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Abstrakt 

 

Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně 

maloobchodu s vinařskými potřebami v Podivíně. Práce vychází z teoretických 

podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření nově vzniklé 

společnosti. 
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Abstract 

 

The topic of the bachelor thesis is the design of a company business plan; particularly a 

retail company with focuses on selling wine making supplies in the city of Podivín. The 

thesis uses theory, provides an analysis of the environment, possible risks and outlines 

the operation of a newly established company. 
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Úvod 

 

Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru, konkrétně 

pro vybudování a provoz maloobchodu s vinařskými potřebami. 

Podnikatelský záměr je téma, které v praxi musí řešit každý, kdo chce začít 

podnikat nebo již podniká a své podnikání považuje za potřebné rozšířit či změnit. 

Téma poskytuje velké možnosti pro uplatnění vlastních schopností, invence, a to 

zejména při výběru obsahu podnikatelského záměru, ale zároveň je třeba přitom 

respektovat řadu teoretických a praktických poznatků pro dodržení správného postupu. 

Důležitým faktorem pro volbu tématu této práce je i možnost maximálně využít znalostí 

získaných dosavadním studiem. 

Práce je rozdělena do tří základních částí. V první části – teoretická východiska 

práce – jsou rozebrány jednak základní pojmy podnikání v obecné rovině a dále 

konkrétní, vztahující se k obsahu podnikatelského záměru, jako maloobchod a rovněž 

teorie sestavení podnikatelského záměru. 

Druhá část se věnuje analýze současného stavu z pohledu zvoleného 

podnikatelského záměru. V rámci této části práce řeší faktory ovlivňující podnikatelský 

záměr formou v praxi využívaných analýz např. analýzy lokality, SLEPT analýzy 

(rozbor sociálních, legislativní, ekonomických, politických a technologických faktorů), 

SWOT analýzy a v neposlední řádě i konkurenci a rizika podnikání. 

Třetí část práce nazvaná „Vlastní návrhy řešení“ je finální částí, vycházející a 

využívající závěry z prvních dvou částí. Obsahuje postup od založení firmy, její 

organizační strukturu až po marketingovou strategii a finanční plán. 

V závěru práce je obsaženo stručné shrnutí, zda práce splnila svůj cíl, tj. 

vytvoření reálného podnikatelského záměru. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

 

Cílem práce je vytvoření podnikatelského záměru firmy, jehož obsahem je 

založení a vybudování obchodní společnosti, působící na trhu v oblasti maloobchodu 

s vinařskými potřebami. Podnikatelský záměr firmy při tom musí být reálný, tzn. 

především vycházející se situace v místě realizace, podmínek ve zvoleném oboru a 

respektovat i ostatní faktory ovlivňující podnikání.  

Realizace uvedeného základního cíle předpokládá stanovit si dílčí cíle, jejichž 

splnění povede k žádanému výsledku. Za tyto dílčí cíle je třeba považovat především  

 seznámení se se základními pojmy, tj. jejich definice a případné 

využití pro záměr 

 vymezení specifických kategorií pro zvolený obsah 

podnikatelského záměru 

 teoretická východiska pro sestavení podnikatelského záměru 

 analýza všech podstatných faktorů ovlivňující podnikatelský 

záměr 

 vymezení konkrétních předpokladů pro vlastní předmět 

podnikatelského záměru 

 

Výše uvedené dílčí cíle jsou předmětem jednotlivých částí práce. 

V návaznosti na shora uvedené je třeba zvolit správnou metodiku, která umožní 

splnění cílů a v rámci nich dosažení maxima potřebných informací ke správnému 

vyhodnocení.  

V první části práce, která je teoretická, bude použita zejména metoda empirická, 

tzn. využití odborné literatury, zákonů a zdrojů dostupných na internetu, jejich 

srovnávání a výběr podstatných informací pro další potřeby práce. 

Analytická část této práce vychází rovněž z informací získaných empirickou 

metodou, které následně „zpracovává“ metodou komparace (srovnáváním získaných 

údajů), syntézy (ujasnění a sumarizace získaných poznatků) a dedukce (vyvození 

závěrů). Informace v této části jsou čerpány především ze statistik zpracovaných 

Českým statistickým úřadem.  Tato část využívá i různé druhy analýz např. SLEPT, 

SWOT. 
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Ve třetí části práce jsou kombinovány rovněž výše uvedené metody, doplněné o 

prognózu zejména při vytváření předpokladů vývoje tržeb a dalších faktorů, které nelze 

reálně podložit. Je využita i aplikace teoretických východisek i výsledků analýz na 

konkrétní předmět podnikání podnikatelského záměru. 

Celkový systém práce vychází z postupu od obecného (tj. teorie, analýzy) ke 

zvláštnímu – konkrétnímu (vlastní konkrétní záměr). 
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2 Teoretická východiska práce 

 

Každý, kdo chce zpracovávat podnikatelský záměr, musí vycházet s teorie, jejíž 

znalost umožňuje autorovi nejen vymezení např. zákonného rámce možností, ale má 

vliv i na konkrétní praktická rozhodnutí v určitých bodech záměru. Teoretickými 

východisky jsou tak nejen pojmy, jako podnikání a jeho právní formy, ale rovněž vlastní 

teorie zpracování podnikatelského záměru. Součástí této teoretické části jsou i závěry 

pro praktické využití při vytváření vlastního návrhu podnikatelského záměru. 

 

2.1 Základní pojmy 

 

Základní definice většiny pojmů používaných v podnikatelské sféře vychází 

z příslušných zákonů. Po rozsáhlé úpravě, která vyústila v přijetí zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), který vstoupil 

v účinnost dne 1. 1. 2014, je většina právních pojmů souvisejících s podnikáním 

upravena právě v této normě.  

 

Podnikatel, podnikání 

 

Kdo je považován za podnikatele vymezuje občanský zákoník takto: „Kdo 

samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským 

nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je 

považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele“ (§420 odst. 1).  

Ve druhém odstavci je doplněna tato definice rozšířením na další osoby, které 

vstupují do spotřebitelských vztahů následovně: „Pro účely ochrany spotřebitele a pro 

účely §1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy 

související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném 

výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet 

podnikatele“ (§420 odst. 2). 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy uvedené v §2 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, v platném znění, současný občanský zákoník neupravuje výslovně 
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pojem podnikání. Jeho vymezení je však možno vyčíst z definice podnikatele, neboť 

podnikání je v širším slova smyslu činnost podnikatele, tj. činnost vykonávaná 

samostatně na vlastní účet a odpovědnost, výdělečně, živnostenským nebo obdobným 

způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 

Z výše uvedeného právního vymezení pojmů je třeba se zaměřit při 

vypracovávání podnikatelského záměru na dodržení a zajištění základů této činnosti, tj. 

vlastní činnost, dlouhodobost, odpovědnost, ziskovost. 

S pojmy podnikatel a podnikání jako jeho činnost úzce souvisí i pojem podnik. 

Nová právní úprava v občanském zákoníku však již tento pojem opustila a nahradila jej 

pojmem obchodní závod: „Obchodní závod (dále jen závod) je organizovaný soubor 

jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. 

Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu“ (§502). 

 

2.2 Právní forma podnikání 

 

Za jednu z nejdůležitějších teoretických kategorií při zvoleném tématu je forma 

podnikání.  

Základní formy podnikání vychází rovněž z občanského zákoníku a jeho 

obecného dělení osob jako subjektů - nositelů práv a povinností, na osoby právnické a 

osoby fyzické. Fyzická osoba – člověk má přirozené a mezinárodně uznané právo na to, 

aby byla všude uznávána jeho právní osobnost, čemuž odpovídá i definice v občanském 

zákoníku: „Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná 

přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování 

přirozených práv člověka a způsob jeho ochrany“ (§19 odst. 1). Občan jako fyzická 

osoba může být tedy i nositelem práv a povinností jako podnikatel bez dalšího. Naproti 

tomu: „Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní 

osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na 

předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou. 

Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonů, podle nichž byly zřízeny; 

ustanovení tohoto zákona se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto 

osob“ (§20 odst. 1,2). K tomu aby právnická osoba vznikla a stala se možným 

subjektem podnikání, je třeba splnit zákonem požadované náležitosti. Tyto náležitosti, 
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stejně jako strukturu, vztahy uvnitř i vně vůči jiným subjektům upravuje s platností od 

1. 1. 2014 zákon č.90/2012 Sb. v platném znění, o obchodních společnost a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích). 

Pro volbu, jakou právní formu pro realizaci činnosti v podnikatelském záměru 

zvolit, je podstatné zvážení výhod a nevýhod výše uvedených základních forem 

podnikání, tj. podniku fyzické osoby či podniku právnické osoby.  

Mezi hlavní výhody podniku jednotlivce bychom mohli zařadit následující: 

podnikání můžeme zahájit ihned po ohlášení, samostatné rozhodování o podniku, nízké 

výdaje se založením podniku, snadné založení i ukončení živnosti. Mezi hlavní 

nevýhody můžeme zařadit tyto: vyšší odborné požadavky na podnikatele, omezený 

přístup k bankovním produktům určeným k financování aktiv. Hlavní nevýhodou je 

ovšem u tohoto typu podnikání vysoké riziko, které způsobuje neomezené ručení 

podnikatelem za závazky podniku (Vochozka, 2012). 

Mezi další výhody zejména při menším rozsahu podnikatelské činnosti patří 

možnost vést jednoduchou tzv. daňovou evidenci, uplatnění paušálu výdajů při placení 

daní a velmi jednoduchý proces změn např. při změně či rozšíření předmětu činnosti, 

změně bydliště a jiné, a to pouhou formou ohlášení na živnostenském úřadě. 

Naproti tomu podnik právnické osoby je po celou dobu existence tj. od založení, 

přes jakékoliv změny až po zrušení vázán na řadu formalit a povinností, k jejich splnění 

je třeba součinnost s jinými orgány a institucemi (nejen živnostenské úřady, ale notáři, 

obchodní rejstříky vedené krajskými soudy aj.). Mezi hlavní výhody této formy 

podnikání je možnost volby mezi více druhy tzv. obchodních korporací, možnost 

vyhnout se osobnímu ručení za případný neúspěch v podnikání, možnost podnikat ve 

spojení s jinými osobami a další.  

 

 Právě výše uvedené základní rozdíly mezi oběma formami podnikání a jejich 

vyhodnocení bylo rozhodné pro volbu formy podniku právnické osoby, neboť součástí 

záměru bylo mimo jiné vytvoření těchto podmínek: 

 záměr bude realizován spoluprací více subjektů – osob, 

 k realizaci záměr počítá s úvěrem od bankovní instituce, 

 žádná z těchto osob vstupujících do záměru nechtěla podstoupit 

riziko osobního ručení za závazky z podnikání. 



16 

 

2.2.1 Podnikání právnický osob, členění, základní rysy 

 

Jelikož z výše uvedených teoretických východisek vyplývá, že podnikatelský 

záměr bude realizován formou podniku právnické osoby, je třeba se touto formou 

podnikání blíže zabývat. Základní rozčlenění obchodních společností je uvedeno 

v následujícím schématu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodů přesnosti a úplnosti je třeba doplnit, že za obchodní společnosti jsou 

podle zákona o obchodních korporacích dále považovány i evropská společnost a 

evropské hospodářské zájmové sdružení. Dalším typem právnické osoby je družstvo. 

Základní rysy obchodních společností, jejich výhody a nevýhody jsou 

následující. 

 

 Veřejná obchodní společnost:  

U této společnosti musí podnikat alespoň dvě osoby pod společnou firmou. 

K jejímu obchodnímu vedení je oprávněn každý společník v rámci dohodnutých zásad. 

Zisk se u této společnosti dělí mezi společníky rovným dílem, taktéž ztrátu společnosti 

nesou společníci rovným dílem (Podnikatelský Web, 2014).  

(Zdroj: Podnikatel.cz, 2014) 

Obr. 1: Rozdělení obchodních společností 
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Mezi hlavní výhody této společnosti patří především to, že není nutný počáteční 

kapitál, neomezené ručení společníků může být bráno jako lepší image společnosti, je 

jednoduché vystoupení společníka ze společnosti a neposlední výhodou může být také, 

že zisk společnosti nepodléhá dani z příjmu právnických osob. Mezi hlavní nevýhody 

bychom zařadili především neomezené ručení společníků, které jim přináší značná 

osobní rizika a jako značná nevýhoda se pro některé může jevit i to, že společnost musí 

mít minimálně dva společníky (Veber, 2012). 

 

 Komanditní společnost:  

Je to osobní společnost tzv. smíšeného typu. Tuto společnost tvoří tzv. 

komanditisti, kteří ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu. 

Dále tuto společnost tvoří ještě tzv. komplementáři, kteří ručí za závazky společnosti 

celým svým majetkem. Společnost musí zakládat minimálně dva společníci, z nichž 

jeden musí být komanditista a druhý komplementář. K obchodnímu vedení této 

společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři (Podnikatelský Web, 2014). 

Mezi hlavní výhody patří: není nutný vysoký základní kapitál, pro komanditisty 

neplatí zákaz konkurence, zisk společnosti se dělí podle podmínek stanovených ve 

společenské smlouvě. Mezi hlavní nevýhody bychom mohli zařadit následující: 

administrativně náročnější vznik společnosti (je již nutné sepsání společenské smlouvy), 

neomezené ručení komplementářů, u komanditistů se již zisk daní podle daně z příjmu 

právnických osob, možný vznik rozporů mezi komanditisti a komplementáři (každý 

nese rozdílnou míru rizika). Změnit společenskou smlouvu mohou v případě této 

společnosti pouze po odsouhlasení komplementářů i komanditistů (Veber, 2012). 

 

 Společnost s ručením omezeným:  

Tato forma obchodní společnosti prošla od 1. 1. 2014 značnými změnami. Nově 

je možné tuto společnost založit již se základním vkladem ve výši 1,- Kč. Tento fakt 

sice může být pro menší živnostníky výhodou, ovšem v očích širšího okolí nemusí 

společnost s tímto vkladem působit důvěryhodně. Jako výhody u této společnosti by se 

daly brát následující věci: zákaz konkurence platí pouze pro jednatele (na společníky 

možnost rozšířit společenskou smlouvou), pro přijetí velké části rozhodnutí není nutný 

souhlas všech společníků, do společnosti můžeme vložit i nepeněžitý vklad, můžeme 
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ustanovit dozorčí radu jako kontrolní orgán. V neposlední řadě je určitě i výhodou, že 

pokud je společník fyzická osoba, tak vyplacený podíl na zisku společnosti nepodléhá 

plnění sociálního pojištění. Tento typ společnosti má i své nevýhody, můžeme zmínit 

například tyto: již zmíněná menší důvěryhodnost (při nízkém základním kapitálu), 

podstatně složitější a nákladnější proces založení této společnosti. Zisk této obchodní 

společnosti již podléhá dani právnických osob, případně srážkové dani pokud je zisk 

vyplácen společníkům (Veber, 2012). 

 

 Akciová společnost:  

Tato forma obchodní společnosti je jednou z nejstarších právních forem 

kapitálové společnosti. Vyžaduje poměrně velkou náročnost svého vedení i kroků při 

založení, proto si u menších a středních firem nikdy nezískala velkou oblibu. Základní 

kapitál společnosti je rozvržený do zvoleného počtu akcií o stanovené jmenovité 

hodnotě. Tato obchodní společnost odpovídá vždy za své závazky celým svým 

majetkem. Akcionáři v tomto případě za závazky společnosti neodpovídají. Společnost 

může založit i jeden zakladatel a to formou notářského zápisu a přijetím stanov 

společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti je v tomto případě valná hromada a 

výkonnou funkci má jako statutární orgán představenstvo společnosti. Na činnost 

představenstva nám potom dohlíží dozorčí rada. 

Mezi výhody a.s. patří: akcionáři neručí za závazky společnosti, je velmi dobře 

vnímaná okolím (do jisté míry působí oproti s.r.o. solventně a stabilně), dobrý přístup 

ke kapitálu, vyplácení dividend (nepodléhá plnění pojistného sociálního pojištění). Jako 

hlavní nevýhody bychom mohli zmínit následující: nutnost vysokého základního 

kapitálu, velmi komplikovaná legislativa, nutnost každou účetní závěrku ověřovat 

auditorem, povinné sestavování výroční zprávy společnosti, náročnější daňová úprava a 

poměrně velké daňové zatížení (Veber, 2012). 

 

 Družstva 

 Z pohledu cílové skupiny zákazníků, ke kterým směřuje podnikatelský záměr, 

by v podstatě z marketingového hlediska mohla některé oslovit právní forma družstva, 

která je však s ohledem na složitější strukturu vlastnických vztahů i řízení nevhodná. 
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 Z výše uvedeného je možno učinit závěr, že jestliže jedním z výše uvedených 

kritérií pro zvolení právní formy podnikání bylo vyloučení osobní majetkové 

odpovědnosti, pak volba musela být mezi akciovou společností a společností s ručením 

omezeným. Z výhod jednotlivých forem uvedených u těchto společností se pro 

jednodušší vnitřní strukturu a řízení pro potřeby podnikatelského záměru jeví společnost 

s ručením omezeným.  

 

2.3 Živnostenské podnikání 

 

Z definice podnikatele a podnikání vyplývá, že výdělečná činnost je prováděna 

živnostenským nebo obdobným způsobem. 

 

Co je to živnost, jaké je jejich členění i podmínky pro udělení je upraveno 

v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění 

změn a doplňků (dále jen živnostenský zákon). 

 

 Citovaný zákon uvádí, že „Živností je soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených tímto zákonem“ (§2). Z uvedené definice je patrné, že má 

totožné znaky jako činnost podnikatele dle občanského zákoníku – tzn. podnikání. 

Podnikání či provozování živnosti je tedy fakticky totožné, pokud je předmětem 

podnikání některá živnost uvedená v zákoně. Živnostenský zákon obsahuje i tzv. 

negativní definici, tzv. že upravuje, co není živností. Živnostní není například činnost 

advokátů, lékařů, znalců a další činnosti, které upravují jiné zákony. Přesný výčet je 

uveden v §3 živnostenského zákona.  
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Rozdělení živností je nejlépe patrno z následujícího schématu. 

 

 

 

 Rozdělení živností je nejdůležitější z praktického pohledu v tom, jaké zákon 

klade specifické požadavky na jejich provozování. Z tohoto hlediska jsou pro podnikání 

nejjednodušší živnosti volné, pro které se vyžadují jen obecné podmínky pro jejich 

výkon, tj. plná svéprávnost a bezúhonnost. Důležité z hlediska teoretických východisek 

je i to, že živnost může provozovat jak fyzická tak i právnická osoba, splní-li podmínky 

stanovené živnostenským zákonem. 

 

 Předmět podnikání subjektu podnikatelského záměru je maloobchod. Jedná se o 

obor činnosti náležící do živnosti volné, která se nazývá „výroba obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Přesný název oboru činnosti je 

velkoobchod a maloobchod. Pro jeho provozování tedy není třeba žádná speciální 

kvalifikace či jiné požadavky, která by vyřízení této živnosti komplikovaly a které by 

musel řešit podnikatelský záměr. 

 

 

 

 

Obr. 2: Rozdělení živností 

(Zdroj: zaciname.podnikat.sweb.cz, 2014) 
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2.4 Maloobchod  

 

Maloobchod byl v předchozí části definován jako pojem, který znamená obor 

činnosti tzv. volné živnosti. Pojem maloobchod má význam i jako provozní jednotka. 

 

Maloobchodní provozní jednotka (dále jen „MPJ“) je základním organizačním 

článkem, kde se uskutečňuje činnost podniku. MPJ se můžou lišit mimo jiné těmito 

znaky: 

 cenou, 

 šíří sortimentu, 

 velikostí prodejní plochy, 

 způsobem prodeje, 

 umístěním prodejny, 

 rozsahem služeb, 

 kvalitou sortimentu (Balaštík, 2010). 

 

Maloobchodní provozní jednotky členíme na: 

 

 stacionární - většinou pevné, zděné kamenné prodejny, 

 diskontní - nízké provozní jednotky, umístěné na předměstích, 

např. supermarkety, hypermarkety nebo odborné prodejny – 

„hobymarkety“ (Balaštík, 2010). 

 

Výše uvedené členění v rámci podnikatelského záměru umožňuje ujasnit si, na 

které znaky zaměřit pozornost. 
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2.5 Podnikatelský záměr 

 

V rámci teoretických východisek této práce je samozřejmě nejdůležitějším 

pojmem podnikatelský záměr.  

Tento pojem není upraven ani definován v žádném právním předpise. 

Podnikatelský záměr můžeme charakterizovat s ohledem na jeho účel jako strategický 

podnikatelský dokument, jehož obsahem je přehledné a jasné shrnutí cílů zvoleného 

předmětu podnikání a způsoby jejich dosažení. Tak jako neexistuje jeho přesná a 

jednoznačná definice, není možné ani stanovit jediný správný způsob, jak jej sestavit, 

tedy jeho strukturu. Tato musí vycházet a být přizpůsobena konkrétnímu účelu. 

 Pro následný teoretický rozbor podnikatelského záměru a jeho jednotlivých částí 

byla vybrána struktura podnikatelského záměru podle Srpové, která má obecný 

charakter a je tedy použitelná jako základní osnova pro většinu podnikatelských záměrů 

bez ohledu na konkrétní předmět podnikání. 

K základním bodům podnikatelského záměru podle Srpové patří: 

 

 titulní list, 

 obsah, 

 úvod, účel a pozice dokumentu, 

 shrnutí, 

 popis podnikatelských příležitostí, 

 cíle firmy a vlastníků, 

 potencionální trhy, 

 analýza konkurence, 

 marketingová a obchodní strategie, 

 realizační projektový plán, 

 finanční plán, 

 hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

 přílohy (Srpová, 2011). 
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Obsah a účel výše uvedených základních bodů podnikatelského záměru je 

možno stručně charakterizovat následovně. 

 

 Titulní list 

Na titulní list se uvádí, pokud již existuje, název firmy a logo. Dále název 

podnikatelského záměru, jméno autora, klíčových osob nebo zakladatelů, datum 

vypracování apod.  

 

 Obsah 

Podnikatelský záměr je rozsáhlý dokument, proto by jeho nedílnou součástí měl 

být obsah, který pomůže zpřehlednit daný dokument a usnadní vyhledávání. 

Doporučený rozsah je na jednu stranu formátu A4. 

 

 Úvod, účel a pozice dokumentu 

Úvod je řazen na začátek podnikatelského záměru, aby poskytl zájemci základní 

přehled podnikatelského záměru, jeho účelu, rozsahu a systému. 

 

 Shrnutí 

Shrnutí na rozdíl od úvodu poskytuje podrobnější popis toho, co je 

v podnikatelském záměru dále zpracováno. Přečtení shrnutí by mělo v zájemci vzbudit 

zvědavost, aby si přečetl i celý záměr. Struktura shrnutí by měla obsahovat tyto body: 

 jaké produkty budou poskytovány, 

 proč jsou produkty lepší než jiné, v čem spočívá jejich 

konkurenční výhoda a užitek pro zákazníka, 

 komentář k trhu a tržním trendům, 

 klíčové osobnosti a jejich realizované projekty, 

 nejdůležitější kvantitativní finanční informace. 

 

 Popis podnikatelské příležitosti 

Popis podnikatelské příležitosti obsahuje, v čem je spatřována podnikatelská 

příležitost. Může jít například o nalezení mezery na trhu nebo objevení nového 

technického principu apod. Úkolem je zájemce přesvědčit, že právě teď je vhodná doba 



24 

 

pro realizaci našeho záměru, a že právě tento má pro realizaci ty nejlepší předpoklady. 

V rámci popisu podnikatelské příležitosti je třeba se zaměřit především na následující:   

 popis produktu, výrobku nebo služby – obsahuje např. fyzický 

vzhled výrobku, tak jeho vlastnosti, v případě služby pak její 

popis, jedinečnost atd.. U nabídky výrobku rovněž podrobný popis 

jeho fungování a doprovodné služby s ním nabízené. U služby se 

dále uvádí, v čem spočívá a jak funguje, kde bude tato služba 

poskytována apod., 

 konkurenční výhody produktu, výrobku nebo služby, 

 užitek produktu, výrobku nebo služby pro zákazníka. 

 

 Cíle firmy a vlastníků 

Tento bod záměru by měl zájemce přesvědčit, že právě zvolená firma je nyní 

schopna úspěšně realizovat předložený podnikatelský záměr. Proto by měl obsahovat: 

 cíle firmy - u cílů firmy je dobré dodržet při jejich formulaci 

pravidlo SMART, to znamená, aby cíle byly přesně popsané, 

měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované, 

 seznámení s vlastníky a manažery firmy - představení vlastníků 

a manažerů, jejich vzdělání a dosavadní praktické zkušenosti 

v řídících funkcích, případně jejich zkušenosti s podobnými 

projekty, 

 organizační strukturu firmy -  v jejím rámci zaměstnance, 

požadavky na ně, počet atd., 

 poradce - uvést nejdůležitější poradce firmy, zejména 

ekonomické, právní, marketingové, odborníky na daný obor aj.. 

 

 Potencionální trhy 

V této části podnikatelského záměru je třeba upřesnit charakteristiku celkového 

tržního prostředí a dále specifikovat cílový trh, na který je záměr cílen. 
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 Analýza konkurence 

Účelem této části je určit firmy, které představují konkurenci, tj. ty firmy, které 

působí na stejných cílových trzích a prodávají ty samé nebo srovnatelné výrobky 

popřípadě nabízí obdobné služby. 

 

 Marketingová a obchodní strategie 

Jelikož marketing a následný prodej má mnohdy rozhodující vliv na budoucí 

úspěch firmy, řeší marketingová strategie zejména tři okruhy problému: 

 výběr cílového trhu - pomocí segmentace trhu, 

 určení tržní pozice produktu - pomocí identifikace 

konkurenčních výhod, zvolení efektivního způsobu komunikace a 

propagace, 

 rozhodnutí o marketingovém mixu - Nejznámější je 

marketingový mix zvaný 4P (produkt „Product“), cena „Price“), 

distribuce „Place“, propagace „Promotion“). Další používaný 

marketingový mix je 4C (zákazník „Customer“, náklady na 

zákazníka „Cost“, pohodlná dostupnost „Convenience“, 

komunikace „Communication“). 

 

 Realizační projektový plán 

Důležitým krokem při sestavování podnikatelského plánu je časový 

harmonogram všech činností a jejich dodavatelské zajištění, tj. realizační projektový 

plán. Je nutné určit všechny důležité kroky a aktivity a poté termíny jejich dosažení. 

 

 Finanční plán 

Tento bod záměru transformuje předchozí části podnikatelské plánu do číselné 

podoby a prokazuje reálnost podnikatelského plánu z ekonomického hlediska. Výstupy 

finančního plánu tvoří zejména: 

 plán nákladů, 

 plán výnosů, 

 plán peněžních toků, 

 plánovaná rozvaha, 
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 plánovaný výkaz zisku a ztráty, 

 finanční analýza, 

 hodnocení efektivnosti investic, 

 výpočet bodu zvratu, 

 plán financování. 

 

Aby byl finanční plán úplný je třeba v rámci sestavování finanční analýzy 

v podnikatelském záměru sestavit zejména tzv. zahajovací rozvahu. Rozvaha je totiž 

základním účetním výkazem každého podniku, informuje o tom, jaký majetek podnik 

vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován. Rozvaha musí být sestavena 

k určitému datu a musí v ní platit, že aktiva se rovnají pasivům (Knápková, 2013). 

 

 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

V poslední části podnikatelského záměru by mělo být prokázána, znalost silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podnikatelského záměru. K tomuto je využívána 

například SWOT analýza, která je odvozena od anglických slov Strengths -silné 

stránky, Weaknesses - slabé stránky, Opportunities - příležitosti, Threats - hrozby. 

Dále se v této části uvádí analýza rizik, kdy riziko je chápáno jako odchylka od 

naplánovaného cíle. Analýza rizik umožňuje zájemci dva pohledy na podnikatelský 

záměr: nastínění pravděpodobnosti rizikové situace a přípravu opatření, která bude 

nutné realizovat v případě, že daná riziková situace skutečně nastane. 

 

 Přílohy 

Do této závěrečné části patří například výpisy z obchodního rejstříku, životopisy 

klíčových osob a další listiny související s podnikatelským záměrem (Srpová, 2011). 

 

Význam podnikatelského záměru je charakterizován např. na stránkách 

společnosti Czechinvest. „…není potřeba jen pro investora, pro banku, potencionálního 

člena představenstva nebo klíčového partnera, ale slouží především samotnému 

podnikateli, jeho managementu a zaměstnancům k formulaci a definici cílů společnosti 

a nástrojů, které jsou pro jejich dosažení nezbytné. Je třeba si uvědomit, že podmínky na 

trhu se mění a že firma, podnikatel se musí měnit s ním“ (Bartoš, 2005). 
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Výše uvedené základní teoretické závěry budou zásadní i pro vypracování 

záměru v rámci této práce, i když ne všechny jsou pro konkrétní záměr stejně důležité a 

v některých částech dochází samozřejmě i k odchylkám či vypuštění některých bodů 

záměru.  
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3 Analýza současného stavu 

 

Zpracování každého podnikatelského záměru je podmíněno mimo jiné 

zpracováním analýzy prostředí tzn. především rozbor vnitřního a vnějšího prostředí 

podniku. Z této analýzy pak vychází a od ní se odvíjí jednotlivé části podnikatelského 

záměru. Pro potřeby této analýzy bylo vycházeno zejména z údajů Českého 

statistického úřadu veřejně dostupných na webových stránkách. V této části práce jsou 

řešeny analýzy nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují budoucí podnikatelský záměr. 

 

3.1 Výběr místa a základní informace k místu 

 

Jako místo, kde bude budoucí prodejna postavena a bude vyvíjet činnost, jsem 

vybral město Podivín, neboť se nachází ve vinařské oblasti Morava a jehož poloha a 

produkce vína v okolí, doložená následujícími analýzami, by měla být zárukou zájmu o 

nabízený sortiment zboží. 

Podivín má výhodnou polohu i tím, že je pouhých 13 kilometrů severozápadně 

od města Břeclav, které je administrativním, historickým a neformální centrem celé 

oblasti. Důležitá je i možnost získání pozemku pro stavbu prodejny v těsné blízkosti 

hlavní silnice a kousek od sjezdu z dálnice D2. Pozemek je pro prodejnu svou polohou i 

z hlediska dopravní dostupnosti velice výhodný. Je navíc umístěn v komerční zóně a 

schválen dle územního plánu ke komerční výstavbě, neboť jinak by hrozilo nebezpečí 

možného zamezení stavby ze strany úřadů (nevydání stavebního povolení). K pozemku 

jsou dotaženy veškeré inženýrské sítě, což nám ušetří značné náklady oproti situaci, 

kdybychom zvolili pozemek bez inženýrských sítí. Rovněž rozloha pozemku o výměře 

3550m2 a jeho pravidelný obdélníkový tvar je výhodný, protože poskytuje dostatek 

místa na výstavbu, parkování zákazníků a možnosti rozšíření objektů v případě potřeby. 

Pozitivem je i to, že se k němu dá dokoupit další část pozemku o výměře 2470m2 (na 

obrázku níže vyznačen červeně). Cena u obou pozemků je 350Kč za metr čtvereční. 

Tato cena je v porovnání s jinými pozemky o něco výhodnější, což je pro vybudování 

prodejny samozřejmě taky výhoda. 
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V celé této oblasti se daří nejen vinařství, ale také ostatní zemědělské výrobě, 

pro kterou jsou zde ideální přírodní podmínky a má zde hluboké kořeny. Tato 

charakteristika lokality je zřejmá například i z tiskové zprávy Českého statistického 

úřadu „… pro Jihomoravský kraj je typické vinařství. Přes 94 procent všech vinic v 

republice leží právě na jižní Moravě. Není to ovšem jediné prvenství zdejšího kraje. V 

rámci státu je zde soustředěn největší počet zemědělských subjektů, které se zabývají 

rostlinnou výrobou. Z toho polovina se věnuje právě vinařství. Česká statistika sleduje 

plochu vinic od roku 1920 a za tu dobu se plocha plodících vinic zvýšila 2,8krát“ 

(Český statistický úřad, 2014). 

Toto pro náš maloobchod znamená velké množství potencionálních zákazníků. 

 

Strategické umístění prodejny ve vinařské oblasti Morava, pod kterou spadají 

čtyři podoblasti, které patří k nejznámějším nejen v České republice to je podoblast 

znojemská, mikulovská, velkopavlovická a slovácká nejlépe demonstruje následující 

vyznačení na mapě. 

 

. 

 

 (Zdroj: Sreality.cz, 2014) 
Obr. 3: Pozemek pro výstavbu 
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Jak je z obrázku výše patrné, město Podivín se nachází téměř ve středu celé 

oblasti. Město Podivín leží na železniční trase Brno – Břeclav - Bratislava a je tedy 

dostupné nejen po již zmiňovaných silnicích a dálnicích. Samotná podoblast 

velkopavlovická, drží navíc prvenství v počtu podniků, zabývajících se produkcí vinné 

révy v České republice. Kde každý tento podnik představuje pro náš maloobchod 

cílovou skupinu, kterou se naší nabídkou budeme snažit oslovit. Počet těchto podniků 

ve vybraných oblastech zachycuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 1: Počet podniků zabývajících se pěstování révy vinné v ČR 
Podoblast Počet podniků celkem 

mělnická 58 

litoměřická 44 

mikulovská 1642 

slovácká 3910 

velkopavlovická 4355 

znojemská 608 

ostatní 161 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2014) 

 

 

Dominantnost námi zvolené velkopavlovické podoblasti je patrná i z toho, že 

druhou v pořadí, slováckou oblast, převyšuje v počtu podniků o 445 a ostatní oblasti 

několikanásobně. 

(Zdroj: Moravia Vitis, 2011) 

Obr. 4: Vinařská oblast Morava 
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Z výše uvedeného lze učinit jednoznačný závěr, že pro výstavbu maloobchodu, 

který se bude zabývat především prodejem vinařských potřeb a poskytování 

souvisejících služeb, nemohlo být zvoleno lepší místo, neboť je v dosahu v přímém 

dosahu těchto 4355 podniků zabývajících se pěstováním révy vinné a zemědělstvím, 

tedy cílové skupiny potencionálních zákazníků pro maloobchod, který je předmětem 

tohoto podnikatelského záměru. 

  

3.2 SLEPT analýza  

 

Jednou z důležitých analýz je také SLEPT analýza, ve které budeme analyzovat 

vnější vlivy ovlivňující okolí budoucí maloobchodní jednotky. Konkrétně se zaměříme 

na sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory, které budou 

působit na maloobchodní jednotku po celou dobu její existence. 

3.2.1 Sociální faktory  

 

Sociální faktory dokážou silně ovlivňovat nabídku i poptávku zboží a služeb. 

Mezi tyto faktory patří například demografické charakteristiky (velikost populace, 

pracovní preference aj.) dále také makroekonomické charakteristiky trhu práce, zejména 

míra zaměstnanosti, rozdělení příjmů a podobně. Řadí se k nim i sociálně kulturní 

aspekty, z nich zejména životní úroveň, dostupnost pracovní síly a pracovní zvyklosti. 

Jelikož předmět činnosti v podnikatelském záměru je maloobchod, je z výše 

uvedených faktorů nejdůležitější vývoj zaměstnanosti v daném kraji, velikost populace, 

životní úroveň a pracovní preference, neboť nejvýrazněji ovlivňuji koupěschopnost 

obyvatelstva. 

Zaměstnanost lze dokumentovat na následujícím grafu, ze kterého vyplývá, že 

nezaměstnanost v kraji v současné době klesá a je předpoklad vrácení se na úroveň 

kolem 5% (tj. na úroveň před ekonomickou krizí), která je ve srovnání s průměrnou 

nezaměstnaností v České republice relativně nízká a lze tedy očekávat schopnost 

obyvatel realizovat své výdělky i v námi nabídnutém produktu. 
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Z hlediska velikosti populace, jak vyplývá z níže uvedeného grafu, je 

Jihomoravský kraj čtvrtý nejlidnatější kraj v České republice, tedy se jedná o kraj 

populačně velmi silný, neboť před ním jsou pouze historicky lidnatá centra (Praha, 

Středočeský a Moravskoslezský kraj). I tento faktor má nepochybně pozitivní vliv na 

poptávku po námi nabízeném zboží.  

(Zdroj: Český statistický úřad, 2014, upraveno) 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2014, upraveno) 

Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

Graf 2: Srovnání počtu obyvatel jednotlivých krajů 
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Životní úroveň se odvíjí od již výše zmiňované míry zaměstnanosti a dále od 

mzdy, kterou zaměstnanci (občané) pobírají. I v tomto ohledu, jak je zřejmé 

z následující statistických údajů, patří životní úroveň v Jihomoravský kraj, k nejvyšším 

v rámci České republiky. 

 

 

 

Přestože to nelze statisticky doložit, je zřejmé že životní úroveň a 

koupěschopnost obyvatelstva je v daném kraji zvyšována i jeho zaměřením na 

zemědělskou výrobu včetně pěstování vinné révy, které přináší značné části obyvatel 

další příjmy.  

Pro zvolený sortiment prodeje je významným faktorem i výše uvedené zaměření 

kraje na zemědělskou výrobu a zejména vinařství (podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 

3.1 této práce).  

Z hlediska sociálních faktorů lze uzavřít, že pro zvolený předmět podnikání jsou 

v České republice velmi dobré podmínky právě v Jihomoravském kraji, zejména i v 

městě Podivín a jeho okolí. 

 

 

 

 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2014, upraveno) 

Graf 3: Průměrná hrubá mzda v jednotlivých krajích 



34 

 

3.2.2 Legislativní faktory 

 

Legislativa má vždy zásadní význam pro každou oblast života společnosti, neboť 

vymezuje základní rámce chování všech subjektů jednak ve vzájemných vztazích, dále 

ve vztazích mezi soukromoprávními subjekty a orgány a institucemi státu a zejména 

v důsledku zvyšující se integrace naší země do mezinárodních ekonomických i 

politických struktur i ve vztahu k jejím institucím. 

Z legislativních faktorů majících vliv na podnikatelský záměr, tedy ovlivňujících 

podnikání, je třeba brát v úvahu především existenci a funkčnost podstatných 

zákonných norem, chybějící legislativu a dále faktory s legislativou související, zejména 

funkčnost soudů a jiných státních institucí a vymahatelnost práva. 

Právní normy můžeme z hlediska naší analýzy rozdělit na obecnou legislativu, 

která se vztahuje na všechny občany či podnikající subjekty a legislativní předpisy 

vztahující se ke specifické problematice zvolené oblasti podnikání.  

V případě obecné legislativy je nezbytné především zkoumat podmínky 

podnikání od zakládání firem a vztahů upravujících vnitřní podnikatelskou strukturu, 

což upravuje především nový občanský zákoník, tj. zákon č.89/2012 Sb., v jeho platném 

znění a na něj navazující zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Významný je i zákon o živnostenském podnikání č. 

455/1991 Sb., v platném znění, který stanoví legislativní podmínky pro provozování 

konkrétních živností, v našem případě zejména oborů činnosti velkoobchod a 

maloobchod v rámci předmětu podnikání „výroba obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (tzv. volná živnost). Neméně důležité jsou 

pak daňové zákony, zejména zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., v platném znění, 

zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, v případě podnikání 

v oboru vinařství, který má nejužší vztah s pohledu potencionálních zákazníků 

k našemu podniku i zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Formou daňové 

legislativy totiž stát významně zasahuje nejen do podnikání obecně, ale i do jeho 

jednotlivých oblastí. 

Pokud jde o specifické zákony, tyto upravují zejména možnosti nákupu a 

prodeje určitého sortimentu zboží, ale také navazující oblasti v daném oboru podnikání, 

například legislativa regulující vinařskou výrobu, podmínky pěstování, nároky na 
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produkci, zemědělské dotace apod. Tyto zákonné úpravy nejčastěji souvisí 

s legislativou evropské unie a výrazně stěžují ve většině případů postavení producentů 

na trhu. Vzhledem k zamýšlené výstavbě prodejny je důležitý i zákon č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Při vlastní 

činnosti je třeba počítat zejména s nutností dodržování následujících předpisů. 

 Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. 

 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. 

v platném znění. 

 Zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. v 

platném znění. 

 Zákon o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění. 

 Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. v platném znění a další. 

Neméně důležité jsou i zákony upravující kontrolu podnikatelských subjektů 

v maloobchodě, zejména: 

 zákon o České obchodní inspekci č. 64/1986 Sb. v platném znění, 

 zákon o státní zemědělské a potravinářské inspekci č. 146/2002 

Sb. v platném znění a 

 zákon o státní kontrole č. 552/1991 Sb. v platném znění a jiné. 

Přes novelizaci základních předpisů legislativa nijak neomezuje podnikatelský 

záměr z hlediska založení obchodní společnosti, rovněž vyřízení zvolené živnosti je 

poměrně snadné. Při vlastním podnikání je vždy třeba počítat se složitostí daňových 

předpisů, což si vyžádá náklady na službu v této oblasti. Vlastní prodej 

předpokládaného sortimentu ani činnosti s ním související nejsou z pohledu legislativy 

nijak omezeny a složité. 

Obecná složitost, časté změny právních předpisů a orientace v nich si však 

vyžádají náklady na právní služby, zejména z počátku podnikání (založení společnosti, 

tvorba základních smluv, řešení pracovněprávních vztahů atd.). 

Velmi podrobná, ale zároveň i nepřehledná specifická legislativa působí 

problémy při kontrolách prováděných dle výše uvedených zákonů s mnohdy zásadními 

důsledky vyplývajícími ze sankcí, které mohou jít i do milionů korun. 
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Při řešení sporů je nutné počítat s problémem délky řízení u soudů, a v případě 

úspěchů v nich i s nízkou vymahatelností práva, způsobenou jednak složitostí procesu 

exekucí i úspěšnou praxí dlužníků při zatajování majetku.  

Celkově možno uzavřít, že zejména z pohledu fungování vlastní činnosti 

maloobchodu a jeho kontroly a dále v daňové oblasti je stávající legislativa pro 

podnikání jednoznačně nepříznivým faktorem. 

 

3.2.3 Ekonomické faktory 

 

Mezi tyto faktory zařazujeme makroekonomické či mikroekonomické ukazatele, 

jejichž vývoj ovlivňuje podnikání a je nezbytné nesledovat a reagovat na ně po celou 

dobu podnikání. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující náš budoucí podnikatelský 

záměr můžeme zařadit vývoj hrubého domácího produktu (HDP) a vzhledem k našemu 

zaměření (maloobchod) je důležité porovnat i index tržeb maloobchodu. V neposlední 

řadě nás zajímá s ohledem na zvolený způsob financování také výše úrokových sazeb u 

podnikatelských úvěrů. V tomto podnikatelském záměru počítáme i se zahraniční 

klientelou (blízkost vinařských oblastí v příhraničí Rakouska), takže pro nás bude 

důležité porovnat i vývoj kurzu jednotlivých měn. 

 

Hrubý domácí produkt (HDP), je jeden z makroekonomických ukazatelů, kterým 

se měří výkonnost ekonomiky na určitém území. V případě že by například vládla 

vysoká nezaměstnanost (viz. 3.2.1 Sociální faktory) a HDP by zaznamenal stagnaci 

nebo propad mohl by být náš podnikatelský záměr do budoucna vystaven riziku malé 

koupěschopnosti obyvatelstva v daném regionu. 

 

Následující graf zachycuje vývoj hrubého domácího produktu od roku 2007 až 

po rok 2013* (* pro tento rok je k dispozici zatím pouze odhadovaná hodnota), 

počítaného důchodovou metodou a to v kupních cenách v milionech Kč. 
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Jak můžeme z výše uvedeného grafu pozorovat, tak HDP v posledních letech 

zaznamenává po období ekonomické krize opět postupný nárůst. Tento fakt pro 

podnikatelský záměr je poměrně významné pozitivum především v tom, že je reálné 

předpokládat lepší koupěschopnost obyvatelstva.  

Růstem HDP se také obecně zvyšuje důvěra bank, vůči klientům, tedy i nám, 

neboť část investic do stavby maloobchodní prodejny, předpokládá financování úvěrem. 

Díky této vyšší důvěře se mohou zlepšovat podmínky klientů bank, např. pokles 

úrokových sazeb u úvěrů. 

 

Dalším směrodatným údajem pro analýzu podnikatelského záměru je vývoj 

indexu tržeb v maloobchodní sféře, konkrétně specializovaném maloobchodě, který 

nám ukazuje následující graf. 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2014, upraveno) 

Graf 4: Vývoj hrubého domácího produktu (v mil. Kč) 
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Průměrný vývoj tržeb v maloobchodu zaznamenává od roku 2009 do roku 2011 

pozvolný nárůst, v současné době však stagnuje. Pokud by dále trval pozvolný růst, 

který naznačuje stoupající ochotu občanů nakupovat, je to pro úspěšnost našeho 

podnikatelského záměru kladný impuls.  

 

Úrokové sazby jsou dalšími ukazateli, které ovlivňují podnikání. V případě, že 

v našem záměru počítáme s financováním z cizích zdrojů tj. bankovním úvěrem, 

úroková sazba nám navyšuje půjčenou částku o příslušné procento. Procento úrokové 

sazby se v současné době, jak jsme mohli zjistit z dostupných dat, u podnikatelských 

úvěrů pohybuje v rozmezí od 5,5 do 7,0 %, nejedná se tedy o zanedbatelný ukazatel. 

 

Jedním z cílů podnikatelského záměru je vzhledem k blízkosti budoucí prodejny 

u hranic s Rakouskem a Slovenskem oslovit i zahraniční klientelu. Z toho pohledu je 

důležitý i další ukazatel, kterým je směnný kurz nejpoužívanějších měn, tzn. s ohledem 

na výše uvedené potencionální zákazníky ze sousedních zemí kurz EURa vůči koruně, 

který zachycuje následující graf. 

 

 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2014, upraveno) 

Graf 5: Vývoj indexu tržeb maloobchodu (stejné předchozí období rovno 100) 
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Dřívější relativně stabilní kurz v současné době ovlivnila Česká národní banka 

oslabením české koruny. Tento fakt dle zdůvodnění tohoto opatření by měl být pro 

podnikatelský záměr pozitivní, protože zahraniční zákazník, který má jako domovskou 

měnu EURo za ni v současné době u nás získá více českých korun, než tomu bylo dříve 

a námi nabízené zboží pro něho bude tedy cenově zajímavější. 

 

3.2.4 Politické faktory 

 

Politické faktory jsou jakousi nejobecnější a zdánlivě vzdálenou oblastní, která 

ovlivňuje celý život společnosti a samozřejmě i podnikání. 

Za základní politické faktory je třeba v analýze považovat především hodnocení 

politické stability a v rámci ní formu a stabilitu vlády a jejich orgánů a úřadů, vliv 

politických stran a osobností na stabilitu a dále politickoekonomické faktory, zejména 

postoj k privátnímu sektoru, podpora privátních a zahraničních investic. V úvahu je 

třeba vzít i ohrožení zahraničními konflikty, regionální nestabilitu, vliv lobistických 

skupin a podobně. 

Graf 6: Vývoj kurzu EUR/CZK 

(Zdroj: Kurzy.cz, 2014) 
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Politickou stabilitu je možné hodnotit v současné době příznivě, neboť se 

podařilo vytvořit po posledních volbách vládu disponující na naše poměry dostatečnou 

politickou většinou v parlamentu. Silný vliv jedné z dominantních stran ve vládní 

koalici, hnutí ANO, sestávající převážně ze zástupců podnikatelského sektoru, by mělo 

být zárukou pro podporu a rozvoj podnikání. Pozitivně je s ohledem na cílenou skupinu 

zákazníků podnikatelského záměru – zemědělství a vinařství třeba hodnotit i to, že řada 

nejvyšších představitelů z pohledu našeho záměru klíčových státních orgánů, tj. 

ministerstva financí a ministerstva zemědělství, má úzké vazby právě na zemědělství a 

obory na něj navazující a s ním související. 

Politické faktory z tohoto pohledu se jeví jako příznivé pro zvolený 

podnikatelský záměr. 

 

3.2.5 Technologické faktory 

 

Mezi technologické faktory řadíme zejména podporu vlády v oblasti výzkumu a 

výši výdajů na něj, nové vynálezy a objevy, rychlost realizace nových technologií a 

v návaznosti na to morální zastarání starých, obecnou technologickou úroveň a jiné. 

 Vzhledem na zaměření podnikatelského záměru, kterým je specializovaný 

maloobchod, je zřejmé, že tyto faktory přímo náš záměr nějak neovlivní. Samozřejmě 

obecně tuto oblast z pohledu přizpůsobení nabídky zboží, které do prodejny přitáhne co 

nejvíce osob.  

Jednou z mála oblastí možného využití těchto faktorů je zvýšení prodejů a 

podpora samotné prodejny zřízením webových stránek a e-shopu. Webová prezentace je 

v dnešní době prakticky nutností a spousta osob vyhledává právě prvotní kontakt, než se 

rozhodne k navštívení samotné prodejny, na internetu. E-shop by měl tento 

podnikatelský záměr podpořit, především u zboží, kvůli kterému se většině osob 

v dnešní době již nechce nebo nevyplatí navštěvovat kamenné prodejny. V neposlední 

řadě nám e-shop poslouží jako katalog veškerého zboží, které náš maloobchod bude 

nabízet a zákazníkům tak umožní zjistit, zda právě výrobek, který hledají, má náš 

maloobchod v nabídce.  
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3.3 Analýza konkurence 

 

Je logické, že v oblasti zaměřené na vinařství a zemědělství, jakou je 

velkopavlovicko, již působí řada firem, zabývajících se prodejem vinařských a 

zemědělských potřeb. O to důležitější bude analyzovat konkurenci, která pro nás 

představuje riziko. Je nutné zákazníkům proto nabídnout zboží za lepší ceny, výrobky a 

technologie, komplexní sortiment v dané oblasti atd.. Toho chceme dosáhnout 

sledováním nejnovějších trendů v oboru, navštěvováním prezentačních akcí a 

konzultacemi s odborníky. Tyto aktivity bude zajišťovat odborný poradce, který bude 

externím zaměstnancem společnosti. Náklady na tyto aktivity budou korespondovat 

s ohodnocení tohoto externího zaměstnance ( náklady jsou počítány ve výši 15 000,- 

Kč/měsíc, viz. tabulka č. 19). Od těchto aktivit si společnost do budoucna slibuje 

zvýšení návštěvnosti i prodejů a v neposlední řadě i zlepšení „image“ prodejny.   

Pro analýzu konkurence je nutné vycházet z dostupných údajů současných 

prodejců, kteří nabízí stejný či obdobný sortiment. Mezi tyto konkurenty patří 

následující podnikatelské subjekty. 

 

3.3.1 Nejbližší konkurence 

 

 BS vinařské potřeby s.r.o. 

  

Je asi největší společnost zabývající se prodejem vinařských potřeb se čtyřmi 

pobočkami v České republice v Brně, Znojmě, Mikulově a Velkých Bílovicích a jednou 

pobočkou na Slovensku. Tato společnost má široký rozsah služeb, včetně akreditované 

laboratoře pro zatřídění vín nabízí také poradenství, rozvoz zboží, mobilní plnící linku, 

prodej vinných etiket, skladování nebo půjčovnu vinařských zařízení. Na webu 

společnosti najdeme také e-shop, kde si zákazníci mohou objednat zboží poštou. 

Společnost BS vinařské potřeby s.r.o. jakožto zjištěného konkurenta s komplexní 

nabídkou a služeb využijeme proto ke srovnání s další konkurencí. 

U následujících konkurentů uvádím tabulky, ze kterých je patrno srovnání s výše 

uvedeným hlavním konkurentem podle nabídky jím poskytované ve sledované oblasti.  
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Jedná se o tyto ukazatele: 

 

 široký sortiment – představuje zejména zboží jako demižony a 

další nádoby k úschově vína, lisy, mlýnky a jiná zařízení, postřiky, 

hnojiva, čerpadla a drobné zboží jako zátky, aromata aj. 

 Službou laboratoř se rozumí zatřídění vín podle odrůdy a kvality 

vína. 

 Službou dovoz zboží je jakákoliv forma objednávky přes email či 

e-shop, kdy zboží doručí zákazníkovi domů. 

 Službou plnící linka se rozumí plnění lahví vínem. 

 Službou skladování se rozumí skladování vín v sudech, ve 

sklepech. 

 Službou půjčovna se rozumí vypůjčení vinařského zařízení za 

úplatu. 

 

 

 Vinařské potřeby Březí u Mikulova (Štěpánková) 

 

Prodejna se nachází v Březí, což je malá obec u Mikulova. Nabízí sice rozsáhlý 

sortiment, avšak kvalita a rozsah služeb je minimální.  

 

Tabulka č. 2: Služby – Vinařské potřeby Březí u Mikulova 
široký sortiment laboratoř dovoz zboží plnící linka skladování půjčovna 

  X X X X X 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

 Vinařské potřeby Bureš 

 

Prodejna sídlí v Brně a nabízí široký sortiment vinařských potřeb s tradicí italské 

společnosti. Sortiment tvoří rovněž vína různých odrůd, specifikou je možnost využití 

dovozu zahraničního zařízení k výrobě vína, což se však promítá na ceně tohoto zboží. 
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Tabulka č. 3: Služby – Vinařské potřeby Bureš 
široký sortiment laboratoř dovoz zboží plnící linka skladování půjčovna 

  X   X X X 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

 společnost Gutea 

 

Společnost sídlící v Brně sice inzeruje prodej vinařských potřeb, avšak 

z nabízeného sortimentu spíše vyplývá, že se zabývá spíše zbožím souvisejícím s 

konzumací vína, jako jsou vývrtky, nálevky či chladiče vína. 

 

Tabulka č. 4: Služby – Společnost Gutea 
široký sortiment laboratoř dovoz zboží plnící linka skladování půjčovna 

X X   X X X 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

 Stanislav Kadubec, potřeby pro zahrádkáře, chovatele a vinaře 

 

Tato prodejna sídlí ve Strážnici, sortiment vinařských potřeb je rozsáhlý, 

zaměřuje se však spíše na chovatelské a zahrádkářské potřeby a také jiné zboží mimo 

námi sledovaný sortiment zboží a služeb. 

 

Tabulka č. 5: Služby – Stanislav Kadubec 
široký sortiment laboratoř dovoz zboží plnící linka skladování půjčovna 

  X   X X X 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

 Vinařský ráj 

 

Společnost sídlící v Čejkovicích disponuje velmi rozsáhlým sortimentem. 

Neposkytuje však doprovodné služby. 

 

Tabulka č. 6: Služby – Vinařský ráj 
široký sortiment laboratoř dovoz zboží plnící linka skladování půjčovna 

  X   X X X 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 
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 Broušek a Miklík 

Vinařské potřeby zde tvoří spíše doplňkový sortiment, společnost se zabývá 

především prodejem jiného zboží (tažných zařízení). Tato společnost má své sídlo 

v Hodoníně. 

 

Tabulka č. 7: Služby – Broušek a Miklík 
široký sortiment laboratoř dovoz zboží plnící linka skladování půjčovna 

  X X X X X 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

 Zamma sudy, s.r.o. 

 

Společnost se sídlem ve Vojkovicích, nabízí široký sortiment vinařských potřeb, 

podle webových stránek této společnosti jsou však v nabídce služeb ve fázi „přípravy“. 

 

Tabulka č. 8: Služby – Zemma sudy, s.r.o. 
široký sortiment laboratoř dovoz zboží plnící linka skladování půjčovna 

  X X X X X 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

 Réva Rakvice 

 

Réva Rakvice v Rakvicích, disponuje širokým sortimentem zboží i služeb 

s vinařstvím spojených. Krom jiného také nabízí vlastní vína. Ze služeb nabízí však 

pouze dovoz dovoz vín, ne vinařských potřeb. 

 

Tabulka č. 9: Služby – Réva Rakvice 
široký sortiment laboratoř dovoz zboží plnící linka skladování půjčovna 

        X   

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

 Vinařský dům Kopeček 

 

Prodejna vinařských potřeb v Dubňanech. Kromě vinařských potřeb společnost 

provozuje také penzion, vinotéku a vinný sklep. 
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Tabulka č. 10: Služby – Vinařský dům Kopeček 
široký sortiment laboratoř dovoz zboží plnící linka skladování půjčovna 

  X   X X X 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

3.3.2 Shrnutí konkurenčního prostředí 

 

V rozsáhlém území vinařské oblasti Morava najdeme rovněž velké množství 

společností, zabývajících se okrajově i vinařstvím, kdy hlavní jejich náplní je spíše 

produkce vína a jeho prodej, než prodejen vinařských potřeb. Proto tyto firmy 

neuvádíme, neboť je nelze považovat za konkurenci, která by náš záměr mohla výrazně 

ohrozit.  

Z analýzy konkurence tedy jasně vyplývá, že konkurentů je mnoho. Ovšem jen 

minimum z nich nabízí sortiment a služby ve stejném rozsahu v jaké ho bude nabízet 

naše společnost. Z této analýzy pro nás vyplývá zjištění, že nabízet široký sortiment 

nestačí. Pro úspěch podnikatelského záměru je důležitá především nabídka co 

nejlepšího a nejmodernějšího zboží a služeb za zajímavé ceny. Pro udržení se před 

konkurencí bude muset společnost neustále dodržovat vysoký standart služeb, kterého 

dosáhneme nejen neustálým sledováním trhu a profesionalitou manažerů, ale i všech 

zaměstnanců. Toto by mělo přesvědčit cílovou skupinu zákazníků, aby se rozhodla 

k nákupu právě v prodejně naší společnosti. 

 

3.4 SWOT analýza 

 

Pojem SWOT analýza je tvořen počátečními písmeny anglických názvů těchto 

složek: 

 S - Strengths, silné stránky společnosti 

 W - Weaknesses, slabé stránky společnosti 

 O - Opportunities, příležitosti společnosti 

 T - Threats, hrozby pro společnost 
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Pomocí SWOT analýzy analyzujeme vnitřní prostředí společnosti v závislosti na 

prostředí vnějším. Podle odborné literatury jde o analytický postup, který identifikuje 

jednotlivé faktory rozdělené do silných a slabých stránek a dále příležitostí a hrozeb 

(Koráb, 2007). Pro realizovaný podnikatelský záměr, kterým je společnost provozující 

maloobchod, je důležité si stanovit silné stránky a příležitosti. Silné stránky umožní 

určit, v čem může společnost vyniknout. Příležitosti zase pomohou s rozvojem 

podnikatelských aktivit. Rovněž je třeba určit i slabé stránky a hrozby. Pokud se podaří 

slabé stránky a hrozby určit co nejpřesněji, vyhneme se pozdější problémům ať již 

ekonomickým, tak i provozním.  

 

3.4.1 Silné stránky 

 

Za silné stránky podnikatelského záměru této práce považuji: 

 

 znalost daného oboru díky zaměstnání odborného poradce ve 

společnosti, 

 dobře zvolené umístění prodejny s velmi rozsáhlým počtem 

potencionálních zákazníků, 

  (Zdroj: Filozofie úspěchu, 2014) 

Obr. 5: SWOT analýza - nákres 
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 pečlivý výběr zaměstnanců, kteří znají problematiku oboru, ve 

kterém bude společnost působit, 

 nákup zboží pouze od osvědčených výrobců a dodavatelů, 

 profesionální přístup orientovaný na zákazníka, 

 nabídka nejnovějšího zboží, které je dostupné na trhu, 

 velmi dobrá dopravní dostupnost, díky zvolenému místu, 

 webové stránky a e-shop, na kterém bude k dispozici kompletní 

nabízený sortiment zboží, 

 možnost objednání online a rychlé dodání až do domu zákazníka, 

 neustálé sledování vývoje na trhu a z toho plynoucí přehled o 

nejnovějších výrobcích a postupech, 

 poskytování doprovodných služeb v oboru a poradenství. 

 

Tyto silné stránky je třeba využívat a plně rozvíjet. 

 

3.4.2 Slabé stránky 

 

V podnikatelském záměru by se měly eliminovat zejména následující slabé 

stránky: 

 

 malá nabídka kvalifikovaných a schopných pracovníku na trhu 

práce, 

 nedostatečné vlastní finance a z toho plynoucí problémy, 

 nízké investice do reklamní činnosti, 

 špatné povědomí o značce (prodejně), které může být způsobenou 

začátkem podnikání, 

 jistá závislost na dodavatelích a z toho plynoucí problémy. 
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3.4.3 Příležitosti 

   

Za příležitosti, které se naskytnou, a které by měla společnost využít a zaměřit se 

na jejich získání považuji především: 

  

 rozšíření působnosti do zahraničí (blízkost hranic), 

 rozšiřování společnosti o nové prodejny, 

 vyhledávání nových dodavatelů, 

 rozšiřování portfolia nabízeného zboží, 

 realizace požadavků a připomínek zákazníků, 

 příznivý demografický vývoj, 

 vzrůstající tendence prodejů přes e-shop. 

 

3.4.4 Hrozby 

 

Hrozby, se kterými se bude společnost v průběhu podnikání potýkat, a které by 

mohly podnikání ohrozit, lze definovat takto:  

 

 zhoršení demografického vývoje, z toho plynoucí pokles prodejů, 

 vliv konkurence, tlak na ceny atd., 

 nezavedenost prodejny (společnosti) na trhu, 

 pokles kupní síly obyvatel a z toho plynoucí poklesu prodejů, 

 vstup nového konkurence na trh, 

 časté legislativní změny, 

 tržní bariéry pro vstup na zahraniční trhy. 
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3.5 Analýza rizik 

 

Při zakládání maloobchodní prodejny s vinařskými potřebami je třeba počítat 

s riziky. Míra rizik se nejčastěji uvádí podle procentuálního vyjádření možnosti výskytu 

takto: 

 0-25 %… nízká pravděpodobnost 

 25-50 %… střední pravděpodobnost 

 50-75 %… vysoká pravděpodobnost 

 75-100 %… velmi vysoká pravděpodobnost 

 

Primární rizika se mohou vyskytnout již při výstavbě provozovny maloobchodu. 

Jejich základní druhy, dopad a pravděpodobnost výskytu uvádí následující tabulka. 

 

Tabulka č. 11: Rizika ovlivňující výstavbu maloobchodní prodejny 

Riziko Dopad Pravděpodobnost 

Povětrnostní či geologické vlivy na průběh 

stavby 

střední nízká 

Zvýšení cen stavebních prací  střední střední 

Zvýšení cen stavebního materiálu střední střední 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Povětrnostní a geologické vlivy můžeme jen těžko předpovídat, musíme s nimi 

počítat, a předcházet jim lze z části např. vhodným zvolením doby stavby, důslednou 

přípravou dokumentace a průzkumu pozemku atd.. 

Co se týká cen stavebních prací a materiálu, jejich zvýšení by pro nás mělo 

střední dopad z toho důvodu, že financujeme převážně z cizích zdrojů a rozpočet 

neobsahuje příliš velkou rezervou. Pravděpodobnost, že se ceny stavebních prací a 

materiálu zvýší je také střední, vzhledem k tomu, že dle ČSÚ se ceny za poslední dva 

roky snížily, budeme očekávat spíše snížení nebo žádnou změnu ve vývoji cen, než to, 

že se ceny zvýší. Toto riziko lze eliminovat i dobrým výběrem dodavatelů materiálu, či 

stavebních prací, při využití konkurence a současného útlumu ve stavebnictví. 

Hlavní rizika v průběhu vlastního podnikání jsou zachycena v následující 

tabulce. 
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Tabulka č. 12: Rizika ovlivňující provoz maloobchodní prodejny 

Riziko Dopad Pravděpodobnost 

Negativní vliv konkurence střední vysoká 

Pokles produkce vína velký nízká 

Pokles poptávky po vinařských potřebách velký nízká 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Vliv konkurence patří mezi nejpodstatnější riziko, s konkurencí se budeme jako 

nově vznikající společnost na trhu potýkat denně a pravděpodobnost vlivu je tedy 

vysoká. Konkurenci lze čelit zejména kvalitní prací, využívání rezerv a schopností 

managementu i jednotlivých pracovníků, precizností služeb a podobně. Co se týká 

poklesu produkce vína a s tím související pokles poptávky po vinařských a 

zemědělských potřebách, pravděpodobnost je nízká, neboť působíme ve významné 

vinařsko-zemědělské oblasti, kde lze spíše očekávat rozvoj odvětví. V případě, že by ale 

nastal, jeho dopad by byl velký. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

 

V této poslední část bakalářské práce se budu zabývat vypracováním samotného 

podnikatelského záměru na základě všech podstatných údajů teoretických i konkrétních, 

uvedených v předchozích částech této práce. Struktura podnikatelského záměru vychází 

rovněž z podkladů uvedených v teoretické části a je přizpůsobena konkrétním potřebám 

zvoleného předmětu podnikání. 

 

4.1 Shrnutí podnikatelského záměru 

 

Cílem tohoto podnikatelského záměru je založit maloobchodní prodejní jednotku 

na prodej vinařských potřeb ve městě Podivín, které se nachází, jak již bylo zmíněno 

v srdci Moravské vinařské oblasti, konkrétně v její podoblasti Velkopavlovicko. 

Samotný vznik prodejny bude předcházet založení nové společnosti, konkrétně 

společnosti s ručením omezeným, která bude realizovat výstavbu nové prodejny, včetně 

skladu a dalších obslužných částí. Prodejna bude v rámci maloobchodu poskytovat jak 

přímý prodej spotřebitelům formou prodeje na prodejně, tak i formou e-shopu. Prodejna 

bude otevřena 6 dní v týdnu, v neděli a ve státní svátky bude uzavřena. 

Vzhledem k sortimentu vinařských potřeb plánuje prodejna zavést dvou sezónní 

prodej, který bude korespondovat s vinařskými činnostmi v průběhu roku. Zatímco 

v období mezi měsíci březnem a zářím probíhá pěstitelská sezóna a je třeba zajistit 

především zboží pro ošetření a péči o vinnou révu např. postřiky nebo hnojiva, v období 

od září do února probíhá sezóna sklizně a zpracování vína a je nutné klást důraz 

především na služby plnění či zatřídění vína podle odrůd a zboží jako jsou demižony, 

láhve, korky aj.  

Umístění prodejny v této vinařské oblasti není náhodné, plánem je cílit právě na 

okolní vinaře a nabídnout jim nejen kvalitní a cenově přijatelný sortiment, ale také 

široké spektrum zboží a služeb, které s vinařstvím souvisejí. Díky dobré dostupnosti a 

lokaci prodejny se budeme snažit zaměřit i na zahraniční klientelu. 

 

 



52 

 

Založení společnosti s ručením omezeným 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této části práce, součástí podnikatelského záměru 

na založení maloobchodní jednotky zabývající se prodejem vinařských potřeb je 

vytvoření podnikatelského subjektu založením společnosti s ručením omezeným (dále 

jen „s.r.o“). Výběr této právní formy podnikání vyplynul z požadavků osob, podílejících 

se na záměru i charakterem záměru, tzn: 

 na podnikání se budou podílet dvě osoby, 

 bude se jednat o právnickou osobu, jejíž charakter vychází 

z odpovědnosti a ručení za závazky majetkem společnosti a 

nikoliv jednotlivých osob podílejících se na záměru, 

 relativně jednoduchá forma vnitřní struktury a řízení, 

 obecná srozumitelnost a znalost právní formy pro veřejnost a 

státní a jiné orgány a instituce, se kterými bude docházet do styku, 

 standardní podmínky vedení účetnictví a daně z příjmu, 

 stanovení podílů osob v právnické osobě tak, aby jeden měl 

prostou většinu z důvodů jednoduššího rozhodování. 

 

 Pro založení společnosti s.r.o. musí být splněno několik podmínek, které nám 

udává zákon o obchodních korporacích. Mezi tyto podmínky mimo jiné patří: 

 složení počátečního vkladu ve výši alespoň 1,-Kč, 

 počet společníků 1-50 osob, 

 sepsání společenské smlouvy, která bude obsahovat všechna 

potřebná kritéria. 

 zapsání společnosti do obchodního rejstříku, 

 

Zakládaná s.r.o. bude mít dva společníky, základní kapitál bude splacen při 

založení společnosti z důvodů okamžité možnosti jeho využití v plné výší. Rozsah 

splacení a výše podílů je uvedena v následující tabulce. Vklady budou dle zákona 

splaceny na účet po založení společnosti. 
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Tabulka č. 13: Vklady společníků, výše podílů 

Společník Výše vkladu Podíl v % 

Společník XY 2 000 000,- Kč 40 

Společník YZ 3 000 000,- Kč 60 

Celkem 5 000 000,- Kč 100 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Tabulka č. 14: Vzor rozvahy po vkladech společníků k datu… 

Aktiva Kč Pasiva Kč 

Bankovní účet 5 000 000 Základní kapitál 5 000 000 

Celkem 5 000 000 Celkem 5 000 000 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Hlavní činností společnosti bude prodej vinařských potřeb a služeb s tímto 

oborem souvisejících, což odpovídá náplni předmětu podnikání „výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Do tohoto předmětu 

podnikání spadají mimo jiné tyto obory činnosti: 

 velkoobchod a maloobchod, 

 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb/vyjma 

oblastí upravených zvláštními předpisy, 

 zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských 

výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o 

provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče. 

 

4.2 Cíle firmy a zaměstnanci 

 

Cílem firmy je vybudování maloobchodní prodejny, která by poskytovala co 

nejširší spektrum produktů a služeb pro vinaře, nabídla kvalitní a široký sortiment, který 

by uspokojil potřeby všech potencionálních zákazníků. 

 

S nově vzniklou společností a prodejnou vzniknou nová pracovní místa, která 

nepatrně přispějí ke snížení nezaměstnanosti v regionu. Společnost předpokládá, že 

vznikne 6 následujících pozic: 

 manažer prodejny 

 prodavač/prodavačka 
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 vedoucí skladu 

 pomocná síla ve skladu 

 správce e-shopu 

 poradce v oblasti vinařství  

 

Tyto pozice zaplní několik zaměstnanců a tento tým zaměstnanců se bude střídat 

ve dvousměnném provozu (týká se především prodavačů a pomocníků ve skladu) 

v tomto složení: 

 1 x manažer prodejny 

 2 x prodavač/prodavačka 

 1 x vedoucí skladu 

 2 x pomocná síla ve skladu 

 1 x správce e-shopu (externí zaměstnanec) 

 1 x odborný poradce (externí zaměstnanec) 

 

Celkem tedy společnost nabídne, 8 volných pracovních míst, pro které bude 

hledat nejlépe zkušené lidi z oboru, kteří mají v tomto odvětví praxi. Zejména po 

odborném poradci, který bude pro naši společnost pracovat externě, budeme požadovat 

příslušné vzdělání a znalost oboru. 

Co se týká externích zaměstnanců, jejich odměny budou flexibilní a jejich 

činnost nebude, tak jako u ostatních pozic, podléhat směnnosti.  

 

4.2.1 Pracovní náplň jednotlivých pozic 

 

 Manažer prodejny  

Manažer prodejny je zároveň jednatelem společnosti vlastnící 60ti procentní 

podíl ve společnosti. Má veškerou rozhodovací a řídící pravomoc. Veškerý ostatní 

personál se řídí jeho pokyny. 
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 Prodavač/prodavačka 

Zaměstnanec na této pozici bude mít na starosti přímý prodej na pokladně, 

obsluhu zákazníků a případnou poradenskou činnost na prodejně. Na této pozici se 

budou střídat dva zaměstnanci, během 6-ti hodinových pracovních směn. 

 

 Vedoucí skladu 

Vedoucí skladu má na starosti veškeré věci spojené se skladováním zboží a 

fungováním skladu. Kontroluje stav zboží, stav zásob, doobjednává zboží, reguluje stav 

zásob a řeší veškerou skladovou evidenci. K jeho ruce jsou mu dva pomocní skladníci, 

kteří jsou jeho podřízenými.  

 

 Pomocná sílá ve skladu 

Tito dva pracovníci se budou na této pozici střídat dle směn a jejich přímí 

nadřízený je vedoucí skladu. Pomocná síla ve skladu vydává zboží ze skladu, v případě 

prodeje zboží, které není vystaveno na prodejně a podobně. Vychystává zboží dle 

objednávek a přímo spolupracuje s prodavačem či prodavačkou na prodejně. Plní 

požadavky vedoucího skladu. 

 

 Správce e-shopu 

Správce e-shopu má na starosti veškerý prodej probíhající přes e-shop a zajišťuje 

a ručí za jeho funkční a bezproblémový stav. Udržuje webové stránky, pravidelně je 

aktualizuje a provádí potřebné změny a údržby. Je externím pracovníkem, protože jeho 

práce a povinnosti nevyžadují jeho přítomnost v prodejně a může tak pracovat z domu. 

 

 Odborný poradce 

Na tohoto poradce je kladen největší nárok, co se znalostí a odbornosti týká. Je 

schopen, poskytnou jakoukoliv poradenskou činnost v dané oblasti. Dokáže poradit a 

vybrat ze sortimentu prodejny vhodný výrobek či produkt. Je taktéž externím 

pracovníkem, který komunikuje a poskytuje poradenskou činnost převážně přes telefon 

a jednou týdně či v sezóně je k dispozici několikrát týdně v předem stanovených 

hodinách i na prodejně. Je taktéž externím pracovníkem a jeho přítomnost není 
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v běžném každodenním provozu vyžadována. Musí však být vždy po dobu otevírací 

doby prodejny dostupný na mobilním telefonu. 

 

4.2.2 Organizační struktura společnosti 

 

Organizační strukturu prodejny zachycuje následující schéma organizace, ve 

kterém jsou jasně patrné vztahy podřízenosti a nadřízenosti jednotlivých zaměstnanců. 

Manažer prodejny má na starosti tři oddělení: 

 oddělení skladu, 

 obchodní oddělení, 

 externí oddělení.  

 

Pod jednotlivá oddělení pak spadají jednotliví zaměstnanci. 

 

 

 

 

 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

Obr. 6: Organizační schéma 
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4.3 Marketingová a obchodní strategie 

 

Cílem marketingové strategie je především prosadit prodejnu na trhu. V rámci 

marketingové strategie budeme řešit tři následující body: 

 cesty a formy prodeje, 

 marketingový mix, 

 vynaložené náklady na propagaci. 

 

4.3.1 Cesty a formy prodeje 

 

Z ekonomického hlediska bude naše prodejna, jakožto maloobchod, působit na 

spotřebitele přímým prodejem nebo formou e-shopu. Co se týká prodeje na prodejně, 

zákazník sám přijde na prodejnu s konkrétním požadavkem a buď to sám, nebo 

s pomocí kvalifikovaného pracovníka si potřebné zboží vybere a zakoupí. V případě 

nákupu přes e-shop má zákazník dvě možnosti, které názorně zachycuje následující 

schéma: 

 

  

 

Zákazník má při uskutečnění objednávky přes e-shop dvě možnosti, buď si 

objednané zboží nechá zaslat přímo domů, nebo si jej může vyzvednout na prodejně. 

 (Zdroj: zpracovatel, 2014) 

Obr. 7: Způsoby doručení 
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V obou případech může zákazník zvolit formu úhrady jak hotovostní, ať už na své 

adrese (dobírku na poště) nebo u pokladny na prodejně, nebo bezhotovostní převodem 

peněz na účet prodejny. Případná bezhotovostní platba může probíhat i pomocí platební 

karty, tzn. v e-shopu přes platební bránu (vždy před odběrem zboží – při objednávce) a 

na prodejně přes terminál. Bezhotovostní platební styk musí být však uskutečněn 

dopředu před odesláním zboží. 

V případě, že se zákazník rozhodne objednané zboží platit na prodejně při jeho 

převzetí a nebude se zbožím spokojený a nepřekročí-li pořizovací cena tohoto zboží 

stanovenou částku, bude mít zákazník možnost toto zboží neodebrat a prodejna jej 

zařadí zpět do prodejního sortimentu (pouze v případě pokud by se nejednalo o 

specifické položky na objednávku). 

 

4.3.2 Marketingový MIX 

 

 Přiblížit nabízený rozsah zboží a služeb, jejich propagaci, distribuci nebo ceny, 

nám pomůže marketingový mix zvaný 4P. 

 

 Produkt 

 Produkt v naší společnosti představuje veškerý sortiment zboží a služeb, které 

budeme prodávat. Cílem společnosti je nabídnout širší rozsah služeb a sortimentu než 

nabízí konkurence a tím být krok před ní. Základní rozsah sortimentu a služeb zachycují 

následující tabulky. 

 

Tabulka č. 15: Základní přehled sortimentu zboží 

Sortiment 

Tanky 

Demižony 

Láhve 

Vázací materiál 

Nářadí 

Teploměry 

Chladící zařízení 

Sudy 

Korky, špunty a ostatní uzávěry 

Sklenice na bílé a červené víno 

Lisy 
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Mlýnky 

Postřiky a ostatní přípravky k ošetření vína a vinné révy 

Kvasinky 

Čerpadla 

Filtrace 

Odstopkovače 

Hadice 

Aromata 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Tabulka č. 16: Základní přehled nabízených služeb 

Služby 

Zatřídění vína podle kvality a odrůdy 

Dovoz objednávky 

Plnění lahví přes plnící linku 

Skladování vína 

Půjčovna vinařských zařízení 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

 Cena 

Vzhledem k rozsahu sortimentu zboží a služeb není možné stanovit veškeré ceny 

předem. Veškeré ceny zboží se budou odvíjet od pořizovací ceny příslušného zboží a 

výše požadované marže tak, aby tyto ceny nebyly vyšší než ceny konkurence. Budeme 

tedy upřednostňovat cenotvorbu orientovanou spíše konkurenčně. S jistotou můžeme 

také říci, že navzdory dvou vinařským sezonám, zmiňovaným v kapitole 4.1 Shrnutí 

podnikatelského záměru, nebude naše společnost v závislosti na těchto obdobích ceny 

plošně měnit. Společnost počítá spíše se sezónními akcemi. 

U cen služeb bude také uplatňována cenotvorba konkurenčně orientovaných cen. 

 

 Propagace 

Společnost bude využívat hned několik nástrojů propagace, jejímž cílem bude 

oslovit zákazníky a dostat se do podvědomí. 

Reklamní billboard - vzhledem k tomu, že prodejna bude lokalizována 

v blízkosti dálnice, bude jedním z nástrojů propagace reklamní billboard umístěný u 

dálnice, který bude informovat o otevření prodejny a lákat potencionální zákazníky. 

Tisková reklama -  dalším nástrojem propagace bude tisková reklama formou 

tištěné reklamy v místních novinách a dále pak formou letáků, které budou rovněž 

informovat blízké okolí o otevření nové prodejny a případných prodejních akcích. 
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Point of purchase - posledním nástrojem budou tzv. reklamní materiály v místě 

prodeje, formou drobných reklamních předmětů nebo brožur. 

Internetová reklama -  v rámci internetu bude reklama šířena prostřednictvím 

vlastních webových stránek a e-shopu. Tato reklama si nevyžádá žádné zvláštní 

náklady, kromě obvyklých nákladů na vytvoření (viz. kapitola 4.4.2) a správu (mzda 

externího pracovníka). 

 

 Distribuce 

Distribuci, tedy způsob jakým se zboží a služby dostanou ke spotřebiteli, 

rozebírá detailně první část marketingové strategie (viz. kapitola 4.3.1 Cesty a formy 

prodeje). Prodejna nabídne dvě formy distribuce. V případě objednávky přes e-shop si 

zákazník zboží vyzvedne na prodejně nebo si ho nechá doručit přímo domů. V opačném 

případě si zboží zakoupí přímo na prodejně a může tak využít konzultace s odborníkem.  

 

4.3.3 Náklady vynaložené na propagaci 

 

Tabulka níže, zachycuje předpokládané náklady na propagaci spolu s údajem o 

tom, po jak dlouhou dobu bude tato propagace využívána.  

Ceny vycházejí z běžných ceníků, které jsou veřejně dostupné na stránkách 

jednotlivých reklamních agentur a společností zabývajících se reklamou. Byly 

porovnány ceníky několika firem, z nichž byl spočítán průměr cen za jednotlivé 

způsoby propagace, a tyto jsou použity pro níže uvedené výpočty.  

Využití jednotlivých nástrojů propagace se bude odvíjet od finančních možností 

společnosti. 

 

Tabulka č. 17: Náklady na propagaci 

Způsob propagace Cena v Kč Využití/množství Celkem 

Reklamní billboard (dálnice D2) 20 000/ měsíc 2 měsíce 40 000 

Tisková reklama v novinách 7 000/ 5 prac. dní 1 měsíc 21 000 

Letáky 2000/100 ks letáků 400 ks 8 000 

Point of purchase 2500/100 ks brožur 200 ks 5 000 

Celkem   74 000,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 
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4.4 Finanční plán 

 

Společnost bude v rámci finančního plánu řešit kromě hospodaření společnosti 

vycházející z nákladů a výnosů, také výstavbu prodejny, zakoupení pozemku, spuštění 

webových stránek a e-shopu. Bude nás zajímat také vyčíslení této investice. 

 

4.4.1 Výpočet hodnoty investice a její financování 

 

 Prodejna bude postavena na pozemku uvedeném v analytické části této práce 

(viz. kapitola 3.1). Prodejna bude vystavěna jako montovaná ocelová hala a v této hale 

bude jak samotná prodejna tak také sklad sloužící jak k zásobě zboží, tak ke skladování 

vína, což je službou, kterou společnost nabízí. Cena haly je orientační a je stanovena 

s přihlédnutím na ceny výrobců podobných montovaných hal této velikosti. Ceny 

jednotlivých položek spojených s výstavbou zachycuje následující tabulka (vycházíme 

z cen obvyklých na trhu a ceny jsou včetně montáží a ostatních prací). 

 

Tabulka č. 18:  Výpočet hodnoty počáteční investice 

Druh investice cena v Kč 

Pozemek (3550m² x 350 Kč/m²) 1 242 500 

Montovaná ocelová hala (1250m²) 5 500 000 

Vybavení haly 500 000 

Terénní úpravy + parkoviště 800 000 

Základy + přípravné práce 1 000 000 

Počáteční zásoba zboží 800 000 

Celkem 9 842 500 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

U výše uvedených cen je třeba počítat s možnými výkyvy v návaznosti na 

náročnost stavebních prací na zvoleném pozemku. S možností změny cen stavebních 

prací a materiálu počítá provedená analýza rizik (viz. kapitola 3.5).  

 Financování této investice v celkové hodnotě 9 842 500,-Kč bez DPH zachycuje 

následující vzorec. 

 

9 842 500 – 5 000 000 (platba z BÚ) – 4 842 000 (platba z úvěrového účtu) = 0,- Kč  
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Již zmíněný úvěr bude v celkové výši 5 000 000,-Kč, při jeho výpočtu jsme 

vycházeli z údajů bankovního ústavu FIO banka, a.s. (podrobnosti úvěru viz. příloha č. 

1 této práce). Po uhrazení počáteční investice dosáhneme na bankovním účtu zůstatku 

158 000,-Kč. Původních 5 000 000,-Kč, které byly složeny společníky při založení 

společnosti, byly celé investovány přímo z bankovního účtu na tuto počáteční investici. 

 

4.4.2 Vyčíslení nákladů a výnosů za první měsíc provozu prodejny 

 

První měsíc podnikání bude pro prodejnu měsícem obtížným a to z důvodu 

nákladu v hodnotě 74 000,- Kč (výpočet ceny viz. kapitola 4.3.3 Náklady vynaložené na 

propagaci), který představuje náklad na počáteční propagaci, který je nezbytné 

vynaložit pro to, aby se naše prodejna dostala do podvědomí. Takto vysoký náklad na 

propagaci je však jednorázový a ve druhém měsíci se s ním již nepočítá v takovéto výši. 

Dalším podstatným nákladem je v prvním měsíci platba za zřízení webových stránek a 

zřízení e-shopu v celkové výši 120 000,- Kč (cena určena po konzultaci s odborníkem 

na tvorbu webových stránek). Tato cena je uvedena pro zřízení moderních webových 

stránek a základní funkční verzi e-shopu, který by vyhovoval potřebám prodejny.  

V případě, že by společnost neměla již volné prostředky, např. z důvodů 

prodražení výstavby prodejny atd., nabízí se nám také pesimistická varianta. V případě, 

že by tato varianta nastala, museli bychom upustit od prvotní propagace. Nabízí se také 

varianta zřízení pouze webových stránek, které by vyšly podstatně levněji (podle 

informace sdělené na konzultaci s odborníkem by cena nepřesáhla 15 000,- Kč). 

V tomto případě by pro nás byla značnou nevýhodou absence e-shopu, který bychom 

museli realizovat až by společnost disponovala volnými finančními prostředky. 

 

Tabulka č. 19:  Výpočet nákladů za první měsíc provozu 

Náklady Kč Celkem Kč 

Spotřeba energií 10 000 10 000 

Mzdy   

-manažer 28 000 28 000 

-prodavači 2 * 12 500 25 000 

-vedoucí skladu 18 000 18 000 

-skladníci 2 * 14 500 29 000 
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-správce e-shopu 10 000 10 000 

odborný poradce 15 000 15 000 

Nákup zboží 10 000 10 000 

Úroky z úvěru 24 583 24 583 

Náklady na propagaci 74 000 74 000 

webové stránky a e-shop 120 000 120 000 

Celkem  363 583,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Cena za spotřebu energií vychází z aktuálních tržních cen jednotlivých komodit 

a ze spotřeby energií v podobně energeticky náročných objektech. Výše mezd vychází 

ze zkušeností na pracovním trhu a jsou přizpůsobeny potřebám společnosti.  

  

 Předpokládané tržby za první měsíc provozu prodejny nám znázorňuje 

následující tabulka. Při výpočtu tržeb maloobchodní prodejny se vycházelo 

z následujících předpokladů: 

 průměrná denní návštěvnost prodejny 40 osob, 

 průměrně si něco zakoupí 25 osob, 

 průměrná útrata 400,- Kč na osobu. 

 

Tabulka č. 20:  Výpočet tržeb za první měsíc provozu 

Tržby Počet pracovních dnů v měsíci 

10 000 24 

Celkem 240 000,-Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Tabulka č. 21: Předpokládaný hospodářský výsledek za první měsíc provozu 
Předpokládaný hospodářský výsledek 

Výnosy celkem 240 000,- Kč 

Náklady celkem 363 583,- Kč 

Hospodářský výsledek - 123 583,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Společnost dosáhne předpokládaného hospodářského výsledku za první měsíc 

provozu ve výši - 123 583,- Kč. Po této skutečnosti však musí společnost uhradit první 

splátku již zmiňovaného úvěru, která je ve výši 17 340,- Kč. Tento výdaj dostane 

společnost do záporného výsledku v prvním měsíci ve výši - 140 923,- Kč. Tuto ztrátu, 
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jsme schopni pokrýt ze zůstatku na běžném účtu, který byl ve výši 158 000,- Kč. Po 

uhrazení ztráty za první měsíc nám na běžném účtu zůstane 17 077,- Kč. 

 

4.4.3 Vyčíslení nákladů a výnosů za druhý měsíc provozu prodejny 

 

Tabulka č. 22:  Výpočet nákladů za druhý měsíc provozu 

Náklady Kč/měsíc Celkem Kč 

Spotřeba energií 10 000 10 000 

Mzdy   

-manažer 28 000 28 000 

-prodavači 2 * 12 500 25 000 

-vedoucí skladu 18 000 18 000 

-skladníci 2 * 14 500 29 000 

-správce e-shopu 10 000 10 000 

odborný poradce 15 000 15 000 

Nákup zboží 10 000 10 000 

Úroky z úvěru 24 498 24 498 

Náklady na propagaci (pravidelné akce) 5 000 5 000 

Celkem  174 498,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Ve druhém měsíci odpadne jednorázový náklad na prvotní propagaci, který se 

nám pro zbývající měsíce sníží na 5000,- Kč. S touto částkou počítáme, abychom mohli 

každý měsíc realizovat drobnější marketingové akce (např. tisk a roznos letáků s akčním 

zbožím atd.), tak případně předvádění různého zboží přímo na prodejně. 

Dojde také ke snížení úroku oproti prvnímu měsíci. Předpokládané tržby 

zůstanou stejné. 

 

Tabulka č. 23: Předpokládaný hospodářský výsledek za druhý měsíc provozu 
Předpokládaný hospodářský výsledek 

Výnosy celkem 240 000,- Kč 

Náklady celkem 174 498,- Kč 

Hospodářský výsledek 65 502,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Společnost dosáhne předpokládaného hospodářského výsledku za druhý měsíc 

provozu ve výši 65 502,- Kč, ze kterého však musí uhradit další splátku úvěru, která je 

ve výši 17 495,-Kč. Očekávaný zůstatek je tedy ve výši 48 007,- Kč. Na běžném účtu 

máme tedy zůstatek ve výši 65 084,- Kč. 
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4.4.4 Vyčíslení nákladů a výnosů za první rok provozu prodejny 

 

Tabulka č. 24:  Výpočet nákladů za první rok provozu 
Náklad Kč/měsíc Celkem Kč za rok 

Spotřeba energií 10 000 120 000 

Mzdy   

-manažer 28 000 336 000 

-prodavači 2 * 12 500 300 000 

-vedoucí skladu 18 000 216 000 

-skladníci 2*14 500 348 000 

-správce e-shopu 10 000 120 000 

odborný poradce 15 000 180 000 

Nákup zboží 10 000 120 000 

Úroky z úvěru - 289 279 

Náklady na propagaci (jednorázové) 74 000 74 000 

Náklady na propagaci (pravidelné akce) 5 000 60 000 

webové stránky a e-shop (jednorázově) 120 000 120 000 

Celkem  2 283 279,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Tabulka č. 25:  Výpočet tržeb za první rok provozu 
Tržby Kč,- za rok 

1. - 6. měsíc (při 10 000Kč/den) 1 440 000,- Kč 

7. - 12. měsíc (při 11 200Kč/den) 1 612 800,- Kč 

Tržby celkem 3 052 800,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

V prvních 6 měsících je brán denní odhad tržeb 10 000,-Kč při 24 dnech prodeje 

za měsíc, v další období (tj. 7. až 12. měsíc provozu) se počítá s nárůstem průměrné 

denní tržby na hodnotu 11 200,-Kč (což představuje zvýšení denních tržeb o 12%), při 

výpočtu se vycházelo z následujících předpokladů: 

 průměrná denní návštěvnost prodejny 50 osob, 

 průměrně si něco zakoupí 28 osob, při průměrné útratě 400,- Kč 

na osobu. 

 

Tento odhad tržeb vychází ze zvýšené návštěvnosti po prvních 6 měsících 

provozu, ve kterém počítáme s možností nepatrně vyšších prodejů. Změny, které 

proběhnou, nám zachycuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 26: Předpokládaný hospodářský výsledek za první rok provozu 
Předpokládaný hospodářský výsledek za rok 

Výnosy celkem 3 052 800,- Kč 

Náklady celkem 2 283 279,- Kč 

Hospodářský výsledek    769 521,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Zůstatek na běžném účtu očekáváme tedy na konci prvního roku provozu ve výši 

158 000 + 769 521 = 927 521,- Kč. Od zůstatku si dále musíme odečíst ještě výdaj 

v podobě splátky úvěru ve výši 213 799,- Kč.  Po odečtení tohoto výdaje nám na 

běžném účtu zůstane zůstatek ve výši 927 521 – 213 799 = 713 722,- Kč. 

 

V praxi se nám může stát, že vývoj hospodaření společnosti (především v oblasti 

tržeb) nebude takový, jak je nastíněno a propočítáno ve výše uvedené tabulce (tabulka č. 

29). Musíme počítat i s pesimistickou variantou, jakou je stagnace návštěvnosti 

prodejny i počtu nakupujících zákazníků v 7. až 12 měsíci provozu. Tyto ukazatele by 

mohly zůstat v horším případě stejné, jako v prvních 6-ti měsících provozu. To by 

znamenalo následující vývoj.    

 

Tabulka č. 27:  Výpočet tržeb za první rok provozu – Pesimistická varianta 
Tržby Kč,- za rok 

1. - 12. měsíc (při 10 000Kč/den) 2 880 000,- Kč 

Tržby celkem 2 880 000,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Tabulka č. 28: Předpokládaný hospodářský výsledek za první rok provozu – Pesimistická varianta 
Předpokládaný hospodářský výsledek za rok 

Výnosy celkem 2 880 000,- Kč 

Náklady celkem 2 283 279,- Kč 

Hospodářský výsledek    596 721,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

V tomto případě by to tedy pro společnost znamenalo následující zhoršení. 

Zůstatek na běžném účtu by byl tedy na konci prvního roku provozu ve výši 158 000 + 

596 721 = 754 721,- Kč. Od zůstatku si dále musíme odečíst ještě výdaj v podobě 

splátky úvěru ve výši 213 799,- Kč.  Po odečtení tohoto výdaje bude na běžném účtu 

zůstatek ve výši 754 721 – 213 799 = 540 922,- Kč. 



67 

 

V pesimistické variantě tedy můžeme vidět, že i v případě předpokladů 

vyplývajících z této varianty, společnost dosáhne zisku a stále je schopna hradit své 

závazky. 

 

4.4.5 Zjednodušená rozvaha společnosti 

 

 K přehledu stavu aktiv a pasiv nám slouží rozvaha. Pro naše potřeby si uvedeme 

rozvahu jen ve zjednodušeném rozsahu. Nebudeme v těchto rozvahách brát zřetel na 

odepisování jednotlivého majetku ani na další vlivy, které bychom v rozvaze, kterou 

bychom již dělali, jako fungující společnost, museli uvádět. Rozvaha by mohla 

zachycovat při zahájení provozu následující stavy. 

 

Tabulka č. 29: Rozvaha k zahájení provozu k datu… 

Aktiva v Kč Pasiva v Kč 

Stavby 7 800 000 Základní kapitál 5 000 500 

Pozemek 1 242 500 Hospodářský výsledek 0 

Zboží 800 000 Bankovní úvěr 5 000 000 

Bankovní účet 158 000   

Aktiva celkem 10 000 500 Pasiva celkem  10 000 500 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Pro přesnější představu si ještě uvedeme rozvahu ke konci účetního období. Stav 

v případě optimistické varianty vývoje společnosti by byl následující.  

 

Tabulka č. 30: Rozvaha ke konci účetního období společnosti k datu… 

Aktiva v Kč Pasiva v Kč 

Stavby 7 800 000 Základní kapitál 4 444 788 

Pozemek 1 242 500 Hospodářský výsledek    769 521 

Zboží 800 000 Bankovní úvěr 4 786 191 

Bankovní účet 158 000   

Aktiva celkem 10 000 500 Pasiva celkem  10 000 500 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Pro srovnání si ještě uvedeme stav v případě, že by se naplnila pesimistická 

varianta ve vývoji společnosti. 
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Tabulka č. 31: Rozvaha ke konci účetního období společnosti – Pesimistická varianta k datu… 

Aktiva v Kč Pasiva v Kč 

Stavby 7 800 000 Základní kapitál 4 617 588 

Pozemek 1 242 500 Hospodářský výsledek    596 721 

Zboží 800 000 Bankovní úvěr 4 786 191 

Bankovní účet 158 000   

Aktiva celkem 10 000 500 Pasiva celkem  10 000 500 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 
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Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření podnikatelského záměru na 

konkrétní činnost, spočívající ve vybudování a následném provozu maloobchodu 

s vinařskými potřebami, včetně založení podnikatelského subjektu, nákupu pozemku a 

výstavby vlastní stacionární prodejny maloobchodu. 

Předpokladem pro naplnění tohoto cíle bylo seznámení se s klíčovými 

teoretickými pojmy z oblasti podnikání a jeho zákonné úpravy a rovněž teoretickými 

základy a požadavky na zpracování podnikatelského záměru. Vlastní podnikatelským 

záměr pak vychází z analýzy současného stavu, tj. faktorů, které mají pro úspěšnost 

záměru zásadní vliv. 

Na základě teoretické části a výsledků výše uvedené analýzy pak byly do 

vlastního podnikatelského záměru zapracovány požadavky a představy autora práce o 

konkrétním způsobu podnikání, jeho postupu, finančním krytí i perspektivách, tak aby 

svojí propracovaností a reálností přesvědčili všechny o životaschopnosti tohoto záměru. 

Domnívám se, že cíl práce se podařilo splnit, i když řada faktorů rozebíraných 

zejména ve vlastním záměru vychází pouze z předpokladů určitého vývoje ve 

společnosti a v daném odvětví a nemůže tak obsáhnout vše, co v praxi přináší vlastní 

podnikání.  
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Tabulka č. 32: Parametry úvěru 

Výše úvěru 5 000 000,- Kč 

Úroková míra 5,9% p.a. 

Doba splácení 15 let 

Úhrada splátek měsíčně 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

Tabulka č. 33: Shrnutí úvěru 

Výše pravidelné splátky 41 923,- Kč 

Celkem společnost zaplatí 7 546 140,- Kč 

Celkem společnost zaplatí na úrocích 2 546 140,- Kč 

(Zdroj: zpracovatel, 2014) 

 

 

 

  

Obr. 8: Průběh dluhu za období úvěru 
 (Zdroj: finance.cz, 2014) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 34: Rozpis úvěru na dobu jeho trvání 

Rok Pořadí 

splátky 

v daném 

roce 

Počáteční stav Úrok Úmor Konečný stav 

1 1 5000000 24583 17341 4982659 

1 2 4982659 24498 17426 4965233 

1 3 4965233 24412 17512 4947721 

1 4 4947721 24326 17598 4930123 

1 5 4930123 24240 17684 4912439 

1 6 4912439 24153 17771 4894668 

1 7 4894668 24065 17859 4876809 

1 8 4876809 23978 17946 4858863 

1 9 4858863 23889 18035 4840828 

1 10 4840828 23801 18123 4822705 

1 11 4822705 23712 18212 4804493 

1 12 4804493 23622 18302 4786191 

2 1 4786191 23532 18392 4767799 

2 2 4767799 23442 18482 4749317 

2 3 4749317 23351 18573 4730744 

2 4 4730744 23259 18665 4712079 

2 5 4712079 23168 18756 4693323 

2 6 4693323 23076 18848 4674475 

2 7 4674475 22983 18941 4655534 

2 8 4655534 22890 19034 4636500 

2 9 4636500 22796 19128 4617372 

2 10 4617372 22702 19222 4598150 

2 11 4598150 22608 19316 4578834 

2 12 4578834 22513 19411 4559423 

Obr. 9: Průběh - úrok a úmor za období úvěru 

 (Zdroj: finance.cz, 2014) 



 

 

3 1 4559423 22417 19507 4539916 

3 2 4539916 22321 19603 4520313 

3 3 4520313 22225 19699 4500614 

3 4 4500614 22128 19796 4480818 

3 5 4480818 22031 19893 4460925 

3 6 4460925 21933 19991 4440934 

3 7 4440934 21835 20089 4420845 

3 8 4420845 21736 20188 4400657 

3 9 4400657 21637 20287 4380370 

3 10 4380370 21537 20387 4359983 

3 11 4359983 21437 20487 4339496 

3 12 4339496 21336 20588 4318908 

4 1 4318908 21235 20689 4298219 

4 2 4298219 21133 20791 4277428 

4 3 4277428 21031 20893 4256535 

4 4 4256535 20928 20996 4235539 

4 5 4235539 20825 21099 4214440 

4 6 4214440 20721 21203 4193237 

4 7 4193237 20617 21307 4171930 

4 8 4171930 20512 21412 4150518 

4 9 4150518 20407 21517 4129001 

4 10 4129001 20301 21623 4107378 

4 11 4107378 20195 21729 4085649 

4 12 4085649 20088 21836 4063813 

5 1 4063813 19980 21944 4041869 

5 2 4041869 19873 22051 4019818 

5 3 4019818 19764 22160 3997658 

5 4 3997658 19655 22269 3975389 

5 5 3975389 19546 22378 3953011 

5 6 3953011 19436 22488 3930523 

5 7 3930523 19325 22599 3907924 

5 8 3907924 19214 22710 3885214 

5 9 3885214 19102 22822 3862392 

5 10 3862392 18990 22934 3839458 

5 11 3839458 18877 23047 3816411 

5 12 3816411 18764 23160 3793251 

6 1 3793251 18650 23274 3769977 

6 2 3769977 18536 23388 3746589 

6 3 3746589 18421 23503 3723086 

6 4 3723086 18305 23619 3699467 

6 5 3699467 18189 23735 3675732 

6 6 3675732 18072 23852 3651880 

6 7 3651880 17955 23969 3627911 

6 8 3627911 17837 24087 3603824 

6 9 3603824 17719 24205 3579619 

6 10 3579619 17600 24324 3555295 

6 11 3555295 17480 24444 3530851 

6 12 3530851 17360 24564 3506287 

7 1 3506287 17239 24685 3481602 



 

 

7 2 3481602 17118 24806 3456796 

7 3 3456796 16996 24928 3431868 

7 4 3431868 16873 25051 3406817 

7 5 3406817 16750 25174 3381643 

7 6 3381643 16626 25298 3356345 

7 7 3356345 16502 25422 3330923 

7 8 3330923 16377 25547 3305376 

7 9 3305376 16251 25673 3279703 

7 10 3279703 16125 25799 3253904 

7 11 3253904 15998 25926 3227978 

7 12 3227978 15871 26053 3201925 

8 1 3201925 15743 26181 3175744 

8 2 3175744 15614 26310 3149434 

8 3 3149434 15485 26439 3122995 

8 4 3122995 15355 26569 3096426 

8 5 3096426 15224 26700 3069726 

8 6 3069726 15093 26831 3042895 

8 7 3042895 14961 26963 3015932 

8 8 3015932 14828 27096 2988836 

8 9 2988836 14695 27229 2961607 

8 10 2961607 14561 27363 2934244 

8 11 2934244 14427 27497 2906747 

8 12 2906747 14292 27632 2879115 

9 1 2879115 14156 27768 2851347 

9 2 2851347 14019 27905 2823442 

9 3 2823442 13882 28042 2795400 

9 4 2795400 13744 28180 2767220 

9 5 2767220 13605 28319 2738901 

9 6 2738901 13466 28458 2710443 

9 7 2710443 13326 28598 2681845 

9 8 2681845 13186 28738 2653107 

9 9 2653107 13044 28880 2624227 

9 10 2624227 12902 29022 2595205 

9 11 2595205 12760 29164 2566041 

9 12 2566041 12616 29308 2536733 

10 1 2536733 12472 29452 2507281 

10 2 2507281 12327 29597 2477684 

10 3 2477684 12182 29742 2447942 

10 4 2447942 12036 29888 2418054 

10 5 2418054 11889 30035 2388019 

10 6 2388019 11741 30183 2357836 

10 7 2357836 11593 30331 2327505 

10 8 2327505 11444 30480 2297025 

10 9 2297025 11294 30630 2266395 

10 10 2266395 11143 30781 2235614 

10 11 2235614 10992 30932 2204682 

10 12 2204682 10840 31084 2173598 

11 1 2173598 10687 31237 2142361 

11 2 2142361 10533 31391 2110970 



 

 

11 3 2110970 10379 31545 2079425 

11 4 2079425 10224 31700 2047725 

11 5 2047725 10068 31856 2015869 

11 6 2015869 9911 32013 1983856 

11 7 1983856 9754 32170 1951686 

11 8 1951686 9596 32328 1919358 

11 9 1919358 9437 32487 1886871 

11 10 1886871 9277 32647 1854224 

11 11 1854224 9117 32807 1821417 

11 12 1821417 8955 32969 1788448 

12 1 1788448 8793 33131 1755317 

12 2 1755317 8630 33294 1722023 

12 3 1722023 8467 33457 1688566 

12 4 1688566 8302 33622 1654944 

12 5 1654944 8137 33787 1621157 

12 6 1621157 7971 33953 1587204 

12 7 1587204 7804 34120 1553084 

12 8 1553084 7636 34288 1518796 

12 9 1518796 7467 34457 1484339 

12 10 1484339 7298 34626 1449713 

12 11 1449713 7128 34796 1414917 

12 12 1414917 6957 34967 1379950 

13 1 1379950 6785 35139 1344811 

13 2 1344811 6612 35312 1309499 

13 3 1309499 6438 35486 1274013 

13 4 1274013 6264 35660 1238353 

13 5 1238353 6089 35835 1202518 

13 6 1202518 5912 36012 1166506 

13 7 1166506 5735 36189 1130317 

13 8 1130317 5557 36367 1093950 

13 9 1093950 5379 36545 1057405 

13 10 1057405 5199 36725 1020680 

13 11 1020680 5018 36906 983774 

13 12 983774 4837 37087 946687 

14 1 946687 4655 37269 909418 

14 2 909418 4471 37453 871965 

14 3 871965 4287 37637 834328 

14 4 834328 4102 37822 796506 

14 5 796506 3916 38008 758498 

14 6 758498 3729 38195 720303 

14 7 720303 3541 38383 681920 

14 8 681920 3353 38571 643349 

14 9 643349 3163 38761 604588 

14 10 604588 2973 38951 565637 

14 11 565637 2781 39143 526494 

14 12 526494 2589 39335 487159 

15 1 487159 2395 39529 447630 

15 2 447630 2201 39723 407907 

15 3 407907 2006 39918 367989 



 

 

15 4 367989 1809 40115 327874 

15 5 327874 1612 40312 287562 

15 6 287562 1414 40510 247052 

15 7 247052 1215 40709 206343 

15 8 206343 1015 40909 165434 

15 9 165434 813 41111 124323 

15 10 124323 611 41313 83010 

15 11 83010 408 41516 41494 

15 12 41494 204 41494 0 

(Zdroj: finance.cz, 2014, upraveno) 

  


	doc (1)
	doc
	bpbp

