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Abstrakt 

Predmetom mojej diplomovej práce je podnikateľský plán na vytvorenie vybranej 

spoločnosti. Práca sa skladá z troch častí, teoretickej, analytickej a praktickej. V 

teoretickej časti sa zameriavam na definovanie pojmov podnikateľský plán, podnik, 

podnikanie,  analýzu trhu. V analytickej časti som rozpracoval teoretické východiská. V 

praktickej časti  som vypracoval podnikateľský plán pre vybranú spoločnosť. 

Abstract 

The subject of my diploma thesis is creating the entrepreneurial plan of a selected 

company. The thesis is divided into theoretical, analytical and practical part. The 

theoretical section contains of the definition of entrepreneurial plan, enterprise, 

entrepreneurship and juridical form of enterprise. The entrepreneurial plan for company 

is conducted in the practical part. The aim of this work is establishing selected 

company. 

Kľúčové slová  

podnik, podnikateľský plán, podnikateľ, podnikateľský zámer, plánovanie, 

financovanie, marketing, analýza, startup, aplikácia 

Key words 

business, business plan, business man, business intention, planning, financing, 

marketing, analysis, startup, application 
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ÚVOD  

 

Témou tejto diplomovej práce je vytvorenie podnikateľského plánu pre vznik vybranej 

spoločnosti. Mikro, malé a stredné podniky predstavujú pilier ekonomiky Slovenskej 

republiky. Práve tento typ podnikov často rieši spôsob financovania a možnosť 

realizácie vlastného podnikateľského nápadu na čo je potrebné vytvorenie 

podnikateľského plánu. 

Podnikateľský plán je základom každého začínajúceho podnikania. Už pri založení 

mojej prvej spoločnosti som sa presvedčil, že podnikateľský plán, ktorý bol predmetom 

mojej bakalárskej práce bol pre vznik danej spoločnosti veľmi užitočný a na začiatok 

podnikania potrebný. Z tohto dôvodu usudzujem, že podnikateľský plán je potrebné 

vytvoriť pri zakladaní spoločnosti a taktiež pri vytváraní rôznych projektov s cieľom 

dosahovania zisku. 

Moja diplomová práca je zameraná na vznik vlastnej spoločnosti, ktorá sa venuje 

vývíjaniu rôznych projektov v oblasti IT. Spoločnosť bude v prvom roku podnikania 

vyvíjať dva projekty, ktorých vývoj bude aj financovať. Dlhodobým cieľom spoločnosti 

je vedieť kompletne zastrešiť nový podnikateľský nápad respektíve projekt v tomto 

odvetví. To v praxi znamená, že spoločnosť bude zložená z viacerýych oddelení. Ide o 

IT vývojové oddelenie, marketingové a obchodné oddelenie. Spoločnosť bude projekty 

financovať interne z vlastných zdrojov a externe pomocou rôznych investičných 

fondov.  

Moja práca sa skladá z teoretickej, analytickej a praktickej časti.  

V teoretickej časti sa sústreďujem na ozrejmenie termínov súvisiacich s danou oblasťou 

ako sú: podnikanie, podnik, podnikateľ, vonkajšia avnútorná analýza podniku, 

marketingový mix, moderné prístupy spracovania podnikateľského plánu.  

V analytickej časti sa zameriavam na vonkajšiu a vnútornú analýzu, ktoré sú tu 

podrobne rozpracované. V tejto časti je taktiež vypracovaný marketingový výskum. 
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V praktickej časti je rozpracovaný organizačný plán, výrobný plán, obchodný plán, 

marketingový a finančný plán. V záverečnom prehľade nákladov a výnosov som 

rozpracoval tri varianty možných situácií a to optimistickú, realistickú a pesimistickú. K 

jednotlivým variantom sú zobrazné body zvratu. 
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CIEĽ PRÁCE A METODIKA 

 

Cieľom tejto diplomovej práce je spracovanie podnikateľského plánu pre založenie 

vybranej spoločnosti a zhodnotenie podmienok realizácie daného plánu.  

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vykonať kritickú analýzu podnikateľského 

prostredia a na základe tejto analýzy navrhnúť podnikateľský plán a stratégiu pre 

založenie novej firmy.  

Čiastkovými cieľmi pre spracovanie diplomovej práce sú vymedzenie teoretických 

východísk, rozpracovanie vnútornej a vonkajšej analýzy, marketingový prieskum, návrh 

obchodného plánu, výrobného plánu, organizačného plánu, marketingového a 

finančného plánu. 

Mojim osobným cieľom je, aby táto diplomová práca bola reálnym podkladom k 

založeniu úspešnej spoločnosti, ktorá bude na trh prinášať nové produkty s veľkou 

pridanou hodnotou. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

 

1.1 Podnik, podnikanie a podnikateľ  

1.1.1 Podnik 

Pojmy ako podnik, podnikateľ a podnikanie vymedzuje Obchodný zákonník (Zákon 

č.513/91 Zb. Obchodný zákonník), ktorý hovorí o podniku ako o súbore hmotných, ako 

aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Uvádza, že k podniku patria taktiež veci, 

práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie 

podniku alebo majú na tento účel slúžiť vzhľadom na svoju povahu. Cieľom podniku 

ako takého však je vždy tvorba zisku.  

Zložky, ktoré tvoria podnik môžu byť: 

• Hmotné resp. materiálne – budova, auto, stroj, materiál 

• Nehmotné – licencia, patent 

• Osobné – odborná kvalifikácia zamestnanca, atď. (HYRŠLOVÁ, KLEČKA, 

2008) 

1.1.2 Podnikanie 

Obchodný zákonník (Zákon č.513/91 Zb. Obchodný zákonník) definuje podnikanie ako 

sústavnú činnosť, ktorá je vykonávaná samostatne podnikateľom, vo vlastnom mena 

a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk. Za podnikanie sa jednoznačne 

nepovažuje jednorazová činnosť, ale naopak pravidelná alebo opakovaná. Uvedená 

samostatnosť predstavuje samostatné rozhodovanie podnikateľa o tom, aká bude forma 

podnikania, čo bude jeho predmetom a kde bude miesto podnikania. Podnik musí 

taktiež niesť istý názov, pod ktorým na trhu bude vystupovať a vykonávať svoje 

podnikateľské aktivity, pričom musí plniť zmluvné podmienky. Ak zmluvné podmienky 

nebudú splnené, tak budú nesené patričné následky. Okrem takéhoto právneho poňatia 

pojmu podnikanie, môžeme ho vysvetliť taktiež z ekonomického, psychologického 

a sociálneho hľadiska.  
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Pokiaľ chceme poňať pojem podnikanie ekonomicky, môžeme tvrdiť, že ide o zvýšenie 

základnej hodnoty a to pomocou zaradenia ekonomických zdrojov do procesu 

podnikania. Pridaná hodnota podnikania sa vytvára práve pomocou týchto zdrojov.  

Ak ponímame pojem podnikanie psychologicky, hovoríme, že je takou činnosťou, ktorá 

je motivovaná potrebou niečo získať, splniť, dosiahnuť alebo vyskúšať. V takomto 

pohľade je podnikanie prostriedok k dosiahnutiu istej sebarealizácie, zbavenia sa 

závislosti a postavenie na vlastné nohy.   

Pri sociologickom poňatí podnikania ho vysvetľujeme ako vytváranie blahobytu pre 

zainteresovaných, hľadajú sa pritom cesty k dokonalejšiemu využívaniu zdrojov, tvoria 

sa pracovné miesta a príležitosti.  

Podnikanie môžeme taktiež chápať ako proces, v ktorom subjekt vykonáva ekonomickú 

činnosť zameranú na dosiahnutie rentability pre dosiahnutie čo najväčšieho 

ekonomického efektu. Pri podnikaní sa jedná o spôsob správania človeka, kedy 

podnikateľský princíp môžeme vnímať ako kompetenciu. (SRPOVÁ, 2010, s.16) vo 

svojej publikácií uvádza taktiež znaky podnikavosti, ktorými sú:  

• Záujem a snaha vytvoriť niečo naviac (pridanú hodnotu), 

• Samostatné nachádzanie príležitostí k realizácii tohto cieľa,  

• Vkladanie a účinné využívanie vlastných zdrojov, svojho času a mena  

• Dobrovoľné preberanie vlastní zodpovednosť, nesenie primeraného rizika,  

• Prijatie pozitívnych výsledkov ako poslední v rade zainteresovaných.  

1.1.3 Klasifikácia podnikov 

Podniky je možné deliť podľa viacerých hľadísk ako je právna forma, podľa odvetvia, 

podľa veľkosti. (VOJTÍK, 2010, s.22) 

Spoločnosť, ktorá bude v praktickej časti podnikateľského plánu predstavená, bude 

spadať do skupiny malých a stredných podnikov. Tento sektor podnikov má podľa EÚ 

jednotné rozdelenie pre všetky členské štáty EÚ: 
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• Mikropodnik 
 

-zamestnáva menej ako 10 zamestnancov 

-ročný obrat do 2 mil. eur 

• Malý podnik 
 

-zamestnáva viac minimálne 10 a menej ako 50 zamestnancov 

-ročný obrat do 10 mil. eur 

-maximálne 25 % kapitálu a vlastníckych práv je vo vlastníctve podniku, ktorý nespĺňa 

definíciu MSP 

• Stredný podnik 
 

-zamestnáva minimálne 50 a menej ako 250 zamestnancov 

-ročný obrat do 50 mil. eur 

-maximálne 25 % kapitálu a vlastníckych práv je vo vlastníctve podniku, ktorý nespĺňa 

definíciu MSP (VOJTÍK, 2010, s.23) 

1.2 Právna forma podnikania 

Spoločnosť, ktorá bude neskôr predstavená v praktickej časti, bude mať sídlo na území 

Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu budú predstavené možnosti právnych foriem 

podnikania na území Slovenskej republiky. 

Podnikateľ môže podnikať ako fyzická alebo právnická osoba. 

Fyzické osoby podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Živnosťou sa podľa 

Zákona o živnostenskom podnikaní (455/1991 Zb. §2) rozumie: „sústavná činnosť 

prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom 

dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom“. 

Živnostník ručí celým svojím majetkom za záväzky neobmedzene, to znamená, že aj 

svojím súkromným majetkom. (DOMARACKÁ 2011, s. 15). 
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Medzi všeobecné podmienky získania živnosti, ktoré vymedzuje zákon patria: 

• dosiahnutie plnoletosti, čiže 18 rokov, 

• spôsobilosť na právne úkony, 

• bezúhonnosť 

Delenie živností: 

a) remeselné – podmienkou je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore, 

prípadne príbuznom odbore a praxou. Preukazom odbornej spôsobilosti je hlavne 

výučný list a doklad o trojročnej praxi, vysvedčenie o maturitnej skúške a doklad o 

dvojročnej praxi. Remeselnými živnosťami sú napríklad zámočníctvo, hodinárstvo, 

kamenárstvo a podobne. 

b) viazané – podmienkou je odborná spôsobilosť, ktorá je upravená osobitnými 

predpismi. Viazanými živnosťami sú stavby budov, vykonávanie inžinierskych stavieb, 

elektroinštalácie a podobne. 

c) voľné – podmienkou prevádzkovania živnosti nie je odborná spôsobilosť. Stačí, 

aby boli splnené všeobecné podmienky a preukázanie o odbornej spôsobilosti sa 

nevyžaduje (SEDLÁK 2010, s. 107). 

Schválená novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov hovorí o nasledovných možnostiach formy podnikania právnickej osoby na 

území Slovenskej republiky: 

• Osobné obchodné spoločnosti 

- Verejná obchodná spoločnosť 

- Komanditná spoločnosť 

 

• Kapitálové obchodné spoločnosti 

- Akciová spoločnosť 

- Spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

• Družstvo 
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1.2.1 Verejná obchodná spoločnosť 

Verejná obchodná spoločnosť je osobná obchodná spoločnosť, ktorá vzniká zápisom do 

obchodného registra. Zákonom určený je minimálny počet zakladateľov, verejnú 

obchodnú spoločnosť musia založiť minimálne dvaja spoločníci, ich maximálny počet 

nie je obmedzený. Spoločníci ručia za záväzky spoločne a nerozdielne celým svojím 

majetkom. Výšku peňažných a nepeňažných vkladov, tak ako aj spôsob a dobu ich 

splatenia určuje spoločenská zmluva.   

 Spoločenská zmluva je zakladateľský dokument, prostredníctvom ktorého 

spoločnosť funguje a definuje vzťahy a náležitostí spoločníkov. Spoločenská zmluva 

musí obsahovať:  

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, 

b) určenie spoločníkov s uvedením názvu a sídla právnickej osoby, a pri fyzickej 

osobe mena a bydliska, 

c) predmet podnikania. 

Štatutárnym orgánom, pokiaľ to nie je inak dohodnuté v spoločenskej zmluve, je každý 

zo spoločníkov.  

Verejná obchodná spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom a 

spoločníci zákonne ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom spoločne a 

nerozdielne. Vytvorenie základného imania vo verejnej obchodnej spoločnosti nie je 

podmienkou. Spoločníci sa však môžu dohodnúť v spoločenskej zmluve na vytvorení 

základného imania, v tomto prípade kapitál tvoria peňažné a nepeňažné vklady každého 

spoločníka (SEDLÁK, 2010, s. 109). 

1.2.2 Komanditná spoločnosť 

Komanditná spoločnosť je obchodná spoločnosť, ktorá vzniká zápisom do obchodného 

registra. Spoločnosť musí mať dva typy spoločníkov - komplementára a komanditistu. 

Komplementár - ručí za záväzky spoločnosti neobmedzene, celým svojím majetkom. 

Komanditista - ručí za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného vkladu, ktorý je 

zapísaný v obchodnom registri. Komanditista je ďalej povinný vložiť do spoločnosti 
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vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, najmenej vo výške 250 eur a musí ho 

splatiť v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak bez zbytočného odkladu po vzniku 

spoločnosti, prípadne po vzniku svojej účasti v spoločnosti.  

K obchodnému menu spoločnosti musí byť pridaný aj dodatok, ktorý označuje právnu 

formu spoločnosti, a to „komanditná spoločnosť“, alebo len skratkou „kom. spol.“ či „k. 

s.“ 

Komanditná spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému je zapísaná do obchodného registra. 

Návrh na zápis do tohto registra podávajú a podpisujú všetci spoločníci.  

Spoločenská zmluva, na základe ktorej sa zakladá spoločnosť musí obsahovať: 

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, 

b) určenie spoločníkov s uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a 

bydliska fyzickej osoby,  

c) predmet podnikania, 

d) určenie, ktorí zo spoločníkov sú komplementári a ktorí komanditisti, 

e) výšky vkladu každého komanditistu (SEDLÁK et al., 2010, s. 111). 

1.2.3 Akciová spoločnosť 

Túto formu kapitálovej obchodnej spoločnosti zvyčajne využívajú stredné a veľké 

podniky ako právnu entitu. 

Akciová spoločnosť je formu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Obchodný zákonník 

definuje akciovú spoločnosť ako spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté  na 

určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Charakteristickým znakom akciovej 

spoločnosti je to, že jej majetok je oddelený od majetku akcionárov a akciová 

spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, pričom akcionári za 

trvania spoločnosti neručia za záväzky spoločnosti. Obchodné meno akciovej 

spoločnosti musí obsahovať dodatok „akciová spoločnosť“, alebo „akc. spol.“, alebo 

„a.s.“. Obchodný zákonník ustanovuje dva typy akciových spoločností, a to verejnú 

a súkromnú (SABO., 2011, s. 128). 
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1.2.4 Spoločnosť s ručením obmedzeným  

Vznik spoločnosti, ktorej sa týka táto diplomová práca bude mať právnu formu s.r.o.. 

Z tohto dôvodu si túto právnu formu podnikania priblížime detailne. 

Podľa obchodného zákonníku (§ 105, odstavec 1) je Spoločnosťou s ručením 

obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady 

spoločníkov. Taktiež podľa obchodného zákonníku (§ 105, odstavec 1) hodnota 

základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5 000 eur. 

Zakladateľskou zmluvou spoločnosti je spoločenská zmluva, ktorá podľa obchodného 

musí podľa zákonníku (§ 108, odstavec 1) obsahovať: 

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, 

b) určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska 

fyzickej osoby, 

c) predmet podnikania (činnosti), 

d) výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených 

vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide 

o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad 

započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal, 

e) mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v 

mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné 

číslo nebolo pridelené“ 

Za záväzky  spoločnosti zodpovedá spoločnosť celým svojím majetkom a jednotliví 

spoločníci iba do výšky svojho zapísaného a doposiaľ nesplateného vkladu. Najvyšším 

orgánom spoločnosti je valná hromada, štatutárnym orgánom je konateľ alebo konatelia. 

Spoločník má základnú povinnosť, ktorou je splatiť vklad do spoločnosti. Túto 

vkladovú povinnosť je spoločník povinný splatiť v lehote dohodnutej v spoločenskej 
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zmluve, najneskôr však do piatich rokov od vzniku spoločnosti. Spoločník, ktorý 

je v omeškaní s platením vkladu môže vylúčený zo spoločnosti. Spoločník je na fakt 

omeškania upozornený výzvou. Pokiaľ nesplnil povinnosť ani v lehote určenej vo 

výzve, spoločnosť ma právo vylúčiť ho spoločnosti.  

Spoločník je ďalej povinný prispievať na úhradu strát spoločnosti. Spoločník je povinný 

vykonávať aj funkciu likvidátora, v prípade, ak bol do tejto funkcie ustanovený (SABO, 

2011, s. 119 - 120). 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Pôsobnosť valného zhromaždenia je vymedzená zákone, pričom jeho pôsobnosť môže 

byť rozšírená v spoločenskej zmluve alebo stanovách spoločnosti. Každý spoločník má 

právo zúčastniť sa valného zhromaždenia, ide o základné právo spoločníka. Valné 

zhromaždenie je uznášania sa schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 

polovicu všetkých hlasov t.j., ktorých vklady tvoria v pomere k základnému imaniu 

aspoň polovicu.  Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných 

spoločníkov alebo kvalifikovanou t.j. dvojtretinovou väčšinou hlasov.  

Valné zhromaždenie musí prebehnúť aspoň raz ročne. Valné zhromaždenie je zvolané 

konateľmi. Právo na zvolanie valného zhromaždenia má aj spoločník, ktorého vklad 

dosahuje aspoň 10 % základného imania. Žiadosť o zvolanie valného zhromaždenia 

predložená spoločníkom musí byť písomná a musí byť doručená konateľom. Termín 

konania valného zhromaždenia musí byť najneskôr mesiac od doručenia žiadosti. 

Konatelia sú povinní písomne aspoň raz ročne predkladať valnému zhromaždeniu 

informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti, o predpokladanom 

vývoji majetku, či všetkých skutočnostiach, ktoré môžu závažne ovplyvniť vývoj 

podnikateľskej činnosti. Povinnosťou konateľov je zvolať valné zhromaždenie, ak strata 

spoločnosti presiahla jednu tretinu základného imania, alebo ak možno takú stratu 

predpokladať. O priebehu valného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje 

predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ (SABO, 2011, s. 122 – 123). 

Konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti. Štatutárnym orgánom môže byť jeden 

alebo viac konateľov, kde je každý konateľ oprávnený konať samostatne, ak 

spoločenská zmluva neurčuje inak. Konateľom je fyzická osoba, ktorá musí byť 

spôsobilá na právne úkony. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie. Ich hlavnou 
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povinnosťou je zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie, viesť zoznam 

spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti, zachovávať 

mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach. Na konateľov sa vzťahuje 

zákaz konkurencie, ktorý je upravený v § 136 Obchodného zákonníka. Konatelia nesmú 

uzatvárať vo vlastnom mene alebo na vlastný účet obchody, ktoré súvisia s 

podnikateľskou činnosťou spoločnosti, sprostredkúvať obchody pre iné osoby, 

zúčastňovať sa podnikaní inej osoby ako spoločník s neobmedzeným ručením a 

vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej 

právnickej osoby s podobným predmetom podnikania (MAJDÚCHOVÁ 2007, s. 156). 

1.2.5 Družstvo 

Podľa obchodného zákonníku (513/1991 Zb. §221) je družstvo: „spoločenstvom 

neuzatvoreného počtu osôb, založeným za účelom podnikania, alebo zaisťovania 

hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojim členom“. Družstvo v SR musí 

mať najmenej 5 členov alebo medzi členmi musia byť aspoň 2 právnické osoby. 

„Družstvo ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, členovia za záväzky neručia 

vôbec, pokiaľ neurčia stanovy družstva inak“ (513/1991 Zb. §222). 

1.2.6 Jednoduchá spoločnosť na akcie - JSA 

Schválená novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sa celá venuje len jednej téme, ktorou je 

zavedenie novej právnej formy podnikania v podobe jednoduchej spoločnosti na akcie. 

Novela Obchodného zákonníka nadobúda účinnosť od 1. januára 2017 a od tohto 

dátumu bude možné na Slovensku okrem štyroch súčasných obchodných spoločností 

založiť aj piatu - jednoduchú spoločnosť na akcie.  

Jednoduchá spoločnosť akciová spoločnosť je v tejto práci predstavená z dôvodu, že by 

mala byť ideálnou formou podnikania pre začínajúce projekty ponúkajúce nové alebo 

významne inovované produkty, teda startupy.  

Jednoduchá spoločnosť na akcie bude v sebe kombinovať znaky s.r.o. a a.s. Zo 

spoločnosti s ručením obmedzeným je pre zakladateľov j.s.a. prevzatá jednoduchá 

organizačná štruktúra a nenáročnosť na vstupný kapitál. Z akciovej spoločnosti sú do 

j.s.a. prevzaté výhody pre investorov (akcionárov), ktoré im umožnia efektívny vstup, 
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zotrvanie a výstup z investície. Vzťahy zakladateľov a investorov bude možné upraviť 

prostredníctvom rôznych flexibilných inštitútov. 

Jednoduchú spoločnosť na akcie môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo 

právnických osôb. Hodnota minimálnej výšky základného imania j.s.a. bude 1 euro. 

Základné imanie j.s.a. bude rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou 

hodnotou. 

Jednoduchá spoločnosť na akcie bude z hľadiska organizačnej štruktúry tvorená 

rovnakými orgánmi ako klasická akciová spoločnosť, teda valné zhromaždenie, 

predstavenstvo, prípadne dozorná rada. (PODNIKAJTE.sk[online]) 

1.2.7 Startup 

Startup nie je oficiálnou právnou formou podnikania, avšak v posledných rokoch sa stal 

často využívaním pomenovaním začínajúcich projektov. 

Definície startupu sa zvyknú líšiť, dá sa však povedať, že vo všeobecnosti toto slovo 

označuje nový projekt, nápad vo forme nového výrobku, služby či aplikácie, ktorú sa 

začínajúca firma snaží uplatniť v praxi. 

Start-upový projekt sa môže objaviť v akomkoľvek odbore, najčastejšie sú to však 

technologické či internetové firmy. 

Zakladateľmi a členmi startupov sú často mladí ľudia, ktorí nemajú veľa profesijných 

skúseností, ktoré nahrádzajú svojim pracovným zanietením a nadšením.  Zväčša sa 

jedná o zoskupenie len niekoľkých ľudí, minimálne v začiatkoch startupu.  

Každý úspešný startup sa časom pretransformuje do určitej právnej formy podniku, 

ktoré sú detailne opísané v predchádzajúcich bodoch. (PODNIKAJTE.sk[online]) 

1.3 Podnikateľský plán a jeho význam  

Medzi najdôležitejšie činnosti každej organizácie jednoznačne patrí plánovanie. 

Novotný (2003, s.60) vo svojej publikácii opisuje plánovanie ako  hľadanie alternatív s 

účelom dosiahnuť stanovený cieľ, z ktorého je potom pri etape rozhodovania zvolené k 

prevedeniu optimálny variant. Na to, aby vedenie podniku mohlo svoj cieľ uskutočniť, 

musel priebeh tohto procesu plánovať. Ako spomíname vyššie v tejto práci, cieľom je 
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dosiahnuť podnikovým procesom dlhodobú maximalizáciu zisku. V rámci plánovania 

sa prijímajú rozhodnutia orientované do budúcnosti a tie určujú celý priebeh 

podnikového procesu v jednotlivých častiach.  

Novotný (2003) taktiež uvádza, že podnikateľské úvahy najčastejšie prechádzajú 

nasledovnými štyrmi etapami:  

• Podnikateľská vízia, ktorá vyjadruje prvotný nápad alebo predstavu 

• Podnikateľský zámer, ktorý označuje pôvodnú premyslenú víziu podnikateľa v 

hrubých rysoch a sú získané prvé informácie o reálnosti vízie. Je to koncepčná 

predstava o budúcej činnosti.  

• Podnikateľský projekt, kedy podnikateľ sa zamýšľa už nad technickými 

otázkami, počíta s variantmi riešení, čím je napríklad použitá technológia, 

časový plán a pod.  

• Podnikateľský plán, ktorý je už podrobným spracovaním predchádzajúcich etáp 

od  podnikateľskej vízie až po podnikateľský projekt.  

Pokiaľ chceme definovať pojem podnikateľský plán v súčasnosti nájdeme v literatúre 

množstvo definícií. Môžeme konštatovať to, že koľko autorov, toľko definícií a 

neexistuje žiadna univerzálna.  

Koráb (2007) hovorí o podnikateľskom pláne, ktorý je podľa neho písomným 

materiálom spracovaným podnikateľom. Uvádza, že takýto plán popisuje všetky 

kľúčové vonkajšie aj vnútorné faktory, ktoré súvisia so založením i chodom podniku.  

Môžeme povedať, že podnikateľský plán je vlastne úspešným prvkom pre začiatok 

podnikania. Má množstvo prínosov, pretože predstavuje celkovú myšlienku nášho 

podnikania, jeho hlavný cieľ i finančné ciele podniku, je podkladom pre investorov a 

zisťuje možnosti zhotovenia daného projektu ako aj v neposlednom rade rentabilitu. Je 

vlastne dokumentom slúžiaci ako interný aj externý zdroj informácií. Taktiež slúži ako 

plánovací a kontrolný nástroj podniku pre majiteľov. Veľmi dôležitou funkciou plánu je 

už spomínané získavanie finančných zdrojov od investorov.  
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1.3.1 Interná funkcia podnikateľského plánu  

 „Podnikateľský plán, ktorý sa neuchádza o externé finančné zdroje, je riadnou 

súčasťou plánovacieho systému podniku“ Čiže je dôležitý podnikový dokument pre 

proces plánovania. „Plánovanie je východiskovou funkciou manažmentu a jeho hlavnou 

úlohou je vytýčiť ciele, ktoré bude organizácia sledovať a načrtnúť spôsoby a cesty, ako 

tieto ciele dosiahnuť“ (GRZNÁR a ŠIMSKÝ, 2003, s.21).  

 Spravidla sa podnikateľský plán odvíja od strategického plánovania podniku, 

pričom predstavuje určitý medzistupeň pri podnikovom plánovaní. Je to hlavne z toho 

dôvodu, že pomáha transformovať strategické plány na operatívne plány vďaka jeho 

pravdivému a zrozumiteľnému spracovaniu.  

Môžeme zhrnúť, že vnútorná resp. interná funkcia podnikateľského plánu je vytvoriť 

istý medzistupeň v plánovaní danej organizácie a následne taktiež koordinovať 

jednotlivé jej jednotky pri plnení vlastných operatívnych plánov. Častokrát sa nachádza 

priepasť medzi operatívnymi a strategickými plánmi, ktorá predstavuje údaje, činnosti 

a usmernenia, ktoré pri procese plánovania vôbec nemusia byť zreteľné. Práve to je 

dôvodom toho, prečo podniky vytvárajú podnikateľské plány čisto len pre interné účely. 

Keďže časový horizont podnikateľského plánu je zväčša v rozpätí jedného až troch 

rokov, podnikateľský plán môže rozpracovávať prijaté stratégie v rôznych funkčných 

oblastiach ako je napríklad marketing, výroba, výskum a vývoj, financie, investície 

a ďalšie do etapy realizovania a implementácie.   

1.3.2 Externá funkcia podnikateľského plánu 

Externá, teda vonkajšia funkcia podnikateľského plánu úzko súvisí so žiadosťou 

podniku o získanie externých finančných prostriedkov, pričom podnikateľský plán tu 

plní funkciu dokumentu, ktorý má dokázať presvedčiť potenciálneho investora. Tým 

môže byť i finančná spoločnosť napr. banka, ktorá uvoľní finančné prostriedky a má 

záujem investovať do daného projektu. Aj z toho vyplýva to, že „podnikateľský plán vo 

svojej vonkajšej funkcii, v ktorej sa uplatňuje častejšie, má prezentovať schopnosť 

podniku dosahovať v blízkej budúcnosti dobré ekonomické výsledky a jasné perspektívy 

rozvoja. Je nástrojom riadenia, ktorý má dokumentovať životaschopnosť 
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podnikateľského zámeru podniku reálnosť cieľov, pre ktoré sa  hľadá podpora, 

predovšetkým finančná“ (GRZNÁR a ŠIMSKÝ, 2003, s.32).  

Ďalšiu definícia uvádza, že poslanie podnikateľského plánu je najmä informovať 

investorov, vlastníkov, banky, ako i všetky zainteresované osoby o tom, že podnikové 

strategické ciele majú reálny základ a že ich s ohľadom na podnikové obchodné, 

personálne, marketingové, výrobné a finančné možnosti dokáže vlastne podnik naplniť. 

Musia tu však byť uvedené jednoznačne pravdivé a overené fakty, ako aj racionálne 

plány, pretože získanie externých finančných prostriedkov prebieha za skutočne 

prísnych okolností a takéto rozhodnutie si vyžaduje absolútnu dôveru a presvedčenie zo 

strany poskytovateľa prostriedkov.  

Vonkajšia funkcia je v literatúre spomínaná oveľa častejšie ako vnútorná. Podniky majú 

veľakrát obmedzené množstvo vlastných zdrojov a nemajú na investície prostriedky. Sú 

to práve investície, ktoré sú kľúčovým faktorom rozvoja podniku ako takého. Práve 

preto je pre veľa podnikov priorita získať si dôveru istého externého subjektu, partnera 

a s tým aj prístup k zdrojom, ktoré sú prevažne finančného charakteru. To nám len 

podčiarkuje opodstatnenie tvorby podnikateľského plánu. Investor alebo iný subjekt 

disponujúci zdrojmi jednoznačne potrebuje zistiť o podniku najdôležitejšie informácie, 

akými sú podnikateľský zámer, cash flow, zázemie a iné faktory, ktoré ovplyvnia jeho 

rozhodovanie.  

1.4 Podnikateľský plán a jeho štruktúra 

Nie je možné stanoviť pevnú štruktúru podnikateľského plánu vhodnú pre všetky 

podniky. Podľa Abramsa (2007) potreby podniku stanovujú obsah a štruktúru 

podnikateľského plánu, pričom sa prihliada najmä na prípadné poskytovanie kapitálu. 

V prvom rade by podnikateľský plán mal byť prehľadný a dostatočne zrozumiteľný, aby 

sa v ňom dokázal potenciálny investor dobre orientovať. Srpová (2010) tvrdí, že 

záväzná právna úprava, ktorá by určovala štruktúru podnikateľského plánu neexistuje. 

Osobitný zreteľ kladie najmä na potenciálneho investora ako poskytovateľa kapitálu 

a jeho pohľad nakoľko nedostatok kapitálu pri vstupe do podnikania a potreba získať ho 

býva často impulzom pre zostavenie podnikateľského plánu.  
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1.4.1 Formy podnikateľského plánu 

Poznáme viacero foriem podnikateľského plánu. Tieto formy sa líšia najmä množstvom  

informácii a detailnosťou ich štruktúry. Podľa Prokopa (2005) formy, pomocou ktorých 

prezentujeme určitý podnikateľský zámer sú:  

1. Elevator Pitch – prezentácia vo výťahu  

2. Executive Summary  

3. Skrátený podnikateľský plán  

4. Plný podnikateľský plán (PROKOP, 2005) 
 

1.5 Plný podnikateľský plán 

Ako vyššie spomínam, podnikateľský plán nemá presnú štruktúru. Podľa Czech Invest 

musí mať plný podnikateľský plán tri východiskové body: čo robím, čo potrebujem ,čo 

ponúkam. 

Iný pohľad hovorí o tom, že pri zostrojovaní podnikateľského plánu by sme sa mali 

neustále pýtať otázky kto, kde, ako, čo, prečo, koľko? (CZECHINVEST.org,[online]). 

V plnom podnikateľskom pláne sa je potrebné detailne venovať nasledujúcim 

oblastiam: (CZECHINVEST.org,[online]). 

• sebe a svojmu tímu  

• svojej myšlienke/produkte/službe  

• svojom trhu a konkurencii  

• finančných parametroch  

• tom, koľko potrebujeme a ako s týmito peniazmi vynaložíme  

• tom čo ponúkame, aký podiel 
 

1.6 Štruktúra plného podnikateľského plánu 

V praktickej časti tejto práce bude rozpracovaný konkrétny podnikateľský plán. Tvorba 

sa bude čiastočne držať nasledujúcej osnovy: 
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1. Titulná strana.  

2. Zhrnutie celého podnikateľského plánu.  

3. Popis podniku a popis náplne podnikania.  

4. Vonkajšia analýza. 

5. Analýza odvetvia.  

6. Vnútorná analýza 

7. Výrobný plán 

8. Marketingový plán.  

9. Finančný plán. 

10. Hodnotenie rizík.  

11. Prílohy. 

 

1.6.1 Titulná strana 

Začiatkom podnikateľského plánu by mala byť titulná strana. Jej obsahom je 

vypracovanie nasledovných bodov:  

• Názov a sídlo spoločnosti. 

• Mená podnikateľov a ich adresy. 

• Základné ciele podniku a jeho poslanie. 

• Čiastka potrebná k financovaniu. 

• Prehlásenie o dôveryhodnosti správy. 

1.6.2 Zhrnutie podnikateľského plánu 

Podľa Němca (2005) patrí zhrnutie k najdôležitejším častiam podnikateľského plánu. Po 

prečítaní zhrnutia podnikateľského plánu musíme mať jasno, čomu sa bude podnik 
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venovať, na akom trhu bude pôsobiť, aký produkt bude predávať a z čoho bude 

podnik/projekt financovaný. Preto by malo zhrnutie primárne obsahovať hlavné body 

plánu, ciele, potenciálnych zákazníkov a požadovanú sumu finančných prostriedkov.  

1.6.3 Popis podniku 

Na to, aby sme mohli investorom poskytnúť ucelené informácie je potrebné podrobne 

rozpísať v tejto časti plánu doterajší vývoj a súčasnú situáciu v podniku.  

V tejto časti by malo byť uvedené: 

• názov firmy, dátum založenia, sídlo firmy 

• predmet podnikania 

• vývoj podniku 

• právna forma, vlastnícke vzťahy 

• pôsobisko firmy (WUPPERFELD, 2003 str. 37 – 55) 

1.6.4 Analýza vonkajšieho prostredia 

Analýza vonkajšieho prostredia skúma vplyvy a zmeny okolia, ktoré pôsobia na 

podnik/projekt. Analýza SLEPT nám umožňuje vyhodnotiť prípadné dopady zmien  

z určitých oblastí na projekt. Oblasti, ktoré analýza zahŕňa sú:  

• Social – sociálne hľadisko.  

• Legal – právne a legislatívne hľadisko  

• Economic – ekonomické hľadisko  

• Policy – politické hľadisko  

• Technology – technické hľadisko (DEDUCHOVÁ 2008  s.83) 

Alternatívou pre analýzu SLEPT predstavuje analýza PEST, ktorá skúma identické 

oblasti, avšak v inom poradí. Taktiež analýza PEST spája dve oblasti z analýzy SLEPT 

do jednej a to politické a legislatívne hľadisko. Celkovo analýza PEST skúma 

nasledovné oblasti: 
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• Politické a legislatívne.  

• Ekonomické.  

• Sociálne a kultúrne.  

• Technologické.  

V analytickej časti bude rozpracovaná analýza SLEPT. Budú v nej rozpracované 

nasledujúce teoretické východiská: 

1. Sociálne faktory 
 

• Demografické charakteristiky - veľkosť populácie, veková štruktúru, pracovné 

referencie, etnické rozloženie  

• Makroekonomické charakteristiky trhu práce: rozdelenie príjmov, miera 

zamestnanosti – nezamestnanosti  

• Sociálno-kultúrne aspekty - životná úroveň, rovnoprávnosť pohlaví, populačná 

politika  

• Dostupnosť pracovnej sily -  dostupnosť potenciálnych zamestnancov s 

požadovanými schopnosťami, existencia vzdelávacích inštitúcií schopných 

poskytnúť potrebné vzdelanie diverzita pracovnej sily 

2. Legislatívne faktory  
 

• Existencia a funkčnosť podstatných zákonných noriem - obchodné právo, 

daňové zákony, deregulačné opatrenia,  legislatívne obmedzenia, právna úprava 

pracovných podmienok  

• Nehotová legislatíva 

• Ďalšie faktory - funkčnosť súdov, vymáhateľnosť práva, autorské práva.  

 

 



 

  

  

31 

3. Ekonomické faktory  
 

• Základné hodnotenie makroekonomickej situácie - miera inflácie, úroková 

miera, obchodný deficit alebo prebytok, výška a vývoj HDP, menová stabilita 

(WUPPERFELD, 2003 s.62) 

• Prístup k finančným zdrojom - náklady na miestne pôžičky, bankový systém, 

dostupnosť a formy úveru 

• Daňové faktory - výška daňových sadzieb, vývoj daňových sadzieb, clá a daňové 

zaťaženie 

4. Politické faktory  
 

• Hodnotenie politickej stability - forma a stabilita vlády, kľúčové orgány a úrady,  

existencia a vplyv politických osobností, politická strana pri moci  

• Politicko-ekonomické faktory - postoj voči privátnym a zahraničným 

investíciám, vzťah k štátnemu priemyslu, postoj voči privátnemu sektoru,  

• Hodnotenie externých vzťahov -  zahraničné konflikty, regionálna nestabilita.  

• Politický vplyv rôznych skupín. (ZICH, 2007)  

5. Technologické faktory 
  

• podpora vlády v oblasti výskumu.  

• výška výdajov na výskum (základný, aplikovaný).  

• rýchlosť realizácie nových technológií.  

• rýchlosť morálneho zastarania.  

• nové technologické aktivity.  

• všeobecná technologická úroveň. (KVIC, 2007, s.23) 

 
Jednotlivé faktory treba neustále priebežne sledovať a vyhodnocovať, pretože sa v čase 

menia. Keďže sa faktory menia, mení sa aj ich vplyv a váha dopadu na podnik.  
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1.6.5 Analýza situácie v odvetví 

Marketingové mikroprostredie zahrňuje okolnosti, vplyvy a situácie, ktoré firma svojimi 

aktivitami môže výrazne ovplyvniť. Najprv je potrebné analyzovať samotné odvetvie, 

v ktorom sa podnik/ projekt nachádza. Pri analýze odvetvia sa sledujú základné 

charakteristiky ako je veľkosť trhu, nároky na kapitál, fáza životného cyklu, vstupné 

bariéry. (JAKUBÍKOVÁ, 2008, str. 83-84) 

Porterov päťfaktorový model konkurenčného prostredia je nástrojom analýzy situácie 

v odvetví. Porterov model hovorí o tom, že strategické postavenie podniku 

v konkurenčnom odvetví je určené piatimi silami, ktoré na podnik pôsobia. Medzi päť 

síl patrí: 

• vyjednávacia sila zákazníkov 

• vyjednávacia sila dodávateľov 

• hrozba nových konkurentov 

• hrozba substitutov  

• rivalita podnikov na danom trhu 

 

Obrázok 1 Porterov model 5 síl (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Dodávatelia 

Dodávatelia patria medzi kľúčové faktory ovplyvňujúce chod podniku. Vzťah 

s dodávateľmi a kvalita dodávateľov často rozhoduje o úspechu alebo prípadnom 

neúspechu firmy. Podnik má zvyčajne viacero dodávateľov z rôznych sfér, ktoré sú 

potrebné na fungovanie podniku napr. dodávatelia surovín a materiálu, technológii, 

energií atď. (JAKUBÍKOVÁ, 2008, s.85) 

Vzťah a pozíciu podniku voči dodávateľom ovplyvňuje viacero aspektov.  

• dodávateľ je v monopolnej pozícii a nie je možné prejsť k inému dodávateľovi, 

pretože dodáva unikátny typ výrobku 

• na trhu neexistujú substituty dodávaného výrobku 

• firma predstavuje pre dodávateľa malého odberateľa a nie je tak kľúčovým 

odberateľom (HANZELKOVÁ, 2009, s.111) 

Odberatelia, zákazníci 

Zákazníkov resp. odberateľov rozdeľujeme na nasledovné skupiny: Kupcov, užívateľov, 

možných kupcov a možných užívateľov. (JAKUBÍKOVÁ, 2008, s.85) 

Postavenia podniku a vyjednávaciu silu voči zákazníkom ovplyvňujú rôzne faktory ako: 

veľkosť podniku, možnosť zákazníka prejsť ku konkurencii a existencia ľahko 

dosiahnuteľných substitutov.  (HANZELKOVÁ, 2009, s.111) 

Konkurencia 

Pre podnik je veľmi dôležité poznať svoju konkurenciu. Je potrebné zisťovať kto je 

priamym konkurent, kto by sa nim mohol stať, ako silný je daný konkurent, aké sú jeho 

silné stránky, ciele, stratégie. (JAKUBÍKOVÁ, 2008, s.86) 

Hrozba vstupov nových konkurentov je ovplyvnená nasledujúcimi faktormi: 

• dané odvetvie má viacero rovnako silných konkurentov 

• investície na vstup do odvetvia sú nízke  
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• podniky v danom odvetvi vyrábajú nediferencované výrobky 

• konkurenti nemajú významné nákladové výhody  

• náklady potrebné na zmenu dodávateľa, s ktorými je možné prejsť k inému 

konkurentovi (HANZELKOVÁ, 2009, s.111) 

Hrozba substitutov 

Existencia blízkych substitutov predstavuje pre daný podnik možnú hrozbu. Spravidla, 

čím je cena substitútu nižšia a jeho kvalita vyššia, čím nižšie sú náklady na prestup od 

tradičného produktu k substitučnému, tým vážnejšie sú hrozby vyvolané substitúciou. 

Táto hrozba limituje cenu, za ktorú podnik predáva svoj produkt a tým ohrozuje 

ziskovosť podniku. Pokiaľ má podnik málo substitutov predstavuje to pre neho 

príležitosť zvýšiť cenu a tým aj výsledný zisk podniku (DEDOUCHOVÁ, 2001, s.23)  

Hrozbu substitutov zvyšujú nasledujúce faktory: 

- konkurenčný podnik vyrába substituty s nižšími nákladmi a tým pádom ich predáva za 

nižšiu cenu, pričom užitočná hodnota substitutov je porovnateľná 

- zvýšenie ponuky produktov podniku, ktorý ponúka substitúty  

- nízke náklady na prechod od aktuálneho produktu k substitučnému produktu 

(HANZELKOVÁ, 2009, s.111) 

Hrozba nových konkurentov v danom odvetví 

Podniky, ktoré pôsobia v danom odvetví a nekonkurujú si navzájom môžeme nazvať 

potenciálnymi konkurentmi.  

Hrozba vstupu nového konkurenta do odvetvia predstavuje hrozbu najmä pre ziskovosť 

podniku, ktorý v danom odvetví pôsobí.  (DEDOUCHOVÁ, 2001, s.18) 

Faktory, ktoré zvyšujú celkovú rivalitu v danom prostredí sú: 

• pomalý rast prípadné pád daného trhu, každý podnik sa snaží udržať si svoje 

postavenie, čo môže viesť k cenovým vojnám 
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• podniky musia maximálne využívať svoje výrobné kapacity, z dôvodu vysokých 

fixných nákladov a taktiež kvôli návratnosti investícii  

• dané odvetvie je z budúceho pohľadu lukratívne 

• opakujúci sa nadbytok výrobných kapacít v danom odvetví 

• nízka ziskovosť daného odvetvia  

• konkurenčné podniky ponúkajú málo diferencované výrobky 

• vysoké bariéry prípadného odchodu z odvetvia (HANZELKOVÁ, 2009, str.111-

112) 

1.6.6 Analýza 7S faktorov 

Na analýzu vnútorného prostredia podniku sa využíva McKynesiho model 7S. Tento 

model je súčasťou strategickej analýzy, popisuje ako kompaktne a efektívne 

organizovať spoločnosť. V tomto modely rozlišujeme tvrdé schopnosti - stratégia, 

štruktúra, systém a na mäkké schopnosti - zdieľaná hodnota, schopnosti, štýl.  

 

Obrázok 2 McKinsey model 7S (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Tento model sa skladá zo 7 kľúčových faktorov: 

• Stratégia (strategy) - určuje plány pre rozdeľovanie obmedzených zdrojov 

firmy k dosiahnutiu cieľov v určitom čase. Do stratégie zahrňujeme aj 

konkurenciu, budovanie náskoku pred konkurenciou a udržiavanie si 

konkurenčnej výhody.  

• Štruktúra (structure) - určuje spôsob, ktorým spoločnosť uplatňuje spôsob 

riadenia.  

• Systém (system) - zahrňuje súbor postupov a procesov, ktoré charakterizujú 

postup práce - informačný systém, finančný systém, systém hodnotenia výkonu, 

atď. Systéem môže byť upravený vnútornými smernicami spoločnosti. 

• Pracovníci (staff) - ide o počet a typ pracovníkov v rámci spoločnosti. Cieľom 

je aby boli zamestnanci vyberaní na konkrétne miesto na dosiahnutie toho, aby 

bol správny človek (pracovník) na správnom mieste. 

• Štýl (style) - ide o kultúrne nastavenie spoločnosti a manažérov, pre 

dosahovanie stanovených cieľov.  

• Zručnosti (skills) - ide o profesionálnu zdatnosť pracovníkov spoločnosti 

v celkovom vyjadrení. Vytvára sa tak celkový dojem spoločnosti, v čom sú jej 

prednosti a ako dokáže plniť svoje ciele.  

• Zdieľané hodnoty (shared values) - sú prepojovacím centrom modelu 7S. Ide 

o hodnoty, ktoré zamestnanci zdieľajú a firma ich formuluje vo svojich cieľoch. 

Firemné strategické ciele by mali byť odrazom firemného poslania. Cieľom 

spoločnosti je maximalizovať tento ukazovateľ.  (KERKOVSKÝ, M. - 

VYKYPEL, 2002, s.47,48) 

1.6.7 SWOT analýza  

Na vytvorenie vnútornej analýzy existuje množstvo nástrojov. Jedným z nich je analýza 

SWOT. Táto analýza identifikuje a posudzuje významnosť faktorov z pohľadu silných 

a slabých stránok, z pohľadu príležitostí a hrozieb, ktoré na daný podnik pôsobia.  Silné 

stránky (strenghts) a slabé stránky (weaknesses) sú interné faktory, ktoré do určitej 
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miery kontrolujeme a ktoré môžeme do určitej miery ovplyvňovať. Hrozby (threats) 

a príležitosti (opportunities) sú externé vplyvy, ktoré úplne neovplyvníme, avšak 

môžeme im prispôsobiť postoj podniku. (KORÁB, PETERKA a REŽŇÁKOVÁ, 2007, 

s.48) 

SWOT analýza by mala byť súčasťou strategického(dlhodobého) plánovania každej 

spoločnosti. „V rámci SWOT analýzy je vhodné hľadať vzájomné synergie medzi 

silnými a slabými stránkami, príležitosťami a silnými stránkami a pod.“(STŘELEC, 

2008, [online]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 SWOT analýza (Zdroj: http://www.manazment-kvality.szm.com/images/swot.jpg) 
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Použitie SWOT analýzy 

SWOT analýzu je možné využiť ako silný nástroj pre stanovenie a optimalizáciu 

stratégie spoločnosti, projektu alebo zlepšovaniu stávajúceho stavu či procesov. Pri tejto 

možnosti je možné sa rozhodovať pre ktorú stratégiu sa manažment rozhodne.  

Druhy stratégie: 

• Ofenzívna stratégia („max - max“ alebo SO)  

• Defenzívna („min - max“ alebo diverzifikačná stratégia, ST)  

• Stratégia odolnosti(„max - min“, stratégia spojenectva, WO)  

• Obranná stratégia(„min - min“, stratégia odchodu, WT) (SEDLÁČKOVÁ, 2000, 

s.37) 

1.6.8 Výrobný plán 

Výrobný plán slúži na zobrazenie celého výrobného procesu a to aj v prípade, že je časť 

výroby realizovaná formou subdodávok. Pokiaľ je časť výroby zabezpečená 

subdodávkou, malo by byť v tomto pláne zdôvodnené, prečo to tak je. Výrobný plán by 

mal taktiež zobrazovať štruktúru nákladov výroby. 

Pokiaľ sa podnik venuje výrobe produktu, musí byť v tomto pláne popísaný samotný 

výrobný závod, stroje, zariadenia, materiál a dodávatelia. Pokiaľ sa podnik venuje 

poskytovaniu služieb, je v tomto pláne popísaný proces poskytovania služieb, väzbu na 

subdodávky a tiež hodnotenie subdodávateľov. (KORÁB a MIHALISKO, 2005, s.29) 

1.6.9 Marketingový plán  

Marketingový plán naznačuje akým spôsobom sa podnik chystá presadiť na danom trhu. 

Plán by mal brať v úvahu, že často krát je potrebné použiť rozdielny marketing 

vzhľadom na obdobie, v ktorom sa podnik aktuálne nachádza. V období vstupu podniku 

na trh sa používa iný marketing ako nasledovné dlhodobé fungovanie podniku na 

danom trhu. Z tohto dôvodu sa často využíva marketingový mix, ktorý zahŕňa rôzne 

marketingové nástroje. (KORÁB, PETERKA a REŽŇÁKOVÁ, 2007, s.82) 
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Marketingový mix 

Podľa Škarabelovej (2007) je základom každého dobrého marketingového rozhodnutia 

zákazník.  

Na základe zistených potrieb zákazníka je dôležité zostaviť priaznivú kombináciu 

marketingového mixu., tzv. „4P“ (ŠKARABELOVÁ, 2007, s.30): 

Skratka 4P predstavuje súbor štyroch taktických marketingových nástrojov:  
 

• Produktových ako sortiment, design, značka, kvalita, služby - product 

• Cenových, ku ktorým patria zľavy, náhrady, úverové podmienky, cenníky - 

price 

• Distribučných s distribučnými kanálmi, dostupnosť, sortiment, zásoby, 

umiestnenie, doprava - place 

• Komunikačných ako reklama, osobný predaj, publicita - promotion  (KOTLER, 

2007, s.19) 

 

 
Obrázok 4 Marketingový mix (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Produkt 
 
„Produkt je čokoľvek hmotné či nehmotné, čo prostredníctvom procesu zmeny uspokojí 

potreby spotrebiteľa alebo firemného zákazníka.“ (SOLOMON, MARSHALL a kol., 

2006, s. 225) 

 
Produkt môžeme považovať za najdôležitejší prvok marketingového mixu, pretože pre 

podnik predstavuje výsledok jej činnosti.  

Produkt sa skladá z nasledovných častí: 

• Jadro produktu - úžitok pre zákazníka 

• Skutočný produkt - vlastnosti produktu ako kvalita, obal, design  

• Rozšírený produkt - dodatočné hodnoty pre zákazníka 

Price - cenová relácia 

Cenová relácia predstavuje ďalšiu dôležitú časť marketingového mixu. Práve od 

cenovej relácie sa do značnej miery odvíja úspech produktu daného podniku na 

cieľovom trhu.  

Ako tvrdí Srpová (2010), je viacero prístupov k zostrojeniu cenovej relácie produktov. 

„Východiskom pre tvorbu cien je formulovanie zámerov cenovej politiky firmy, 

odvodených z firemných cieľov. Cena je potom týmto cieľom úplne podriadená. Ciele 

cenovej politiky môžu byť rôzne, napr.: 

• Orientácia firmy na prežitie 

• Orientácia firmy na maximalizáciu zisku 

• Orientácia firmy na čo najväčší podiel na trhu 

 

V ekonomickej teórii sú uplatňované tri všeobecné prístupy k určovaniu cien: 

• Prístup založený na nákladoch 

• Prístup založený na dopyte 

• Prístup založený na konkurencii“ (SRPOVÁ, 2010, s.34) 
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Place - pozícia 

Distribúcia je zložitou časťou marketingového mixu. Ide o výber sprostredkovateľských 

kanálov, pomocou ktorých sa dostane produkt k zákazníkovi.  

Promotion - marketingová komunikácia, propagácia 

Najviditeľnejšou časťou marketingového mixu je marketingová komunikácia. Ide 

predovšetkým o obojstrannú výmenu informácií medzi zdrojom teda spoločnosťou 

a príjemcom informácie, teda zákazníkom. (KOTLER, P. a KELLER, K. L., s. 57) 

Ako tvrdí Světlík (2009), efektívna komunikácia by mala byť založená na princípe 

AIDA, teda by mala upútať pozornosť (attention/awareness), záujem (interest), túžbu po 

službe (desire) a byť zakončená akciou (action). 

Nástrojov na vykonávanie marketingovej komunikácie je viacero: 

• reklama  

• PR - vzťah k verejnosti 

• osobná komunikácia  

• podpora predaja  

Marketingový mix možno poňať aj zo strany zákazníka. Tu sa používa onačenie 4 C, 

ktoré znamená:  

• Customer solution (riešenie potrieb zákazníka).  

• Customer cost (vzniknuté náklady pre zákazníka).  

• Convenience (dostupnosť riešení alebo pohodlie).  

• Communication (komunikácia).  

1.6.10 Hodnotenie rizík 

V každom podnikateľskom pláne musia byť popísané určité riziká, ktoré s prípadnou 

realizáciou podnikateľského plánu hrozia. Preto je dôležité v podnikateľskom pláne 
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popísať najväčšie riziká, ktoré by v prípade realizácie plánu mohli nastať. Tieto riziká sa 

viažu na reakciu konkurencie, na silné a slabé stránky marketingu, na výrobu, na 

technologický rozvoj a na manažerský tím. Každé možné riziko by malo byť 

zanalyzované a mala by byť pripravená stratégia, ktorá dané riziko eliminuje. Investor si 

je vedomý, že každý projekt so sebou prináša určitý stupeň rizika. Z tohto dôvodu je 

potrebné potenciálnemu investorovi ukázať, že podnikateľ si je vedomý rizík, ktoré 

projekt prináša a je na ne pripravený. (KORÁB, PETERKA a REŽŇÁKOVÁ, 2007, 

s.35) 

1.6.11 Finančný plán 

Finančný plán zobrazuje čo najkomplexnejšie finančnú situáciu projektu/podniku a  

overuje reálnosť podnikateľského zámeru. Slúži pre vlastníka projektu/podniku ako 

medzičlánok jeho predstáv a reality. Finančný plán hovorí o výnosnosti daného 

projektu/podniku, preto pre investora slúži ako rozhodovací nástroj investovania. 

(KORÁB, PETERKA a REŽŇÁKOVÁ, 2007, s.127) 

Všeobecne platí, že čím je plánované obdobie finančného plánu kratšie, tým má plán 

vyšší stupeň presnosti a istoty.  

Potenciálneho investora zaujímajú najviac tri dokumenty, ktoré sú súčasťou finančného 

plánu. Sú to: 

• výkaz zisku a strát  

• rozvaha 

• plánovanie finančného toku - cash flow 

Výkaz zisku a strát 

Výkaz zisku a strát slúži na výpočet výsledku hospodárenia. Výsledok hospodárenia 

zjednodušene počítame ako rozdiel nákladov a výnosov za určité obdobie. 

Náklady firmy predstavujú spotrebu vstupov vyjadrenú v peniazoch a mali by byť 

vynakladané účelovo a hospodárne (SRPOVÁ 2011, s. 29).  
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Vo výrobe môže vzniknúť viacero rôznych nákladových položiek. Podľa Marsinu 

(2009, s.79) sa teda odporúča minimálne nasledovná špecifikácia nákladov - náklady na 

personál náklady na výrobu, náklady na dopravu, náklady na reklamu, náklady na 

správu, odpisy. Podrobná štruktúra nákladov umožňuje ich kvalitnejšie plánovanie.  

Predpokladané výnosy firma dokáže určiť na základe nákladov a taktiež vďaka tomu, že 

už vo výrobnom či marketingovom pláne boli načrtnuté predpokladané predajné 

parametre, ktoré pomôžu kvantifikovať plánované výnosy. Všetky nákladové a 

výnosové položky následne prenášame do prvého z finančných výkazov, ktoré by mali 

byť vo finančnom pláne, a to do výkazu ziskov a strát.  

Rozvaha 

Rozvaha je základný účtovný výkaz. Obsahuje stavové veličiny, vyjadruje stav a štruktúru 

aktív a pasív, ako aj vlastného imania k určitému časovému okamihu.  

Tabuľka 1 Rozvaha  

Aktíva	 Pasíva	
Stále	aktíva	 Vlastné	imanie	
hmotný	investičný	majetok	 základné	imanie	
nehmotný	investičný	majetok	 kapitálové	fondy	
finančné	investície	 fondy	tvorené	zo	zisku	
		 nerozdelený	zisk	
		 		
Obežné	aktíva	 Cudzie	zdroje	
zásoby	 rezervy	
krátkodobé	pohľadávky	 krátkodobé	záväzky	
dlhodobé	pohľadávky	 dlhodobé	záväzky	
krátkodobý	finančný	majetok	 bankové	úvery	a	výpomoci	
peňažné	prostriedky	 		
bankové	účty	 		
cenné	papiere	 		
Ostatné	aktíva	 Ostatné	pasíva	

Aktíva	celkom	 Pasíva	celkom	
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 



 

  

  

44 

Finančné toky - cash flow 

Plán toku hotovostí (cash flow) poskytuje informácie o príjmoch a výdavkoch podniku 

a o konečnom stave v medziobdobiach určitého časového rozpätia.  

Plán cash flow môžeme rozdeliť do troch skupín: prevádzkový, finančný a investičný 

cash flow 

Tabuľka 2 Zjednodušená schéma CF 

Počiatočný stav peňažných prostriedkov 

+ CASH FLOW z prevádzkovej činnosti 

+ CASH FLOW z finančnej činnosti 

+ CASH FLOW z investičnej činnosti 

Konečný stav peňažných prostriedkov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

1.6.12 Prílohy 

Prílohy k podnikateľskému plánu predstavujú podporné dokumenty. Zvyčajne sú tu 

uvedené informatívne materiály, ako organizačnú štruktúru, Curriculum vitae členov 

tímu, Non Disclosure Agreement na uchránenie chúlostivých častí podnikateľského 

plánu. (KORÁB, PETERKA a REŽŇÁKOVÁ, 2007, s.38) 

1.7 Zhrnutie teoretickej časti 

Teoretická časť tejto diplomovej práce je zameraná na ozrejmenie pojmov, ktoré priamo 

súvisia s podnikateľským plánom. Ide najmä o definície nasledujúcich pojmov: 

podnikateľský plán, podnikanie, podnik, marketingová plán, SLEPT a SWOT analýza, 

Porterov model, výrobný a finančný plán.  

Tieto teoretické východiská budú rozpracované v analytickej a praktickej časti tejto 

diplomovej práce. 
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2 ANALYTICKÁ ČASŤ 

 

V analytickej časti práce je rozpracovaná analýza súčasnej situácie okolia podniku.  

Okrem analýzy okolia podniku budú zobrazené aj ukazovatele, ktoré priamo súvisia s 

produktami spoločnosti. 

Spoločnosť bude na začiatku svojho pôsobenia vyvíjať dva projekty. Dlhodobým 

cieľom spoločnosti je vyvíjať viacero projektov. Primárne pôjde o projekty z IT sektoru.  

Realitný porovnávač  

Portál – web aplikácia, ktorá slúži na oceňovanie nehnuteľností, indexovanie kvality 

bývania a odporúčanie najvhodnejšej lokality na bývanie podľa jednotlivcových 

preferencií užívateľa.  

Softvér aplikácie bude postavený na umelej inteligencii a bude sa vedieť učiť z 

historických dát. Na základe veľkého počtu vstupných dát bude systém vedieť vypočítať 

cenu nehnuteľností.  

Cieľom portálu je stať sa referenčným portálom,  kde sú zobrazené objektívne ceny bez 

vplyvu realitných znalcov. 

Aplikácia na tvorbu prieskumov 

Aplikácia, pomocou ktorej môžu respondenti vyjadriť svoj názor na aktuálne témy, 

produkty alebo dať spätnú väzbu firmám na ich reklamné kampane.  

Respondenti budú za svoj názor finančne odmeňovaní.  

Zadávateľom prieskumov a našim zákazníkom v jednom, budú spoločnosti, ktoré 

potrebujú dostať spätnú väzbu na svoju činnosť od ich cieľovej skupiny.  

2.1 Analýza vonkajšieho prostredia 

Vonkajšie prostredie podniku rozdeľujeme na mikroprostredie a makroprostredie.  
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Makroprostredie vytvárajú širšie spoločenské vplyvy, ktoré pôsobia na celé 

mikroprostredie a ovplyvňujú proces výmenných vzťahov s cieľovým trhom , čiže 

schopnosť manažmentu spracovať a reagovať na zmeny v trendoch vývoja spoločnosti. 

Mikroprostredie charakterizujú faktory, ktoré majú vplyv na schopnosť firmy 

uspokojovať potreby zákazníkov, čiže schopnosť poskytovať službu na riešenie 

problémov. 

2.1.1 Analýza makroprostredia 

Na analýzu makroprostredia bola zvolená analýza SLEPT, ktorá zobrazuje 5 

najvplyvnejších síl makroprostredia.   

2.1.1.1 Sociálne faktory 

Z hľadiska demografie na určitom geografickom území sledujeme najmä veľkosť 

populácia daného územia, migračný pohyb a taktiež koncentráciu obyvateľstva. 

Spoločnosť bude v prvom roku so svojimi produktami pôsobiť v Bratislavskom kraji. 

Z tohto dôvodu sú v tejto časti predstavené aj ukazovatele týkajúce sa bratislavského 

kraja.  

V bratislavskom kraji žije 633 238 obyvateľov, z celkového počtu 5,43 milióna 

obyvateľov Slovenska.  

Počet obyvateľov v Bratislavskom kraji neustále stúpa. Tento fakt je spôsobený tým, že 

ide o kraj s dlhodobo najlepšími ekonomickými ukazovateľmi, do ktorého sa sťahujú 

obyvatelia z celého Slovenska. Na nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj počtu 

obyvateľov Bratislavského kraja.  
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Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov Bratislavského kraja  

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z portálu Štatistického úradu (ŠÚ SR [online], 2017) 

Hlavným mestom Bratislavského kraja je samotné mesto Bratislava, ktoré rozhodujúcou 

mierou ovplyvňuje demografické pomery, intenzitu a smerovanie prirodzeného i 

migračného pohybu obyvateľstva v kraji. V Bratislave žije 67,5 % obyvateľov 

Bratislavského kraja. (ŠÚ SR [online], 2014) 

Obyvateľstvo Slovenska v posledných rokoch výraznejšie starne, v krajine stúpa podiel 

obyvateľov staršej generácie a mierne ubúda detí. Táto štatistika je veľmi sledovanou 

z dôvodu zvyšujúceho sa podielu obyvateľstva v poproduktívnom veku. Znamená to 

taktiež nárast ekonomicky neaktívnych obyvateľov. 

Priemerný vek na Slovensku v roku 2016 presiahol hranicu 40 rokov a dosiahol úroveň 

40,15 roka. Od roku 2004 to znamená zvýšenie o takmer 3 roky. 

Tabuľka 3 Priemerný vek obyvateľstva Slovenska  

Rok	 Priemerný	vek	
2004	 37,12	
2006	 37,71	
2008	 38,24	
2010	 38,72	
2012	 39,31	
2014	 39,86	
2016	 40,15	

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z portálu Štatistického úradu (ŠÚ SR [online], 2017) 
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Podiel obyvateľov starších ako 65 rokov dosiahol v roku 2015 14,45 percenta, zatiaľ čo 

pred desiatimi rokmi to bolo 11,9 percenta. Naopak zastúpenie detí v populácii kleslo v 

tomto období na 15,3 percenta z 16,1 percenta. 

Tabuľka 4 Vývoj vekového rozdelenia obyvateľstva SR  

rok	 celkový	počet	obyv.	 vek	0-18	 vek	19-64	 vek	65-	
2010	 5435273	 1103452	 3659097	 672724	
2011	 5404322	 1091056	 3622604	 690662	
2012	 5410836	 1075328	 3625286	 710222	
2013	 5415949	 1066036	 3616777	 733136	
2014	 5421349	 1061180	 3603290	 756879	
2015	 5426252	 1058300	 3584016	 783936	

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z portálu Štatistického úradu (ŠÚ SR [online], 2017) 

Tabuľka 5 Rozdelenie obyvateľstva podľa vekových skupín  

rok	 celkový	počet	
obyvateľov	

predproduktívny	
vek	0-14	

produktívny	
vek	15-59	

po	produktívny	
vek	60-	

2010	 5435273	 830457	 3629254	 975562	
2011	 5404322	 832572	 3557854	 1013896	
2012	 5410836	 830576	 3533476	 1046784	
2013	 5415949	 829925	 3505772	 1080252	
2014	 5421349	 830181	 3477032	 1114136	
2015	 5426252	 832043	 3446981	 1147228	

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z portálu Štatistického úradu (ŠÚ SR [online], 2017) 

Z tabuliek 2 a 3 je zreteľné, že obyvateľstvo na Slovensku starne. Od roku 2010 sa 

o 17% zvýšil počet obyvateľov v po produktívnom veku.  

Štatistický úrad SR predpokladá, že v roku 2030 začne obyvateľov na Slovensku 

ubúdať a že krajina sa v EÚ postupne zaradí k štátom s najstarším obyvateľstvom.  

2.1.1.2 Legislatívne faktory 

V podnikaní sú dané určité normy, ktoré je nutné pre spoločnosti podnikajúce na území 

Slovenska dodržiavať. Ide najmä o nasledujúce zákony, vyhlášky a nariadenia: 

• Obchodný zákonník (č. 513/1991 Zb.,) 

• Občiansky zákonník (č. 40/1964 Zb.) 
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• Zákonník práce (č. 311/2001 Zb.) 

• Živnostenský zákon (č. 455/1991 Zb.) 

• Zákon o účtovníctve (č.431/2002 Zb.) 

• Zákon o obchodnom registri (č. 530/2003 Zb.) 

• Zákon o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) 

• Zákon o ochrane hospodárskej súťaže (č. 136/2001 Zb.) 

• Zákon o dani z príjmov (č. 595/2003 Zb.) 

Tabuľka 6 Prehľad sadzieb základných daní a odvodov v roku 2017  

Typ	dane/odvodu	 Sadzba	dane	

Daň	z	príjmu	fyzických	osôb	základná	 19	%	

Daň	z	príjmu	fyzických	osôb	zvýšená	 25	%	

Daň	z	príjmu	právnických	osôb	 21	%	

Daň	z	pridanej	hodnoty	 20	%	

Sociálne	poistenie	za	zamestnanca	 25	%	

Zdravotné	poistenie	za	zamestnanca	 10	%	
Zdroj: vlastné spracovanie 

Právne normy, vyhlášky, nariadenia sú často aktualizované - novelizované. Z tohto 

dôvodu je nutné ich pravidelne sledovať a riadiť sa podľa ich aktuálneho znenia.  

V roku 2016 sa zvýšila výška sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20 %. V tomto 

roku sa znížila výška dane z príjmu právnických osôb z 22 % na 21 %. 

(PODNIKAJTE.sk[online],2016) 

Pre produkt, ktorý bude spoločnosť predávať od začiatku jej pôsobenia je veľmi 

podstatný. Zákon č. 122/2013 Z. z. - zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť bude o svojich zákazníkoch zbierať rôzne 

osobné údaje, z tohto dôvodu je pre spoločnosť dodržovanie tohto zákona veľmi 

dôležité.  
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2.1.1.3 Ekonomické faktory 

Táto časť analýzy zobrazuje dôležité ekonomické ukazovatele, ktoré zobrazujú minulú, 

aktuálnu ekonomickú situáciu na danom území. Na základe daných ekonomických 

ukazovateľoch sa predpokladá budúci vývoj ekonomiky.  

Dôležitým ukazovateľom je hrubý domáci produkt. Na Slovensku má HDP s výnimkou 

roku 2009 (globálna kríza) rastúci vývoj, čo je pozitívna správa pre podnikateľský 

sektor. 

Graf 2 Vývoj HDP (mld. Eur) v SR v rokoch 2002 - 2016  

 Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z portálu Štatistického úradu (ŠÚ SR [online], 2017) 

Inflácia je jeden z ukazovateľov Maastrichtských kritérií, ktoré musí Slovensko ako 

člen EÚ dodržiavať. Podľa tohto kritéria by mala miera inflácie dosahovať hodnôt 

blízkych úrovni 2 %. V nasledujúcom grafe  je zobrazený vývoj inflácie na Slovensku. 
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Graf 3 Vývoj inflácie (%) v rokoch 2010 - 2016 v SR 

 Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z (EUROEKONOM.sk [online]. 2016) 

Dôležitým faktorom pôsobiacim na spoločnosť je miera nezamestnanosti na danom 

území, v ktorom spoločnosť pôsobí. Na Slovensku bola v roku 2016 celková miera 

nezamestnanosti na úrovni 10,51 %, miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 8,76 

%.  

Graf 4 Miera nezamestnanosti v SR za rok 2016  

  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z (UPSVAR [online]. 2016) 
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Bratislavský kraj je v poradí druhým krajom s najnižšou mierou nezamestnanosti. 

Rozdelenie nezamestnanosti v okresoch Bratislavského kraja zobrazuje nasledujúci 

graf. 

Graf 5 Miera nezamestnanosti (%) v okresoch Bratislavského kraja v roku 2016  

  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z (UPSVAR [online]. 2016) 

 

S nezamestnanosťou úzko súvisí aj výška minimálnej mzdy. Vysoká minimálna mzda 

zvyšuje nezamestnanosť. Ak je naopak najnižšia možná mzda nastavená príliš nízko, 

hrozí riziko poklesu životnej úrovne obyvateľstva. Je dôležité nájsť vhodný kompromis. 

Minimálna mzda sa takmer každý rok zvyšuje o určuje percento. V nasledujúcom grafe 

je zobrazený vývoj hrubej minimálnej mzdy v rokoch 2005 až 2017. 
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Graf 6 Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku v rokoch 2009-2017  

  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z (FINANCIE.sk [online]. 2016) 

 

Z pohľadu produktov, ktoré bude spoločnosť uvádzať na trh je dôležitým faktorom 

veľkosť online populácie. Internetová populácia dosiahla v marci roku 2015 necelých 

3,5 milióna užívateľov. Z hľadiska demografického zloženia mierne prevažujú ženy (51 

%), ktoré však generujú menej zobrazení stránok ako muži (48 %). Najpočetnejšiu 

skupinu tvoria užívatelia vo veku 20–29 a 30–39 rokov - každá z nich sa na celkovej 

internetovej populácií podieľa zhruba 24 %. (GEMIUS.sk[online], 2015) 

Tabuľka 7 Vývoj makroekonomických veličín  

		 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Hrubý	domáci	produkt	SR	(mld.	EUR)	 63,3	 65,91	 68,97	 71,1	 72,13	 74,655	 76,521	
Medziročná	zmena	HDP	(%)	 -2,3	 4,1	 4,6	 3,1	 1,4	 3,5	 2,5	
Nezamestnanosť	(%)	 12,1	 14,4	 13,6	 14	 14,2	 12,3	 12	
Inflácia	(%)	 0,9	 0,7	 4,1	 3,7	 1,5	 -0,1	 1	
Priemerná	mesačná	nominálna	mzda	(Eur)	 744,5	 769	 786	 805	 824	 837	 853,7	

Zdroj: vlastné spracovanie 

Dôležitým ekonomickým ukazovateľom, ktorý sa týka jedného z hlavných produktov 

spoločnosti je vývoj cien nehnuteľností. V nasledujúcom grafe je zobrazený vývoj vien 

nehnuteľností na Slovensku v jednotlivých krajoch. 
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Graf 7 Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku podľa krajov v Eur/m2  

  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z (TERAZ.sk [online]. 2016) 

 

Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska odhaduje, že v roku 2017 budú ceny 

nehnuteľností opäť rásť. (TERAZ.sk [online], 2016) 

Ďalším ekonomickým ukazovateľom, ktorý sa týka produktu spoločnosti je vývoj cien 

hypoték. V roku 2016 úrokové sadzby hypoték klesli na historické minimum. Nízke 

úrokové sadzby boli výsledkom kvantitatívneho uvoľňovania Európskej centrálnej 

banky. 

Kvantitatívne uvoľňovanie, voľne označené ako tlačenie peňazí, trvá od marca 2015 a 

skončí sa najskôr v marci 2017. Aj keď sa koniec odhadoval na september 2016, 

program bol navýšený keďže sa skupuje viac aktív ako bolo plánové. Za túto dobu sa do 

ekonomík 19 štátov eurozóny napumpuje neuveriteľných 1,74 bilióna nových eur. 

Európska centrálna banka sa týmto krokom snaží korigovať veľmi nízku infláciu v 

eurozóne. (FINANCIE.guru [online], 2016) 

2.1.1.4 Politické faktory 

Legislatíva ovplyvňujúca podnikanie sa značným spôsobom menila po rozpade 

Československa a vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Vo vedení republiky sa od 
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jej vzniku striedajú rôzne politické strany a v parlamente sa posledné roky objavili 

pokusy o odvolanie vlády stali bežným javom.  

Od 23. marca 2016 je na Slovensku tretia vláda Roberta Fica. Koalícia je zložená zo 

štyroch vládnucich strán - SMER-SD, SNS, MOST-HÍD, SIEŤ. 

Vláda značným spôsobom ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Jednou z hlavných 

zmien v poslednom období bolo zvýšenie dane z pridanej hodnoty v roku 2011 z 19 % 

na 20 %. Toto zvýšenie DPH bolo označované ako dočasné riešenie až kým štátny 

deficit dosiahne 3 % HDP. (PODNIKAJTE.sk [online], 2014). 

Aktuálna vláda sa v programovom vyhlásení zaručila za boj proti korupcii 

v podnikateľskom prostredí. Z tohto dôvodu boli na Slovensku vytvorené elektronické 

nástroje verejného obstarávania za účelom zvýšenia transparentnosti, procesov, 

znižovania korupcie a podpory malého a stredného podnikania. 

Slovensko je členom Európskej únie, čo pre podnikateľské prostredie prináša viacero 

príležitostí ako získať finančné prostriedky na potreby podnikania. Malé a stredné 

podniky a živnostníci patria medzi piliere európskej ekonomiky. Európska komisia sa 

rozhodla pre výraznejšiu podporu podnikania v programovom období 2014  – 2020. Jej 

cieľom je podporiť podnikavosť a rast malých a stredných podnikov. Finančné 

prostriedky pre podporu malých a stredných podnikov sú vyčlenené z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja. Na Slovensku tieto finančné prostriedky prerozdeľujú 

jednotlivé ministerstvá pomocou výziev na získanie dotácii.  

2.1.1.5 Technologické faktory 

Technologické a technické faktory sú stále dôležitejšie a významnejšie pre konkurencie 

schopnosť podniku. V dnešnej dobe rýchleho technologického a technického vývoja je 

nutné, aby podnik tento vývoj predvídal a nezaostával v ňom oproti konkurencii. 

Technologický pokrok sa paradoxne často stáva faktorom neúspechu. Tento neúspech je 

spôsobený tým, že v okamihu spustenia nového produktu spoločnosti alebo startupu 

nastane technologický pokrok, pričom spoločnosti jej produkt zostarne. To vytvorí 

obrovskú dieru, ktorú je potom ťažké pokryť, či už časovo i finančne. S týmto 
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problémom technologického pokroku pomerne často bojujú začínajúce ako aj 

rozbehnuté firmy. Príkladom môže byť fínska spoločnosť Nokia. 

2.1.2 Analýza mikroprostredia 

Analýza mikroprostredia a celkové poznanie užšieho okolia podniku, je pre podnik a 

formuláciu jeho stratégií veľmi dôležité. Cieľom analýzy mikroprostredia je 

identifikovať základné hybné sily, ktoré v odvetví pôsobia a základným spôsobom 

ovplyvňujú činnosť podniku. Správanie podniku je zvyčajne determinované 

konkurenciou, správaním odberateľov a dodávateľov, substitučným tovarom a 

potenciálnymi novými konkurentmi. Týchto päť faktorov je zachytených v Porterovom 

modeli piatich síl. (JAKUBCOVÁ, 2008, s.84) 

2.1.2.1 Konkurencia 

Analýza konkurencie je pre každú spoločnosť veľmi dôležitá z pohľadu poznania 

svojich kľúčových konkurentov v danom odvetví. Vybraná spoločnosť nemá priamu 

konkurenciu z pohľadu štruktúry spoločnosti a celkového zamerania spoločnosti. 

Z tohto dôvodu za konkurenciu považujeme spoločnosti poskytujúce substitučné 

produkty a spoločnosti s podobným zameraním týkajúcim sa vyvíjaním  projektov o IT 

oblasti. 

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené spoločnosti, ktoré sa štruktúrou alebo zameraním 

čiastočne podobajú na našu spoločnosť. Cieľom našej spoločnosti je inšpirovať sa 

nasledujúcimi spoločnosťami, pretože dlhodobou víziou vybranej spoločnosti je 

zabezpečovať kombináciu väčšiny služieb, ktorým sa venujú spoločnosti v nasledujúcej 

tabuľke. 
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Tabuľka 8 Vybrané konkurenčné spoločnosti  

názov	
spoločnosti	 zameranie/plusy/mínusy	

IMPACT	HUB	

zameranie	

Inkubátor	pre	inovatívne	riešenia	a	spoločensky	prospešný	
biznis	a	projekty.	Medzinárodná	platforma,	ktorá	pomáha	
začínajúcim	podnikateľom	pretaviť	ich	nápad	do	reálneho	

podnikania.	

plusy	 Financovanie	spoločnosti	je	zabezpečené	nadačnými	
fondami	veľkých	medzinárodných	spoločností.	

mínusy	 Nezabezpečuje	financovanie	projektov.	Nevstupuje	do	
projektov	ako	investor.	

SLOVAK	
BUSINESS	
AGENCY	

zameranie	
Štátna	spoločnosť	zameraná	na	podporu	MSP,	ktorej	víziou	

je	stať	sa	prvou	voľbou	slovenských	firiem	pri	vzniku	a	
rozvoji	ich	podnikania.	

plusy	 Dotácie	na	prevádzku	a	rozvíjanie	projektov	zo	štátu.	

mínusy	 Nevstupuje	do	projektov	ako	investor.	Nepodieľa	sa	na	
vývoji	projektov.	

VACCUM	LABS	

zameranie	

Mladá	progresívna	spoločnosť,	ktorá	sa	venuje	vyvíjaniu	
produktov	v	IT	sektore.	Spoločnosť	stojí	za	technickým	
vývojom	mnohých	úspešných	IT	produktov	pre	svojich	

zákazníkov.	

plusy	 Vývíjanie	projektov.	

mínusy	 Nevstupuje	do	projektov	ako	investor.		

CROWDBERRY	

zameranie	

Investična	platforma,	ktorej	základnou	podstatou	je	
prepojenie	investorskej	obce	s	podnikateľskými	nápadmi	za	

účelom	navýšenia	kapitálu	spoločnosti	od	viacerých	
súkromných	investorov.		

plusy	 Investičný	podiel	na	projektoch.	

mínusy	 Riziko	návratnotnosti	investícii.	

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z tabuľky 6 môžeme usúdiť, že na slovenskom trhu sa nenachádza spoločnosť, ktorá sa 

svojou činnosťou podobá dlhodobému zámeru našej spoločnosti. Tak ako je uvedené 

v úvode tejto práce, dlhodobým cieľom spoločnosti je komplexné pokrytie vývoja 
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projektov. Spoločnosť bude  kombinovať investovanie do vlastných nápadov 

s investovaním do externých projektov výmenou za podiel v projektoch. Spoločnosť 

bude taktiež vyvíjať projekty na mieru na dodávateľskej báze, čím bude zabezpečený 

pravidelný prísun financií do spoločnosti.  

2.1.2.2 Dodávatelia 

Vybraná spoločnosť nie je spoločnosťou ponúkajúcou produkty, ktoré si vyžadujú 

viacero dodávateľov potrebných pre denné fungovanie spoločnosti.  

Vybraná spoločnosť bude v prvých dvoch rokoch dôležitú časť tvorby vlastných 

produktov outsourcovať. Ide o IT vývojovú časť tvorby produktov a služieb.  

Spoločnosť bude na vyvíjanie projektov potrebovať najmä kvalitnú IT developerskú 

spoločnosť. Dlhodobým cieľom spoločnosti je vytvoriť IT sekciu priamo v spoločnosti 

a vyhnúť sa tak outsourcovaniu danej činnosti. Z hľadiska vstupných nákladov bude 

v prvých dvoch rokoch táto činnosť zabezpečovaná externou dodávateľskou 

spoločnosťou. Táto spoločnosť bude kľúčovým dodávateľom pre vybranú spoločnosť.  

2.1.2.3 Odberatelia 

Odberatelia predstavujú pre každú spoločnosť dôležitú úlohu, keďže od odberateľov 

závisí príjem finančných prostriedkov do spoločnosti. 

Vybraná spoločnosť bude mať viacero typov odberateľov vzťahujúcich sa na jednotlivý 

produkt. Ako je v predchádzajúcih častiach spomenuté, spoločnosť bude mať pri vstupe 

na trh dva hlavné produkty. Jedným je realitný porovnávač a druhým je aplikácia na 

tvorbu prieskumov. 

Pri realitnom porovnávači predpokladáme dva typy zákazníkov. Prvým typom budú 

koneční zákazníci - fyzické osoby, kde nepredpokladáme vznik významného 

odberateľa. Druhým typom odberateľa môžu byť spoločnosti, ktorým náš produkt môže 

priniesť konkurenčnú výhodu. Ide najmä o realitné kancelárie, banky, poisťovne a 

správcovské spoločnosti. Predpokladáme najmä záujem niektorých z vyšši spomentých 

spoločností, ktoré sa môžu stáť vyznamným odberateľom nášho produktu. 
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Pri plikácii na tvorbu prieskumov predpokladáme podobné typy odberateľov ako pri 

prvom produkte. Odmeňovaní respondenti budú fyzické osoby, kde sa opäť 

nepredpokladá vznik vyznnámného odberateľa. Zákazníkom budú spoločnosti z 

rozličných odvetví, kde je veľká pravdepodobnosť vzniku významného odberateľa. 

2.1.2.4 Substitučné výrobky 

V okolí spoločnosti panuje konkurenčné prostredie. Cieľom spoločnosti je podporovať 

nové projekty – startupy a prinášať na trh nové produkty a služby. Spoločnosť vychádza 

na trh s dvoma rozdielnymi produktmi. Dovolím si tvrdiť, že produkt – realitný 

porovnávač nemá priamu konkurenciu.  

Druhý produkt – aplikácia na tvorbu prieskumov má konkurenčné produkty, avšak 

každý konkurenčný produkt je v niečom odlišný. Aplikácia bude unikátna v tom, že 

použivatelia tejto aplikácie budú za svoj názor v každom prieskume finančne 

odmeňovaní. Pre našich zákazníkov – zadávateľov prieskumu bude aplikácia unikátna v 

tom, že si budú môcť určiť veľký počet detailov o respondentoch, ktorí budú daný 

prieskum zodpovedať. V nasledujúcej tabuľke sú zobrazné možné substitučné produkty 

našej aplikácie. 

Tabuľka 9 Konkurenčné produkty aplikácie na tvorbu prieskumov  

názov	produktu	 plusy	 mínusy	

Survio	 bezplatné	vytváranie	
prieskumov		

respondent	nie	je	motivovaný	
vypĺňať	prieskum	

Slovenský	národný	
panel	

dlhá	pôsobnosť	na	trhu,	
veľká	báza	respondentov	

respondent	je	motivovaný	
produktami	

Mobrog	 finančná	odmena	pre	
respondentov	

nízka	odmena,	nízka	
frekvencia	prieskumov	

Zdroj: vlastné spracovanie 

2.1.2.5 Nová potenciálna konkurencia 

Vybraná spoločnosť nemá obavy voči vzniku novej konkurencie. Cieľom spoločnosti je 

prinášať na trh nové produkty a služby. Spoločnosť bude rozpracovávať zaujímavé 

projekty, startupy z rôznych oblastí. Z tohto dôvodu je náročné určiť, priamu 

konkurenciu. Hlavnou bariérou pre vznik a vstup novej konkurencie s podobnými 

cieľmi ako má vybraná spoločnosť sú financie, keďže vývoj nových projektov je 

zvyčajne finančne náročný. Pri vyvíjaní projektov, startupov približne 93 % nových 
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projektov skončí neúspechom. Tento fakt je najsilnejšou bariérou pre vznik konkurencie 

vybranej spoločnosti. 

2.2 Analýza vnútorného prostredia 

Na rozpracovanie analýzy vnútorného prostredia je vybratý model 7S, ktorý ukazuje 

ako efektívne a kompaktne organizovať spoločnosť. Zobrazuje 7 hlavných faktorov, 

ktoré určujú akým spôsobom spoločnosť funguje. 

2.2.1 Stratégia (strategy) 

Každá spoločnosť musí mať nastavené vnútorné ciele a strátegiu ako tieto ciele 

dosiahnúť. Cieľom vybranej spoločnosti je rozvíjať projekty, ktoré prinesú na trh nové 

produkty. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné nájsť spôsob financovanie začínajúcich 

projektov ako aj správne manažovanie a rozvíjanie daných projektov. Spoločníkom 

vybranej spoločnosti je investičná skupina zastúpená právnickou osobou s.r.o., ktorá ma 

dlhoročné skúsenosti s investovaním finančných prostriedkov do začínajúcich 

projektov. Ďalšími tromi spoločníkmi sú manažéri, ktorí sami založili v mladom veku 

úspešný projekt a napriek ich mladému veku majú cenné skúsenosti s manažovaním 

začínajúcich projektov. Manážéri budú viesť jednotlivé projekty a ich úlohou bude 

zostaviť a menežovať tím. Na dosiahnutie stanovených cieľov budú na jednotlivé 

projekty dôkladne vyberaní prípadní ďalší členovia teamov. 

2.2.2 Štruktúra (structure) 

Organizačná štruktúra pri založení spoločnosti je zobrazená na nasledujúcom obrázku. 

Na ďalšom obrázku je zobrazená organizačná štruktúra, ktorú chce spoločnosť 

dosiahnúť v období maximálne dvoch rokov od založenia.  
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Obrázok 5 Organizačná štruktúra spoločnosti pri založení (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Cieľom spoločnosti z pohľadu organizačnej štruktúry je v treťom roku pôsobenia 

nahradiť externých dodávateľov. Nahradiť externých dodávateľov chce spoločnosť 

vytvorením troch oddelení, ktoré sú zobrazené na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 6 Organizačná štruktúra spoločnosti v treťom roku jej pôsobenia (Zdroj: vlastné 

spracovanie) 
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2.2.3 Systém (system) 

Do tejto oblasti patria všetky postupy a procesy, ku ktorým v spoločnosti dochádza. 

Základným procesom je plánovanie postupov v jednotlivých projektoch spoločnosti. 

Toto plánovanie prebieha raz za týždeň a zúčastňujú sa ho spoločníci a projektanti 

jednotlivých projektov. Plánovanie je podporené interným systémom vedenia úloh 

spolu so zodpovednou osobou za jednotlivú úlohu viažúcu sa na daný projekt. 

Dôležitým systémom je databáza na evidenciu dokladov, ktorá je priamo prepojená s 

účtovným systémom.  

Taktiež produkty spoločnosti majú osobitné systémy, procesy, postupy, ktoré musia 

dodržiavať. Produkt prieskumná aplikácia, s ktorou bude spoločnosť vychádzať na trh, 

musí mať zavedený systém ochrany a systém spracovania osobných údajov podľa § 15 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

2.2.4 Personál (staff) 

Spoločnosť bude mať v prvom roku troch zamestnancov na trvalý pracovný pomer a 

jedného zamestnanca na dohodu o brigádnickej práci študenta. Títo zamestnanci sú 

zobrazení aj v organizačnej štruktúre spoločnosti.  Požiadavky na ich zručnosti ako aj 

ich náplň práce je zobrazená v ďalších častiach práce. Väčšina úkonov potrebných pre 

jednotlivé projekty  bude v prvom roku fungovania spoločnosti outsourcovaná externým 

dodávateľom. 

2.2.5 Štýl (style) 

Štýl vedenia spoločnosti je úzko spätý so stratégiou spoločnosti, preto je dôležité aby s 

ňou korešpondoval. Dôležitú úlohu majú projektanti jednotlivých projektov. Ich úlohou 

je komunikácia s dodávateľmi, objednávanie potrebných služieb, plánovanie úloh. 

Akonáhle bude mať spoločnosť zamestnancov, úlohou projekčných manažérov bude 

školenie zamestnancov, vytváranie teambuildingov a informovanosť zamestnancov o 

aktuálnom stave projektu. Ůlohou projekčného manažéra je taktiež celková kontrola 

projektu. Projekčný manažér sa zodpovedá spoločníkov, s ktorými rieši strategické 

smerovanie projektov.  
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2.2.6 Schopnosti (skills) 

Nároky na týchto zamestnancov - projekčných manažérov sú vysoké. Predpokladá sa 

profesionálny prístup, skúsenosti s vedením projektov ako aj skúsenosti s vedením tímu. 

Títo zamestnanci budú motivovaní mesačnou mzdou vyššou ako je priemerná mzda na 

Slovensku. Ďalšou motiváciou pre projekčných manažérov, ktorí nahradia v tejto 

funkcii spoločníkov v ďalších rokoch fungovania spoločnosti je možnosť získania 

vlasteneckého podielu na úrovni 3-5 %. na jednotlivom projekte.  

2.2.7 Zdieľané hodnoty (shared values) 

Cieľom spoločnosti je produkovať nové projekty, ktoré prinesú pre ľudí nové produkty. 

Výsledkom projektov budú produkty, ktoré majú uspokojiť potenciálnych zákazníkov a 

vytvoriť tak vysokú lojálnosť zákazníkov voči spoločnosti.  

2.3 Marketingový prieskum  

Cieľom marketingového prieskumu je získať informácie o zákazníkoch produktu 

realitný porovnávač. Ide o dôležité informácie, ktoré nám pomáhajú pri tvorbe 

podnikateľského plánu.   

2.3.1 Postup marketingového prieskumu 

Na zostrojenie marketingového prieskumu bol použitý konkurenčný produkt nášho 

produktu aplikácie na tvorbu prieskumov. Tento prieskum bude zameraný na prieskum 

potenciálnych zákazníkov produktu spoločnosti – realitného portálu ako aj spoznanie 

konkurenčného produktu aplikácie na tvorbu prieskumov.  

V tabuľke 10 sú zobrazené informácie o vzorke respondetov marketingového 

prieskumu.  

Tabuľka 10 Súhrn vzorky respondentov marketingového prieskumu  

celkový	počet	obyvateľov	Slovenska	vo	veku	18-25r.	 546	727	
veľkosť	základného	súboru	-	vysokoškolskí	študenti	vo	veku	18-25r.	 175	439	
veľkosť	výberového	súboru	-	počet	respondentov	 500	

Zdroj: vlastné spracovanie 
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2.3.2 Štruktúra dotazníku  

Pred zodbrazením všetkých otázok dotazníku, bola respondentom zobrazená otázka, 

ktorá určila finálny počet respodentov odpovedajúcich na všetky otázky dotazníku.  

Otázka: „Bývate už počas štúdia vo vlastnom bývaní?“ 

Finálny počet respondentov, ktorí zodpovedali prieskum bol 468 čo je 94 % z 

opýtaných. Respondenti, ktorí sa vyjadrili, že už počas štúdia bývajú vo vlastnom 

bývaní, ktorých bolo 6 % ďalej prieskum nezodpovedali.  

Respondenti boli podľa pohlavia v pomere 71 % mužov ku 29 % žien. 

Graf 8 Finálny počet respondentov prieskumu 

  
Zdroj: vlastné spracovanie  

Graf 9 Rozdelenie respondentov podľa pohlavia  

  
Zdroj: vlastné spracovanie  
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2.3.3 Vyhodnotenie marketingového prieskum 

Cieľom prieskumu bolo, aby bol zodpovedaný vysokoškolskými študentami vo veku 

18-25 rokov, ktorý budú po dokončení školy riešiť otázku vlastného bývania. 

Otázky boli zamerané na zistenie záujmu o funkcie produktu – realitný porovnávač. 

Otázky boli taktiež zamerané na stanovenie ceny jednotlivých funkcií produktu.  

Otázka č.1 - Aký typ bývania po ukončené štúdia plánujete? 

Graf 10 Plánovaný typ bývania  

  
Zdroj: vlastné spracovanie  

Otvorená otázka, ktorá bola zameraná na zistenie plánovaného typu bývania 

respondetov. Z odpovedí je zrejmé, že väčšina respodentov preferuje typ bývania 

typický pre strednú Európu – vlastné bývanie v podobe bytu alebo doma. 
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Otázka č. 2 – Ako plánujete financovať nákup Vášho bývania? 

Graf 11 Spôsob financovania bývania  

  
Zdroj: vlastné spracovanie  

Spolu vyše 80 % repodentov plánuje svoje bývanie financovať hypotékou alebo 

spotrebným úverom na bývanie. 

Otázka č. 3 - Využili by ste možnosť ocenenia Vašej nehnuteľnosti pomocou 

aplikácie? (pozn. výstupom aplikácie je certifikát uznávaný bankou) 

Graf 12 Využitie ocenenia nehnuteľnosti pomocou aplikácie  

  
Zdroj: vlastné spracovanie  

46 % respondentov sa vyjadrilo, že by túto službu využilo, ďalších 21 % prejavilo o túto 

službu záujem. 
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Otázka č. 4 - Koľko by ste boli ochotný zaplatiť za tento certifikát? (pozn. znalecky 

posudok stoji 250-300Eur) 

Graf 13 očakávaná cenová hladina služby z pohľadu zákazníka  

  
Zdroj: vlastné spracovanie  

Z tejto otázky nám vyplynulo, že pre 67 % respondentov by bola cena okolo sumy 80 

Eur  za túto službu cena prijateľná.  

 

Otázka č. 5 – Čo je pre Vás pri výbere nehnuteľností najdôležitejšie? 

Graf 14 Najdôležitejší parameter pri výbere nehnuteľností  

  
Zdroj: vlastné spracovanie  

Z výsledkov tejto otázky môžeme konštatovať, že aplikácia by mala ponúkať služby 

spojené so všetkými tromi parametrami – cena, lokalita a občianská vybavenosť. 
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Otázka č. 6 - Využili by ste službu, ktorá by Vám na základe Vašich preferencií 

vyhľadala viaceré nehnuteľnosti na predaj/prenájom? 

Graf 15 Využitie služby na vyhľadanie nehnuteľnosti  

 
Zdroj: vlastné spracovanie  

Na základe odpovedí môžeme konštatovať, že 70 % respondentov prejavilo záujem 

o túto funkciu. 

Otázka č. 7 - Prijali by ste možnosť bezplatnej služby vyhľadania ideálnej lokality 

pre Vaše bývanie? (lokalita je vyhľadaná na základe 10 Vami zadaných parametrov) 

Graf 16 Využitie funkcie vyhľadania ideálnej lokality  

  
Zdroj: vlastné spracovanie  

62 % respondentov sa vyjadrilo, že by prijalo službu v podobe bezplatnej funkcie 

vyhľadania ideálnej lokality bývania.  
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Otázka č. 8 - Akú sumu by ste boli ochotní zaplatiť za detailne vyhľadanie lokality 

pre Vaše bývanie s možnosťou zadania 20 parametrov? 

Graf 17 Cenová predstava zákazníkov za služby vyhľadania ideálnej lokality  

 
Zdroj: vlastné spracovanie  

45 % respondentov by prijalo najnižšie cenovú hladinu na úrovni 3-4 Eur za túto 

funkciu, 31 % respondentov by bolo ochotných prijať cenovú hladinu 5-6 Eur. 

Otázka č. 9 - Prijali by ste možnosť zobrazenia nehnuteľnosti na predaj/prenájom 

v ideálnej lokalite pre Vaše bývanie? 

Graf 18 Funkcia zobrazenia nehnuteľnosti na predaj/prenájom  

  
Zdroj: vlastné spracovanie  

Z otázky vyplynulo, že väčšina respondentov by túto službu prijala. Naša spoločnosť 

bude uvažovať o pridaní tejto funkcie do aplikácie už v období jej spustenia na trh.  
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Otázka č. 10 - Pomohlo by Vám, keby Vám náš portál vyhľadá najvýhodnejšie 

financovanie danej nehnuteľnosti? 

Graf 19 Funkcia vyhľadanie najvýhodnejšieho financovania danej nehnuteľnosti  

  
Zdroj: vlastné spracovanie  

Z otázky vyplynulo, že 69 % respondentov by prijalo túto doplnkovú službu našej 

aplikácie. Je to dobrý výsledok z pohľadu, že táto doplnková služba môže byť súčasťou 

biznis modelu aplikácie. 

Na záver marketingového prieskumu môžeme zhodnotiť, že o služby aplikácie 

realitného portálu je značný záujem. Tento záujem je primárne spôsobený faktom, že na 

trhu sa nenachádza podobný produkt.  

Až 60 % respondentov by využilo možnosť ocenenia svojej nehnuteľnosti, čo je pri 

aktuálnom počte predávaných a kupovaných nehnuteľností veľmi dobrým znakom. Táto 

funkcia bude tvoriť hlavné príjmy spoločnosti z daného produktu, preto je veľmi 

dôležité aby bol o danú funkciu veľký záujem. 

Respondenti prejavili záujem aj o ďalšie doplnkové služby tohto produktu, čo je 

z pohľadu budúcich výnosov produktu dobrým znakom. 

Marketingový prieskum nám pomohol k stanoveniu cien jednotlivých funkcií produktu, 

ktoré sú ďalej rozpracované vo finančnom pláne daného produktu. 
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2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza zobrazuje a porovnáva výsledky analýzy vonkajšieho prostredia s 

výsledkami analýzy vnútorného prostredia vybranej spoločnosti. Analýza musí zobraziť 

reálne faktory, ktoré vplývajú na danú spoločnosť. Faktory, ktoré na podnik pôsobia 

musia byť ohodnotené, na základe párového porovnávania. Porovnávajú sa jednotlivé 

faktory silných a slabých, príležitostí a hrozieb.  

Tabuľka 11 SWOT analýza  

Silné	stránky	(Strenghts)	 Príležitosti	(Opportunities)	
odlíšenie	sa	od	konkurencie	 expandovanie	projektov	na	zahraničný	trh	

unikátne	produkty	 rast	digitálneho	trhu	
stabilné	finančné	zázemie	 vznik	nových	projektov	
skúsenosti	spoločníkov	 rozšírenie	zamerania	spoločnosti	

vzdelanosť	spoločníkov	a	konateľov	-	vedenia	 vytvorenie	IT	oddelenia	
technologické	know	-	how	 vznik	nových	skupín	používateľov	
Slabé	stránky	(Weaknesses)	 Hrozby	(Threats)	

outsourcovanie	kľúčových	procesov	 legislatívne	obmedzenia	
malý	počet	zamestnancov	 nenávratnosť	investícii	do	projektov	

nízke	povedomie	o	spoločnosti	 nízka	životná	úroveň	obyvateľstva	
nová	spoločnosť	v	danom	tržnom	segmente	 vznik	novej	konkurencie	

dlhý	časový	proces	vývoja	projektov	 nízka	dôvera	v	nové	produkty	
Zdroj: vlastné spracovanie 

Silné stránky  

Za hlavnú silnú stránku spoločnosti považujeme jej koncepčnú odlišnosť od 

konkurencie, keďže na slovenskom trhu sa nenachádza spoločnosť s rovnakým 

zameraním. Výraznou silnou stránkou spoločnosti je fakt, že bude rozvíjať unikátne 

projekty, ktorých výsledkom budú unikátne produkty na trhu. Na vývoj projektov 

spoločnosť použije svoje silnú stránku, ktorou je stabilné finančné zázemie, ktoré je 

zabezpečené právnickou osobou, ktorá je 50 % spoločníkom. 

Slabé stránky 

Podstatnou slabou stránkou spoločnosti je outsourcovanie kľúčových projektov, 

napríklad technický vývoj softwaru. S týmto faktom je spojená ďalšia slabá stránka, 

ktorou je malý počet zamestnancov. Ďalšou slabou stránkou je nízke povedomie 

o spoločnosti, keďže spoločnosť je v danom tržnom segmente nováčikom. K slabým 
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stránkam je potrebné pristupovať pomocou sebahodnotenia. Tieto slabé stránky je 

potrebné vnímať ako príležitosti na zlepšenie sa. 

Príležitosti 

Medzi najväčšie príležitosti spoločnosti patrí expandovanie projektov na zahraničný trh, 

vznik nových projektov ako aj celkový rast digitálneho a online sveta. K ďalším 

príležitostiam patrí rozšírenie zamerania spoločnosti ako aj vytvorenie IT oddelenia. 

Tieto príležitosti budú rozpracované v praktickej časti. Celkovo príležitosti vznikajú zo 

snahy odstrániť slabé stránky spoločnosti. 

Hrozby 

Za najväčšiu hrozbu považujeme nenávratnosť investícii do projektov. Hrozbou je 

taktiež nedôvera v nové produkty spoločnosti, ktorá vychádza z nízkej životnej úrovne 

obyvateľstva. Za  hrozbu taktiež považujeme možný vznik konkurenčnej spoločnosti, 

respektíve vznik konkurenčného produktu na trhu. 

2.5 Zhrnutie analytickej časti 

V analytickej časti bola rozpracovaná vnútorná ako aj vonkajšia analýza vybranej 

spoločnosti. Na vonkajšiu analýzu makroprostredia bola detailne rozpracovaná analýza 

SLEPT. Na analýzu mikroprostredia bola rozpracovaná Porterova teória piatich síl. 

Vnútorná analýza vybranej spoločnosti je rozpracovaná pomocou modelu 7S. V 

analytickej časti sú taktiež zobrazené výsledky marketingového výskumu týkajúce sa 

budúceho produktu spoločnosti. V závere analytickej časti je zobrazená matica SWOT, 

ktorá vychádza z analýzy vonkajšieho a vnútorného prostredia vybranej spoločnosti. 
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3 PRAKTICKÁ ČASŤ 

Táto kapitola je zameraná na vlastné návrhy a riešenia. 

3.1 Organizačný plán 

Na založenie vybranej spoločnosti bola vybratá právna forma spoločnosti s ručením 

obmedzením.  

Na založenie spoločnosti je potrebné spraviť nasledovné nevyhnutné administratívne 

kroky: 

• Uzavretie spoločenskej zmluvy 

• Zloženie základného imania 

• Zápis spoločnosti do obchodného registra 

V teoretickej časti tejto práce je uvedené aké náležitosti musí spoločenská zmluva 

obsahovať.  

Spoločnosť bude založená štyrmi spoločníkmi, traja spoločníci sú fyzické osoby 

a štvrtým spoločníkom je právnická osoba. Jednotlivé podiely spoločníkov a výšky 

vkladov sú zobrazené v tabuľke 10.  

Tabuľka 12 Spoločníci vybranej spoločnosti  

spoločník	 výška	vkladu	(Eur)	 podiel	
Bc.	Martin	Malast	 1000	 17	%	
Bc.	Dušan	Matuška	 1000	 17	%	
Bc.	Timotej	Keher	 1000	 17	%	

Právnická	osoba	s.r.o.	 3000	 50	%	
Zdroj: vlastné spracovanie 

Všetci spoločníci v podobe fyzických osôb sú zároveň aj konateľmi spoločnosti. V 

mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.  

Vybraná spoločnosť bude mať sídlo v centre hlavného mesta Slovenskej republiky – 

v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. 
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Spoločnosť bude mať v obchodom registri zapísané predmety podnikania, ktoré sú 

zobrazené v tabuľke 11.  

Tabuľka 13 Predmety podnikania vybranej spoločnosti  

 Zdroj: vlastné spracovanie 

Spoločnosť bude založená štyrmi spoločníkmi. Spoločníci Martin Malast, Dušan 

Matuška a Timotej Keher majú v spoločnosti rovnaký podiel 16,66 % (17 %). Štvrtým 

spoločníkom je spoločnosť právnická osoba s.r.o. s podielom 50 %. Na nasledujúcom 

obrázku je zobrazená organizačná štruktúra, v ktorej sú priamo zakomponovaní aj 

spoločníci. 

 

Obrázok 7 Organizačná štruktúra spoločníkov (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 
Vedenie účtovníctva 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
Reklamné a marketingové služby 
Prieskum trhu a verejnej mienky 
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
Prenájom hnuteľných vecí 
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
Faktoring a forfaiting 
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
Administratívne služby  
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Martin Malast – CFO a projekčný manažér 

Študent piateho ročníka magisterského odboru řízení a ekonomika podniku na 

Podnikateľskej fakulte VUT v Brne. Svoje skúsenosti som počas štúdia získal najmä 

pretavením svojej bakalárskej práce do reálneho podnikania s projektom Octago.  

Pozícia CFO (finančný riaditeľ) so sebou prináša dôležitú úlohu plánovania a riadenia 

financií jednotlivých projektov ako aj celej spoločnosti. Okrem pozície finančného 

riaditeľa sa budem v spoločnosti venovať aj riadeniu jedného projektu z portfólia 

spoločnosti.  

Dušan Matuška – CEO a projekčný manažér 

Študent posledného ročníka manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Svoje pracovné skúsenosti a vedomosti taktiež primárne získal prácou na projekte 

Octago, s ktorým vyhral študentskú podnikateľskú cenu na Slovensku za rok 2015. 

Pozícia CEO (riaditeľ) je dôležitou pozíciou, od ktorej sa očakáva celkové riadenie 

spoločnosti ako aj riadenie jednotlivých projektov. Dušan bude okrem pozície CEO 

viesť aj jeden z projektov spoločnosti ako projektový manažér.  

Timotej Keher – manažér rozvoja podnikania a projektový manažér  

Študent Obchodnej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoje pracovné 

skúsenosti získaval už od začiatku štúdia na vysokej škole, keď začal pracovať ako 

projektový manažér v developerskej spoločnosti. Neskôr začal pracovať na projekte 

Octago tak isto ako dvaja ďalší spoločníci. 

Vo vybranej spoločnosti bude mať na starosti rozvoj biznisu, vytváranie nových 

obchodných partnerstiev, hľadanie nových zákazníkov pre projekty spoločnosti. Taktiež 

bude viesť jeden z projektov spoločnosti ako projektový manažér. 

Právnická osoba s.r.o. – spoločník 

Štvrtým spoločníkom je právnická osoba, ktorá oslovila vyššie spomenutých 

spoločníkov na založenie novej spoločnosti, ktorá je predmetom tejto diplomovej práce. 

Spoločníci boli oslovení na základe ich úspešného projektu Octago. Tento spoločník 
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bude v novo vytvorenej spoločnosti figurovať ako hlavný investor, ktorý bude 

financovať vývoj jednotlivých projektov. Táto právnická osoba má dlhoročné 

skúsenosti s podnikaním v rozličných odvetviach. Spoločnosť má taktiež partnerské 

vzťahy s rozličnými investičnými skupinami na Slovensku a v zahraničí. 

Traja spoločníci, ktorí zároveň zastrešujú pozíciu projektových manažérov budú 

v spoločnosti zamestnaní na trvalý pracovný pomer.  

Štvrtým zamestnancom spoločnosti bude v priebehu prvého roku podnikania 

administratívna pracovníčka, ktorá bude zamestnaná na dohodu o brigádnickej práci 

študenta. Táto pracovníčka bude mať na starosti dennú administratívu projektov ako aj 

denné činnosti spojené s chodom spoločnosti.  

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené mzdové náklady spoločnosti na svojich 

zamestnancov.  

Tabuľka 14 Mzdové náklady spoločnosti  

pracovník	 hrubá	mzda	
zamestnanca	

odvody	
zamestnávateľa	

super	hrubá	mzda	
(náklady	zamestnávateľa)	

projekčný	manažér	1	 1400	 492	 1892	
projekčný	manažér	2	 1400	 492	 1892	
projekčný	manažér	3	 1400	 492	 1892	

administratívna	pracovníčka	 560	 124	 684	
celkové	mesačné	mzdové	náklady	spoločnosti	 6360	

Zdroj: vlastné spracovanie 

Odvody, ktoré hradí zamestnávateľ tvoria odvody do sociálnej a  zdravotnej poisťovne. 

Odvody zamestnávateľa na Slovensku predstavujú 35,2 %. Taktiež zamestnanec platí 

odvody zo svojej hrubej mzdy. Výška týchto odvodov je 13,4 %. 

(PODNIKAJTE.sk[online]). 

3.2 Obchodný a výrobný plán 

Vo výrobnom pláne by mal byť zachytený výrobný proces. Naša spoločnosť sa nebude 

venovať výrobe produktov, bude sa venovať poskytovaniu služieb. Výrobný plán sa 

preto bude týkať popisu procesov poskytovania služieb, väzbu produktov na 

subdodávky a subdodávateľov. (KORÁB a MIHALISKO, 2005, s.29) 
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3.2.1 Obchodný plán 

Za obchodný plán považujem plán predaja produktov našej spoločnosti. Za plán predaja 

produktov budú zodpovední traja spoločníci resp. projektoví manažéri.  

3.2.2 Výrobný plán 

V našom prípade môžeme výrobou nazvať IT vývoj našich produktov. Tento vývoj 

bude v prvom roku podnikania zastrešený externým dodávateľom.   

3.3 Marketingový plán 

3.3.1 Produkt 

Tak ako už je v predczádzajúcich častiach práce spomenuté, v prom roku podnikania 

bude spoločnosť disponovať dvoma produktami.  

Realitný porovnávač 

Táto aplikácia bude vytvárať cenové mapy pre jednoduché rozhodovanie pri kúpe 

nehnuteľností. Aplikácia porovnáva ulice podľa preferencií užívateľa a vie mu 

odporučiť tú najvhodnejšiu lokalitu pre jeho potreby. Aplikácia taktiež indexuje a 

oceňuje nehnuteľnosti, obytné štvrte a ulice na základe desiatok parametrov ako sú: 

• Kriminalita v okolí 

• Dostupnosť parkovacích miest alebo MHD zastávok 

• Vzdialenosť a kvalita škôlok a škôl 

• Vzdialenosť voľných pracovných pozícií aj podľa odvetvia a potrebného vzdelania 

• Kvalita ovzdušia, životného prostredia 

• Riziko povodní alebo prírodných katastrof 

• Plánovaných developerských projektov v okolí 

Cieľom je vytvoriť softvér, ktorý sa bude na základe technológie machine learning a 

umelej inteligencie vedieť učiť o vývoji cien a vplyvu externých faktorov na cenu či 
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kvalitu bývania a následne predikovať vývoj cien. Tento softvér bude hlavnou časťou 

produktu.  

Produkt bude slúžiť pre banky a poisťovne ako interný znalec pre risk manažment 

oddelenie a rozhodnutia ohľadom výšky hypoték. 

Produkt bude taktiež slúžiť pre objektívne ocenenie nehnuteľnosti alebo výber vhodnej 

lokality pre jednotlivcov. 

 

Obrázok 8 Navrhovaný dizajn aplikácie (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Apliácia na tvorbu prieskumov 

Táto aplikácie predstavuje online platformu pre tvorbu a spravovanie prieskumov.  

Platforma zákazníkom umožní vytvoriť si vlastný návrh prieskumu, určiť si komu sa 

prieskum zobrazí podľa profilov respondentov. Klient si dokáže veľmi ľahko vytvoriť 

svoj žiadaný prieskum, nadefinovať žiadaný segment, zastaviť prieskum po 

relevantnom počte odpovedí a v reálnom čase vidí kto a ako prieskum zodpovedal. 

Zákazník bude platiť len za reálne odpovede od overených respondentov. 

Respondenti dostanú ako odmenu za vyplnenie finančnú čiastku podľa toho ako si ju 

náš zákazník zadefinuje. Respondenti budú odpovedať priamo na svojom smartfóne, 



 

  

  

79 

tablete alebo na počítači vo webaplikácii. Profily respondentov budú rozširované 

každým vyplneným prieskumom. Respondent si bude môcť zarobiť niekoľko eur 

mesačne podľa toho, koľko prieskumov vyplní. 

Celkovým cielom tohto produktu je aby si naši zákazníci vedeli rýchlo a flexibilne 

realizovať svoje prieskumy. Na druhej strane je cieľom uspokojiť respondentov, ktorí 

budú finančne odmeňovaní za vyjadrenie svojho názoru.  

 

Obrázok 9 Dizajn aplikácie na tvorbu prieskumov (Zdroj: vlastné spracovanie) 

3.3.2 Služba 

Dlhodobým cieľom spoločnosti je vyvýjanie nových projektov a ich následné uvádzanie 

na trh. Ako v predchádzajúcich častiach práce spomínam, na dosiahnutie týchto cieľov 

je potrebné vybudovať komplexnú spoločnosť, ktorá bude vedieť zastrešiť vývoj 

projektov interne.  

Na to bude spoločnosť potrebovať značné priestory, keďže v spoločnosti vzniknú tri 

samostatné oddelenia. Na obrázku 12 je zobrazený priestor, ako budú vyzerať priestory 

spoločnosti v ďalších rokoch. Tieto priestory budú administratívnej časti hotela, ktorý 
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aktuálne prechádza rekonštrukciou. Hotel vlastní spoločník – právnická osoba, ktorá 

nám tieto priestory poskytne bezúplatne ako investíciu do vývoja projektov.  

 

Obrázok 10 Plánované priestory spoločnosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 

3.3.3 Miesto 

Sídlo spoločnosti bude v centre Bratislavy, na Hviezdoslavovom námestí. Sídlo 

spoločnosti bude umiestnené na rovnakom mieste ako plánované priestory spoločnosti.  

 

Obrázok 11 Umiestnenie sídla spoločnosti (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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3.3.4 Cena 

Cenová tvorba produktov predstavuje každú začínajúcu spoločnosť ťažkú úlohu. Na 

zostavenie ceny produktu je potrebné poznať všetky náklady, ktoré s daným produktom 

súvisia. Po stanovení všetkých nákladov daného produktu je potrebné stanoviť maržu. 

Na stanovenie výšky marže nie je žiadne pravidlo. Ide o individuálnu zložku ceny, ktorú 

si stanoví každá spoločnosť. Je však potrebné stanoviť celkovú cenu, teda súčet 

nákladov a marže tak, aby si produkt s danou cenou našiel dopyt na trhu.  

Spoločnosť musí vytvoriť cenovú tvorbu pre obi dva produkty, keďže ide o diametrálne 

odlišné produkty.  

Realitný porovnávač   

Ku stanoveniu ceny jednotlivých služieb tohto porovnávača nám pomohol aj 

marketingový prieskum. Pri hlavnej službe produktu, ktorou je certifikát ceny 

nehnuteľnosti sú zákazníci ochotní zaplatiť sumu 80 Eur. Pri druhej službe produktu, 

ktorou je vyhľadanie ideálnej lokality bývania počítame s cenou na úrovni 2,7 Eur. Pre 

cenu 2,7 Eur sme sa rozhodli z dôvodu, že sme sa rozhodli pridať aj mesačné členstvo – 

prístup do portálu za sumu 5 Eur.  

Tieto dve služby nebudú jediným príjmom spoločnosti za daný produkt, keďže 

očakávame veľký záujem realitných agentúr na zobrazenie ich ponuky nehnuteľností na 

mape nášho portálu. Taktiež predpokladáme záujem rôznych bánk o zobrazenie 

možnosti financovania nehnuteľnusti na našej mape pomocou finančných produktov 

banky. Za tieto služby budeme realitným kanceláriám a bankám ponúkať cenové 

balíčky vzhľadom na objem inzertovaných nehnuteľností a produktov.  

Tabuľka 15 Cena služieb portálu pre kupujúcich/predávajúcich nehnuteľnosť  

služba	 cena	 zákazník	

certifikát	ceny	nehnuteľnosti	 80	Eur	 kupujúci/predávajúci	
nehnuteľnosť	

vyhľadanie	Ideálnej	lokality/nehnuteľnosti	
(jedno	rázový	vstup)	 2,7	Eur	 kupujúci/	predávajúci	

nehnuteľnosť	
vyhľadanie	ideálnej	lokality/nehnuteľnosti	
(mesačný	prístup	do	portálu)	 	5	Eur	 kupujúci/	predávajúci	

nehnuteľnosť	
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tabuľka 16 Cena služieb portálu pre realitné kancelárie a banky  

služba	 cena		 zákazník	
zobrazenie/inzerovanie	nehnuteľností	na	
predaj/prenájom	(mesačný	poplatok)	 150	Eur	 realitné	kancelárie	

zobrazenie	možnosti	financovanie	
nehnuteľností	(mesačný	poplatok)	 1990	Eur	 banky	

Zdroj: vlastné spracovanie 

Aplikácia na tvorbu prieskumov 

Cenová tvorba tohto produktu pre zákazníka je tvorená ako suma, z ktorej 50 % dostane 

respondent a 50 % tvorí maržu našej spoločnosti za využívanie aplikácie.  

Cena za dotazník je pre zákazníka individuálna vzhľadom na počet respondentov a 

dĺžku dotazníka. Základná cena za 3 otázkový dotazník je pre zákazníka 1,6 Eura, z 

ktorej 50 % tvorí príjem pre našu spoločnosť za využívanie našej aplikácie.  

Spoločnosť bude ponúkať individuálnu cenu za možnosť kontaktovať respodenta 

zákazníkom – zadávateľom prieskumu. Táto služba je zaujímavá pre našich zákazníkov 

z hľadiska využitia našej aplikácie ako predajného kanálu svojho produktu. Pri tejto 

službe počítame s fixným poplatok na respondentna v podobe 1Eura, z ktorej 65 % bude 

príjmom spoločnosti.  

Tabuľka 17 Prehľad cien za využívanie aplikácie na tvorbu prieskumov  

počet	otázok	dotazníku	 cena	pre	zákazníka	za	
jedného	respondenta	

príjem	pre	našu	
spoločnosť	

odmena	
respondentovi	

3	 1,60	€	 0,80	€	 0,80	€	
4	 1,80	€	 0,90	€	 0,90	€	
5	 2,00	€	 1,00	€	 1,00	€	
6	 2,20	€	 1,10	€	 1,10	€	
7	 2,40	€	 1,20	€	 1,20	€	

každá	ďalšia	otázka	7+	 0,20	€	 0,10	€	 0,10	€	
		 		 		 		

možnosť	kontaktovania	
respondenta	 1,00	€	 0,65	€	 0,35	€	

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3.5 Propagácia 

Propagáciu spoločnosti a propagáciu jej produktov je potrebné z hľadiska dlhodobého 

zámeru spoločnosti ročleniť na individuálnu propagáciu spoločnosti a jednotlivých 

produktov.  

Spoločnosť bude propagovaná ako entita, ktorá združuje a vyvíja rôzne projekty. Na 

propagáciu bude v prom roku vytvorená internetová stránka a facebooková stránka.  

Pri vytvorení internetovej stránky počítame s nákladom 1100 Eur. Kúpa webdomény 

bude stať 300 Eur a ročný prenájom webhostingu bude stáť 450 Eur. Vytvorenie a 

správa facebookovej stránky výjde spoločnosť na 1200 Eur.  

Ďalšou formou propagácie spoločnosti bude vydanie troch PR článkov o vzniku 

spoločnosti. Počítame s nákladom 900 Eur.  

Tabuľka 18 Ročné marketingové náklady na propagáciu spoločnosti  

položka	 suma	
vytvorenie	internetovej	stránky	 1	100,00	€	
nákup	domény	 300,00	€	
webhosting	 450,00	€	
vytvorenie	a	správa	facebookovej	stránky	 1	200,00	€	
PR	články	 900,00	€	

marketingové	náklady	spolu	 3	950,00	€	
Zdroj: vlastné spracovanie 

Realitný porovnávač 

Tak ako pri propagácii spoločnosti, aj tento produkt bude mať vytvorenú internetovú 

stránku. Nejde však o propagačnú stránku, keďže webstránka bude slúžiť ako platforma 

na  zobrazenie aplikácie. Z tohto dôvodu náklady na vytvorenie internetovej stránky 

nebudú súčasťou marketingových nákladov, ale budú súčasťou nákladov na vývoj.  

Celkovú propagáciu tohto produktu bude spoločnosť outsourcovať prostredníctvom 

marketingovej agentúry. Hlavnými propagačnými nástrojmi bude facebook stránka, 

videoreklama na youtube a PR články. Jednotlivé náklady na propagáciu sú zobrazené v 

nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 19 Ročné marketingové náklady na produkt  - realitný porovnávač  

položka	 suma	
vytvorenie	a	správa	facebookovej	stránky	 2	000,00	€	
PR	články	 2	500,00	€	
platená	videoreklama	na	youtube	 3	650,00	€	
reklama	na	google	-	adwords	 1	500,00	€	

marketingové	náklady	na	rok	spolu	 9	650,00	€	
Zdroj: vlastné spracovanie 

Aplikácia na tvorbu prieskumov 

Na propagáciu tohto produktu bude primárne vytvorená internetová stránka. Táto 

internetová stránka bude mať najmä informatívny účel. Druhým účelom stránky bude 

odkazovanie na možnosti využivania aplikácie a to na webaplikáciu, Android aplikáciu 

a iOS aplikáciu. Ďalšími propagačnými nástrojmi bude facebooková stránka a platená 

videoreklama na youtube. Zaujiímavým marketingovým nástrojom bude dotovanie 

prieskumov na aktuálne témy a ich následné zverejňovanie informačnými a tlačovými 

agentúrami.  

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené jednotlivé marketingové náklady. 

Tabuľka 20 Ročné marketingové náklady aplikácie na tvorbu prieskumov  

položka	 suma	
vytvorenie	internetovej	stránky	 800,00	€	
nákup	domény	 300,00	€	
webhosting	 200,00	€	
vytvorenie	a	správa	facebookovej	stránky	 1	500,00	€	
platená	videoreklama	na	youtube	 2	400,00	€	
dotované	prieskumy	 5	000,00	€	

marketingové	náklady	na	rok	spolu	 10	200,00	€	
 Zdroj: vlastné spracovanie 

3.4 Finančný plán 

Finančný plán bude vypracovaný samostatne na obi dva produkty spoločnosti. Taktiež 

bude vypracovaný finančný plán celej spoločnosti, ktorý bude vychádzať z finančných 

plánov jednotlivých produktov. Finančný plán vychádza z predchádzajúcich častí práce 

a to z podkapitoly 3.3.4 Cena ako aj z kapitoly 3.3.5 Propagácia, kde sú rozpracované 

ceny produktov ako aj marketingové náklady produktov spoločsnoti.    
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3.4.1 Plán nákladov 

3.4.1.1 Nehmotný majetok 

Na uvedenie obi dvoch produktoch spoločnosti je potrebný vývoj softwaru, ktorý bude 

spoločnosť nakupovať od exterého dodávateľa. V nasledujúcej tebuľke sú zobrazené 

náklady na nákup softwaru obi dvoch produktov spoločnosti.  

Sofwér bude dodávaný v dvoch fázach. V prvej fáze bude software vo verzii, ktorá bude 

uvádzaná na trh. Po uvedení produktu na trh s prvou verziou softwaru sa bude vyvíjať 

finálna verzia softvéru, ktorý bude ponúkať zákazníkom všetky funkcie daného 

produktu. Vývoj softwéru sme rozdelili na dve fázy z dôvodu vysokých nákladov na 

jeho nákup. Náklady na dovyvíjanie jednotlivého softwaru budú financované z príjmov 

spoločnosti po uvedení produktov na trh. 

Tabuľka 21 Náklady na nákup nehmotného majetku  

Nákup	softwaru	 realitný	porovnávač	 aplikácia	na	tvorbu	prieskumov	
1.verzia	 280	000,00	€	 205	000,00	€	
2.verzia	 140	000,00	€	 105	000,00	€	

celkové	náklady		 420	000,00	€	 310	000,00	€	
Zdroj: vlastné spracovanie 

3.4.1.2 Mzdové náklady 

Spoločnosť bude zamestnávať štyroch zamestnancov. Tromi zamestnancami sú 

spoločníci, ktorí zároveň zastrešujú pozície projekčných manažérov. Štvrtým 

zamestnancom je administratívna pracovníčka, ktorá bude zamestnaná na dohodu 

o brigádnickej práci študenta. 

Jednotlivé zamestnanecké pozície a náklady na danú pozíciu sú rozpracované v kapitole 

3.1. Organizačný plán. 

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené mesačné a celkové ročné mzdové náklady 

spoločnosti. 
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Tabuľka 22 Mesačné a ročné mzdové náklady spoločnosti  

obdobie	 suma	
Mesačné	mzdové	náklady	spoločnosti	 6	360,00	€	

celkové	ročné	mzdové	náklady	spoločnosti	 76	320,00	€	
Zdroj: vlastné spracovanie 

3.4.2 Výdaje spoločnosti v prvý rok podnikania 

Vznik spoločnosti je naplánový na Jún roku 2017. Na spustenie produktov na trh je 

potrebný vývoj ich softwaru. Spustenie produktov plánujeme na začiatok roka 2018.  

Medzi obdobím vzniku spoločnosti a uvedením produktov na trh bude spoločnosť 

vynakladať značné výdavky najmä na vývoj základnej verzie softvéru. Ostatné funkcie 

budú dorábané počas fungovania produktov na trhu.  

Ďalšími výdavkami budú mzdové náklady, ktoré sú v prvom roku kalkulované na 

obdobie piatich mesiacov od Augusta 2017.  

Medzi marketingové náklady na jednotlivé produkty zaraďujeme vytvorenie 

internetových stránok, nákup hostingu a domény. 

Provozné náklady sa skladajú z nákladov na obchodnú činnosť – amortizácia a pohonné 

hmoty, na ktoré je určených 1000 Eur mesačne. Vedenie účtovníctva stojí 100 Eur 

mesačne. V prvom roku sú provozné náklady kalkulované na obdobie piatich mesiacov. 

Pôžička 550 000 Eur je suma vložená spoločníkom – právnickou osobou s 50 % 

podielom v spoločnosti, ktorá nie je úročená.  

Tabuľka 23 Príjmy a výdaje spoločnosti pre uvedením produktov na trh  

Položka	 Príjem		 Výdaj	
Vlastný	kapitál	 6	000,00	€	 		
Pôžička	spoločníka		 550	000,00	€	 		
Nákup	softwaru	-	prieskumná	aplikácia	 		 205	000,00	€	
Nákup	softwaru	-	realitný	porovnávač	 		 280	000,00	€	
Marketingové	náklady	-	prieskumná	aplikácia	 		 1	300,00	€	
Marketingové	náklady	-	spoločnosť	 		 1	850,00	€	
Mzdové	náklady	 		 31	800,00	€	
Provozné	náklady	 		 5	500,00	€	

Spolu	 30	550,00	€	
Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.4.3 Počiatočná rozvaha, výkaz zisku a strát 

V tabuľke 24 je zobrazená počiatočná rozvaha ku dňu vzniku spoločnosti. 

Tabuľka 24 Počiatočná rozvaha  

Počiatočná	rozvaha	k	1.6.2017	
Aktíva	 Pasíva	

Pohľadávky	za	vložený	VK																							6000	 Vlastný	kapitál																																											6000	
Aktíva	celkom	6000	 Pasíva	celkom	6000	

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 25 Výkaz zisku a strát v roku 2017  

Náklady	 Výnosy	
položka	 suma	 položka	 suma	

	Nákup	softwaru		 	485	000,00	€		 Tržby	 	-				€		
Marketingové	náklady	 	3	150,00		€		 		 		

Mzdové	náklady		 	31	800,00		€		 		 		
Provozné	náklady		 	5	500,00		€		 		 		

Výsledok	hospodárenia		 -520450,00	
Zdroj: vlastné spracovanie 

Negatívny výsledok hospodárenia na konci roku 2017 je spôsobený značnými výdajmi 

na nákup softwaru obi dvoch produktov spoločnosti. 

3.4.4 Plán výnosov 

Plán tržieb je zostrojený pre obi dva produkty. Tržby sú zostavené v pesimistickom, 

realistickom a optimistickom variante.   

Realitný porovnávač 

Vstupné dáta pre odhad počtu zákazníkov v rôznych variantoch vychádzajú z tabuľky 

26. V roku 2016 sa na Slovensku predalo približne 210 000 hypoték. V Bratislavskom 

kraji sa v roku 2016 predalo približne 5400 bytov. Údaj o predaných bytoch v BA kraji 

je pre nás dôležitý, keďže portál bude zo začiatku pôsobenia najviac sústredený na 

nehnuteľnosti v BA kraji. 
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Tabuľka 26 Vstupné dáta pre odhad počtu zákazníkov  

položka	 počet	
predané	hypotéky	za	rok	2016	 210	000	

predané	byty	za	rok	2016	v	BA	kraji	 5400	
realitné	kancelárie	 130	

banky,	poskytujúce	hypotéku	 11	
Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 27 Odhadovaný dopyt po službách realitného porovnávača  

položka	 pesimistický	
variant	(počet)	

realistický	
variant	(počet)	

optimistický	
variant	(počet)	

certifikát	ceny	nehnuteľnosti																																			
(viaže	sa	na	počet	predaných	nehnuteľností)	 3000	 8000	 12000	

ideálna	lokalita/nehnuteľnosť	–	jedno	rázový	vstup	
(viaže	sa	na	počet	predaných	nehnuteľností)	 800	 1500	 2000	

ideálna	lokalita/nehnuteľnosť	-	mesačný	účet				
(viaže	sa	na	počet	predaných	nehnuteľností)	 200	 400	 550	

realitné	kancelárie	využívajúce	náš	produkt																		
(viaže	sa	na	počet	RK	pôsobiacich	na	trhu)	 30	 55	 75	

banky	využívajúce	náš	produkt																														
(viaže	sa	počet	bánk	poskytujúcich	hypotéku)	 3	 6	 10	

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 28 Predpokladané tržby produktu realitný porovnávač v troch variantoch  

položka	 pesimistický	
variant	(tržby)	

realistický	
variant	(tržby)	

optimistický	
variant	(tržby)	

certifikát	ceny	nehnuteľnosti	 	240	000,00	€		 	640	000,00	€		 	960	000,00	€		

ideálna	lokalita/nehnuteľnosť		
(jedno	rázový	vstup)	 	2	160,00	€		 	4	050,00	€		 	5	400,00	€		

ideálna	lokalita/nehnuteľnosť		
(mesačný	účet)		 	1	000,00	€		 	2	000,00	€		 	2	750,00	€		

realitné	kancelárie	využívajúce	náš	
produkt			 	4	500,00	€		 	8	250,00	€		 	11	250,00	€		

banky	využívajúce	náš	produkt	 	5	970,00	€		 	11	940,00	€		 	19	900,00	€		

TRŽBY	SPOLU	 	253	630,00	€		 	666	240,00	€		 	999	300,00	€		

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Aplikácia na tvorbu prieskumov 

Pri tomto produkte je zložité určiť koľko zákazníkov može o daný produkt prejaviť 

záujem. Daný produkt má na trhu pomerne veľkú konkurenciu, avšak má funkcie, ktoré 

ho robia vo viacerých smeroch unikátnym produktom. 

Predpokladáme, že najväčší záujem bude o dotazníky s počtom 5 až 10 otázok vo veľkej 

frekvencii. Taktiež predpokladáme veľký záujem o službu kontaktovať respondenta 

prieskumu. V tabuľke 29 je zobrazený odhadovaný počet dotazníkov v troch variantoch 

– v pesimistickom, realistickom a optimistickom. Počet dotazníkov je odhadovaný na 

časové obdobie jedného roka. 

Tabuľka 29 Odhadovaný počet dotazníkov v troch variantoch  

položka	 pesimistický	
variant	(počet)	

realistický	
variant	(počet)	

optimistický	
variant	(počet)	

3	otázkový	dotazník	 25	 50	 60	
4	otázkový	dotazník	 25	 50	 70	
5	otázkový	dotazník	 35	 60	 80	
6	otázkový	dotazník	 35	 60	 70	
7	otázkový	dotazník	 30	 50	 60	
8	otázkový	dotazník	 15	 40	 60	
9	otázkový	dotazník	 10	 30	 50	

Zdroj: vlastné spracovanie 

V tabuľke 30 sú zobrazené tržby spoločnosti za daný produkt. Tržby vychádzajú z 

odhadovaného počtu dotazníkov (tabuľka 29) a z cien, ktoré sú zobrazené v kapitole 

3.3.4 Cena. 

V pesimistickom variante predpokladáme, že 30 % jednotlivých dotazníkov bude aj s 

využitím služby možnosť kontaktovať zákazníka. V realistickom variante 

predpokladáme, že túto službu zákazníci využijú v 45 % jednotlivých dotazníkov. V 

optimistickom variante predpokladáme 55 %tný záujem o túto službu.  

Predpokladáme priemerný počet 400 respondentov na každý prieskum/dotazník. 
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Tabuľka 30 Predpokladané tržby produktu aplikácie na tvorbu prieskumov  

položka	 pesimistický	
variant	(tržby)	

realistický	
variant	(tržby)	

optimistický	
variant	(tržby)	

3	otázkový	dotazník	 19	000,00	€	 41	000,00	€	 51	600,00	€	
4	otázkový	dotazník	 18	000,00	€	 36	000,00	€	 50	400,00	€	
5	otázkový	dotazník	 28	000,00	€	 48	000,00	€	 64	000,00	€	
6	otázkový	dotazník	 30	800,00	€	 52	800,00	€	 61	600,00	€	
7	otázkový	dotazník	 28	800,00	€	 48	000,00	€	 57	600,00	€	
8	otázkový	dotazník	 17	400,00	€	 41	600,00	€	 62	400,00	€	
9	otázkový	dotazník	 12	400,00	€	 33	600,00	€	 56	000,00	€	

TRŽBY	SPOLU	 154	400,00	€	 301	000,00	€	 403	600,00	€	
Zdroj: vlastné spracovanie 

3.4.5 Plán nákladov a výnosov, cash flow a bod zvratu 

V tejto podkapitole sú rozpracované odhady výnosov a nákladov na najbližšie 4 roky 

podnikania spoločnosti. K jednotlivým odhadom je vypracovaný aj bod zvratu. 

Plány vychádzajú z variant tržieb jednotlivých produktov, z nákladov jednotlivých 

produktov ako aj z celkových nákladov na prevádzkovanie spoločnosti.  

Jednotlivé náklady a výnosy sú vypočítané pre pesimistický, realistický a optimistický 

variant.  

3.4.5.1 Pesimistický variant 

V pesimistickom variante spoločnosť prvé dva roky dosahuje záporný výsledok 

hospodárenia. V prvom roku je záporný výsledok hospodárenia spôsobená nulovými 

výnosmi a značnou investíciou do nákupu nehmotného majetku. Pri tomto vývoji 

výnosov a nákladov by spoločnosť mala prehodnotiť rozšírenie produktov o ďalšie 

funkcie, ktoré by zvýšili tržby spoločnosti.  

Graf 20 zobrazuje bod zvratu tohto variantu, ktorý poukazuje na fakt, že v období 5 

kumulované tržby nepresahujú kumulované náklady a spoločnosť by v tomto prípade 

nedosiahla v období 5 rokoch bod zvratu. Z dlhodobého hľadiska je takýto vývoj pre 

spoločnosť neprípustný a viedol by k stiahnutiu produktov z trhu. 
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Tabuľka 31 Plán výnosov a nákladov - pesimistický variant 

Plán	výnosov	a	nákladov	
roky	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Výnosy	
Tržby	 0,00	 408030,00	 408030,00	 408030,00	 408030,00	
Výnosy	celkom	 0,00	 408030,00	 408030,00	 408030,00	 408030,00	
Náklady	
Mzdy	 31800,00	 76320,00	 76320,00	 76320,00	 76320,00	
Provozné	náklady	 5500,00	 13200,00	 13200,00	 13200,00	 13200,00	
Marketingové	náklady	 3150,00	 20650,00	 20650,00	 20650,00	 20650,00	
Nákup	softwaru	 485000,00	 245000,00	 0,00	 0,00	 0,00	
Odpisy	 0,00	 182500,00	 182500,00	 182500,00	 182500,00	
Náklady	celkom	 525450,00	 537670,00	 292670,00	 292670,00	 292670,00	
Výsledok	hospodárenia	
VH	pred	zdanením	 -520450,00	 -129640,00	 115360,00	 115360,00	 115360,00	
Daň	 0,00	 -25928,00	 23072,00	 23072,00	 23072,00	
Vh	po	zdanení	 -520450,00	 -103712,00	 92288,00	 92288,00	 92288,00	

Zdroj: vlastné spracovanie 

Tabuľka 32 Kumulované náklady a kumulované tržby - pesimistický variant 

Rok	 Náklady	 Tržby	
2017	 525450,00	 0	
2018	 1062880	 408030	
2019	 1355550,00	 816060	
2020	 1648220,00	 1224090	
2021	 1940890,00	 1632120	

Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf 20 Bod zvratu - pesimistický variant 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.4.5.2 Realistický variant 

V tomto variante by spoločnosť mala dosiahnúť bod zvratu v roku 2019 čo je z pohľadu 

spoločnosti uspokojivé. Spoločnosť by v tomto prípade mala dostatok finančných 

prostriedkov na investovanie do nových produktov, čo je zámerom tejto spoločnosti.  

Tabuľka 33 Plán výnosov a nákladov - realistický variant 

Plán	výnosov	a	nákladov	
roky	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Výnosy	
Tržby	 0,00	 967240,00	 967240,00	 967240,00	 967240,00	
Výnosy	celkom	 0,00	 967240,00	 967240,00	 967240,00	 967240,00	
Náklady	
Mzdy	 31800,00	 76320,00	 76320,00	 76320,00	 76320,00	
Provozné	náklady	 5500,00	 13200,00	 13200,00	 13200,00	 13200,00	
Marketingové	náklady	 3150,00	 20650,00	 20650,00	 20650,00	 20650,00	
Nákup	softwaru	 485000,00	 245000,00	 0,00	 0,00	 0,00	
Odpisy	 0,00	 182500,00	 182500,00	 182500,00	 182500,00	
Náklady	celkom	 525450,00	 537670,00	 292670,00	 292670,00	 292670,00	
Výsledok	hospodárenia	
VH	pred	zdanením	 -520450,00	 429570,00	 674570,00	 674570,00	 674570,00	
Daň	 0,00	 85914,00	 134914,00	 134914,00	 134914,00	
Vh	po	zdanení	 -520450,00	 343656,00	 539656,00	 539656,00	 539656,00	

Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf 21 Bod zvratu - realistický variant 

  
Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.4.5.3 Optimistický variant 

V optimistickom variante dosahuje spoločnosť bod zvratu už v roku 2018 čo by bolo 

pre spoločnosť veľmi pozitívne. V tomto prípade by spoločnosť mala dostatok 

finančných prostriedkov na rozšírenie portfólia o viacero produktov. Spoločnosť by v 

tomto prípade taktiež uvažovala nad investičným podporením potenciálnych startupov, 

ktorý potrebujú na svoj rozbeh finančnú investíciu.  

Tabuľka 34 Plán výnosov a nákladov - optimistický variant 

Plán	výnosov	a	nákladov	
roky	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Výnosy	
Tržby	 0,00	 1402900,00	 1402900,00	 1402900,00	 1402900,00	
Výnosy	celkom	 0,00	 1402900,00	 1402900,00	 1402900,00	 1402900,00	
Náklady	
Mzdy	 31800,00	 76320,00	 76320,00	 76320,00	 76320,00	
Provozné	náklady	 5500,00	 13200,00	 13200,00	 13200,00	 13200,00	
Marketingové	náklady	 3150,00	 20650,00	 20650,00	 20650,00	 20650,00	
Nákup	softwaru	 485000,00	 245000,00	 0,00	 0,00	 0,00	
Odpisy	 0,00	 182500,00	 182500,00	 182500,00	 182500,00	
Náklady	celkom	 525450,00	 537670,00	 292670,00	 292670,00	 292670,00	
Výsledok	hospodárenia	
VH	pred	zdanením	 -520450,00	 865230,00	 1110230,00	 1110230,00	 1110230,00	
Daň	 0,00	 173046,00	 222046,00	 222046,00	 222046,00	
Vh	po	zdanení	 -520450,00	 692184,00	 888184,00	 888184,00	 888184,00	

Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf 22 Bod zvratu - optimistický variant 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.5 Stanovenie rizika 

3.5.1 Identifikácia rizík 

Každé podnikanie so sebou nesie určtié riziká. Tieto riziká je potrebné včas 

indentifikovať a eliminovať, aby neovplynili negatívne naše podnikanie.   

Pri začínajúciom podnikaní sa zvyčajne spoločností stretávajú s ekonomickým, 

platobným a obchodným rizikom.  

Je potrebné identifikovať hlavné riziká, ktoré hrozia spoločnosti a následne dané riziko 

ohodnotiť. Hodnotenie je výsledkom pravdepodobnosti výskytu a závažnosti daného 

rizika.  

V tabuľke 35 sú zobrazné hlavné riziká, ktoré hrozia spoločnosti a ich hodnotenie, či sú 

prijateľné, podmienené alebo neprijateľné. Výpočet hodnotenia rizika na základe 

pravdepodobnosti výskytu závažnosti daného rizika je zobrazený v prílohe č. 3. 

Tabuľka 35 Riziká a ich hodnotenie  

riziko	 hodnotenie	
finančné	problémy	 podmienené	
nová	konkurencia	 podmienené	
únik	know	how	 neprijateľné	

nezáujem	o	produkty	 podmienené	
technické	problémy	 nepodmienené	

ostatné	riziká	 nepodmienené	
Zdroj: vlastné spracovanie 

3.5.2 Opatrenia k znižovaniu rizík 

Finačné problémy 

Finančný plán predstavuje dôležitú úlohu z pohľadu znižovania rizika finančných 

problémov spoločnosti. Pri plánovaní je potrebné počítať aj s pesimistickou variantou 

nákladov a tržieb.  

Nová konkurencia  

Z pohľadu znižovania rizika je potrebné počítať s vznikom novej konkurencie už pred 

uvedením produktu na trh. Riziko znižujeme unikátnosťou a kvalitou produktu, ktoré 



 

  

  

95 

nám pomáhajú k získaniu čo najväčšeiho tržného podielu. Najdôležitejšou vecou je 

získanie lojálnych zákazníkov. 

Únik know how 

Obchodné tajomstvo je veľmi dôležitou súčasťou každej spoločnosti. Jeho únik je pre 

spoločnosť neprijateľný, preto je veľmi dôležité jeho znižovanie resp. zamedzenie. 

Znížiť ho môžeme prostredníctvom dohody o mlčanlivosti medzi našou spoločnsoťou a 

dodávateľom softvéru jednotlivých produktov, ktorého sa dohoda týka.  

Nezáujem o produkty  

Riziko nezáujmu o produkty môžeme znížiť rozsiahlým marketingovým prieskumom 

pred uvedením produktu na trh. Riziko taktiež znižujeme unikátnosťou nášho produktu. 

3.6 Časový harmonogram 

Časový harmonogram činností spoločnosti je vytvorený na obdobie 18 mesiacov. Prvou 

položkou časového harmonogramu je založenie spoločnosti. Harmonogram sa ďalej delí 

na ďalšie potrebné kroky spoločnosti k dosiahnutiu uvedenia produktov na trh. 

Jednotlivé kroky majú pridelený časový horizont začatia a ukončenia.   

Tabuľka 36 Jednotlivé kroky časového harmonogramu 

krok		 časové	obdobie	
1	 analýza	trhu	 10/2016	-	4/2017	
2	 vytvorenie	podnikateľského	plánu	 10/2016	-	5/2017	
3	 marketingový	výskum	 3/2017	-	4/2017	
4	 založenie	spoločnosti	 6/2017	-	7/2017	
5	 špecifikácia	parametrov	softwaru	 6/2017	-	8/2017	
6	 vyhľadanie	dodávateľov	softwaru	 6/2017	-	8/2017	
7	 prijatie	zamestnankyne	 8/2017	-	9/2017	
8	 vývoj	softwaru	 8/2017	-	12/2017	
9	 získavanie	zdrojových	dát	-	realitný	porovnávač	 8/2017	-	2/2018	

10	 tvorba	webových	stránok	produktov	 9/2017	-	12/2017	
11	 vytváranie	obchodných	vzťahov	-	realitný	porovnávač	 9/2017	-	2/2018	
12	 marketingová	aktivita	produktov	 10/2017	-	4/2018	
13	 naberanie	respondentov	do	databázy	prieskumnej	aplikácie	 10/2017	-	4/2018	
14	 uvedenie	produktov	na	trh	 1/2018	-	2/2018	
15	 dovyvíjanie	softwaru	jednotlivých	produktov	 2/2018	-	6/2018	

Zdroj: vlastné spracovanie 
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ZÁVER 

 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo spracovanie podnikateľského plánu pre založenie 

vybranej spoločnosti. Na zostrojenie tohto podnikateľského plánu bolo potrebné 

vykonať kritickú analýzu podnikateľského prostredia. Čiastkovými cieľmi bolo 

vymedzenie teoretických východísk, prevedenie marketingového prieskumu, návrh 

obchodného, výrobného, organizačného, marketingového a finančného plánu. 

Teoretická časť je zameraná na ozrejmenie termínov súvisiacích s podnikateľským 

plánom ako podnikanie, podnik, podnikateľ, vonkajšia avnútorná analýza podniku, 

marketingový mix, moderné prístupy spracovania podnikateľského plánu. 

Potrebným podkladom na vytvorenie podnikateľského plánu je analýza prostredia 

spoločnosti, ktorá je detailne rozpracovaná v analytickej časti tejto práce. V analytickej 

časti je rozpracovaná vnútorná a vonkajšia analýza. Vonkajšia analýza makroprostredia  

vybranej spoločnosti bola vypracovaná pomocou analýzy SLEPT. Mikroprostredie bolo 

zanalýzovné na základe Porterov teórie piatich síl. Na vnútornú analýzu som použil 

model 7S. Súčasťou analytickej časti je aj marketingový výskum jedného produktu 

spoločnosti. Na konci tejto časti je vytvorená matica SWOT, ktorá vychádza z analýzy 

vonkajšieho a vnútorného prostredia vybranej spoločnosti. 

Praktická časť je zameraná na vlastné návrhy. V tejto časti je rozpracovaný najmä 

organizačný plán, marketingový plán a finančný plán. Hlavnú časť tejto časti tvorí 

finančný plán, kde sú zobrazené očakávané náklady a odhadované výnosy. Vo 

finančnom pláne sú taktiež zobrazené predpokladané výkazy zisku a strát v troch 

variantoch – pesimistickom, realistickom a optimistickom. V závere tejto časti sú 

rozpracované možné riziká vyplývajúce z činnosti spoločnosti a kroky k eliminácia 

týchto rizík.  

Podnikateľský plán nám ukázal, že na uvedenie produktov spoločnosti na trh bude 

potrebná značná finančná investícia. Plán výnosov bol prepočítaný v troch variantoch. 

Pri pesimistckom variante spoločnosť nedosiahne bod zvratu prvých 5 rokoch 
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podnikania, avšak nepredpokladám, že táto situácia nastane. V realistickom a 

optimistickom variante je návratnosť vstupnej investícii v intervale 1 až 2 rokoch.  

Vrátenú vstupnú investíciu môže spoločnosť v budúcnosti využiť na rozšírenie 

organizačnej štruktúry ako aj na ďalšie investovanie do nových produktov, ktorými si 

spoločnosť rozšíri svoje portfólio a prinesie na trh nové produkty. 

Vytvorený podnikateľský plán utvrdil budúcich spoločníkov k tomu, že založenie 

vybranej spoločnosti je správnym rozhodnutím a tak sa tento podnikateľský plán stane 

podkladom k vytvorenie reálnej spoločnosti, čím táto diplomová práca splnila svoj cieľ. 
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Príloha č. 1 Návrh dizajnu úvodnej stránky realitného porovnávača 

 
Príloha č. 2 Návrh dizajnu - aplikácia na tvorbu prieskumov 

Riziko	 pravdepodobnosť	
výskytu	(1-10)	

závažnosť	rizika		
(1-5)	

hodnotenie															
(1-50)	

Finančné	problémy	 7	 4	 28	
Nová	konkurencia	 7	 3	 21	
Únik	know	how	 8	 5	 40	

Nezáujem	o	produkty	 6	 3	 18	
Technické	problémy	 2	 3	 6	

Ostatné	riziká	 1	 2	 2	

vysvetlivky	 1-nepravdepodobné	
10	-	takmer	isté	

1	-	zanedbateľné	
5	-	kritické	

1-10	-	prijateľné					
11-35	-	podmienené	
36-50	-	neprijateľné	

Príloha č. 3 Výpočet hodnoty rizika 


