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Abstrakt 

Diplomová práce je věnována zpracování podnikatelského plánu pro rozšíření podniku 

o další pobočku zařízení péče o děti. Na základě analýz je jako vlastní návrh řešení popsán 

konkrétní marketingový, obchodní, organizační a finanční plán včetně ekonomického 

vyhodnocení. Důležitým východiskem práce je výnosnost podnikatelského záměru a 

schopnost jeho realizace. 

Abstract 
The thesis comprises a business plan describing the Expansion of the Company in the Area 

of Child Daycare. Based on the analysis the draft describes concrete marketing plan, 

scheme of sales, staffing and financial plan including the economic evaluation. Important is 

the profitability of the business plan and the ability of its implementation. 

Klíčová slova: 

podnikatelský plán, mateřská škola, analýza trhu, rozšíření podniku, financování, finanční 

plán 
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Úvod  

Problematika nedostatku míst v mateřských školách a absence zařízení péče o děti mladší 

tří let vytvořila již před několika lety mezeru na trhu služeb v oboru poskytování péče o děti 

předškolního věku v České republice. Vznik dnešního neuspokojivého stavu vede 

k zakládání soukromých jeslí, mateřských škol, dětských skupin a jiných zařízení 

podobného typu. Podnikatelský plán na rozšíření společnosti o novou pobočku soukromé 

anglické školky a jeslí jsem zvolila z důvodu nedostatečného pokrytí některých městských 

částí, které mají vysoký potenciál ke vstupu na trh v oboru těchto služeb. Lokalita je 

v poskytování služeb péče o děti jedním z určujících faktorů. Městská část Brno-

Žabovřesky byla zvolena z důvodu blízkosti Technologického parku Brno, a.s., kde je 

vysoká koncentrace potenciální klientely, příliv mladých rodin s dětmi, a s tím spojený 

vysoký počet odmítnutých dětí státními mateřskými školami. 

Přestože je docházka do mateřských škol v České republice dosud nepovinná, 

poptávka po ní je stále vysoká. Krácení rodičovské dovolené spojené s poklesem popularity 

státních mateřských škol a jejich plánů péče a výchovy nahrává vzniku jeslí a soukromých 

mateřských škol, jež kladou důraz na individuální přístup k dětem, výuku cizích jazyků a 

mnoho dalších tvůrčích i sportovních aktivit. 

Podnikatelský záměr zakládá soukromé zařízení s celkovou kapacitu 30 míst, 

z nichž jedna třída nabízí celodenní program pro děti od půl roku věku do tří let a druhá 

třída předškolní program pro děti od tří let do zahájení povinné školní docházky. Program 

celého zařízení je komunikován v anglickém jazyce, čímž oslovuje potenciální zákazníky 

nejen z České republiky, ale i zahraničí. Certifikovaný personál s výbornou znalostí jazyka 

uplatňuje individuální přístup ke každému zákazníkovi. Kromě intenzivní výuky 

anglického jazyka školka nabízí velké množství pohybových i výtvarně-uměleckých aktivit, 

záruku zdravého stravování a nadstandardní otevírací dobu.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Nedostatečný počet či kapacita mateřských škol a z toho plynoucí neuspokojivý stav 

nabídky na straně státu je zapříčiněn především prudkým poklesem množství školek a jeslí, 

který nastal na začátku devadesátých let, kdy byla rušena podniková zařízení. Poté, co 

opustila mateřské školy silná generace tzv. husákových dětí, došlo k zavírání mateřských 

škol z důvodu prudkého snížení poptávky. To vedlo k nedostatku míst v mateřských 

školách při opakovaném nárůstu počtu dětí na začátku 21. století, kdy se do školek dostává 

nová silná generace dětí rodičů narozených právě v sedmdesátých letech 20. století. 

Vybudování nových školek je však drahé i časově náročné, obce již nechtějí investovat 

do zařízení, které v krátkém časovém horizontu, až poklesne populační křivka, opět zůstane 

nevyužito. Nedostatek zařízení péče o děti mladší tří let je spojen s faktem, že jesle přestaly 

být potřeba, matky zůstávaly na rodičovské dovolené a jejich provoz byl nákladný.  

Role evropské ženy ve společenském kontextu, konkrétně podpora poskytovaná 

pracujícím rodičkám v západní Evropě pozitivně motivuje ženy ke vstupu na trh práce v co 

nejkratším časovém horizontu. Rodičům je ovšem umožněno svobodně volit mezi rolí 

matky v domácnosti a pracující matkou. V zemích východní Evropy je méně 

pravděpodobné, že rodič vstoupí na trh práce dříve, než vyčerpá meximální délku 

rodičovské dovolené, což může vést k nejednoznačnému postavení na trhu práce.  1

Rodičovská dovolená v České republice náleží matce dítěte ihned po skončení 

mateřské dovolené, která trvá obvykle 28 týdnů. Avšak o rodičovskou dovolenou může 

požádat i otec dítěte. Rodičovská dovolená mu náleží ode dne narození dítěte v délce, 

o kterou zažádal, avšak pouze do doby, kdy dítě dosáhne 3 let věku. Délka rodičovské je 

variabilní (2, 3 nebo 4 roky).  2

Zaměstnanost rodičů je v posledních letech podporována z Evropského sociálního 

fondu operačním programem Zaměstnanost, který motivuje společnosti k vybudování a 

provozu soukromých mateřských škol, jeslí a dětských skupin v České republice. Dotace 

z Evropských sociálních fondů si klade za cíl nejen zvýšení kapacity zařízení péče o děti 

předškolního věku, ale také nárůst konkurence v oboru, a s tím spojený pokles cen za tyto 

služby. S rostoucím počtem poskytovatelů služeb v oboru péče o děti jsou na tato zařízení 

 GAUTHIER, A. a kolektiv. The labour market intentions and behaviour of stay-at-home mothers in 1

Western and Eastern Europe. [online]. 2016 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1040260815300010

     Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 1.ledna 2007, ve znění pozdějších předpisů2

+11



přirozeně kladeny vysoké nároky. Škála nabízených výukových, sportovních i kulturních 

aktivit v soukromých mateřských školách  je velmi široká. 

Podnikatelská příležitost vyplývající z výše uvedené problematiky vyžaduje 

vhodnou lokalitu a nabídku služeb péče o děti. Vize podnikatelského záměru k otevření 

nové pobočky soukromé mateřské školy a jeslí předpokládá kvalitní plán péče a výchovy, 

nadstandardní aktivity zahrnuté v programu mateřské školy a v neposlední řadě dosažení 

kladných výsledků hospodaření v delším časovém horizontu. 

Hlavním cílem této diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro 

založení soukromého zařízení péče o děti od půl roku do zahájení školní docházky 

v městské části Brno-Žabovřesky, které je zakládáno společností s ručením omezeným 

zapsanou v obchodním rejstříku od roku 2016. Demografický vývoj městské části a 

nedostatek míst ve státních i soukromých mateřských školách vytváří podnikatelskou 

příležitost. Předmětem analýzy se stávají různé možnosti navýšení kapacity zařízení 

poskytujících služby v oboru péče o děti předškolního věku. 

Dílčími cíli jsou kvalitně zpracované plány finanční, marketingové a obchodní, 

včetně zhodnocení rizik celého projektu. K vytvoření podnikatelského plánu jsou použity 

reálné hodnoty pro položení základních kamenů realizace projektu. 

Sumarizace dílčích cílů práce: 

• shromáždění pojmů a informací, jejich teoretický výklad a popis, 

• analýza současného stavu, vnitřního i vnějšího prostředí a dotazníkové šetření, 

• zpracování marketingového plánu, zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu, 

• finanční plán na 3 roky včetně porovnání zdrojů financování, 

• zhodnocení rizik a realizovatelnosti projektu. 
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2 Teoretická východiska práce 

Před zpracováním analytické části diplomové práce a vlastních návrhů řešení je nezbytné 

teoreticky popsat základní pojmy a výpočty, které jsou v práci použité. 

2.1 Podnikatel 

Právní definici podnikatele je uvedena zejména  v § 420 a násl. občanského zákoníku : 3

a) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. 

b) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje 

také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. 

2.2 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr slouží jako základ vlastního řízení společnosti. Značný význam má 

především v případě, že společnost hodlá financovat realizaci projektu s využitím cizího 

zdroje financování. Jeho zpracování může významně zvýšit pravděpodobnost získání 

potřebného kapitálu.  4

Dále se podnikatelským záměrem rozumí písemný materiál zpracovaný 

podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením 

i chodem podniku.  5

Podnikatelský plán je koncepce podniku v písemné podobě, která obsahuje mimo 

jiné cíle a strategie podniku, vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů, plánování 

obratu, financování a hospodářského výsledku.  6

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 3.února 2012, ve znění pozdějších předpisů3

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 3054

 KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením omezeným, 5

komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, s. 23 

 WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start, s. 116
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2.2.1 Požadavky na podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr by měl podle Fotra a Součka  splňovat následující podmínky: 7

• být stručný a přehledný (jeho délka by neměla přesahovat padesát stran), 

• být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů (tj. má být 

srozumitelný pro osoby bez hlubších technických znalostí), 
• demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka (investoři 

oceňují tržně orientovanou podnikatelskou činnost), 

• orientovat se na budoucnost, tj. ne na to, čeho již firma dosáhla, ale na vystižení 

trendů, prognóz a jejich využití k charakteristice toho, co má být dosaženo, 
• být co nejvěrohodnější a realistický (např. otevřené hodnocení konkurence zvyšuje 

důvěryhodnost podnikatelského záměru), 

• nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, neboť to snižuje jeho 

důvěryhodnost v očích poskytovatele kapitálu, 

• nebýt však ani příliš pesimistický, neboť při podceňování může být daný projekt pro 

investora málo atraktivní, 

• nezakrývat slabá místa a rizika projektu (i případné chyby, kterých se v minulosti 

firma dopustila) atd., 

• upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu, a to nejen z hlediska manažerských a podnikatelských 

dovedností, ale i schopnosti práce týmu, 

• prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního úvěru 

k financování projektu, 

• získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením, 

• být zpracován kvalitně i po formální stránce. 

Podnikatelská koncepce musí být realistická a konzistentní, důležitá je také jeho schopnost 

přinést zákazníkům jednoznačnou výhodu. Dílčí plány musí být sladěné a podložené 

reálnými a realizovatelnými předpoklady a fakty.  8

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 3097

 WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 128
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2.2.2 Struktura podnikatelského záměru 

Podle Vojtěcha Korába a Marka Mihaliska  by měl mít podnikatelský záměr následující 9

strukturu: 

Titulní strana  

Podává stručný výklad obsahu, především základní informace, mezi které patří název a 

sídlo společnosti, jména podnikatelů a jejich kontakty, popis a povahu společnosti a v 

neposlední řadě způsob financování a jeho struktura.  10

Exekutivní souhrn 

Je obvykle zpracován až po sestavení celého podnikatelského záměru. Za cíl si klade 

vzbudit zájem o projekt v potenciálních investorech. Slouží jako stručný souhrn 

nejdůležitějších aspektů podnikatelského záměru, a to především hlavní myšlenku, silné 

stránky, očekávání a finanční plán ve výhledu několika let.  11

Analýza odvětví 

Zahrnuje především analýzu konkurenčního prostředí, silné a slabé stránky hlavních 

konkurentů i možnosti, jak by mohli ovlivnit tržní úspěch nového podniku. Dále také 

analýzu odvětví z hlediska vývojových trendů  včetně předpovědi vládních orgánů a 

historických výsledků. V neposlední řadě analýzu zákazníků, segmentaci trhu a zacílení pro 

nový podnik. 

Popis podniku 

Podrobný popis nového podniku, služeb nebo výrobků, které nabízí, umístění a velikost 

podniku,  personální obsazení, vybavení podniku a znalostní a praktickou průpravu 

podnikatele. 

Obchodní plán 

Popis procesu poskytování služeb s vazbou na subdodávky, včetně hodnocení vybraných 

subdodavatelů. 

 KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením omezeným, 9

komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 2005 s. 28

 tamtéž, s. 2810

  tamtéž, s. 2911
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Marketingový plán 

Objasňuje, jakým způsobem budou služby distribuovány, oceňovány a propagovány. 

Rovněž zahrnuje odhady objemu služeb, a tudíž i rentability nového podniku.  12

Organizační plán 

Popisuje formu vlastnictví nového podniku, informace o managementu, obchodních 

podílech a organizace činností podniku.  13

Hodnocení rizik 

Rozpoznání rizik a příprava účinné strategie k jejich zvládnutí je klíčovým úkolem 

podnikatele. Takovými mohou být například slabé stránky marketingu či manažerského 

týmu.  14

Finanční plán 

Určuje objemy investic a ukazuje ekonomicky reálný plán jako celek. Finanční plán se 

zabývá předpokladem příjmů a nákladů s výhledem minimálně na tři roky, vývojem cash 

flow a odhadem rozvahy, která poskytuje informace o finanční situaci podniku k určitému 

datu.  15

Přílohy 

Obsahují informativní materiály, které nejsou začleněny do samotného textu projektu, jako 

například korespondence se zákazníky či informace z primárního výzkumu.  16

  KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením omezeným, 12

komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 2005 s. 29

 tamtéž, s. 2913

  tamtéž, s. 2914

  tamtéž, s. 2915

 tamtéž, s. 3016
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2.3 Výběr právní formy podnikání 

Volba právní formy podnikání je významným krokem při zakládání podniku. Jde 

o podnikatelské rozhodnutí, které bude mít pro společnost dlouhodobé ekonomické, právní 

a daňové důsledky.  17

Při výběru právní formy je nutné zvážit veškerá rizika, která jsou s podnikáním 

spojena. Pro podniky neexistuje žádná univerzální právní forma, protože každý podnik má 

různou výchozí situaci, existují tedy nutně různá řešení. Dále nemusí být trvale výhodné 

zachovávat jednu zvolenou právní formu, jelikož se podmínky v podniku mohou dříve či 

později změnit.  18

Při výběru konkrétní právní formy podniku postupujeme podle Synka  19

porovnáním a hodnocením následujících kritérií: 

• způsob ručení - existují dvě varianty, ručení omezené a neomezené, 

• oprávnění k řízení zastupování podniku navenek, vedení podniku apod., 
• počet zakladatelů, 

• nároky na počáteční kapitál, 

• administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojený se založením 

a provozováním podniku,  
• účast na zisku (ztrátě) -  míra rizika podnikatele je úměrná jeho účasti na zisku, 

• daňové zatížení - daňové hledisko je velmi důležité při volbě právní formy 

podnikání. 

Po zvážení těchto kritérií a porovnání jednotlivých právních forem podnikání 

v České republice je pro založení soukromého zařízení péče o děti předškolního věku 

optimální formou společnost s ručením omezením. Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

podává fyzická osoba, která je zakladatelkou a jedinou budoucí jednatelkou společnosti. 

Základní kapitál je tvořen vkladem zakladatelky jako jediného společníka.  20

 WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 3717

 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 2011. s. 2618

 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 2011. s. 2619

 KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením omezeným, 20
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2.3.1 Společnost s ručením omezeným 

„Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně 

a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného 

v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.“  21

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 

Společníci ručí společně a nerozdílně.  22

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, 

každý z jednatelů je oprávněn jednat samostatně. nestanoví-li společenská smlouva jinak.  23

„Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu 

je vyšší. Výše vkladu může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně.“  24

Společenská smlouva obsahuje podle § 146 zákona o obchodních korporacích   25

• firmu společnosti, 

• předmět podnikání nebo činnosti společnosti, 

• určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, 

• určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, 

dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, 

• výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, 

• výši základního kapitálu a 

• počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. 

Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje v § 146 zákona o obchodních 

korporacích  také: 26

• vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, 

• údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ze dne 25.ledna 2012, ve znění pozdějších předpisů21

 KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením omezeným, 22

komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 2005. s. 80

 KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením omezeným, 23

komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 2005. s. 80

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ze dne 25. ledna 2012, ve znění pozdějších předpisů24

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ze dne 25. ledna 2012, ve znění pozdějších předpisů25

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ze dne 25. ledna 2012, ve znění pozdějších předpisů26
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jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou 

hromadou, 

• určení správce vkladů a 

• u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na 

emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu. 

2.3.2 Živnosti s podnikáním spojené 

V oboru péče o dítě je možné podnikat na základě živnosti volné a vázané. Služby 

mimoškolní výchovy dětí do tří let věku můžeme vykonávat po získání živnostenského 

oprávnění vázaného k předmětu podnikání tzv. „péče o dítě do tří let věku v denním 

režimu”. Nutná je odborná způsobilost, kterou může být dle zákona :  27

• odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického 

asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře, nebo 
• odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka 

v sociálních službách, nebo 

• odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy, nebo 

• profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní 

docházky. 

Jednatelka společnosti získá živnostenské oprávnění k této činnosti na základě 

úspěšného složení závěrečné zkoušky na profesní kvalifikaci chůvy pro děti do zahájení 

povinné školní docházky. Zkouška je skládána v zařízení Vesněnka o.p.s. a v současné době 

je k výkonu tohoto povolání zapotřebí kvalifikace v oborech pedagogických, 

zdravotnických, pečovatelských a dalších. Profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy 

kvalifikací umožňují občanům uznání skutečných znalostí, dovedností a kompetencí bez 

ohledu na to, jak je získali - ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj. Není tedy důležitá 

vzdělávací cesta, ale prokázání osvojených kompetencí. Cena zkoušky se pohybuje v 

rozmezí 5 000 Kč a 7 000 Kč.  28

Péče o děti starší tří let je popsána jako tzv. mimoškolní výchova a vzdělávání”. 

Živnost č. 72 s tímto předmětem podnikání je také ohlašovací, ale volná.  29

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ze dne 2.října 1991, ve znění pozdějších předpisů27

 Denní centrum vesněnka o.p.s.: Informace o zkoušce [online]. MŠ BRNO, c2009, [cit. 2017-01-06]. 28

Dostupné z WWW:http://www.vesnenka.eu/zkousky-profesni-kvalifikace-chuva/informace-o-zkousce/ 
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Poslední živností, kterou si společnosti aktivuje je živnost volná č. 79 

„poskytování služeb pro rodinu a domácnost” jejímž obsahem je zajišťování chodu 

domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o 

děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let 

věku), péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí 

souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost.  30

Tato živnost je důležitá zejména v případech, kdy chce společnost nabízet kromě 

péče o děti v denním režimu také nárazové hlídání v domácnosti klienta. Kombinací tří 

výše zmíněných živností získává společnost živnostenské oprávnění k provozu zařízení 

péče o děti od 6 měsíců věku do zahájení školní docházky včetně individuálního hlídání 

dětí jakéhokoliv věku v domácnostech zákazníků.  

Další možností, jak provozovat zařízení péče o děti předškolního věku je tzv. 

„služba péče o dítě v dětské skupině”, která je upravena od roku 2014. Službou péče o dítě 

v dětské skupině se rozumí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku 

věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v 

kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj 

schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.  31

Poskytovatel může být zaměstnavatelem rodiče nebo: 
• ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu 

s jeho zakládací listinou, 
• právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích 

a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti, 

• územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou, 
• obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,  
• nadací nebo nadačním fondem, 
• vysokou školou, nebo 
• spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu 

s jeho stanovami. 

  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ze dne 2.října 1991, ve znění pozdějších předpisů30

 Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ze dne 23.září 2014, ve znění 31

pozdějších předpisů
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Péče o děti v dětské skupině je tedy provozována neziskovou společností a není 

tedy podnikáním. Neziskový je i poslední a nejnovější typ zařízení péče o děti předškolního 

věku – tzv. Mikrojesle. Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která 

nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu 

maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. 

Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.  32

Mikrojesle může provozovat pouze nezisková organizace nebo příspěvková organizace. 

2.4 Analýza trhu a marketingová strategie 

Cílem podnikatelského záměru je buď využití určitých disponibilních zdrojů, nebo 

uspokojení poptávky. Pro rozhodování o základních parametrech i pro konečný úspěch 

takového projektu je klíčovou aktivitou analýza trhu. Poznání trhu, analýza a prognóza 

poptávky a zmapování konkurence tvoří východiska pro marketingové strategie projektu. 

Vedle marketingové strategie, do celkové strategie projektu spadá také analýza a hodnocení 

situace projektu či firmy, analýza podnikatelského okolí a současné situace, stanovení 

strategických cílů, hodnocení různých variant a výběr vhodné strategie k realizaci.  33

Marketingový výzkum si klade za cíl získávání, analýzu a hodnocení informací 

o trhu a jeho okolí. Pro získání a vyhodnocení marketingových informací je potřeba 

stanovit cílový trh projektu, analyzovat zákazníky a tržní konkurenci, definovat segmenty 

trhu, distribuční kanály a obor, a v neposlední řadě také stanovit budoucí vývoj poptávky.  34

Marketingové prostředí lze rozdělit na mikroprostředí a makroprostředí. 

Mikroprostředí zahrnuje nejbližší subjekty podniku, kteří ovlivňují jeho schopnost 

obsluhovat své trhy. Makroprostředí je naopak zastoupeno společenskými silami, jež 

ovlivňují veškeré účastníky v mikroprostředí. Při analýze podniku se tedy většinou využívá 

následujících analýz. Při analýze vnějšího prostředí zkoumáme trendy zahraničního a 35

domácího prostředí, které společně na české společnosti působí.  36

  Ministerstvo práce a sociálních věcí.: Mikrojesle [online], MPSV. c2017, [cit. 2017-04-06]. Dostupné z 32

WWW: http://www.mpsv.cz/cs/23543

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 3433

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 3634

 KAŇOVSKÁ, Lucie. Základy marketingu. 2009. s. 2135

  MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. s. 4136
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2.4.1 Analýza makroprostředí  - SLEPT analýza 

Analýza SLEPTE (někdy uváděna jako PEST, STEP nebo PESTLE), jejíž název je odvozen 

z anglického jazyka – social, legislative, economic, political, technological and ecological 

factors. Tento přístup identifikuje klíčové vlivy a trendy, které budou na organizaci působit  

a měla by iniciovat následující otázky : 37

• Jaké jsou možné vývojové trendy významných faktorů základních oblastí prostředí 

v budoucnosti? 

• Co jsou základní impulsy změny? 

• Jaký vliv budou mít v budoucnu? 
• Budou intenzivnější či naopak? 

• Jaký lze očekávat možný dopad těchto změn na organizaci? 

• Jak ovlivní konkurenční pozici a strategii společnosti? 

SLEPTE analýza slouží jako nástroj k analýze obecného prostředí, v němž podnik 

působí.   38

Jednotlivá písmena označují faktory makroprostředí : 39

• sociální, 

• legislativní, 

• ekonomické, 

• politické, 

• technické a technologické, 

• ekologické. 

2.4.2 Analýza mikroprostředí 

Analýza mikroprostředí ve své podstatě znamená především charakteristiku trhu, na němž 

organizace působí. Tyto analýzy se zaměřují na analýzu tržní situace a jejího vývoje, 

analýzu konkurenční situace, a na dostupnost a cenový vývoj odebíraných služeb a 

  MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. s. 4237

  KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením omezeným, 38

komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 2005. s. 25

 KAŇOVSKÁ, Lucie. Základy marketingu. 2009. s. 2139
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surovin.  Porterův pěti-faktorový model konkurenčního prostředí  podle Kaňovské  40 41 42

předpokládá, že strategická pozice podniku působící v daném odvětví je určována pěti 

základními činiteli: 

1. intenzita konkurence uvnitř odvětví, 

2. bariéry vstupu, 

3. vyjednávací síla dodavatelů, 

4. vyjednávací síla odběratelů, 

5. substituční produkty. 

2.4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je nástrojem strategické analýzy, který je založen na zvažování vnitřních 

faktorů (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů (příležitosti a hrozby). Je používána 

zejména při hodnotovém managementu a tvorbě podnikové strategie.  Současně s 43

analýzou SLEPT slouží jako nástroj podporující identifikaci potenciálních problémů, 

oblastí zranitelnosti a dalších rizik.  44

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

hodnotu podniku. Příležitosti a ohrožení jsou vnějšími faktory, jež podnik může 

kontrolovat.  45

Analýza SWOT je používána také v případě hledání optimální cesty ke snížení 

nákladů či zvýšení prodejů. Této analýze je často nutné podrobit celou firmu.  Většinou se 46

provádí jako poslední a jejím úkolem je sumarizovat výsledky z předchozích analýz. Velmi 

dobře slouží také jako nástroj k porovnání aktuální situace s konkurencí.  Teprve po 47

zpracování odhadu vnitřní a vnější situace lze uvažovat o výběru realizovatelné strategie.  48

  RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 2012. s. 17040

 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí - tvůrcem modelu je Michael Porter, který jej 41

poprvé uvedl v roce 1979.

 KAŇOVSKÁ, Lucie. Základy marketingu. 2009. s. 2042

 Tamtéž, s. 2443

 FOTR, Jiří a Jiří HNILICA. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním 44

rozhodování. 2014. s. 52

  KAŇOVSKÁ, Lucie. Základy marketingu. 2009. s. 2445

 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 2011. s. 8046

 KAŇOVSKÁ, Lucie. Základy marketingu. 2009. s. 2447

  MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. s. 8448
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Tab. 1: Schéma SWOT analýzy  49

Legenda:  50

SO - využít silné stránky k získání výhody, 

WO - překonat slabiny využitím příležitostí, 

SW - využít silné stránky a čelit hrozbám, 

WT - minimalizovat náklady a čelit ohrožení. 

Akronym SWOT: 

Strenghts - Silné stránky 

Weaknesses - Slabé stránky 

Opportunities - Příležitosti 

Threats - Hrozby 

2.4.4 Marketingový mix 

Marketingový mix tvoří základní marketingové nástroje nezbytné k dosažení marketingové 

strategie podniku.  Základní složky marketingového mixu dle Kaňovské  tvoří tzv. „4 P”: 51 52

• Product (produkt) - rozmanitost produktu, jakost, design, vlastnosti, značka, balení. 

• Prices (ceny) - ceník, slevy, srážky, doba splatnosti, platební podmínky. 
• Place (distribuce) - distribuční cesty, pokrytí trhu, sortiment, zásoby, doprava. 

• Promotion (propagace) - reklama, podpora prodeje, PR , přímý marketing, osobní 53

prodej. 

 S - Silné stránky W - Slabé stránky

O - Příležitosti Strategie SO Strategie WO

T - Hrozby Strategie ST Strategie WT

 KAŇOVSKÁ, Lucie. Základy marketingu. 2009. s. 2549

 tamtéž, s. 2550

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. s. 3451

 KAŇOVSKÁ, Lucie. Základy marketingu. s. 3852

 PR (Public relations) - druh komunikačního působení na širokou veřejnost 53
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Projekt bude komerčně životaschopný pouze v případě, že jeho výrobky (služby) 

najdou uplatnění na trhu. Proto je nutné specifikovat sortiment projektu.  54

Při stanovení prodejních cen je třeba zvažovat výši nákladů na jednotku produkce, 

cenovou politiku konkurence, cenovou elasticitu , poskytované slevy, dealerské odměny, 55

platební podmínky a podmínky dodávek. Nelze opomenout politiku cenové regulace.  56

Distribuční kanály jsou zastoupeny především velkoobchodem, maloobchodem 

a přímou distribucí zákazníkům. Zvláštní pozornost by měla být věnována logistickým 

aspektům distribuce a jejich kombinaci.  57

Propagace si klade za cíl nejen oslovit potenciální zákazníky, ale také působit na 

podstatné okolí podniku a na zaměstnance podniku samotné.  58

Všechny tyto složky jsou vzájemně závislé a ke stanovení jejich optimální 

kombinace je třeba vycházet z charakteristik daného trhu a zvolené strategie projektu.  59

2.5 Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti  

Mezi hlavní kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti v projektu řadíme bod zvratu 

naplněné kapacity zařízení a rentabilitu vloženého kapitálu. Dále se kapitola zabývá 

hodnocením rizik, které s sebou realizace záměru nese. 

2.5.1 Bod zvratu  

Dle Fotra a Součka  je bod zvratu kritickým bodem projektu, jenž ukazuje hodnotu 60

určitého rizikového faktoru ovlivňujícího hospodářské výsledky projektu. Při této hodnotě 

projekt dosahuje určité hraniční hodnoty zvoleného ekonomického kritéria. Určíme-li tímto 

kritériem zisk, bod zvratu představuje takovou hodnotu, při které projekt dosahuje 

nulového zisku.  

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 3954

 Cenová elasticita vyjadřuje reakce zákazníků na odlišné úrovně ceny55

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 4056

 tamtéž, s. 4057

 KAŇOVSKÁ, Lucie. Základy marketingu, s. 8058

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 3959

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 15660
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Vychází ze vzorce: 

+  

kde: 

P je bod zvratu produkce 

F jsou fixní náklady 

c je prodejní cena 

v jsou variabilní náklady na jednotku 

2.5.2 Ukazatele ekonomické efektivity 

Ukazatele rentability umožňují měřit výnosnost kapitálu tak, že poměřují zisk projektu 

k vloženým prostředkům.  Podávají věřitelům a investorům informace o schopnosti firmy 61

tvořit zisk a zhodnocovat vložený kapitál.  62

V první řadě se práce zabývá rentabilitou vlastního kapitálu ROE, kterou lze 

vyjádřit jako poměr zisku po zdanění a vlastního kapitálu v projektu. Tedy vyjadřuje míru 

zhodnocení vlastních zdrojů vložených do projektu.  63

Rentabilita vlastního kapitálu je ukazatelem rozhodujícím, neboť měří efektivnost, 

s níž podnik využívá kapitál vlastníků. Hodnocení tohoto ukazatele musí být opatrné, 

jelikož jsou s ním spojeny tři problémy. Prvním problémem je problém nezohledňování 

časového faktoru, druhým je problém rizika a posledním je problém ocenění, neboť počítá 

s historickými cenami.  64

V druhé řadě se finanční analýza rentability zabývá výpočtem ukazatele rentability 

aktiv ROA, která reflektuje podíl hospodářského výsledku před zdaněním a celkových 

aktiv. Vyjadřuje výnosnost celkových aktiv, a tedy na rozdíl od rentability vlastního 

kapitálu vypovídá o výsledku hospodaření získaného z peněz od majitelů i věřitelů. Má 

tedy vyšší vypovídací schopnost.  65

V neposlední řadě je vypočítán ukazatel rentability investic ROI, jenž porovnává 

skutečně dosažený zisk s počátečními náklady na investici. Analýza návratnosti investic 

P= F
c− v

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 6461

 SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie, s. 3062

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 6463

 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika, s. 36064

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 6465

+26



vypovídá o ziskovosti celkového projektu.  Za efekt investice se považuje zisk. Vychází se 66

z toho, že jak změny v objemu výroby, tak změny v nákladech, jež investice vyvolá, se 

promítnou v zisku, který tedy charakterizuje výnos investice.  67

Doba návratnosti nebo doba úhrady je definována jako doba potřebná pro úhradu 

celkových investičních nákladů projektu jeho čistými budoucími příjmy. Za dobu úhrady se 

investorovi vrátí zpět veškeré prvotní prostředky vložené do projektu.  68

Čistá současná hodnota projektu představuje rozdíl současné hodnoty všech 

budoucích příjmů projektu a současné hodnoty všech výdajů. Vyjadřuje tedy součet 

diskontovaného čistého peněžního toku během života projektu včetně období výstavby. Pro 

výpočet čisté současné hodnoty je kromě peněžních toků důležitá také výše diskontní 

sazby. Ta závisí na nákladech na pořízení kapitálu, inflaci zahrnuté v modelu a  rizikové 

přirážce.    69

Výpočet ČSH: +  

 kde: 

 CF je čistý roční peněžní tok 

  r je diskontní míra 

  t je doba životnosti 

2.5.3 Hodnocení rizik 

Riziko je na jedné straně spojeno s nadějí na dosažení zvláště dobrých hospodářských 

výsledků, na druhé straně je doprovázeno nebezpečím podnikatelského neúspěchu, který 

vede ke ztrátám a v krajním případě až k úpadku firmy.  70

Podnikatelské riziko spočívá v nebezpečí, že skutečné výsledky hospodaření se 

mohou lišit od výsledků předpokládaných. V oblasti služeb péče o dítě se sice není nutné 

obávat rizik spojených s technologickým vývojem či pohybem měnového kurzu, ale vzniká 

zde velké riziko poptávky. Zařízení péče o děti čelí obavám z nedostatku zájmu o tyto 

služby v městské části Brno-Žabořesky. Tento nezájem by mohl být zapříčiněn zejména 

CF
(1+ r )∧ t

  FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 6466

  SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika, s. 30267

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 6568

 FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 6969

   tamtéž, s. 7070
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politickým nátlakem na vznik již zmiňovaných dětských skupin, jež fungují na neziskové 

bázi a poplatky za hlídání dítěte v takové skupině jsou minimální. Dále také vznikem nové 

obecní mateřské školy nebo značným navýšením kapacit současných MŠ. Riziko poptávky 

je ovlivněno také propagací a oslovením potenciálních zákazníků. Je tedy možné, že 

náklady na marketing mohou dosáhnout větších částek, než podnikatel předpokládá. 

Mikroekonomická rizika společnosti jsou spojena především se vstupem nové 

konkurence na trh a s nedostatky v oblasti personálního obsazení. Riziko nového 

konkurenta je v městské části Brno-Žabovřesky velké, a to především z důvodu rychlého 

rozvoje Technologického parku Brno. Spojení těchto aktivit s nedostatkem míst pro děti v 

obecních školkách a s absencí soukromých zařízení tohoto typu může vést k rychlé reakci 

podnikatelů v oboru služeb péče o dítě. Je tedy žádoucí vstoupit na trh v co nejkratší době. 

Druhým zmiňovaným rizikem jsou problémy s personálním obsazením. Pro projekt je 

klíčové najít zaměstnance s dlouhodobou perspektivou a velmi dobrým vztahem ke 

službám v péči o děti. Odchod některého pracovníka může vyústit ve značnou 

nespokojenost dětí i jejich rodičů. Snaha o udržení a motivaci zaměstnanců je tedy 

klíčovým úkolem podnikatele jako ředitele mateřské školy. 
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3 Analýza problému a současné situace 

Analytická část diplomové práce se zabývá problematikou současné situace na 

potenciálním trhu a faktory, jež ovlivňují vstup na něj. Analýza problému a současné 

situace zahrnuje analýzu obecného prostředí, konkrétního odvětví, konkurence a 

dotazníkové šetření. Tato část bude věnována rozboru situace v Jihomoravském kraji a 

krajském městě Brně. 

Před rozšířením podniku o další pobočku je nutné přesně definovat předmět 

podnikání, geografické hledisko, segmentaci potenciálních zákazníků trhu, analýzu 

konkurence v místě podnikání a bariéry vstupu na trh. 

3.1 SLEPTE analýza 

Pomocí tohoto nástroje se analyzují faktory obecného prostředí, resp. okolí, v němž podnik 

působí.  

Sociální faktory 

Problematika nedostatku míst v mateřských školách je již několik let často zmiňovaným 

tématem nejen ve zpravodajství, ale i v politické sféře. Školy a školky od loňského roku 

sice rozšiřují kapacity a kromě běžných oprav realizují v době prázdnin i zásadní přestavby, 

ale jejech kapacita je stále nedostatečná. Největší problémy hlásí okrajové části měst, kde 

s rozrůstající se zástavbou mají rodiče velké starosti umístit dítě do školky.  71

Vznik dnešního neuspokojivého stavu je zapříčiněn především prudkým poklesem 

kapacity školek a jeslí, jenž nastal na začátku devadesátých let, kdy byla rušena podniková 

zařízení. Jesle přestaly být potřeba, matky zůstávaly na rodičovské dovolené, navíc byl 

jejich provoz nákladný. 

S obdobnou problematikou se samozřejmě již v menší míře setkávají i školy 

základní, populační vlna spojená se silnou generací tzv. husákových dětí, zakládajících 

rodiny, se již v letošním roce přelila do prvních tříd základních škol.  

Přestože je docházka do mateřských škol v České republice do zahájení předškolní 

přípravy dosud nepovinná, poptávka po ní je stále vysoká. Rodičovská dovolená je často 

dobrovolně krácena na minimální dobu, za účelem udržení si své stávající pracovní pozice. 

Poptávka po zařízeních poskytujících péči o děti do tří let  tedy stále roste. 

 Pražský deník.cz: Školy a školky přes léto rozšiřují kapacity [online], c2016, [cit. 2017-04-06]. Dostupné z 71

WWW: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/skoly-a-skolky-pres-leto-rozsiruji-kapacity-20160719.html
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Podle údajů Českého statistického úřadu  bylo ve školním roce 2016 v 659 72

jihomoravských mateřských školách zapsáno celkem 41 129 dětí. Síť mateřských škol se v 

posledních pěti letech rozšířila o čtrnáct zařízení. Potřeba umístění rostoucího počtu dětí do 

mateřských škol byla řešena i otevíráním nových tříd ve stávajících objektech. Ve školním 

roce 2016/2017 nastoupily děti v Jihomoravském kraji do 1 793 tříd mateřských škol. 

Současně se navyšoval počet dětí ve třídě – ve školním roce 2016/2017 jednu třídu tvořilo 

23,5 dětí, v období před třemi lety průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy nedosahoval 

23. Rozšíření kapacit mateřských škol však není dostačující. Ve školním roce 2016/2017 

byl v Jihomoravském kraji podíl žádostí o přijetí do mateřské školy, kterým nebylo 

vyhověno, na celkovém počtu podaných žádostí 33,7%. Po hlavním městě Praze s podílem 

34,3% má Jihomoravský kraj druhou nejhorší statistiku. Tento podíl se v porovnání se 

školním rokem 2009/2010 více jak zdvojnásobil. V jihomoravských mateřských školách se 

ve sledovaném období o 41 519 dětí předškolního věku staralo 3 286 učitelů, jeden učitel 

tak pečoval o téměř 13 dětí. 

Tab. 2: Počet MŠ a dětí v MŠ v JMK v letech 2012 až 2016  73

Tab. 3: Zápis do MŠ v Brně v roce 2017 (vlastní zpracování na základě údajů z 
www.zapisdoms.brno.cz ) 74

 ČSÚ: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, c2017, [cit. 2017-04-05]. Dostupné z WWW: http://72

www.czso.cz/

 ČSÚ: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, c2017, [cit. 2017-04-14]. Dostupné z WWW: http://73

www.czso.cz/

 Mateřské školy BRNO: Zápis do mateřských škol [online]. MŠ BRNO, c2017, [cit. 2017-04-14]. Dostupné 74

z WWW:http://www.zapisdoms.brno.cz/
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Počet MŠ a dětí v JMK 2012 - 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Počet MŠ 645 647 657 657 659 

Počet dětí v MŠ 39 489 40 498 41 330 41 519 41 129 

Zápis do MŠ Brno 2017

Počet MŠ 137

Počet vypsaných volných míst 2852

Počet přihlášek 4149



V krajském městě Brně je v současné době přihlášených 4 149 dětí k nástupu do 

státních mateřských škol. Vypsaných volných míst je pouze 2 852 a počet přihlášek stále 

stoupá. Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol jsou tři: trvalý pobyt 

dítěte, věková skupina a docházka. Přednost mají děti s místem trvalého pobytu dítěte ve 

školském obvodu MŠ, čtyřletí, pětiletí a starší, kteří budou do MŠ docházet na celodenní 

program. Nízkou nebo žádnou šanci na přijetí tedy mají lidé s místem trvalého pobytu  

mimo daný obvod, cizinci a děti mladší tří let.  75

Nelze se tedy divit, že trend soukromých mateřských škol v Brně stále roste. 

Rodiče jsou ochotni za péči o děti v době jejich přítomnosti v povolání či jinde platit 

soukromým zřizovatelům, ale samozřejmě jsou na tato zařízení kladeny vysoké nároky. S 

rostoucí konkurencí je škála nabízených výukových, sportovních i kulturních aktivit v 

soukromých mateřských školách velmi široká. Ve velkých městech jsou v současné době 

téměř ve všech soukromých MŠ nabízeny speciální vzdělávací programy spojené s výukou 

cizích jazyků, počítačovou technikou či hrou a hudební nástroj. 

Tab. 4: Počet dětí v mateřských školách v okrese Brno-město a v Jihomoravském kraji v 
letech 2012 až 2016 (vlastní zpracování na základě údajů z ČSÚ ) 76

  ČSÚ: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, c2017, [cit. 2017-04-14]. Dostupné z WWW: http://75

www.czso.cz/

 ČSÚ: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, c2014, [cit. 2017-04-23]. Dostupné z WWW: http://76

www.czso.cz/
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Počet dětí v MŠ v okrese Brno-město a v JMK

Rok Počet dětí v MŠ Brno-město Počet dětí v MŠ JMK

2012 11 772 39 489

2013 12 030 40 498

2014 12 487 41 330

2015 12 596 41 519

2016 41 129



Graf 1: Natalita v okrese Brno- město v letech 2006 až 2016 (vlastní zpracování na základě 

údajů z ČSÚ ) 77

Z pohledu na trend počtu narozených dětí v okrese Brno-město v letech 2006 až 2016 lze 

usoudit, že počet od roku 2013 po celé období stoupá. S tím související vyrovnaná 

porodnost v městě Brně a Jihomoravském kraji napovídá skutečnosti, že se v budoucích 

letech počet dětí předškolního věku rapidně nesníží. Pro vstup na trh jsou tedy ideální 

podmínky.  

Graf 2: Počet uzavřených sňatků v okrese Brno- město v letech 2006 až 2016 (vlastní 

zpracování na základě údajů z ČSÚ  78

 ČSÚ: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, c2014, [cit. 2017-04-23]. Dostupné z WWW: http://77

www.czso.cz/ 

 ČSÚ: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, c2014, [cit. 2017-04-23]. Dostupné z WWW: http://78

www.czso.cz/ 
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Mezi Čechy nastal obrat, opět se berou. Podle sociologů za tím může stát konec 

hospodářské krize. Lidé mají dobrou perspektivu a chtějí ji s někým sdílet. V roce 2014 se 

poprvé po sedmi letech stalo, že v české republice k oltáři přišlo víc lidí než v předchozím 

roce. Svatbu mělo o dva tisíce párů více než rok předtím. Navíc bylo i méně rozvodů. 

Podnikatel vstupuje na trh v Jihomoravském kraji, v krajském městě Brně. V 

současné době provozuje zařízení podobného typu v MČ Brno-Slatina. Pro úspěšné 

rozšíření podniku o další pobočku je nutné brát v potaz nejen počty nepřijatých dětí do 

obecních MŠ v jednotlivých městských částech, ale i související konkurenci v soukromém 

sektoru. Potenciální zákazník si vybírá mateřskou školu v blízkosti svého bydliště nebo 

místa výkonu práce. Společnost v současné době cílí na zaměstnance CT Parku Brno-

Slatina, kde  na pozemku o rozloze 3 000 m2 sídlí více než 450 společností. Pro novou 

pobočku společnost porovnává oblasti s podobnými podmínkami a dobrou dopravní 

dostupností.  

Městská část Brno-Žabovřesky se s více než 24 tisíci obyvateli řadí mezi největší 

brněnské městské části. Díky své poloze, bohaté zeleni a poměrně kvalitní zástavbě s 

mnohými architektonickými zajímavostmi je pak bezesporu i jednou z nejhezčích čtvrtí 

Brna. V blízkosti zvolené lokality se nachází Český technologicky park Brno, kde bylo do 

dnešního dne realizováno přes 63 000 m2 administrativních prostor a výrobních prostor pro 

high-tech výrobu. Své sídlo zde našlo již 22 společností, které zaměstnávají celkem 

přes 5 000 pracovníků. Technologický Park Brno je považován za jeden z  

nejvýznamnějších projektů tohoto zaměření v regionu. Díky své poloze vedle kampusu 

Vysokého učení technického v Brně nabízí tento projekt svým klientským společnostem 

specifické výhody ve formě kvalifikované pracovní síly absolventů technických oborů. 

Úspěch projektu demonstruje seznam renomovaných společnosti, které již našli v Parku své 

místo s tím, že mezi hlavní nájemce patří společnost IBM, RedHat, Y Soft, Vodafone, 

Zebra, Sanmina, Silicon Graphics a další. 

Legislativní faktory 

Provoz zařízení péče o děti předškolního věku, která nejsou zapsána v rejstříku škol a neřídí 

se tedy zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), je upraven především zákonem č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Další zákony, vyhlášky a normy, kterými 

se podnikatel v oboru musí řídit, jsou mimo jiné: 
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• Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 

Sb.  

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

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých  

• Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

Ekonomické faktory 

Prvním z důležitých ekonomických faktorů je nezaměstnanost, a s ní související výše 

příjmů, která ovlivňuje rozhodnutí rodičů, zda zůstanou s dětmi doma nebo se vrátí do 

zaměstnání. Nezaměstnaní preferují delší dobu rodičovské dovolené a zůstávají s dětmi 

doma, než aby platili služby MŠ. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 

Registrovaná míra nezaměstnanosti byla českým statistickým úřadem v roce 2012 

nahrazena výpočtem, který bude uvádět podíl nezaměstnaných osob vůči obyvatelstvu ve 

věku 15 – 64 let. 

Graf 3: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okrese Brno-město v letech 2012 až 
2016 (vlastní zpracování na základě údajů z ČSÚ)  79

 ČSÚ: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, c2014, [cit. 2017-04-27]. Dostupné z WWW: http://79

www.czso.cz/
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Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dosáhl podíl nezaměstnaných 

osob na obyvatelstvu k 31. březnu 2017 v okrese Brno-město 6,22 %. Ke konci března 

2017 bylo na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno 45 829 uchazečů o 

zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu tak dosáhl 5,66 %. Proti konci 

roku 2016 se počet snížil o 3 030 nezaměstnaných, meziročně je však situace na trhu práce 

ještě příznivější – nezaměstnaných bylo proti konci března 2016 o 9 148 méně.  80

Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci března 2017 celkem 13 359 

volných pracovních míst, což bylo o 3 312 míst více než ve stejném období minulého roku. 

Zvýšení počtu volných pracovních míst a snížení počtu uchazečů o zaměstnání znamenalo, 

že počet uchazečů připadajících na 1 volné pracovní místo se meziročně snížil. Ke konci 

loňského března připadlo na 1 místo 5,5 uchazečů, ke konci března 2017 to bylo 3,4 

uchazečů. 

Průměrná hrubá měsíční mzda 

Představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho 

přepočteného zaměstnance. Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji dosáhla ke 

konci roku 2016 částky 26 413 Kč. V mezikrajském srovnání byla mzda třetí nejvyšší (po 

Hl. m. Praze a Středočeském kraji). Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominálních mezd 

ovlivněn vývojem inflace, jejíž míra činila 0,5 %. Reálná mzda v Jihomoravském kraji tak 

vzrostla o 4,5 %. Medián mezd činil 25 061 Kč. Změny ve mzdovém vývoji v kraji 

doprovázely i změny v zaměstnanosti. Subjekty v Jihomoravském kraji ke konci roku 2016 

zaměstnávaly 442,9 tisíc osob, což byl mezi kraji 2. nejvyšší počet (po Hl. m. Praze). 

Z těchto statistik lze usoudit, že výše školného by měla odpovídat vývoji a výši příjmů 

domácností. Rodiče jsou mladí lidé, často s minimální praxí. 

V úvahu je nutné vzít i náklady rodiny na běžné spotřebitelské výdaje. Průměrná 

domácnost utratila ze spotřebního koše v roce 2016 dle ČSÚ  jen 1% za vzdělávání. Všech 81

stupňů vzdělání je možné dosáhnout v České republice bezplatně. Zmíněné jedno procento 

tedy vyjadřuje menšinu, která za soukromé vzdělání připlácí. Poměr žáků soukromých škol 

na počtu žáků ve školách celkem se v ČR pohybuje okolo 7 %. 

  ČSÚ: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, c2014, [cit. 2017-04-27]. Dostupné z WWW: http://80

www.czso.cz/

  ČČSÚ: Český statistický úřad [online]. ČSÚ, c2014, [cit. 2015-03-15]. Dostupné z WWW: http://81

www.czso.cz/
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Politické faktory  

Nejnovější politickou intervencí do oblasti podnikání v oboru péče o dítě je vznik zákona 

o dětské skupině a podpora vzniku tzv. Mikrojeslí. Na tato zařízení nejsou kladeny tak 

vysoké hygienické a provozní požadavky jako na klasickou mateřskou školu. Dětská 

skupina je většinou zřizována zaměstnavatelem jako prémiová služba pro zaměstnance. 

Rodiče dětí umístěných v dětské skupině často sdílí úhradu nákladů na provoz se 

zřizovatelem, nebo jej platí sami. Zřizovatel může požadovat pouze částku plných nákladů 

na provoz, nesmí však generovat žádný zisk. 

Zákon č. 247/2014 Sb. ze dne 23.9.2014 upravuje podmínky, za nichž je 

poskytována služba péče o dítě v dětské skupině. Do dětské skupiny mohou docházet děti 

ve věku od 1 do 6 let. Časté diskuze tedy upozorňují na to, že ačkoliv dětská skupina má 

povinnost sepsat určitá vnitřní pravidla a plán výchovy a péče, oproti mateřské škole se 

jedná jen o určitý druh hlídání dětí. 

Technologické faktory 

Jelikož podnikání v oboru péče o dítě řadíme do terciálního sektoru (sektoru služeb) 

a nevyužíváme podpory technologické ani strojírenské, nehrají tyto faktory téměř žádnou 

roli pro podnikatele v analýze SLEPT. 

Tab. 5: SLEPTE analýza (vlastní zpracování) 
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Analýza SLEPT

Faktor Vliv na podnikatele

Sociální Vysoký počet dětí

Vysoká natalita

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

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

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Ekonomický Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu

Průměrná hrubá měsíční mzda

Politický Vznik dětských skupin

Podpora vzniku mikrojeslí



3.2 Porterův pěti-faktorový model konkurenčního prostředí 
Tento model určuje strategickou pozici podniku působící v daném odvětví, která je 

určována pěti základními činiteli : 82

Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

V oboru péče o dítě je v České republice relativně snadné podnikat. Péče o děti do tří let 

věku je možná na základě vázané živnosti, zatímco k mimoškolní výchově dětí starších tří 

let stačí ohlášení živnosti volné. Taková zařízení nepodléhají legislativním úpravám 

mateřských škol a nemusí být zapsána v rejstříku škol. Mezi názvy těchto soukromých 

subjektů často patří dětský klub či miniškolka. Jejich hlavními nevýhodami jsou nulová 

finanční podpora ze strany státu v podobě dotací a nedůvěra ze strany rodičů. V nedávné 

době začala vláda zbrojit proti zařízením takového typu a rozhodla o sjednocení pro lepší 

kontrolu, a to ve formě vzniku tzv. dětských skupin. Ty jsou naopak zakládány jako 

neziskové organizace a často spadají pod velké firmy či univerzity. Školné v dětské skupině 

pokrývá pouze náklady na provoz. Legislativní nároky na personál a hygienu v takových 

skupinách jsou do jisté míry potlačeny.  

Kromě dětských skupin je v Brně přes 130 mateřských škol, z nichž je zhruba 

jedna pětina zastoupena soukromými MŠ. Školné se ve státních školkách pohybuje 

v řádech stovek měsíčně, v soukromých často šplhá až k deseti tisícům. Nedostatek míst ve 

státních školkách současně s úpadkem popularity těchto zařízení vede ke stále většímu 

počtu soukromých školek, které nabízejí kromě individuální péče mnoho nadstandardních 

služeb.  

Tab. 6: Přehled subjektů v oblasti péče o dítě v Brně (vlastní zpracování) 

 KAŇOVSKÁ, Lucie. Základy marketingu, s. 2082
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Kokurenční zařízení péče o děti v Brně

Typ zařízení Počet 

MŠ  státní 137

MŠ soukromé 38

aktivní web Živnost do tří let 19

aktivní web Živnost od tří let 23

Dětské skupiny 25

Mikrojesle 4



V městské části Brno-Žabovřesky se nachází šest obecních MŠ a pět soukromých. 

Tab. 7: Státní MŠ v městské části Brno-Žabovřesky v roce 2017 (vlastní zpracování na 
základě údajů z www.zapisdoms.brno.cz ) 83

Státní mateřské školy nabízejí v roce 2017 113 volných míst pro děti z daného 

školského obvodu.   

Největší konkurenci v okolí představuje soukromá mateřská škola: Česko-anglická 

školka Happi Kyds, s.r.o. Ta nabízí navíc výuku golfu a služby fyzioterapeuta, stomatologa 

a logopeda. Ceník školky na stránkách není zveřejněn. Z interního průzkumu vyplývá, že 

školné činí na celodenní program, pět dní v týdnu přibližně 10.000 Kč/měsíc včetně stravy. 

Nadstandardní služby nejsou zahrnuty v ceně školkovného. 

Tab. 8: Přehled podnikatelských subjektů v oblasti péče o dítě v MČ (vlastní zpracování) 

 Mateřské školy BRNO: Zápis do mateřských škol [online]. MŠ BRNO, c2017, [cit. 2017-04-16]. Dostupné 83

z WWW:http://www.zapisdoms.brno.cz/
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Státní MŠ v MČ Brno-Žabovřesky

Název MŠ Počet volných míst

1 Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 
6,příspěvková organizace

30

2 Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková 
organizace

18

3 Mateřská škola, Brno, Gabriely Preissové 8, 616 00 
Brno

23

4 Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8,příspěvková 
organizace

2

5 Mateřská škola, Brno, Žižkova 57, příspěvková 
organizace

12

6 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, 
Plovdivská 8, příspěvková organizace

28

CELKEM 113

Soukromá zařízení v MČ Brno-Žabovřesky

1 Školička Happi kyds – Minská 4, Brno-Žabovřesky

2 Elánek školky a jesle

3 Česko-anglická Mateřská škola Fantazie, akreditovaná Ministerstvem 
školství (MŠMT)

4 Anglická školka Ponny Brno

5 Mateřská školka a jesle Josefínka

https://zapisdoms.brno.cz/skola/materska-skola-beruska-brno-plovdivska-6prispevkova-organizace
https://zapisdoms.brno.cz/skola/materska-skola-brno-fanderlikova-9a-prispevkova-organizace
https://zapisdoms.brno.cz/skola/materska-skola-brno-gabriely-preissove-8-616-00-brno
https://zapisdoms.brno.cz/skola/materska-skola-brno-nam-svornosti-8prispevkova-organizace
https://zapisdoms.brno.cz/skola/materska-skola-brno-zizkova-57-prispevkova-organizace
https://zapisdoms.brno.cz/skola/waldorfska-zakladni-skola-materska-skola-brno-plovdivska-8-prispevkova-organizace


Nově vznikající konkurence 

Je vysoká pravděpodobnost vzniku nové konkurence díky nízkým bariérám vstupu na trh 

služeb v oblasti péče o dítě. V městské části sídlí velký počet společností a lze očekávat 

příliv dalších potenciálních zákazníků. Časovou náročnost projektu je nutné minimalizovat.  

Stejně jako v ostatních městských částech jsou reakce na nedostatek míst ve státních 

mateřských školách téměř okamžité.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Počet dodavatelů a jejich vyjednávací síla je minimální. V projektu jsou dodávány pouze 

potraviny, nábytek, kancelářské potřeby a služby v oblasti praní prádla. Mezi dodavateli je 

možné si vybírat dle cen i kvality. V případě spokojenosti nebudou dodavatele střídáni. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběrateli služeb péče o děti předškolního věku jsou rodiny s dětmi ve věku od šesti 

měsíců do šesti let. Jejich volba je často ovlivněná lokalitou, přístupem, kvalitou 

nabízených služeb a samozřejmě cenou. Díky plné kapacitě všech podobných zařízení v 

městské části je velká pravděpodobnost zájmu ze strany zákazníků. Vyjednávací síla 

odběratelů může být spatřena v ceně služeb. Stanovení výše školného musí být podloženo 

analýzou potenciálních zákazníků a jejich ochoty za dané služby zaplatit.  

Náš modelový zákazník je většinou pracující rodič, jenž za účelem udržení své 

pracovní pozice zkracuje rodičovskou dovolenou na minimální dobu . Dále často rodiče, 

kteří mají v krátkém časovém intervalu více dětí, a staršího z nich tak v průběhu rodičovské 

dovolené umisťují do školky na několik dní v týdnu.  

Můžeme tedy segmentovat cílového zákazníka jako ekonomicky aktivního člověka 

s dítětem předškolního věku. Jak je již zmíněno v předchozím odstavci, školka je 

vybudovaná v oblasti, kam se potencionální zákazníci kocentrují. 

Substituční produkty 

Hlídání dětí je v České republice často zajišťováno rodinou či chůvami. Zatímco prarodiče 

či jiní rodinní příslušníci mohou rodičům ušetřit mnoho finančních prostředků, služby 

chůvy v domácnosti jsou finančně náročnější než kolektivní služby péče o dítě. Chůva je 

v mnoha případech zaměstnána cizinci a rodiči s dětmi, které mají problémy se začleněním 

do kolektivu. 
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3.3 SWOT analýza 

SWOT analýzou budeme porovnávat naši pozici na trhu s konkurencí v soukromém sektoru 

v MČ Brno-Žabovřesky. 

3.3.1 SWOT analýza podniku 

Silné stránky 

• Atraktivní lokalita podniku - rychle se rozvíjející městská část, snadná dostupnost,  

• výuka jazyka, strava, praní ložního prádla i sportovní vybavení zahrnuto v ceně 

školného, 
• kladné reference plynoucí ze stávajícího podnikání, 

• příjem dětí již od půl roku věku, 

• zavedení nových, moderních metod výuky jazyka - komunikace pouze v angličtině, 

• certifikovaný personál s výbornou znalostí jazyka, 
• individuální přístup ke klientovi, 

• velké množství pohybových i výtvarně-uměleckých aktivit, 

• záruka zdravého stravování, 

• moderní vybavení mateřské školy, nové prostory, 
• nadstandardní otevírací doba,  

• pravidelná návštěva kulturních akcí , 

• aktualizovaná propagace firmy na internetu i v místním tisku. 

Slabé stránky: 

• Velká konkurence v oblasti podnikání - i nově vznikající, 

• vyšší investiční (zřizovací) náklady, 

• vyšší cena za poskytované služby, 
• nedostatek referencí v oblasti, 

• časová náročnost projektu, 

• administrativní náročnost projektu. 
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Příležitosti 
• Navázání spolupráci s firmou sídlící v okolí a možnost fungovat jako tzv. firemní 

školka, 

• využití dotací na rozšíření podniku, 

• rozšíření nabízených služeb - hlídání v domácnosti, zprostředkování chův, výuka 

dalších jazyků atp., 

• zvýšení poptávky v lokalitě, způsobené přílivem dalších firem, 

• spolupráce s místními dodavateli služeb v oblasti volnočasových aktivit pro děti 

• příznivý demografický vývoj. 

Hrozby 

• Vstup nové konkurence na trh soukromých mateřských škol, 

• rozšíření či výstavba nové státní mateřské školy v lokalitě, 
• cenový konkurenční boj - s konkurencí v soukromém sektoru, 

• možnost přijetí nevhodných zaměstnanců, 

• snížení kupní síly rodin s dětmi, 

• změny v legislativě. 
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3.3.2 SWOT analýza hlavní konkurence 

Silné stránky 

• Lokace v centru městské části, 

• již navázáná spolupráce se společnostmi v okolí, 

• výuka golfu a nabídka služeb logopeda, 
• velké množství referencí, tradice, 

• vlastní kuchyně v objektu, 

• nadstandardní otevírací doba, 

• velké množství volnočasových aktivit pro děti i rodiče. 

Slabé stránky 

• Vysoké investiční (zřizovací) náklady spojené s výstavbou celého objektu, 

• bilingvní výuka - menší zaměření na druhý jazyk, 

• příjem dětí až od dvou let věku, 

• vysoká cena za poskytované služby, 

• absence vlastní zahrady v objektu školky, 

• kvalita ovzduší v okolí školky spojená s velkým dopravním provozem, 

• v ceně není zahrnuto stravování ani sportovní aktivity, 

• neúplnost propagovaných informací (o ceně služeb) na webových stránkách, 

• velká konkurence v oblasti podnikání - i nově vznikající. 

Příležitosti 
• Využití dotací na rozšíření podniku - do průmyslových zón v jiných městských 

částech, 

• rozšíření nabízených služeb - hlídání v domácnosti, zprostředkování chův, výuka 

dalších jazyků aj. 
• rozšíření průmyslové zóny - zvýšení poptávky, 

• zvýšení kapacity školky, 

• příznivý demografický vývoj. 
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Hrozby 
• Ukončení spolupráce s okolními firmami v průmyslové zóně, 

• vybudování vlastních firemních školek firmami v oblasti průmyslové zóny, 

• vstup nové konkurence na trh soukromých mateřských škol, 

• rozšíření či výstavba nové státní mateřské školy v lokalitě, 
• cenový konkurenční boj - s konkurencí v soukromém sektoru, 

• snížení kupní síly rodin s dětmi pracujících v průmyslové zóně, 

• změny v legislativě 

Při porovnání silných a slabých stránek podnikatelského plánu a konkurence lze 

usoudit, že velkou roli hraje tradice školky a reference stávájících zákazníků v městské 

části Brno-Žabovřesky. Společnost v záměru již disponuje množstvím kladných referencí, 

ovšem z jiné lokality. Tyto reference je možné získat na internetu, nebude však ihned 

fungovat tzv. word-of-mouth marketing, což je každá ústní komunikace v rámci 

spotřebitelského chování. Takový marketing se odkazuje na ústní sdělení informací o 

produktu mezi přáteli, rodinou a kolegy. Naopak konkurenční výhodou záměru by mohla 

být nižší a jasně definovaná cena za služby, jež zahrnuje veškeré nadstandardní aktivity. 

Příležitostí pro nově vznikající školku je navázání spolupráce s firmou o větším 

počtu zaměstnanců, které již hlavní konkurence dosáhla. Konkurence je závislá na 

fungování průmyslové zóny, jejími klienty jsou zaměstnanci dojíždějící do oblasti.. 

Pro konkurenci je obtížně přijmout dítě, jež nemluví česky, z důvodu bilingvní 

výuky. V naší nově vznikající školce bude možná komunikace výhradně v angličtině, 

budeme tedy cílit i na rodiny nepocházející z České republiky a nemluvící českým 

jazykem. 
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Tab. 9: SWOT analýza (vlastní zpracování) 

3.4 Dotazníkové šetření 

V městské části Brno-Žabovřesky byl respondentům v počtu 200 ks předložen dotazník se 

sedmi uzavřenými otázkami. Hlavním cílem ankety bylo zjistit, zda mají rodiče v této MČ 

zájem o umístění dětí do soukromé mateřské školy, dále jaké školkovné jsou ochotni za tuto 

službu zaplatit a jaké služby za tuto cenu očekávají a preferují. 

Dotazníky byly formou písemného dotazování vyplněny a vráceny v počtu 126 

kusů. Většina respondentů byla oslovena u dětských lékařů a v dětské kavárně. Mezi 

respondenty bylo 104 žen a 22 mužů, z nichž 65 bylo v době dotazování na rodičovské 

dovolené. Z dotazníků je zřejmé, že: 
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Analýza SWOT

Zratka Vysvětlení Využití v záměru 

SO Využít silné stránky 
k získání výhody

1 S : celodenní program v 
anglickém jazyce

O: navázání spolupráce 
se zahraniční firmou

2 S: příjem dětí už od půl 
roku

O: rozšíření nabízených 
služeb - hlídání v 
domácnosti, 
zprostředkování chův

WO Překonat slabiny 
využitím příležitostí

1 W: nedostatek referencí 
v oblasti

O: spolupráce s 
místními dodavateli 
služeb v oblasti 
volnočasových aktivit 
pro děti

2 W: vyšší investiční 
(zřizovací) náklady, 
vyšší cena za 
poskytované služby

O: využití dotací na 
rekonstrukci a provoz

SW Využít silné stránky 
a čelit hrozbám

1 S: aktualizovaná a 
srozumitelná 
komunikace firmy na 
internetu i v místním 
tisku

W: cenový konkurenční 
boj - s konkurencí v 
soukromém sektoru

WT Minimalizovat 
náklady a čelit 
ohrožení.

1 W: minimalizace časové 
a administrativní 
náročnosti projektu

T: vstup nové 
konkurence na trh 
soukromých 
mateřských škol, 
rozšíření či výstavba 
nové mateřské školy v 
lokalitě



• věkové rozdělení zúčastněných bylo zastoupeno z 18 % věkovou kategorií 16 až 25 

let, ze 72 % ve věku 26 až 36 let a 10% bylo starších 36 let, 

• 65 respondentů bylo v té době na rodičovské dovolené, 46 zaměstnaných, 8 OSVČ, 

6 nezaměstnaných a 1 student, 

• 64 % dotázaných by umístilo dítě do soukromé mateřské školy, 
• přijatelná výše školkovného je pro 12 % částka do 5000 Kč, pro 42 % částka 5000 

až 7000 Kč, pro 44 % 7000 až 9000 Kč a dva respondenti jsou ochotni zaplatit více, 

• mezi nejdůležitější služby nabízené v soukromých mateřských školách patří podle 

dotázaných rodičů menší počet dětí v kolektivu, zdravé stravování a výuka jazyka. 

Z šetření lze usoudit, že rodiče v této městské části jsou otevřeni možnosti umístit 

své dítě mimo obecní školky a optimální výše školného podle vyhodnocení činí 5 až 9 tisíc 

korun. Hlavní výhody soukromých mateřských škol spatřují ve skutečnosti, že děti jsou 

během programu v menším kolektivu, jí zdravě a učí se cizímu jazyku. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Poslední část diplomové práce je zaměřena na rozšíření konkrétní společnosti o další 

pobočku soukromých jeslí a anglické školky v MČ Brno-Žabovřesky. Schopnost realizace 

podnikatelského záměru je porovnána ve třech variantách: optimistické, realistické a 

pesimistické. V této části jsou porovnány možnosti financování podnikatelského záměru, 

dále jsou zde sestaveny plány finanční, obchodní, organizační a marketingový. V 

neposlední řadě je vypočítána ekonomická efektivnost záměru a zhodnocen fakt, zda je 

realizovatelný a ziskový alespoň v jedné z variant. 

4.1 Titulní strana 

Obsahuje název společnosti a pobočky, její umístění a kontakty. 

Název společnosti:    HAPPY PRESCHOOL, s.r.o. 

Sídlo společnosti:    Obřanská 929/128, Brno 614 00  

Stávající provozovna:   Tuřanka 2, Brno 627 00 

Jméno jednatelky:    Petra Veselá 

Kontakty:     Happy.brno@gmail.com 

Název školky by měl být srozumitelný a jednoduchý, dle zákona o poskytování 

dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením . Jelikož se jedná o 84

anglickou školku, byl zvolen anglický překlad slova veselá a šťastná. Název je tedy 

HAPPY PRESCHOOL, s.r.o. Umístění zařízení péče o děti je pro podnikatelský plán 

klíčové. Lokalita Brno-Žabovřesky již byla zvolena, nyní je potřeba porovnat konkrétní 

objekty k pronájmu. S ohledem na to, že se jedná o anglické jesle a školku, zvolíme 

prostory co nejblíže areálu Technologického parku Brno. V objektu je nutné přízpůsobit 

sociální zařízení a ostatní prostory pro provoz školky a musí být k dispozici vlastní zahrada. 

Na základě inzerovaných nemovitostí k pronájmu byly vybrány tři vhodné objekty. 

  Zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením ze 84

dne 18. listopadu 1999, ve znění pozdějších předpisů
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Tab. 10: Objekty k pronájmu MČ Brno-Žabovřesky (vlastní zpracování) 

První variantou je přestavba rodinného domu, která je sice spojena s větší 

administrativní i časovou náročností, ale nabízí výhody vlastního objektu v klidné oblasti 

městské části. Nebytové prostory jsou sice administrativně méně náročné na změnu 

užívání, ale cena je vyšší. Pro podnikatelský plán je tedy na základě porovnání zvolen 

rodinný dům v ulici Kainarova, který disponuje velkou obytnou plochou, vlastní zahradou i 

parkovacím stáním. Cena za pronájem je 24 000 Kč včetně poplatků a majitel souhlasí se 

změnou užívání i nutnou rekonstrukcí.  

4.2 Popis podniku  

Předmět podnikání 

Jak již vyplývá z předchozí části, předmětem podnikání je poskytování služeb v oboru péče 

o děti předškolního věku, konkrétně od šesti měsíců do šesti let. Bude tedy založena jedna 

třída pro děti jeslového věku a jedna třída pro předškolní věk. Společnost nabízí 

pravidelnou profesionální péči o děti v menším kolektivu. Požadovaný provoz takového 

zařízení je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi 

rodičem a poskytovatelem služby. Speciálním vzdělávacím programem bude především 

výuka anglického jazyka, dále výuka tenisu a jógy pro děti. 

Společnost s ručením omezeným HAPPY PRESCHOOL, s.r.o. nabízí služby v 

oblasti péče o děti od půl roku věku do zahájení školní docházky. V současné době 

provozuje jednu pobočku jeslí a jednu pobočku školky v MČ Brno-Slatina s celkovou 

kapacitou 30 míst. Plán péče a výchovy Happy školky nabízí rodičům kromě systematické 
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Objekty k pronájmu MČ Brno-Žabovřesky

Možnost Vzdálenost od 
Technologickéh
o parku Brno

Velikost Počet 
podlaží

Cena/měsíc 
včetně poplatků

1 . Rodinný dům  s 
lodžií

3 km Užitná plocha 148 
m², zahrada 160 m²

3 28 000,00 Kč

2. Rodinný dům 
Kainarova

850 m Užitná plocha 183 
m², zahrada 198 m²

3 24 000 Kč

3. Nebytový prostor 
Rubín

1,6 km Užitná plocha 160m², 
hřiště 

1 32 000,00 Kč



a odborné pedagogické práci s individuálním přístupem k dětem i mnoho nadstandardních 

služeb a doplňkových aktivit.  

Kapacita nové pobočky je dle vybraných prostor zvolena na celkem 30 míst. Děti 

budou rozděleny dle věku do dvou tříd, z nichž jedna bude pro děti od půl roku věku do tří 

let a druhá od tří let do zahájení povinné školní docházky. 

V HAPPY PRESCHOOL je dbáno především na harmonii pohybu, stravy, 

odpočinku a duševní pohody dětí. Cílem péče je přirozenou formou rozvíjet znalosti, 

vědomosti a kreativitu dětí. Každodenní tématický program v angličtině nabízí dětem 

bohatou slovní zásobu a všeobecný přehled o kultuře a tradicích nejen českých, ale i 

zahraničních. Tématický okruh se mění každý týden a mezi základní tématické okruhy patří 

barvy, abeceda, zvířata, svátky, části těla aj. 

Zábavnou formou se děti naučí jak praktickým věcem, tak základům čtení, psaní 

a počítání, aby mohly plynule navázat v základní škole. Jelikož jsou děti předškolního věku 

velice aktivní, je nabízena během celého dne široká škála sportovních, uměleckých 

i kulturně-vzdělávacích činností, mezi něž patří tenis, jóga pro děti, gymnastika, základy 

kresby, malby, zpěvu, návštěva divadel a mnoho dalších. 

S věkem se vytváří nejen správné stravovací návyky a základy stolování, ale 

i vztah k výživě. Proto je zajištěn s tím související příjem energie formou dobře zvolené 

skladby smíšené stravy a nápojů. 
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Návrh denního režimu 

Tab. 11: Denní režim HAPPY PRESCHOOL (vlastní zpracování) 

Denní režim zahrnuje programové aktivity od sedmi hodin ráno do šesti 

odpoledne, kdy je školka otevřena. Nabízí tak dětem pestrý celodenní program a rodičům 

možnost návratu na trh práce.  

Tab. 12: Týdenní rozvrh HAPPY PRESCHOOL (vlastní zpracování) 

Týdenní rozvrh bude vyvěšen v místě školky i na internetu a bude dále obsahovat 

aktivitu dne, jež bude s dětmi realizována v čase od 13:30 h do 14:30 h. 
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Návrh denního režimu

Denní režim

7:00 – 8:00 docházka, příprava pomůcek

8:00 – 9:00 učíme se hrou – tématické říkanky, písničky, slovní zásoba

9:00 – 9:30 hygiena, ranní svačina

9:30 – 10:30 tenis, jóga pro děti, gymnastika

10:30 – 11.30 venkovní aktivity, opakování, soutěže, hry

11:30 – 12:30 hygiena, oběd

12:30 – 13:30 odpolední odpočinek

13:30 – 14:30 aktivita dne

14:30 – 15:00 hygiena, odpolední svačina

15:00 – 16:00 venkovní aktivity – fotbal, prolézačky, procházky

16:00 – 18:00 tvoření, kreslení, malba, modelování

Příklad týdenního rozvrhu

Týdenní rozvrh

Pondělí -  Piano lesson, singing/hra klavír, zpívání

Úterý - Cooking class/škola vaření pro děti

Středa - Dancing class/taneční kroužek 

Čtvrtek - Acting class/dramatický kroužek, nácvik divadla

Pátek - Gardening/zahradničení, pěstování rostlin



4.3 Obchodní plán 

Zařízení nemá vlastní kuchyň, strava bude dovážena a v prostorách výdejny ohřívána 

a vydávána. Po porovnání jednotlivých dodavatelů v blízkosti bylo vyhodnoceno, že 

nejvhodnějším dodavatelem stravy je Vitalite Zdravý Restaurant, s.r.o, který dodává 

zdravou a vyváženou stravu do mateřských škol a jeslí. Jídelna garantuje stravu bez 

glutamátů, konzervantů a dalších aditiv. Pitný režim bude zajištěn po celý den formou vody, 

ovocných a zelených čajů slazených medem. Ceny jednotlivých druhů jídel k nalezení níže 

v tabulce.  

Tab. 13: Ceník Zdravý restaurant, s.r.o.  85

Vybavení školky bude odpovídat počtu i věku dětí. Nábytek bude zohledňovat 

rozdílnou tělesnou výšku dětí a podporovat správné držení těla. Dodavatelem hraček, 

nábytku a ostatního vybavení je po porovnání kvality a cenové nabídky pěti firem  

společnost Křovina spol. s.r.o., výrobce školního nábytku, nábytku pro jídelny, šatny, 

kanceláře, posluchárny, mateřské školy, odborné učebny.  86

Tab. 14: Porovnání cenových nabídek vybavení 

  Zdravý restaurant. Ceník stravování. vitalite.cz: cenik-stravovani [online]. c2016, [cit. 2017-04-29]. 85

Dostupné z WWW: http://www.vitalite.cz/cenik-stravovani/

  Křovina. Školní nábytek. krovina.com: materske skoly [online]. c2016, [cit. 2017-04-29]. Dostupné z 86

WWW: http://www.krovina.com
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Strava ceník Zdravý restaurant, s.r.o.

Strava Cena

přesnídávka 16,00 Kč

oběd 44,00 Kč

odpolední svačina 16,00 Kč

CELKEM 76 Kč

Dodavatele vybavení

Dodavatel Cenová nabídka

MAKRA DIDAKTA, s.r.o. 230 000,00 Kč

Vybaveni-skol.cz 212 000,00 Kč

MULTIP,s.r.o. 198 000,00 Kč

Alex obchodní nábytek 187 000,00 Kč

Křovina, s.r.o. 165 000 Kč



Učebnice češtiny i angličtiny pro předškolní děti a mateřské školy budou 

odebírány od firmy Macmillan, jež jsou doporučovány MŠMT a obsahují nahrávky 

výukového programu a písniček z učebnice. Na tyto učební materiály bývá navázáno 

v jazykových základních školách v České republice. 

Praní prádla a úklid bude zajišťovat zaměstnankyně společnosti za paušální 

odměnu 8 000 Kč měsíčně. V objektu je k dispozici vlastní prádelna, která bude vybavena 

pračkou i sušičkou.  

4.4 Organizační plán 

Soukromé zařízení péče o děti HAPPY PRESCHOOL, s.r.o. je zakládáno jako společnost s 

ručením omezeným s jedinou jednatelkou jako statutárním orgánem společnosti. Jednatelka 

má bohaté zkušenosti nejen s výukou angličtiny a hlídáním dětí, ale také tříletou praxi s 

vedením obdobného zařízení v MČ Brno-Slatina. Jednatelka bude současně ředitelkou a 

managerkou zařízení péče o děti HAPPY PRESCHOOL Brno-Žabovřesky. Pracovní náplní 

této pozice je nejen odborný dohled nad provozem školky, ale především přehled o 

finančním fungování a plánování společnosti. Mezi vedlejší aktivity patří tvorba 

marketingové strategie, týdenních a denních plánů a aktivit, základní personální činnost 

podniku a motivace zaměstnanců. 

V organizační struktuře podniku je dalších šest zaměstnanců, z toho pět pedagogů 

a jedna pomocná síla v provozu. Na pedagogy jsou kladeny vysoké nároky a odborné 

požadavky, mezi něž patří: 

• znalost anglického jazyka na úrovni C1 doložena certifikátem, 

• úspěšně složený kurz “Chůva pro nejmenší do zahájení školní docházky”, 

• kurz první pomoci akreditovaný MŠMT, 
• praxe v oboru péče o dítě, základní znalost práce na PC. 

Náplní pracovní pozice pedagoga bude nejen hlídání dětí a realizace denních 

aktivit, ale také reporting a pravidelné předkládání návrhů na zlepšení. Provozní pracovník 

bude mít na starosti úklid, praní prádla, výdej stravy a zajištění pitného režimu. 

V neposlední řadě stojí za zmínku poradci, ať už jsou pověřeni nějakými úkoly 

nebo jsou k dispozici jako koučové. Účetnictví a daňové poradenství jsou vedeny externě 

firmou Consona s.r.o., jejíž jednatelkou je matka a poradkyně Ing. Soňa Veselá. 
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Tab. 15: Organizační struktura HAPPY PRESCHOOL, s.r.o. (vlastní tvorba) 

4.5 Marketingový plán 

Marketingový plán podniku je popsán modelem marketingového mixu 4 P:  

Product 

Společnost nabízí moderní a profesionální služby v oblasti péče o dítě od půl roku věku do 

zahájení povinné školní docházky. Kromě předškolního vzdělávání se zařízení péče o děti 

zaměřuje na výuku anglického jazyka, jógy pro děti, výtvarné výchovy, hudební výchovy a 

dalších aktivit. 

Prices 

V marketingovém plánu a celkovém podnikatelském záměru budeme uvažovat tři varianty 

realizace: optimistickou, realistickou a pesimistickou. Cena za služby, tzv. školkovné, bude 

zahrnovat stravu a pitný režim, vybavení pro veškeré sportovní aktivity, lístky na kulturní 

představení a praní ložního prádla. Důležitým kritériem pro stanovení ceny je možnost 

čerpání dotace. Cena variant je stanovena na základě conové kalkulace, dotazníkového 

šetření a úrovně cen konkurence. 
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                    JEDNATELKA

        PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI                PROVOZNÍ PRACOVNÍK



Tab. 16: Cenová kalkulace (vlastní zpracování)  

Cenová kalkulace na jedno obsazené místo v projektu je vypočítána při zaplnění 75% 

kapacity zařízení ve variantě s dotací a bez dotace ze strany Evropského sociálního fondu. 

V prvních dvou letech, kdy je podpořen provoz zařízení a nájem činí náklady na jedno 

místo pouhých 121 Kč po zaokrouhlení. Cena však musí odpovídat konkurenci. V 

optimistické variantě tedy byla zvolena cena vyšší v hodnotě 9 000 Kč, v realistické 

variantě 7 000 Kč a v pesimistické 5 000 Kč. Po dvou letech provozu bude nutné 

přehodnotit cenovou politiku zařízení a současně zažádat o zápis zařízení do rejstříku škol a 

o dotaci ze strany státu a MŠMT.  
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Cenová kalkulace HAPPY PRESCHOOL

s dotací bez dotace

Přímé náklady: 144 750,00 Kč 144 750,00 Kč

1. přímé mzdy 110 550,00 Kč 110 550,00 Kč

2. stravné 34 200,00 Kč 34 200,00 Kč

Nepřímé náklady: 80 650,00 Kč 80 650,00 Kč

1. nájemné 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč

2. energie 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

3. nepřímý materiál 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

4. nepřímé mzdy 50 950,00 Kč 50 950,00 Kč

5. internet, telefon 600,00 Kč 600,00 Kč

6. vedení účetnictví 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

7. pojištění 400,00 Kč 400,00 Kč

8. ostatní nepřímé náklady 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

CELKEM 225 400,00 Kč 225 400,00 Kč

 marže 15% 33 810,00 Kč 33 810,00 Kč

dotace 256 500,00 Kč 0,00 Kč

Cena celkem 2 710,00 Kč 259 210,00 Kč

Cena za jedno dítě 120,44 Kč 11 520,44 Kč



Tab. 17: Ceník HAPPY PRESCHOOL (vlastní zpracování) 

Place 

Nejedná se o výrobní firmu, služby jsou poskytovány v sídle firmy. Společnost se tedy 

nezabývá distribuční problematikou. 

Promotion 

Důležitá je prezentace školky nejen v místě provozovny, ale především na internetu. Kromě 

webových jsou důležité i facebookové, twitterové a instagramové stránky. Reklama bude 

zastoupena pouze formou krátkého audiospotu v rádiu Krokodýl, a to jen v měsících zápisu 

(květen až srpen) a menším billboardem umístěným na čelní straně budovy školky. Přímý 

marketing bude zacílen na potenciální zákazníky v blízkém okolí školky formou 

neadresných emailů do okolních firem a formou letáků ve schránkách fyzických osob.  
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Ceník HAPPY PRESCHOOL

Typ programu Optimistická varianta Realistická varianta Pesimistická varianta

Celodenní program 9 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Půldenní program 7 500,00 Kč 5 500,00 Kč 3 500,00 Kč



4.6 Finanční plán 

Finanční plán je klíčovou částí podnikatelského záměru. Zabývá se ukazateli rentability, 

předpokladem nákladů a příjmů ve třech variantách s výhledem na tři roky, vývojem cash 

flow a odhadem rozvahy. Předpoklad výnosů a nákladů, příjmů a výdajů bude počítat 

s obsazeností  75 %, tj. 22 dětí, kvůli časté absenci dětí z důvodu nemoci. 

Tab. 18:  Zřizovací administrativní výdaje  (vlastní zpracování) 

V součtu 64 500 Kč na správních a administrativních poplatcích počítáme 

s reálnými průměrnými cenami za výdaje potřebné k otevření další pobočky zařízení péče o 

děti v České republice. Vypracovaný projekt musí být schválen Krajskou hygienickou 

stanicí Jihomoravského kraje, Hasičských záchraným sborem a Stavebním úřadem MČ 

Brno-Žabovřesky. Pro vypracování projektu byla oslovena projekční kancelář INAD, s.r.o., 

z důvodu dlouhodobé spolupráce. Prvním krokem je vypracování studie pro KHS, která se 

řídí vyhláškou o o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  a jako přílohy 87

zahrnuje rozbor pitné vody v objektu a výpočet denního a umělého osvětlení. Druhým 

krokem je požárně bezpečnostní studie, která je předkládána Hasičskému záchrannému 

sboru Jihomoravského kraje. Po vydání kladných závazných stanovisek KHS a HZS je 

zažádáno o změnu užívání nemovitosti a kolaudační rozhodnutí na Stavebním úřadu 

příslušné městské části. Stavební povolení a kolaudační rozhodnutí je vydáno za správní 

poplatek 25 000 Kč. Celkové náklady na veškerá povolení činí 64 500 Kč. 

  Předpis č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 87

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ze dne 4. října 2005, ve znění pozdějších předpisů

+55

Zřizovací administrativní výdaje

Výdaj Cena

Projekt – vypracování studie pro HZS 8 000,00 Kč

Projekt – vypracování studie pro KHS 25 000,00 Kč

Projekt – výpočet osvětlení 2 500,00 Kč

Projekt – výpočet parkovacích míst 2 000,00 Kč

Poplatek za změnu užívání nemovitosti 25 000,00 Kč

Poplatek za rozbor vody 2 000,00 Kč

CELKEM 64 500,00 Kč



4.6.1 Investiční náklady projektu  

Tab. 19: Investiční náklady na jednu třídu - jedno patro projektu   

Investiční plánování zahrnuje plán na pořízení dlouhodobého majetku, čistý 

pracovní (provozní) kapitál a ostatní výdaje kapitálového charakteru. 

Největší položky počátečních investičních nákladů na jedno patro – jednu třídu 

představují stavební úpravy interiéru v částce 330 000 Kč a interiérové vybavení v částce 

261 000 Kč. Stavební úpravy byly poptány u několika stavebních firem, z nichž byla 

vybrána firma Ing. Veselý, s.r.o. 
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Investiční náklady na jednu třídu – patro (15 míst)

Náklad Cena

Stavební úpravy interiéru včetně práce a materiálu 330 000,00 Kč

podlahové krytiny 102 000,00 Kč

sádrokartonové příčky 36 000,00 Kč

okna 95 000,00 Kč

sociální zařízení 60 000,00 Kč

natěračské práce 21 000,00 Kč

bourací a ostatní práce 16 000,00 Kč

Interiérové vybavení 261 000,00 Kč

vybavení herny, jídelny a šatny 165 000,00 Kč

vybavení výdejny 41 000,00 Kč

pomůcky a učebnice 12 000,00 Kč

elektronika (počítač, docházkový systém, audio přehrávač) 38 000,00 Kč

dekorace a ostatní vybavení 5 000,00 Kč

Marketing 26 000,00 Kč

reklama v rádiu 20 000,00 Kč

ostatní propagace (letáky, billboard) 6 000,00 Kč

Odhad investičních nákladů 617 000,00 Kč

rozpočtová rezerva 15% 92 550,00 Kč

Celkem 709 550,00 Kč

CELKEM PO ZAOKROUHLENÍ 710 000,00 Kč



Interiér musí být přizpůsoben dětem předškolního věku. Vybavení nám dodá 

specializovaná prodejna společnosti Křovina, s.r.o. Vyhláška  upravuje výšku nábytku, 88

velikost postýlek, vybavenost sociálního zařízení i výdejny. Prostor na hraní musí být 

vybaven jak učebními materiály a pomůckami, tak i množstvím hraček a dekorací k 

zútulnění jednotlivých místností.  

Z tabulky vyplývá, že zahájení realizace projektu je vyčísleno na 617 000 Kč. 

Vzhledem k možným nepřesnostem při odhadu investičních nákladů připočteme k částce 

rozpočtovou rezervu 15 % a získáme finální částku po zaokrouhlení na tisíce v hodnotě  

710 000 Kč.  

Tab. 20: Celkové investiční náklady projektu  

4.6.2 Zdroje financování 

Jednatelka nemá dostatek disponibilních zdrojů k financování podnikatelského záměru, 

zvažuje proto různé možnosti externího financování. V úvahu přichází tři možnosti, a to 

dotace z Evropského sociálního fondu, dodavatelský nebo bankovní úvěr, či tzv. Grant 

Funding neboli účelový dar. Výše vlastních zdrojů je složena z disponibilních peněžních 

prostředků jednatelky, jež činí 300 000 Kč. 

Podpora z Evropského sociálního fondu  

První a pro společnost nejvýhodnější způsob financování projektu je podpora ze strany 

Evropského sociálního fondu. Společnost HAPPY PRESCHOOL, s.r.o. zažádala v prosinci 

roku 2016 o dotaci z operačního programu zaměstnanost na podporu vybudování a provozu 

zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu s cílem 

  Předpis č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 88

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ze dne 4. října 2005 
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Investiční náklady celkem – 30 míst

Náklady Přepočet

Investiční náklady (dvě třídy – 
30 míst)

710 000*2 1 420 000,00 Kč

Celkové zřizovací náklady 64 500,00 Kč

CELKEM 1 420 000,00 Kč



snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.  Projekt vybudování zařízení péče o 89

děti HAPPY PRESCHOOL v MČ Brno-Žabovřesky byl popořen a nachází se ve fázi 

vybudování. Podpora z operačního programu zaměstnanost, výzvy 035, podporuje vznik 

zařízení péče o děti do tří a od tří let do zahájení školní docházky. Společnost proto 

zažádala o podporu dvou projektů. Jeslové třídy s kapacitou 15 míst pro děti od půl roku do 

tří let a třídu pro předškolní děti od tří let se stejnou kapacitou. Výzva podpoří nejen 

vybudování, ale i provoz zařízení po dobu dvou let. Udržitelnost zařízení je shodná s dobou 

podpory.  

Klíčové aktivity projektu, které budou podpořeny jsou čtyři: vybudování zařízení 

péče o děti, provoz zařízení péče o děti, zajištění kvalifikace pečující osoby a pronájem. 

Fáze vybudování zařízení trvá devět měsíců a předpokládá otevření pobočky v září roku 

2017. Provoz je dle harmonogramu rozdělen na čtyři fáze po půl roce, kdy na základě 

zprávy o realizaci a žádosti o platbu podpořený projekt čerpá finanční prostředky. 

Příspěvek na kvalifikaci pečujících osob vyžaduje úspěšné složení zkoušky tzv. Chůva pro 

nejmenší do zahájení školní docházky. Finanční prostředky na pronájem i provoz a 

vybudování jsou v stanoveny počtem vybudovaných míst (dětí) dle kapacity zařízení. 

Projekt je financován ex ante neboli předem. Předpokládaná obsazenost zařízení je 75%.  

Po porovnání potřebných finančních zdrojů k vybudování zařízení a zdrojů 

získaných z podpory ze strany EU dojdeme k závěru, že jednatelka přispěje k vybudování 

vlastními zroji ve výši 145 780 Kč, což činí po zaokrouhlení 10% z celkových investičních 

výdajů. 

Tab. 21: Podpořené aktivity projektu 

  Evropský sociální fond. Operační program zaměstnanost. esfcr.cz: vyzva 035 OPZ [online]. c2016, [cit. 89

2017-04-29]. Dostupné z WWW: http://www.esfcr.cz/vyzva-035-opz
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Podpořené aktivity projektu

Aktivita projektu Celkové náklady aktivity 
– jedna třída (15 míst)

Počet 
tříd

CELKEM celé 
zařízení

Vybudování zařízení péče o děti 637 110,00 Kč 2 1 274 220,00 Kč

Provoz zařízení péče o děti 2 826 000,00 Kč 2 5 652 000,00 Kč

Zajištění kvalifikace pečující osoby 42 534,00 Kč 2 85 068,00 Kč

Pronájem 252 000,00 Kč 2 504 000,00 Kč



Investiční úvěr 

První variantou je investiční úvěr od Raiffeisen Bank, kde má společnost HAPPY 

PRESCHOOL, s.r.o. účet, a která jí nabídla investiční úvěr ve výši 1 120 000 Kč s 

rovnoměrnými splátkami na 60 měsíců. Měsíční splátka činí 27 320 Kč. Úroková sazba činí 

9,4 % p.a. Celkem by zaplatila 1 639 200 Kč.  

Tab. 22:  Investiční úvěr Raiffeisen Bank (vlastní zpracování) 

Grant funding 

Poslední možností v případě neúspěšného čerpání dotací je tzv. Grant funding. O částku 1 

120 000 Kč, jež společnost potřebuje financovat cizími zdroji, je možnost zažádat formou 

Grantu. Na tuto částku by poté mohli složit obyvatele MČ ve spolupráci s úřady městské 

části Brno-Žabovřesky. Jelikož však zařízení jednotlivým rodičům slouží v průměrné délce 

tří let, nepředpokládáme velký zájem o poskytování účelových darů ze strany potenciálních 

zákazníků. 
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Investiční úvěr

Účel Platba

Pravidelná splátka 27 320,00 Kč

Celkově splacené 1 639 200,00 Kč

Jistina 1 120 000,00 Kč

Úroky celkem 519 200,00 Kč



4.6.3 Přehled očekávaných výdajů  

Tab. 23: Přehled očekávaných výdajů (vlastní zpracování) 

Největšími položkami předpokládaných měsíčních výdajů společnosti jsou kromě 

nájemného a spotřeby energií mzdové náklady, jež jsou složeny z mezd pedagogických 

zaměstnanců a provozního pracovníka. Ředitelce školky je vyplácena hrubá mzda ve výši 

30 000 Kč, pedagogickým pracovníkům ve výši 16 500 Kč a provoznímu pracovníkovi 

náleží hrubá mzda 8 000 Kč. Hrubé mzdy jsou určeny dle tabulky obvyklých mezd v oboru 

pedagogiky. Suma hrubých mezd v projektu je vyčíslena na 120 500 Kč. Superhrubé mzdy 

poté činí 161 470 Kč. Celkové půlroční výdaje poté činí 1 352 220 Kč. 

Pojištění podnikatele zahrnuje nejen pojištění majetku, ale také za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců a odpovědnosti za škodu 

vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí.  
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Přehled výdajů – měsíční, půlroční

Typ výdaje měsíční výdaj půlroční výdaj

energie 5 000,00 Kč 30 000,00 Kč

nájemné 19 000,00 Kč 114 000,00 Kč

telefon, internet 600,00 Kč 3 600,00 Kč

drogerie, čistící prostředky 1 500,00 Kč 9 000,00 Kč

ostatní 1 200,00 Kč 7 200,00 Kč

vedení účetnictví 2 000,00 Kč 12 000,00 Kč

osobní náklady celkem 161 470,00 Kč 968 820,00 Kč

z toho hrubé mzdy 120 500,00 Kč 723 000,00 Kč

ZP 9% 10 845,00 Kč 65 070,00 Kč

SZ 25% 30 125,00 Kč 180 750,00 Kč

pojištění odpovědnosti 400,00 Kč 2 400,00 Kč

stravné 34 200,00 Kč 205 200,00 Kč

CELKEM 225 370,00 Kč 1 352 220,00 Kč



4.6.4 Přehled očekávaných příjmů 

Tab. 24: Přehled očekávaných půlročních příjmů (vlastní zpracování) 

Měsíční příjmy podniku jsou zastoupeny školkovným, jež platí rodiče, a dotacemi ze strany 

Evropského sociálního fondu. Operační program zaměstnanost podporuje po fázi 

vybudování zařízení dvě aktivity – provoz zařízení a nájemné. Na jedno vytvořené místo je 

stanovena podpora provozu a pronájmu ve výše uvedené hodnotě při naplnění kapacity ze 

75%. Celkové půroční příjmy poté činí v pesimistické variantě 1 444 500 Kč, v realistické 

variantě 1 714 500 Kč a v optimistické variantě 1 984 500 Kč. 

4.6.5 Analýza bodu zvratu 

Bod zvratu z hlediska objemu produkce vychází ze vzorce, který má tvar: 

+  

Bod zvratu v optimistické variantě:  Po = 191 170/(14 700 –  1 520) = 14,5 

Bod zvratu v realistické variantě: Pr = 191 170/(12 700 – 1 520) = 17,1 

Bod zvratu v pesimistické variantě: Pp = 191 170/(10 700 – 1 520) = 21 

Fixní náklady ve výši 1911 170 Kč jsou stanoveny z předpokládaných měsíčních 

výdajů bez stravného, jež je variabilním nákladem na jednotku v hodnotě 1520 Kč. Odpisy 

nejsou ve výpočtu zohledněny, jelikož mohou být v případě nedostatku finančních 

prostředků přeneseny do dalších let.  

Z výpočtu bodu zvratu je zřejmé, že v optimistické variantě nám k dosažení zisku 

stačí zaplnění kapacity z 48,3%. V realistické variantě je bod zvratu na úrovni 57% využití 

výrobní kapacity a v pesimistické variantě je k dosažení zisku nutné obsadit 70% kapacity 

školky. 

P= F
c− v
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Plán příjmů – půlroční

Typ příjmu optimistická 
varianta

realistická 
varianta

pesimistická 
varianta

školkovné 1 215 000,00 Kč 945 000,00 Kč 675 000,00 Kč

podpora provozu zařízení péče o děti 1 413 000,00 Kč 1 413 000,00 Kč 1 413 000,00 Kč

podpora nájemného 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč

CELKEM 2 754 000,00 Kč 2 484 000,00 Kč 2 214 000,00 Kč



4.6.6 Plán výdajů 

Tab. 25: Plán výdajů (vlastní zpracování) 

Vzhledem k faktu, že zařízení bude otevřeno v září roku 2017, v prvním roce jsou veškeré 

výdaje přepočteny na zbývající 4 měsíce. 

Hmotný majetek, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů  rozumí: 90

„samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se 

samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč 

a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.“ 

Patří do druhé skupiny a bude odepisován rovnoměrně po dobu 5 let. Zahrnujeme 

do něj podlahové krytiny a nábytek, jehož pořizovací cena přesahuje částku 40 000 Kč. 

Veškerý dlouhodobý majetek spojený se stavbou bude po domluvě odepisovat majitel 

budovy. 

Ostatní majetek, jehož cena je menší nebo rovna 40 000 Kč a doba životnosti delší 

než 1 rok, je evidován jako drobný hmotný investiční majetek a odepisován po dobu 2 let 

rovnoměrně. Do této skupiny je započínána elektronika v hodnotě 38 000 Kč a části 

nábytku, jejichž pořizovací cena byla vyšší než 3 000 Kč. Celková hodnota takového 

nábytku je v záměru 240 000 Kč. 

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 1992, ve znění pozdějších předpisů90
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Plán výdajů

Typ výdaje 2017 2018 2019 2020

energie 20 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč

nájemné 76 000,00 Kč 228 000,00 Kč 228 000,00 Kč 228 000,00 Kč

telefon, internet 2 400,00 Kč 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč

drogerie, čistící 
prostředky

6 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč

ostatní 4 800,00 Kč 14 400,00 Kč 14 400,00 Kč 14 400,00 Kč

vedení účetnictví 8 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč

osobní náklady celkem 645 880,00 Kč 1 937 640,00 Kč 1 937 640,00 Kč 1 937 640,00 Kč

pojištění odpovědnosti 1 600,00 Kč 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč

stravné 136 800,00 Kč 410 400,00 Kč 410 400,00 Kč 410 400,00 Kč

odpisy drobného HM 80 000,00 Kč 240 000,00 Kč 160 000,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM 885 480,00 Kč 2 656 440,00 Kč 2 576 440,00 Kč 2 416 440,00 Kč



4.6.7 Plán příjmů 

Tab. 26: Plán příjmů (vlastní zpracování) 

S ohledem na analýzu konkurence, výsledky analýzy bodu zvratu a závěry plynoucí 

z dotazníkové studie jsou celkové roční příjmy společnosti počítány pouze v realistické 

variantě. Tedy školkovné činí 7 000 Kč měsíčně. Podpora provozu a pronájmu ze strany EU 

začíná v září roku 2017 a má trvání po dobu dvou let. V roce 2019 se tedy dočeprá zbylých 

devět měsíců a v roce 2020 již projekt není podpořen. Přehled příjmů je opět přepočítán při 

obsazenosti 75%. 
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Plán příjmů

Příjmy 2017 2018 2019 2020

školkovné OV 810 000,00 Kč 2 430 000,00 Kč 2 430 000,00 Kč 2 430 000,00 Kč

školkovné RV 630 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč

školkovné PV 450 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč

podpora provozu 471 000,00 Kč 1 413 000,00 Kč 942 000,00 Kč 0,00 Kč

podpora pronájmu 42 000,00 Kč 126 000,00 Kč 84 000,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM RV 1 143 000,00 Kč 3 429 000,00 Kč 2 916 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč



4.6.8 Výkaz zisků a ztrát 

Tab. 27: Výkaz zisků a ztrát (vlastní zpracování) 

Výkaz zisků a ztrát přehledně zobrazuje veškeré výnosy a náklady společnosti v prvních 

třech letech. Výnosy jsou zastoupeny především tržbami z prodeje vlastních služeb a dále 

provozními výnosy v podobě dotací. Výkaz také zobrazuje položky nákladů, jež jsou 

nejvyšší v podobě osobních nákladů a externě využívaných služeb společnosti. 
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Výkaz zisků a ztrát

2 017 2 018 2 019 2 020

1 Výkony 630 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč

1 Tržby z prodeje 
vlastních služeb

630 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč

školkovné 630 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč 1 890 000,00 Kč

3 Výkonová 
spotřeba

296 000,00 Kč 740 400,00 Kč 740 400,00 Kč 740 400,00 Kč

5 spotřeba 
materiálu a energie

72 800,00 Kč 70 800,00 Kč 70 800,00 Kč 70 800,00 Kč

energie 20 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč

materiál 52 800,00 Kč 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč

6 Služby 223 200,00 Kč 669 600,00 Kč 669 600,00 Kč 669 600,00 Kč

nájemné 76 000,00 Kč 228 000,00 Kč 228 000,00 Kč 228 000,00 Kč

vedení účetnictví 8 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč

telefon, internet 2 400,00 Kč 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč

stravování 136 800,00 Kč 410 400,00 Kč 410 400,00 Kč 410 400,00 Kč

marketing 52 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

9 Osobní náklady 645 880,00 Kč 1 937 640,00 Kč 1 937 640,00 Kč 1 937 640,00 Kč

mzdové náklady 482 000,00 Kč 1 446 000,00 Kč 1 446 000,00 Kč 1 446 000,00 Kč

náklady na SZ a ZP 163 880,00 Kč 491 640,00 Kč 491 640,00 Kč 491 640,00 Kč

16 Odpisy 80 000,00 Kč 240 000,00 Kč 160 000,00 Kč 0,00 Kč

20 Ostatní provozní 
výnosy

1 455 120,00 Kč 3 078 000,00 Kč 2 052 000,00 Kč 0,00 Kč

29 Jiné provozní 
náklady

1 600,00 Kč 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč 4 800,00 Kč

VH před zdaněním 1 061 640,00 Kč 2 045 160,00 Kč 1 099 160,00 Kč -792 840,00 Kč

Daň 201 712,00 Kč 388 580,00 Kč 208 840,00 Kč 0,00 Kč

VH po zdanění 859 928,00 Kč 1 656 580,00 Kč 890 320,00 Kč -792 840,00 Kč



Již v prvním roce, kdy je školka otevřena pouhé čtyři měsíce, realizuje zisk po 

zdanění přes 859 928 Kč v realistické variantě. Očekávané zisky v druhém roce, kdy je 

dotován provoz po celých dvanáct měsíců dosahujý hodnoty  1 656 580 Kč po zdanění. 

Jelikož jsou výnosy počítány při obsazenosti ze 75 %, mohou se zisky ve skutečnosti lišit. 

Výsledky hospodaření v případě optimistické varianty by byly vyšší až o půl 

milionu korun. V případě pesimistické varianty by školka vykazovala v prvních dvou letech 

také kladné výsledky hospodaření, ovšem naopak o půl milionu korun nižší. V roce 2020, 

kdy již provoz není dotován ze strany EU se společnost dostává do ztráty, musí tedy 

zvednout cenu za poskytované služby na úroveň 10 000 Kč. Vzhledem k analýze 

konkurence je možné tuto cenu nastavit jako paušální. Další možností je žádost o zápis 

zařízení do rejstříku škol, po jejímž schválení je zařízení dotováno ze strany státu. 

4.6.9 Cash flow nepřímou metodou 

Tab. 28: Cash flow (vlastní zpracování) 

Vynaložené peněžní prostředky k pokrytí počátečních investičních nákladů sice tvoří velké 

výdaje, ale tok peněžních prostředků je i v prvním roce kladný, a to v hodnotě 655 708 Kč. 

V dalších letech se s kladným výsledkem hospodaření ustálí i tok peněžních prostředků a 

nadále stoupá. 
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Výkaz Cash Flow nepřímou metodou

2017 2018 2019 2020

Počáteční stav PP 50 000,00 Kč 655 708,00 Kč 2 552 288,00 Kč 3 602 608,00 Kč

VH před zdaněním 1 061 640,00 Kč 2 045 160,00 Kč 1 099 160,00 Kč -792 840,00 Kč

Odpisy 80 000,00 Kč 240 000,00 Kč 160 000,00 Kč 0,00 Kč

Vklad jednatele 145 780,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Daň z příjmů 201 712,00 Kč 388 580,00 Kč 208 840,00 Kč 0,00 Kč

Pořízení majetku 480 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

CF provozní 605 708,00 Kč 1 896 580,00 Kč 1 050 320,00 Kč -792 840,00 Kč

Konečný stav PP 655 708,00 Kč 2 552 288,00 Kč 3 602 608,00 Kč 2 809 768,00 Kč



4.6.10 Rozvaha 

Tab. 29: Rozvaha k 31.12. (vlastní zpracování) 

4.6.11 Ukazatele ekonomické efektivnosti 

Průměrné roční zisky 

Průměrný roční zisk po zdanění neboli EAT je potřebný pro výpočet doby návratnosti, 

rentability vlastního kapitálu a dalších ukazatelů ekonomické efektivnosti. Průměrný roční 

zisk před započítáním nákladových úroků a daně, tzv. EBIT, je součástí výpočtu rentability 

celkových aktiv a návratnosti investic. První rok je opět přepočítán na pouhé čtyři měsíce 

vzhledem k faktu, že je školka otevřena od měsíce září. Průměrný roční zisk před zdaněním 

za roky 2016 až 2019 činí 582 677 Kč, průměrný zisk po zdanění potom 471 969 Kč. 
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Rozvaha k 31.12.

Rok 2017 2018 2019 2020

1 Aktiva celkem 1 055 708,00 Kč 2 712 288,00 Kč 3 602 608,00 Kč 2 809 768,00 Kč

3 Dlouhodobý 
majetek 
(zahrnut 
drobný 
odepisovaný) 

400 000,00 Kč 160 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

37 Oběžná aktiva 655 708,00 Kč 2 552 288,00 Kč 3 602 608,00 Kč 2 809 768,00 Kč

78 Pasiva celkem 1 055 708,00 Kč 2 712 288,00 Kč 3 602 608,00 Kč 2 809 768,00 Kč

79 Vlastní kapitál 1 055 708,00 Kč 2 712 288,00 Kč 3 602 608,00 Kč 2 809 768,00 Kč

80 Základní 
kapitál

195 780,00 Kč 195 780,00 Kč 195 780,00 Kč 195 780,00 Kč

96 Nerozdělený 
zisk minulých 
let

0,00 Kč 859 928,00 Kč 2 516 508,00 Kč 3 406 828,00 Kč

99 VH běžného 
účetního 
období

859 928,00 Kč 1 656 580,00 Kč 890 320,00 Kč -792 840,00 Kč



Tab. 30: Průměrné zisky (vlastní zpracování) 

Doba návratnosti 

Tab. 31: Doba návratnosti (vlastní zpracování) 

Z tabulky vyplývá, že za první čtyři měsíce, kdy je MŠ otevřena v roce 2016, nejsou 

pokryty investiční náklady projektu s rozdílem 814 300 Kč. V druhém roce, kdy školka již 

funguje kompletních 12 měsíců, jsou investiční náklady pokryty v plné výši s přebytkem 1 

737 988 Kč. Je-li doba návratnosti počítána jako poměr investičních nákladů projektu k 

ročnímu peněžnímu toku, dosahuje hodnoty 0, 95 roku, tedy téměř jeden rok. Je tedy 

zřejmé, že doba návratnosti projektu je velmi krátká a k pokrytí investičních nákladů 

projektu založení takového zařízení stačí doba kratší než dva roky. 

Čistá současná hodnota 

Vedle hodnot peněžních toků je pro výpočet čisté současné hodnoty významná výše 

diskontní míry. Zvolení tohoto parametru významně ovlivňuje hodnoty výsledné čisté 

současné hodnoty. Je nutné brát v úvahu úrokovou míru poptaného úvěru, jenž by mohl být 

jediným externím zdrojem financování projektu, a současně alternativní náklady interních 

finančních zdrojů, jež tvoří hodnoty nejlepšího jiného možného užitku, který by firma 

mohla získat použitím předmětných finančních prostředků. Po zvážení těchto vlivů a 

zahrnutí předpokládané inflace a rizika je určena diskontní míra ve výši 5 %. 
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Průměrné zisky

Rok EAT EBIT

2017 859 928,00 Kč 1 061 640,00 Kč

2018 1 656 580,00 Kč 2 045 160,00 Kč

2019 890 320,00 Kč 1 099 160,00 Kč

2020 -792 840,00 Kč -792 840,00 Kč

Průměrný roční zisk 653 497,00 Kč 853 280,00 Kč

Doba úhrady

Rok 2017 2018 2019

Roční Cash Flow 605 700,00 Kč 2 552 288,00 Kč 3 602 608,00 Kč

Investiční náklady 1 420 000,00 Kč

Pokrytí -814 300,00 Kč 1 737 988,00 Kč 5 340 596,00 Kč



Výpočet diskontní míry vypadá následovně: 2% riziková prémie  + 1% úrok na 

spořícím účtu + 2% očekávaná míra inflace = 5 %, což je výše diskontu, jež se běžně 

u českých firem používá. 

Výpočet ČSH: +  

Tab. 32: Čistá současná hodnota (vlastní zpracování) 

Čistá současná hodnota projektu při době životnosti 4 roky nabývá hodnoty po 

zaokrouhlení 8,7 milionů korun. Lze říct, že správná hodnota ČSH je jakékoliv nezáporné 

číslo. Nulová hodnota tohoto ukazatele napovídá, že z pohledu cash flow je daná investice 

nepřínosná. V tomto případě tomu tak není, investice je tedy výnosná. 

Ukazatele rentability 

Tab. 33: Ukazatele rentability (vlastní zpracování) 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE vyjadřuje výnosnost vlastního kapitálu a je spočítána 

jeho podílem na výsledku hospodaření po zdanění. Tento ukazatel vykazuje vysokou 

hodnotu, a to díky tomu, že výsledek hospodaření je kladný a dosahuje velkých částek. 

CF
(1+ r )∧ t
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ČSH

Životnost CF diskont diskont ČSH

1 605 700,00 Kč 5 % 1 605 700,00 Kč

2 2 552 288,00 Kč 5 % 1,05 2 430 750,48 Kč

3 3 602 608,00 Kč 5 % 1,1025 3 267 671,66 Kč

4 2 809 768,00 Kč 5 % 1,157625 2 427 183,24 Kč

8 731 305,37 Kč

Ukazatele rentability

Rok EAT EBIT Celková aktiva ROE ROA ROI

2017 859 928,00 Kč 1 061 640,00 Kč 1 055 708,00 Kč 81,46 % 100,56 % 100,56 %

2018 1 656 580,00 Kč 2 045 160,00 Kč 2 712 288,00 Kč 61,08 % 75,40 % 75,40 %

2019 890 320,00 Kč 1 099 160,00 Kč 3 602 608,00 Kč 24,71 % 30,51 % 30,51 %

2020 -792 840,00 Kč -792 840,00 Kč 2 809 768,00 Kč -28,22 % -28,22 % -28,22 %



Tento ukazatel vypovídá majitelce o zhodnocení vloženého kapitálu do společnosti. 

Rentabilita aktiv ROA vyjadřuje výnosnost celkových aktiv, a tedy na rozdíl od 

rentability vlastního kapitálu vypovídá o výsledku hospodaření získaného z peněz od 

majitelky i ze strany Evropského sociálního fondu. Stejně jako v případě rentability 

vlastního kapitálu se společnost pohybuje ve vysokých hodnotách návratnosti celkových 

aktiv díky vysokým ziskům a nulovým zásobám. 

Rentabilita investic porovnává skutečně dosažený zisk s počátečními náklady na 

investici. V případě podnikatelského plánu na založení školky dosahuje extrémně vysokých 

hodnot, z čehož vyplývá ziskovost celkového projektu. 

4.7 Hodnocení rizik 

Riziko je na jedné straně spojeno s nadějí na dosažení zvláště dobrých hospodářských 

výsledků, na druhé straně je doprovázeno nebezpečím podnikatelského neúspěchu, který 

vede ke ztrátám a v krajním případě až k úpadku firmy.  91

Podnikatelské riziko spočívá v nebezpečí, že skutečné výsledky hospodaření se 

mohou lišit od výsledků předpokládaných. V oblasti služeb péče o dítě se sice není nutné 

obávat rizik spojených s technologickým vývojem či pohybem měnového kurzu, ale vzniká 

zde velké riziko poptávky. Zařízení péče o děti čelí obavám z nedostatku zájmu o tyto 

služby v městské části Brno-Žabořesky. Tento nezájem by mohl být zapříčiněn zejména 

politickým nátlakem na vznik již zmiňovaných dětských skupin, jež fungují na neziskové 

bázi a poplatky za hlídání dítěte v takové skupině jsou minimální. Dále také vznikem nové 

obecní mateřské školy nebo značným navýšením kapacit současných MŠ. Riziko poptávky 

je ovlivněno také propagací a oslovením potenciálních zákazníků. Je tedy možné, že 

náklady na marketing mohou dosáhnout větších částek, než podnikatel předpokládá. 

Mikroekonomická rizika společnosti jsou spojena především se vstupem nové 

konkurence na trh a s nedostatky v oblasti personálního obsazení. Riziko nového 

konkurenta je v městské části Brno-Žabovřesky velké, a to především z důvodu rychlého 

rozvoje Technologického parku Brno. Spojení těchto aktivit s nedostatkem míst pro děti v 

obecních školkách a s absencí soukromých zařízení tohoto typu může vést k rychlé reakci 

podnikatelů v oboru služeb péče o dítě. Je tedy žádoucí vstoupit na trh v co nejkratší době. 

Druhým zmiňovaným rizikem jsou problémy s personálním obsazením. Pro projekt je 

  FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. s. 13591
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klíčové najít zaměstnance s dlouhodobou perspektivou a velmi dobrým vztahem ke 

službám v péči o děti. Odchod některého pracovníka může vyústit ve značnou 

nespokojenost dětí i jejich rodičů. Snaha o udržení a motivaci zaměstnanců je tedy 

klíčovým úkolem podnikatele jako ředitele mateřské školy. 

Finanční riziko společnosti se objevuje v možných větších pohledávkách za 

klienty, jež mohou vznikat po závazném zápisu dítěte do školy a následným  

nedodržováním platebních podmínek, či neplacením. V takovém případě by sice firma dítě 

ze zařízení vyloučila, ale nezabránila by ztrátě spojené s časovou náročností na opětovné 

obsazení volného místa. Nedostatku finančních prostředků by firma mohla čelit také 

v případě epidemického onemocnění dětí, a s tím související absencí. Při dlouhodobé 

absenci dítěte má rodič samozřejmě nárok na vrácení školkovného, a tak by společnost 

tento problém mohla řešit pouze snížením mzdových nákladů. 

Riziko zvýšení nákladů by v případě projektu nastalo pouze rapidním zvýšením 

nájemného či jiných služeb, jež společnost outsourcuje. Je proto důležité sledovat 

alternativní dodavatele. 

Makroekonomická rizika mohou nastat v případě zhoršení finanční situace rodičů.  

Taková situace by musela v různé míře zasáhnout všechny hospodářské jednotky. Je možné   

spatřovat takové riziko v závažných změnách daňového zákonodárství či celkových 

změnách trhu, které vedou ke zvýšení nezaměstnanosti či poklesu mezd. 
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4.8 Časový harmonogram projektu 

Tab. 34: Časový harmonogram projektu (vlastní zpracování)  

Časový plán projektu znázorňuje jednotlivé činnosti a jejich dobu trvání. Jelikož je začátek 

některých činností závislý na konci jiné činnosti, k realizaci celého projektu je nutné počítat 

s přípravou v nejkratší době 5 měsíců. Projekt založení soukromého zařízení péče o děti je 

započat zpracováním podnikatelského plánu a následnou administrativou spojenou s 

potřebnými povoleními. Stavební úpravy jsou sice časově nenáročné, ale jejich zahájení 

závisí na výběru a pronájmu objektu. Propagace a zápis dětí do školky by měl probíhat v 

minimálním časovém intervalu dvou měsíců. Důležité je současně počítat s časovou 

rezervou při možných komplikacích. 
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Harmonogram projektu

Popis činnosti t duben květen čvn čvc srpen

Vytvoření podnikatelského plánu 5

Výběr a pronájem objektu 3

Vypracování projektu 2

Sádrokartonové úpravy 1

Malování 1

Podlahové krytiny 1

Úprava sociálního zařízení 1

Dodání nábytku 2

Nákup hraček a dalšího vybavení 3

Vybavení výdejny jídla 1

Vybavení relaxační místnosti 1

Vybavení herny 1

Zahradní úpravy 2

Konstrukce prolézaček 1

Personální obsazení 3

Úklid objektu 1

Změna užívání 4

Propagace 14

Zápis do školky 12



4.9 Exekutivní souhrn 

Hlavní myšlenkou podnikatelského záměru je úspěšná realizace projektu založení nové 

pobočky soukromého zařízení anglických jeslí a školky v atraktivní lokalitě Brno-

Žabovřesky, která čelí nedostatečné nabídce služeb v oboru péče o děti předškolního věku. 

Soukromé zařízení HAPPY PRESCHOOL, s.r.o. nabízí celkovou kapacitu 30 míst, 

z nichž jedna třída nabízí celodenní program pro děti od půl roku věku do tří let a druhá 

třída předškolní program pro děti od tří let do zahájení povinné školní docházky. Program 

celého zařízení je komunikován v anglickém jazyce, čímž oslovuje potenciální zákazníky 

nejen z České republiky, ale i zahraničí. Certifikovaný personál s výbornou znalostí jazyka 

uplatňuje individuální přístup ke každému zákazníkovi. Kromě intenzivní výuky 

anglického jazyka školka nabízí velké množství pohybových i výtvarně-uměleckých aktivit, 

záruku zdravého stravování a nadstandardní otevírací dobu.  

Školné činí 7 000 Kč měsíčně a zahrnuje veškeré aktivity, stravu i praní ložního 

prádla. Měsíční příjmy společnosti zahrnují v prvních dvou letech školné inkasované od 

rodičů a dotace ze strany Evropského sociálního fondu. Relativně vysoké investiční 

náklady projektu jsou pokryty již ve druhém roce fungování společnosti. Průměrné 

výsledky hospodaření se liší v období dotace projektu, kdy dosahují až hodnoty 1,65 

milionu korun, a po skončení podpory projektu ze strany EU. Po dvou letech fungování 

bude nutné přehodnotit cenovou politiku záměru, nebo požádat o zápis do školského 

rejstříku a tím o dotaci ze strany státu. Finanční plán je sestaven při předpokládaném 

naplnění 75 % kapacity s výhledem na tři roky. Očekávaný úspěch projektu je podpořen 

finanční analýzou rentability a čisté současné hodnoty. Možnosti budoucího rozvoje 

podniku jsou spatřeny v rozšíření služeb v podobě zájmových odpoledních aktivit pro děti i 

rodiče, hlídání dětí v domácnosti či výuce jiných cích jazyků. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování realizovatelného podnikatelského plánu pro 

založení nové pobočky společnosti HAPPY PRESCHOOL, s.r.o., soukromého zařízení 

péče o děti předškolního věku. Cíl práce byl splněn. Po teoretickém výkladu pojmů 

a výpočtů byla provedena analýza odvětví, zákazníků a konkurence. Přínosem vlastních 

návrhů řešení je konkrétní podnikatelský plán na založení anglických jeslí a školky 

v městské části Brno-Žabovřesky. 

Teoretická východiska práce se věnují popisu a vysvětlení pojmů spojených 

s podnikáním a možnostem poskytování služeb v oboru péče o děti v České republice. 

Společnost s ručením omezeným v podnikatelském plánu zakláda novou pobočku jejímž  

předmětem podnikání je péče o dítě do tří let věku v denním režimu a výroba, obchod a 

další služby. Dále se teoretická část zabývá shrnutím právních předpisů, jimž podobná 

zařízení podléhají, a objasněním výpočtů a analýz použitých v práci. 

Předmětem analytické části se stal v první řadě současný stav zvýšené poptávky 

po službách mateřských škol, ale také obor podnikání, potenciální zákazníci a konkurence. 

Hlavními silnými stránkami projektu jsou dobře zvolená lokalita, moderní přístup 

k výchově a široké portfolio zájmových aktivit. Hlavní hrozbou je vyhodnocen vstup nové 

konkurence na trh. Příležitosti jsou spatřeny v možnosti spolupráce s větší firmou či 

rozšíření nabízených služeb hlídání dětí v domácnosti. Z provedeného výzkumu vyplývá, 

že projekt má dlouhodobou šanci na úspěch a další rozvoj pouze v realistické variantě. 

Vlastní návrhy řešení zahrnují přínos ve formě zpracování marketingového, 

obchodního, organizačního a finančního plánu projektu. Marketingový plán zahrnuje 

především cenotvorbu a propagační strategii podniku. Obchodní plán popisuje kritéria 

výběru jednotlivých dodavatelů a organizační plán rozebírá personální strukturu projektu. 

Nejdůležitější součástí je však finanční plán podniku, jenž porovnává jednotlivé 

možnosti cizích zdrojů financování, plánuje výdaje a příjmy, výsledky hospodaření a další 

výkazy ve výhledu tří let života projektu. Nejvýhodnějším externím zdrojem financování 

byl zvolen dodavatelský úvěr s rovnoměrnými splátkami po dobu dvou let. Na nedostatku 

konkurence v oboru podnikání mají jistě zásluhu poměrně vysoké investiční náklady 

projektu založení mateřské školy. Příjmy jsou zastoupeny nejen školným vybraným 

od rodičů, ale také dotací ze strany EU. Výsledky hospodaření vykazují kladné hodnoty již 

v prvním roce a doba návratnosti projektu je kratší než dva roky. V pesimistické variantě by 
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podnik vykazoval také kladný výsledek hospodaření, ale pouze v hodnotě několika desítek 

tisíc po zdanění. Optimistická varianta by společnosti přinesla roční zisk po zdanění okolo 

1,1 milionu korun a bod zvratu by nastal již při zaplnění jedné poloviny kapacity. 

Časová náročnost příprav celého projektu vyžaduje pět měsíců, společnost tedy 

zahájí svoji činnost v září roku 2017 a bude usilovat o minimální naplnění 80 % kapacity 

školky. 
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Příloha 

Příloha č.1: Struktura dotazníku 

Dotazník 

Vážená paní/pane, 

Dovoluji si Vás oslovit jako rodiče s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou 
použity jako podklad pro analýzu dotazníkového šetření bakalářské práce na téma založení 
soukromé mateřské školy.  

Dotazník je zcela anonymní a údaje vyplývající z dotazníkové studie nebudou použity k 
žádným jiným účelům. 

Prosím o zaškrtnutí jedné odpovědi u každé z následujících otázek týkajících se služeb v 
oblasti péče o dítě. 

Děkuji Vám za ochotu a věnovaný čas. 
          Petra Veselá 

1. Pohlaví: 

• žena 
• muž 

2. Věk: 

• 16 - 25 let 
• 26 - 35 let 
• 36 a více 

4. Zaměstnání: 

• Student 
• Zaměstnanec 
• OSVČ 
• Rodičovská dovolená 
• Nezaměstnaný 

5. Umístil/a byste dítě do soukromé mateřské školy: 

• Ano 
• Ne 



6. Jaké měsíční školné je pro Váš rodinný rozpočet přijatelné: 

• 0 - 3000 Kč 
• 3000 - 5000 Kč 
• 5000 - 7000 Kč 
• 7000 - 9000 Kč 
• 9000 a více 

7. Které z následujících služeb, které nabízejí soukromé mateřské školy jsou pro Vás 
nejdůležitější (uveďte maximálně tři odpovědi): 

• Sportovní aktivity 
• Výuka jazyků 
• Logopedii 
• Zdravé stravování 
• Menší kolektiv dětí na jednoho učitele 
• Výtvarné aktivity 
• Hudební aktivity 
• Delší otevírací doba 


