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Anotácia 

 

Cieľom diplomovej práce je spracovanie  podnikateľského plánu na zaloţenie 

súkromnej anglickej druţiny pre ţiakov prvého stupňa základných škôl. Prvá časť práce 

je teoretická, vymedzuje základné pojmy a popisuje základné črty podnikateľského 

plánu. Ďalšia časť je venovaná analýze súčasnej situácie na trhu. Záver práce obsahuje 

vlastný návrh riešenia podnikateľského plánu, ktorý má pomôcť spoločnosti úspešne 

vstúpiť na trh. 
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Annotation 

The aim of this diploma thesis is to draw up a business plan for establishing an English 

after school club for pupils of the 1st- 4th year at primary schools.  The first part of the 

thesis is theoretical.  It defines key terms and describes central characteristics of the 

business plan.  The second part focuses on the analysis of the current market situation.  

The concluding part contains the business plan itself, which should help the company to 

enter the market successfully. 
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Úvod 

 

Realizovanie vlastnej podnikateľskej idey, stanovenie si vlastných pravidiel, ale 

taktieţ veľké riziko, to všetko prináša podnikanie. Aj napriek riziku začína podnikať 

viac a viac ľudí. Vedie ich k tomu vidina  príleţitosti, medzery na trhu a hlavne vidina 

veľkého zárobku. K tomu aby boli ciele začínajúcich podnikateľov naplnené, nestačí len 

dobrý nápad, ale taktieţ odhodlanie podnikateľa, obetovanie času a finančných 

prostriedkov. Aby maximalizoval svoje šance pre úspešný vstup na trh, potrebuje 

podnikateľský plán.  Ten slúţi k usporiadaniu podnikateľových myšlienok a vízií. 

Poskytuje mu príleţitosť premyslieť a kriticky zhodnotiť podnikateľský koncept 

a hlavne vyvarovať sa chýb v ňom. 

V tejto diplomovej práci sa budem zaoberať vytvorením podnikateľského plánu pre 

zaloţenie anglických druţín pre ţiakov prvého stupňa základných škôl. Tuto myšlienku 

mi vnukla moja sestra, ktorá pracuje v súkromnej jazykovej škole a rada by mala svoju 

vlastnú spoločnosť s podobným zameraním. 

V dnešnej dobe je otázka ďalšieho vzdelávania a rozširovania svojej kvalifikácie 

aktuálna pre väčšinu  ľudí či uţ pracujúcich alebo  prácu  hľadajúcich. Znalosť cudzieho 

jazyka, najmä anglického,  je beţnou  poţiadavkou zamestnávateľov. No i napriek tomu 

sa domnievam, ţe jazykové schopnosti  školákov sú na veľmi nízkej úrovni. Je to 

spôsobené tým, ţe mnoho kvalifikovaných lektorov  dáva prednosť firemnej sfére pred  

pozíciou učiteľa na škole základnej alebo strednej. No je zrejmé, ţe ako aj dnes tak aj 

v budúcnu bude o úspechu či neúspechu človeka rozhodovať  práve znalosť cudzieho 

jazyka a jeho schopnosť dorozumieť sa s ľuďmi na celom svete. 
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Ciele práce a metódy spracovania 

 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie podnikateľského plánu, ktorý 

sa bude zaoberať zaloţením anglických druţín pre ţiakov prvého stupňa základných 

škôl v Prahe, v ktorých sa budú ţiaci pomocou zábavných aktivít vzdelávať 

v anglickom jazyku. Práca ma poskytnúť obraz o tom, či je projekt ţivotaschopný  a či 

prinesie začínajúcemu podnikateľovi úspech, návrat vloţených investícii 

a v neposlednom rade zisk. Tento podnikateľský plán bude obsahovať všetky 

informácie ,ktoré sa budú týkať tohto projektu ako napríklad zaloţenia, propagácie, 

finančného plánu a prevádzkovania. Bude to dokument obsahujúci všetky náleţitosti 

reálneho podnikateľského plánu. 

Mojou snahou bude zostaviť tento plán tak, aby bol pouţiteľný  v prípade potreby 

získania cudzieho kapitálu, a teda ako podklad pre prípadného investora. Mal by ho 

zaujať a jasne  mu objasniť zhodnotenie a návrat jeho investície. 

Okrem spracovania reálneho podnikateľského plánu, je ďalším cieľom tejto práce 

priblíţiť problematiku podnikania a podnikateľského plánu z teoretického hľadiska. 

Tomu sa budem venovať v prvej časti diplomovej práce, kde budú pouţité najmä 

metódy empirické ( analýza literatúry, internetových zdrojov...). Hlavné body 

teoretickej časti sa budú zaoberať definovaním podnikateľa, podnikateľského plánu  

a moţných právnych foriem podnikania. 

V analytickej časti a tieţ v časti návrhovej pouţijem metódu syntézy a komparácie 

na základe získaných  teoretických poznatkov. Budem vyuţívať dostupné informácie 

poskytované českým štatistickým úradom a informácie získané zo SLEPT analýzy, 

analýzy konkurencie, zákazníkov a SWOT analýzy. 



 

- 13 - 

 

Teoretická časť 

1. Úvod do podnikania 

1.1. Právne predpisy 

Hneď v úvode teoretickej časti diplomovej práce je dobré si definovať základné 

pojmy, s ktorými by mali byť začínajúci podnikatelia oboznámení. Ako prvý si 

definujeme pojem obchodný zákonník. Jedná sa o právny predpis, ktorý upravuje 

oblasť obchodného práva, a konkrétne upravuje postavenie podnikateľov (vznik, zmeny 

a zánik obchodných spoločností atď.), obchodné záväzkové vzťahy (náleţitosti 

obchodných zmlúv, zodpovednosť za škodu atď.) a taktieţ aj iné vzťahy súvisiace 

s podnikaním. Nájdeme tu definíciu pojmov podnik, podnikanie a podnikateľ. (17) 

Právny predpis, ktorý sa zameriava na vzťah medzi štátom a podnikateľským 

subjektom, ktorý prevádzkuje svoju činnosť na základe ţivnostenského oprávnenia je 

živnostenský zákonník. Tento zákon stanovuje základné podmienky pre prevádzkovanie 

ţivnostenského podnikania. Jasne definuje, čo je ţivnosť a čo naopak nie je, aké druhy 

ţivnosti poznáme. Zaoberá sa prekáţkami prevádzkovania ţivnosti, ţivnostenskou 

kontrolou či pokutami za porušovanie zákona. (20) 

1.2. Podnikateľ,  podnik a podnikanie 

K charakterizovaniu osoby podnikateľa som si vybral definíciu od Jaroslavi 

Zichovej. Podnikateľ je osoba, ktorá realizuje podnikateľskú činnosť, čím sa snaţí 

zhodnotiť vlastný investovaný kapitál, ale súčasne podstupuje riziko jeho straty. Je to 

osoba , ktorá je ochotná podstúpiť toto riziko a má schopnosť rozpoznať podnikateľskú 

príleţitosť, mobilizovať a vyuţívať prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov. (9) 

„Sir Winston Churchil povedal, ţe optimista vidí príleţitosť v kaţdom 

nebezpečenstve, zatiaľ čo pesimista vidí nebezpečenstvo v kaţdej príleţitosti“ a 

preto úspešných podnikateľov  môţeme vo väčšine prípadov povaţovať za optimistov, 

ktorí sú ešte k tomu  odhodlaní a plní elánu podstúpiť náročnú cestu aby dosiahli svoj 

cieľ. (21, s.12) 
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Keby  mám teda porovnávať osobu podnikateľa  a nepodnikateľa, asi najväčší 

rozdiel bude ich postoj v myslení a v tom, ţe podnikatelia nie len veria svojím snom, ale 

pracujú na tom aby ich uskutočnili. A preto by mali podnikatelia spĺňať niektoré 

základne osobnostné predpoklady :  

 vytrvalosť - odhodlanosť uspieť, 

 pohotovosť, 

 flexibilita, 

 sklon k riskovaniu, 

 kreativita, 

 zodpovednosť, 

 ctiţiadostivosť, 

 schopnosť viesť tím, 

 zmysel pre pozorovanie, 

 pozitívna orientácia voči všetkým ľuďom, s ktorými prichádza podnikateľ v 

rámci podnikania do styku. (22) 

 

Pojem podnik nájdeme definovaný v zákone č. 513/1991 Zb., v platnom znení , 

a jedná sa o súbor hmotných (stroje, budovy, materiál, ...), osobných (pracovná sila), ale aj 

nehmotných (patenty, licencie, vynálezy, ... ) zloţiek podnikania. K podniku patria veci, 

práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúţia na prevádzkovanie podniku alebo majú pre 

tento účel slúţiť. (10) 

 

Definícií podnikania je veľké mnoţstvo. Kaţdá odzrkadľuje rôzne poznatky a 

skúsenosti  svojich tvorcov. Robert Hisrich popísal podnikanie nasledovne: 

 „Podnikanie je proces vytvárania čohosi iného, čomu náleţí hodnota 

prostredníctvom vynakladania potrebného času a úsilia, preberanie sprievodných 

finančných, psychických a spoločenských rizík a získavanie výslednej odmeny v 

podobe peňaţného a osobného uspokojenia.“ (3, s.22) 

V praxi sa najčastejšie pouţíva definícia, ktorú vymedzuje obchodný zákonník. 

V ňom je podnikanie definované ako sústavnú činnosť vykonávaná podnikateľom pod 

vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku. (10) 
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2. Zahájenie podnikateľskej činnosti 

 

Ak dospejeme k záveru, ţe sme ochotní podstupovať  a následne schopní ustáť tlak, 

ktorý bude na nás a náš podnik či ţivnosť vyvíjaný, mali by sme dostatok času venovať 

príprave a prepracovaniu podnikateľského plánu. Ten by nám mal pomôcť vyvarovať sa 

chýb a nesprávnym rozhodnutiam. Samozrejme, ţe voľba začať podnikať nie je 

nezvratná, môţeme vţdy svoju činnosť ukončiť, ale musíme rátať s tým, ţe 

pravdepodobne sa nám nevrátia všetky náklady vynaloţené na začatie podnikateľskej 

činnosti. Mali by sme si teda jasne definovať, čo bude predmetom našej činnosti, aká je 

situácia na trhu, koľko finančných prostriedkov budeme potrebovať, kde ich budeme 

získavať a taktieţ musíme vybrať vhodnú právnu formu. Takýmto spôsobom a s takto 

zostaveným podnikateľským plánom najlepšie predídeme zbytočným chybám. Prípadné 

slabiny a zistené nedostatky  môţeme odstrániť ešte pred zahájením našej činnosti, čo 

nám pomôţe dosiahnuť čo najvyššiu reálnosť a ţivotaschopnosť nášho plánu. 

 

2.1. Právne formy podniku 

Výhody aj nevýhody má kaţdá právna forma podniku, kaţdá je iná , kaţdá  je 

niečím špecifická. A je teda na podnikateľovi a jeho rozhodnutí, ktorú právnu formu si 

zvolí, ktorá bude pre neho najvýhodnejšia a bude pod ňou vystupovať na trhu.  

V ekonomickej teórii je zvyčajne právna forma vlastníctva povaţovaná za základný 

rozlišovací znak podnikov. Napr. Samuelson a Begg hovoria o podnikoch jednotlivca, 

podnikoch vo vlastníctve spoločenstva, spoločnostiach, druţstvách, štátnych podnikoch. 

Zhruba rovnako členia podniky aj právne normy v ČR (obchodný zákonník a 

ţivnostenský zákon). (8) 

Ako uvádza obchodný zákonník, v Českej republike môţu ľudia podnikať dvomi 

spôsobmi, (10) : 

 

 podnikanie fyzických osôb 

 podnikanie právnických osôb 
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Vo svojej druhej časti upravuje typy právnych foriem (obchodné spoločnosti 

a druţstva). Naopak ţivnostenský zákon sa zameriava na fyzické osoby, ktoré 

prevádzkujú svoju činnosť na základe ţivnostenského oprávnenia.  

 

2.2. Podniky v ČR podľa právnej formy 

2.2.1. Podnik jednotlivca 

Samostatný podnikateľ, ktorý prevádzkuje svoju činnosť zvyčajne formou  

ţivnosti. Aby sa jednotlivec mohol stať ţivnostníkom, musí spĺňať celú radu podmienok 

vyplývajúcich zo zákona ako napr.: 

 musí mať viac ako 18 rokov 

 musí byť spôsobilý k právnym úkonom 

 musí byť bezúhonný 

 musí byť odborne spôsobilý ţivnosť vykonávať (8) 

 

 

2.2.2. Verejná obchodná spoločnosť 

Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby 

podnikajú pod spoločnou firmou a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne 

celým svojím majetkom. Firma musí obsahovať označenie "verejná obchodná 

spoločnosť", ktoré môţe byť nahradené skratkou "ver. obch. spol." alebo "v. o. s.". Ak 

obsahuje firma meno aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatok "a spol.". Návrh 

na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci spoločníci a prikladá sa k 

nemu spoločenská zmluva. (17) 

 

Ţivnosť 

ohlasovacie 

 

 

koncesované 

remeselné 
 

viazané 
 

voľné 

 

obchodná 
 

výrobná 
 

poskytovanie 

sluţieb 

Obr. 1: Klasifikácia ţivností podľa Synka (8) 
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2.2.3. Komanditná spoločnosť 

Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí 

za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom 

registri (komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom 

(komplementári). Firma spoločnosti musí obsahovať označenie "komanditná 

spoločnosť", postačí však skratka "kom. spol." alebo "k. s.". Ak obsahuje firma 

spoločnosti meno komanditistu, ručí tento komanditista za záväzky spoločnosti ako 

komplementár. Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra 

podpisujú všetci spoločníci a prikladá sa k nemu spoločenská zmluva. (17) 

 

2.2.4. Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou. Spoločnosť môţe 

byť zaloţená fyzickou aj právnickou osobou( dokonca aj jednou osobou), no môţe mať 

najviac 50 spoločníkov. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie 

"spoločnosť s ručením obmedzeným". 

U tohto typu spoločnosti je základné imanie tvorené vkladmi spoločníkov a jej 

spoločníci ručia za záväzky spoločnosti. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá 

spoločnosť celým svojím majetkom.  

Valná hromada  spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Štatutárnym 

orgánom je jeden alebo viac konateľov.  

Zaloţenie a spravovanie tejto spoločnosti je oveľa jednoduchšie ako u akciovej 

spoločnosti. (8) 

 

2.2.5. Akciová spoločnosť 

Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základný kapitál je rozdelený na určitý 

počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich 

záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. Firma 

spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." 

alebo skratku "a.s.". Spoločnosť môţe byť zaloţená jedným zakladateľom, ak je 

zakladateľ právnickou osobou, inak dvoma alebo viacerými zakladateľmi. Základný 

kapitál spoločnosti zaloţenej s verejnou ponukou akcií musí byť najmenej 20 000 000 
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Kč, ak nestanovil zvláštny právny predpis vyššiu čiastku. Základný kapitál spoločnosti 

zaloţenej bez verejnej ponuky akcií musí byť najmenej 2 000 000 Kč. (17) 

 

2.2.6. Druţstvo 

Druţstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb zaloţeným za účelom 

podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb 

svojich členov .Firma druţstva musí obsahovať označenie "druţstvo". Druţstvo musí 

mať najmenej päť členov; to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. 

Druţstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým 

svojím majetkom. Základný kapitál druţstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých 

splatenie sa zaviazali členovia druţstva. Zapisovaný základný kapitál musí byť 

najmenej 50 000 Kč. (17) 

 

2.2.7. Verejné (štátne) podniky 

Verejnými (štátnymi) podnikmi sú obecne organizácie, ktoré zabezpečujú niektoré 

dôleţité sluţby ako napr. ţelezničnú dopravu, správu ciest, poštu, rozhlas, televíziu 

a iné. Tieto organizácie sú buď úplne vo vlastníctve štátu alebo v zmiešanom vlastníctve 

(časť patrí súkromným vlastníkom).Okrem štátnych podnikov existujú aj neziskové 

organizácie, ktoré zabezpečujú sluţby, ako napr. obrana štátu, bezpečnosť, ochrana 

zdravia a ţivotného prostredia, vzdelávanie, budovanie infraštruktúry, iné verejne 

prospešné činnosti. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Triedenie podnikov v ČR podľa Synka (8) 
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2.3. Nadnárodné formy podnikania 

Hlavným cieľom vzniku nadnárodných právnych foriem spoločností je uľahčiť 

podnikanie v rámci EU, odbúrať prekáţky obmedzujúce podnikateľské a obchodné 

aktivity, ktoré vyplývajú z odlišných právnych úprav jednotlivých krajín. Medzi tieto 

nové formy podnikania zaraďujeme  európske hospodárske záujmové zdruţenie, 

európsku druţstevnú spoločnosť a európsku akciovú spoločnosť. V budúcnosti by sem 

mala patriť aj Európska súkromná spoločnosť. 

 

2.3.1. Európske hospodárske záujmové zdruţenie 

Najstaršou nadnárodnou právnou formou je európske hospodárske záujmové 

zdruţenie (EZHZ). Nariadenie o EZHZ nadobudlo účinnosť uţ 1. júla 1989, na území 

Českej republiky je však účinné odo dňa vstupu ČR do Európskej únie, teda od 1. mája 

2004. Hlavným cieľom tejto nadnárodnej formy je umoţniť podnikateľom (právnickým 

i fyzickým osobám) cezhraničné partnerstvo, ktoré je z väčšej časti upravené normami 

európskeho práva a vo zvyšku podlieha úprave národnej. Účelom zoskupenia je uľahčiť 

alebo rozvíjať hospodársku činnosť svojich členov alebo zvyšovať výsledky tejto 

činnosti, jeho účelom nie je dosahovanie zisku pre vlastnú potrebu. EZHZ tak svojim 

členom umoţňuje prepojiť ich podnikateľské aktivity pri zachovaní vlastnej právnej 

subjektivity. (13) 

 

2.3.2. Európska druţstevná spoločnosť 

Naopak najmladšia z nadnárodných foriem spoločností je Európska druţstevná 

spoločnosť, označovaná niekedy aj ako európske druţstvo (SCE).Základným cieľom 

SCE je uspokojovanie potrieb jej členov alebo rozvoj ich hospodárskych a sociálnych 

aktivít, najmä uzatváraním zmlúv s členmi na dodávky tovaru alebo poskytovanie 

sluţieb alebo na vykonanie prác takého druhu, ktorý SCE vykonáva alebo zadáva. 

Účelom SCE môţe byť aj uspokojovanie potrieb jej členov vyššie uvedeným spôsobom 

prostredníctvom podpory ich účasti na hospodárskych činnostiach v jednej alebo 

viacerých SCE alebo vnútroštátnych druţstvách. SCE môţe vykonávať svoju činnosť 

prostredníctvom dcérskej spoločnosti. (15) 
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2.3.3. Európska spoločnosť 

Európska spoločnosť, Societas Europaea alebo SE, je spoločnosť, ktorá môţe byť 

zaloţená na území spoločenstva vo forme európskej akciovej spoločnosti a môţe sa  v 

priebehu svojej činnosti ľubovoľne presťahovať do iného členského štátu, bez toho, aby 

nastala jej likvidácia. V tom istom štáte ako sídlo musí byť umiestnené aj ústredie 

spoločnosti. SE sa riadi právom štátu, kde je umiestnené sídlo. Základný kapitál 

spoločnosti (SE) je podobne ako v prípade akciovej spoločnosti rozloţený na akcie a 

musí byť minimálne vo výške  120 000 eur(asi 3,4 milióna Kč). Obchodná firma musí 

obsahovať dodatok SE. (14) 

 

2.3.4. Európska súkromná spoločnosť 

Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú viac ako 99 % obchodných spoločností 

v Európskej únii, ale iba 8 % z nich sa zaoberá cezhraničným obchodom a 5 % z nich sú 

spoločné podniky, alebo podniky, ktoré majú v zahraničí dcérske spoločnosti. Aby sa 

zlepšil prístup MSP na jednotný trh vznikol návrh štatútu európskej súkromnej 

spoločnosti (Societas privata europaea - SPE). Tento návrh má uľahčiť malým a 

stredným podnikom obchodovanie na jednotnom trhu a následne zvýšiť ich výkonnosť 

na trhu.  

Európska súkromná spoločnosť (SPE) predstavuje jednotnú právnu formu pre celé 

spoločenstvo, určenú pre malé podniky. Povaha tejto spoločnosti je súkromná, čiţe jej 

podiely nesmú byť verejne ponúkané ani obchodované. Sídlo a hlavné miesto  

podnikania súkromnej spoločnosti môţu byť v rôznych štátoch Spoločenstva, rovnako 

ako platí, ţe môţu prechádzať z jedného členského štátu do druhého. V prípade 

zaloţenia súkromnej spoločnosti je dostatočné, ak je jej základný kapitál jedno euro. 

Súkromná spoločnosť má právnu subjektivitu, zakladá ju jedna alebo viac fyzických 

alebo právnických osôb. Za názvom firmy typu SPE (súkromná spoločnosť) by sa mala 

od nadobudnutia účinnosti nariadenia uvádzať skratka SPE. SPE má byť z daňového 

hľadiska kompatibilné s inými národnými právnymi formami; daňové zaobchádzanie s 

SPE má byť rovnaké ako s inými existujúcimi spoločnosťami v národných štátoch. (21) 
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2.4. Výber právnej formy 

Právne formy podnikania sa líšia vo viacerých aspektoch, ktoré by sme pri výbere 

tej vhodnej pre novovznikajúci podnik mali dozaista zváţiť. Významnú úlohu bude 

určite hrať náročnosť na počiatočný kapitál. Nemali by sme zabúdať ani na mieru 

podnikateľského rizika, pod čím sa rozumie hlavne rozsah a spôsob ručenia 

podnikateľov za záväzky spoločnosti. Podľa platnej právnej úpravy existujú dve 

varianty ručenia: 

 

obmedzené ručenie - podnikateľ ručí len do výšky nesplateného majetkového 

vkladu. Za záväzky spoločnosti neručí osobným majetkom, ale len majetkovým 

vkladom do podniku (napríklad u s.r.o.) 

neobmedzené ručenie - podnikateľ ručí za záväzky podniku celým svojím 

majetkom, to znamená. aj osobným. (napr. u verejnej obchodnej spoločnosti). (8) 

 

Z ďalších kritérií je potrebné spomenúť počet zakladateľov, administratívnu 

náročnosť zaloţenia podniku a rozsah výdavkov spojených so zaloţením podniku, ale aj 

jeho prevádzkovaním, účasť na zisku či strate. Ďalej by sme mali zohľadniť finančné 

moţnosti, obzvlášť prístup k cudzím zdrojom alebo napríklad  aj daňové zaťaţenie.  

Pri voľbe právnej formy novovznikajúceho podniku by mali byť zohľadnené všetky  

faktory a to nie len z hľadiska krátkodobého, ale aj z hľadiska dlhodobého. Do svojich 

úvah by sme teda mali zakomponovať nielen to, čo je pre nás vhodné a výhodné teraz, 

ale aj poţadovaný rozvoj do budúcnosti a jeho vplyv na súčasné rozhodnutia. Nie je na 

škodu dôkladne zváţiť všetky interné i externé vplyvy, keďţe ako som uţ spomínal 

výber nesprávne právne formy je spojený nielen s administratívnymi komplikáciami pri 

jej premene, ale aj s následne nepotrebnými výdavkami.  

Vzhľadom k typu podnikania, ktorý budem rozoberať v tejto práci a aspektom, 

ktoré ho budú ovplyvňovať, som sa rozhodol v nasledujúcom texte venovať právnej 

forme – Spoločnosť s ručením obmedzeným.  
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2.4.1. Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Najbeţnejším typom obchodnej spoločnosti v Českej republike je práve Spoločnosť 

s ručením obmedzeným. Jedná sa o spoločnosť, ktorá je podnikateľským subjektom 

typickým pre niţšie alebo stredne náročné kapitálové podnikanie. Hlavnou výhodou je  

obmedzené ručenie za záväzky spoločnosti, relatívne nízka hodnota základného 

kapitálu. a malá administratívna náročnosť. Spoločnosť môţe zaloţiť minimálne jedna 

osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Základné imanie je tvorené vkladmi 

spoločníkov. Tí ručia sa záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného 

imania, respektíve do výšky svojho vkladu. Spoločnosť zodpovedá za neplnenie svojich 

záväzkov celým svojím majetkom.  

Obchodné meno spoločnosti je základný identifikačný znak obchodnej spoločnosti 

a v našom prípade musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", 

postačí však  "spol. s.r.o." alebo "s.r.o.".   Musí byť súčasťou spoločenskej zmluvy. 

Výška základného kapitálu spoločnosti je stanovená na minimálnu hodnotu 200 

000 Kč, čo sa týka  výšky vkladu spoločníka - minimálnej 20 000 Kč. Pred podaním 

návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť splatené celé emisné áţio 

a najmenej 30% z kaţdého peňaţného vkladu. Celková výška splatených peňaţných a 

nepeňaţných vkladov musí však byť najmenej 100 000 Kč. V prípade, ak spoločnosť 

zakladá len jeden zakladateľ, musí byť základný kapitál spoločnosti splatený v plnej 

výške a aţ potom môţe byť zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis do 

obchodného registra podpisujú všetci konatelia. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jeden alebo viac 

konateľov a kaţdý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, ak 

spoločenská zmluva alebo stanovy nestanovia inak.  

Najvyšším orgánom je u spoločnosti s.r.o. valná hromada spoločníkov. Do 

pôsobnosti jej rozhodovania spadá napr. menovanie či odvolávanie konateľov, 

vykonávanie zmien v spoločenskej zmluve a stanovách. Schvaľovanie účtovnej 

uzávierky je tieţ v jej kompetencii. (18) 
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Spoločenská zmluva podľa obchodného zákonníka (10) musí obsahovať 

minimálne: 

 

 Obchodné meno, sídlo spoločnosti  

 predmet podnikania  

 určenie spoločníkov uvedením firmy alebo názvu a sídla právnickej osoby 

alebo mena a bydliska fyzickej osoby  

 výšku základného imania a výšku vkladu kaţdého spoločníka vrátane 

spôsobu a lehoty splácania vkladu  

 mená a bydlisko prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú 

v mene spoločnosti  

 mená a bydlisko členov prvej dozornej rady, ak sa zriaďuje  

 určenie správcu vkladu  

 iné údaje, ktoré vyţaduje zákon č. 513/1991 Zb. (10) 

 

 

2.5. Základný postup založenia s.r.o. 

K zaloţeniu spoločnosti s ručením obmedzeným je podľa zákona nutné vo forme 

notárskeho zápisu spísať zakladateľskú listinu, ak má spoločnosť len jedného 

zakladateľa, alebo spoločenskú zmluvu, ak má spoločnosť viac zakladateľov. Ďalej je 

potrebné zloţiť základný kapitál spoločnosti, alebo jeho povinnú minimálnu časť, 

vybaviť ţivnostenské oprávnenie, zapísať spoločnosť do obchodného registra 

a zaregistrovať spoločnosť u finančného úradu (19) 

 

2.5.1. Spísanie a podpis spoločenskej zmluvy  

Spoločnosť s ručením obmedzeným je zaloţená spísaním a podpísaním 

spoločenskej zmluvy formou notárskeho zápisu. V minulosti bola táto povinnosť 

stanovená iba v prípade jedného zakladateľa (zakladacia listina). Notársky zápis vrátane 

potrebného počtu kópií  vám pripraví kaţdý notár v cene okolo 3 000 Kč. Kaţdý notár 

má svoj vzor, do ktorého doplní vami poţadované údaje a zmluvné ujednanie. (5) 
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2.5.2. Zloţenie vkladov  

Spoločenská zmluva stanoví akým spôsobom spoločníci vloţia svoje vklady do 

spoločnosti. Najbeţnejším spôsobom je vytvorenie nového bankového účtu na meno 

správcu vkladov a zloţenie vkladov na tento účet. Banka na poţiadanie vydá potvrdenie 

o ich zloţení a výške. Potvrdenie následne slúţi ako jeden zo zakladajúcich dokumentov 

a preukazuje sa pri podaní návrhu na zápis do obchodného registra. Druhou alternatívou 

je moţnosť zloţiť vklady v hotovosti u správcu základného imania, ktorý následne vydá 

vyhlásenie o zloţení základného kapitálu. Vznikom spoločnosti respektíve zápisom do 

obchodného registra sa stávajú vklady jej majetkom a spoločnosť s nimi môţe voľne 

disponovať. (5) 

 

2.5.3. Získanie ţivnostenských oprávnení 

Jedná sa o výpis zo ţivnostenského registra (klasický ţivnostenský list sa dnes uţ 

nevydáva). 

 

2.5.4. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra  

Tento návrh sa podáva u príslušného registrového súdu, podpisujú ho všetci 

konatelia a podpisy musia byť úradne overené. 

Ako prílohy sa k návrhu prikladajú (5): 

 

 2 x spoločenská zmluva či zakladacia listina, vo forme notárskeho zápisu 

 výpis zo ţivnostenského registra 

 listina osvedčujúca právny dôvod uţívania nehnuteľnosti kde spoločnosť 

umiestnila svoje sídlo - výpis z katastru nehnuteľností, 

 doklady o splnení vkladovej povinnosti (potvrdenie správcu vkladov/ banky, 

posudky znalcov, atď.) 

 výpis z registra trestov všetkých konateľov, podmienkou je, ţe tieto výpisy  

nesmú byť staršie ako 3 mesiace 

 čestné prehlásenie konateľov a podpisové vzory 
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2.5.5. Zápis spoločnosti do obchodného registra 

Fakticky aţ zápisom do  obchodného registra vzniká spoločnosť s ručením 

obmedzeným. Na tento zápis sa zvykne čakať v priemere 3 týţdne, ale môţe to trvať  aţ 

pol roka - záleţí to na registrovom súde. (19) 

 

2.5.6.  Registrácia spoločnosti u finančného úradu  

Prvou z povinností novozaloţenej spoločnosti je jej registrácia u miestne 

príslušného finančného úradu. (19) 

 

3. Podnikateľský plán z teoretického hľadiska 

 

Podnikateľský plán je  dokument , ktorým  oslovíte finančný sektor v prípade , ţe si 

chcete poţičať finančné prostriedky z banky alebo od potenciálneho investora za 

účelom rozvoja vašej podnikateľskej myšlienky. Nie je podstatné či sa jedná 

o existujúcu firmu, ktorá potrebuje kapitál na ďalší rozvoj alebo iba o myšlienku vo 

vašej hlave, ktorú chcete začať realizovať.  

Najjednoduchšia podoba podnikateľského plánu nemusí mať vôbec písomnú 

podobu, stačí keď si budete pamätať zopár najpodstatnejších viet,  ktoré výstiţne 

predstavia vašu ideu a budete tak môcť kedykoľvek, kdekoľvek a hlavne komukoľvek 

(potenciálnemu investorovi) povedať o svojich plánoch. Naopak v tej najzloţitejšej 

forme bude mať váš plán niekoľko desiatok strán, ktoré vysvetlia všetko o vás, vašom 

podnikateľskom zámere, vašej konkurencii a samozrejme o tom koľko finančných 

prostriedkov potrebujete a čo za ne ponúkate.   

Podnikateľský plán, môţe byť tieţ nazývaný podnikateľský zámer či projekt a je 

určený predovšetkým pre vás samých. Nemusíte sa práve uchádzať o nový kapitál alebo 

pôţičku, ale je dobré keď máte jasne vytýčené ciele, nastavíte si reálny časový horizont 

a budete  môcť sledovať všetky prekáţky a bariéry, ktoré bude potrebné prekonať. 

Precízne vypracovaný plán vám umoţňuje porovnávať vaše plány s realitou, a pokiaľ sa 

nezhodujú, môţete hľadať chyby a vyvarovať sa im. Je predsa lepšie robiť chyby na 

papieri ako na trhu. (23) 
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Na základe vyššie uvedeného textu si môţeme zosumarizovať tri dôleţité úlohy 

podnikateľského plánu: 

 

 núti podnikateľa dôkladne si premyslieť svoj podnikateľský zámer  

a porozumieť všetkým otázkam, ktoré sa týkajú zaloţenia a chodu  

vlastného podniku 

 

 poskytuje potenciálnemu investorovi, prípadne spoločníkovi informácie, na 

základe ktorých sa môţe rozhodnúť či bude projekt financovať alebo sa ho 

bude spoluúčastniť 

 by sa mal pouţívať ako sprievodca podnikateľa pri rozbehu podniku, 

ale tieţ je uţitočný  ako monitorovací nástroj pre sledovanie chodu podniku 

aj keď nezodpovedá presne skutočnosti. Dôleţitými indikátormi budúcich 

problémov môţu byť práve odchýlky skutočnosti od nášho plánu. 

 

 

3.1. Zásady spracovania podnikateľského plánu 

Pri tvorbe plánu existujú určité zásady a pravidlá, ktoré je vhodné pri jeho 

spracovávaní dodrţiavať. Veľmi prehľadne ich popísala napr. Srpová, a teda plán by 

mal byť:   

 

 zrozumiteľný - pri zostavovaní podnikateľského plánu je vhodné vyjadrovať sa 

jednoducho a neprezentovať príliš veľa myšlienok v jednej vete atď., vhodné je 

doplnenie grafmi a tabuľkami, samozrejmosťou je bezchybná gramatika. 

 logický – dáta uvedené v pláne by mali na seba nadväzovať, musia byť podloţené 

faktami, plán je tieţ vhodné doplniť časovým harmonogramom, 

 uvážene stručný - v pláne by mali byť obsiahnuté všetky dôleţité myšlienky 

a závery, no  je potrebné ich uvádzať stručne, avšak v ţiadnom prípade nie na úkor 

vynechania základných faktov, na rozvádzanie niektorých kapitol vyuţijeme 

prílohy 

 pravdivý a reálny - pravdivosť a reálnosť uvádzaných údajov by mala byť 

samozrejmosťou, 
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 rešpektovať riziká –je dobré pracovať s rizikom ako so súčasťou podnikania, jeho 

identifikácia nám dáva moţnosť  navrhnúť riešenie  na jeho elimináciu včas a tým 

tieţ zvyšujeme dôveryhodnosť podnikateľského plánu. (7) 

 

 

Čím viac času venujeme spracovaniu a následnému  upravovaniu podnikateľského 

plánu, o to viac  hroziacich rizík (plynúcich napr. z premenlivých podmienok okolia) 

eliminujeme. Treba však poznamenať, ţe aj veľmi kvalitne pripravený podnikateľský 

projekt, je rizikový a na trhu sa nemusí stretnúť s úspechom. (1) 

 

3.2. Štruktúra podnikateľského plánu 

Pre spracovanie podnikateľského plánu neexistuje ideálny vzor. Jeho podoba sa 

môţe odlišovať a závisí to na veľkosti a charaktere podniku. V nasledujúcom texte 

uvediem jeho obvyklú štruktúru a členenie, a následne jednotlivé časti podrobnejšie 

rozoberiem. 

 Ako príklad obvyklej schémy podnikateľského plánu som si vybral tú od Roberta 

Hisricha (3): 

 

 Titulná strana  

 Exekutívny súhrn 

 Analýza odvetvia  

 Popis podniku 

 Výrobný plán 

 Marketingový plán 

 Organizačný plán 

 Hodnotenie rizík 

 Finančný plán 

 Prílohy (podporná dokumentácia) 

 

3.2.1. Elevator pitch 

Ešte skôr ako sa dostanem k samostatnému písomnému dokumentu, rád by som 

upozornil na dôleţitú súčasť podnikateľského zámeru, a tou je  Elevator pitch. 
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Prekladom tohto anglického názvu môţe byť prezentáciu vo výťahu alebo  výťahový 

predaj a je to v podstate skrátený prednes nášho podnikateľského zámeru. Pointu tejto 

myšlienky odráţa uţ jej samotný názov. Nikdy neviete kedy koho stretnete, a či to 

nemôţe byť práve váš budúci investor, u ktorého môţete vzbudiť záujem investovať do 

vášho projektu. Preto je uţitočné byť pripravený a mať  v hlave stručnú , zrozumiteľnú 

a ľahko zapamätateľnú prezentáciu, ktorá sa dá pouţiť kdekoľvek a rýchlo či uţ je to na 

spoločenskej akcii alebo vo výťahu. Táto minútová maximálne dvojminútová 

prezentácia by mala obsahovať nasledujúce prvky: 

 Našu hlavnú myšlienku 

 V ako štádiu realizovania našej myšlienky sme 

 Aká je situácia na trhu, čo sa týka uplatnenia našej idey 

 Aké výhody máme oproti konkurencii 

 Ako chceme získať finančné prostriedky 

 Akú  finančnú čiastku  budeme potrebovať celkom 

 Koľko z tejto sumy budeme potrebovať financovať pomocou cudzieho 

kapitálu a čo za to ponúkame investorovi 

 Kto je súčasťou nášho tímu 

 Aký je potenciálny zisk pre investora (24) 

 

3.2.2. Titulná strana  

Titulný list reprezentuje celý podnikateľský plán. Medzi základné náleţitosti, ktoré 

by mal obsahovať patrí : 

 

 názov a sídlo spoločnosti  

 jej stručný popis  

 mená podnikateľov a ich kontakty (telefón, e-mail)  

 obor podnikania  

 potrebnú finančnú čiastku na realizovanie projektu 

 prehlásenie o dôveryhodnosti  správy  
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 V podstate sa jedná o základný koncept, ktorý chce podnikateľ ďalej rozvíjať. 

Jedná sa o dôleţitú súčasť plánu, najmä z pohľadu potenciálneho investora lebo hneď v 

úvode je oboznámený s výškou potrebnej investície. (3) 

 

3.2.3. Exekutívny súhrn 

 „Executive summary "alebo súhrn a je skrátenou písomnú verziu nášho 

podnikateľského plánu. Rozsah obvykle nepresahuje dve strany formátu A4. 

Mali by sme sa snaţiť zaujať investora a oznámiť mu, o aký typ investície sa jedná 

a výšku potrebného objemu finančných prostriedkov. Táto informácia rýchlo vyradí 

tých investorov, pre ktorých je táto výška investície  nezaujímavá, a to vám  aj 

investorom ušetrí mnoho času. V  tejto časti PP nie je na škodu pouţiť pár  superlatív 

aby sme navnadili  investorov. Ďalej treba popísať osobnosť podnikateľa, informácie 

o produkte či sluţbe a cieľovom segmente zákazníkov. Podstatné je určiť finančný 

model z pohľadu investora. Z komerčného hľadiska je rozumné neuvádzať cenu vášho 

podniku, či podiel, ktorý ponúkate za investovaný kapitál a nechať to na ústnu dohodu. 

Môţe totiţ nastať situácia počas získavania kapitálu, ţe vaše hodnotenie budúceho 

výhľadu podniku sa zmení. 

Cieľom je ukázať, ţe naša podnikateľská činnosť má tendenciu dosiahnuť zisk z 

investície. (24) 

 

3.2.4. Analýza odvetvia 

K tomu aby sme mohli v našom podnikaní uspieť a dosiahli nami stanovené ciele, 

je potrebné uspieť v prostredí, a to tak, ţe sa naša firma presadí v konkurenčnom boji. 

Je preto potrebné zaoberať sa analýzou konkurenčného prostredia a hlavne sa zamerať 

na  silné a slabé stránky najväčších konkurentov v obore. Druhým dôleţitým bodom je 

analýza zákazníkov. Je potrebné si vytipovať cieľovú skupinu, na ktorú sa zameriame 

a budeme sa ju snaţiť osloviť našimi výrobkami či sluţbami. Nesmieme zabudnúť ani 

na analýzu odvetvia z hľadiska vývojových trendov a výsledkov z minulých období. 

Vhodné je uviesť aj predpovede do budúcna v rámci odvetvia. 

Väčšine novovzniknutých podnikov sa podarí uspieť v konkurenčnom boji len v 

jednom či malom počte trţných segmentov. (3) 
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3.2.5. Popis podniku 

 V tejto pasáţi popíšeme novovznikajúci či existujúci podnik, kľúčové osobnosti, 

ktoré sa podieľajú na jeho vzniku alebo chode a v neposlednom rade zmysluplnú víziu 

nášho budúceho podniku doplnenú o dlhodobé strategické ciele. Uvádza sa tu právna 

forma podniku a predmet činnosti (podnikania), ktorú bude spoločnosť prevádzkovať. 

Ďalšími  kľúčovými prvkami  tohto popisu sú výrobky a sluţby, ktorými sa chce 

podnik na trhu prezentovať. Ich popis by mal byť detailný a mal by vysvetľovať prečo 

práve náš produkt či sluţba bude pre trh zaujímavá a konkurencie schopná.   

Popis organizácie podnikania by mal predstaviť spôsob, akým bude podnik 

organizovaný a akú bude mať organizačnú štruktúru. Tieţ sem patrí popis technického 

vybavenia firmy a popis jej prevádzky. Je vhodné uviesť ako máme zabezpečené miesto 

prevádzky, tzn. napríklad prenájom priestorov (nájomná zmluva môţe byť uvedená 

v prílohe) (6) 

 Práve umiestnenie  podniku môţe byť ţivotne dôleţitou otázkou, a to najmä ak ide 

o maloobchodnú predajňu alebo poskytovanie sluţieb. Je dôleţité zohľadniť dostupnosť 

pre zákazníkov, moţnosti parkovania, prístup z hlavných komunikácií. (3) 

 

3.2.6. Výrobný plán  (Obchodný plán) 

Popisujeme v ňom celý výrobný proces ako napríklad  informácie o nákupe tovaru, 

o potrebných skladovacích priestoroch, atď. (3) V tejto diplomovej práci sa budem 

venovať spoločnosti, ktorá sa bude zaoberať poskytovaním sluţieb, a preto táto časť 

ponesie názov obchodný plán a budem tu popisovať proces poskytovania sluţieb.  

 

3.2.7. Marketingový plán 

Investormi často povaţovaný za najdôleţitejšiu súčasť úspechu nového podniku. 

Cieľom marketingového plánu je zvoliť najlepšiu stratégiu, ktorá umoţní čo 

najrýchlejšie nájsť cestu k cieľovému zákazníkovi. Táto časť predovšetkým objasňuje 

spôsob predaja a distribúcie výrobkov (sluţieb), ďalej druh a intenzitu reklamy a 

stanovenie cien za výrobky či sluţby. Uvádzajú sa v ňom odhady objemu výroby 
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(sluţieb) a následne odhady rentability podniku. Marketingový plán je sprievodcom pri 

krátkodobom rozhodovaní, spracováva sa kaţdoročne a musí sa sústavne kontrolovať a 

upravovať. (3) 

 

3.2.8. Organizačný plán 

Popisuje organizačnú a riadiacu štruktúru firmy vrátane formy vlastníctva nového 

podniku (osobné vlastníctvo, obchodná spoločnosť...). V tejto časti by sme tieţ mali 

spomenúť charakteristiku platov a spôsob motivácie zamestnancov a manaţmentu 

(prémie a iné formy odmien). Na konci charakterizujeme vedúcich pracovníkov (mená 

a prípravu všetkých členov manaţérskeho týmu) a vlastníkov podniku (s priloţenými 

ţivotopismi). Je vhodné sa zmieniť aj o kritériách pri ich výbere a ich ďalších 

odborných školeniach. (3)  

 

3.2.9. Hodnotenie rizík 

Určité potenciálne riziko vzniká pri kaţdom zakladaní nového podniku.  

Medzi najväčšie riziká patria: reakcie konkurencie, slabé stránky marketingu, výroby 

alebo manaţérskeho tímu či technologického vývoja. Podnikatelia by mali analyzovať 

tieto riziká a včas si pripraviť alternatívne stratégie a riešenia moţných problémov. 

Takéto záloţne plány a stratégie pre mimoriadne situácie môţu pozitívne ovplyvniť 

rozhodovanie potenciálneho investora či investovať do vašej spoločnosti alebo nie.  

Dokazujú totiţ, ţe podnikateľ si je vedomí moţných rizík a  je pripravený im čeliť. (3) 

 

3.2.10. Finančný plán 

V tejto časti musíme odhadnúť budúcnosť firmy prostredníctvom finančných projekcií 

na základe odborných odhadov. Na  základe týchto odhadov, zaoberajúcich sa objemom 

príjmov a výdajov, sa snaţíme zistiť  či je náš podnikateľský plán  ako celok 

ekonomicky reálny. Tri najdôleţitejšie oblasti finančného plánu sú: 
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 prehľad príslušných príjmov a výdajov s výhľadom aspoň na 3 roky (prvý 

rok na mesačnom základe). Zahrňujeme sem očakávané trţby, náklady, 

všeobecné a administratívne výdaje 

 vývoj Cash- flow (hotovostných tokov) aspoň na najbliţšie 3 roky. Najmä 

behom prvého roku podnikania treba uvádzať mesačné odhady (vzhľadom 

k tomu, ţe sa účty platia v rôznych termínoch).  

 odhad súvahy poskytujúci informácie o finančnej situácii podniku k určitému 

dátumu. Zhrňuje aktíva, záväzky (dlhy) podniku, nerozdelený zisk alebo 

stratu a tieţ investície vloţene podnikateľom alebo ďalšími spoločníkmi. (3) 

 

3.2.11. Prílohy 

V prílohách podnikateľského plánu sa najčastejšie uvádzajú  informatívne 

materiály, ktoré nie je nutné začleniť do samotného textu. Jedná sa napríklad o výpisy 

z obchodného registra, patria sem napríklad údaje získané z prieskumov trhu či 

informácie a výsledky propagačných akcií. Do prílohy by mali byť zahrnuté aj všetky 

nájomné a iné uzatvorené zmluvy, a taktieţ cenníky dodávateľov a konkurentov alebo aj 

referencie významných osobností a iné. (2) 
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Analytická časť 

4. Analýza trhu 

Ovládanie cudzieho jazyka je aj v prostredí Českej republiky takmer povinnosťou 

pre kaţdého, kto má záujem sa uchádzať o kvalifikovanejšiu prácu, poprípade sa hlási 

na vysokú školu. Vyţaduje si to aj ţivotný štýl, kde mnoho ľudí chce cestovať po svete 

a taktieţ rozvoj informačných technológií. Hoci väčšina základných aj stredných škôl 

má vo svojich plánoch mnoţstvo hodín vyučovania cudzích jazykov,  v praxi má 

schopnosť pouţívať cudzí jazyk len malé mnoţstvo absolventov týchto škôl. Na jednej 

strane je to spôsobené  nízkou kvalifikáciou vyučujúcich, na strane druhej zas 

zastaranými metódami vzdelávania ţiakov. Ako nasvedčuje trend, dôraz na jazykovú 

vybavenosť sa v budúcnosti bude neustále  zvyšovať, a preto sa domnievam, ţe ľudia 

budú ochotní investovať viac  finančných prostriedkov do jazykového vzdelávania či uţ 

seba samých alebo svojich detí. A práve jazykovou prípravou detí sa bude zaoberať 

anglická druţina eleFUNt s.r.o.. Pred jej zaloţením je však nutné zváţiť situáciu na trhu 

z hľadiska sociálneho, legislatívy, ekonomického, politického či technologického, 

k čomu nám poslúţi SLEPT analýza, ale aj z hľadiska konkurencie a potenciálnych 

zákazníkov. 

 

4.1. SLEPT analýza 

Nasledovná analýza bude vypracovaná na skúmanie a identifikáciu externých 

faktorov. 

4.1.1. Sociálna oblasť 

Táto oblasť ovplyvňuje ako dopyt po sluţbe, tak mieru prispôsobovania sa 

zákazníkovým potrebám. Sluţba anglickej druţiny je v popisovanej oblasti ovplyvnená 

nasledovnými faktormi: 

Demografické charakteristiky ako napríklad počet detí a veľkosť populácie 

potenciálnych ţiakov anglickej druţiny výrazne ovplyvňujú zaloţenie, prevádzku 

a následnú ziskovosť firmy. Pre potreby nášho projektu sa budeme zaujímať o ţiakov 
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1.stupňa základných škôl, teda o deti vo veku 6 aţ 10 rokov. Naše zameranie sústredíme 

najmä na hlavné mesto Prahu, kde spoločnosť bude pôsobiť. 

 

Tabuľka 1: Demografická projekcia ČR do roku 2017 (v tis.), zdroj: Krajská ročenka školství 2009 

 

Vo vyššie uvedenej tabuľke môţeme vidieť rastúci trend populácie vo vekovej 

skupine 6-10 rokov, ktorá zodpovedá 1. stupni základných škôl. Nárast medzi rokmi 

2008 a 2009 činil 4,9 tis. detí. Tento trend by sa mal podľa ČSÚ udrţať aj 

v nasledujúcich rokoch, čo je pre prevádzku jazykovej druţiny, zameranej na túto 

vekovú kategóriu pozitívna správa. Tieto údaje sú však vyhotovené pre celu Českú 

republiku a naše sluţby majú byť ponúkané v jej hlavnom meste. Preto si v nasledujúcej 

tabuľke ukáţeme, aký je podiel nami potrebnej vekovej skupiny na celkovú populáciu 

v Prahe. 

 

 

Tabuľka 2: Podiel jednotlivých vekových skupín obyvateľstva na celkovej populácii kraja v r.2009 (v %), 

zdroj: Krajská ročenka školství 2009 

 

V roku 2009 malo hlavné mesto Českej republiky 1 249 026 obyvateľov a z toho 

3,64 % (hodnota pod úrovňou celorepublikového priemeru) bolo vo veku 6- 10 rokov. 

Podľa ČSU  v školskom roku 2009/2010 navštevovalo Praţské základné školy (celkom 

251) viac ako 73 000 ţiakov z čoho 45 076 boli ţiaci prvého stupňa (21 877 dievčat).  

Oproti roku 2008/2009 je to nárast o 1040 ţiakov 1.stupňa.   Aj napriek tomu, ţe sú 

zistené hodnoty v Prahe pod celorepublikovým priemerom, domnievam sa, ţe táto 

situácia by nemala výrazne ovplyvniť naplnenie kapacity druţiny vzhľadom na celkový 

počet detí v hlavnom meste, ktorý má ešte k tomu  rastúci charakter. 

Ako som uţ spomínal, mimoškolská výchova a vzdelávanie, ktoré bude druţina 

zabezpečovať sa vzťahuje na deti od 6 aţ do doby dovŕšenia 10 rokov. Ak máme brať 

v úvahu zmienený vekový rozsah a plánované spustenie prevádzky vo februári roku 

2012 (šk. rok 2011/2012) budú nás zaujímať deti narodené v rokoch 2002 – 2005 a pre 
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pokračovanie podnikateľskej činnosti nasledujúce roky. Na základe toho som 

v nasledujúcom grafe znázornil pôrodnosť v meste spustenia prevádzky, v Prahe. 

 

Graf 1: Pôrodnosť v Prahe, vlastné spracovanie podľa ČSÚ 

 

Trend pôrodnosti sa za posledné roky upevnil vo svojom raste a Praha má jeden 

z najväčších koeficientov pôrodnosti zo všetkých krajov ČR. 

Informácie, ktoré sme získali, dávajú spoločnosti potenciálnu príleţitosť v zmysle, ţe 

o sluţbu by  mohol byť záujem aj v nasledujúcich rokoch, kapacita druţiny by mohla byť 

plne vyuţitá a v lepšom prípade sa môţe spoločnosť rozrastať a otvárať nové triedy. 

 

V súlade so zmenou školského zákona museli základné školy od školského roku 

2006/07 začať povinne s výučbou prvého cudzieho jazyka uţ od tretieho ročníka. Ako 

prvý cudzí jazyk spravidla ponúkajú anglický prípadne nemecký jazyk. 

Spoločnosť eleFUNt s.r.o. chce vo svojich druţinách vzdelávať v angličtine uţ deti 

prvých a druhých ročníkov ZŠ. 

Vo všetkých krajoch sa prevaţná časť ţiakov učí angličtinu, hlavné mesto nie je 

výnimkou a má na základných školách v medzikrajovom porovnaní tretí najvyšší podiel 

ţiakov učiacich sa angličtinu (96,8%). 

 

Tabuľka 3: Podiely ţiakov učiaci sa cudzí jazyk na ZŠ, ich podiely podľa vyučovaného jazyka, 2009 (v % ), 

zdroj: Krajská ročenka školství 2009 
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Ďalší ukazovateľ vyjadruje podiely učiteľov vyučujúcich cudzie jazyky podľa 

jednotlivých cudzích jazykov. Hlavné mesto sa v prípade anglického jazyka 

v porovnaní s ostatnými krajmi nachádza aţ na 10. mieste. 

 

 

Tabuľka 4: Podiely učiteľov vyučujúcich cudzie jazyky, ich podiely podľa vyučovaného jazyka, 2009 (v % ), 

zdroj: Krajská ročenka školství 2009 

 

 

Najviac učiteľov cudzích jazykov bez kvalifikácie je na základných školách, kde 

tvoria viac ako štvrtinu (28,5 %) zo všetkých učiteľov cudzích jazykov. A medzi 

učiteľmi jednotlivých jazykov sú bez odbornej kvalifikácie najčastejšie učitelia 

angličtiny(26,7 %) a konkrétne v Prahe je to 23,44 % . 

 

 

Tabuľka 5: Podiely učiteľov cudzích jazykov bez kvalifikácie (na celkovom počte učiteľov cudzích jazykov), 

zdroj: Krajská ročenka školství 2009 

 

Taktieţ počet učiteľov cudzieho jazyka, ktorý pripadá na 100 ţiakov je nízky. Na 

základných školách je k dispozícii pribliţne 1,8 učiteľa na 100 ţiakov. V Prahe je toto 

číslo ešte niţšie (1,57) a čo sa týka anglického jazyka všeobecne ( nie len na ZŠ) 1,25 . 

 

Z hore uvedených informácií môţeme vyvodiť záver, ţe hoci Praha má tretí 

najväčší podiel ţiakov učiacich sa angličtinu, no v počte učiteľov anglického jazyka je 

aţ na 10 mieste v medzikrajovom porovnaní a na sto ţiakov ma len 1,25 učiteľa. 

Najviac nekvalifikovaných učiteľov je práve v oblasti anglického jazyka a najmä na 
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základných školách. Preto môţeme predpokladať, ţe obyvatelia mesta  budú vyhľadávať 

kvalifikovaných lektorov, osobnejší a individuálnejší prístup hoci aj za väčšiu finančnú 

čiastku práve v našej spoločnosti eleFUNt s.r.o. . 

 

V ČR v roku 2009 a vo vekovej skupine 25-64 rokov predstavovala miera 

zamestnanosti v priemere 78,4%. Najvyššie hodnoty boli zistené v Prahe (82,3%), kde 

Praha je jediným krajom, v ktorom miera zamestnanosti prekročila 80% hranicu. Podľa 

ČSÚ bola priemerná hrubá mzda v roku 2010 v Českej republike 23 078 Kč, v Prahe 

28 508 Kč. V nasledujúcej tabuľke sú znázornené priemerné hrubé mzdy 

v podnikateľskej aj nepodnikateľskej sfére podľa dosiahnutého vzdelania  za rok 2009. 

 

 

Tabuľka 6: Priemerné hrubé mesačné mzdy podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania  v podnikateľskej aj 

nepodnikateľskej sfére 2009 (v Kč), zdroj: Krajská ročenka školství 2009 

  

 

V nepodnikateľskej sfére sú priemerné hrubé platy niţšie. 

 

Tabuľka 7: Priemerné hrubé mesačné mzdy podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania  v nepodnikateľskej 

sfére 2009 (v Kč), zdroj: Krajská ročenka školství 2009 

 

Ako je moţné vidieť, Praha si drţí prvenstvo nie len v zamestnanosti, ale aj vo 

výške priemernej hrubej  mzdy, kde najvyššie ohodnotenie dostavajú ľudia s vyšším 

odborným a s vysokoškolským vzdelaním. Práve tých sa bude spoločnosť snaţiť osloviť 

a získať ako zákazníkov. So zamestnanosťou úzko súvisí aj doba strávená v zamestnaní, 

čo má vplyv  na  voľný čas, ktorý by mohli tráviť rodičia so svojimi potomkami. Preto 

môţeme očakávať záujem o sluţby spojené so starostlivosťou o zverené deti.  
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Vzhľadom k rastúcej ţivotnej úrovni obyvateľstva je stále väčší záujem o sluţby 

orientované na výnimočnosť a poskytovaný nadštandard , v našom prípade spojenie 

s výučbou anglického jazyka, za patričné ceny. 

Podľa informácií, ktoré nám poskytuje ČSÚ utratili české domácnosti v roku 2000 

za vzdelávanie 6,2 miliardy korún. O 9 rokov neskôr táto čiastka vzrástla na 13,7 

miliárd a takmer polovica týchto výdajov ide na mimoškolské vzdelávanie. Jedná sa 

hlavne o poplatky za vzdelávacie krúţky, hudobné školy alebo druţiny. 

 

 

Graf 2: Výdavky domácností na vzdelávanie v roku 2009 - podiely v% podľa stupňa, zdroj : ČSÚ 

     

 

4.1.2. Legislatívna oblasť 

V súčasnej dobe existujú dve moţnosti ako zaloţiť anglickú druţinu. 

1. Podľa Školského zákona - Zákon č. 561/2004 Zb., o predškolskom, 

základnom, strednom, vyššom odbornom a inom vzdelávaní  

2. Podľa Ţivnostenského zákona – Zákon č. 455/1991 Zb. 

4.1.2.1. Zriadenie družiny podľa školského zákona 

Zriadenie druţiny podľa školského zákona § 8 odst. 7 - Právnická osoba a 

organizačná zloţka štátu môţe vykonávať činnosť školy alebo školského zariadenia, 

školy a školského zariadenia, alebo aj viac škôl alebo školských zariadení. 
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Školské zariadenie poskytuje sluţby a vzdelávanie, ktoré dopĺňajú alebo podporujú 

vzdelávanie v školách alebo s ním priamo súvisia, alebo zabezpečuje ústavnú a 

ochrannú výchovu alebo preventívne výchovnú starostlivosť 1) (ďalej len "školské 

sluţby"). Školské zariadenia uskutočňuje vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho 

programu uvedeného v § 5 ods 2. (25) 

Druţina zriadená podľa tohto zákona musí byť zapísaná do registra škôl 

a školských zariadení. Tomuto zápisu však predchádza zdĺhavý proces. 

 

4.1.2.2. Zriadenie družiny podľa živnostenského zákona 

Zriadenie druţiny podľa ţivnostenského zákona sa dá realizovať v rámci voľnej 

ţivnosti č. 72 - Mimoškolská výchova a vzdelávanie, organizovanie kurzov, školení, 

vrátane lektorskej činnosti. 

Do tejto činnosti spadá výchova detí nad tri roky veku v predškolských 

zariadeniach, výučba v súkromných školách a zariadeniach slúţiacich odbornému 

vzdelávaniu, pokiaľ tieto nie sú zaradená do registra škôl a školských zariadení. Iná 

mimoškolská výchova a vzdelávanie, doučovanie ţiakov a študentov, vzdelávacia 

činnosť na detských táboroch a iných zotavovacích akciách, najmä vedenie týchto akcií, 

zabezpečovaní výchovných, relaxačných a vzdelávacích programov pre účastníkov 

týchto akcií, dohľad nad deťmi a podobne. Výučba jazykov, prípadne posunkovej reči, 

výučba hry na hudobný nástroj, výtvarného umenia (maliarstvo, sochárstvo, umelecké 

fotografie a podobne), baletu, umeleckého tanca, herectvo, mimického prejavu a 

podobne. (16) 

4.1.2.3. Zákonné zriadenie anglickej družiny eleFUNt s.r.o. 

Starostlivo sme zváţili obidve vyššie zmienené varianty, ich klady a zápory 

a dopady na podnikanie. Na základe toho, sme sa rozhodli zaloţiť anglickú druţinu 

eleFUNt s.r.o. podľa ţivnostenského zákona. Tým predídeme neistému výsledku 

akreditačného procesu. Samozrejme nepočítame s moţnosťou dotácií od Ministerstva 

školstva. 
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4.1.2.4. Hygiena 

Hygienické poţiadavky na zriadenie pre výchovu, starostlivosť a vzdelávanie detí 

a mladistvých sú rovnaké tak pre zariadenie zaloţené podľa školského zákona ako aj 

podľa ţivnostenského zákona. Upravuje ich vyhláška č. 410/2005 Zb. o hygienických 

poţiadavkách na priestory a prevádzku zariadení a prevádzkarní pre výchovu a 

vzdelávanie detí a mladistvých. (26) 

 

4.1.3. Ekonomická oblasť 

Ekonomická kríza mala výrazný vplyv na zvýšenie nezamestnanosti a zníţenie 

kúpnej sily obyvateľstva.  S týmito faktormi súvisí aj zníţený dopyt po niektorých  

produktoch a sluţbách. Ľudia nie sú ochotní utrácať toľko ako v období pred krízou. 

Domnievam sa však, ţe rodičia nebudú šetriť na vzdelaní svojich detí a sporenie 

finančných prostriedkov sa tejto oblasti výrazne nedotkne. 

4.1.4. Politická oblasť 

V Českej republike je momentálne nestabilná politická scéna. Kaţdá nestabilita je 

pre podnikateľské prostredie nepriaznivá pretoţe zniţuje dôveryhodnosť investorov. 

Nepriaznivé prostredie vytvára aj vysoké zadlţenie štátu a tieţ prístupy politických 

strán, keď po vyhratých voľbách sú schopné zmeniť  takmer všetko, čo predchádzajúca 

vláda zaviedla. A práve z týchto zmien môţe pre podnikateľov vznikať riziko napríklad 

zvýšenia daňového zaťaţenia v budúcnosti alebo zvyšovanie odvodov na sociálne 

a zdravotné zabezpečenie. Ďalej sa môţe jednať o sprísnenie administratívnych úkonov 

spojených so zakladaním nových podnikov. 

Na druhej strane môţeme vnímať, ako pozitívum zaloţenie agentúry pre podporu 

podnikania a investícií – Czechinvest. Jedná sa o štátnu príspevkovú organizáciu, ktorá 

posilňuje konkurencieschopnosť českej ekonomiky prostredníctvom podpory malých a 

stredných podnikateľov, podnikateľské infraštruktúry, inovácií. (11) 

Taktieţ  začínajúci podnikatelia majú moţnosť vyuţiť niektorý z programov na 

podporu podnikania. Pre základný rozvoj malých a stredných podnikov slúţia programy 

ako Start, Rozvoj, Kredit či Marketing.(12)  
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4.1.5. Technologická oblasť 

Technologické oblasť nie je pre firmu ţivotne dôleţitá. Technológia bude potrebná 

v podobe nevyhnutného vybavenia tried (televízor, DVD prehrávač..),  a  spojenie s 

vonkajším svetom či uţ sa jedná o telefónne spojenie alebo internet, ktorý dnes ľudia 

vyuţívajú tak ako v zamestnaní, tak aj doma. Preto sa firma bude prezentovať 

prostredníctvom webových stránok, na ktorých chce tieţ spustiť technológiu prenosu 

obrazu z web kamery . V dnešnej dobe dostupná a ľahko realizovateľná záleţitosť tak z 

pohľadu servera, poskytujúceho obraz, ako aj z pohľadu klienta, ktorý nepotrebuje pre 

pozretie videa príliš výkonný počítač. Aj takýmto spôsobom sa bude firma snaţiť 

vylepšiť svoje sluţby a dosiahnuť  tak väčšiu komplexnosť. 

Sledovať najnovšie trendy v oblasti technológií nie je nevyhnutné. Firma povaţuje 

pravidelné kontroly stavu zariadení( TV, DVD prehrávač, multifunkčné zariadenie...) za 

dostatočné. Vybavenie tried a softvér  sa bude aktualizovať priebeţne. 

 

4.2. Analýza potenciálneho zákazníka 

Potenciálnymi zákazníkmi anglickej druţiny sú bezpochyby rodičia detí 

navštevujúcich prvý stupeň základných škôl, vo veku 6 - 10 rokov. Vzhľadom na 

skutočnosť, ţe je reč o súkromné druţine, ktorá musí (aspoň v začiatkoch) všetky 

vzniknuté náklady pokryť z vlastných príjmov, teda zo školného plateného rodičmi, 

jedná sa o rodičov stabilne finančne zaistených. Typickými zákazníkmi firmy by teda 

mali byť rodiny s vyšším príjmom, kde rodičia podnikajú alebo majú dobre platené 

zamestnanie  a svojej práci venujú nadpriemerný čas. Ak berieme zákazníka ako ţenu, 

ktorá ako jediná plní úlohu opatrovateľa o dieťa, zameriame sa na ţeny vo veku od 30 

do 45 rokov, s vysokoškolským vzdelaním a dobrým postavením v zamestnaní či s 

vlastnou firmou, ktorá práci venujú 10 a viac hodín denne. Ide o ţeny s potenciálom 

kariérneho rastu, alebo so zamestnaním, kde si nechcú dovoliť dlhšiu absenciu. S týmto 

faktom je spojený čas strávený v zamestnaní, následný nedostatok voľného času, ktorý 

by mohli tráviť so svojimi deťmi a v konečnom dôsledku potreba vyuţiť komplexné 

sluţby v oblasti starostlivosti o zverené dieťa. 

Vzhľadom k tomu, ţe ide o platenú sluţbu, potenciálny zákazník bude mať záujem 

o kvalitnú sluţbu zodpovedajúcu cene. Zákazník očakáva, ţe sa nielen postaráme o jeho 
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deti, ale ţe mu predovšetkým ponúkneme dostatočný počet kvalitných, vzdelaných, 

milých lektorov a čisté, priestranné a moderné prostredie. Očakáva, ţe si deti nebudú 

len hrať, ale budú sa aj vzdelávať, a to tak, aby ich to bavilo a boli spokojné. Ich 

poţiadavkou bude pestrý a zaujímavý program. A okrem toho očakáva, ţe ho budeme o 

priebehu vývoja dieťaťa pravidelne informovať.  

 

Diagram 1: Základné charakteristiky potenciálneho klienta, vlastné spracovanie 

 

Súkromná anglická druţina eleFUNt s.r.o. bude slúţiť hlavne rodičom zo 

skupiny náročnejších klientov, ktorí hľadajú sluţby  odpovedajúce ţivotnému štýlu 

celej rodiny a ponúkajú určitú špecializáciu ako napríklad v našom prípade zameranie 

na cudzí jazyk. Za tento nadštandard sú potom ochotní zaplatiť. 

 

4.3. Analýza konkurencie 

4.3.1. Popis jednotlivých konkurentov 

Anglická druţina na Základnej škole Campanus 

Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 

 

Anglická druţina ponúka popoludnie s angličtinou s rodeným hovorcom 

a pedagógom. Ich cieľom je, aby si deti nenásilnou formou osvojili tento jazyk v 
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beţnom ţivote a v kaţdodenných činnostiach. Pouţívajú zábavnú formu, ţiadne sedenie 

v laviciach a učenie slovíčok. Počas popoludnia sa deti hrajú, chodia na vychádzky a na 

ihrisko. 

. 

 výučba utorok a štvrtok od 13,00 do 17,30 hod  (2x týţdenne, 4,5 hod.) 

 v skupinách maximálne po 8 detí   

 Školné : 1 deň v týţdni 1 250 Kč / ZŠ Campanus 950 Kč / mesiac 

2 dni v týţdni 2 500 Kč / ZŠ Campanus 1 900 Kč / mesiac 

 vyuţívajú aj počítačovú učebňu, interaktívnu tabuľu a anglické programy 

 

 

Anglická druţina na Jitřní 

Náplň druţiny zabezpečuje Monty School of Prague s.r.o. 

výučba prebieha v druţine ZŠ Jitřní 185, Praha 4 - Hodkovičky 

 

Monty School of Prague s.r.o. špecialista na bilingválne vyučovanie jazykov detí 

od 0 do 14 rokov. Táto firma má mnohoročné skúsenosti s jazykovou výučbou a 

vzdelávaním detí v Prahe aj v Ostrave. Okrem anglickej druţiny Monty ponúka 

predškolskú prípravu, ktorá v súčasnosti prebieha v Monty škôlke na adrese Na Dlhé 

medzi 60 / 9, Praha 4 - Hodkovičky. 

 Anglická druţina formou zábavnej angličtiny je zameraná na aktívne pouţívanie 

anglického jazyka. Koncepcia anglickej druţiny je zaloţená na kombinácii rôznych 

techník výučby, ktoré sú zasadené do dvojjazyčného prostredia, kedy deti s jedným 

lektorom komunikujú po česky a s druhým anglicky (rodený hovorca). Deti si aktívne 

precvičujú nadobudnuté vedomosti a rozširujú schopnosti v anglickej konverzácii. 

 druţina je určená ţiakom I. stupňa (1. aţ 5. ročník)  

 vţdy v pondelok a v stredu, medzi 13:30 a 15:00 h.  (2x týţdenne 90 min.) 

 minimálny počet 8 detí, maximálne 15 detí 

 poplatok: 1.200, - Sk / mesiac 

 pre záujemcov z objektu Filosofská zabezpečí zvoz Monty 
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Dětská agentura krouţky s.r.o. 

Mánesova 3, 120 00 Praha 2 

Výučba prebieha :Praha 10, Kutnohorská 36,  Dolní Mecholupy Pá 13:30 15:00 

Praha 9, Spojencu 1408 Horní,  Pocernice   Út 14:00 14:45 

Praha východ, Školní 2400 / 4,  Řičany   Po 13:55 14:40 

    14:55 15:40 

 

Deti sa naučia prirodzene komunikovať s lektorom a medzi sebou anglicky pri 

pestrých záujmových činnostiach napr.: prechádzka do prírody, príprava divadelného 

predstavenia v angličtine, rozprávanie záţitkov z víkendu, športovanie atď.. Ich cieľom 

je zautomatizovať a zdokonaliť vedomosti konverzácie z povinných hodín anglického 

jazyka za pomoci zábavných aktivít.  

 určená ţiakom, ktorí uţ ovládajú základy angličtiny 

 jedna lekcia anglickej druţiny trvá 90 minút 

 poplatok: 1260 Kč / 15 lekcií 

 rozšírili svoje sluţby o ďalšie 2 termíny na škole v Řičanoch 

 

Alternativ CZ s. r. o. 

Hněvkovská 1229/36 

141 00 Praha 4 – Chodov 

 

Angličtina s rodeným hovorcom v ZŠ. Výučba nadväzuje na školský rozvrh a 

prebieha v priestoroch školy. Špeciálne výučbové materiály pripravuje metodik školy v 

spolupráci s učiteľmi ZŠ. 

Uvádzajú, ţe majú výborné výsledky - vysoká efektivita výučby so správnymi 

jazykovými návyky. 

 cena sa odvíja od počtu detí a hodín výučby 

 minimálne 12 a maximálne 15 detí 

 ponúkajú aj:  Angličtina s rodeným hovorcom v MŠ 

 Angličtina s rodeným hovorcom u klientov doma 

 Tutoring (doučovanie predmetov v anglickom jazyku na     

 úrovni ZŠ, najmä pre deti navštevujúce anglické školy) 
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A-Z SCHOLA Centrum Vašeho vzdělávání 

Národní 369/25   

Liberec 8 

 

 Anglická druţina pre I. triedy  

 Lektor: Mgr. Pavla Endlerová a rodený hovorca Hľa Peter 

 Cena: 6400, - Kč 

 Termín konania: Pondelok 12:30 - 15:00 a streda 12:30 - 15:00 

 

4.3.2. Zhrnutie získaných informácií 

V nasledujúcej tabuľke môţeme vidieť porovnanie našich konkurentov z pohľadu 

cenovej politiky. Uvádzam v nej cenu za kurz a následne prepočet na jednu vyučovaciu 

hodinu (VH), čo predstavuje štandardne  45 minút. 

 

Konkurent 
cena kurzu 

(v Kč) 
počet VH 
celkom  

cena za 1 VH 
(v Kč) 

Campanus 2500/1900 48 52 /40 

Monty School 1200 16 75 

Kroužky s.r.o. 1260 30 42 

Alternativ CZ neuvádza neuvádza neuvádza 

A-Z Schola 6400 27 237 
Tabuľka 8: Výpočet ceny jednej VH (v Kč) u konkurentov, vlastné spracovanie 

 

 

Z výsledkov je zrejmé, ţe pomer ceny na jednu vyučovaciu hodinu najlepšie 

vychádza pre ZŠ Campanus, ale iba v prípade, ţe sa jedná o klienta- ţiaka ZŠ 

Campanus. Pre zaujímavosť som medzi konkurenciu zaradil aj firmu A-Z Schola 

pôsobiacu v Liberci, kde jej hodinová sadzba (za 45 minút) vychádza na 237 Kč. 
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Na základe niektorých vybraných kritérií som ohodnotil jednotlivých konkurentov 

bodmi od 1-5 ( kde 5 je najviac). Výsledky si spracované v nasledujúcej tabuľke. 

  

Konkurent Campanus 
Monty 
School 

Kroužky 
s.r.o. Alternativ CZ A-Z Schola 

Poloha 4 4 5 4 1 

Cena  5 4 5 / 1 

Propagácia 5 5 5 4 4 

Internetové 
stránky 5 4 4 2 5 

Rozsah kurzov 5 3 4 / 2 

Doplnkové 
služby 1 4 3 5 3 

Celkom 25 24 26 15 16 
Tabuľka 9: Ohodnotenie hlavných konkurentov, vlastné spracovanie 

 

 

Medzi najväčších konkurentov patri firma Krouţky s.r.o. ,ktorá mimochodom 

rozšírila  svoje kurzy o 2 termíny na jednej zo škôl kde pôsobí. Práve miesto pôsobenia 

by som povaţoval ako jednu zo silných stránok, vzhľadom na to, ţe svoje kurzy ponúka 

aţ v troch častiach Prahy. Taktieţ cenovo vychádza takmer najlepšie. V ich ponuke sa 

nachádza aj veľké mnoţstvo iných krúţkov, ktorými si môţu získať mnoţstvo 

zákazníkov, ktorých následne môţu osloviť aj s ponukou anglickej druţiny. Druhým 

významným konkurentom je ZŠ Campanus, kde kurzy majú dobu trvania 4,5 hodiny 2 

krát týţdenne. Dobu trvania kurzu 4,5 hodiny plánuje aj naša spoločnosť, ale 

v kaţdodennej prevádzke. Spoločnosť Alternativ CZ sa javí ako najslabší konkurent, no 

nie je to tak. Na svojich stránkach neposkytuje informácie o cenách a rozsahoch kurzov, 

čim sa bodové hodnotenie skresľuje.  Má však veľmi kvalitné doplnkové sluţby ako 

napríklad angličtina s rodeným hovorcom u klientov doma alebo tutoring. Vysielaní 

lektorov do domácností môţe mať aj negatívne stránky ako napríklad – dieťa sa môţe  

ťaţšie adaptovať na prostredie svojich rovesníkov lebo uţ nebude stredobodom 

pozornosti.  V budúcnosti však vidí moţnosť rozšírenia svojej činnosti o túto sluţbu aj 

spoločnosť eleFUNt s.r.o.  
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4.3.3. Konkurenčné výhody 

Doba prevádzky spoločnosti eleFUNt s.r.o.(5x týţdenne po 4,5 hodiny) by mala 

byť najväčšou konkurenčnou výhodou oproti ostatným firmám. Ďalšiu vec, ktorú 

povaţujeme za výhodu je striedanie lektorov v priebehu jednotlivých kurzov, čím si 

budú môcť deti zvyknúť na rôzne prízvuky, čo by im malo pomôcť lepšie porozumieť 

jazyku v beţnom ţivote. Prinesie to oţivenie hodiny v podobe rôznych metód  

vyučovania jednotlivých lektorov. 
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4.4.  SWOT analýza 

 Silne stránky Slabé stránky 

 

 

 

 

 

 

 

V 

N 

Ú 

T 

O 

R 

N 

É 

 

F 

A 

K 

T 

O 

R 

Y 

 

 

 Cenné skúsenosti majiteľov 

spoločnosti s lektorstvom (aj detí)  

 Kvalifikovaní a skúsení lektori, 

priateľský a kreatívny kolektív 

 Moderné metódy pouţívané vo 

výučbe 

 Kaţdodenná prevádzka 

 Striedanie lektorov v jednotlivých 

skupinách (viac prízvukov, iný 

prístup kaţdého lektora, oţivenie 

sluţby ) 

 Nadštandardná ponuka sluţieb 

(pracovná doba, prenos obrazu z web 

kamery) 

 Moţnosť rozšírenia repertoáru 

sluţieb 

 Výhodné geografické umiestnenie 

s ohľadom na trh 

 flexibilita v prístupe 

 príjemné vystupovanie, 

komunikatívnosť a schopnosť jednať 

so zákazníkom 

 

 

 nedostatok skúsenosti s riadením 

vlastnej spoločnosti 

 obmedzené finančné zdroje 

 začínajúca spoločnosť, neznáma 

značka na trhu 

 

 

Ako môţeme vidieť spoločnosť má dosť silných stránok a preto sa ich bude snaţiť 

zuţitkovať v čo najväčšej miere aby obstála v boji s konkurenciou a dosiahla pevné 

postavenie na trhu. 
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Slabé stránky ako  nedostatok skúseností s riadením vlastnej firmy, sa budú 

majiteľky snaţiť vykompenzovať teoretickými vedomosťami, ktoré nadobudla jedna 

z majiteliek pri štúdiu MBA. 

 Dobrá marketingová kampaň im zas pomôţe so zviditeľnením novej spoločnosti 

na trhu. 

 

 Príleţitosti Hrozby 

 

 

V 

O 

N 

K 

A 

J 

Š 

 I 

E 

 

F 

A 

K 

T 

O 

R 

Y 

 

 

 dopyt po vzdelávaní, zvyšujúce sa 

nároky na cudzí jazyk, vzrastajúca 

dôleţitosť angličtiny 

 zvyšujúci sa záujem o sluţby spojené 

so starostlivosťou o deti 

 zlepšiť povedomie o firme 

 moţnosť vytvorenia nových 

prevádzkarní na iných školách 

 naviazanie kontaktov s novými 

lektormi 

 dary od sponzorov 

 

 

 neprijatie cenovej politiky 

zákazníkmi 

 precenenie záujmu potenciálnych 

klientov 

 príliv novej a silnej konkurencie 

 fluktuácia zamestnancov 

 strata dobrého mena spoločnosti, 

záporné referencie klientov 

 nestabilná politická situácia 

 dlhodobé dopady hospodárskej 

krízy - zvýšenie nezamestnanosti 

a zníţenie kúpnej sily ľudí 

 

 

4.4.1. Snaha predchádzať hrozbám 

Naša cenová politika bude stanovená aj na základe našej konkurencie. Preto 

sa budeme snaţiť stanoviť ceny za poskytnuté sluţby tak, aby boli konkurencieschopné 

a zákazníci mali o sluţby záujem. 

Pri odhade počtu našich potenciálnych klientov sme vychádzali z dôkladného 

prieskumu trhu. Zisťovali sme či je u našej konkurencie záujem o poskytnuté sluţby, či 

sú ich kurzy kapacitne naplnené a či sa zvýšil počet kurzov za posledné obdobie. 
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Aby sme v čo najväčšej miere zabránili vzniku nových a silných konkurentov 

budeme sa snaţiť získavať čo najviac zákazníkov pomocou marketingových nástrojov 

a udrţať si klientov poskytovaním kvalitných sluţieb. 

Kvalitní lektori cudzích jazykov sú v dnešnej dobe veľmi ţiadaní a majú veľa 

pracovných príleţitostí buď v jazykových školách, škôlkach alebo aj poskytovaním 

súkromných kurzov. My sa budeme snaţiť zabrániť odlivu kvalitných zamestnancov 

poskytnutím finančného ohodnotenia, ktoré si za svoju prácu zaslúţia, prijemným 

a kreatívnym pracovným kolektívom, kde môţu prispievať svojou tvorivou stránkou 

k vytváraniu pestrého učebného programu a taktieţ  slušným a čestným jednaním zo 

strany zamestnávateľa. 

Snahou firmy bude získavanie čo najväčšieho počtu kladných referencií  

poskytovaním sluţieb na kvalitnej úrovni. 
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Praktická časť – návrh riešenia 

 

Iniciátorom tohto projektu nie je moja osoba. S návrhom zaloţiť súkromnú 

anglickú druţinu, prišla moja sestra, ktorá momentálne pracuje ako lektorka v jazykovej 

škole v Prahe. Keďţe ju táto profesia napĺňa a baví ju vymýšľať a tvoriť metodiku a 

aktivity pomocou, ktorých dopomáha k vzdelaniu ľudí, hľadala riešenie ako by mohla 

preraziť na trhu s vlastným podnikom. Výsledkom je práve návrh- zaloţiť anglickú 

druţinu pre ţiakov  prvého stupňa základných škôl, čo je oblasť, nie aţ tak zaplnená 

konkurenciou. 

Ako kaţdý začínajúci podnikateľ aj ona by sa mala zaoberať hlavnými otázkami  

podnikania ako sú: Čo vyrábať? V našom prípade akú sluţbu poskytovať? Ako ju 

poskytovať? A pre koho bude sluţba určená? A práve týmto sa budem zaoberať 

v praktickej časti diplomovej práce, ktorá bude písaná ako reálny podnikateľský zámer. 
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5. Podnikateľský plán 

5.1. Titulná strana  

 

Názov spoločnosti:  eleFUNt s.r.o. 

 

Sídlo spoločnosti:  Ledvinova 1717/18  

Praha 4-Chodov 149 00 

Česká Republika 

 

Kontaktné údaje: www.elefunt.cz (momentálne nefunkčná) 

    info@elefunt.cz (momentálne nefunkčný) 

    775 376 034 (kontaktná osoba Katarína Hinnerová) 

 

Spoluvlastníci:   Mgr. Katarína Hinnerová  

Mgr. Aneţka Filipová, MBA 

 

Predmet podnikania: Spoločnosť bude poskytovať sluţby v oblasti 

mimoškolskej výchovy a vzdelávania, organizovania 

kurzov, školení vrátane lektorskej činnosti. 

 

Financovanie: K počiatočnému financovaniu bude potrebná a na účet 

zakladanej spoločnosti vloţená suma 500 000,- Kč. Tieto 

finančné prostriedky budú pouţité na úpravu priestorov, 

ich zariadenie, technické a softwarové vybavenie a taktieţ 

reklamu. Čiastka bude rovnomerne rozloţená medzi 

spoločníkov. 

 

 

Táto správa je dôverná a je majetkom autora tohto dokumentu. Je určená iba pre 

potreby osôb, ktorým je predávaná. Zaobstarávanie  akýchkoľvek kópií či prezrádzanie 

ktorejkoľvek časti jej obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané. 

http://www.elefunt.cz/
mailto:info@elefunt.cz
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5.2. Exekutívny súhrn 

Mgr. Katarína Hinnerová a Mgr. Aneţka Filipová, MBA momentálne pracujú ako 

lektorky anglického jazyka v jazykovej škole v Prahe.  Po niekoľkoročnom  zbieraní 

skúseností s prípravou výučbových plánov, vedením výučby a záujmových aktivít 

v angličtine, sa rozhodli, ţe skúsia na trhu preraziť so svojou vlastnou firmou. 

 Intenzívne sa začali zaujímať o moţnosti kde by mohli preraziť na trh a kde 

nebude aţ taká veľká konkurencia aká je medzi jazykovými školami. Medzi svojimi 

študentmi mali často krát aj matky, ktorých deti navštevovali základnú školu. A práve 

tie ich inšpirovali. Začali skúmať ako sa vyvíja situácia na praţskom trhu v oblasti 

vzdelávania ţiakov prvého stupňa základných škôl. A výsledkom je nápad, zaloţiť 

súkromnú anglickú druţinu na základných školách pre ţiakov prvého aţ štvrtého 

ročníka.  

Súkromná anglická druţina  bude na trhu vystupovať pod názvom eleFUNt s.r.o. 

vznikne ako moderné zariadenie odpovedajúce súčasným trendom na trhu 

mimoškolského vzdelávania, poskytujúce nadštandardné  sluţby  v anglickom jazyku na 

praţskom trhu.  Svojou silnou orientáciou na anglický jazyk sa bude snaţiť prehlbovať 

u detí záujem o cudzí jazyk a bude ich tak pripravovať na budúci ţivot, ktorý sa, ako 

naznačuje vývoj spoločnosti, bez znalostí cudzieho jazyka nezaobíde.  

Ako som uţ naznačil, firma bude ponúkať svoje sluţby v hlavnom meste Českej 

republiky v Prahe, kde je situácia vstupu na trh s takýmto typom zariadenia celkom 

prijateľná či uţ z hľadiska konkurencie alebo mnoţstva potenciálnych zákazníkov. 

Podnik je zatiaľ vo fáze rozvoja myšlienky a budúce majiteľky doposiaľ investovali 

do projektu 3 mesiace svojho času na analýzu situácie na trhu, zbieranie 

a vyhodnocovanie informácií. Na rozbeh svojho podnikateľského zámeru budú 

potrebovať kapitál vo výške 500 000 Kč, ktorý sa rozdelí rovným dielom medzi obe 

spoločníčky a bude splatený na účet spoločnosti v hotovosti z vlastných finančných 

zdrojov. 

Ako kaţdý podnikateľ aj ony budú chcieť maximalizovať zisk spoločnosti, a to 

najmä ponúkaním kvalitných sluţieb, šírením kladných referencií od zákazníkov ,ale aj 

vhodnou  propagáciou spoločnosti. Uţ v prvom roku pôsobenia sa odhaduje  kladný 

hospodársky výsledok, a to čistý zisk v hodnote 473 340 Kč.      
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5.3. Analýza odvetvia  

Na analyzovanie odvetvia som sa rozhodol pouţiť Porterov model 5 trţných síl. 

5.3.1. Rivalita medzi konkurentmi 

Spoločnosť eleFUNt s.r.o. má viacero väčších konkurentov, medzi ktorých patrí 

napríklad firma Krouţky s.r.o.. Za jej silné stránky povaţujem najmä fakt, ţe pôsobí na 

viacerých základných školách v troch častiach Prahy a  v pomere cena za vyučovaciu 

hodinu (45 minút) patrí medzi najlacnejšie. Naopak to, ţe na daných školách 

prevádzkuje  anglickú druţinu len raz do týţdňa by som zaradil medzi jej slabé stránky. 

Druhým významným konkurentom sa javí ZŠ Campanus., ktorá sa nachádza 

v obvode Praha 4. Jej druţina prebieha v čase 13:00 – 17:30 (4,5 hodiny) čo hodnotím 

pozitívne, ale zas jej prevádzka je len 2 krát do týţdňa. 

Ako posledného a tieţ obávaného konkurenta spomeniem Alternativ CZ (mestský 

obvod Praha 4). Na svojich webových stránkach neuvádza cenu a hodinový rozsah 

druţiny, čo môţe veľa potenciálnych klientov odradiť hneď ako navštívia ich 

internetové stránky, ale ponúkajú ďalšie sluţby, ktoré nás môţu ohrozovať. Sú to 

hlavne angličtina s rodeným hovorcom u klienta doma a tutoring (doučovanie 

predmetov v anglickom jazyku na úrovni ZŠ, najmä pre deti navštevujúce anglické 

školy). To pokladám za ich silnú stránku. 

Rivalita medzi konkurentmi na trhu nie je veľmi veľká. Čo sa týka anglickej 

druţiny, všetci ponúkajú pribliţne rovnaké sluţby, na vyššej úrovni a v časovom 

rozsahu raz, maximálne dvakrát do týţdňa. No niektoré spoločnosti sa snaţia zaujať 

zákazníkov aj inými sluţbami ako napríklad spoločnosť Alternatív CZ či Krouţky s.r.o., 

ktoré majú vo svojej ponuke aj iné voľno-časové kurzy, čím môţu vyvolať  záujem 

o firmu zo strany zákazníkov a následne zvýšiť dopyt aj po anglickej druţine. 

Za výhody spoločnosti eleFUNt s.r.o. v konkurenčnom boji povaţujem fakt, ţe 

druţina bude sprístupnená deťom kaţdý deň v dĺţke trvania 4,5 hodiny.  

Ďalej tieţ  striedanie lektorov  či uţ počas jednotlivých dni medzi jednotlivými 

triedami, alebo aj celkovo medzi školami. Z toho vyplýva, ţe kaţdý lektor bude učiť 

v priebehu času v kaţdej triede. To by malo pomôcť deťom zvyknúť si na rôzne 

prízvuky lebo v beţnom ţivote na nich nebude hovoriť len jeden človek.  
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A za druhé, by to malo priniesť oţivenie  do tried v podobe rôznych metód 

a techník vyučovania kaţdého z lektorov.  

Netreba zabudnúť na celoročnú prevádzku  druţiny, aj keď počas letných prázdnin 

v obmedzenej podobe.  

Na záver by som ešte spomenul doplnkové sluţby a aktivity ako napríklad 

vystavenie ţivotopisov, fotiek lektorov a majiteliek spoločnosti na internetovej stránke 

firmy, kde bude aj moţnosť sledovať on-line zábery z druţiny. Rodičia si tak budú 

môcť po prihlásení pozrieť ako ich dieťa trávi čas. Na stránkach budú zverejňované 

informácie o dianí v druţine a o plánovaných akciách a následne z nich budú  

vystavované fotky. Tieto informácie budú rodičom poskytnuté aj v tlačenej informačnej 

broţúre, vydávanej raz za mesiac. Medzi bonusové aktivity patrí napríklad oslava 

narodenín s prekvapením alebo príprava divadelného predstavenia pre rodičov 

a blízkych.    

 

5.3.2. Vyjednávacia sila odberateľov 

Zákazníkmi (odberateľmi poskytovaných sluţieb) by mali byť  rodičia detí vo veku 

6 aţ 10 rokov, teda ţiakov prvého stupňa základných škôl. Spoločnosť sa bude 

zameriavať hlavne na rodiny ţijúce v Prahe s vyšším príjmom. A ako vyplynulo 

z analýzy - sú to najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia, u ktorých sa priemerný hrubý 

plat v podnikateľskej aj nepodnikateľskej sfére v roku 2009 pohyboval  na hranici 57 

tis. Kč a v nepodnikateľskej sfére necelých 38 tis Kč.  

Myslím si, ţe v Prahe je zatiaľ pomerne málo podobných jazykových druţín, 

vzhľadom na počet základných škôl a počet ţiakov prvého stupňa, ktoré ich navštevujú. 

Tieţ je dobré spomenúť úroveň a kvalifikáciu učiteľov cudzích jazykov na 

základných školách, ktorá je často nedostačujúca a najviac nekvalifikovaných učiteľov 

je práve v oblasti anglického jazyka. Môţeme očakávať, ţe budúci klienti budú 

vyhľadávať kvalifikovaných lektorov a kvalitné sluţby hoci aj za väčšiu finančnú 

odmenu v prospech spoločnosti. 

Na základe uvedených faktov neočakávame, ţe budú zákazníci disponovať veľkou 

vyjednávacou silou  a mohli tak vyvíjať tlak na stanovené ceny sluţieb.  
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5.3.3. Vyjednávacia sila dodávateľov 

Súkromná anglická druţina eleFUNt s.r.o. je spoločnosť, ktorá  poskytuje sluţby 

a vyuţíva pri nich svoje „know how“ a len minimum zdrojov. Preto je vyjednávacia sila 

dodávateľov obmedzená. Pravidelnými dodávateľmi firmy budú v podstate len 

prenajímatelia priestorov – základné školy, v ktorých budú umiestnené jednotlivé 

druţiny, kde budeme naše sluţby realizovať.  Očakávame, ţe sa na niektorých  školách 

nájdu nevyuţité triedy, naskytne sa tak priestor  pre naše druţiny a za niţšiu cenu 

prenájmu ako v budovách, ktoré sú v osobnom vlastníctve alebo vo vlastníctve firiem. 

Ďalšími dodávateľmi budú dodávatelia mobilných sluţieb (telefón, internet), 

doplnkových sluţieb (výber banky z pohľadu nákladov na vedenie účtu, moţností 

internetového bankovníctva či poskytovania poradenských sluţieb) a taktieţ dodávatelia 

nábytku a zariadení potrebných na výbavu tried. V tomto prípade nepredpokladáme 

veľký tlak vyvíjaný na našu firmu z dôvodu veľkej konkurencie na trhu medzi týmito 

dodávateľmi.  

 

5.3.4. Hrozba vstupu novej konkurencie 

 Ovládanie cudzieho jazyka sa stáva takpovediac  povinnosťou kaţdého človeka, 

ktorý chce mať slušne pracovné miesto, chce cestovať  a spoznávať svet. Práve preto sa 

vyučovanie cudzieho jazyka stáva atraktívnym odvetvím pre podnikanie. Môţeme teda 

predpokladať príchod novej konkurencie, a to v podobe vzniku nových jazykových 

škôl, škôlok, ale aj druţín. Predpokladom na dosiahnutie úspechu bude hlavne kvalita 

poskytovaných sluţieb, prístup ku klientom a nadštandardné doplnkové sluţby, ktorými 

sa spoločnosť diferencuje od ostatných. 

Zabrániť vstupu konkurencia na trh sa nám nepodarí, no budeme sa snaţiť udrţať si 

klientelu poskytovaním kvalitných sluţieb a získavať nových zákazníkov pomocou 

dobrej marketingovej stratégie, prijateľnej cenovej politiky a kladných referencií od 

spokojných zákazníkov 

 

5.3.5. Hrozba substitútov  

Dnešná doba informačných technológií si vyţaduje pouţívanie elektronických 

zariadení uţ takmer všade. Pre beţného človeka uţ dnes nie je moţné sa tomuto 
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pokroku vyhnúť, či v zamestnaní, počas štúdia ale aj doma. Existuje veľa nástrojov, 

systémov a technológií, ktoré nám zjednodušujú náš kaţdodenný ţivot a pomáhajú 

ušetriť čas, ktorý sa dnes cení najviac.  

Zoberme si napríklad metódu učenia sa cudzieho jazyka počúvaním CD nosičov či 

uţ za pochodu pri premiestňovaní z miesta na miesto alebo v pohodlí domova spolu 

s prepismi nahratých textov, ale tieţ v spánku alebo podvedomé učenie v hypnóze. 

Ďalšou alternatívou môţu byť e-learningové kurzy na internete. Všetky spomenuté 

metódy nám šetria čas, nemusíme nikde chodiť a prispôsobovať sa rozvrhu rôznych 

kurzov. Firma eleFUNt s.r.o. však vidí najväčšiu hrozbu v počítačových hrách, 

zameraných na vzdelávanie detí v anglickom alebo inom jazyku. A v prípade, ţe im 

bude takáto sluţba ponúknutá bude sa jednať o veľkú konkurenciu v rámci vyučovania 

detí a ţiakov základných škôl. Z uvedeného vyplýva ţe hrozba substitútov je  

samozrejme veľmi výrazná.  

No budúce majiteľky spoločnosti eleFUNt s.r.o. sú presvedčené, na základe svojich 

skúseností, ţe zvládnutie cudzieho jazyka sa zakladá predovšetkým na jeho praktickom 

pouţívaní v reálnej konverzácií v beţnom ţivote, ktoré je doplnené o posluch 

hovoreného slova v rozhovoroch vo svojom okolí alebo z filmov a iných zdrojov. 

Taktieţ sa domnievam, ţe druţina bude ideálne miesto na vytváranie a utuţovanie 

medziľudských vzťahov. Deti budú obklopené svojimi rovesníkmi, budú sa s nimi hrať 

a pomocou zábavných aktivít aj zdokonaľovať svoje znalosti cudzieho jazyka, budú 

vnímať realitu a nie virtuálny svet počítačovej hry. 

 

5.4. Popis novovznikajúceho  podniku 

5.4.1. Popis činnosti 

Súkromná anglická druţina eleFUNt s.r.o. vznikne ako moderné zariadenie 

odpovedajúce súčasným trendom na trhu mimoškolského vzdelávania, poskytujúce 

nadštandardné  sluţby  v anglickom jazyku na praţskom trhu. Svojou silnou orientáciou 

na anglický jazyk sa bude snaţiť prehlbovať u detí záujem o cudzí jazyk a  bude ich tak 

pripravovať na budúci ţivot, ktorý sa, ako naznačuje vývoj spoločnosti, bez znalostí 

cudzieho jazyka nezaobíde.  
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Druţina bude otvorená pre deti bez rozdielu národností  vo veku od 6 do 10 rokov. 

Vzhľadom k zameraniu na anglický jazyk predpokladáme záujem aj u zahraničných 

rodín, ktoré sa do Prahy prisťahovali.  

 

5.4.2. Právna forma a predmet podnikania 

Právna forma, ktorú sme pre začínajúcu spoločnosť zvolili, je spoločnosť s ručením 

obmedzeným vzhľadom k prijateľnej výške základného  kapitálu a k obmedzenému 

ručeniu spoločníkov za záväzky firmy  len do výšky  ich vkladu.  

Podnikateľská činnosť  bude prevádzkovaná na základe voľnej ţivnosti číslo 72 

podľa Ţivnostenského zákona - Mimoškolská výchova a vzdelávanie, organizovanie 

kurzov, školení vrátane lektorskej činnosti. 

5.4.3. Sídlo spoločnosti 

Sídlo spoločnosti bude v byte kde jedna z majiteliek spoločnosti býva. Presnejšie 

na adrese Ledvinova 1717/18 , Praha 4-Chodov, 149 00, Česká Republika. Umiestnenie 

sídla eleFUNt s.r.o. v danom byte bude na základe súhlasu vlastníka nehnuteľnosti. 

5.4.4. Zaloţenie , vznik a financovanie eleFUNt s.r.o. 

Spoločnosť eleFUNt s.r.o. bude zaloţená dňa 1.10.2011 podpisom spoločenskej 

zmluvy. V deň zaloţenia firmy bude na účet zakladanej spoločnosti vloţená suma 

500 000,- Kč. Jedná sa o dva rovnomerné vklady, ktoré budú prevedené zo súkromných 

účtov zakladateliek na účet u ČSOB a.s. , ktorý bol zriadený na meno zakladanej 

spoločnosti. Tento účet bude taktieţ slúţiť na prijímanie platieb zákazníkov za 

poskytované sluţby. Vloţené finančné prostriedky budú pouţité na prenájom a úpravu 

priestorov, ich zariadenie, technické a softwarové vybavenie a taktieţ reklamu. 

 Tak ako vklady spoločníkov aj hospodársky výsledok spoločnosti eleFUNt s.r.o. 

sa bude deliť rovným dielom. 

Zápisom do obchodného registra dňa 1.1.2012 získa spoločnosť právnu subjektivitu 

a svoje činnosť začne prevádzkovať 1.februáara 2012. Návrh na zápis do OR bude 

podaný na registračnom súde v Prahe. 
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5.4.5. Kľúčové osobnosti 

Kľúčovými postavami sú samozrejme zakladateľky spoločnosti, a to Mgr.Katarína 

Hinnerová a Mgr. Aneţka Filipová, MBA 

 

Meno:   Katarína Hinnerová 

 

Vzdelanie:  Filozofická Fakulta Masarykovej Univerzity, Brno  

Študijné odbory: Anglický jazyk a literatúra a Učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry pre stredné školy  

oba magisterské štúdiá ukončené s vyznamenaním 

 

Doplnkové vzdelanie: Bohemia Institut, Praha 

kvalifikačný program “obchodný management” 

s medzinárodnou certifikáciou IES (management, 

psychológia pre manaţérov, právo, marketing, IT, 

nemecký jazyk), IES certifikát očakávaný v októbri 

 

Pracovné skúsenosti: 

12/2008 – doteraz Senior teacher pre jazykovú školu TUTOR/Caledonian 

School 

 

09/2007 – doteraz lektorka AJ v jazykovej škole TUTOR, (Praha)  

verejné kurzy od začiatočníkov po pokročilých, príprava 

na FCE, pomaturitné štúdium, firemné kurzy, individuálna 

výučba prípravy výukových plánov, vedenie výučby, 

testovanie a hodnotenie 

senior teaching – metodická podpora a hodnotenie 

lektorov 

 

07/2008 – 11/2010 lektorka AJ v jazykovej škole GLOSSA (Praha) 

firemné kurzy so zameraním na Business English  
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prípravy výučbových plánov, vedenie výučby, testovanie a 

hodnotenie 

 

09/2005 – 06/2007 lektorka AJ v jazykovej škole TUTOR (Brno) 

verejné kurzy mierne pokročilí a firemné kurzy prípravy 

výukových plánov, vedenie výučby, testovanie a 

hodnotenie 

 

09/2005 – 06/2006 local cooperator pre Apex Foundation, (Praha) 

organizácia informačných stretnutí o Work&Travel 

programe, asistencia a pomoc účastníkom programu 

 

07/2002 (10 dní) lektorka anglického jazyka v detskom jazykovom tábore, 

organizovanom jazykovou školou Daisies (Zvolen SR) 

príprava a vedenie výučby AJ, príprava a vedenie 

záujmových činností 

 

Mgr. Katarína Hinnerová bude predstavovať pre spoločnosť prínos v podobe 

dlhoročných skúseností s výučbou anglického jazyka, prípravou výučbových plánov 

a záujmových činností. Zároveň bude zastávať pozíciu osoby upevňujúcej vzťahy medzi 

zamestnancami a vedením, bude zbierať dôleţite informácie od zamestnancov ako 

napríklad návrhy na zlepšenie výučby a motivácie zamestnancov. Vyznačuje sa 

dobrými komunikačnými  schopnosťami, príjemným vystupovaním a vnímavosťou, čo 

bude prínosom pri komunikácii so zákazníkmi. 

 

Meno:   Aneţka Filipová 

 

Vzdelanie:  Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy v Prahe 

študijný obor anglistika a amerikanistika – špecializácia 

anglická lingvistika 

študijný program učiteľstvo pre stredné školy 
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UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE 

MBA program financie a bankovníctvo 

 

Pracovné skúsenosti:  

2007 – súčasnosť  lektorka anglického jazyka | Tutor (Praha)  

výučba anglického jazyka, obecná angličtina, firemné, 

verejné a individuálne kurzy, pomaturitné štúdium 

 

2007   preklady | Virtus, spol. s.r.o. (Praha) 

preklad z anglického do slovenského jazyka, projekty 

Google 

 

2007 – 2009   prepis cudzojazyčných textov(Univerzita Karlova v Prahe)  

Ústav lingvistiky a ugrofinistiky 

prepis anglických nahrávok rozhovorov v anglickom 

jazyku do textovej podoby 

 

2006   lektorka anglického jazyka | Bohemia Institut (Praha)  

výučba anglického jazyka, FCE, individuálne kurzy 

 

Mgr. Aneţka Filipová, MBA prispeje svojimi skúsenosťami zo štúdia ku kontrole 

financií, vedeniu účtovníctva, výpočtu ekonomických ukazovateľov, analýzy rizík  

a taktieţ k vedeniu marketingovej kampane. 

 

5.4.6. Miesto prevádzky a materiálne vybavenie 

Spoločnosť uzatvorí zmluvu o prenájme miestností so ZŠ Modrá škola, ktorá je 

umiestnená na adrese Kupeckého 576, Praha 4.  Ďalej so základnou školou na Smetance 

Praha 2. Pri rozširovaní svojej pôsobnosti budú prenajaté  priestory na ZŠ Legerova 

(Praha 2) a ZŠ Donovalská (Praha 4). Nájomná zmluva bude uzatvorená na 1 rok s 

výpovednou lehotou 3 mesiace a s moţnosťou ďalšieho predĺţenia.  

Tým, ţe tieto školy prenájmu svoje priestory firme eleFUNt s.r.o. získajú nie len 

finančnú odmenu, ktorá môţe byť pouţitá na zveľaďovanie priestorov školy, technické 
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vybavenie alebo iné školské aktivity, ale taktieţ sa zvýši ich prestíţ a atraktivita. Ľudia 

si budú spájať tieto školy s ponukou nadštandardných sluţieb. 

Fakt, ţe druţina bude súčasťou základnej školy prináša svoje výhody aj nevýhody. 

Výhodou je, ţe druţina môţe vyuţívať priestory školy (telocvičňu, ihrisko poprípade 

počítačovú miestnosť). Presuny po skončení vyučovania sú plynulé a bez časových 

strát. Deti nemusia dochádzať na anglické kurzy na iné miesto čo prináša výhodu aj pre 

rodičov v prípade, ţe zabezpečujú ich presun. Nemusia odchádzať z práce alebo si  

najímať opatrovateľku, ktorá by dieťa vyzdvihla a poprípade odviedla na iný kurz 

anglického jazyka. Budova školy  je prirodzené prostredie na získanie a upevnenie 

jazykových znalostí a výučba môţe byť vedená v kontexte aktuálneho diania na škole. 

Nevýhodou je, ţe dieťa strávi celý deň ( často aj 9 hodín)  v rovnakom prostredí. 

Táto nevýhoda sa však dá kompenzovať vhodným usporiadaním a zariadením druţiny. 

Nábytok a vybavenie by malo byť rozmiestnené tak, aby umoţňovalo pestrú záujmovú 

činnosť a zároveň, aby zostalo dosť priestoru na hry detí. Mali by sa v miestnosti cítiť 

príjemne a pohodlne, k čomu by mal pomôcť koberec ( nie celoplošný z hygienických 

dôvodov) a taktieţ  vankúše na sedenie. Dôleţité je aj estetické pôsobenie prostredia. 

Na ňom sa budú podieľať aj samotné deti. Svojimi výsledkami tvorivých činností budú 

obohacovať výzdobu priestoru. 

Hračky ( stolné hry,  stavebnice, autá, bábiky), športové náčinie ( lopty, lietajúce 

taniere, švihadlá) či pomôcky k tvorivej činnosti ( noţnice, lepidlo, farbičky, farby, 

modelovacia hmota a v dnešnej dobe mnoho ďalších výtvarných potrieb pouţívaných 

k menej tradičným technikám - farby na sklo, na textil, koráliky) nesmú chýbať 

v ţiadnej druţine.  Náplňou anglickej druţiny bude aj čítanie kníh a časopisov, 

posluchové aktivity alebo pozeranie rozprávok v anglickom jazyku. Preto bude druţina 

disponovať CD a DVD prehrávačom a televízorom. Súčasťou vybavenia bude aj web 

kamera, z ktorej obraz bude prenášaný na internetové stránky. 

  

5.4.7. Dlhodobé ciele podniku 

Medzi dlhodobé ciele zakladajúcej firmy patria: 

 Prevádzkovať súkromnú anglickú druţinu s dobrou povesťou na trhu 

 Vybudovať dobré meno firmy, ktoré bude spájané s kvalitnými sluţbami 
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 Platiť za druţinu s priateľským kolektívom a dobrým prostredím pre rozvoj 

a vzdelávanie dieťaťa 

 Dlhodobo poskytovať nadštandardné sluţby v oblasti mimoškolskej 

výchovy a vzdelávania 

 Vytvoriť spoločnosť, ktorá pokryje svoje náklady a majiteľkám bude 

prinášať zisk  

 

Na to aby sme mohli dosiahnuť dlhodobých cieľov, musíme sa najskôr zamerať na 

ciele krátkodobé: 

 Osloviť cieľovú skupinu zákazníkov a zapísať sa do ich povedomia 

 Dbať na kvalitu ponúkaných sluţieb 

 Dbať na výber zamestnancov a motivovať ich k čo najlepším výkonom 

 Stále sa zdokonaľovať a rozvíjať svoje znalosti o výchove a vzdelávaní detí 

 Hľadať nové spôsoby získavania zákazníka 

 

5.5. Obchodný plán 

Spoločnosť eleFUNt s.r.o. bude prevádzkovať anglickú druţinu pre ţiakov prvého 

stupňa základných škôl. Kapacita jednej triedy  bude  15 detí. Druţina bude otvorená 

kaţdý pracovný deň od 12:30 do 17:00 okrem piatku, kedy bude otváracia doba 

skrátená, a to do 16:30. Prevádzka bude prebiehať celoročne s výnimkou posledných 

dvoch týţdňov v decembri a prvého v januári (obdobie zimných prázdnin). Počas leta 

bude prevádzka obmedzená. Deti budú prijímané do druţiny celoročne aţ do naplnenia 

kapacity. 

 

Denný režim 

Lektor deti vyzdvihne na vopred dohodnutom mieste (závisí od okolností, prianí 

rodičov; napr.: vestibul, pred školskou jedálňou), v prípade mimoškolských detí ich 

rodič dovedie do druţiny. 
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12:30-13:00 tvorivá činnosť - jednoduchšia výtvarná aktivita na určitú tému  

   (voľný prístup)  

(ak by niektoré deti prišli neskôr, nebude problém ich do takejto 

aktivity zapojiť, aktivita bude pojatá voľnejšie) 

13:05-13:25 zahrievacia aktivita (pohybová hra v AJ prípadne ČJ) 

13:30 -14:00 „Anglický sloní projekt“   (práca na projekte s určitou 

témou, vytváranie výrobku výtvarného či slovného ; v AJ) 

14:15-15:15 školský dvor   (kombinácia voľných hier a krátkych pohybových 

hier v AJ) 

striedanie lektorov 

15:20 – 15:50 počúvanie krátkej rozprávky v AJ/sledovanie krátkej rozprávky 

v AJ/čítanie v AJ 

16:00 – 16:30 „Slonie hry“   (didaktické hry/ básničky/pesničky/tvorivá činnosť; 

v AJ) 

16:30 -17:00 voľné aktivity (kreslenie, rozprávanie sa) 

 

Podiel anglického jazyka na jeden deň je cca 1:45-2 hodiny. Počas celého dňa bude 

k dispozícii malé občerstvenie napríklad v podobe ovocia a taktieţ  nápoje. 

Počas celého roku budú pre deti pripravované  projekty (v závislosti na ročnom 

období) ako napríklad Veľkonočná tematika, Halloween, Mikulášska besiedka a taktieţ 

výlety (ZOO, výstavy, múzeá…). Fotky z týchto akcií budú zverejňované na 

internetových stránkach spoločnosti eleFUNt s.r.o.  Taktieţ tam zákazníci nájdu 

moţnosť zhliadnutia on-line prenosu z diania v škôlke, ktoré bude zachytené pomocou 

web kamery umiestnenej v kaţdej triede. Fotky a  prenos bude prístupný len po 

prihlásení do uţívateľskej zóny.   

Súčasťou náplne druţiny bude aj príprava divadelného predstavenia pre rodičov a 

medzi bonusové aktivity patrí napríklad oslava narodenín s prekvapením. 

Firma bude raz za mesiac vydávať informačnú broţúru kde bude informovať 

o následnom dianí v druţine a o pripravovaných aktivitách. Kaţdý piatok bude rodič 

dostávať krátky prehľad o vývoji dieťaťa a jeho pokrokoch v podobe denníka, kde bude 

môcť napísať svoj návrh na zlepšenie alebo zatraktívnenie programu druţiny prípadne 

iné pripomienky. Raz za štvrťrok bude organizované dobrovoľné stretnutie rodičov 
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s lektormi a majiteľkami firmy. Samozrejmosťou bude moţnosť súkromných 

konzultácií po dohode s lektorom či majiteľkou. 

Prevádzka počas prázdnin bude obmedzená na jednu skupinu na kaţdej škole 

a bude riadená formou týţdenných „mestských táborov“. Obmedzenému počtu detí 

bude prispôsobený aj počet lektorov. V prvom roku letnej prevádzky budú pracovať iba 

dvaja lektori a druhí dvaja budú mať voľno, a to vţdy na mesiac a následne sa 

vystriedajú. 

 

5.6. Marketingový plán 

5.6.1. Propagácia 

Reklama spoločnosti eleFUNt s.r.o. bude zameraná na našich potenciálnych 

zákazníkov s cieľom získania stálej a spokojnej klientely. Reklamná kampaň bude vo 

väčšom rozsahu spustená mesiac pred zahájením prevádzky (v januári roku 2012), kedy 

budú spustené internetové stránky spoločnosti, reklamný banner na portáli centrum.cz 

a taktieţ uverejnené inzeráty na internete a do miestnej tlači. V oblasti Praha 2 a Praha 4 

budú prenajaté po dve reklamné plochy. Náklady na tieto aktivity boli vyčíslené na 

35 000 Kč. 

V období rodičovských zdruţení (október 2011 a január 2012) budú dohodnuté 

informačné schôdzky majiteliek spoločnosti s rodičmi detí na školách s dohodnutou 

prevádzkou anglických druţín, kde budú prezentovať svoju spoločnosť, odpovedať na 

otázky potenciálnych klientov a rozdávať informačné letáky, ktorých tlač bude vo 

vlastnej réţií (na vlastnej farebnej tlačiarni). 

Počas celého roka budú tlačené letáky so základnými informáciami a odkazom na 

firemné web stránky. Tie budú umiestňované (po dohode) v materských škôlkach, 

súkromných anglických škôlkach, ale aj na základných školách vo vestibule či 

v čakárňach u detských lekárov. Majiteľky sa budú informovať u vymenovaných 

subjektov  na informačné rodičovské schôdzky a na moţnosť prezentovať na nich svoju 

spoločnosť. Nesmiem zabudnúť na zápis detí do prvých ročníkov, kde môţu mať 

majiteľky  taktieţ priamy kontakt s rodičmi podať im informácie o poskytovaných 

sluţbách a následne si spraviť prehľad o počte potenciálnych klientov. Na základe 
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týchto informácií môţu stanoviť počet druţín, ktoré otvoria v nasledujúcom školskom 

roku. 

Internet je v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou väčšiny rodín a obzvlášť tých, 

ktoré zaraduje spoločnosť eleFUNt s.r.o. medzi svojich potenciálnych zákazníkov. 

S nespočetným mnoţstvom internetových stránok sa zvyšujú aj nároky ľudí. Keď 

navštívia neprehľadné , málo atraktívne stránky- okamţite ich opúšťajú. Preto majiteľky 

kladú dôraz na kvalitné prevedenie ich portálu, ktorý musí byť prehľadný, pravidelne 

aktualizovaný. Budú na ňom zverejnené základné informácie o anglickej druţine, 

ţivotopisy majiteliek, ale aj lektorov s pridanými fotografiami a kontaktmi. 

V aktualitách budú vypisované plánované akcie, tematické okruhy a dianie v druţine 

v aktuálnom a nasledujúcom mesiaci. Ako doplnkovú sluţbu bude firma eleFUNt s.r.o. 

poskytovať zákazníkom on-line prenos z druţiny. Sluţba by mala byť  sprístupnená 

práve na webových stránkach pomocou špeciálnej aplikácie, do ktorej by sa mohli 

rodičia prihlásiť iba na základe prihlasovacích údajov. Toto opatrenie slúţi na ochranu 

súkromia a zneuţitia cudzími návštevníkmi. 

Cieľom pri tvorbe stránky je obsadenie prvých priečok vo vyhľadávačoch (napr. 

google) kvôli zviditeľneniu spoločnosti. To by malo byť dosiahnuté : 

 validným kódom webovej stránky  

 vyšším počtom kľúčových slov 

 registráciou webovej stránky do bezplatných katalógov (firmy.cz, 

seznam.cz, centrum.cz a iné) 

 je vhodné prispievať aj do diskusií a odkazovať sa na webovú stránku 

spoločnosti 

 

5.6.2. Cenová politika 

Stanovená cena je ovplyvnená cenou konkurencie a vlastnými nákladmi. Pri jej 

tvorení som vychádzal, z predpokladu, ţe časový rozsah anglického jazyka v druţine 

bude pribliţne 2 hodiny. Za tieto hodiny bude účtovaná taxa porovnateľná 

s konkurenciou, plus bude táto suma navýšená o čiastku zodpovedajúcu za beţnú 

starostlivosť o dieťa. Výsledná čiastka je 275 Kč na jeden deň (4,5 hodiny) strávený 

v druţine. Keď som počítal s 20 dňami prevádzky do mesiaca, dostal som sa na čísla 

kde by kaţdodenní návštevníci platili 5400 Kč, trojdňoví 3200 Kč a dvojdňoví 2200 Kč. 
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Z ohľadom na to ţe sa spoločnosť zameriava hlavne na získanie čo najväčšieho počtu 

detí, ktoré budú navštevovať druţinu 5 krát do týţdňa sú  stanovené ceny na jeden 

mesiac  nasledovné : 

 Dochádzka 5 dní v týţdni -  5000 Kč  

 Dochádzka 3 krát za týţdeň –  3000 Kč 

 Dochádzka 2 krát do týţdňa –  2200 Kč 

 

Po čase sa plánuje moţné navýšenie cien, záleţí od okolností na trhu, na 

konkurencii a záujme o sluţbu. 

Spoločnosť bude poskytovať zľavu pre rodiny, ktoré do druţiny zapíšu 

súrodencov, a to v hodnote 10 %. 

Za poskytnutie sluţby bude zákazník povinný uhradiť dohodnutú sumu vţdy 

pred zahájením nasledujúceho školského mesiaca, a to prevodom príslušnej čiastky na 

bankový účet spoločnosti. 

Platba mimoškolských aktivít ( návšteva ZOO, divadla, výstav...)bude prebiehať 

zvlášť v priebehu školského roku. Tieto aktivity nebudú povinné. 

Prevádzka počas leta bude upravená a bude v znamení týţdňových „ mestských 

táborov“. Časový rozsah bude zachovaný a cena je 1250 Kč za týţdeň. 

 

5.6.3. Stratégia odbytu 

Stratégia podpory odbytu je postavená na niekoľkých základných komunikačných 

bodoch, ktorými chce firma osloviť svojich potenciálnych klientov. Základom sú 

spomínané kvalitne spracované internetové stránky, profesionálna komunikácia so 

zákazníkmi, spätná väzba od zákazníkov v podobe dotazníka spokojnosti a taktieţ 

propagácia v oblasti, kde bude prevádzka spustená. 

5.6.4. Marketingové ciele a stratégia 

Vytvoriť spoločnosť, ktorá pokryje svoje náklady a majiteľkám bude prinášať zisk 

bude hlavným cieľom spoločnosti. Toho sa bude firma snaţiť dosiahnuť pomocou 

minimalizácie nákladov, vytvorením stálej klientely a primeranými cenami za ponúkané 

sluţby. 
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Krátkodobé ciele (časový horizont do 1 roka) 

 Prostredníctvom propagačnej kampane budovať klientsku základňu 

 Získavať kladné referencie od zákazníkov a na ich základe získavať nových 

klientov 

 Dbať na kvalitu ponúkaných sluţieb 

 Dbať na výber zamestnancov a motivovať ich k čo najlepším výkonom 

 Zvyšovať konkurencie schopnosť 

 Kladný hospodársky výsledok 

 

Dlhodobé ciele (časový horizont 5 rokov) 

 Získať dobré meno firmy, ktoré bude spájané s kvalitnými sluţbami 

a dostať sa tak do povedomia ľudí 

 Dlhodobo poskytovať nadštandardné sluţby v oblasti mimoškolskej 

výchovy a vzdelávania 

 Spokojnosť zamestnancov 

 Maximalizácia zisku 

 Upevniť pozíciu na trhu 

 

5.6.5. Odhady objemu dopytu po sluţbách  

 Na základe prieskumu trhu som zistil, ţe u našich konkurentov je o ponúkanú 

sluţbu záujem, čo dokazuje fakt, ţe  svoje kapacity dokáţu zaplniť a dokonca svoje 

kurzy rozširujú o nové termíny. 

Na niektorých fórach a diskusiách som sa taktieţ dočítal, ţe niektoré školské 

druţiny naplnia svoje kapacity zo ţiakov prvých a druhých ročníkov a na tretiakov 

a štvrtákov nezostáva miesto. Tu sa naskytá príleţitosť pre súkromú anglickú druţinu 

eleFUNt s.r.o.. Niektorí rodičia si z dôvodu pracovného vyťaţenia budú môcť vybrať či 

zveria svoje deti a peniaze do rúk opatrovateľky alebo ich nechajú v spoločnosti svojich 

rovesníkov a ešte k tomu investujú svoje peniaze do ich vzdelávania.  

Aj na základe týchto informácií som spravil odhad  počtu detí a vytvorených tried, 

ktorý zachycuje nasledujúca tabuľka: 
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Tabuľka 10: Počet detí a tried v roku 2012, vlastné spracovanie 
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Ako jedna z konkurenčných výhod je uvedená kaţdodenná prevádzka  anglickej 

druţiny (5D -5 dní do týţdňa), a preto sa firma bude zameriavať na získanie týchto 

zákazníkov. Na doplnenie  tried však budú prijímané aj deti, ktoré budú navštevovať 

druţinu 3 x týţdenne ( 3D - pondelok, streda, piatok) alebo 2 krát do týţdňa ( 2D -

utorok, štvrtok). 

Počas letných prázdnin bude prevádzka obmedzená a bude sa niesť v duchu 

„mestských táborov“ usporadúvaných kaţdý týţdeň. 

Od začiatku nového školského roku (2013/2014) sa predpokladá rozšírenie 

prevádzky na ďalšie základné školy a taktieţ rozšírenie počtu tried.  

V ďalšej tabuľke  je znázornený odhadovaný dopyt po sluţbe v roku 2016:  
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Tabuľka 11: Počet detí a tried v roku 2016, vlastné spracovanie
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5.7. Organizačný plán 

Anglická druţina eleFUNt s.r.o. bude novovznikajúca právnická osoba, presnejšie  

sa bude jednať o spoločnosť s ručením obmedzeným. V čele spoločnosti budú stáť jej 

zakladateľky, ktoré budú zároveň tvoriť manaţment spoločnosti. K tomu aby firma 

správne fungovala a pôsobila dobre a spoľahlivo navonok, je dôleţité  rozdeliť úlohy 

a právomoci spoločníkov.  

 

Diagram 2: Organizačná schéma podniku, vlastné spracovanie 

 

Mgr. Katarína Hinnerová bude v spoločnosti zodpovedná za: 

 Programovú náplň druţiny (prihliada na pripomienky a návrhy lektorov) 

 Vyhľadávanie a prijímanie nových zamestnancov 

 Vytváranie dobrých vzťahov v spoločnosti (komunikácia so 

zamestnancami, vytváranie spätnej väzby) 

 Komunikáciu s rodičmi detí  

 Objednávanie kultúrnych akcií, komunikáciu s divadelnými spoločnosťami, 

zabezpečovanie presunu detí na tieto akcie 

 Aktívne hľadanie nových príleţitostí rozvoja firmy a zlepšovanie mena 

spoločnosti 

 Prípravu prezentačných materiálov (broţúr, letákov, inzerátov, aktualizáciu 

internetových  stránok ) za pomoci svojho dlhoročného partnera, ktorý bude 

svoje sluţby poskytovať zdarma  

  

Manažment spoločnosti - majitelia

Mgr. Katarína Hinnerová

Mgr. Anežka Filipová, MBA

Lektori Upratovací personál
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Mgr. Aneţka Filipová, MBA bude zodpovedať  predovšetkým za: 

 Finančný chod spoločnosti 

 Pravidelnú kontrolu a vedenie účtovníctva 

 Vyplácanie zamestnancov  

 Komunikáciu s úradmi 

 Technické vybavenie, bezpečnosť a hygienické zabezpečenie priestorov 

prevádzky 

 Priebeţnú kontrolu a dokupovanie vybavenia tried ( hračky, výtvarné 

potreby, knihy) 

 

Spoločnosť bude pri rozbehu svojej činnosti zamestnávať 4 lektorov a dvoch 

zamestnancov na upratovanie priestorov. So všetkými zamestnancami budú uzavreté 

dohody o pracovnej činnosti, kde je podmienka, aby odpracovaný počet hodín 

neprekročil v súhrne za 52 týţdňov  20 hodín za pracovný týţdeň. 

Cieľom spoločnosti je stať sa prestíţnym zariadením, a preto bude potrebné nájsť 

takých zamestnancov, ktorí ju budú patrične reprezentovať. Pri výbere lektorov sa bude 

klásť dôraz na jazykové znalosti, príjemné vystupovanie a kladný prístup k deťom. Ich 

úlohou bude zabezpečiť prostredie deťom príjemné, aby sa do druţiny rady vracali. 

Majiteľky sú preto pripravené vynaloţiť dostatok času na hľadanie kvalitných 

zamestnancov, ktorí budú splňovať ich poţiadavky.  Vyuţijú k tomu najmä svoje 

vlastné kontakty, ktoré získali pri pôsobení v rôznych jazykových školách, ale aj 

inzerciu. Získať a udrţať si takýchto zamestnancov chce spoločnosť dosiahnuť 

poskytnutím náleţitého finančného ohodnotenia, vytvorením prijemného a kreatívneho 

pracovného kolektívu, kde môţu lektori prejaviť svoju kreativitu a prispieť tak 

k vytváraniu učebného programu a taktieţ  slušným a čestným jednaním zo strany 

zamestnávateľa. Majiteľky budú pripravovať plány na priebeţne doškoľovanie 

zamestnancov, vďaka ktorému sa budú môcť ďalej vzdelávať a firma eleFUNt s.r.o. si 

tak zabezpečí kvalitu poskytovaných sluţieb.  

 

Pracovná náplň lektorov: 

 Podieľa sa na tvorbe a realizácii programu druţiny 

 Je zodpovedný za situáciu v triede 
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 Dbá na bezpečnosť detí, v prípade zranenia podá prvú pomoc alebo 

zabezpečí  odbornú lekársku pomoc 

 Po skončení vyučovania preberá deti na vopred dohodnutom mieste a po 

skončení druţiny predáva rodičom alebo inej poverenej osobe 

Lektorom bude za odvedenú prácu náleţať hrubá mzda vo výške pribliţne 24 000 

Kč za mesiac (záleţí na počte odpracovaných hodín). 

 

Na zamestnancov zabezpečujúcich upratovanie priestorov druţiny nie sú kladené 

ţiadne mimoriadne poţiadavky.  

 Hlavnou úlohou je pripraviť miestnosť na ďalší pracovný deň (pozmývať 

podlahu, povysávať , utrieť prach..) 

 Zodpovedajú za zaistenie pracoviska po skončení prevádzky ( zatvorenie 

okien, vypnutie svetla a iných elektrických prístrojov...)  

Pracovná doba je stanovená na tri hodiny denne 5 krát v týţdni a finančná odmena 

8 000 Kč za mesiac ( hrubá mzda). 

 

5.8. Hodnotenie rizík 

Najväčšie riziko spočíva v nízkom dopyte po sluţbe. Tejto hrozbe chce spoločnosť 

čeliť aktívnou propagáciou, vytvorením dobrého mena, čo sa spája s pozitívnymi 

ohlasmi na spoločnosť a  šírením kladných referencií. Vďaka tomu chce firma získať 

stálu klientelu. Aby sa dosiahla spokojnosť u zákazníka, musia majiteľky dbať hlavne 

na kvalitu lektorov. Dôleţité budú ich jazykové znalosti, prijemné vystupovanie 

a kladný prístup k deťom. Získať takto vyprofilovaných lektorov nebude jednoduché, 

preto si majiteľky vyhradia viac času práve na ich získanie. Jednou z výhod, ktoré 

majiteľky majú, je mnoţstvo kontaktov získaných počas pôsobenia v rôznych 

jazykových školách. 

Aby zabránili riziku migrácie získaných lektorov,  musia ich patrične zaplatiť. Ako 

je naznačené vo finančnom pláne, do budúcna sa počíta so zvyšovaním miezd. 

Ďalší faktor spokojnosti zákazníkov súvisí s prostredím a vybavením druţín. Pri ich 

zariaďovaní si musí dať firma záleţať, aby vytvorila prijemné, moderné a čisté 

prostredie, do ktorého sa budú deti rady vracať.   
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Riziko spojené s práceneschopným lektorom, bude firma riešiť pomocou svojich 

kontaktov, poprípade zastúpia zamestnanca samotné majiteľky spoločnosti. 

Riziko príchodu novej konkurencie alebo zníţenia cien konkurentov bude opatrené 

vytvorením dobrého mena, za ktorým si zákazníci predstavia kvalitu sluţieb, za ktorú 

budú ochotní platiť. Samozrejmosťou bude vyváţený pomer ceny a kvality 

poskytovaných sluţieb. 

Ďalšie riziká ako poţiar, vykradnutie tried, ale aj zranenia detí  budú ošetrené 

poistkou. 

 

5.9. Finančný plán 

 

Táto časť práce sa bude zaoberať zhrnutím výdajov spojených so zaloţením 

podniku, s úpravami a vybavením prevádzkových miestností. Ďalej  predpokladaným 

vývojom nákladov a trţieb v priebehu podnikania, a to na obdobie 5 rokov. Záver 

finančnej časti bude patriť hotovostnému toku (Cash Flow). 

 

5.9.1. Zakladateľský rozpočet 

 

 
Výdaje spojené so založením spoločnosti 

Č. Názov položky 
Hodnota v 
Kč vr. DPH 

1 Úprava interiérov 20 000 

2 Vybavenie interiéru 298 440 

3 Administratívne náklady 12 000 

4 Výdaje na marketing a propagáciu 35 000 

5 Zásoby 15 000 

6 Ostatné výdaje 18 000 

  Celkom 398 440 
Tabuľka 12: Výdaje spojené so zaloţením spoločnosti, vlastné spracovanie 

 

Celková potreba kapitálu je odhadovaná na 398 440 Kč. Výdaje sú rozdelené podľa 

svojho účelu a budú uhradené z hotovostných vkladov spoločníkov, ktoré činia 500 000 

Kč. 
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Výdaje na úpravu interiérov 

Úpravy budú prebiehať v januári roku 2012 a bude sa jednať hlavne o vymaľovanie 

priestorov. Odhadovaná čiastka na vymaľovanie je 20 000 Kč a bude vyplatená firme, 

ktorá bude úpravu zabezpečovať v hotovosti po ukončení práce. 

Výdaje spojené s vybavením interiéru 

Suma potrebná na vybavenie interiérov vrátane doplnkov, zakúpenia notebooku 

(15 000 Kč), multifunkčného zariadenia (7000 Kč), učebníc a kníh (10 000 Kč) činí 

298 440 Kč. Nábytok bude zakúpený  hlavne v obchodnom dome Ikea a zaplatený 

v hotovosti. Cena zahrňuje aj dopravu. Podrobný rozpis  vybavenia interiérov je 

uvedený v prílohe.  

Výdaje na administratívu 

Čiastka je odhadovaná na 12 000 Kč a zahrnuje úkony ako napríklad: spísanie 

zakladateľskej listiny u notára, overovanie podpisov a listín, výpis z registra trestov, 

bankové poplatky za účet slúţiaci k vloţeniu základného kapitálu, výpis zo 

ţivnostenského registra, návrh na prvozápis do obchodného registra.  

Výdaje na marketing a propagáciu 

Vytvorenie internetových stránok spoločnosti, reklamný banner na portáli 

centrum.cz a taktieţ uverejnené inzeráty na internete a do miestnej tlače. V oblasti 

Praha 2 a Praha 4 budú prenajaté po dve reklamné plochy. Náklady na tieto aktivity boli 

vyčíslené na 35 000 Kč. 

Zásoby 

Poloţka obsahuje zásoby papieru do tlačiarne, toner a rôzne iné kancelárske 

a výtvarné potreby. Suma 15 000 Kč. 

Ostatné výdaje 

Sem som zahrnul poplatky ako: licencia za softwarové vybavenie, paušál 

u mobilných operátorov, zriadenie internetu. 
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Počiatočná súvaha k  01.01.2012 

AKTÍVA PASÍVA 

Stále aktíva 383 440 Vlastný kapitál 500 000 

Zriaďovacie výdaje (1,3,4,6) 85 000 Základný kapitál 500 000 

Samostatné movité veci (2) 298 440 Kapitálové fondy 0 

Oprávky 0 Nerozdelený zisk 0 

Zostatková cena 298 440     

Obežné aktíva 116 560 Cudzie zdroje 0 

Zásoby 15 000     

Bankové účty 101560 Bankové úvery 0 

        

AKTÍVA CELKOM 500 000 PASÍVA CELKOM 500 000 
Tabuľka 13: Počiatočná súvaha, vlastné spracovanie 

 

5.9.2. Plán nákladov 

Plán nákladov (február- jún 2012) 

    

Mesačné prevádzkové náklady 84 900 

Prenájom škola č.1 (vr. energií) 36 000 

Prenájom škola č.2 (vr. energií) 31 800 

Internet 1 300 

Mobilný operátor 1 600 

Vedenie bankového účtu a poplatky 200 

Kancelárske potreby 2 500 

Administratíva 1 000 

Nápoje a občerstvenie 5 000 

Školské pomôcky pre deti 500 

Poistenie  3 000 

Rezerva 2 000 

Mzdové náklady (vr. SP a ZP) 150 080 

Lektorč.1 32 160 

Lektorč.2 32 160 

Lektorč.3 32 160 

Lektorč.4 32 160 

Upratovačka č. 1 10 720 

Upratovačka č. 2 10 720 

Náklady na marketing 3 000 

Prenájom banneru  2 000 

Reklama a inzercia 1 000 

    

CELKOM 237 980 
Tabuľka 14: Plán nákladov (február- jún 2012), vlastné spracovanie 
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V období letných prázdnin bude plán nákladov upravený podľa počtu lektorov. 

A od začiatku nového školského roku sa plánuje s rozšírením prevádzky na nových 

školách, čo pozmení aj plánované náklady. 

 
Vydaje spojené s rozšírením prevádzky 

Č. Názov položky 
Hodnota v 
Kč vr. DPH 

1 Úprava interiérov 30 000 

2 Vybavenie interiéru 414 660 

4 Výdaje na marketing a propagáciu 10 000 

5 Zásoby 15 000 

6 Ostatné výdaje 1 000 

  Celkom 470 660 
Tabuľka 15: Výdaje spojené s rozšírením prevádzky (august 2012), vlastné spracovanie 

 

Tieto výdaje sú plánované na august roku 2012. 

Plán nákladov (september 2012- 2014 s výnimkou leta)  

    

Mesačné prevádzkové náklady 210 250 

Prenájom škola č.1 (vr. energií) 54 000 

Prenájom škola č.2 (vr. energií) 47 700 

Prenájom škola č.3 (vr. energií) 33 400 

Prenájom škola č.4 (vr. energií) 37 000 

Internet 2 600 

Mobilný operátor 1 600 

Vedenie bankového účtu a poplatky 200 

Kancelárske potreby 7 500 

Administratíva 2 000 

Nápoje a občerstvenie 12 000 

Školské pomôcky pre deti 1250 

Poistenie 6 000 

Rezerva 5 000 

Mzdové náklady (vr. SP a ZP) 364 480 

Lektor č.1 až 10 32 160 

Upratovačka č.1 až 4 10 720 

Náklady na marketing 3 000 

Prenájom banneru  2 000 

Reklama a inzercia 1 000 

    

CELKOM 577 730 
Tabuľka 16: Plán nákladov (september 2012 - jún 2014), vlastné spracovanie 
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 Najvýraznejšou poloţkou nákladového plánu sú mzdové náklady, uvádzané 

v tabuľke ako superhrubá mzda a budú vyplácané do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. 

Od školského roku 2014/2015, sa plánuje zvýšenie miezd  lektorov. 

 

 

5.9.3. Plán výnosov 

Výška trţieb je stanovená na základe marketingových cieľov a odhadov odbytu 

sluţieb, ktorý bol vyhotovený na základe informácií získaných z prieskumu trhu. 

V prvých mesiacoch prevádzky sa ráta s niţšou naplnenosťou tried. 

 

TRŽBY za rok 2012 v Kč 

Mesiac 
Počet 

detí 5D 

Tržby 5D 
Celkom v 

Kč 
Počet 

detí 3D   

Tržby 3D 
Celkom v 

Kč 
Počet 

detí 2D 

Tržby 2D 
Celkom v 

Kč 

Tržby 
5D+3D+2D 

v Kč 

Január 0 165 000 0 33 000 0 8 800 206 800 

Február 33 185 000 11 36 000 4 11 000 232 000 

Marec 37 195 000 12 42 000 5 17 600 254 600 

Apríl 39 195 000 14 42 000 8 17 600 254 600 

Máj 39 195 000 14 42 000 8 17 600 254 600 

Jún 39 150 000 14 0 8 0 150 000 

Júl 30 150 000 0 0 0 0 150 000 

August 30 550 000 0 81 000 0 35 200 666 200 

September 110 550 000 27 81 000 16 35 200 666 200 

Október 110 550 000 27 81 000 16 35 200 666 200 

November 110 275 000 27 40 500 16 17 600 333 100 

December 110 412 500 27 60 750 16 26 400 499 650 

Január (2013) 110   27   16     

TRŽBY za rok 
2012 v Kč             4 333 950 

Tabuľka 17: TRŢBY za rok 2012 v Kč, vlastné spracovanie 
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TRŽBY za rok 2016 v Kč 

Mesiac 
Počet 

detí 5D 

Tržby 5D 
Celkom v 

Kč 
Počet 

detí 3D   

Tržby 3D 
Celkom v 

Kč 
Počet 

detí 2D 

Tržby 2D 
Celkom v 

Kč 

Tržby 
5D+3D+2D 

v Kč 

Január 0 615 000 0 81 000 0 59 400 755 400 

Február 123 615 000 27 81 000 27 59 400 755 400 

Marec 123 615 000 27 81 000 27 59 400 755 400 

Apríl 123 615 000 27 81 000 27 59 400 755 400 

Máj 123 615 000 27 81 000 27 59 400 755 400 

Jún 123 450 000 27 0 27 0 450 000 

Júl 90 450 000 0 0 0 0 450 000 

August 90 615 000 0 81 000 0 59 400 755 400 

September 123 615 000 27 81 000 27 59 400 755 400 

Október 123 615 000 27 81 000 27 59 400 755 400 

November 123 307 500 27 40 500 27 29 700 377 700 

December 123 461 250 27 60 750 27 44 550 566 550 

Január (2017) 123   27   27     

TRŽBY za rok 
2016 v Kč             7 887 450 

Tabuľka 18: TRŢBY za rok 2016 v Kč, vlastné spracovanie 

 

Dátum splatnosti poplatku za poskytované sluţby  je vţdy 10 dní pred začiatkom 

nasledujúceho školského mesiaca. 
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5.9.4. Výkaz ziskov a strát  

 Tabuľka 19: Výkaz ziskov a strát pre rok 2012, vlastné spracovanie 
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V tabuľke si môţeme všimnúť, ţe dopyt po sluţbe vyčíslený v podobe trţieb  má 

zo začiatku narastajúcu tendenciu. Toto očakávanie vyplýva z domnienky, ţe 

informácie o novej sluţbe sa medzi  ľuďmi zo začiatku budú šíriť pomalšie a taktieţ 

budú opatrní v rozhodovaní a investovaní peňazí do takéhoto zariadenia. Budú čakať na 

referencie od zákazníkov. 

Výrazný pokles trţieb je v období letnej prevádzky, keď sa počet tried zníţi na 

polovicu. Toto sa bude dať časom kompenzovať napríklad organizovaním anglických 

táborov aj mimo Prahu, nie len v mieste prevádzky alebo rozšírením ponuky sluţieb. 

Od septembra roku 2012 bude rozšírená prevádzka na ďalších školách, preto 

môţeme spozorovať výrazný nárast trţieb ale aj mzdových nákladov. 

Notebook, multifunkčné zariadenie, školské potreby (odpisová skupina 1) budú 

odpisované lineárne po dobu 3 rokov. Nábytok, elektrické spotrebiče ( lampy, rýchlo 

varné kanvice, Hi-fi zostava ,CD + DVD prehrávač, televízor, web kamera) a športové 

potreby budú odpisované po dobu 5 rokov.  

Výkaz ziskov a strát (2013 - 2016) 

  

1. 
štvrťrok 

2013 

2. 
štvrťrok 

2013 

3. 
štvrťrok 

2013 

4. 
štvrťrok 

2013 
rok 2013  rok 2014 rok 2015 rok 2016 

TRŽBY                 

Školné 1998600 1707400 1707400 1498950 6912350 7187350 7462350 7887450 

TRŽBY CELKOM 1998600 1707400 1707400 1498950 6912350 7187350 7462350 7887450 

NÁKLADY                 

Prevádzkové náklady 630750 630750 630750 630750 2523000 2598690 2676651 2756950 

Mzdové náklady 820080 1093440 728960 1093440 3735920 3856520 4147970 4231050 

Náklady na marketing 9000 9000 9000 9000 36000 48000 48000 48000 

Odpisy         154 296 154 296 162 763 155 100 

Odpisy (3 roky) 7 299 7 299 7 299 7 299 29 196 29 196 37 663 30 000 

Odpisy (5 rokov) 31 275 31 275 31 275 31 275 125 100 125 100 125 100 125 100 

NÁKLADY CELKOM 1498404 1 771 764 1407284 1771764 6 449 216 6657506 7035384 7191100 

ZISK 500196 -64 364 300116 -272814 463 134 529844 426966 696350 

Daň 19 %         87995 100670 81124 132307 

Zisk po zdanení         375 139 429174 345842 564044 
 Tabuľka 20: Výkaz ziskov a strát pre roky 2013 aţ 2016, vlastné spracovanie 

 

Kaţdý rok sa predpokladá zvýšenie trţieb v rozmedzí pribliţne 4 aţ 8 % v dôsledku 

očakávaného nárastu klientely a zvýšenie prevádzkových nákladov o 3 % v dôsledku 

rastu inflácie. Prvé zvyšovanie miezd lektorov je plánované na začiatku školského roku 

2014/2015.  
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5.9.5. Súvaha spoločnosti pre roky 2012 -2016 

Súvaha spoločnosti pre roky 2012 - 2016 

SÚVAHA AKTÍV 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Stále aktíva 736240 581944 427648 354885 199785 

Zriaďovacie výdaje (1,3,4,6) 126000 126000 126000 126000 126000 

Samostatné movité veci (2) 713100 713100 713100 803100 803100 

Oprávky 102860 257156 411452 574215 729315 

Zostatková cena 610240 455944 301648 228885 73785 

Obežné aktíva 237160 766 535 1 350 005 1 768 610 2 487 753 

Zásoby 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Bankové účty 207160 736 535 1 320 005 1 738 610 2 457 753 

            

AKTÍVA CELKOM 973400 1 348 479 1 777 653 2 123 495 2 687 538 

      

      SÚVAHA PASÍV 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Vlastný kapitál 973340 1 348 479 1 777 653 2 123 495 2 687 538 

Základný kapitál 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezervný fond 23667 42424 63883 81175 109376 

Nerozdelený zisk 449673 806055 1213770 1542320 2078162 

            

Cudzie zdroje 0 0 0 0 0 

            

Bankové úvery 0 0 0 0 0 

            

PASÍVA CELKOM 973340 1 348 479 1 777 653 2 123 495 2 687 538 
 Tabuľka 21: Súvaha spoločnosti eleFUNt s.r.o. pre roky 2012 - 2016, vlastné spracovanie 

 

Na aktívnej strane  bilancie je vidieť postupné klesanie stálych aktív, a to 

v dôsledku zniţovania zostatkovej ceny vybavenia prostredníctvom odpisov. Po 

uplynutí doby odpisovania sa počíta s nákupom nového zariadenia. 

V projekte nie je plánované výplata nerozdeleného zisku spoločnosti, aj keď 

peňaţný stav hotovosti to isto dovoľuje. Rozhodnutie či si majiteľky nerozdelený zisk 

rozdelia a vyplatia alebo bude pouţitý na ďalší rozvoj firmy môţe byť spravené neskôr.   
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5.9.6. Výkaz Cash Flow spoločnosti pre roky 2012 – 2016 

Výkaz Cash Flow           

  1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 

Stav peňažných 
prostriedkov na začiatku 
obdobia 500000 207 100 736 535 1320005 1738610 

            

Účtovný zisk/strata z bežnej 
činnosti pred zdanením 584370 463134 529844 426966 696350 

Odpisy  102860 154296 154296 162763 155100 

Zmena stavu zásob -30000 0 0 0 0 

Zaplatená daň z príjmu za 
bežnú činnosť -111030 -87995 -100670 -81124 -132307 

CF z prevádzkovej činnosti 546200 529435 583470 508605 719143 

Výdaje spojené s obstaraním 
stálych aktív -839100 0 0 -90000   

CF z investičnej činnosti -839100 0 0 -90000 0 

  0 0 0 0   

CF z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 

            

Stav peňažných  
prostriedkov na konci roku 207 100 736 535 1320005 1738610 2 457 753 

 Tabuľka 22: Cash Flow pre roky 2012 - 2016, vlastné spracovanie 

 

 Tvorba a pravidelné zvyšovanie rezervného fondu o čiastku 5 % zo zisku 

spoločnosti ako je znázornené v súvahe, nemá vplyv na hotovostný tok, a preto CF 

z prevádzkovej činnosti je vypočítané ako súčet čistého zisku a odpisov, upravený 

o zmenu zásob. CF z investičnej činnosti zachytáva finančnú čiastku, ktorá bola pouţitá 

na zaloţenie a rozšírenie prevádzky. V roku 2015 nastáva obmena odpísaného majetku. 
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5.9.7. Výkaz zisku a strát v optimistickej a pesimistickej variante 

  rok 2012 rok 2013  rok 2014 rok 2015 rok 2016 

TRŽBY           

Školné 4910950 7956050 8272572 8589094 9051450 

TRŽBY CELKOM 4910950 7956050 8272572 8589094 9051450 

NÁKLADY           

Prevádzkové náklady 1618300 2523000 2598690 2676651 2756950 

Mzdové náklady 1993920 3735920 3856520 4147970 4231050 

Náklady na marketing 36000 36000 48000 48000 48000 

Odpisy  102 860 257 156 411 452 574 215 729 315 

NÁKLADY CELKOM 3751080 6 552 076 6914662 7446836 7765315 

ZISK 1 159 870 1 403 974 1357910 1142258 1286135 

Daň 19 % 220 375 266755 258003 217029 244366 

Zisk po zdanení 939 495 1 137 219 1099907 925229 1041769 
 Tabuľka 23: Výkaz zisku a strát optimistický variant, vlastné spracovanie 

  

Optimistický variant je zaloţený na predpoklade navýšenia mesačnej ceny kurzu, 

a to z pôvodných 5000 Kč na 5800 Kč u klientely označovanej 5D. Cena pre skupinu 

3D bude 3650 Kč a 2D skupina 2450 Kč. 

  rok 2012 rok 2013  rok 2014 rok 2015 rok 2016 

TRŽBY           

Školné 2696550 6467400 6790770 7130309 7486824 

TRŽBY CELKOM 2696550 6467400 6790770 7130309 7486824 

NÁKLADY           

Prevádzkové náklady 1482700 2251800 2598690 2676651 2756950 

Mzdové náklady 1800960 3189200 3856520 4147970 4231050 

Náklady na marketing 36000 36000 48000 48000 48000 

Odpisy  102 860 257 156 411 452 574 215 729 315 

NÁKLADY CELKOM 3422520 5 734 156 6595758 6987833 7151212 

ZISK -725 970 733 244 195012 142476 335612 

Daň 19 % -137 934 139316 37052 27070 63766 

Zisk po zdanení -588 036 593 928 157960 115406 271846 
 Tabuľka 24: Výkaz zisku a strát pesimistický variant, vlastné spracovanie 

   

V tejto variante sú nízke trţby ovplyvnené nenaplnením kapacít tried. Pri 

rozširovaní prevádzky sa nebude otvárať pôvodne plánovaných 6 nových tried, ale len 

4. Tento fakt sa prejaví aj v mzdových nákladoch, keďţe budú potrební celkovo len 8 

lektori (v reálnej variante – 10 lektorov).  
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5.10. Prílohy (podporná dokumentácia) 

 

Príloha č.1: Ţivotopis majiteľky firmy 

 

CURRICULUM VITAE 

Osobné údaje  

Meno:   Katarína Hinnerová 

Trvalá adresa:  Novozámocká 2527/2, 960 01 Zvolen, Slovenská republika 

Prechodná adresa: Ledvinova 1717/18, 149 00 Praha 4-Chodov 

Telefón:   00420 605 421 281 

E-mail:   khinnerova@gmail.com 

Dátum narodenia: 10.1.1983 

Národnosť:  slovenská 

 

 

Pracovné skúsenosti 

12/2008 – doteraz Senior teacher pre jazykovú školu TUTOR/Caledonian School 

 

09/2007 – doteraz lektorka AJ v jazykovej škole TUTOR, U Půjčovny  

952/2, Praha 1 

verejné kurzy od začiatočníkov po pokročilých, príprava na FCE, 

pomaturitné štúdium, firemné kurzy, individuálna výuka 

prípravy výukových plánov, vedenie výuky, testovanie a hodnotenie 

senior teaching – metodická podpora a hodnotenie lektorov 

 

07/2008 – 11/2010 lektorka AJ v jazykovej škole GLOSSA, Jindřišská 11,  

110 00 Praha 1 

   firemné kurzy so zameraním na Business English 

prípravy výukových plánov, vedenie výuky, testovanie a hodnotenie 

 

09/2005 – 06/2007 lektorka AJ v jazykovej škole TUTOR, Brno, Veveří 10, 602 00 Brno 

   verejné kurzy mierne pokročilí a firemné kurzy 

prípravy výukových plánov, vedenie výuky, testovanie a hodnotenie 
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09/2005 – 06/2006 local cooperator pre Apex Foundation, Bartákova 37, 140 00 Praha 

organizácia informačných stretnutí o Work&Travel programe, 

asistencia a pomoc účastníkom programu 

 

07/2002 (10 dní) lektorka anglického jazyka v detskom jazykovom tábore, 

organizovanom  

jazykovou školou Daisies (Švermova 1, 960 01 Zvolen) 

   príprava a vedenie výuky AJ, príprava a vedenie záujmových činností 

Vzdelanie  

2005 – 2007   Filozofická Fakulta Masarykovej Univerzity, Brno  

Študijné odbory: Anglický jazyk a literatúra a Učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry pre stredné školy oba magisterské štúdiá ukončené s 

vyznamenaním 

 

2002 – 2005  Filozofická Fakulta Masarykovej Univerzity, Brno 

bakalárske štúdium  

Študijný odbor: Anglický jazyk a literatúra 

 

1997 – 2002  Bilingválne Anglicko-Slovenské Gymnázium, Sučany 

   maturita z informačných technológií v anglickom jazyku 

  

Doplnkové vzdelanie: 

09/2007 – doteraz Bohemia Institut, Praha 

kvalifikačný program “obchodný management” s medzinárodnou  

certifikáciou IES (management, psychológia pre manaţérov, právo,  

marketing, IT, nemecký jazyk), IES certifikát očakávaný v októbri 

 

2002   First Certificate in English (grade A) 

    

Ďalšie schopnosti:  

Anglický jazyk: pokročilý uţívateľ 

Nemecký jazyk: uţívateľ základov 
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Francúzsky jazyk, Poľský jazyk: pasívna základná znalosť 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet – uţívateľská znalosť 

zodpovednosť a spoľahlivosť, vysoké pracovné nasadenie, chuť učiť sa novým veciam, 

kreativita 

 

Záujmy: 

cestovanie v ČR a SR, divadlo, múzeá a galérie, literatúra, populárne- vedecké časopisy, 

bedminton, kolieskové korčule  

 

Iné: 

ţivnostenský list – výuka anglického jazyka 

účastníčka programu Work&Travel (3-mesačný pobyt v USA) 
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Príloha č.2: Vybavenie prevádzkových priestorov 

 
Skupina Položka 1 sada 

v Kč 
Počet 
ks v 
sade 

Počet ks 
(1 trieda) 

Celkom v Kč 
(1 trieda) 

Nábytok Detská stolička 300 1 15 4500 

  Detský stôl (8 osôb) 3500 1 2 7000 

  Detské  nástenné vešiaky 50 5 3 150 

  Detský botník 1790 4 2 3580 

  Koberec  2500 1 2 5000 

  
Kancelársky stôl s 
policovým dielom 1000 1 1 1000 

  Kancelárske kreslo 2000 1 1 2000 

  Odpadkový kôš 80 1 1 80 

  Skriňa 3500 1 1 3500 

  Vešiak (stojan) 400 1 1 400 

  Vankúš na sedenie  300 1 15 4500 

            

Úložné priestory Detské ramienka 30 8 2 60 

  Policový diel 900 1 2 1800 

  Truhla veľká 2000 1 1 2000 

  Úložný diel na knihy 1500 1 3 4500 

            

Dekorácie Lampy závesné 200 1 4 800 

  Nástenka 100 1 3 300 

            

Pomôcky k 
výučbe a  na 
hranie Detská tabuľa 600 1 2 1200 

  Fixky na tabuľu 50 10 1 50 

  

Kresliace potreby ( 
voskovky, farbičky, 
vodové farby) 200 3 10 2000 

  Nožnice 70 2 8 560 

  Šablóny (sada) 30 4 10 300 

  Štetce (sada) 50 6 3 150 

  Lopty 400 1 3 1200 

  Lietajúce taniere 150 1 2 300 

  Švihadlá 50 1 8 400 

  
Spoločenské hry a 
stavebnice, karty, pexesá       3500 

            

Občerstvenie Rýchlo varná kanvica 1200 1 1 1200 

  Hrnčeky 5 1 15 75 

  Poháre 7 1 15 105 

  Misa na ovocie 200 1 2 400 
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Technické 
vybavenie Televízor 5000 1 1 4000 

  DVD prehrávač 1000 1 1 1000 

  Hi-fi súprava 2000 1 1 2000 

  Kamerový systém 7000 1 1 7000 

 Celkom         66610 
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Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie podnikateľského plánu pre zaloţenie 

súkromnej anglickej druţiny, určenej ţiakom prvého stupňa základných škôl v Prahe, 

posúdenie finančnej náročnosti projektu, jeho vyuţiteľnosti v budúcnosti a zhodnotenie 

rizík spojených so zaloţením podniku. Aby bolo moţné zostaviť takýto plán, musel som 

nazhromaţdiť mnoţstvo informácií, najmä o trhu, na ktorý sa firma bude snaţiť 

preraziť. Na základe analýz a postupným spracovaním získaných informácií som 

zostavil vyššie uvedený podnikateľský plán, čím som splnil hlavný cieľ tejto práce. 

Výsledný dokument spĺňa všetky náleţitosti podnikateľského plánu, ktoré boli popísané 

v teoretickej časti. 

Súkromná anglická druţina  vstúpi na trh pod menom eleFUNt s.r.o. Bude sa 

jednať o moderné zariadenie odpovedajúce súčasným trendom na trhu mimoškolského 

vzdelávania. Ako hlavný cieľ si majiteľky určili poskytovať nadštandardné  sluţby  

v anglickom jazyku na praţskom trhu.  Vývoj spoločnosti nám naznačuje, ţe 

v budúcnosti sa bez znalosti cudzieho jazyka ( najmä anglického) nezaobídeme. Preto sa 

rozhodli smerovať svoje podnikanie týmto smerom. Hoci je praţský trh plný 

jazykových škôl, domnievajú sa, ţe časť populácie vo veku od 6 do 10 rokov, nie je aţ 

v takej miere atakovaná týmito sluţbami, čím sa naskytá príleţitosť uchytenia sa na 

trhu. O tomto fakte svedčí aj pomerne slabá konkurencia v oblasti. 

Čo sa týka cieľovej skupiny potenciálnych zákazníkov, domnievam sa, ţe Praha je 

ideálne miesto. Býva tu mnoţstvo vysokoškolsky vzdelaných ľudí (rodičov), s dobrým 

finančným zabezpečením, ktorý sú zvyknutí na istú ţivotnú úroveň. Preto sú ochotní 

zaplatiť aj vyššiu sumu za ponúkané sluţby, no na druhej strane očakávajú kvalitu, 

spoľahlivosť a profesionálny prístup. To všetko im spoločnosť eleFUNt s.r.o. ponúkne. 

Týmto som odpovedal aj na otázku, či je realizácia projektu vhodne načasovaná. 

Moja odpoveď, ÁNO. Trh s konkurenciou nie je preplnený, počet detí v poţadovanom 

veku je vysoký a ţivotná úroveň obyvateľov Prahy je taktieţ pomerne vysoká.   

Hoci je podnik zatiaľ  len vo fáze rozvoja myšlienky, budúce majiteľky uţ do 

projektu investovali 3 mesiace svojho času. Analyzovali situáciu na trhu, získavali  

a vyhodnocovali informácie a robili prieskum medzi potenciálnymi zákazníkmi. Na 

rozbeh svojho podnikateľského zámeru budú potrebovať kapitál vo výške 500 000 Kč. 

Ten bude splatený rovným dielom, na účet spoločnosti, v hotovosti a z vlastných 
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finančných zdrojov. Maximalizácia  zisku spoločnosti je jedným z hlavných cieľov 

kaţdého podnikateľa. O tom, či a v akej miere sa to podarí spoločnosti eleFUNt s.r.o. 

nás informoval finančný plán. Ten naznačuje, ţe spoločnosť by mohla byť zisková uţ 

v prvom roku pôsobenia. Kladný hospodársky výsledok v podobe čistého zisku je 

odhadovaný na čiastku 473 340 Kč. 

Podľa môjho názoru je daný podnikateľský plán realizovateľný, a predpokladám, 

ţe sa môţe stať cenným podkladom pre zaloţenie a chod spoločnosti. 
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