
 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. 

V první části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k této problematice. 

Druhá část diplomové práce se zaměřuje na sestavení konkrétního podnikatelského 

záměru včetně finančního plánu vývoje podniku, analýzy trhu, SWOT analýzy a PEST 

analýzy.  

ABSTRACT 

The diploma thesis focuses on the issue of establishing a new business - driving school. 

In the first part, theoretical background relating to this issue is being described. 

The second part of the diploma thesis focuses on building a specific business plan with 

a financial plan of business development, market analysis, SWOT analysis and PEST 

analysis. 
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ÚVOD 

V dnešní době vlastnit řidičské oprávnění je téměř samozřejmost. Ať se podíváme 

do jakékoliv pracovní poptávky je požadováno řidičské oprávnění, alespoň skupiny B, 

avšak mnohem více je poptáváno po šikovných řidičích skupin C či D. Řidičské 

oprávnění jako takové představuje pro mnoho lidí samostatnost, mobilitu a nezávislost.  

Právě v autoškole se tvaruje budoucí řidič. Autoškola má velký vliv na budoucí řidiče, 

především jsou to instruktoři, kteří působí na žadatele a mají největší váhu při zrození 

chutě do řízení. Pokud natrefíte na instruktora, který na Vás bude neustále jenom křičet, 

tak s největší pravděpodobností z Vás řidič nebude, vzbudí ve Vás pouze obavy či stres 

z řízení.  

Důvod, proč bych chtěla založit autoškolu, je poskytovat kvalitní služby a také vřelý 

osobní přístup k zákazníkům. Cílem autoškoly není naučit zákazníka řídit, na to není 

v autoškole prostor, a vzhledem ke stanoveným hodinám to ani nelze, cílem autoškol je 

připravit žadatele na provoz na silnicích a naučit je jak se v daných situacích nejlépe 

zachovat. Řídit se učíme celý život, každý den nás může na silnicích překvapit něco 

nového a nezáleží na tom, zda řídíme dvacet či více let. V autoškolách se žadatelé 

připravují a seznamují jak s vozidlem, tak i s povahou okolních řidičů.  
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CÍL PRÁCE A METODY ŘEŠENÍ 

Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru, jenž by sloužil jako 

podklad k založení nového podniku - autoškoly. Na základě analýzy současné situace 

na trhu dané lokality budu dále postupovat v navržení nabídky služeb, která splní 

podmínku konkurenceschopnosti na daném trhu. 

Mezi dílčí cíle se řadí rozbor současné situace, jejíž součástí je analýza trhu a přiblížení 

současných právních aspektů pro provozování autoškoly. Dále je použita SWOT 

analýza, Porterova analýza 5 sil a PEST analýza. Závěrem je sestaven bod zvratu, který 

vychází z předpokládaných tržeb a nákladů.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V kapitolách této diplomové práce jsou popsány teoretické znalosti, které je důležité 

znát při realizaci podnikatelského plánu.  

1.1 Podnikatelský záměr 

Na úvod je důležité charakterizovat podnikatelský záměr, k čemu slouží, jaký je účel 

podnikatelského záměru a jaký je jeho přínos pro podnikání.  

Podnikatelský plán chápeme jako písemný dokument, který zahrnuje podstatné vnější 

i vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Dá se říci, že se jedná 

o shrnutí podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti. Dále obsahuje 

shrnutí jednotlivých kroků, které vedou k dosažení podnikatelských cílů. 

Podnikatelský plán by měl být realizovatelný a životaschopný. Plán by měl být sestaven 

alespoň ze tří variant možných provedení, tzn. varianta pesimistická, realistická 

a optimistická. Podnikatelský plán nebo také podnikatelský záměr je důležitou součástí 

pro investory, banky. Tyto subjekty ho požadují, aby měly přehled o míře rizika spojený 

s investicemi. (1) 

1.1.1 Požadavky na podnikatelský plán 

Při zpracování podnikatelského plánu jsou stanoveny určité požadavky, jejichž 

dodržování je předpokladem ke kvalitně zpracovanému projektu.  

Plán by měl dodržovat tyto požadavky: 

1. Přehlednost 

 Subjekty budou schopny daný plán lépe pochopit a také se v něm snadněji 

orientovat 

 Důležitým faktorem je uvést vysvětlení ke složitějším a odbornějším 

výrazům a zjistit, zda tomu daná osoba rozumí 

2. Stručnost 

 Podnikatelský plán by neměl být souvislý text, který se snaží zakrývat 

důležitá fakta 
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 Plán by neměl zacházet do přílišných detailů, tyto detaily se vkládají 

do příloh 

3. Realističnost a věrohodnost 

 Uvedená data musí být reálná a pravdivá 

4. Zaměření na budoucnost 

 Plán by se měl zaměřovat na vývoj a postavení podniku v budoucnosti 

5. Logika  

 Plán by měl být logicky uspořádán a pravdivost údajů podložena fakty 

 Data a tvrzení si nesmí odporovat 

6. Přesvědčivost 

 Cílem každého plánu je přesvědčit investory o úspěchu projektu 

 Neměli bychom zastírat rizika a slabá místa projektu 

 Důležité je prokázat, že podnik je solventní 

7. Propracovanost 

 Úspěšnost projektu zvyšuje kvalitní navržení a zpracování plánu 

po formální stránce. (2) 

1.1.2 Struktura podnikatelského plánu 

Obsah podnikatelského záměru není závazně určen. Avšak existuje jistá struktura 

podnikatelského plánu, jenž je následující: 

Titulní strana 

Titulní list obsahuje název a logo firmy, název podnikatelského plánu, jméno autora, 

datum založení, kontakt, IČ. (1) 

Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn slouží jako abstrakt k plánu, měl by vzbudit v investorech a bankách 

zájem pokračovat ve čtení. Souhrn většinou obsahuje základní myšlenku 

podnikatelského záměru, hlavní cíl, silné stránky, postup realizace záměru a finanční 

zhodnocení v horizontu několika let. (2) 
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Popis podniku a služby příp. produktu 

Tato část podnikatelského plánu obsahuje údaje o formě podnikání, důvodu této formy, 

počet společníků, organizační struktuře, oblasti podnikání a popisu, kde se podnik bude 

nacházet. Dále je zde zdokumentováno, jakým způsobem se bude služba nabízet, 

jakému segmentu trhu, porovnání s konkurencí. (3) 

Analýza interního a externího prostředí 

V této části je potřeba se zaměřit na trh, na jaký trh podnik vstupuje, jací budou jeho 

konkurenti, potenciální zákazníci. Důležitou součástí je stanovení příležitostí, hrozeb, 

silných a slabých stránek podniku.  

Marketingový plán 

Popisuje, jakým způsobem se bude podnik propagovat, na jaké segmenty trhu bude 

podnik cílit. Dále je zde sestaven rozpočet marketingové aktivity. (4) 

Při zakládání podniku se vypracovává tzv. marketingový mix tzv.4P. Marketingový mix 

obsahuje 4 nástroje: 

 produkt, 

 cena, 

 distribuce a místo prodeje, 

 propagace. 

„Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém 

produktu.” (5, s. 70) 

Organizační plán 

V této části podnikatelského záměru se uvádí organizační struktura podniku. Zde se 

popisují převážně vnitřní zdroje podniku, do kterých se řadí i lidské zdroje. V plánu je 

definována forma vlastnictví a informace z oblasti managementu. Důležitou součástí 

plánu jsou informace o vedoucích pracovnících podniku, především jejich zkušenosti, 

dovednosti, vzdělání, pravomoci a odpovědnosti dílčích zaměstnanců. (3) 

Rizika projektu 

Podnikatelský záměr je spojen s určitou mírou nejistoty, že se budou reálné výsledky 

lišit od očekávaných. Proto by součástí podnikatelského záměru měla být i analýza 
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rizik, abychom mohli předejít vzniku nepříznivých příčin a negativním důsledkům. 

Podnikatel by si měl po analýze slabých a silných stránek a hrozeb určit rizika, která 

projekt ohrožují a zhodnotit je. Pro investory je analýza rizik důležitým ukazatelem, jak 

podnikatel dokáže čelit riziku. (3) 

Finanční plán 

Finanční plán ukazuje, zda je projekt uskutečnitelný. Zobrazuje výnosnost projektu 

a tím i přitažlivost plánu pro investory. Finanční plán vyžaduje pravdivé údaje. Správný 

finanční plán obsahuje následující položky:  

 zakladatelský rozpočet, provozní rozpočet, investiční rozpočet, celkovou 

náročnost finančních zdrojů, základní účetní výkazy (výkaz zisku a ztráty, 

rozvaha, analýza bodu zvratu, výkaz cash-flow) a nakonec soupis vlastních 

a cizích zdrojů. (3) 

Bod zvratu je objem výroby a prodeje, kdy se tržby právě rovnají nákladům, 

to znamená, že zisk je rovný nule. Bod zvratu někdy bývá označován jako mrtvý bod, 

nulový bod či bod krytí nákladů. Je důležité znát hodnotu bodu zvratu, abychom mohli 

vyčíslit, od kdy se určitá investice vyplatí, a abychom věděli, od kdy je podnik 

rentabilní. Bod zvratu představuje vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou 

a náklady. Vychází ze vztahu:  

            
             

                                                
 

Od bodu, ve kterém se vyrovnávají tržby s náklady, začínají být služby či výrobek 

rentabilní. Lze tedy zjistit, od jakého bodu v čase se vrátí investované prostředky. (6) 
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Obr. č. 1: Bod zvratu 

(Zdroj: 7) 

V případě, že podnik nic nevyrábí, se tržby rovnají nule, proto přímka tržeb vychází 

z nulového bodu a roste v závislosti na objemu výroby. Fixní náklady jsou konstantní, 

to znamená, že s objemem výroby se nemění, a i přestože podnik nic nevyrábí, je 

musíme uhradit. Celkové náklady jsou složeny z fixních nákladů a variabilních nákladů. 

Variabilní náklady jsou závislé na objemu výroby. V místě, kde se protínají tržby 

a celkové náklady, se nachází bod zvratu. V tomto bodu je zisk a ztráta rovna nule. 

Podnik se do tohoto bodu pohybuje ve ztrátě, ale od tohoto bodu se dostává do zisku. 

(7) 

Přílohy 

Tato část plánu uvádí veškeré podstatné věci, které tvoří nedílnou součást 

podnikatelského záměru, ale jsou příliš detailní, aby byly zařazeny v hlavní části 

dokumentu. Jedná se např. o technické dokumentace, smlouvy apod. (3) 

1.2 Podnikání 

Cílem podnikání je vyhledávat a zaplňovat tržní mezery prostřednictvím podnikatelské 

činnosti a tím obohacovat rozmanitost trhu. Podnikání lze charakterizovat jako 

individuální nalézání příležitostí k uskutečnění cíle za dobrovolného přejímání 

odpovědnosti a efektivního používání svých zdrojů a vlastního času. (8) 

Podnikání je upravováno v České republice zejména těmito právními ustanoveními: 
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 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

 Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Než začneme podnikat, musíme si odpovědět na následující otázky: 

1. Co bude naším produktem? 

Nejdříve si musíme ujasnit, co bude naším produktem. Zda budeme nabízet 

hmotný výrobek nebo poskytovat služby.  

2. Kdo budou naši zákazníci? 

Musíme si uvědomit, komu budeme služby či výrobky nabízet. Co zákazníci 

potřebují a nabízet to co zákazníci skutečně potřebují.  

3. Kam umístíme prodejnu/provozovnu? 

Strategická poloha provozovny je důležitá. Je důležité, aby prodejna byla co 

nejvíce zákazníkům na očích se snadnou dostupností.  

4. Kdy začneme podnikat? 

Správné načasování začátku podnikání tvoří část úspěchu. Velmi často dochází 

k unáhlenému vstupu na trh a s tím jsou spojena neuvážená rozhodnutí, která by 

se mohla později projevit. (9)  

S podnikáním je spojen i termín podnikatel. Občanský zákoník definuje podnikatele 

jako: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.” (10, § 420) 

Podnikatelem se může stát jak fyzická tak i právnická osoba. Úspěšnost podnikatelů je 

ovlivněna především následujícími faktory. Jedná se o úroveň kvalifikace a odbornosti, 

míře informovanosti a soustavném účelném úsilí. (8) 

1.3 Právní formy podnikání 

Každá osoba, která se rozhodne vstoupit do světa podnikání, se musí rozhodnout 

a zvolit si konkrétní právní formu podnikání. Rozlišujeme dva základní typy podnikání, 

a sice podnikání fyzických osob a podnikání právnických osob. Fyzická osoba je 
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člověk, který skutečně existuje, zatímco právnická osoba je nově vzniklý subjekt, který 

bývá označen obchodním jménem. Za právnickou osobu jedná vybraný člověk nebo 

lidé, kteří ji zastupují v právních vztazích. (11) 

Podnikatel se rozhoduje, jakou formu podnikání zvolit na základě několika faktorů: 

 rozsah a druh ručení, 

 množství zakladatelů, 

 požadavky na základní kapitál, 

 administrativní náležitosti spojené se založením podniku a s tím související 

náklady, 

 možnosti financování,  

 zatížení spojená s daňovými výdaji. (11) 

1.3.1 Podnikání fyzických osob 

Fyzické osoby podnikají na základě živnostenského oprávnění. Živnostenský zákon 

(Zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) 

charakterizuje živnost následovně: 

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

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.”(12, § 2) 

Výhodou podnikání se živnostenským oprávněním lze zmínit poměrnou volnost 

spojenou s právními povinnostmi. Dále mezi výhody lze řadit, že podnikatel 

nepotřebuje vkládat vysoký základní kapitál. Jako nevýhodu může být vnímán fakt, že 

při žádosti o úvěr nedostane živnostník stejně výhodné podmínky jako právní subjekt. 

Hlavní nevýhodou podnikání se živnostenským oprávněním je ručení veškerým svým 

majetkem. (11) 

Rozlišujeme mezi živnostmi ohlašovacími a koncesovanými. Ohlašovací živnosti 

mohou být provozovány na základě splnění stanovených podmínek a na základě 

ohlášení. Ohlašovací živnosti se dále rozdělují na živnosti řemeslné, volné a vázané. 

K provozování koncesované živnosti je zapotřebí vlastnit koncesi. (12) 
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1.3.2 Podnikání právnických osob 

Právnickou osobu chápeme jako nově vytvořený subjekt zapsaný v obchodním rejstříku. 

Obchodními korporacemi rozumíme obchodní společnosti a družstva. Obchodní 

společnosti můžeme dělit na veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, evropskou společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdružení. Do družstev spadá družstvo a evropská družstevní 

společnost. (13) 

Veřejná obchodní společnost 

Jedná se o společnost alespoň dvou osob, které se účastní na podnikání nebo správě 

majetku. Osoby, které podnikají v této společnosti, ručí celým svým majetkem společně 

a nerozdílně.  

Veřejnou společnost lze zkracovat jako v.o.s. či veř. obch. spol. (13) 

Komanditní společnost 

V komanditní společnosti vystupuje alespoň jeden společník, který ručí za její dluhy 

omezeně, tzv. komanditista a alespoň jeden společník, který ručí neomezeně, 

tzv. komplementář. Komanditista ručí za dluhy společnosti do výše svého nesplaceného 

vkladu dle zápisu v obchodním rejstříku. 

Označení komanditní společnost může být nahrazeno kom. spol. nebo k. s. (13) 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným se řadí mezi kapitálové společnosti. Tato společnost 

může být založena jedním či více společníky. Minimální výše vkladu každého 

společníka je 1 Kč. Každý společník ručí za závazky do výše nesplacených vkladů. 

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Společník může zasahovat 

do rozhodování společnosti úměrně obchodnímu podílu tedy dle procentního vyjádření 

úrovně vkladu ve vztahu k základnímu kapitálu. (14) 

Společnost s ručením omezeným můžeme označit jako nejpoužívanější formu obchodní 

společnosti. Označení společnosti může být nahrazeno s.r.o. nebo spol. s r.o. (13) 
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Akciová společnost 

Základní kapitál této společnosti je tvořen akciemi, tedy reálnými cennými papíry, které 

představují vlastnické podíly. Společnost může být založena jedním nebo více 

zakladateli. Osoby, které vlastní podíly se nazývají akcionáři, a mají nárok 

na dividendy, neboli podíl na zisku, který je dán podílem vlastněných akcií. 

Výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 

80 000 eur. (8) 

Označení akciová společnost může být nahrazeno a.s. (13) 

Družstva 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporací, ve znění pozdějších předpisů, 

charakterizuje družstvo takto:  

„Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem 

vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání” 

(13, § 552) 

Pro založení družstva je potřeba nejméně 3 členů a obsahuje označení „družstvo”. 

1.4 PEST analýza 

Hlavním cílem této analýzy je rozpoznat oblasti vnějšího okolí, které mohou ovlivnit 

konkurenční schopnosti a fungování podniku. PEST analýza obsahuje čtyři základní 

faktory ovlivňující podnik: 

Politicko-právní faktory 

V této oblasti jsou analyzovány vlivy daňové politiky, úrovně stability politiky ve státě, 

antimonopolních zákonů, případně omezení zahraniční politiky.  

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory zahrnují především růst či pokles HDP, úroveň inflace, úroveň 

nezaměstnanosti, vývoj průměrné hrubé mzdy a výši úrokových sazeb.  

Sociální faktory 

Tato část analýzy zohledňuje demografické složení oblasti, tzn. počet obyvatel, věkové 

rozložení, úroveň vzdělanosti, náboženské přiznání, atd. 
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Technologické faktory 

Technologické faktory zahrnují technologické trendy, vývoje v jednotlivých oblastech. 

Tyto faktory slouží k udržení konkurenčních výhod. (6) 

1.5 Porterova analýza 

Jedná se o analýzu, která sleduje konkurenční prostředí podniku. Tato analýza je 

důležitá pro přípravu strategie podniku. (3) 

 

Obr. č. 2: Porterova analýza 5 sil 

(Zdroj: 15) 

Zabývá se následujícími pěti oblastmi: 

Konkurenční rivalita 

Konkurenční rivalita posuzuje konkurenci, která se zabývá stejným typem nebo oblastí 

podnikání jako náš podnik. Sleduje dynamiku trhu, konkurenceschopnost, náklady na 

zviditelnění, abychom se dostali do podvědomí zákazníků. (3) 

Hrozba vstupu nové konkurence 

V této části analýzy sledujeme nové subjekty, které vstupují na stejný trh, nebo 

odhadujeme budoucnost trhu z pohledu vstupu nových konkurentů. Vstup nové 

konkurence odhadujeme na základě atraktivnosti trhu, bariér vstupu na trh, současné 

konkurence, atd. V případě založení nového podniku se staneme my novou konkurencí 

vstupující na trh. (3) 
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Hrozba vzniku substitutů 

Hrozba vzniku substitutů znamená riziko nahrazení našich výrobků či služeb 

podobnými nabídkami od konkurence, které by získaly nezanedbatelný podíl na trhu. 

(3) 

Vyjednávací síla odběratelů 

Sílou kupujících se především myslí jejich vyjednávací síla o cenách výrobků či 

poskytovaných služeb. Síla odběratelů může být v přímé formě, kdy dochází ze strany 

zákazníka k přímému vyjednávání o cenách, zatímco nepřímá forma nastává tehdy, 

když zákazníci vyhledávají služby u konkurence, našich služeb využívají v menším 

množství či dokonce přestanou využívat naší nabídky. Musíme si uvědomit, do jaké 

míry jsou naše služby a výrobky unikátní a kolik se na daném trhu vyskytuje substitutů. 

(3) 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů závisí na druhu odvětví, ve kterém podnikáme. Může se 

stát, že v některých odvětvích je tato síla téměř nulová, ale v jiných odvětvích se jedná 

o nejsilnější faktor, který dokáže ovlivnit ceny produktů a služeb. Vyjednávací sílu 

dodavatelů ovlivňuje především naše závislost na konkrétních dodavatelích, existenci 

jiných dodavatelů či konkurence mezi dodavateli. (3) 

1.6 SWOT analýza 

„SWOT analýza je výtah ze zjištění interních a externích auditů, který upozorňuje na 

klíčové silné a slabé stránky organizace, ale také na příležitosti a hrozby, jimž firma 

čelí” (5, s. 97) 

SWOT analýza hodnotí interní (silné a slabé stránky podniku) a externí vlivy 

(příležitosti a hrozby). 

Silné stránky (Strenghts) 

Zobrazují stránky podniku, které jsou vůči konkurenci na vyšší úrovni nebo které jsou 

oproti konkurenci jedinečné. Důležité je tyto silné stránky identifikovat, zhodnotit, 

maximálně využít ve prospěch našeho podniku. (5) 
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Slabé stránky (Weaknesses) 

Podnik si musí uvědomit, že existují i slabé stránky. Důležitým faktorem je připustit si, 

že i přestože podnik vyniká, neznamená to, že konkurence nemůže být v této oblasti 

lepší. (5) 

Příležitosti (Opportunities) 

Příležitostí může podnik využít ve vlastní prospěch správným aplikováním silných 

stránek. Je potřeba odhalit příležitosti, které jsou pro podnik zajímavé a u kterých je 

vysoká pravděpodobnost, že pomohou podniku k úspěchu. Ne vždy se cíle podniku 

shodují s příležitostmi v odvětví, proto i příležitosti s sebou nesou jisté riziko. (5) 

Hrozby (Threats) 

Hrozby vyskytující se v dané oblasti podnikání je potřeba identifikovat, kvantifikovat a 

poté roztřídit dle pravděpodobnosti výskytu a dopadu na fungování podniku. Hrozby 

s nejvyššími hodnotami je potřeba eliminovat na akceptovatelnou hodnotu pro podnik. 

V případě, že hrozby se vyskytnou, je potřeba vytvořit plány, které budou eliminovat 

dopad těchto rizik. (5) 

Ofenzivní strategie (strategie S - O) 

Ofenzivní strategie je složena ze silných stránek a příležitostí. Podnik ji může aplikovat 

do té doby, dokud bude schopen využít příležitosti prostřednictvím silných stránek. 

Podnik může získat nové zákazníky na nových trzích. (16) 

Mírně ofenzivní strategie (strategie S - T) 

Mírně ofenzivní strategie zahrnuje kombinaci silných stránek a hrozeb. Ukazuje 

podniku jak využít silné stránky k odvrácení hrozeb, které podnik ohrožují. (16) 

Defenzivní strategie (strategie W - O) 

Defenzivní strategie je složena ze slabých stránek a příležitostí podniku. Ukazuje, jak 

má podnik využít příležitosti na trhu, aby odstranil slabé stránky. (16) 

Zůstatková strategie (strategie W - T) 

Zůstatková strategie obsahuje kombinaci slabých stránek a hrozeb podniku. Stanovuje, 

jak zamezit hrozbám, které působí na slabé stránky podniku. (16)  
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1.7 Marketingový plán 

Cílem marketingového plánu je především zlepšit obchodní výsledky podniku, a to 

pomocí marketingových aktivit. Marketingový plán by měl být součástí 

podnikatelského záměru. Tento plán určí, jakým způsobem bude produkt či 

poskytovaná služba distribuována, oceněna a propagována. Slouží také ke koordinaci 

činností, které vedou k dosažení stanovených podnikatelských cílů. (6) 

1.7.1 Marketingový mix 

Marketingový mix chápeme jako nástroj, který nám poskytuje informace o produktu, 

ceně, distribuci a propagaci. Prostřednictvím marketingového mixu může podnik 

upravovat nabídku výrobků a poskytovaných služeb dle přání zákazníků na trhu.  

Za autora marketingového mixu je považován Neil H. Borden, který v roce 1964 

vypracoval možné pojetí marketingového mixu a přirovnal ho ke „cake-mixu”. Toto 

přirovnání zvolil, protože je nutné, aby byly respektovány veškeré vazby jednotlivých 

nástrojů, které se využívají jako celek, nikoliv samostatně jako jeden nástroj. 

Marketingový mix je také znám jako „4P”. (6) 

Produkt (product) 

Produktem rozumíme veškeré služby a výrobky, které firma nabízí na trhu. Účelem 

produktu je uspokojit potřeby či přání zákazníků. O produktu můžeme smýšlet ve třech 

úrovních. První myšlenkou by mělo být, co kupující doopravdy chce. Tato prvotní 

myšlenka je jádrem celkového produktu. Zákazníci pohlížejí na produkt či službu jako 

na naději, kterou jim firmy nabízejí. Další úroveň je vlastní produkt. Vlastní produkt je 

odrazem kvality, funkce, designu, názvu a balení. Tyto charakteristiky poskytují přínosy 

produktu. A nakonec vznikne rozšířený produkt. Zákazníkům nabízí firma něco navíc 

nad rámec funkčnosti daného produktu. Jedná se o doplňkové služby, které mohou 

zákazníkovi usnadnit používání produktu. Každá firma k výrobku či službě nabízí 

rozdílné doplňkové služby, může se jednat např. o servis, záruku, návod na použití atd. 

Zákazníci vnímají produkt, jako ucelený balíček, který uspokojuje jejich potřebu. Pokud 

firma zákazníkovi nabídne pouze základní produkt, bez dalších přínosů či služeb, tento 

produkt může být odsouzen k zániku, neboť zákazníci budou kupovat produkt u jiných 
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firem, kde jim za podobný obnos přinese produkt více uspokojení a dá se říci, že i větší 

bezstarostnost. (6) 

Na obrázku č. 3 jsou znázorněny vrstvy produktu.  

 

Obr. č. 3: Vrstvy produktu 

(Zdroj: 17) 

Cena (price) 

Stanovení ceny výrobků a služeb je obvykle považováno za nejsložitější prvek 

marketignového mixu, neboť je obtížné předem odhadovat, jakým způsobem budou 

stanovenou cenu vnímat zákazníci či konkurenti. Zároveň musí být cena navržena tak, 

aby podnik dosahoval požadované rentability a výkonnosti, aby bylo dosahováno 

stanovených podnikatelských cílů. (18)  

Metody tvorby cen: 

1. Nákladově orientovaná metoda - jedná se o nejčastěji používanou metodu 

pro svou jednoduchost a snadnou dostupnost potřebných materiálů, rozlišujeme 

zde fixní a variabilní náklady, které jsou součástí bodu zvratu. 

2. Poptávkově orientovaná metoda - spočívá v odhadu objemu prodeje v závislosti 

na výši ceny, základem je stanovení vysoké ceny při vysoké poptávce a nízké 

ceny při nízké poptávce. Ceny jsou založeny na hodnotě, která je přípustná 

pro zákazníka. 

3. Metoda odrážející se od cen konkurence - vytvořena na základě přiblížení 

konkurence, cena je samozřejmě vyšší než náklady. 



27 
 

4. Metoda stanovení ceny z marketingového cíle firmy - tvorba ceny je v souladu 

s cílem podniku např. maximální zisk, maximální objem. 

5. Metoda stanovení ceny na základě vnímané hodnoty - hlavní faktor je hodnota 

výrobku, jak ji vnímá zákazník. Výrobky jsou vyhotoveny pro přesně vymezený 

segment trhu. Důležitým faktorem je zde znalost psychologie zákazníka. (6) 

Místo (place) 

Hlavním úkolem distribuce je prodej produktu, včetně obstarání odpovídajících služeb 

pro produkt a komunikace o produktu. Distribuční strategie vychází z podnikatelské 

strategie a hledá spojení mezi výrobcem a zákazníkem.  

Součástí distribuce jsou procesy jako např. přeprava, skladování, řízení zásob, dále 

změny vlastnických vztahů a další podpůrné činnosti jako pojištění, úvěrování, sběr 

marketingových informací.  

Distribuční síť je tvořena třemi skupinami. Jedná se o výrobce, distributory a další 

podniky, které se podílejí na výkonu. (19) 

Propagace (promotion) 

Podpora prodeje je nejviditelnějším prvkem marketingového mixu. Prostřednictvím 

marketingové komunikace se firmy snaží informovat, přesvědčovat a ovlivňovat 

zákazníky o produktech, které nabízejí. Jedná se o přímé a nepřímé stimulování prodeje. 

Marketingová komunikace umožňuje zákazníkům spojit si výrobek či službu s jinými 

lidmi, zážitky, věcmi apod. Proto můžeme říci, že marketingová komunikace přispívá 

k hodnotě značky produktu. Do této skupiny nespadá pouze reklama, která se nám 

při pojmu propagace vybaví, ale součástí propagace jsou i podpora prodeje, public 

relations (vztahy s veřejností), osobní prodej, přímý marketing, události a zážitky, ústní 

šíření, interaktivní marketing. (6) 

1.8 Zdroje financování podnikatelského záměru 

U podnikatelského záměru je důležité si ujasnit, jaké finanční prostředky budou potřeba 

pro náš podnikatelský záměr. Dlouhodobý majetek by měl být financován 

dlouhodobými zdroji, zatímco krátkodobý majetek by měl být financován naopak 

krátkodobými zdroji. 
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Rozlišujeme dva druhy finančních prostředků a to interní a externí. Interní zdroje si 

podnik vytváří sám na základě činnosti podniku, zatímco externí zdroje jsou podniku 

nabízeny zvenčí. Mezi interní zdroje financování řadíme např. nerozdělený zisk, odpisy 

a mezi externí zdroje řadíme např. úvěry, vklady vlastníků, emise obligací apod. (3) 

1.8.1 Interní zdroje financování 

Součástí interních zdrojů financování je zisk, odpisy, nerozdělený zisk z minulých let 

nebo také dlouhodobé finanční rezervy. Tento druh financování je také označován jako 

samofinancování. Mezi výhody samofinancování patří: 

 nenavyšuje se počet vlastníků 

 u akciových společností nevyvolává náklady na emisi cenných papírů, 

 snižuje finanční riziko podniku. 

Zdroje, které jsou vytvořené samofinancováním, je možné využít i na financování 

rizikovějších projektů. Hlavní nevýhodou samofinancování jsou vyšší náklady kapitálu 

u nerozděleného zisku než u cizích zdrojů financování. (20) 

Zisk  

Zisk představuje důležitý zdroj financování. Nepoužitý zisk, který nebude použit 

na výplatu podílů či tvorbu fondů ze zisku, můžeme využít na financování podniku. (3) 

Odpisy 

Odpisy vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku a účtují se do nákladů. Jedná se 

o daňově uznatelné náklady, protože jsme nemuseli na ně vynaložit peněžní prostředky, 

řadí se do interních zdrojů financování. (3) 

Ostatní interní zdroje 

Do ostatních interních zdrojů financování můžeme řadit např. prodej nepotřebného 

majetku, který podnik vlastní. (3) 

1.8.2 Vnější zdroje financování 

Externí zdroje financování představují pro podnik rychlejší způsob získání potřebných 

prostředků. Prostřednictvím externích zdrojů do podniku pronikají noví věřitelé či 

společníci, kteří mohou ovlivnit budoucí vývoj podniku.  
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Mezi externí zdroje patří např. bankovní úvěry. Bankovní úvěry rozlišujeme 

na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé bankovní úvěry jsou využity v podniku 

pro financování provozního kapitálu. U těchto úvěrů banka nevyžaduje podnikatelský 

záměr a vystačí si přehledem peněžních toků za 1 rok. U dlouhodobých bankovních 

úvěrů je vyžadováno ručení dlouhodobým majetkem nebo třetí osobou. Všechny 

bankovní úvěry mají společné znaky jako je úročení, návratnost a zajištění návratnosti. 

Úrok je cena za půjčené peněžní prostředky a splácí se v pravidelných intervalech. 

Úroková sazba může být fixní nebo proměnná. Návratnost znamená, že splácení úvěru 

je stanoveno v předem domluvené lhůtě. Zajištění návratnosti je forma ručení v případě 

neschopnosti splácet bankovní úvěr. (3)  

Dalším externím zdrojem financování je leasing. Leasing je určitá forma pronájmu. 

Toto financování je využíváno z důvodu jak úspor hotovostních prostředků, tak 

i daňových úspor, jelikož poplatky jsou daňově uznatelným nákladem. Prostřednictvím 

leasingu může nájemce využívat majetek, který zůstává majetkem leasingové 

společnosti. Podnik neboli nájemce platí stanovenou finanční náhradu po předem 

stanovenou dobu. Leasing dělíme na operativní leasing a finanční leasing.  

Operativní leasing se nejčastěji využívá k pronájmu věcí, které bychom nevyužili 

po celou dobu jejich životnosti. Koupí těchto věcí bychom zbytečně vázali finanční 

prostředky, které bychom nejspíš ani nevyužili. Po skončení operativního leasingu se 

pronajatá věc vrací zpět pronajímateli, tedy leasingové společnosti, která je po celou 

dobu vlastníkem věci.  

Finanční leasing se obvykle využívá k pořízení majetku, který máme v plánu využívat 

delší časový horizont. Podstatou finančního leasingu je pořízení dlouhodobého majetku 

s následnou možností odkoupení po uplynutí doby nájmu. Mezi výhody se řadí rychlejší 

způsob odpisování, než u jiných forem pořízení majetku, splátky jsou daňově uznatelné. 

Jako nevýhoda se může zdát, že podnik získává do vlastnictví téměř odepsaný majetek, 

čímž ztrácí výhodu odpisů. Další nevýhoda je, že k pořizovací ceně podnik zaplatí ještě 

marži neboli koeficient navýšení a podnik se stává vlastníkem majetku až do ukončení 

leasingové smlouvy. (3) 

Rizikový kapitál neboli Venture kapitál se investuje nejčastěji do začínajících 

a rostoucích firem. Cílem je co nejvyšší zhodnocení investice, před plánovaným 
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výstupem z podniku, který se provede prodejem podílu dalšímu investorovi nebo 

původnímu majiteli. Rizikový kapitál se nazývá, jelikož se jedná o investice 

do začínajících firem a neprověřených projektů. (3) 

Subjekty na trhu rizikového kapitálu jsou business angels, neboli obchodní andělé. 

Jedná se o fyzické osoby, které v životě byly úspěšnými podnikateli či manažery. 

Hlavním cílem je pomoci malým a středním podnikům nejen finančními prostředky, ale 

i svými zkušenostmi s řízením společností a zároveň zhodnotit svůj kapitál. (21)  

Investoři jsou také jednou z možností externích zdrojů financování. Investor 

prostřednictvím svých investovaných prostředků navýší kapitál podniku.  Tímto krokem 

se stává spoluvlastníkem podniku a tato role s sebou nese také podnikatelské riziko. 

Snahou investorů je co nejvyšší zvýšení hodnoty podniku a tím i svého podílu. Investoři 

požadují stanovení podílu v podniku, účast na dozorčích a správních orgánech podniku, 

možnost odprodeje svého podílu při výstupu. (3) 

1.9 Identifikace a kvantifikace rizik 

Rizika můžeme dělit také na interní a externí. Externí rizika nemůže podnik ovlivnit, ale 

interní rizika jsou spojena s realizací projektu a podnik je může ovlivňovat. Možnost jak 

identifikovat rizika je provedení SWOT analýzy, která odhalí hrozby a rizika. Na tyto 

hrozby a rizika je možné sestavit plán, který eliminuje hrozby a rizika.  

Když má podnik k dispozici údaje o rizicích, může rizika zhodnotit a přiřadit jim 

hodnoty: síla dopadu na podnik (váha rizika) - úroveň pravděpodobnosti 

výskytu - výsledná závažnost 

Podnik musí dále stanovit míru do jaké je podnik ochoten rizika tolerovat a stanovit 

hranice, které je podnik ochoten přijmout. (22) 

Dále se zachycují všechny hodnoty a následně je možné rizika seřadit dle závažnosti 

od nejnebezpečnějšího po nejméně významné. Podnik využívá hranice přijatelnosti 

rizika a poté se může zabývat pouze riziky, které se nacházejí za touto hranicí. Je nutné, 

aby podnik vypracoval plán, který bude mít za úkol snížit kritická rizika pod přijatelnou 

hranici a tento plán aplikovat či ho mít k dispozici, v případě, že riziko nastane. Rizika 
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je vhodné monitorovat a kontrolovat vliv aplikovaných opatření na snížení hodnot rizik. 

(22) 

Analýza rizik obvykle zahrnuje: 

 identifikaci aktiv, což je vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které 

vlastní, 

 stanovení hodnoty aktiv, 

 identifikací hrozeb a slabin, 

 stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti. 

Hodnocení rizik představuje neustálé zvažování:  

 poškození aktiv, která mohou být způsobena hrozbami, přičemž je nutno vzít 

v úvahu veškeré možné důsledky, 

 reálné pravděpodobnosti výskytu rizik z pohledu převažujících hrozeb, 

zranitelnosti a aktuálně implementovaných opatření. 

Výsledky hodnocení rizik mohou pomoci podniku provést vhodné kroky pro jejich 

zvládnutí a zamezení jejich opětovného výskytu. Je třeba si stanovit úroveň rizik, která 

chceme eliminovat, jelikož odstranit všechna rizika najednou by mohlo vést k velkým 

nákladům, což by mohlo ovlivnit funkčnost daného subjektu. (23) 

1.10 Hodnocení investic 

V pojetí s investicemi je důležité hledisko časové a formální podstata instrumentu. 

Z časového hlediska rozlišujeme investice na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. 

Vyskytují se i instrumenty bez časového určení, jedná se především o akcie. (24) 

Pro rozhodování spojené s investicemi je charakteristické, že se jedná o dlouhodobé 

rozhodování. Při tomto rozhodování je nutné vzít v úvahu faktor času a rizika změn, 

která jsou spojená s přípravou a realizací projektu. (23) 

Výsledky investic se hodnotí prostřednictvím celé řady různých metod. Rozlišujeme 

především statické a dynamické metody.  

Statické metody hodnotí investice především z pohledu peněžních přínosů či 

poměřováním s počátečními výdaji. Tyto metody nezahrnují faktor rizika a čas 
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zohledňují pouze v omezené míře. Mezi tyto metody se řadí např. průměrná doba 

návratnosti nebo průměrný roční výnos.  

Dynamické metody oproti statickým metodám zohledňují faktor času i rizika. Základem 

těchto metod je diskontování vstupních parametrů. Mezi dynamické metody patří např. 

čistá současná hodnota nebo vnitřní výnosové procento, index ziskovosti. (25)  

1.10.1 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota je tvořena diskontovaným peněžním tokem za období, kdy 

projekt probíhal a bylo do něj investováno. Čistá současná hodnota je veličina, která 

vyjadřuje současnou hodnotu peněžních toků, které jsou vázány v investičním projektu. 

(26) 

Z hlediska investice jsou pro nás interesantní projekty, které dosáhnou alespoň 

požadovaného výnosu, tzn. čistá současná hodnota ≥ 0. Při rozhodování, kterou 

investici zvolit, vybíráme tu, u níž je vyšší čistá současná hodnota. (27) 

1.10.2 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Metoda vnitřního výnosového procenta informuje o skutečné míře výnosnosti projektu, 

který vznikne z plánovaných příjmů a kapitálových výdajů. Vychází z výpočtu čisté 

současné hodnoty projektu a představují výnosovou míru projektu, při které se 

diskontované příjmy rovnají kapitálovým výdajům. (27) 

1.10.3 Metoda doby návratnosti 

Metoda se soustředí na dobu návratnosti investovaného kapitálu. Nejlepší investiční 

projekt, je ten, který splatí investovaný kapitál co nejrychleji. Musí se brát do úvahy 

pouze ty projekty, u kterých plánované příjmy převýší hodnotu plánovaných výdajů, 

a tím bude zaručena návratnost investice. (27) 

  



33 
 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Se službami autoškol se setkáváme na trhu neustále, ale i přesto existuje prostor 

pro nové autoškoly. Prostřednictvím nových trendů, zkvalitněním služeb mohou přilákat 

nové zájemce.  

Provozování autoškol upravuje zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zákon o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. 

Tato část práce je zaměřena na analýzu současného stavu podnikatelského prostředí 

ve městě Pelhřimov. Pro analýzu jsou použity známé modely, a to Porterova analýza 

pěti sil, SWOT analýza, analýza trhu a PEST analýza.  

2.1 Analýza trhu  

Nově vzniklé autoškoly mohou nalákat nové zákazníky zkvalitněním poskytovaných 

služeb a nových trendů. Úspěšnost autoškol na trhu závisí na propracované 

marketingové propagaci a zkušenostech instruktorů. Avšak u instruktorů nehledáme 

pouze zkušenosti, ale i správnou osobnost, která je klíčem ke kvalitním službám.  

Analýza zákazníků 

Služby v oblasti autoškoly jsou nejvíce vyhledávány studenty středních škol. Jsou 

vyhledávány především služby na výcvik řidičského oprávnění skupin  A1, A2, A a B. 

V Pelhřimově, kde se chystáme otevřít novou autoškolu, žije 16 044 obyvatel 

a nacházejí se zde 4 střední školy, 3 učiliště a 4 základní školy. Jelikož se zde tedy 

nachází více škol, nemuselo by to znamenat nouzi o potenciální zákazníky. Zákazníci 

autoškol poptávají čím dál více kvalitu poskytovaných služeb, časovou flexibilitu výuky 

a praktického výcviku a platbu služeb na splátky.  

Mezi nabízenými službami je i poskytování kondičních jízd. Doplňkový výcvik je 

zaměřen především na žáky autoškoly. Je to z důvodu případných opravných zkoušek, 

aby se žáci vyvarovali stejným chybám. Kondiční jízdy jsou poskytovány 

i pro veřejnost, a to pro osoby, které mají strach usednout opět za volant, z důvodu delší 
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pauzy v řízení. Kondiční jízdy jsou pouze doplněním poskytovaných služeb, ale 

nepodílí se mnoho na příjmech společnosti.  

Další službou, kterou společnost bude poskytovat, je příprava na přezkoušení 

pro navrácení řidičského oprávnění. Avšak řidičů, kterých se to týká, není příliš mnoho, 

proto tyto služby nebudou prioritou autoškoly.  

Mezi zákazníky budou patřit i profesionální řidiči a řidiči referenti, kteří pro výkon 

svého povolání potřebují školení řidičů. Školení je zaměřené na řidiče jednotlivce, ale 

i skupiny, pro které školení zajišťuje firma.  

Analýza konkurence 

Z hlediska konkurence se v Pelhřimově střetávají tři autoškoly. Konkrétně se jedná 

o následující: 

 Akademie profesionálních řidičů s.r.o. 

 Autoškola RH+ 

 Autoškola Bartoň 

Akademie profesionálních řidičů vznikla 20. května 2008. Tato autoškola je největší 

autoškolou v Pelhřimově, jelikož poskytuje nejširší spektrum služeb. Nabízí získání 

řidičského oprávnění na všechny skupiny: AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, T. Mezi 

výhody patří i služby akreditovaného školicího střediska řidičů.  

Autoškola sídlí nedaleko centra města, kde má k dispozici učebny potřebné k výuce, 

parkoviště pro vozidla, garáže a autocvičiště. Nevýhodou může být vzdálenost 

od středních škol, kdy ostatní zmíněné autoškoly působí v blízkosti středních škol či 

učilišť.  

Tato autoškola nedávno modernizovala svůj vozový park. Modernizace se týkala 

traktoru. Pořídila nový traktor Zetor Proxima 80 s novým vlekem. Poté autobusu, kdy 

původní autobus Renault Tracer byl obměněn za Irisbus Ares a pořízení nových 

motocyklů. Společnost má k dispozici sedm motocyklů, je to výhodné z důvodu změny 

zákona, týkající se zkoušky motocyklů. Pro první etapu praktického výcviku má 

k dispozici motocykly s dvojím řízením a poté, kdy instruktor uzná za vhodné, již žák 

jezdí na motocyklu bez dvojího řízení.  

Výhodou autoškoly je více školitelů a instruktorů. 
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Autoškola RH+ byla založena 27.10.2011 a poté 7.11.2011 byl majitel stanoven jako 

odpovědný zástupce provozování autoškoly u společnosti HV Trans CZ s.r.o. Tato 

autoškola poskytuje výcvik na skupiny: AM, A1, A2, A, B, BE, B96, T.  

Tato autoškola má učebnu pronajatou v budově jednoho z místních učilišť, což je 

výhoda pro získávání nových zákazníků. Poskytuje i služby akreditovaného střediska.  

Autoškola vlastní jeden osobní automobil značky Peugeot Partner, 

tři motocykly - všechny mají dvojí řízení a traktor Zetor 7711.  

Nevýhodou autoškoly je pouze jeden instruktor, který je zároveň i školitelem. 

Autoškola Bartoň vznikla 18.1.2013. Tato autoškola nabízí výcvik pouze na skupinu 

B. V minulosti Autoškola Bartoň nabízela výcvik na skupiny AM a A1, ale se změnou 

legislativy v roce 2015, se majitel rozhodl, že prozatím výcvik na motocykly nebude 

provádět. Dále nabízí kondiční jízdy, navrácení řidičského oprávnění a školení řidičů 

referentů. Autoškola vlastní dva osobní automobily. V autoškole jsou k dispozici dva 

učitelé. 

2.2 SWOT analýza 

SWOT analýza zachycuje příležitosti a hrozby společnosti na trhu, a také silné a slabé 

stránky. Tyto faktory mohou znamenat výhody či nevýhody v boji s konkurencí. 

Společnost se může zaměřit na své silné stránky a příležitosti a dosáhnout tak lepších 

ekonomických výsledků, ale i větší spokojenosti zákazníků. 

Tab. č. 1: SWOT analýza - interní vlivy 

In
te

rn
í 

v
li

v
y

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Moderní vozový park 

 Přizpůsobení možnostem 

zákazníka 

 Moderní výukové metody s 

výpočetní technikou 

 Důraz na kvalitu a nabyté 

vědomosti 

 Marketingová propagace 

 

 Nová autoškola bez historie 

 Vysoké náklady na vybavení 

 Nízký počet školitelů 

 Nezkušenost v podnikání 

 Specifické služby s úzkými 

možnostmi nabídnout něco 

navíc 

 Z počátku pouze výuka 

skupin A, B 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. č. 2: SWOT analýza - externí vlivy 

E
x
te

rn
í 

v
li

v
y

 

Příležitosti Hrozby 

 Spolupráce se školami 

 Do budoucna více 

školitelů 

 Nadstandardní služby 

 Spolupráce s místními 

dopravci  

 Informační systém - 

online rezervace jízd 

 Možnost založení druhé 

provozovny 

 Změny v legislativě 

 Růst cen pohonných 

hmot 

 Poruchovost vozidel 

 Vysoká konkurence 

 Nízké zkušenosti vedení 

 Pokles poptávky 

 Nedůvěra v novou 

autoškolu 

 Výpověď z nájmu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pro výpočet přístupu, vyplývajícího ze SWOT analýzy, bylo provedeno následující 

šetření. Nejdříve je dán součet vah, které při součtu tvoří hodnotu 1. Jednotlivé váhy 

jsou hodnoceny body 1 - 5. Číslo 1 je nejméně důležité a číslo 5 je nejvíce důležité. Poté 

se jednotlivé váhy s body vynásobí a zjistí se skóre, prostřednictvím něhož je zvolen 

přístup a strategie. Hodnota vah a bodů je uvedena dle mého vlastního uvážení.  
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Tab. č. 3: Vytvoření nového přístupu ze SWOT analýzy 

Silné stránky Váha Body Skóre Slabé stránky Váha  Body  Skóre 

Vozový park 

 
0,2 4 0,8 

Nová 

autoškola bez 

historie 

0,2 4 0,8 

Přizpůsobení 

možnostem 

zákazníka 

0,3 5 1,5 

Vysoké 

náklady na 

vybavení 

0,15 3 0,45 

Moderní 

výukové 

metody  

0,2 3 0,6 

Nízký počet 

školitelů 

 

0,15 4 0,6 

Důraz na 

kvalitu a 

nabyté 

vědomosti 

0,2 5 1 

Nezkušenost v 

podnikání 

 

0,2 5 1,0 

Marketingová 

propagace 

 

0,1 3 0,3 

Specifické 

služby s 

úzkými 

možnostmi 

nabídnout něco 

navíc 

0,1 4 0,4 

    

Z počátku 

pouze výuka 

skupin A, B 

0,2 4 0,8 

Celkem silné stránky 4,2 Celkem slabé stránky 4,05 

Příležitosti Váha Body  Skóre Hrozby Váha Body Skóre 

Spolupráce se 

školami 
0,2 4 0,8 

Změny v 

legislativě 
0,15 4 0,6 

Do budoucna 

více školitelů 
0,15 3 0,45 

Růst cen 

pohonných 

hmot 

0,15 3 0,45 

Nadstandardní 

služby 
0,2 4 0,8 

Poruchovost 

vozidel 
0,1 4 0,4 

Spolupráce s 

místními 

dopravci 

0,2 4 0,8 

Vysoká 

konkurence 

 

0,2 4 0,8 

Informační 

systém - 

online 

rezervace jízd 

0,15 3 0,45 

Pokles 

poptávky 

 

0,2 5 1 

Možnost 

založení 

druhé 

provozovny 

0,1 2 0,2 

Nedůvěra v 

novou 

autoškolu 

 

0,15 4 0,6 

    
Výpověď z 

nájmu 
0,1 4 0,4 

Celkem příležitosti 3,5 Celkem hrozby 4,25 
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 Na základě zjištěných hodnot, je navržena nová strategie pro podnikání v tabulce č. 4.  

Tab. č. 4: Návrh nové strategie 

 

 

 

 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Dle zadaných výsledků vyplynula strategie MAXI - MIN. Společnost využívá silné 

stránky k eliminaci hrozeb. Největší hrozbou pro společnost je pokles poptávky, čímž 

by klesly tržby. Dalšími hrozbami jsou změny v legislativě, které společnost nemůže 

nijak ovlivnit. Pokud se změní legislativa upravující např. technické parametry vozidel, 

může se stát, že vozidla, která byla pořízena do podnikání, již nebudou splňovat 

zákonem dané podmínky a společnost bude muset pořizovat nová vozidla. 

Mezi hrozby patří i konkurence, jak stávající, tak i nově příchozí. Např. autoškola RH+ 

má nižší ceny než ostatní autoškoly, avšak neznamená to ihned konkurenční výhodu, 

neboť přijme do výcviku více lidí a hrozí nebezpečí, že nebude stíhat plnit své závazky 

vůči zákazníkům. Zákazníci nebudou spokojeni s časovým plánem prováděného 

výcviku. 

Další hrozbou, která může ohrozit chod podnikání je výpověď z nájmu, tím by 

autoškola ztratila jednu z výhod strategického umístění provozovny. Nejedná se pouze 

o ztrátu strategického umístění, ale s výpovědí z nájmu je spojeno i riziko, že nebudeme 

schopni najít nové místo pro výkon podnikání. V případě, že by se nenašly nové 

prostory, nemůže autoškola vykonávat svou činnost, jelikož v zákoně je podmínka, že 

autoškoly musí mít k neustálé dispozici učebnu, kde probíhá teoretická výuka. 

Riziko růstu pohonných hmot je neustále aktuální. S vysokým nárůstem cen PHM by 

mohlo dojít ke zvýšení cen poskytovaných služeb a potenciální zákazníci by při 

vysokých cenách mohli ztratit zájem o tyto služby.  

SWOT 

Silné stránky Slabé stránky 

S 

4,2 

W 

4,05 

Příležitosti 

Přístup SO Přístup WO O 

3,5 

Hrozby 

Přístup ST Přístup WT T 

4,25 



39 
 

2.3 Porterova analýza 

Účelem Porterovi analýzy je zjištění faktorů, které ovlivňují firmu v odvětví. Tento 

model analyzuje pět sil, který obsahuje konkurenci, zákazníky, dodavatele, 

substitučních produkty a vstup nových konkurentů na trh.  

2.3.1 Konkurenční rivalita 

Mezi nejsilnější konkurenty na trhu lze zařadit Akademii profesionálních řidičů, 

Autoškolu RH+. Akademie profesionálních řidičů je největší autoškolou ve městě. 

Nejen z pohledu vozového parku, ale i počtu zaměstnanců. Tato autoškola využívá své 

dobré pověsti a poskytování kvalitních služeb. Zatímco autoškola RH+ využívá 

strategického umístění své provozovny a nízkých cen za poskytované služby.  

Aby se nová autoškola Alfa udržela na trhu, musí kvalitně zpracovat prezentaci firmy, 

nabídnout zákazníkům stejné cenové podmínky a přidat více zajímavých benefitů 

pro zákazníky.  

2.3.2 Hrozba vstupu nové konkurence 

Vstup nové autoškoly na trh není nikterak složitý, existují sice legislativní překážky, 

technické podmínky, ale vstup na trh není omezen.  

Na trhu je dominantní autoškola Akademie profesionálních řidičů, jelikož jako jediná 

autoškola na trhu poskytuje výcvik na všechny skupiny řidičského oprávnění. Proto je 

zde vyšší šance vzniku nové autoškoly, poskytující výcvik na všechny skupiny. 

Na druhou stranu působí na trhu dost autoškol poskytujících výcvik na skupinu B, která 

je nejvíce vyhledávanou službou. Pokud by se autoškole Alfa podařilo vstoupit na trh 

a udržet se zde po dobu, která je nutná k růstu společnosti a rozšíření nabízených služeb 

i na ostatní skupiny řidičského oprávnění, lze předpokládat, že by odradila 

potencionální konkurenty, aby vstoupili na zdejší trh.  

Na první pohled se může zdát vstup na zdejší trh neperspektivní, ale pokud se na to 

podíváme podrobněji, zjistíme, že na trhu soutěží pouze dvě autoškoly, jelikož ostatní 

konkurenti se soustředí pouze na výcvik skupiny B.  
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2.3.3 Hrozba vzniku substitutů 

Dříve by se dalo říci, že provozování autoškoly je velice specifická činnost, která se 

nedá nahradit, ale v dnešní době se mluví o automobilech řízených prostřednictvím 

různých informačních systémů. Jedná se o vozidla, která budou řízena pouze systémem 

a lidský zdroj by sloužil pouze jako kontrolní složka.  

Hrozbu substitutů můžeme brát také z pohledu konkurence, kdy zákazník vyhledává 

služby u jiné autoškoly, které nabízí rozmanitější služby nebo nižší cenu.  

2.3.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Klíčovými zákazníky autoškoly budou především studenti středních škol a lidé do 30 let 

věku. Zákazníci jsou velice citliví na cenu poskytovaných služeb. Vyjednávací síla 

odběratelů působí na poskytovatele služeb přímo, kdy dochází k přímému smlouvání 

o ceně nebo v nepřímé formě, kde odběratelé využívají služby podstatně méně či dávají 

přednost konkurenčním službám, které jsou levnější, avšak nemusí být kvalitnější. 

Chování zákazníků přestávajících vyhledávat služby může být způsobené ekonomickou 

krizí. Krize dokáže ovlivnit negativně poptávku, ale i nabídku po poskytovaných 

službách na trhu.  

2.3.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

U autoškol není podstatná síla dodavatelů, protože autoškoly jsou v podstatě nezávislé 

na konkrétních dodavatelích. Nevýhodou může být pronájem prostor vhodných 

pro provozování autoškoly. U pronájmu komerčních prostor může docházet k nátlaku 

ze strany pronajímatele v podobě zvýšeného nájemného, či hrozí ukončení nájemní 

smlouvy.  

V případě pohonných hmot, kancelářských potřeb, servisu pro vozidla a náhradních 

dílů, existuje mnoho různých dodavatelů. Např. společnost ICOM nabízí zákaznickou 

tankovací kartu se slevou na litr natankovaného paliva. V případě nákladních 

automobilů a autobusů se tato věrnostní karta autodopravcům vyplatí, avšak v případě 

autoškoly, kdy se oproti nákladním automobilům tankuje nižší množství, není věrnostní 

karta tolik výhodná. U ostatních dodavatelů pohonných hmot nemůže autoškola počítat 



41 
 

s věrnostními slevami, jelikož autoškola není dostatečně silným odběratelem. Avšak 

u dodavatelů náhradních dílů či autoservisu je možné počítat s věrnostními benefity.  

2.3.6 Sumarizace Porterova modelu pěti sil 

Porterův model zkoumá oblasti, které mají vliv na podnikání. Zaměřuje se 

na konkurenty. Vlastním průzkumem bylo zjištěno, že v Pelhřimově se nachází tři 

potenciální konkurenti, avšak pouze jeden z nich poskytuje výcvik na všechna řidičská 

oprávnění. Další konkurent poskytuje výcvik na motocykly, osobní automobil a traktor. 

Poslední z konkurentů nabízí výcvik pouze na osobní automobil.  

Cílem podnikání je získat u zákazníků dobré jméno a stálou pozici na trhu. Pokud těchto 

cílů bude dosaženo, nová konkurence nebude považována za zničující. Většina odvětví 

má své substituty, v této oblasti hrozba substitutů příliš nehrozí. Pokud občané chtějí 

získat řidičské oprávnění, musí absolvovat kurzy v autoškolách. Možným substitutem je 

možnost řízení vozidla bez řidiče, tedy počítačově. Tento substitut zatím není možný 

z technického a legislativního hlediska.  

Zákazníci ovlivňují chod podnikání, proto by jim mělo být poskytnuto přátelské 

prostředí, možnost různých benefitů. Zákazníci, kteří budou vyhledávat naše služby, 

budou převážně studenti, proto je zapotřebí jim poskytovat kvalitní služby a přátelské 

prostředí, aby se do autoškoly mohli vracet. Jedná se především o studenty, kteří 

nejdříve absolvují výcviky na menší motocykly a v dalších letech vyhledávají opět 

autoškolu pro rozšíření řidičských oprávnění.  

Provozování autoškoly je oblast, které se tolik nedotýká síla dodavatelů.  

Význam vlivu řešených oblastí na společnost je zobrazeno v následující tabulce. 

Výsledné hodnoty jsou poté přeneseny do grafu. Vliv faktorů na firmu je označen 

číslovkami od 1 do 5, přičemž číslo 1 znamená nejmenší vliv a číslo 5 největší vliv. 

Jednotlivé oblasti jsou ohodnoceny dle mého vlastního uvážení. 
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Tab. č. 5: Porterova analýza 5 sil 

Oblasti Porterovy analýzy 
Vliv na společnost 

1 2 3 4 5 

Konkurenční rivalita    X  

Hrozba vstupu nové konkurence   X   

Hrozba vzniku substitutů   X   

Síla odběratelů     X 

Síla dodavatelů  X    

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf č. 1: Porterova analýza 5 sil 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.4 PEST analýza okolního prostředí 

Politické a legislativní okolí 

V současné době není nijak těžké začít podnikat. Pro zvolené podnikání je zapotřebí 

získat živnostenské oprávnění. S počátkem podnikání je spjata návštěva živnostenského 

úřadu a vyplnění formuláře. Tento formulář usnadňuje přihlášení se k dani z příjmů, 

zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Po přihlášení živnosti je vystaven výpis 

z živnostenského rejstříku a subjektu je přiděleno identifikační číslo.  

Formulář rovněž umožňuje přihlásit se jako plátce daně z přidané hodnoty či silniční 

dani. Po registraci na finančním úřadě je subjektu přiděleno daňové identifikační číslo. 

V případě, že se subjekt rozhodně pro tuto variantu, právnická osoba musí každý měsíc 
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zasílat na finanční úřad kontrolní hlášení. Termín pro kontrolní hlášení je do 25. dne 

následujícího měsíce po sledovaném období.  

Politické a legislativní okolí ovlivňuje podnikání změnami zákonů, vyhlášek. 

V listopadu 2015 změnili zákonodárci zákon, který upravoval zkoušky na motocykly. 

Touto změnou došlo k tomu, že mnoho autoškol, přestalo poskytovat výcvik 

na motocykl. Ve většině těchto případů, ale autoškoly nechtěly přestat vyučovat, ale 

bohužel se nenašel potřebný prostor, kde by mohla být tato část zkoušky vykonávána.  

Zákon upravuje i technické parametry vozidel, které jsou určeny pro výcvik 

v autoškolách. Autoškoly jsou proto v neustálém riziku, že se změní podmínky 

parametrů vozidel a současná vozidla již nebudou splňovat dané podmínky. 

Pro autoškolu to může znamenat zakoupení nových vozidel, aby mohla pokračovat 

v činnosti.  

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory vycházejí ze stavu ekonomiky. Podnikání je tedy ovlivňováno 

makroekonomickými trendy, které mohou mít vliv na cíle podniku. Mezi ekonomické 

faktory můžeme řadit např. míru ekonomického růstu, míru inflace, daňovou politiku, 

nezaměstnanost apod.  

Nezaměstnanost  

Město Pelhřimov a jeho okolí se v rámci kraje Vysočina vyznačuje dlouhodobě jako 

místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Mají na to vliv výrobní podniky jako např. 

Agrostroj, Rimowa, Conteg, Madeta, apod. V následující tabulce č. 5 je uveden stav 

nezaměstnanosti v okrese Pelhřimov k datu 31.3.2018. 
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Tab. č. 6: Nezaměstnanost v okrese Pelhřimov 

 
Pelhřimov 

Březen 2017 Únor 2018 Březen 2018 

Podíl nezaměstnaných 3,2 % 2,1 % 1,9 % 

Uchazečů celkem 1 574 1 021 907 

Dosažitelní uchazeči 1 517 965 860 

Pobírající podporu 790 570 462 

Ženy 686 517 489 

Osoby se ZP 299 236 236 

Absolventi 51 39 37 

Volná pracovní místa 

(VPM) 
1 178 2 079 2 068 

Počet uchazečů na 1 VPM 1,3 0,5 0,4 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 28)   

Míra inflace 

Vysoká úroveň inflace vede ke snížení poptávky, což vede ke snižování odbytu. 

V následujícím grafu č. 2 je znázorněna průměrná roční míra inflace v letech 

2013 - 2017. 

 

Graf č. 2: Průměrná roční míra inflace v letech 2013 - 2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 29) 

V následujícím grafu č. 3 je zachycen vývoj výše průměrné mzdy. Z grafu vyplývá, že 

průměrná hrubá mzda neustále roste, což je důležité zjištění, neboť lze předpokládat, že 

by neměl poklesnout prodej.  
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Graf č. 3: Vývoj průměrné hrubé mzdy (Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 30) 

Sociálně-kulturní faktory 

Je důležité, ne-li přímo zásadní, vědět kolik obyvatel žije ve městě a okolí. Tyto znalosti 

nám pomohou určit počet potenciálních zákazníků, kteří by měli vědět o nabízených 

službách. V níže uvedené tabulce č. 6 jsou zachyceny údaje o obyvatelích města 

Pelhřimov. 

Tab. č. 7: Počet a rozložení obyvatel  

 Muži Ženy Celkem 

Věk 0-14 1 163 1 122 2 285 

Věk 15-64 5 282 5 249 10 531 

Věk 65 a více 1 353 1 875 3 228 

Průměrný věk 41,7 44,5 43,2 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: 31) 

V Pelhřimově žije 16 044 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je 43,2 let. Počet obyvatel 

neustále roste, neboť město nabízí pracovní možnosti, tudíž do Pelhřimova dojíždí 

za pracovními možnostmi mnoho lidí z okolí. Město Pelhřimov plánuje výstavbu 

nových bytů, neboť to je v dnešní době aktuální problém. V městě je obtížné sehnat 

bydlení, ať už v panelovém domě nebo možnosti koupit stavební parcely.  

Technologické vlivy 

Je důležité sledovat trendy a rychle reagovat na poptávku zákazníků. Neustále slyšíme 

o vývoji robotů, kteří nahradí lidi v jednoduchých úkonech nebo o automobilech, které 

jezdí sami. Avšak o těchto technologických trendech jsme se již dozvěděli 

před několika lety. Pokud by to bylo tak jednoduché, už dávno bychom tu měli 
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automobily, které jsou řízeny počítači. Za technologický trend můžeme považovat např. 

i automobil s automatickou převodovkou, který se stává u lidí stále více oblíbeným.  

Výše zmíněné údaje jsou zapsány v tabulce, kde jednotlivým oblastem PEST analýzy je 

přidělena hodnota odpovídající vlivu na společnosti. Nejnižší vliv na společnost má 

oblast označená hodnotou 0 a naopak největší vliv má oblast označená hodnotou 3. 

Jednotlivé oblasti jsou ohodnoceny dle mého vlastního uvážení.  

Tab. č. 8: PEST analýza 

Oblasti PEST analýzy 
Vliv na společnost 

0 1 2 3 

Politické a legislativní faktory    X 

Ekonomické faktory    X 

Sociální a kulturní faktory    X 

Technologické faktory  X   

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce se zaměřím především na sestavení podnikatelského plánu, 

který by byl v reálném čase aplikovatelný a udržitelný. 

3.1 Exekutivní souhrn 

Jelikož v Pelhřimově jedna z autoškol ukončila svůj provoz, rozhodla jsem se založit 

zde novou autoškolu. Majitel autoškoly ukončil svůj provoz z důvodu nabídky 

pracovního místa na střední škole a odborném učilišti, kde působí i nadále jako lektor 

v autoškole. Většina autoškol ve městě se specializuje pouze na výcvik skupiny B, tedy 

osobního automobilu. 

Autoškola Alfa se bude specializovat na výcvik veškerých skupin řidičského oprávnění 

a zároveň bude poskytovat profesní a referentská školení. Autoškola bude vlastnit 

na začátku svého působení osobní automobil a motocykly. Kromě získávání řidičského 

oprávnění a školení bude autoškola poskytovat kondiční jízdy a navrácení řidičského 

oprávnění. 

V autoškole Alfa ze začátku bude poskytován výcvik na automobily do 3,5 tuny 

a na motocykly skupin AM, A1, A2, A. V průběhu roku je plánované pořízení 

nákladního automobilu a traktoru. 

Výuku bude možné absolvovat standardním způsobem nebo podle individuálního 

studijního plánu. Standardním způsobem rozumíme, že žáci navštěvují učebnu, kde je 

daná látka přednášena. Naopak v individuálním způsobu si žáci danou látku osvojují 

samostudiem a domlouvají si konzultace, kde jsou jim nejasnosti vysvětlovány.  

Shrnutí základních údajů: 

Obchodní firma:  Autoškola Alfa 

Zahájení činnosti:  1.7.2018 

Sídlo:    Strachovská 1907, 393 01 Pelhřimov 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Provozování autoškoly 

Zakladatel:   Marie Paďourková 

Jednatel:   Marie Paďourková 
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Základní kapitál:  500 000 Kč 

3.2 Forma podnikání 

Pro založení podniku bude použita právní forma obchodní společnosti - společnost 

s ručením omezeným. Provozování autoškoly spadá do živnosti vázané a je požadované 

profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem a potvrzená praxe v oboru, 

proto bude ustanoven odpovědný zástupce, který požadované podmínky splňuje a zaručí 

se za chod autoškoly. 

Zakladatelským dokumentem bude zakladatelská listina, společnost vznikne zápisem 

do obchodního rejstříku. Jednatelem společnosti se stanu já, Marie Paďourková. 

Předmětem podnikání bude provozování autoškoly a akreditovaného školicího 

střediska.  

3.2.1 Předmět podnikání 

Podnikatelský plán se zaměřuje na provozování autoškoly a akreditovaného školicího 

střediska. V oblasti provozování autoškol je diverzifikace služeb nízká, proto se 

především budu zaměřovat na kvalitu poskytovaných služeb. Jedním ze způsobů, jak se 

odlišit od konkurence je moderní vozový park.  

Provozování autoškoly 

Provozování autoškoly upravuje zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Výcviková vozidla musí splňovat technické požadavky, 

které jsou stanoveny kombinací zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, 

a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů. 

Místo podnikání 

Autoškola bude vykonávat svou činnost v pronajatých prostorách v Pelhřimově. 

Z hlediska umístění je nutno uvážit, zda se provozovna autoškoly bude nacházet 

v centru, v blízkosti centra či v okrajových částech města. Pokud bude sídlo v centru 
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města, bude to znamenat vyšší nájem, ale zase autoškola bude umístěna 

na frekventovaném místě a je zde větší pravděpodobnost návštěvnosti.  

3.3 Vize společnosti 

Hlavním cílem autoškoly je prosadit se na zdejším trhu, konkurovat silným autoškolám 

a poskytovat kvalitní služby. Jelikož se jedná o založení nové autoškoly, je nutné 

investovat do propagace, aby se autoškola dostala do podvědomí veřejnosti. 

V počátcích autoškoly bude nabízen výcvik na motocykly a osobní automobil. 

Ve čtvrtém roce podnikání bude nabídka poskytovaných služeb rozšířena na traktor a 

do budoucna i na autobus. 

Marketingová propagace bude probíhat pomocí letáků, reklamy na sociálních sítích, 

webových stránek. Otevření autoškoly bude doprovázeno dnem otevřených dveří, kdy 

pro zájemce budou připravené soutěže a možnost vyzkoušet si řízení různých vozidel.  

3.4 Pořízení vozidel 

Autoškola bude vlastnit osobním automobilem značky Dacia Logan s benzinovým 

motorem Open 1,0 SCe 75 k, rok výroby 2018. Jedná se o nový vůz v hodnotě 

191 400 Kč. Cena je uvedena včetně DPH. Jelikož se bude jednat o nový vůz, 

předpokládá se dlouhá výdrž v provozu autoškoly.  

Výcvik na skupinu AM a A1 bude probíhat na jednom motocyklu. Pro skupinu AM, A1 

bude pořízen motocykl značky Suzuki GSX-S125 ABS. Cena určeného motocyklu je 

89 900 Kč vč. DPH, tato cena je nižší, než u nového motocyklu, jelikož se jedná 

o zánovní motocykl. Stav tachometru je 5 690 km. Pro skupiny A2 bude k dispozici 

motocykl značky Suzuki SV650S. Jedná se o ojetý motocykl, který je již snížený 

na 25kW. Stav tachometru je 31 023 km. Cena tohoto motocyklu je 48 500 Kč, jedná se 

o koupi od soukromé osoby. Výcvik na skupinu A bude probíhat také na motocyklu 

Suzuki SV650 ABS. Cena včetně DPH tohoto motocyklu je 150 900 Kč. Tento 

motocykl má najeto 10 000 km. 
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Tab. č. 9: Cena pořizovaných vozidel 

Typ vozidla Cena bez DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč) 

Dacia Logan 158 182 191 400 

GSX-S125 ABS  74 297 89 900 

SV650S  48 500  -- 

SV650 ABS  124 704 150 900 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.5 Personalistika  

 Pro předpokládaný provoz autoškoly plánuji na začátku najmout jednoho zaměstnance 

jako instruktora a školitele. V průběhu roku, tedy v období sezóny motorek, je 

plánováno najmout druhého instruktora. Tito zaměstnanci by měli být schopni druhého 

zastoupit např. v případě nemoci či velkého počtu školení. 

Z pohledu organizační struktury budu zodpovídat za chod společnosti. Ze začátku budu 

zaměstnávat dva zaměstnance, který bude mít na starosti jak výcvik na řidičské 

oprávnění, tak i školení řidičů. Následující rok, kdy již budu splňovat podmínky 

potřebné pro získání osvědčení učitele autoškoly, dojde k rozdělení úkonů a rozšíření 

vozového parku. Třetí rok od počátku provozu autoškoly plánuji přijmout dalšího 

zaměstnance, protože se bude provádět výcvik na veškeré skupiny. Dále je zapotřebí 

osoba, která bude mít na starosti zdravotnickou přípravu, jelikož tuto část může 

vyučovat pouze osoba uvedena v zákoně č. 247/2000 Sb., § 22, o získávání 

a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Jelikož instruktora autoškoly nemůže dělat kdokoliv jak kvůli požadované praxi, tak 

i kvůli různé povaze lidí. Na tuto pozici je zapotřebí klidné a trpělivé osobnosti. Dále 

může být problémem získání profesního osvědčení neboli průkazu instruktora 

autoškoly. Pro získání průkazu je nutné splňovat požadované podmínky a podstoupit 

kurz a zkoušky, které se skládají z několika částí. Žadatel o profesní osvědčení musí 

složit test, který je stejný jako pro běžné žadatele řidičského oprávnění, avšak je nutná 

nulová chybovost. Dále musí absolvovat ústní zkoušku, která má několik částí. První 

část se skládá ze znalostí souvisejících předpisů, jedná se o zákony a vyhlášky spojené 

s provozováním autoškoly. Druhá část se obsahuje nauku o konstrukci a údržbě vozidla. 
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Poslední část ústní zkoušky je znalost zákona 361/2000 Sb. Poté následuje praktická 

jízda. Praktická jízda se skládá ze dvou částí. Poprvé jede žadatel jako žák a následně 

jako učitel. Po absolvování této zkoušky získá žadatel profesní osvědčení. Tento kurz 

pro učitelské oprávnění stojí kolem 25 000 Kč. Ceny těchto kurzů se mohou lišit 

podle místa, kde jsou absolvovány, nebo podle rozsahu kurzu. Než se žadatel rozhodne 

absolvovat zkoušku a získat profesní osvědčení, musí splňovat níže uvedené podmínky. 

Podmínky pro udělení profesního osvědčení: 

 ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo jde-li o učitele 

výcviku v řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla, ukončené střední 

vzdělání strojního nebo dopravního oboru, 

 dosažení věku 24 let, 

 kladný výsledek dopravně psychologického vyšetření, 

 absolvování základního školení a zkouškou prokázat znalosti předpisů o provozu 

na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a zásad 

bezpečné jízdy vozidla, včetně vozidla konstrukčně přizpůsobeného tělesně 

postižené osobě; jde-li o výuku předpisů o provozu na pozemních komunikacích 

a teorii řízení a zásad bezpečné jízdy, osoba musí být držitelem řidičského 

oprávnění pro skupinu vozidel, k jehož získání provádí výuku, 

 není soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových 

vozidel a nebyl v posledních třech letech takový trest uložen. (32) 

Provádět výcvik může osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a je nejméně tři 

roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel, pro kterou provádí výcvik. 

Další školení instruktorů autoškoly není ze zákona dáno. Je tedy na každém, zda se 

ve volném čase bude v dané problematice dále vzdělávat či bude čerpat ze svých 

nabytých znalostí, které už nemusí být aktuální.  

3.6 Operační plán a časový harmonogram realizace 

Operační plán z hlediska realizace je rozdělen do jednotlivých etap. V tabulce č. 10 je 

zobrazen přehled kroků a časový průběh činností spojených se založením podniku.  
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Tabulka č. 10 a 11 se zaměřuje na provozování autoškoly a plánovaného rozšíření 

podniku do budoucna. Čtvrtý rok podnikání bude autoškola rozšiřovat své služby 

o výcvik na skupinu T, tedy traktor.  

Pokud by zájem o řidičské oprávnění skupiny B překračoval možnou kapacitu vozového 

parku, tento problém se vyřeší nákupem druhého osobního automobilu. V případě, že by 

autoškola byla dostatečně prosperující a měla potenciál růstu, může se poté uvažovat 

o rozšíření do dalšího města.  

Tab. č. 10: Harmonogram realiziace 

Název Datum zahájení 

Optimální 

doba trvání 
(den) 

I. Etapa   

Průzkum trhu 2.1.2018 14 

Mapování konkurence 22.1.2018 14 

Mapování zákazníků 22.1.2018 16 

II: Etapa   

Vytvoření podnikatelského plánu 1.2.2018 25 

Rozhodnutí o realizaci 27.2.2018 5 

III. etapa   

Založení společnosti 3.4.2018 1 

Hledání zaměstnanců 3.5.2018 18 

Uzavření pracovní smlouvy 1.7.2018 1 

Uzavření dohody o provedení práce - 

zdravotnická příprava 
1.7.2018 1 

Hledání vhodných prostor 2.5.2018 15 

Uzavření smlouvy o nájmu 1.6.2018 1 

Vybavení prostor 1.6.2018 10 

Výběr a zakoupení vozidel 9.5.2018 12 

Přestavba vozidel 25.5.2018 14 

Založení webových stránek, facebook, 

instagram 
25.5.2018 5 

Polepení vozů 21.6.2018 6 

Výběr a založení běžného účtu 27.6.2018 2 

Zahájení první výuky 1.7.2018  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. č. 11: Plán do dalších let 

IV. etapa 

Rok podnikání Plán do budoucna 

3. Zaměstnání dalšího instruktora 

4. Rozšíření o skupinu T 

6. 

Rozšíření o skupinu D 

Pořízení druhého osobního vozidla či 

motocyklů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Při rozšíření služeb o skupinu D, tedy autobusu, uvažuji o rozšíření služeb do osobní 

dopravy, kdy by byl autobus využíván nejen pro autoškolu, ale například i pro školní 

výlety, zájezdy apod.  

3.7 Marketingový plán 

Marketing představuje souhrn činností, kterými se podnik snaží zvýšit prodej. Mezi 

marketingové nástroje řadíme i marketingový mix, jehož součástí jsou product, price, 

place a promotion. Marketingový plán je popsán níže v jednotlivých komponentech "P". 

3.7.1 Product 

Produktem se rozumí poskytování služeb autoškoly. Z počátku získávání řidičského 

oprávnění na skupiny AM, A1, A2, A a B. V průběhu roku a následujících let budou 

pořízena další výcviková vozidla jako nákladní automobil, traktor a autobus. Kromě 

získávání řidičského oprávnění bude autoškola nabízet další služby: 

 pravidelné školení řidičů, 

 školení řidičů referentů, 

 kondiční jízdy a doplňkový výcvik, 

 vrácení řidičského oprávnění. 

Teoretické hodiny jsou stanoveny vždy na středu od 16 h. Praktický výcvik si zákazníci 

mohou plánovat dle svého časového vytížení. Autoškola bude poskytovat služby 6 dní 

v týdnu, kdy soboty budou především stanoveny pro školení řidičů. Praktický výcvik si 

mohou zákazníci domluvit i na víkendy, ale tyto časy jsou vhodné pro začátky, jelikož 

o víkendu je slabší provoz a později pro zákazníky bude důležité, aby se pohybovali 

více v provozu a navykli si na přítomnost i jiných účastníků provozu, kteří mnohdy 
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vytvářejí krizové situace. Dále si zákazníci mohou domluvit začátek a konec hodiny 

na jiném místě než v areálu autoškoly. 

Při výcviku na motocykly si zákazníci mohou přivézt vlastní vozidlo, na kterém budou 

absolvovat úkony na dopravním hřišti a lekce v provozu, kdy budou navigováni přes 

intercom instruktorem. Výcvik na motocyklech probíhá, tak že první část výcviku se 

jezdí na jednom společném motocyklu s druhými řídítky, a až instruktor vyhodnotí, že 

žák je schopen již jezdit sám, výcvik probíhá na dvou samostatných motocyklech. 

Dalšími poskytovanými službami je možnost jízdy na dálnici nebo volba instruktora, 

kdy si žák může zvolit, s kým chce jezdit. Předpokládám, že s rozšířením počtu 

instruktorů se rozšíří i vozový park, tudíž žáci nebudou mít jen možnost volby 

instruktora, ale i vozidla.  

3.7.2 Price 

Největší skupinou zákazníků všech autoškol tvoří převážně studenti, kteří jsou citliví 

na cenovou politiku, proto je zapotřebí při stanovení cen myslet na tuto skutečnost. 

Při stanovení cen pro své poskytované služby nejprve zjistím, jaké ceny jsou nastaveny 

u ostatních autoškol a to převážně u hlavních konkurentů. Ceny služeb se odvíjejí 

od kalkulace nákladů, z které se dozvíme, do jaké míry je možné ceny regulovat.  

Tab. č. 12: Ceník služeb bez řidičského oprávnění 

Skupina 
Cena vč. DPH 

(Kč) 

AM 7 000 

A1 7 500 

A2 8 600 

A 9 500 

B 9 300 

A2B 16 800 

T 9 900 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. č. 13: Ceník služeb s řidičským oprávněním 

Skupina 
Cena vč. DPH 

(Kč) 

RA1/A2B 13 000 

RA1/A2 5 300 

RA2/A 5 500 

RA1/A 6 000 

RB/T 6 300 

RA1/T 9 000 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Kde: 

RA1/A2 - rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A1 na skupinu A2 

Tab. č. 14: Ceník školení 

Služba Cena vč. DPH (Kč) 

Pravidelné školení 

řidičů 
500 

Školení referentů 200 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.7.3 Place 

Pro autoškolu je důležitý výběr zázemí, které musí zároveň poskytovat jak potřebné 

učebny a kanceláře, tak i dostatek místa na parkování a nejlépe ještě garáže 

pro zaparkování a zazimování motocyklů. 

Od vhodně zvoleného sídla se odvíjí i počet zákazníků. Ideální místo pro autoškolu je 

v okolí středních škol či nedaleko centra, ovšem v těchto případech se jedná o místa 

bez možnosti pohodlného parkování.  

Provozovna autoškoly se bude nacházet v ulici Strachovská 1907, 393 01 Pelhřimov. 

V pronajatých prostorách se bude nacházet i učebna, kde bude probíhat teoretická výuka 

a kurzy pravidelného školení řidičů.  

3.7.4 Promotion 

Cílem propagace je informovat obyvatele o vzniku nové autoškoly. Propagace bude 

zaměřena především na studenty středních škol a učilišť. 
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Pro autoškolu je hodnocena jako nejlepší propagaci formou letáků, které budou 

zveřejněny na středních školách, učilištích. Na letáku bude uvedeno datum otevírání 

autoškoly, nabízené služby, otevírací doba a kontakt. 

Autoškola bude mít své webové stránky, kde budou zveřejněny nabízené služby, ceník, 

fotografie vozidel, tiskopisy potřebné k přihlášení do autoškoly. Na webových 

stránkách budou zveřejňovány novinky např. nová vozidla. V dnešní době by byla 

chyba nemít i svoji stránku na sociálních sítích. 

Dobrou reklamu dělají především spokojení zákazníci, kteří své pozitivní zkušenosti 

budou předávat svému okolí.  
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3.8 Identifikace a hodnocení rizik  

Provozování autoškoly je doprovázeno mnoha různými riziky, s kterými je potřeba 

počítat a předcházet jejich vzniku, případně je včas eliminovat.  

3.8.1 Poruchovost vozidel 

Provoz vozidel v autoškole se nepatrně liší od běžného používání. Vozidla jsou 

vystavována větší zátěži především v začátcích nových kurzů. Případné poruchy vozidlo 

vyřadí na nějakou dobu z provozu, ať už to je např.  pár hodin nebo více dní, jedná se již 

o narušení praktického výcviku a zákazníci musí být přeobjednáni. I když toto riziko 

není příliš vysoké, vlivem časté poruchovosti vozidel může autoškola přicházet o své 

klienty a nové zákazníky může častá poruchovost vozů odradit. Autoškola by s tímto 

rizikem měla počítat, jelikož vozidla jsou pouze stroje, a může se kdykoliv stát, že se 

porouchají, i když se může jednat o drobnost. 

Opatření: Poruchovosti vozů může autoškola předcházet pravidelnými servisními 

kontrolami, nákupem kvalitních náhradních dílů, pravidelnou výměnou oleje. V případě 

větší poruchy je vhodné mít nasmlouvaný servis, kde vozidlo bude opraveno přednostně 

a kvalitně. Autoškola může tento problém řešit i pořízením druhého vozidla, které bude 

mít v záloze, ale v případě více instruktorů bude toto vozidlo využíváno i k běžnému 

výcviku.  

3.8.2 Ztráta zákazníků 

Ztráta zákazníků je strašákem ve všech odvětvích. V poskytování služeb je toto riziko 

v podstatě větší, jelikož závisí na kvalitě poskytovaných služeb a na lidském faktoru. 

V autoškole je zapotřebí věnovat pozornost, koho zaměstnáváme. Jelikož instruktor 

bude trávit se zákazníky mnoho času, je důležité, aby v nich zanechával příjemné pocity 

a do autoškoly se těšili. Zároveň je důležité, aby instruktoři uměli učit a nepřednášeli 

pouze monotónním hlasem. Instruktor bude zastávat i roli školitele, kde je zapotřebí 

upoutat a přednášet zajímavé a aktuální témata. Ztráta zákazníků může být způsobena 

i častou poruchovostí vozů. Ztráta zákazníků se projeví na finanční stránce autoškoly. 

Může zapříčinit nižší zisk až ztrátu. 
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Zákazníci mohou vyhledávat i služby u konkurence, kdy služby poskytované 

konkurencí budou levnější než naše. Jelikož služby jsou porovnávány především podle 

ceny, nemusí u zákazníků být rozhodovacím faktorem kvalita poskytovaných služeb. 

Opatření: Ztrátě zákazníků můžeme zabránit zajímavými akcemi, slevami. Můžeme 

poskytovat kvalitnější služby než konkurence a zakládat si na dobré pověsti společnosti. 

Zákazníky můžeme přilákat i pomoci marketingové propagace.  

3.8.3 Špatně nastavené ceny služeb 

Pokud nastavíme špatné ceny poskytovaných služeb, nebudeme mít dostatek zákazníků 

nebo nepokryjeme náklady spojené s poskytováním služeb. V případě, že ceny služeb 

budou příliš vysoké, zákazníky to může odradit a vyhledají služby u konkurence. Pokud 

ale ceny služeb budou nízké, mohou přilákat více zákazníků, ale s tím je spojené riziko, 

že nebudeme schopni přijmout všechny zákazníky a naše služby nebudou tak kvalitní 

jak bychom si přáli. Na druhou stranu při nízkých cenách riskujeme i to, že tyto ceny 

nepokryjí veškeré naše náklady spojené se službami. Sice čím více budeme mít 

zákazníku, tím vyšší může být zisk, ale nesmíme se nechat zaslepit pouze ziskem, neboť 

s přibývajícími zákazníky nám porostou mzdové náklady, provozní náklady 

a opotřebení vozidel, tudíž se může stát, že vozidla, která jsme plánovali nakoupit např. 

až za 8 let, budeme muset nakoupit již za 4 roky.  

Opatření: Musíme sestavit důkladnou finanční analýzu, veškeré investice si důkladně 

promyslet a neinvestovat veškerý náš kapitál. Je důležité nechávat si dostupnou finanční 

rezervu, v případě, že by se mohlo porouchat vozidlo apod. Finanční rezervy nejsou 

pouze určeny na opravy, ale i na mezidobí, kdy se společnost bude nacházet ve ztrátě. 

Hlavním cílem je zaměřit se na kvalitu poskytovaných služeb, spokojenost zákazníků 

a na výhody, které máme oproti konkurenci.  

3.8.4 Ztráta školitelů 

Instruktory můžeme ztratit několika způsoby. Může se stát, že si z instruktora 

vychováme novou konkurenci a v budoucnu si založí vlastní autoškolu. Vykonávat 

povolání instruktora není nejjednodušší a hlavně toto povolání s sebou nese jistou 

zodpovědnost. Instruktor může odejít pracovat ke konkurenci, která mu nabízí 

stabilnější zázemí než nově vzniklá autoškola, vyšší mzdu. Instruktor se žadateli tráví 
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nejvíce času, proto je i lákadlem pro nové zákazníky a jeho odchodem bychom mohli 

přijít o své zákazníky, narušil by se průběh výuky i výcviku. Mohlo by docházet 

i k časovému skluzu, kdy nějakou dobu potrvá, než objevíme nového a vhodného 

zaměstnance.  

Opatření: Aby zaměstnanec nechtěl odejít za lepší nabídkou např. ke konkurenci, je 

důležité, aby ho tato myšlenka vůbec nenapadla. Odchodu školitele můžeme zamezit 

vytvořením příjemného pracovního prostředí, různými zaměstnaneckými benefity, 

odměnami.  

3.8.5 Změny v legislativě 

Změny v legislativě mohou mít pro autoškoly negativní vlivy a mohou ovlivňovat 

poskytované služby. Pokud se změní legislativa upravující parametry vozidel, může se 

stát, že dříve vyhovující vozidlo nebude již vyhovovat zákonným parametrům 

a autoškola bude muset pořídit jiné vozidlo, avšak nemá jistotu, zda toto vozidlo budu 

v budoucnosti vyhovovat legislativě.  

Opatření: Je důležité, aby autoškola sledovala různé vyhlášky a nařízení, návrhy zákonů 

a trendy v zahraničí, která se týkají provozování autoškol. Pokud autoškola bude 

sledovat nařízení, může včas reagovat na plánované změny. 

3.8.6 Špatná platební morálka 

Jelikož autoškola nabízí výcvik na splátky, mohou autoškolu ohrozit neplatiči či osoby, 

které se dostanou do finanční tísně a nemají na úhradu výcviku. Pokud se vyskytne 

takový problém pouze u jedné osoby, není to pro autoškolu nijak ohrožující, avšak 

pokud se takových zákazníků objeví více, souhrnné dlužné částky mohou dosáhnout 

vysokých hodnot a autoškola se může dostat do nepříjemné situace a bude nutné provoz 

autoškoly dotovat. Mohou se vyskytnout i takové případy, kdy žák absolvuje značnou 

část výcviku a poté se již ztratí o služby zájem. I když takovéto situace se mohou zdát 

jako mimořádné, musí s nimi autoškola počítat a pro určité účely by měla mít v záloze 

svůj kapitál, který v případě tísně bude využit. 

Některé kurzy osob jsou hrazeny firmou a to po úspěšném absolvování kurzu, tudíž 

musí mít autoškola finanční prostředky, aby kurz mohl proběhnout a byl uhrazen. 



60 
 

V takovýchto případech bude autoškola požadovat objednávku přímo od dané firmy, 

která bude kurz hradit. 

Opatření: Pokud budou poskytovány kurzy na splátky, bude vyžadováno uhrazení části 

splátky před započetím praktického výcviku. Uhrazené kurzovné by mělo odpovídat 

odučenému praktickému výcviku. Než žadatel bude absolvovat závěrečné zkoušky, 

kurzovné musí být uhrazeno, jinak nebude připuštěn k závěrečným zkouškám. 

V případech kdy kurzovné bude hrazeno firmou až po výcviku, musí mít autoškola 

písemnou objednávku od firmy. U firem, které již budou ověřeny, že jsou solventní, 

nebudou vyžadovány zálohové faktury. U neznámých firem, nebo firem, s kterými bude 

autoškola spolupracovat poprvé, budou vystavovány zálohové faktury.  

3.8.7 Ekonomická situace 

Ekonomická situace ovlivňuje každého potenciálního zákazníka. V případě ekonomické 

krize bohužel toto ovlivnění je negativní. Je to z důvodu, že řada lidí je bez práce či se 

musí smířit v tomto období s podstatně nižším příjmem a nemůže si naše služby dovolit. 

Pokud se obyvatelé nacházejí v ekonomické krizi, má to za následek útlum zájmu 

o služby, lidé kladou důraz na co nejnižší ceny služeb a nacházejí se v neschopnosti 

splácet své závazky. Naopak tomu, když ekonomická situace bude příznivá, zákazníci 

budou více utrácet finanční prostředky za služby a tím i za služby spojené s řidičskými 

oprávněními.  

Opatření: Abychom se vyhnuli těmto problémům, můžeme podniknout následující 

kroky jako např. spolupráce s úřadem práce. Rekvalifikace hrazené úřadem práce se 

stávají čím dál více populárnější. Výcvik na rozšíření řidičského oprávnění potřebné 

pro výkon práce jsou hrazené úřadem práce. Dále v období ekonomické krize můžeme 

nabízet zákazníkům různé možnosti slev a benefitů. Jelikož v tomto období obyvatelé 

mají problém s hrazením svých závazků, můžeme nabídnout možnost placení kurzů 

na splátky.  

3.8.8 Zhodnocení rizik 

V nadcházející tabulce č. 15 jsou uvedena rizika včetně pravděpodobností jejich vzniku 

(P), míry závažnosti rizik (Z) a hodnoty rizik (HR), které jsou vypočteny součinem 

pravděpodobnosti vzniku a míry závažnosti.  



61 
 

Pravděpodobnost vzniku rizika je dána od 0 do 1, kde hodnoty (0 - 0,2) představuje 

riziko velmi nepravděpodobné, <0,2 -0,4) riziko nepravděpodobné, <0,4 - 0,6) riziko 

neutrální, <0,6 - 0,8) je riziko pravděpodobné a <0,8 - 1> riziko velmi pravděpodobné.   

Tab. č. 15: Zhodnocení rizik 

Riziko P Z HR 

Poruchovost vozidel 0,6 3 1,8 

Ztráta zákazníků 0,7 4 2,8 

Špatně nastavené ceny služeb 0,4 2,5 1 

Ztráta školitelů 0,8 4 3,2 

Změny v legislativě 0,6 3 1,8 

Špatná platební morálka 0,1 2 0,2 

Ekonomická situace 0,8 4 3,2 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Kde: 

P - pravděpodobnost vzniku rizika 

Z - míra závažnosti rizika 

HR - hodnoty rizika 

Rizika ohodnocena tímto způsobem mohou nabývat hodnot od 0 do 5. Přičemž 

0 znamená nulovou hodnotu rizika (riziko nevýznamné), čím je hodnota rizika větší, tím 

větší význam má riziku věnovat pozornost. Rizika s hodnotou od 1 do 2 jsou 

považována za běžná rizika. Rizika s hodnotou od 2 do 3,5 jsou považována za rizika 

závažná a od 3,5 do 5 se jedná o rizika kritická.  

3.9 Finanční plán 

Finanční plán předpokládá náklady spojené s podnikáním, ale taktéž předpovídá tržby, 

kterých je možné dosáhnout. Údaje jsou důležité pro rozhodnutí, zda má podnikání 

smysl a budeme v něm pokračovat.  

3.9.1 Náklady na zahájení společnosti 

Se založením autoškoly jsou spojené náklady, které jsou potřeba pro zahájení provozu. 

Pro založení společnosti s ručením omezeným, je nutné sepsat zakladatelskou listinu 
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ve formě notářského zápisu. Poté provést zápis do obchodního rejstříku, získat 

živnostenské oprávnění pro provozování autoškoly a výpis z rejstříku trestů. 

Tab. č. 16: Náklady na založení 

Náklady na založení s.r.o. Cena (Kč) 

Sepsání zakladatelské listiny 4 500 

Zápis do OR 2 700 

Výpis z živnostenského rejstříku 1 000 

Výpis z rejstříku trestů 2x 200 

Schválení výcvikového vozidla 1 000 za vozidlo 

Přihlášení vozidel 800 automobil, 500 motocykl 

Registrace k provozování autoškoly 2 000 

Udělení akreditace 3 000 

Celkem 21 200 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Autoškola se bude nacházet v pronajatých prostorách, které je potřeba vybavit 

k potřebám autoškoly. Musíme určit počáteční náklady na vybavení kanceláře a učeben.  
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Tab. č. 17: Vybavení autoškoly 

Vybavení Ks 

Cena 

celkem bez 

DPH (Kč) 
DPH 21% DPH 10% 

Cena 

celkem vč. 

DPH (Kč) 

Projektor 1 5 606 1 177  6 783 

Tiskárna 1 1 269 266  1 535 

Kancelářské 

potřeby 
 2 893 607  3 500 

Stůl 2 2 628 552  3 180 

Židle 35 17 934 3 766  21 700 

Lavice 15 18 570 3 900  22 470 

Tabule 1 525 110  635 

Plátno 1 1 650 347  1 997 

Skříně 3 6 174 1 296  7 470 

Razítko 2 1 066 224  1 290 

PC 3 18 570 3 900  22 470 

Věšák 3 1 809 381  2 190 

Trezor 1 892 187  1 079 

Vysavač 1 4 124 866  4 990 

Učebnice  20 4 348  435 4 783 

Celkem  88 058 17 579 435 106 072 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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K dalším nákladům musíme připočíst náklady spojené s pořízením vozidel a jejich 

přestavbu.  

Tab. č. 18: Náklady na vozidla 

Položka Cena bez DPH (Kč) 

Přestavba vozidel 

 druhé ovládání - automobil 13 000 

 druhé ovládání - motocykl 10 000 

 druhé ovládání - traktor 26 000 

 snížení výkonu motocyklu 

A2 
6 198 

Označení autoškola 

 motocykl 1 396 

 automobil 2 499 

Intercom 8 500 

Reklamní polep automobilu 2 000 

Celkem 69 593 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Mezi počáteční náklady patří i propagace. Budou zhotoveny letáky, celkem jich bude 

zhotoveno 100 ks. Provoz a zhotovení webových stránek provede rodinný příslušník 

a za tuto službu si účtuje 500 Kč, další roky je placena doména a webhosting v částce 

1 512 Kč včetně DPH, k této částce se ještě musí první rok připočíst 121 Kč včetně 

DPH jako poplatek za registraci. 

V následující tabulce č. 19 je znázorněno odpisování majetku. Bylo zvoleno 

rovnoměrné odpisování.  

Tab. č. 19: Odpisování majetku společnosti 

Vozidlo 2018 2019 2020 2021 2022 

Osobní 

automobil 
17 400 35 196 35 196 35 196 35 194 

Motocykl A1 8 173 16 532 16 532 16 532 16 528 

Motocykl A2 5 335 10 792 10 792 10 792 10 789 

Motocykl A 13 718 27 747 27 747 27 747 27 745 

Traktor - - - 27 500 55 625 

Traktorový 

vlek 
- - - 4 620 9 345 

Celkem 44 626 90 267 90 267 122 387 155 226 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Společnost v roce 2021 hodlá rozšířit poskytované služby o řidičské oprávnění 

na traktor. Jednalo by se o traktor Zetor 7245 za 250 000 Kč. Traktor je pořízen 

na bankovní úvěr, kdy úrok činí 5,9 % p.a. Splátkový kalendář je zobrazen 

v příloze č. 1.  

Traktorový vlek bude s točnou a celková cena činí 42 000 Kč, jedná se o vlek 

prodávaný soukromým zemědělcem.  

Do budoucna by byl pořízen nový traktor. Společnost uvažuje o traktoru Zetor Proxima 

80. Agrozet České Budějovice dodává traktory pro autoškoly včetně přestavby a tato 

přestavba je počítána do pořizovací ceny. Pořizovací cena traktoru je 1 000 000 Kč 

bez DPH. Jelikož společnost v začátcích podnikání nedisponuje potřebnými zdroji, je 

koupě nového traktoru zatím pouze plánovaná. Produkty ZETOR mohou zájemci 

zakoupit za bezúročný úvěr či pořídit na leasing, kde jsou výhodnější podmínky, než 

od leasingových společností. S úvěrem již nejsou spojeny žádné další administrativní 

poplatky, jedná se o dotovaný úvěr s nulovým navýšením, tedy úrok činí 0 % p.a. Úvěr 

je zajištěný pořizovacím vozidlem.  

3.9.2 Mzdové náklady 

Společnost bude zaměstnávat pro začátek dva zaměstnance. Jednatelka společnosti bude 

zaměstnána na hlavní pracovní poměr. Bude mít na starosti veškeré administrativní 

povinnosti a zajišťování nových zákazníků. Druhý zaměstnance, který bude mít 

na starosti výcvik a školení řidičů bude pro začátek zaměstnán na poloviční úvazek. 

V prvním roce jsou osobní náklady nižší, jelikož plánované otevření autoškoly je 

1.7.2018, v tomto roce je počítáno s 6 měsíci.  

Mzdové náklady na výcvik a výuku uchazečů o řidičské oprávnění jsou zaznamenány 

v níže uvedených tabulkách. Výcvik a výuka je uvedena odděleně, jelikož samostatné 

jízdy nemohou probíhat ve skupině, ale teoretická výuka při individuálním kurzu může 

probíhat ve skupině o 5 uchazečích.  

Pesimistický scénář 

V pesimistické variantě jsou uvedeny počty žáků, mzdové náklady a celkové provozní 

náklady. Je zde plánováno a počítáno s nízkým počtem uchazečů. V následující tabulce 
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č. 20 jsou uvedeny mzdové náklady na praktický výcvik. V tabulce č. 21 jsou uvedeny 

mzdové náklady na teoretickou výuku výcviku.  

Tab. č. 20: Mzdové náklady v prvním roce podnikání - řízení vozidla 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 

(45 min.) 

Mzdové 

náklady 

(200Kč/ 

60 min.) 

  
1 žák celkem 

AM 4 13 52 7 800 

A1 7 13 91 13 650 

A2 5 13 65 9 750 

A 9 13 117 17 550 

B 38 28 1 064 159 600 

A2B 10 41 410 61 500 

RA1/A2B 11 35 385 57 750 

RA1/A2 10 7 70 10 500 

RA2/A 8 7 56 8 400 

RA1/A 7 7 49 7 350 

Celkem 109     353 850 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. č. 21: Mzdové náklady v prvním roce podnikání - teoretická výuka 

Skupina 

 

Počet 

studentů 

 

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

Počet 

kurzů 

(max. 

5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuky a 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 

(170Kč/h) 

 

počet 

hodin 
celkem 

AM 4 

25 5 12 60 7 650 
A1 7 

A2 5 

A 9 

B 38 38 8 15 120 15 300 

A2B 10 10 2 18 36 4 590 

RA1/A2B 11 11 3 12 12 1 530 

RA1/A2 10 

25 5 7 35 4 463 RA2/A 8 

RA1/A 7 

Celkem  33 533 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jelikož závěrečné zkoušky probíhají od ranních hodin až do odpoledne, dle pracovní 

doby zkušebního komisaře, je nutné započítat tyto zkoušky do mzdových nákladů, 

jelikož s uchazeči musí neustále být po dobu zkoušek instruktor autoškoly. 

Tab. č. 22: Mzdové náklady na zkoušky 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 

za rok 

Doba trvání 1 

zkoušky (hod.) 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

109 5,5 20 6 24 000 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

U školení řidičů referentů je počítáno se skupinami o 10 lidech a u pravidelného školení 

je počítáno se skupinou o 15 uchazečů. V praxi se může stát, že kurz pravidelného 

školení může mít až 30 uchazečů, tento počet je obvyklý v zimních měsících. 

V ostatních měsících se naopak může stát, že skupina zájemců pravidelného školení 

může mít např. pouze 5 členů.  
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Tab. č. 23: Mzdové náklady - školení řidičů v roce 2018 

Služba Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 

190Kč/ 

60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
45 5 4 2 850 

Pravidelné 

školení 
120 8 7 7 980 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdové náklady vynaložené na kondiční jízdy a navrácení řidičského oprávnění jsou 

zaznamenány v následující tabulce.  

Tab. č. 24: Mzdové náklady - ostatní služby v roce 2018 

Služba 
Počet hodin 
(45 min.) 

Mzdové náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 10 1 500 

- absolvent autoškoly 20 3 000 

Vrácení ř.o. 3 450 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdové náklady činí: 427 163 Kč. Avšak toto nejsou celkové náklady, které musí 

zaměstnavatel vynaložit. Musíme ještě připočítat odvody, které zaměstnavatel odvádí 

za zaměstnance a to 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. 

Odvody za zaměstnance: 

SP (25 %) = 106 791 Kč 

ZP (9 %) = 38 445 Kč 

Náklady na zaměstnance celkem = 572 399 Kč. 

Mzdové náklady pesimistické varianty následujících let jsou uvedeny v příloze č. 2 této 

práce.  

Realistický scénář 

V realistické variantě je počítáno s počtem zákazníků, kteří pravděpodobně vyhledají 

poskytované služby. V tabulce č. 25 jsou uvedeny mzdové náklady na praktický výcvik 

a v tabulce č. 26 jsou zaznamenány mzdové náklady na teoretickou výuku výcviku.  
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Tab. č. 25: Mzdové náklady v roce 2018 - řízení vozidla 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.) 

  
1 žák celkem 

AM 5 13 65 9 750 

A1 8 13 104 15 600 

A2 7 13 91 13 650 

A 11 13 143 21 450 

B 48 28 1 344 201 600 

A2B 13 41 533 79 950 

RA1/A2B 14 35 490 73 500 

RA1/A2 12 7 84 12 600 

RA2/A 10 7 70 10 500 

RA1/A 8 7 56 8 400 

Celkem 136     447 000 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tab. č. 26: Mzdové náklady v roce 2018 - teoretická výuka 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií  

Počet 

kurzů 

(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výukya 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 

(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 5 

31 5 12 60 7 650 
A1 8 

A2 7 

A 11 

B 48 48  8 15 120 15 300 

A2B 13 13  2 18 36 4 590 

RA1/A2B 14 14  3 12 36 4 590 

RA1/A2 12 

30 5 7 35 4 463 RA2/A 10 

RA1/A 8 

Celkem 36 593 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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V tabulce č. 27 je zobrazen počet termínů zkoušky za rok s průměrným počtem žáků na 

1 termín zkoušky. 

Tab. č. 27: Mzdové náklady na zkoušky v roce 2018 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

136 5,5 25 6 30 000 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce č. 28 jsou uvedeny mzdové náklady na školení řidičů referentů a na 

pravidelné školení.  

Tab. č. 28: Mzdové náklady na školení v roce 2018 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
190Kč/ 

60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
90 9 4 5 130 

Pravidelné 

školení 
170 12 7 11 970 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce č. 29 jsou zobrazeny mzdové náklady na doplňkové služby, jako jsou 

kondiční jízdy, doplňkový výcvik pro absolventy autoškoly a příprava na zkoušky na 

vrácení řidičského oprávnění. 

Tab. č. 29: Mzdové náklady - ostatní služby v roce 2018 

Služba 
Počet hodin  
(45 min.) 

Mzdové náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 15 2 250 

- absolvent autoškoly 25 3 750 

Vrácení ř.o. 5 750 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové mzdové náklady činí: 537 443 Kč. 

SP (25 %): 134 361 Kč 

ZP (9 %): 48 370 

Celkové náklady na zaměstnance: 720 174 Kč. 
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Mzdové náklady realistické varianty následujících let jsou uvedeny v příloze č. 3 této 

práce.  

Optimistický scénář  

V tabulkách č. 30 a 31 jsou uvedeny mzdové náklady optimistické varianty podnikání. 

Jedná se o mzdové náklady vynaložené na praktický výcvik a teoretickou výuku.  

Tab. č. 30: Mzdové náklady - řízení vozidla v roce 2018 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla  

(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.)  1 žák celkem 

AM 6 13 78 11 700 

A1 9 13 117 17 550 

A2 8 13 104 15 600 

A 12 13 156 23 400 

B 53 28 1484 222 600 

A2B 14 41 574 86 100 

RA1/A2B 15 35 525 78 750 

RA1/A2 13 7 91 13 650 

RA2/A 11 7 77 11 550 

RA1/A 9 7 63 9 450 

Celkem 150     490 350 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. č. 31: Mzdové náklady - teoretická výuka v roce 2018 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

 Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií  

  

Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuky a 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 6 

35 7 12 84 10 710 
A1 9 

A2 8 

A 12 

B 53  53 11 15 165 21 038 

A2B 14  14 3 18 54 6 885 

RA1/A2B 15  15 3 12 36 4 590 

RA1/A2 13 

33 7 7 49 6 248 RA2/A 11 

RA1/A 9 

Celkem  49 470 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce č. 32 jsou zobrazeny mzdové náklady spojené se závěrečnými zkouškami 

výcviku. Dále je v tabulce znázorněn počet žáků na 1 termín zkoušek a počet zkoušek 

za rok.  

Tab. č. 32: Mzdové náklady na zkoušky v roce 2018 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

150 5,5 27 6 32 400 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce č. 33 jsou uvedeny údaje o mzdových nákladech na školení řidičů referentů 

a na pravidelné školení.  
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Tab. č. 33: Mzdové náklady na školení v roce 2018 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/ 

60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
135 14 4 7 980 

Pravidelné 

školení 
220 15 7 14 963 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce č. 34 jsou znázorněny mzdové náklady na doplňkové služby, jako jsou 

kondiční jízdy, doplňkový výcvik pro absolventy autoškoly a příprava na zkoušky 

na vrácení řidičského oprávnění.  

Tab. č. 34: Mzdové náklady - ostatní služby v roce 2018 

Služba 
Počet hodin  
(45 min.) 

Mzdové náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 20 3 000 

- absolvent autoškoly 30 4 500 

Vrácení ř.o. 7 1 050 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové mzdové náklady činí: 603 713 Kč. 

SP (25 %): 150 928 Kč.  

ZP (9 %): 54 334 Kč.  

Celkové náklady za zaměstnance jsou 808 975 Kč. 

Mzdové náklady realistické varianty následujících let jsou uvedeny v příloze č. 4 této 

práce.  

3.9.3 Provozní náklady 

Je zapotřebí počítat i s provozními náklady na provoz autoškoly, jako je například 

nájem, energie, vodné a stočné, náklady na internet a telefon.  
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Tab. č. 35: Služby spojené s podnikáním za kalendářní rok 

Služba 
Cena bez DPH 

(Kč) 
DPH (Kč) 

Cena vč. DPH 

za rok (Kč) 

Parkování 11 900 2 500 14 400 

Nájem 79 334 16 666 96 000 

Zálohy na služby 39 667 8 333 48 000 

Elektronický podpis 327 69 396 

Pojištění vozidel 17 356  - - 

Doména, webhosting 1 250 262 1 512 

Internet/telefon 14 875 3 125 18 000 

Silniční daň 2 184  -  - 

Provozní kapaliny 19 834 4 166 24 000 

Servis vozidel 19 834 4 166 24 000 

Pojištění pro „autoškoly” 1 680 - - 

Pronájem autocvičiště 2 975 625 3 600 

Celkem 211 216 39 912 251 128 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jelikož automobil bude prvně registrován v červnu 2018, je možné uplatnit na silniční 

dani slevu v podobě 48 % po dobu 36 měsíců od první registrace.  

Náklady na provoz vozidel při výcviku 

Cena Dieselu za duben/2018 = 28,50 Kč. 

Cena Naturalu 95 za duben/2018 = 29,50 Kč. 

Tab. č. 36: Provozní náklady na vyučovací hodinu 

Skupina 

Průměrná 
spotřeba/ 

100 km 

Náklady/ 

km 

Opravy, 

opotřebení 

Celkové 

náklady 

Ujeté km 

za vyuč. 

hodinu 

Celkové 

náklady 

na 1 jízdu 

AM 2,4 0,71 1 1,71 12 21 

A1 2,5 0,74 1 1,74 18 31 

A2 4,5 1,33 1 2,33 18 42 

A 5,5 1,62 1 2,62 18 47 

B 7 2 1 3 20 60 

T 25 7,13 1 8,13 10 81 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové provozní náklady jednotlivých skupin řidičského oprávnění pro první rok 

podnikání jsou zobrazeny v následující tabulce č. 37.  
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Tab. č. 37: Celkové provozní náklady jednotlivých skupin v roce 2018 

Skupina Žáci/rok Počet jízd Celkové náklady 

  P R O P R O P R O 

AM 4 5 6 52 65 78 1 092 1 365 1 638 

A1 7 8 9 91 104 117 2 821 3 224 3 627 

A2 5 7 8 65 91 104 2 730 3 822 4 368 

A 9 11 12 117 143 156 5 499 6 721 7 332 

B 38 48 53 1 064 1 344 1 484 63 840 80 640 89 040 

A2B 10 13 14 410 533 574 41 820 54 366 58 548 

RA1/A2B 11 14 15 385 490 525 39 270 49 980 53 550 

RA1/A2 10 12 13 70 84 91 2 940 3 528 3 822 

RA2/A 8 10 11 56 70 77 2 632 3 290 3 619 

RA1/A 7 8 9 49 56 63 2 303 2 632 2 961 

Celkem  164 947 209 568 228 505 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Kde: 

P - pesimistická varianta 

R - realistická varianta 

O - Optimistická varianta 

Celkové provozní náklady sledovaných let jsou uvedeny v příloze č. 5 této práce.  

3.9.4 Odhadované výnosy 

Výnosy jsou v autoškole získávány z výcviku pro získání řidičského oprávnění, tak 

i ze školení řidičů, dále z kondičních jízd a navrácení řidičského oprávnění.  

Pro sestavení kalkulace je zapotřebí vytvořit odhad zájemců o poskytované služby, 

především o jednotlivé skupiny řidičského oprávnění. Údaje nelze odhadnout 

s dokonalou přesností, ale byla vynaložena snaha o co nejpravděpodobnější hodnoty, 

které se mohou ve skutečnosti lišit. Data byla zkonzultována s provozovatelem jiné 

autoškoly.  

V tabulce č. 38 je znázorněn předpokládaný počet zákazníků v pesimistické variantě. 

Na jejich základě jsou vypočítány tržby.  
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Tab. č. 38: Počet zájemců v letech 2018 - 2022 - pesimistická varianta 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 

Skupiny 

ŘO 

  

Počet zájemců 

2018 2019 2020 2021 2022 

AM 4 6 7 6 7 

A1 7 9 11 9 10 

A2 5 8 9 8 9 

A 9 12 15 12 14 

B 38 54 64 54 60 

A2B 10 15 17 15 16 

RA1/A2B 11 15 18 15 17 

RA1/A2 10 14 16 14 15 

RA2/A 8 11 14 12 13 

RA1/A 7 9 11 9 10 

T  - -  - 17 19 

RB/T  - -  - 19 21 

RA1/T  - -  - 12 14 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce č. 39 je zobrazen předpokládaný počet zákazníků. Jedná se o realistickou 

variantu. 
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Tab. č. 39: Počet zájemců v letech 2018-2022 realistická varianta 

REALISTICKÁ VARIANTA 

Skupiny 

ŘO 

Počet zájemců 

2018 2019 2020 2021 2022 

AM 5 7 8 8 8 

A1 8 11 12 12 13 

A2 7 9 10 10 10 

A 11 14 17 16 17 

B 48 61 73 68 73 

A2B 13 16 20 19 20 

RA1/A2B 14 17 21 20 21 

RA1/A2 12 16 19 17 19 

RA2/A 10 13 16 15 16 

RA1/A 8 11 12 12 13 

T - - - 21 23 

RB/T - - - 23 25 

RA1/T - - - 15 17 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce č. 40 je zachycen počet zájemců o služby v optimistické variantě.  

Tab. č. 40: Počet zájemců v letech 2018-2022 Optimistická varianta 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 

Skupiny 

ŘO 

Počet zájemců 

2018 2019 2020 2021 2022 

AM 6 8 9 8 8 

A1 9 12 14 12 13 

A2 8 10 11 10 11 

A 12 16 18 17 17 

B 53 69 80 73 75 

A2B 14 18 22 20 20 

RA1/A2B 15 20 23 21 21 

RA1/A2 13 18 20 19 19 

RA2/A 11 15 17 16 16 

RA1/A 9 12 14 12 13 

T  - - - 23 24 

RB/T  - - - 25 26 

RA1/T  -  - - 16 17 

(Zdroj: vlastní zpracování) 



78 
 

V tabulce jsou zachyceny počty zájemců o školení řidičů v letech 2018 - 2020 a cena 

za prováděné služby. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. 

Tab. č. 41: Počet Školení řidičů 

Služba 
Počet zákazníků 2018 Cena 

(Kč) Pesimistická Realistická Optimistická 

Školení řidičů referentů 20 45 90 200 

Pravidelné školení 50 120 170 500 

                         Počet zákazníků 2019 

Školení řidičů referentů 35 60 105 200 

Pravidelné školení 65 135 185 500 

                         Počet zákazníků 2020 

Školení řidičů referentů 50 75 120 200 

Pravidelné školení 80 150 200 500 

                         Počet zákazníků 2021 

Školení řidičů referentů 80 135 170 200 

Pravidelné školení 155 210 265 500 

                         Počet zákazníků 2022 

Školení řidičů referentů 85 130 175 200 

Pravidelné školení 165 230 275 500 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V následující tabulce č. 42 jsou uvedeny počty zájemců o kondiční jízdy a vrácení 

řidičského oprávnění a to ve sledovaném období v letech 2018 - 2020. V tabulce jsou 

zachyceny i ceny služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně 21 % DPH 
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Tab. č. 42: Zájem zákazníků o služby 

Služba 
Počet zákazníků 2018 Cena 

(Kč) Pesimistická Realistická Optimistická 

Kondiční jízdy 

- nový zákazník 

- absolvent autoškoly 

 

3 

12 

 

10 

20 

 

15 

25 

 

450 

350 

Vrácení řidičského 

oprávnění 
1 3 5 3 000 

                        Počet zákazníků 2019 

Kondiční jízdy 

- nový zákazník 

- absolvent autoškoly 

 

5 

14 

 

12 

22 

 

19 

27 

 

450 

350 

Vrácení řidičského 

oprávnění 
3 5 7 3 000 

                        Počet zákazníků 2020 

Kondiční jízdy 

- nový zákazník 

- absolvent autoškoly 

 

7 

16 

 

14 

24 

 

21 

29 

 

450 

350 

Vrácení řidičského 

oprávnění 
5 7 9 3 000 

                        Počet zákazníků 2021 

Kondiční jízdy 

- nový zákazník 

- absolvent autoškoly 

 

16 

25 

 

23 

31 

 

28 

34 

 

450 

350 

Vrácení řidičského 

oprávnění 
7 9 11 3 000 

                       Počet zákazníků 2022 

Kondiční jízdy 

- nový zákazník 

- absolvent autoškoly 

 

18 

28 

 

25 

33 

 

28 

36 

 

450 

350 

Vrácení řidičského 

oprávnění 
8 9 10 3 000 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Odhad počtu zákazníků a výše tržeb pro první rok podnikání je uveden v tabulce č. 43 

níže.  Ceny poskytovaných služeb a odhadované tržby jsou uvedeny v cenách včetně 

21 % DPH.  
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Tab. č. 43: Tržby v prvním roce 2018 

TRŽBY V ROCE 2018 (Kč) 

Skupina Pesimistická Realistická Optimistická 

AM 28 000 35 000 42 000 

A1 52 500 60 000 67 500 

A2 43 000 60 200 68 800 

A 85 500 104 500 114 000 

B 353 400 446 400 492 900 

A2B 168 000 218 400 235 200 

RA1/A2B 145 200 184 800 198 000 

RA1/A2 53 000 63 600 68 900 

RA2/A 44 000 55 000 60 500 

RA1/A 42 000 48 000 54 000 

Tržby celkem 1 014 600 1 275 900 1 401 800 

Tržby bez DPH 838 465 1 054 404 1 158 448 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pravidelného školení se zúčastní jak řidiči jednotlivci, tak i firmy, které zajišťují školení 

svým řidičů. Školení řidičů referentů budou zajišťovat především firmy, jelikož se jedná 

především o zaměstnance, kteří využívají služební automobil. Školení bude probíhat 

především v zimních měsících, jelikož to mívají firmy, zajišťující řidičům školení, méně 

práce a mohou tak postrádat své řidiče, bez vzniku ztrát.  

Tab. č. 44: Tržby za školení řidičů 2018 

Služba Pesimistická Realistická Optimistická 

Školení řidičů referentů 9 000 18 000 27 000 

Pravidelné školení 60 000 85 000 110 000 

Tržby celkem 69 000 103 000 137 000 

Tržby bez DPH 57 022 85 120 113 217 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Odhad výše tržeb u kondičních jízd a vrácení řidičského oprávnění. Kondiční jízdy jsou 

rozděleny dle druhu zákazníků. Zájemci o kondiční jízdy, kteří absolvovali výcvik 

v naší autoškole, ale např. neudělali při závěrečných zkouškách jízdy, si mohou 

dokoupit kondiční jízdy za cenu 350 Kč/hod. Zájemci o kondiční jízdy, kteří si chtějí 

zdokonalit své řidičské schopnosti a řidičské oprávnění již vlastní si mohou dokoupit 

kondiční jízdy za cenu 450 Kč/hod.  
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Tab. č. 45: Tržby za kondiční jízdy 2018 

Služba Pesimistická Realistická Optimistická 

Kondiční jízdy 

 nový zákazník 

 absolvent autoškoly 

 

4 500 

7 000 

 

6 750 

8 750 

 

9 000 

10 500 

Vrácení řidičské oprávnění 9 000 15 000 21 000 

Tržby celkem 20 500 30 500 40 500 

Tržby bez DPH 16 942 25 203 33 469 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Školení řidičů, kondiční jízdy a vrácení řidičského oprávnění jsou považovány 

za doplňkové služby.  

Tržby za sledované období jsou zobrazeny v příloze č. 6. 

3.9.5 Počáteční rozvaha  

První účetní rok společnosti bude začínat od 1. července 2018 do 31. prosince 2018. 

Zahájení podnikatelské činnosti je propojeno s vybavením kanceláře, učebny a pořízení 

vozidel.  

Tab. č. 46: Rozvaha  

POČÁTEČNÍ ROZVAHA 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 405 683 
Vlastní kapitál 

 základní kapitál 

500 000 

500 000 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 

 osobní automobil 

 motocykl 

 

 

158 182 

247 501   

Oběžná aktiva 

 pokladna 

 běžný účet 

94 317 

30 000 

64 317 

Aktiva celkem 500 000 Pasiva celkem 500 000 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.9.6 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření stanovíme tak, že od předpokládaných výnosů odečteme 

předpokládané náklady. V následující tabulce č. 40 je uveden výsledek hospodaření 

v roce 2018. Výsledek hospodaření je uveden ve třech provedeních a to v pesimistické, 
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realistické a optimistické variantě. Výkaz zisku a ztráty následujících sledovaných 

období je uveden v příloze č. 7.   

Tab. č. 47: Výkaz zisku a ztráty za rok 2018 

Označení 

a 

Text 

b 

č.ř. 

c 
Varianta 

   Pesimist. Realist. Optimist. 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 912 428 1 164 728 1 305 134 

II. Tržby za prodej zboží 02    

A. Výkonová spotřeba 03 446 362 490 983 509 920 

B.  
Změna stavu zásob vlastní činnosti 

(+/-) 
04    

C.  Aktivace (-) 05    

D.  Osobní náklady 06 572 398 720173 808975 

E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti 07 44 626 44 626 44 626 

III. Ostatní provozní výnosy 08    

F. Ostatní provozní náklady 09    

* Provozní výsledek hospodaření 10 -150 958 -91 054 -58 387 

IV. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly 
11    

G. 
Náklady vynaložené na prodané 

podíly 
12    

V. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
13    

H.  
Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 
14    

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 15    

I. 
Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční části 
16    

J. 
Nákladové úroky a podobné 

náklady 
17    

VII. Ostatní finanční výnosy 18    

K. Ostatní finanční náklady 19    

* Finanční výsledek hospodaření 20 0 0 0 

** 
Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 
21 -150 958 -91 054 -58 387 

L. Daň z příjmů 22    

** 
Výsledek hospodaření po zdanění 

(+/-) 
23 -150 958 -91 054 -58 387 

M.  
Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníků (+/-) 
24    

*** 
Výsledek hospodaření za účetní 

období 
25 -150 958 -91 054 -58 387 

 Čistý obrat za účetní období  912 428 1 164 728 1 305 134 
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V grafu č. 4 je zobrazen výsledek hospodaření ve sledovaném období tedy v letech 

2018 - 2022. V prvních dvou letech se podnik pohybuje ve ztrátě. Z grafu je patrné, že 

druhý rok podnikání se ztráta snížila. Ve třetím roce podnik již generuje zisk. 

Ve čtvrtém roce se společnost rozhodla pořídit traktor a rozšířit své poskytované služby. 

Traktor byl pořízen na bankovní úvěr. Jelikož společnost pořizovala traktor, zisky 

společnosti se zmenšily. Poslední sledovaný rok zisk společnosti na konci období opět 

vzrůstá. V grafu č. 4 jsou znázorněny tři varianty výsledku hospodaření. V posledním 

roce podnikání jsou rozdíly v zisku nepatrné. V pesimistické variantě podnik uplatňuje 

ztrátu z předešlých let na generovaný zisk, tudíž v této variantě jsou daně z příjmu 

právnických osob nulové, proto výsledek hospodaření pesimistický je paradoxně vyšší 

než v realistické variantě. S příchodem nových žadatelů o řidičská oprávnění rostou 

nejen mzdové náklady, ale také spotřeba pohonných hmot a opotřebení vozů. 

 

Graf č. 4: Výsledek hospodaření v jednotlivých letech 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V grafu č. 5 je znázorněn celkový výsledek hospodaření v jednotlivých letech. Z grafu 

lze vyčíst návrat vstupních investic a počátek tvoření zisku, který již nepokrývá ztrátu 

z minulých let. V pesimistické variantě, i přestože skončilo účetní období 2020 ziskem, 

nestačí tento zisk na pokrytí předcházejících ztrát. U realistické a optimistické varianty 

je již tvořen zisk i po odečtení ztrát z minulých let.  
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Graf č. 5: Celkový výsledek hospodaření 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.9.7 Bod zvratu 

U nově zakládajících společností není ztráta v prvních letech nijak neobvyklá. 

Podnikatel musí být připraven na situaci, kdy výsledek hospodaření bude záporný. 

V tomto období společnost musí zajistit financování.  

Toto krizové období končí momentem, kdy se podnik nepohybuje ani ve ztrátě ani 

v zisku, tzv. bod zvratu. Bod zvratu představuje rovnovážnou situaci, kdy je prodáno 

takové množství výrobků či služeb, při kterém není dosaženo zisku ani ztráty. 

Podle rozložení žáků v jednotlivých skupinách, vypočítáme průměrnou cenu za jeden 

kurz. Náklady na PHM na průměrný kurz a mzdové náklady na průměrného žáka. 

Doplňkové služby jako je školení a ostatní nebudeme uvažovat. Průměrná cena 

za služby je 7 700 Kč. Variabilní náklady jednotkové činí 6 620 Kč.  

    
         

             
       

Bod zvratu se nachází v 1 547 zákaznících. Což průměrně za rok činí 516 žáků. Tento 

bod zvratu je počítán bez doplňkových služeb, což znamená, že je zde počítáno pouze 

s činností autoškoly nikoli i akreditovaného školicího střediska.  

Jelikož se autoškola Alfa zabývá i doplňkovými službami jako je školení řidičů 

referentů, pravidelné školení, kondiční jízdy, doplňkový výcvik a příprava na vrácení 
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řidičského oprávnění nastane bod zvratu v počtu 1 198 žáků, což průměrně za rok je 

400 lidí. 

3.9.8 Zhodnocení podnikatelského plánu 

Zpracování podnikatelského plánu je přínosné nejen pro začínajícího podnikatele, ale 

i pro investory jako je např. banka. Při sestavování podnikatelského plánu si podnikatel 

ujasní následující kroky, které je zapotřebí podniknout, ale i případná rizika, která jsou 

s podnikáním spojena.  

Při předpokládaných nákladech, které jsou spojené jak se založením podniku, tak 

i s provozními náklady, se podnikatelský záměr jeví jako realistický. První dva roky se 

společnost pohybuje ve ztrátě, která je druhý rok podstatně nižší než první. Ztráta 

za celé období činí 119 181 Kč v realistické variantě. Příčinou této ztráty jsou vysoké 

počáteční náklady spojené se založením, jelikož společnost musela nakoupit vozidla 

potřebná pro výcvik a vybavení potřebná pro výuku. V následujících letech je již 

generován zisk. Ve čtvrtém roce je zisk nižší než v předešlém roce, to je způsobeno 

pořízením nového výcvikového vozidla. V následujícím roce se zisk zvyšuje. Při výše 

uvedených výpočtech je založení autoškoly reálné.  

V okolí se nachází konkurence, kterou musíme vzít v potaz, avšak spoléháme se 

na kvalitu námi poskytovaných služeb. Musíme počítat i s tím, že v letních měsících je 

zájem o autoškolu zvýšený oproti zimním měsícům. V zimních měsících se můžeme 

zaměřit na doplňkové služby jako např. školení řidičů a snažit se oslovit co nejvíce 

zájemců.  

Úspěch podniku je závislý i na majitelce a jejího přístupu k vedení autoškoly, přístupu 

k zákazníkům apod. Je důležité dělat věci s radostí a chutí, neboť nadšení z věci, kterou 

vykonáváme je půl úspěchu.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo sestavení podnikatelského plánu pro založení autoškoly 

s poskytováním kvalitních služeb.  

První část práce byla zaměřena na teoretické poznatky, které byly použity v konkrétním 

zhotovení podnikatelského záměru.  

V navrhované části je již konkrétní podnikatelský plán. Součástí podnikatelského 

záměru je i analýza vnitřního a vnějšího prostředí. K analýze byly použity PEST 

analýza, SWOT analýza, Porterův model. Je zde zhotoven i finanční plán, který 

zahrnuje náklady na vybavení, vozidla a předpokládané tržby. Z předchozích dat byl 

sestaven výsledek hospodaření, který v následujících letech vykazuje ziskovost a plán je 

možné realizovat. Součástí podnikatelského záměru je i analýza rizik, které jsou spojené 

s oblastí autoškoly.  

Vývoj tržeb byl sledován ze tří možných hledisek a to z hlediska pesimistického, 

realistického a optimistického. V případě pesimistického scénáře podnik dosahuje zisku 

ve třetím roce podnikání. S výhledem na pět let podnik v pesimistickém scénáři může 

uplatňovat ztrátu předešlých let. Aby pesimistická varianta nenastala je zapotřebí 

zaměřit se na propagaci, ale především na kvalitní poskytování služeb, aby se k nám 

zákazníci rádi vraceli.  

Výstupy podnikatelského záměru ukazují, že plán je možné realizovat. Společnost se 

sice nachází v prvních dvou letech ve ztrátě, ale v následujících letech se již pohybuje 

v zisku.  

Cíl diplomové práce byl splněn. Všechny kapitoly této práce dohromady vytvářejí 

podnikatelský záměr, kterým je založení nového podniku - autoškoly.  
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Příloha č. I: Splátkový kalendář 

Měsíc 
Počáteční 

hodnota 
Úrok Úmor 

Měsíční 

splátka 

Výše 

úvěru 

1 250 000 1 229 9 841 11 070 240 159 

2 240 159 1 181 9 889 11 070 230 270 

3 230 270 1132,16 9 938 11 070 220 332 

4 220 332 1083,3 9 987 11 070 210 345 

5 210 345 1034,2 10 036 11 070 200 310 

6 200 310 984,856 10 085 11 070 190 224 

7 190 224 935,27 10 135 11 070 180 090 

8 180 090 885,441 10 185 11 070 169 905 

9 169 905 835,367 10 235 11 070 159 671 

10 159 671 785,047 10 285 11 070 149 386 

11 149 386 734,479 10 336 11 070 139 050 

12 139 050 683,663 10 386 11 070 128 664 

13 128 664 632,597 10 437 11 070 118 226 

14 118 226 581,279 10 489 11 070 107 738 

15 107 738 529,71 10 540 11 070 97 197 

16 97 197 477,887 10 592 11 070 86 605 

17 86 605 425,809 10 644 11 070 75 961 

18 75 961 373,475 10 697 11 070 65 264 

19 65 264 320,884 10 749 11 070 54 515 

20 54 515 268,034 10 802 11 070 43 713 

21 43 713 214,924 10 855 11 070 32 858 

22 32 858 161,553 10 908 11 070 21 950 

23 21 950 107,92 10 962 11 070 10 988 

24 10 988 54,0234 11 016 11 070 0 

Celkem   15 652 250 028 265 680   

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Příloha č. II: Pesimistická varianta - mzdové náklady 

Pesimistická varianta 2019 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla  
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 

(200Kč/ 

60 min.) 

  
1 žák celkem 

AM 6 13 78 11 700 

A1 9 13 117 17 550 

A2 8 13 104 15 600 

A 12 13 156 23 400 

B 54 28 1512 226 800 

A2B 15 41 615 92 250 

RA1/A2B 15 35 525 78 750 

RA1/A2 14 7 98 14 700 

RA2/A 11 7 77 11 550 

RA1/A 9 7 63 9 450 

Celkem 153     501 750 

 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuka 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

 

počet 

hodin 
celkem 

AM 6 

35 7 12 84 10 710 
A1 9 

A2 8 

A 12 

B 54 54 11 15 165 21 038 

A2B 15 15 3 18 54 6 885 

RA1/A2B 15 15 3 12 36 4 590 

RA1/A2 14 

34 7 7 49 

6 248 

RA2/A 11 
 

RA1/A 9 
 

Celkem  49 470 

 



 
 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

153 5,5 28 6 33 600 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 

190Kč/ 

60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
60 6 4 3 420 

Pravidelné 

školení 
135 9 7 8 978 

 

Služba 
Počet hodin 
(45 min.) 

Mzdové náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 12 1 800 

- absolvent autoškoly 22 3 300 

Vrácení ř.o. 5 750 

 

  



 
 

Pesimistická varianta 2020 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.) 

  
1 žák celkem 

AM 7 13 91 13 650 

A1 11 13 143 21 450 

A2 9 13 117 17 550 

A 15 13 195 29 250 

B 64 28 1 792 268 800 

A2B 17 41 697 104 550 

RA1/A2B 18 35 630 94 500 

RA1/A2 16 7 112 16 800 

RA2/A 14 7 98 14 700 

RA1/A 11 7 77 11 550 

Celkem 182     592 800 

 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 

(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuka 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 7 

42 9 12 108 13 770 
A1 11 

A2 9 

A 15 

B 64 64 13 15 195 24 863 

A2B 17 17 4 18 72 9 180 

RA1/A2B 18 18 4 12 48 6 120 

RA1/A2 16 

41 9 7 63 8 033 RA2/A 14 

RA1/A 11 

Celkem 182         61 965 

 

 



 
 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

182 5,5 33 6 39 600 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
75 8 4 4 560 

Pravidelné školení 150 10 7 9 975 

 

Služba 
Počet hodin  

(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 14 2 100 

- absolvent autoškoly 24 3 600 

Vrácení ř.o. 7 1050 

 

  



 
 

Pesimistická varianta 2021 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.) 

  
1 žák celkem 

AM 6 13 78 11 700 

A1 9 13 117 17 550 

A2 8 13 104 15 600 

A 12 13 156 23 400 

B 54 28 1 512 226 800 

A2B 15 41 615 92 250 

RA1/A2B 15 35 525 78 750 

RA1/A2 14 7 98 14 700 

RA2/A 12 7 84 12 600 

RA1/A 9 7 63 9 450 

T 17 21 357 53 550 

RB/T 19 10 190 28 500 

RA1/T 12 19 228 34 200 

Celkem 202     619 050 

 

  



 
 

Skupina 

  

Počet 

studentů 
  

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuka 

praktického 

výcviku bez jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

 

počet 

hodin 
celkem 

AM 6 

35 7 12 84 10 710 
A1 9 

A2 8 

A 12 

B 54  54 11 15 165 21 038 

A2B 15  15 3 18 54 6 885 

RA1/A2B 15  15 3 12 36 4 590 

RA1/A2 14 

35 7 7 49 6 248 RA2/A 12 

RA1/A 9 

T 17 17 4 23 92 11 730 

RB/T 19 
31 7 15 105 13 388 

RA1/T 12 

Celkem 202         74 588 

 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

202 5,5 37 6 44 400 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 
Počet skupin 

Počet hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 

190Kč/60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
80 8 4 4 560 

Pravidelné školení 155 11 7 10 973 

 

Služba 
Počet hodin  

(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 16 2 400 

- absolvent autoškoly 25 3 750 

Vrácení ř.o. 7 1 050 

 



 
 

Pesimistická varianta 2022 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.) 

1 žák celkem 
 

AM 7 13 91 13 650 

A1 10 13 130 19 500 

A2 9 13 117 17 550 

A 14 13 182 27 300 

B 60 28 1680 252 000 

A2B 16 41 656 98 400 

RA1/A2B 17 35 595 89 250 

RA1/A2 15 7 105 15 750 

RA2/A 13 7 91 13 650 

RA1/A 10 7 70 10 500 

T 19 21 399 59 850 

RB/T 21 10 210 31 500 

RA1/T 14 19 266 39 900 

Celkem 225     688 800 

 

  



 
 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

 Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 
(max. 

5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuka 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 7 

40 8 12 96 12 240 
A1 10 

A2 9 

A 14 

B 60  60 12 15 180 22 950 

A2B 16  16 4 18 72 9 180 

RA1/A2B 17  17 4 12 48 6 120 

RA1/A2 15 

38 8 7 56 7 140 RA2/A 13 

RA1/A 10 

T 19 19 4 23 92 11 730 

RB/T 21 
35 7 15 105 

13 388 

RA1/T 14 
 

Celkem 225         82 748 

 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

225 5,5 41 6 49 200 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
80 8 4 4 560 

Pravidelné školení 155 10 7 9 975 

 

Služba 
Počet hodin 
(45 min.) 

Mzdové náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 16 2 400 

- absolvent autoškoly 25 3 750 

Vrácení ř.o. 7 1 050 

  



 
 

Příloha č. III: Realistická varianta - mzdové náklady 

Realistická varianta 2019 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.) 

  
1 žák celkem 

AM 7 13 91 13 650 

A1 11 13 143 21 450 

A2 9 13 117 17 550 

A 14 13 182 27 300 

B 61 28 1 708 256 200 

A2B 16 41 656 98 400 

RA1/A2B 17 35 595 89 250 

RA1/A2 16 7 112 16 800 

RA2/A 13 7 91 13 650 

RA1/A 11 7 77 11 550 

Celkem 175     565 800 

 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuka 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 7 

41 9 12 108 13 770 
A1 11 

A2 9 

A 14 

B 61  61 13 15 195 24 863 

A2B 16  16 4 18 72 9 180 

RA1/A2B 17  17 4 12 48 6 120 

RA1/A2 16 

40 8 7 56 7 140 RA2/A 13 

RA1/A 11 

Celkem 175         61 073 

 



 
 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

175 5,5 32 6 38 400 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
105 11 4 6 270 

Pravidelné školení 185 13 7 12 968 

 

Služba 
Počet hodin  

(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 19 2 850 

- absolvent autoškoly 27 4 050 

Vrácení ř.o. 7 1 050 

 

  



 
 

Realistická varianta 2020 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.) 

  
1 žák celkem 

AM 8 13 104 15 600 

A1 12 13 156 23 400 

A2 10 13 130 19 500 

A 17 13 221 33 150 

B 73 28 2044 306 600 

A2B 20 41 820 123 000 

RA1/A2B 21 35 735 110 250 

RA1/A2 19 7 133 19 950 

RA2/A 16 7 112 16 800 

RA1/A 12 7 84 12 600 

Celkem 208     680 850 

 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuka 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 8 

47 10 12 120 15 300 
A1 12 

A2 10 

A 17 

B 73  73 15 15 225 28 688 

A2B 20  20 4 18 72 9 180 

RA1/A2B 21  21 5 12 60 7 650 

RA1/A2 19 

47 10 7 70 8 925 RA2/A 16 

RA1/A 12 

Celkem 208         69 743 

 

 



 
 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

208 5,5 38 6 45 600 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
120 12 4 6 840 

Pravidelné školení 200 14 7 13 965 

 

Služba 
Počet hodin  

(45 min.) 
Mzdové náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 21 3 150 

- absolvent autoškoly 29 4 350 

Vrácení ř.o. 9 1 350 

 

  



 
 

Realistická varianta 2021 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.)  1 žák celkem 

AM 8 13 104 15 600 

A1 12 13 156 23 400 

A2 10 13 130 19 500 

A 16 13 208 31 200 

B 68 28 1904 285 600 

A2B 19 41 779 116 850 

RA1/A2B 20 35 700 105 000 

RA1/A2 17 7 119 17 850 

RA2/A 15 7 105 15 750 

RA1/A 12 7 84 12 600 

T 21 21 441 66 150 

RB/T 23 10 230 34 500 

RA1/T 15 19 285 42 750 

Celkem 256     786 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuka 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 8 

46 9 12 108 13 770 
A1 12 

A2 10 

A 16 

B 68  68 14 15 210 26 775 

A2B 19  19 4 18 72 9 180 

RA1/A2B 20  20 4 12 48 6 120 

RA1/A2 17 

44 9 7 63 8 033 RA2/A 15 

RA1/A 12 

T 21  21 5 23 115 14 663 

RB/T 23 
38 8 15 120 15 300 

RA1/T 15 

Celkem 256         93 840 

 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

256 5,5 47 6 56 400 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
135 14 4 7 980 

Pravidelné školení 210 14 7 13 965 

 

Služba 
Počet hodin 

(45 min.) 

Mzdové náklady 

(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 21 3 150 

- absolvent autoškoly 29 4 350 

Vrácení ř.o. 9 1350 

 



 
 

Realistická varianta 2022 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.) 

  
1 žák celkem 

AM 8 13 104 15 600 

A1 13 13 169 25 350 

A2 10 13 130 19 500 

A 17 13 221 33 150 

B 73 28 2044 306 600 

A2B 20 41 820 123 000 

RA1/A2B 21 35 735 110 250 

RA1/A2 19 7 133 19 950 

RA2/A 16 7 112 16 800 

RA1/A 13 7 91 13 650 

T 23 21 483 72 450 

RB/T 25 10 250 37 500 

RA1/T 17 19 323 48 450 

Celkem 275     842 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuka 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 8 

48 10 12 120 15 300 
A1 13 

A2 10 

A 17 

B 73  73 15 15 225 28 688 

A2B 20  20 4 18 72 9 180 

RA1/A2B 21  21 5 12 60 7 650 

RA1/A2 19 

48 10 7 70 8 925 RA2/A 16 

RA1/A 13 

T 23  23 5 23 115 14 663 

RB/T 25 
42 9 15 135 17 213 

RA1/T 17 

Celkem 275         101 618 

 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

275 5,5 50 6 60 000 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
130 12 4 6 840 

Pravidelné školení 200 14 7 13 965 

 

Služba 
Počet hodin 

(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 20 3 000 

- absolvent autoškoly 29 4 350 

Vrácení ř.o. 9 1350 



 
 

Příloha č. IV: Optimistická varianta - mzdové náklady 

Optimistická varianta 2019 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 

(200Kč/ 

60 min.) 

  
1 žák celkem 

AM 8 13 104 15 600 

A1 12 13 156 23 400 

A2 10 13 130 19 500 

A 16 13 208 31 200 

B 69 28 1932 289 800 

A2B 18 41 738 110 700 

RA1/A2B 20 35 700 105 000 

RA1/A2 18 7 126 18 900 

RA2/A 15 7 105 15 750 

RA1/A 12 7 84 12 600 

Celkem 198     642 450 

 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuky a 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 8 

46 10 12 120 15 300 
A1 12 

A2 10 

A 16 

B 69  69 14 15 210 26 775 

A2B 18  18 4 18 72 9 180 

RA1/A2B 20  20 4 12 48 6 120 

RA1/A2 18 

45 9 7 63 8 033 RA2/A 15 

RA1/A 12 

Celkem 198         65 408 

 



 
 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

198 5,5 36 6 43 200 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
150 15 4 8 550 

Pravidelné školení 235 16 7 15 960 

 

Služba 
Počet hodin 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 26 3 900 

- absolvent autoškoly 32 4 800 

Vrácení ř.o. 9 1 350 

 

  



 
 

Optimistická varianta 2020 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.) 

  
1 žák celkem 

AM 9 13 117 17 550 

A1 14 13 182 27 300 

A2 11 13 143 21 450 

A 18 13 234 35 100 

B 80 28 2240 336 000 

A2B 22 41 902 135 300 

RA1/A2B 23 35 805 120 750 

RA1/A2 20 7 140 21 000 

RA2/A 17 7 119 17 850 

RA1/A 14 7 98 14 700 

Celkem 228     747 000 

 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuka 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 9 

52 11 12 132 16 830 
A1 14 

A2 11 

A 18 

B 80 37 8 15 120 15 300 

A2B 22 17 4 18 72 9 180 

RA1/A2B 23 20 5 12 60 7 650 

RA1/A2 20 

51 11 7 77 9 818 RA2/A 17 

RA1/A 14 

Celkem 228         58 778 

 

 



 
 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

228 5,5 42 6 50 400 

 

Služba 

Celkem 

uchazeč

ů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
165 12 4 6 840 

Pravidelné školení 250 14 7 13 965 

 

Služba 
Počet hodin  

(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 28 4 200 

- absolvent autoškoly 34 5 100 

Vrácení ř.o. 11 1 650 

 

  



 
 

Optimistická varianta 2021 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.)  1 žák celkem 

AM 8 13 104 15 600 

A1 12 13 156 23 400 

A2 10 13 130 19 500 

A 17 13 221 33 150 

B 73 28 2044 306 600 

A2B 20 41 820 123 000 

RA1/A2B 21 35 735 110 250 

RA1/A2 19 7 133 19 950 

RA2/A 16 7 112 16 800 

RA1/A 12 7 84 12 600 

T 23 21 483 72 450 

RB/T 25 10 250 37 500 

RA1/T 16 19 304 45 600 

Celkem 272     836 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

  

Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

  

Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuky a 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 8 

47 10 12 120 15 300 
A1 12 

A2 10 

A 17 

B 73  73 15 15 225 28 688 

A2B 20  20 4 18 72 9 180 

RA1/A2B 21  21 5 12 60 7 650 

RA1/A2 19 

47 10 7 70 8 925 RA2/A 16 

RA1/A 12 

T 23  23 5 23 115 14 663 

RB/T 25 
41 9 15 135 17 213 

RA1/T 16 

Celkem 272         101 618 

 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

272 5,5 50 6 60 000 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/60 min. 

Školení řidičů referentů 170 17 4 9 690 

Pravidelné školení 265 18 7 17 955 

 

Služba 
Počet hodin  

(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 28 4 200 

- absolvent autoškoly 34 5 100 

Vrácení ř.o. 11 1650 

 



 
 

Optimistická varianta 2022 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

Počet hodin 

řízení vozidla 
(45 min.) 

Mzdové 

náklady 
(200Kč/ 

60 min.) 1 žák celkem 

AM 9 13 117 17 550 

A1 14 13 182 27 300 

A2 11 13 143 21 450 

A 18 13 234 35 100 

B 79 28 2 212 331 800 

A2B 21 41 861 129 150 

RA1/A2B 23 35 805 120 750 

RA1/A2 20 7 140 21 000 

RA2/A 17 7 119 17 850 

RA1/A 14 7 98 14 700 

T 25 21 525 78 750 

RB/T 27 10 270 40 500 

RA1/T 18 19 342 51 300 

Celkem 296     907 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Skupina 

  

Počet 

studentů 

  

 Počet 

studentů 

se 

shodnou 

teorií 

 Počet 

kurzů 
(max. 5 

žáků) 

Počet hodin 

teoretické 

výuka 

praktického 

výcviku bez 

jízd 

Mzdové 

náklady 
(170Kč/h) 

  

počet 

hodin 
celkem 

AM 9 

52 11 12 132 16 830 
A1 14 

A2 11 

A 18 

B 79  79 16 15 240 30 600 

A2B 21  21 5 18 90 11 475 

RA1/A2B 23  23 5 12 60 7 650 

RA1/A2 20 

51 11 7 77 9 818 RA2/A 17 

RA1/A 14 

T 25  25 5 23 115 14 663 

RB/T 27 
45 9 15 135 17 213 

RA1/T 18 

Celkem 296         108 248 

 

Počet žáků 

celkem 

Průměrný 

počet žáků na 

1 termín 

Počet zkoušek 
Doba trvání 1 

zkoušky 

Mzdové 

náklady 
200Kč/60 min. 

296 5,5 54 6 64 800 

 

Služba 
Celkem 

uchazečů 

Počet 

skupin 

Počet 

hodin 

(45 min.)  

Mzdové 

náklady 
190Kč/60 min. 

Školení řidičů 

referentů 
175 18 4 10 260 

Pravidelné školení 275 19 7 18 953 

 

Služba 
Počet hodin  

(45 min.) 
Mzdové náklady 
(200Kč/60 min.) 

Kondiční jízda     

- nový zákazník 25 3 750 

- absolvent autoškoly 32 4 800 

Vrácení ř.o. 10 1500 

 



 
 

Příloha č. V: Celkové provozní náklady 

Celkové provozní náklady v roce 2019 

Skupina  
Žáci/rok Počet jízd Celkové náklady 

P R O P R O P R O 

AM 6 7 8 78 91 104 1 638 1 911 2 184 

A1 9 11 12 117 143 156 3 744 4 576 4 992 

A2 8 9 10 104 117 130 4 472 5 031 5 590 

A 12 14 16 156 182 208 7 488 8 736 9 984 

B 54 61 69 1 512 1 708 1 932 92 232 104 188 117 852 

A2B 15 16 18 615 656 738 63 960 68 224 76 752 

RA1/A2B 15 17 20 525 595 700 54 600 61 880 72 800 

RA1/A2 14 16 18 98 112 126 4 214 4 816 5 418 

RA2/A 11 13 15 77 91 105 3 696 4 368 5 040 

RA1/A 9 11 12 63 77 84 3 024 3 696 4 032 

Celkem  239 068 267 426 304 644 

 

Celkové provozní náklady v roce 2020 

Skupina Žáci/rok Počet jízd Celkové náklady 

  P R O P R O P R O 

AM 7 8 9 91 104 117 1 911 2 184 2 457 

A1 11 12 14 143 156 182 4 576 4 992 5 824 

A2 9 10 11 117 130 143 5 031 5 590 6 149 

A 15 17 18 195 221 234 9 360 10 608 11 232 

B 64 73 80 1 792 2 044 2 240 4 960 111 104 126 728 

A2B 17 20 22 697 820 902 73 185 86 100 94 710 

RA1/A2B 18 21 23 630 735 805 66 150 77 175 84 525 

RA1/A2 16 19 20 112 133 140 4 816 5 719 6 020 

RA2/A 14 16 17 98 112 119 4 704 5 376 5 712 

RA1/A 11 12 14 77 84 98 3 696 4 032 4 704 

Celkem  178 389 312 880 348 061 

 

 

 

 



 
 

Celkové provozní náklady v roce 2021 

Skupina 
Žáci/rok Počet jízd Celkové náklady 

P R O P R O P R O 

AM 6 8 8 78 104 104 1 638 2 184 2 184 

A1 9 12 12 117 156 156 3 744 4 992 4 992 

A2 8 10 10 104 130 130 4 472 5 590 5 590 

A 12 16 17 156 208 221 7 488 9 984 10 608 

B 54 68 73 1 512 1 904 2 044 4 526 93 744 118 048 

A2B 15 19 20 615 779 820 64 575 81 795 86 100 

RA1/A2B 15 20 21 525 700 735 55 125 73 500 77 175 

RA1/A2 14 17 19 98 119 133 4 214 5 117 5 719 

RA2/A 12 15 16 84 105 112 4 032 5 040 5 376 

RA1/A 9 12 12 63 84 84 3 024 4 032 4 032 

T 17 21 23 357 441 483 29 988 37 044 40 572 

RB/T 19 23 25 190 230 250 15 960 19 320 21 000 

RA1/T 12 15 16 228 285 304 19 152 23 940 25 536 

Celkem  217 938 366 282 406 932 

 

Celkové provozní náklady v roce 2022 

Skupina  
Žáci/rok Počet jízd Celkové náklady 

P R O P R O P R O 

AM 7 8 8 91 104 104 1 911 2 184 2 184 

A1 10 13 13 130 169 169 4 160 5 408 5 408 

A2 9 10 11 117 130 143 5 031 5 590 6 149 

A 14 17 17 182 221 221 8 736 10 608 10 608 

B 60 73 75 1 680 2 044 2 100 4 650 104 160 126 728 

A2B 16 20 20 656 820 820 68 880 86 100 86 100 

RA1/A2B 17 21 21 595 735 735 62 475 77 175 77 175 

RA1/A2 15 19 19 105 133 133 4 515 5 719 5 719 

RA2/A 13 16 16 91 112 112 4 368 5 376 5 376 

RA1/A 10 13 13 70 91 91 3 360 4 368 4 368 

T 19 23 24 399 483 504 33 516 40 572 42 336 

RB/T 21 25 26 210 250 260 17 640 21 000 21 840 

RA1/T 14 17 17 266 323 323 22 344 27 132 27 132 

Celkem  241 586 395 392 421 123 

 



 
 

Příloha č. VI: Tržby ve sledovaném období 

TRŽBY V ROCE 2019 (Kč) 

Skupina Pesimistická Realistická Optimistická 

AM 42 000 49 000 56 000 

A1 67 500 82 500 90 000 

A2 68 800 77 400 86 000 

A 114 000 133 000 152 000 

B 502 200 567 300 641 700 

A2B 252 000 268 800 302 400 

RA1/A2B 198 000 224 400 264 000 

RA1/A2 74 200 84 800 95 400 

RA2/A 60 500 71 500 82 500 

RA1/A 54 000 66 000 72 000 

Školení řidičů 

referentů 
12 000 21 000 30 000 

Pravidelné školení 67 500 92 500 117 500 

Kondiční jízdy 13 100 18 000 22 900 

Vracení řidičského 

oprávnění 
15 000 21 000 27 000 

Tržby celkem 1 540 800 1 777 200 2 039 400 

Tržby bez DPH 1 273 317 1 468 678 1 685 360 

 

  



 
 

TRŽBY V ROCE 2020 (Kč) 

Skupina Pesimistická Realistická Optimistická 

AM 49 000 56 000 63 000 

A1 82 500 90 000 105 000 

A2 77 400 86 000 94 600 

A 142 500 161 500 171 000 

B 595 200 678 900 744 000 

A2B 285 600 336 000 369 600 

RA1/A2B 237 600 277 200 303 600 

RA1/A2 84 800 100 700 106 000 

RA2/A 77 000 88 000 93 500 

RA1/A 66 000 72 000 84 000 

Školení řidičů 

referentů 
15 000 24 000 33 000 

Pravidelné školení 75 000 100 000 125 000 

Kondiční jízdy 14 700 19 600 24 500 

Vracení řidičského 

oprávnění 
21 000 27 000 33 000 

Tržby celkem 1 823 300 2 116 900 2 349 800 

Tržby bez DPH 1 506 775 1 749 406 1 941 875 

 

  



 
 

TRŽBY V ROCE 2021 (Kč) 

Skupina Pesimistická Realistická Optimistická 

AM 42 000 56 000 56 000 

A1 67 500 90 000 90 000 

A2 68 800 86 000 86 000 

A 114 000 152 000 161 500 

B 502 200 632 400 678 900 

A2B 252 000 319 200 336 000 

RA1/A2B 198 000 264 000 277 200 

RA1/A2 74 200 90 100 100 700 

RA2/A 66 000 82 500 88 000 

RA1/A 54 000 72 000 72 000 

T 168 300 207 900 227 700 

RB/T 119 700 144 900 157 500 

RA1/T 108 000 135 000 144 000 

Školení řidičů 

referentů 
16 000 27 000 34 000 

Pravidelné školení 77 500 105 000 132 500 

Kondiční jízdy 15 950 19 600 24 500 

Vracení řidičského 

oprávnění 
21 000 27 000 33 000 

Tržby celkem 1 965 150 2 510 600 2 699 500 

Tržby bez DPH 1 624 000 2 074 760 2 230 867 

 

  



 
 

TRŽBY V ROCE 2022 (Kč) 

Skupina Pesimistická Realistická Optimistická 

AM 49 000 56 000 63 000 

A1 75 000 97 500 105 000 

A2 77 400 86 000 94 600 

A 133 000 161 500 171 000 

B 558 000 678 900 734 700 

A2B 268 800 336 000 352 800 

RA1/A2B 224 400 277 200 303 600 

RA1/A2 79 500 100 700 106 000 

RA2/A 71 500 88 000 93 500 

RA1/A 60 000 78 000 84 000 

T 188 100 227 700 247 500 

RB/T 132 300 157 500 170 100 

RA1/T 126 000 153 000 162 000 

Školení řidičů 

referentů 
16 000 26 000 35 000 

Pravidelné školení 77 500 100 000 137 500 

Kondiční jízdy 19 700 23 500 27 250 

Vracení řidičského 

oprávnění 
21 000 27 000 30 000 

Tržby celkem 2 177 200 2 674 500 2 917 550 

Tržby bez DPH 1 799 238 2 210 207 2 411 063 

 

  



 
 

Příloha č. VII: Výkaz zisku a ztráty za období 2019 - 2022 

Výkaz zisku a ztráty 2019 

Označení 

a 

Text 

b 

č.ř. 

c 
Varianta 

   Pesimist. Realist. Optimist. 

I. Tržby z rpdeje výrobků a služeb 01 1 273 317 1 468 678 1 685 360 

II. Tržby za prodej zboží 02    

A. Výkonová spotřeba 03 450 284 478 642 515 860 

B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 

(+/-) 

04 
   

C.  Aktivace (-) 05    

D.  Osobní náklady 06 808 110 927 896 1 052 727 

E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti 07 90 267 90 267 90 267 

III. Ostatní provozní výnosy 08    

F. Ostatní provozní náklady 09    

* Provozní výsledek hospodaření 10 - 75 344 - 28 127 26 506 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly 

11 
   

G. Náklady vynaložené na prodané 

podíly 

12 
   

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 

13 
   

H.  Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 

14 
   

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 15    

I. Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční části 

16 
   

J. Nákladové úroky a podobné 

náklady 

17 
   

VII. Ostatní finanční výnosy 18    

K. Ostatní finanční náklady 19    

* Finanční výsledek hospodaření 20 0 0 0 

** Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 

21 
- 75 344 - 28 127 26 506 

L. Daň z příjmů 22    

** Výsledek hospodaření po zdanění 

(+/-) 

23 
- 75 344 - 28 127 26 506 

M.  Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníků (+/-) 

24 
   

*** Výsledek hospodaření za účetní 

období 

25 
- 75 344 - 28 127 26 506 

 Čistý obrat za účetní období  1 273 317 1 468 678 1 685 360 

 

 

 



 
 

Výkaz zisku a ztráty 2020 

Označení 

a 

Text 

b 

č.ř. 

c 
Varianta 

   Pesimist. Realist. Optimist. 

I. Tržby z rpdeje výrobků a služeb 01 1 506 775 1 749 406 1 941 875 

II. Tržby za prodej zboží 02    

A. Výkonová spotřeba 03 324 022 422 645 470 750 

B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 

(+/-) 

04 
   

C.  Aktivace (-) 05    

D.  Osobní náklady 06 958 971 1 106 636 1 189 830 

E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti 07 90 267 90 267 90 267 

III. Ostatní provozní výnosy 08    

F. Ostatní provozní náklady 09    

* Provozní výsledek hospodaření 10 133 515 129 859 191 028 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly 

11 
   

G. Náklady vynaložené na prodané 

podíly 

12 
   

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 

13 
   

H.  Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 

14 
   

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 15    

I. Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční části 

16 
   

J. Nákladové úroky a podobné 

náklady 

17 
   

VII. Ostatní finanční výnosy 18    

K. Ostatní finanční náklady 19    

* Finanční výsledek hospodaření 20 0   

** Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 

21 
133 515 129 859 191 028 

L. Daň z příjmů 22  1 900 30 210 

** Výsledek hospodaření po zdanění 

(+/-) 

23 
133 515 127 959 160 788 

M.  Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníků (+/-) 

24 
   

*** Výsledek hospodaření za účetní 

období 

25 
133 515 127 959 160 788 

 Čistý obrat za účetní období  1 506 775 1 749 406 1 941 875 

 

 

 

 



 
 

Výkaz zisku a ztráty 2021 

Označení 

a 

Text 

b 

č.ř. 

c 
Varianta 

   Pesimist. Realist. Optimist. 

I. Tržby z rpdeje výrobků a služeb 01 1 624 000 2 074 760 2 230 867 

II. Tržby za prodej zboží 02    

A. Výkonová spotřeba 03 455 954 604 298 644 948 

B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 

(+/-) 

04 
   

C.  Aktivace (-) 05    

D.  Osobní náklady 06 1 019 432 1 296 832 1 389 061 

E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti 07 122 387 122 387 122 387 

III. Ostatní provozní výnosy 08    

F. Ostatní provozní náklady 09    

* Provozní výsledek hospodaření 10 26 227 51 243 74 471 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly 

11 
   

G. Náklady vynaložené na prodané 

podíly 

12 
   

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 

13 
   

H.  Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 

14 
   

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 15    

I. Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční části 

16 
   

J. Nákladové úroky a podobné 

náklady 

17 
   

VII. Ostatní finanční výnosy 18    

K. Ostatní finanční náklady 19 11 504 11 504 11 504 

* Finanční výsledek hospodaření 20 - 11 504 - 11 504 - 11 504 

** Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 

21 
14 723 39 739 62 967 

L. Daň z příjmů 22  7 410 11 780 

** Výsledek hospodaření po zdanění 

(+/-) 

23 
14 723 32 329 51 187 

M.  Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníků (+/-) 

24 
   

*** Výsledek hospodaření za účetní 

období 

25 
14 723 32329 51187 

 Čistý obrat za účetní období  1 624 000 2 074 760 2 230 867 

 

 

 

 



 
 

Výkaz zisku a ztráty 2022 

Označení 

a 

Text 

b 

č.ř. 

c 
Varianta 

   Pesimist. Realist. Optimist. 

I. Tržby z rpdeje výrobků a služeb 01 1 799 238 2 210 207 2 411 063 

II. Tržby za prodej zboží 02    

A. Výkonová spotřeba 03 453 602 607 408 651 280 

B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 

(+/-) 

04 
   

C.  Aktivace (-) 05    

D.  Osobní náklady 06 1 128 927 1 384 719 1 500 143 

E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti 07 155 237 155 237 155 237 

III. Ostatní provozní výnosy 08    

F. Ostatní provozní náklady 09    

* Provozní výsledek hospodaření 10 61 473 62 843 104 403 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku - podíly 

11 
   

G. Náklady vynaložené na prodané 

podíly 

12 
   

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 

13 
   

H.  Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním majetkem 

14 
   

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 15    

I. Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční části 

16 
   

J. Nákladové úroky a podobné 

náklady 

17 
   

VII. Ostatní finanční výnosy 18    

K. Ostatní finanční náklady 19 4 148 4 148 4 148 

* Finanční výsledek hospodaření 20 - 4 148 - 4 148 - 4 148 

** Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-) 

21 
57 325 58 695 100 255 

L. Daň z příjmů 22  11 020 19 000 

** Výsledek hospodaření po zdanění 

(+/-) 

23 
57 325 47 675 81 255 

M.  Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníků (+/-) 

24 
   

*** Výsledek hospodaření za účetní 

období 

25 
57 325 47 675 81 255 

 Čistý obrat za účetní období  1 799 238 2 210 207 2 411 063 

 


