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ÚVOD
Vztah matka – dítě je jedním z nejsilnějších vazeb. V prvních letech života se dítě
setkává víceméně pouze se svou nejbližší rodinou. Nejvíce času pak stráví se svou
matkou. V okamžiku, kdy musí matka zpět do zaměstnání a dítě je třeba někam umístit,
nastává otázka kam? Mateřské školy mívají nižší kapacitu, než je počet žádostí o
umístění do školky. A přesně to je případ Rychnova nad Kněžnou. Tato práce se zabývá
podnikatelským záměrem na založení soukromého mateřského centra v lokalitě
Královéhradeckého kraje, konkrétně v Rychnově nad Kněžnou a to právě za účelem
vyplnění mezery na trhu, která je způsobena nedostatečnou kapacitou stávajících
mateřských škol.
Aby se mateřské centrum odlišilo od konkurenčních zařízení, bude výuka v něm
probíhat v anglickém jazyce. Znalost jazyků je v současné době velice žádaná. Osvojení
druhého jazyka je ideální do 6 let věku dítěte. V raném věku má dítě řadu výhod a to
např. větší kapacitu učení a paměti, přirozené osvojení výslovnosti a intonace, větší
schopnost imitace, větší flexibilitu, spontánnost a otevřenost novým zkušenostem, větší
ochota a chtíč komunikovat, menší strach z chyb a chybějící slovní zásoby.
Práce je rozdělena na tři části a to na teoretickou, analytickou a návrhovou. První
kapitola s názvem teoretická východiska práce přibližuje vybrané pojmy, které jsou
následně využity v dalších částech práce. Tato kapitola popisuje základní pojmy
v oblasti podnikání, podnikatelský plán včetně zásad pro jeho vypracování a jeho
strukturu, charakterizuje analýzu SWOT a SLEPT, Porterův model konkurenčních sil,
analýzu „7S“ a obsahuje popis výpočtu čisté mzdy, bodu zvratu, definici výkazů a
charakteristiku mateřského centra.
Analytická část mapuje současnou situaci na trhu v Rychnově nad Kněžnou z hlediska
vhodnosti založení mateřského centra. Konkrétně obsahuje posouzení situace
z geografického a demografického hlediska, charakteristiku cílové skupiny zákazníků,
analýzu SLEPT, analýzu „7S“, Porterův model konkurenčních sil a analýzu SWOT.
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Třetí, tedy stěžejní částí práce je vlastní návrh řešení, který představuje podnikatelský
plán pro založení mateřského centra v Rychnově nad Kněžnou. Tato kapitola obsahuje
základní údaje o podniku, popis mateřského centra, plán organizační, marketingový a
finanční a na závěr analýzu a hodnocení rizik.
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VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE A METOD PRÁCE
V Rychnově nad Kněžnou funguje v současné době šest státních mateřských škol a
jedno mateřské centrum, které je neziskovou organizací. Kapacita státních mateřinek je
omezená a neumožňuje přijetí všech dětí ve věku od tří do šesti let. Na Rychnovsku
neexistuje žádná soukromá mateřská škola, která by umožňovala větší škálu aktivit či
intenzivní výuku anglického jazyka.
Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení soukromého mateřského
centra v Rychnově nad Kněžnou, které bude fungovat na bázi soukromé mateřské školy
s intenzivní výukou anglického jazyka, individuálním přístupem k dětem a nabídkou
vyžití i pro rodiče. V mateřském centru se bude dětem podávat strava z podniku, který
se zabývá zdravou výživou.
V mém okolí se setkávám s matkami, které již v těhotenství přemýšlely, kdy budou
schopny vrátit se zpět do zaměstnání. Tento „trend“ bohužel není ojedinělý. Nemyslím
si, že je to dobře. Vztah matka-dítě je nenahraditelný a velice důležitý. Ráda bych těmto
dětem, jejichž rodiče spěchají zpět do zaměstnání, vytvořila prostředí „jako doma“.
Místo, kde se budou cítit vítány, budou ho navštěvovat rádi a navíc se něco přiučí.
V dnešní době je anglický jazyk jakýmsi základem v zaměstnání. V průběhu studia jsem
se setkala se spoustou spolužáků a kolegů, kteří měli s angličtinou nemalé problémy. A
naopak mám ve svém okolí pětiletého chlapce, který mluví plynule anglicky, byť strávil
jen několik týdnů v americké školce. Malé děti se učí cizí jazyky snadněji než dospělí
lidé, ani netuší, že mluví „jinak“, prostě opakují. A v dospělosti mají pak velké výhody,
neprovázejí je problémy s učením cizího jazyka. Ráda bych mateřské centrum zaměřila
na komunikaci v anglickém jazyce, aby si děti osvojily cizí jazyk v raném věku.
Cílem práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení soukromého mateřského
centra. Toto centrum bude založeno v Královéhradeckém kraji, konkrétně v Rychnově
nad Kněžnou. Bude se nacházet v centru města pod zámeckým parkem, který nabízí
spoustu zeleně. Mateřské centrum bude sloužit dětem ve věku od tří do šesti let, jejichž
rodiče projeví zájem o to, aby si jejich děti již v útlém věku osvojily anglický jazyk.
Většina komunikace v centru bude v anglickém jazyce.
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Dílčím cílem práce je analýza tržního prostředí, kam hodlá mateřské centrum vstoupit.
Pro dosažení tohoto cíle je trh zmapován z hlediska geografického a demografického.
Dále také vypracování SLEPT analýzy, analýzy „7S“, Porterova modelu konkurenčních
sil a SWOT analýzy.
Na základě provedených analýz je vytvořen vlastní návrh na založení soukromého
mateřského centra v Rychnově nad Kněžnou.
V diplomové práci byla využita metoda sběru primárních dat, tedy metoda osobních
rozhovorů, a metoda sběru sekundárních dat, tedy sběru dat z odborné literatury a online
přístupných informací, tedy metoda zvaná literární rešerše. Jak již bylo uvedeno, v práci
byly využity metody jednotlivých analýz, syntéza a dedukce.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku a přiblížení vybraných pojmů,
které budou využity v analytické a návrhové části. Tato kapitola popisuje základní
pojmy v oblasti podnikání, dále druhy právních forem podnikání a možné bariéry
podnikání. Stěžejní částí je podkapitola podnikatelský plán, která zahrnuje zásady pro
jeho vypracování a jeho strukturu. Jako další jsou popsána kritéria hodnocení
podnikatelského plánu. V druhé části kapitoly jsou popsány analýza SWOT a SLEPT,
Porterův model konkurenčních sil a analýza „7S“. Závěr kapitoly obsahuje postup
výpočtu čisté mzdy, popis bodu zvratu, definici rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu
o peněžních tocích a charakteristiku mateřských center.

1.1 Vymezení základních pojmů v oblasti podnikání
Úvodní kapitola popisuje, kdo je podnikatel a co je podnik.

1.1.1 Podnikatel
Definici podnikatele nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podnikatel
je zde definován následovně: „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 [24].“

1.1.2 Podnik
V širším slova smyslu se jedná o subjekt, jehož činností se zdroje neboli vstupy
přeměňují na statky neboli výstupy. V užším slova smyslu můžeme podnik považovat
za uspořádaný souhrn zdrojů, prostředků, práv a dalších hodnot majetkového charakteru
(ať už se jedná o vlastní či pronajatý majetek), které podnikatel používá k provozování
podnikatelských aktivit) [20].

16

1.2 Právní formy podnikání
Následující podkapitola přibližuje jednotlivé právní formy podnikání.

1.2.1 Živnost
Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání je živnost „soustavná činnost
provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení
zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem [26]“.
K provozování živnosti je oprávněna fyzická nebo právnická osoba, pokud splní
podmínky, které stanovuje tento zákon. Jedná se o všeobecné a zvláštní podmínky pro
provozování živnosti. Mezi všeobecné podmínky patří plná svéprávnost a bezúhonnost.
Za zvláštní podmínky zákon považuje odbornou či jinou způsobilost, pokud jsou tímto
zákonem či jinými zvláštními předpisy vyžadovány. Zákon dělí živnosti na ohlašovací a
koncesované [26].

1.2.2 Ohlašovací živnosti
Tyto živnosti se provozují na základě ohlášení živnosti. Živnosti ohlašovací se dále
člení na:
•

řemeslné

•

vázané

•

volné

Živnosti řemeslné
Pro provozování řemeslné živnosti je nutná odborná způsobilost, která se prokazuje
doklady uvedenými v § 21 zákona o živnostenském podnikání. Výčet řemeslných
živností je přílohou č. 1 tohoto zákona. Mezi tyto živnosti patří například pekařství,
cukrářství, kominictví, hostinská činnosti, kosmetické služby, klempířství a oprava
karosérií, atd.
Živnosti vázané
Taktéž pro provozování živnosti vázané je potřeba odborná způsobilost, která je
stanovena přílohou č. 2 zákona o živnostenském podnikání, popř. je upravena
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zvláštními právními předpisy, které jsou uvedeny v této příloze. Seznam živností
vázaných je rovněž přílohou č. 2 zákona o živnostenském podnikání včetně požadované
odborné způsobilost. Patří sem například oční optika, činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence, provozování autoškoly, atd.
Živnosti volné
Pro výkon těchto živností nevyžaduje zákon o živnostenském podnikání prokazování
odborné ani jiné způsobilosti. Pro získání živnostenského oprávnění stačí splňovat
všeobecné podmínky. Živnosti volné jsou přílohou č. 4 zákona o živnostenském
podnikání. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 zákona o živnostenském podnikání. Obory činností, které se zahrnují do živností
volných, jsou například chov zvířat a jejich výcvik, ubytovací služby, fotografické
služby, výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků [26].
Mezi živnosti volné patří také mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení včetně lektorské činnosti. Tato kategorie zahrnuje výchovu dětí starší tři
roky [12].

1.2.3 Koncesované živnosti
Živnosti koncesované jsou přílohou č. 3 zákona o živnostenském podnikání. Tato
příloha také určuje odbornou způsobilost a podmínky provozování koncesované
živnosti. Je zde uveden předmět podnikání, ke kterému je přiřazena požadovaná nebo
jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2, dále podmínky, jejichž splnění se
vyžaduje podle § 27 odst. 3, orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi a
poznámka, která odkazuje na případný další právní předpis.
Mezi koncesované živnosti řadíme například výroba a zpracování paliv a maziv a
distribuce pohonných hmot, provozování cestovní kanceláře, ostraha majetku a osob,
služby soukromých detektivů, provozování pohřební služby, atd.

1.2.4 Živnostenské oprávnění
Oprávnění provozovat živnost neboli živnostenské oprávnění vzniká až na výjimky
uvedené v zákoně o živnostenském podnikání následovně:
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•

u ohlašovacích živností – dnem ohlášení,

•

u koncesovaných živností – dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
koncese.

Živnostenské oprávnění se prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku nebo do
vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému
úřadu [26].

1.2.5 Obchodní korporace
Obchodními korporacemi se zabývá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
podle něhož jsou obchodními korporacemi obchodní společnosti a družstva. Obchodní
společnosti jsou:
•

veřejná obchodní společnost,

•

komanditní společnost,

•

společnost s ručením omezeným,

•

akciová společnost,

•

evropská společnost,

•

evropské hospodářské zájmové sdružení.

Za družstva jsou považovány družstvo a evropská družstevní společnost [25].

1.2.6 Založení společnosti s ručením omezeným
Založení společnosti s ručením omezeným zahrnuje především tyto kroky:
1. uzavřít společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu,
2. složit základní jmění společnosti, příp. jeho části,
3. získat živnostenské oprávnění (živnostenský list),
4. zapsání společnosti do obchodního rejstříku,
5. zaregistrování společnosti na finančním úřadě [18].
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1.3 Bariéry podnikání
Bariéry, se kterými se v podnikání můžeme setkat, definujeme jako faktory způsobující,
že člověk nechce, neumí nebo nemůže podnikat. Bariéry podnikání lze členit do dvou
skupin a to na interní a externí.
Interní bariéry podnikání
Tyto bariéry jsou na straně případného podnikatele a mohou mít následující tři základní
příčiny:
1) člověk nechce podnikat
•

chybějící motiv k podnikání,

•

strach z rizik podnikání,

•

vlastnosti,

2) člověk neumí podnikat
•

chybějící předmět podnikání,

•

nedostačující využití příležitostí,

•

neznalost požadavků, které souvisejí s podnikáním,

•

nedostačující předpoklady pro podnikání, resp. roli podnikatele,

3) člověk nemůže podnikat
•

nevlastní potřebné zdroje k podnikání,

•

nemá k dispozici vhodné prostory,

•

nemá dostatečnou podporu ve svém okolí [20].

Externí bariéry podnikání
Mezi externí bariéry zahrnujeme faktory, které jsou způsobeny různými vnějšími
podmínkami a nejsou závislé na podnikateli. Jsou dány následujícím:
1) právní prostředí
•

založení a provozování podnikatelských aktivit,

2) ekonomické prostředí
•

např. účetní a daňové požadavky,

3) podnikatelská infrastruktura
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•

např. bankovní či pojišťovací služby,

4) veřejné mínění
•

názory na podnikatele [20].

1.4 Podnikatelský plán
Podnikatelský plán je charakterizován jako písemný dokument, který je zpracován
podnikatelem. Tento plán obsahuje popis všech důležitých vnějších i vnitřních faktorů,
které souvisejí se zahájením podnikatelské činnosti nebo fungováním již existující
společnosti [20].
Podnikatelský plán obsahuje podnikatelovy záměry do budoucna. Vypracování
podnikatelského záměru není snadné, ale je třeba invence, odvaha a flexibilita [20].
Pojem plánování je spojeno s podnikáním ve všech jeho fázích, a to jak na začátku
podnikání, tak v průběhu života podniku i při jeho poklesu či prodeji. Plánovací proces
můžeme rozčlenit na tři stupně, kterými jsou:
1. Ujasnění si, kde jsme.
2. Vize, kam chceme jít.
3. Způsob, jak se tam dostaneme [9].
Před realizací podnikatelského nápadu je klíčové, aby byla ověřena jeho reálnost a
životaschopnost. Mezi důvody, proč je důležité sestavit podnikatelský plán, patří
například potřeba získání finančních prostředků, nalezení vhodného společníka,
informovanost případných obchodních partnerů, zaměstnanců, atd [19].
Na začátku vypracování podnikatelského plánu je nutné důkladně promyslet následující
fakta:
•

v čem spočívá činnosti podnikatele,

•

přístup zákazníků,

•

přednosti podniku v dané oblasti podnikání a jejich dostatečnost,

•

na jaký konkrétní trh podnik směřuje nyní i v budoucnu.
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Především začínající podnikatel, který má zajímavý podnikatelský záměr, díky
vypracovanému podnikatelskému plánu zjistí alespoň přibližnou potřebu finančních
prostředků, cizích zdrojů a možnosti, jak by je mohl zhodnotit [19].

1.4.1 Zásady pro vypracování podnikatelského plánu
Neexistují pevně dané zásady, je však vhodné respektovat obecně platné zásady.
Smyslem jejich dodržení je větší šance u externích subjektu, které chceme
podnikatelským plánem zaujmout a které mohou mít k dispozici další podnikatelské
plány ke srovnání. Podnikatelský plán by měl být:
•

srozumitelný
- je lepší vyjadřovat se jednoduše,
- nespojovat mnoho myšlenek v jedné větě,
- přídavná jména volit opatrně,
- kde je to vhodné, pro přehlednost vytvořit tabulku,

•

logický
- jednotlivé myšlenky by na sebe měly navazovat,
- naše tvrzení v podnikatelském plánu podloženo fakty a nesmí si
odporovat,

•

uváženě stručný
- závěry uvést stručně, avšak ne na úkor omezení základních faktů,

•

pravdivý a reálný
- pravdivost a reálnost podnikatelského plánu je považována za
samozřejmost

•

respektování rizika
- identifikace a respektování rizik, příp. možnosti navrhovaných řešení
v kritických obdobích zvyšují důvěryhodnost podnikatelského plánu [9].

1.4.2 Struktura podnikatelského plánu
Obsah podnikatelského plánu záleží na typu podniku, neboli pro každý podnik je
struktura podnikatelského plánu individuální. Nesmí se zapomínat na důležitý fakt, že
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podnikatelský plán je součástí procesu plánování v podniku. Jde o stále se opakující
proces [9].
Struktura podnikatelského plánu není závazně stanovena. Každý investor nebo banka
mají odlišné požadavky na jeho obsah a rozsah [19].
Titulní strana
Z titulní strany vyčteme stručný obsah podnikatelského plánu. Úvodní strana by měla
obsahovat název a sídlo společnosti, jméno/a podnikatele/ů a jejich kontakty, popis
podniku a povahu podnikání, případně způsob financování a strukturu podniku.
Exekutivní souhrn
Obsah této kapitoly se většinou vypracuje až po sestavení celého podnikatelského
plánu. Její obsah je obvykle několik stran a tvoří ho hlavní aspekty podnikatelského
plánu,

kterými

jsou

hlavní

myšlenka

podnikatelského

plánu,

silné stránky, očekávání a stručné tabulky finančního plánu na několik let. V případě, že
je vypracován pro možné investory, je jeho cílem vzbudit v investorech co největší
možný zájem. Investoři po přečtení exekutivního souhrnu zvažují, zda se vyplatí projít
si podnikatelský plán jako celek.
Analýza trhu
Tato kapitola zahrnuje především analýzu konkurenčního prostředí, kam patří všichni
významní konkurenti i s jejich slabými a silnými stránkami a rizikem, jak by mohli
ovlivnit tržní úspěch podniku. Kapitola dále obsahuje detailní analýzu odvětví
z hlediska trendů vývojů a historických výsledků. Neměly by zde chybět přírodní
faktory, politická situace, legislativní podmínky, apod. Nedílnou součástí by měla být
analýza zákazníků dle segmentace trhu.
Popis podniku
Následující část podnikatelského plánu obsahuje podrobný popis podniku. Je podstatné,
aby byla případnému investorovi představena vize o velikosti podniku a jeho záběru.
Popis podniku by měl zahrnovat jenom fakta, která jsme schopni prokázat, resp.
informace, které se týkají jeho založení, podnikových strategií, cílů a způsobu k jejich

23

dosažení. Klíčovými údaji v této části jsou identifikace výrobků či služeb, umístění a
velikost podniku, přehled o zaměstnancích, příp. organizační schéma, kancelářská a
další technická vybavenost, znalosti a zkušenosti podnikatele.
Výrobní plán
Tato kapitola charakterizuje kompletní výrobní proces. V případě využití subdodavatelů
by měl podnik v této části uvést identifikaci těchto subdodavatelů včetně důvodů, proč
zvolil právě tyto. Dále je nutné popsat potřebné stroje a zařízení pro výrobu, používané
materiály a dodavatele. Dalším důležitým údajem je informace o již uzavřených
smlouvách. V případě, že se nejedná o výrobní podnik, nazveme tuto část „obchodní
plán“, která bude zahrnovat informace o nákupu zboží a služeb, případné plánované
skladovací prostory, apod.
Pokud se jedná o poskytování služeb, bude tato část plánu obsahovat popis procesu
poskytování služeb, informace o subdodávkách a s tím spojené hodnocení vybraných
subdodavatelů.
Marketingový plán
V této části je přiblížen způsob distribuce, ocenění a propagace výrobků či služeb.
Kapitola dále zahrnuje i odhadovaný objem produkce nebo služeb, ze kterých lze
odhadnout rentability podniku. Investoři často považují marketingový plán za
nejdůležitější aspekt zajištění úspěchu podniku.
Marketingový plán obsahuje marketingový mix, který zahrnuje produkt, cenu,
„promotion“ a distribuci.
Organizační plán
Tato část popisuje formu vlastnictví podniku. Pokud se jedná o obchodní společnost, je
potřeba detailněji popsat informace o managementu podniku a údaje o obchodních
podílech v závislosti na právní formě podniku. V této kapitole jsou vyjmenováni klíčoví
vedoucí pracovníci včetně jejich vzdělání a zkušeností z praxe. Je zde zobrazena
nadřízenost a podřízenost pracovníků. Vše je shrnuto vyobrazením organizační
struktury podniku.
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Hodnocení rizik
Následující část obsahuje popis největších rizik, která mohou hrozit z reakce
konkurence, slabých stránek marketingu, výroby či vývoje technologie. Tato rizika je
velice vhodné analyzovat a připravit alternativní strategie, abych jim v budoucnu
předešli. Tento přístup zaručuje potenciálnímu investorovi jistotu, že podnikatel o
takových rizicích ví a je schopen na ně v případě nutnosti reagovat.
Každý podnikatelský plán či záměr má určitá rizika a nese v sobě nejistotou, že budoucí
výsledky budou jiné, než podnikatel očekává. Z tohoto důvodu by každý podnikatelský
plán měl obsahovat analýzu rizik, aby tak eliminoval záporné důsledky určitých
rizikových faktorů.
Postup při řízení rizik je následující:
1) identifikovat rizikové faktory – nutné promyslet, jaké důvody a příčiny mohou
záměr směřovat jinam, než je žádáno,
2) kvantifikovat rizika – provedení kvantifikace možných rizik, např. odhad
pravděpodobnosti výskytu,
3) naplánovat krizové scénáře – připravit strategie, postupy a plány v případě
zvyšování rizikového faktoru,
4) monitoring a řízení – průběžná kontrola rizikových faktorů, tzn. je třeba sledovat
očekávané, ale i neočekávané vlivy především vnějšího okolí podniku.
Finanční plán
Důležitou součástí podnikatelského plánu je finanční plán. Jsou zde určeny potřebné
objemy investic a zobrazuje, jak ekonomicky reálný je podnikatelský plán jako celek.
Finanční plán zahrnuje následující tři nejdůležitější oblasti:
•

plánované výnosy a náklady na nadcházející minimálně tři roky, včetně
očekávaných tržeb a kalkulace nákladů,

•

vývoj cash-flow na další tři roky,
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•

odhadovaná rozvaha, která zobrazuje informace o finanční situaci podniku
k určitému datu.

Přílohy
Mezi přílohy řadíme podpůrnou dokumentaci k podnikatelskému plánu. Jedná se
většinou o informativní materiál, který se nezačleňuje do samotného podnikatelského
plánu. Na jednotlivé přílohy by měly být v textu uvedeny odkazy [9].

1.5 Kritéria hodnocení podnikatelského plánu
V okamžiku, kdy máme podnikatelský plán vypracovaný a máme v úmyslu prezentovat
ho investorům, bankám, či obchodním partnerům, zajímá nás, podle jakých kritérií bude
nás plán hodnocen. Tato kritéria se dělí na všeobecně platná a specifická podle
posuzovatele [19].

1.5.1 Všeobecná kritéria hodnocení
Mezi tato kritéria se řadí například následující faktory:
•

podnikatelský nápad – jak je jasný a zřetelný,

•

informovanost o oboru a konkurentech,

•

schopnosti a zkušenosti zakladatele podniku,

•

kvalita pracovního týmu,

•

obchodní a marketingová strategie,

•

finanční přitažlivost plánu,

•

naplánování prvních kroků,

•

míra rizika a plány pro jejich eliminaci,

•

přínos pro společnost,

•

víra podnikatele ve vlastní úspěch [19].

1.5.2 Specifická kritéria hodnocení
Podnikatel připravuje podnikatelský plán za účelem ujasnění si svých myšlenek a
především kvůli zajištění finančních zdrojů pro projekt. Z tohoto vyplývá, že
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hodnotitelů podnikatelského plánu je vícero. Jako prvním hodnotitelem je sám autor
projektu, coby jeho tvůrce. Dalšími hodnotiteli pak mohou být investoři, věřitelé, či
obchodní partneři. Jednotlivá kritéria se mohou lišit v závislosti na prioritách
hodnotitele.
Hodnotitel – autor
Autor plánu, resp. zakladatel podniku je považován za základního a prvotního
hodnotitele podnikatelského plánu. Hodnota podnikatelského plánu netkví pouze v jeho
kvalitě, ale také v procesu, kterým podnikatel prošel při tvorbě tohoto plánu.
Věřitelé
Postupy subjektů, které poskytují dluhové financování, obecně postupují více formálně.
Jejich důraz je kladen na kvalitu zpracování podnikatelského plánu, prověřují si
poskytované informace a reálnost finančního plánu.
Investoři
V případě investorů, kteří mají zájem vstoupit do základního kapitálu podniku, se
očekává méně formální přístup. Pro své hodnocení používají spíše „selský rozum“ a
mezilidské vztahy mezi podnikatelem a financujícím subjektem [19].

1.6 SWOT analýza
Tato analýza představuje analytický rámec a postup, který zobrazuje významné faktory
ve čtyřech oblastech. Těmito oblastmi jsou:
•

S (Strenghts) = silné stránky,

•

W (Weaknesses = slabé stránky,

•

O (Opportunities) = příležitosti,

•

T (Threats) = hrozby.

Přičemž silné a slabé stránky představují interní faktory, které můžeme určitým
způsobem kontrolovat a které jsme schopni ovlivňovat. Příkladem mohou být naše ať už
dobré nebo špatné manažerské schopnosti, originalita našeho produktu/služby, kvalita
našeho personálu, apod.)
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Za hrozby a příležitosti považujeme externí vlivy, které nejsme schopni ovlivnit. Pouze
na ně můžeme zareagovat. Příkladem může být situace na trhu práce, silní či slabá
konkurence, právní legislativa – např. daňový systém státu či zákoník práce [9].
Předmětem SWOT analýzy je zkoumání vzájemných vztahů výsledků externí a interní
analýzy. Účelem není pouhý výčet možných silných a slabých stránek, příležitostí a
hrozeb, ale určení těch významných. Je doporučeno vybrat z každé oblasti maximálně
pět faktorů [19].

POZITIVNÍ

Silné stránky

Slabé stránky
SWOT

Příležitosti

Hrozby

VNĚJŠÍ
Obr. 1: Podstata SWOT analýzy (Zdroj: vlastní zpracování dle [5])
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NEGATIVNÍ

VNITŘNÍ

1.7 SLEPT analýza
Tato analýza je někdy též uváděna jako PEST analýza. Používá se jako nástroj postupu,
který slouží k identifikaci a rozboru externích faktorů. Zkratka SLEPT má původ
v anglických termínech, jež vymezují oblasti externí analýzy. Tato zkratka „pasuje“ i na
termíny v českém jazyce [9].
Analýza SLEPT by se měla hlavně zaměřovat na odhalení budoucího vývoje vnějšího
prostředí podniku a v něm probíhajících vývojových trendů, které představují buď
hrozby, nebo příležitosti. Pokud se zaměřuje na širší okolí podniku, říká se této analýza
také analýza širšího vnějšího prostředí [3].
Zkratka SLEPT označuje pět oblastí okolí podniku, které jsou při analýze zkoumány.
Jedná se o následující oblasti:
•

S (Social) = sociální/společenská,

•

L (Legal) = legislativní (právní),

•

E (Economic) = ekonomická,

•

P (Political) = politická,

•

T (Technological) = technologická. [3], [9].

V některých případech se tato analýza nazývá PEST analýza. Zpracovává se na stejném
principu jako SLEPT, analýza PEST ovšem obsahuje popis pouze politické,
ekonomické, společenské a technologické oblasti. Právní oblasti se zde přímo nevěnuje,
ta je však pro podnik důležitá, proto je vhodnější SLEPT analýza [3].
Sociální/společenská oblast
Mezi společenské faktory, které je třeba zohlednit, zahrnujeme například:
•

společenské-politický systém a pracovní prostředí v podniku – myšleno ve
vztahu k zaměstnancům,

•

postoje a uspořádání hodnot zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, konkurentů, a
to především ve vztahu k našemu podniku,

•

životní styl a jeho případné změny,

•

životní úroveň a její možné změny,
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•

demografické údaje a strukturu obyvatelstva – včetně jeho kvalifikace a vlivu na
situaci na trhu práce.

Legislativní oblast
Podnik je ve spoustě oblastí svázán a do jisté míry limitován mnoha zákony a řadou
navazujících předpisů. Dodržování těchto předpisů je jednou z hlavních dílčích analýz
prostředí podniku, neboť i neúmyslné porušování zákonů může mít pro podnikatele
fatální následky.
Ekonomická oblast
Fungování podniku je významně ovlivněno zejména současným stavem i budoucím
vývojem ekonomiky. Jedná se především o tyto faktory:
•

rozbor hospodářského cyklu a světové ekonomiky,

•

politická situace a jaký má vliv na ekonomiku,

•

hospodářská politika vlády,

•

státní monetární politika,

•

fiskální politika,

•

platební bilance státu, deficit obchodu se zahraničím, míra zadlužení,

•

míra inflace, resp. deflace,

•

situace na trhu kapitálu.

Politická oblast
Je nutné zanalyzovat i faktory, které souvisejí s politikou státu, nýbrž politická
rozhodnutí mohou ovlivnit ekonomickou situaci státu, tím pádem samozřejmě
podmínky pro podnikání. Jedná se například o tyto faktory:
•

vítěz příštích voleb a volební programy,

•

přístup k environmentálním problémům,

•

možné změny v podmínkách zaměstnávání zaměstnanců,

•

možné prodloužení či zkrácení důchodového věku,

•

zvýšení/snížení minimální mzdy.

30

Technologická oblast
Jako poslední jsou technologické faktory, které také mohou znamenat příležitosti nebo
hrozby pro podnikatele. Jedná se například o tyto faktory:
•

nové technologie,

•

nové informační a komunikační technologie,

•

ceny paliv, energií a surovin,

•

přírodní katastrofy [3].

1.8 Porterův model konkurenčních sil
Jedná se o model, pomocí kterého zkoumáme konkurenty našeho podniku, ať už máme
na mysli potenciální či reálně existující [9].
Analýza podle Portera slouží zejména ke zmapování pozic konkurentů v odvětví, ve
kterém podnik působí, pro určení hrozeb, které jeho pozici v odvětví mohou v budoucnu
ohrožovat, a příležitostí, využití kterých by naopak mohlo pozici v odvětví zlepšit [3].
1. Vyjednávací síla zákazníků
•

schopnost kupujících ovlivňovat cenu a nakupované množství našich
výrobků

2. Vyjednávací síla dodavatelů
•

schopnost dodavatelů ovlivňovat cenu a množství nabízených vstupů,
které potřebujeme

3. Hrozba vzniku nových konkurentů
•

subjekty, které vstupují nebo se chystají vstoupit do našeho odvětví,

•

analýza tohoto rizika není jednoduchá, většinou pouze odhadujeme,

•

pokud zakládáme nový podnik, jsme v pozici nového konkurenta na
daném trhu; v tomto případě jsou úvahy o nových konkurentech spíš
posouzením rizika plněním trhu do budoucna,

4. Hrozba substitutů
•

ohrožení námi nabízených produktů na trhu jinými podobnými produkty,

5. Rivalita firem působících na daném trhu
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•

jedná se o vnitřní konkurenci, tedy konkurenty v tomtéž typu či oblasti
podnikání [6], [9].

1.9 Analýza „7S“
Tato analýza napomáhá podnikateli odhalit tzv. klíčové faktory úspěchu. Model „7S“ je
metodikou strategické analýzy, jež byla vyvinuta poradenskou společností McKinsey.
Podle které je potřeba strategické řízení, organizaci, firemní kulturu a další důležité
faktory podrobit analýze v celku, ve vzájemných souvislostech a působení.
Analýza se nazývá „7S“ podle sedmi oblastí, které v ní jsou zahrnuty. Jedná se o
následující skupiny faktorů:
•

Strategy = strategie,

•

Structure = struktura,

•

Systems = systémy řízení,

•

Style = styl manažerské práce,

•

Staff = spolupracovníci,

•

Skills = schopnosti,

•

Shared values = sdílené hodnoty.

Struktura
Strukturou se v analýze „7S“ rozumí obsah a funkčnost organizačního uspořádání, tím
je myšleno nadřízenost, podřízenost, kontrolní mechanismy a sdílení informací.
Systémy řízení
Jedná se o prostředky, procedury a systémy sloužící k řízení a to např. řízení dopravy,
komunikace, informací, atd.
Styl manažerské práce
Jde o vyjádření toho, jak je management schopný v řízení a jakým způsobem řeší možné
problémy.
Spolupracovníci
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Za spolupracovníky jsou považováni jak řídící, tak řadoví pracovníci, vztahy mezi nimi,
jejich funkce, způsob, jak se chovají k podniku, atd. Je potřeba rozlišovat
kvantifikovatelné

(systém

odměňování,

zlepšování

kvalifikace,

atd.)

a

nekvantifikovatelné (morální hodnoty, věrnost vůči podniku, atd.) faktory.
Schopnosti
Schopnostmi je chápán profesionální um všech pracovníků v podniku jako celku. Nejde
o pouhý součet kvalifikace jednotlivých zaměstnanců. Je třeba zahrnout synergické
efekty určené například úrovní organizace práce a řízením.
Sdílené hodnoty
Jedná se o základní skutečnosti, myšlenky a principy vyjadřované pracovníky a
určitými dalšími stakeholders podniku přímo zainteresovanými na jeho úspěchu [3].

Struktura

Strategie

Systémy

Sdílené hodnoty

Schopnosti

Styl

Spolupracovníci

Obr. 2: Analýza „7S“ (Zdroj: vlastní zpracování dle [3])
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1.10 Výpočet čisté mzdy
Tato kapitola obsahuje popis výpočtu čisté mzdy, který je následující:

1.

Základem pro výpočet čisté mzdy je hrubá mzda, která obsahuje všechny složky,
jako je základní mzda, příplatky, odměny či náhrady, na které má zaměstnanec za
daný měsíc právo.

2.

K hrubé mzdě se přičte sociální a zdravotní pojištění, které za zaměstnance odvádí
zaměstnavatel. Sociální pojištění činí 25 % a zdravotní 9 %.

3.

Součet hrubé mzdy a sociálního a zdravotního pojištění placené zaměstnavatelem
dává tzv. superhrubou mzdu. Ta se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.

4.

Ze zaokrouhleného základu daně se spočítá 15% záloha na daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti před odečtením slev na dani.

5.

Od této zálohy se odečte měsíční výše slev na dani. Tyto slevy může uplatnit
pouze poplatník, který má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.
Základní slevou na dani je sleva na poplatníka.

6.

Pokud zaměstnanec uplatňuje slevy na dítě/děti, odečteme tyto slevy a nastávají
dvě možnosti. Po odečtení i těchto slev zbývá určitá částka zálohy na daň anebo
se částka dostala do záporných hodnot, tato částka se stává daňovým bonusem a je
přičtena k výplatě.

7.

Z hrubé mzdy se vypočítá sociální a zdravotní pojištění, které se strhává
zaměstnanci ze mzdy. Sociální pojištění činí 6,5 % a zdravotní 4,5 %.

8.

Od hrubé mzdy se odečte sociální a zdravotní pojištění z bodu 7. a záloha na daň
z příjmů, příp. se přičte daňový bonus [16].
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Tabulka č. 1: Postup při výpočtu mzdy (Zdroj: vlastní zpracování dle [16])
Hrubá mzda
+ sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance hrazené zaměstnavatelem (34%)
= superhrubá mzda – zaokrouhlena na stovky nahoru
záloha na daň z příjmu (15%)
- slevy na dani z příjmu
= záloha na daň z příjmu snížená o slevy na dani z příjmu
- sociální a zdravotní pojištění zaměstnance (6,5% + 4,5%)
Čistá mzda = hrubá mzda – záloha na daň z příjmu po odečtení slev – sociální pojištění
zaměstnance – zdravotní pojištění zaměstnance

1.11 Bod zvratu
Bod zvratu označuje objem výroby, kdy se tržby a celkové náklady rovnají, tzn. veškeré
vynaložené náklady jsou pokryty tržbami. Pro výpočet bodu zvratu je třeba rozdělit
náklady podle závislosti na objemu výroby, resp. na náklady fixní a variabilní.
Vzorec pro výpočet bodu zvratu:

FN

QBEP = P−VaN

FN............. fixní náklady
VaN .......... variabilní náklady na jednotku
P ............... prodejní cena [9].

1.12 Rozvaha
Rozvaha slouží ke statickému pohledu na majetek společnost (aktiva) a jeho zdrojů
financování (pasiva). Rozvaha se sestavuje k určitému dni. Základní princip je princip
souvztažnosti, tzn. aktiva se rovnají pasivům [9].
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Rozvaha podává následující informace o podniku:
•

objem, struktura a opotřebení majetku společnosti,

•

struktura zdrojů, kterými je majetek financován,

•

finanční situace podniku.

Vazba mezi majetkem podniku a jeho zdroji financování je vyjádřena bilanční rovnicí:
majetek (aktiva) = kapitál (pasiva) [20].

1.13 Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka zachycuje náklady, výnosy a hospodářský
výsledek za určité časové období. Z tohoto výkazu je možné vyčíst obrat podniku,
přidanou hodnotu, externí náklady dle druhového členění, atd. Výsledovka slouží
k přehledu o efektivnosti hospodaření [20].

1.14 Výkaz o peněžních tocích
Výkaz o peněžních tocích neboli cash flow slouží ke sledování peněžních toků
v podniku. Hlavní důvod využití tohoto výkazu je především eliminování časového
nesouladu mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a peněžními prostředky.
Cash flow poskytuje informace o pohybu peněžních prostředků podniku v souvislosti
s jeho podnikatelskou činností za určité období. Obsahem cash flow jsou příjmy a jejich
struktura, výdaje a jejich struktura a peněžní tok (rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité
období). Výkaz o peněžních tocích je možné sestavit dvěma způsoby a to metodou
přímou a nepřímou [20].

1.15 Mateřské centrum
Mateřské centrum poskytuje bezpečné zázemí pro děti, rodiče, prarodiče. Vytváří
prostor pro sdílení, vzájemnou podporu a spolupráci. Funkce mateřského centra je
především sociální a výchovně vzdělávací. Program mateřského centra se zaměřuje
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nejen na aktivity pro děti, ale i na vzdělávací aktivity rodinných příslušníků, především
pro ženy na mateřské dovolené [2].
Zařízení, která poskytují hlídání předškolních dětí čistě na komerční bázi, a to buď jako
soukromá osoba na základě živnostenského oprávnění nebo jako některá z forem
právnických osob zapsaná do obchodního rejstříku. Tato zařízení se řídí pouze obecně
platnými právními předpisy [10].
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Následující kapitola se zaměřuje na analýzu současné situace Rychnova nad Kněžnou a
jeho okolí a to z hlediska posouzení, jak je toto místo vhodné pro založení mateřského
centra. Kapitola je uvedena geografickým hlediskem, následuje hledisko demografické
a charakteristika cílové skupiny zákazníků. Následuje SLEPT analýza, analýza „7S“,
Porterův model konkurenčních sil a SWOT analýza.

2.1 Geografické hledisko
Pro podnikatelský záměr založení soukromého mateřského centra je vybráno město
Rychnov nad Kněžnou, které se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou. Tento okres je
součástí Královéhradeckého kraje. Celková rozloha okresu je 982 km2 a po okresu
Trutnov tak představuje druhý největší okres Královéhradeckého kraje. Rozloha
Rychnova nad Kněžnou je 34,95 km2. Město leží na řece Kněžná a je přezdíváno jako
„brána Orlických hor“.
V Rychnově nad Kněžnou je zřízeno šest mateřských škol a jedno mateřské centrum.
Toto město je zvoleno jako vhodné pro založení soukromého mateřského centra,
protože majitelka tuto lokalitu dobře zná a není zde mateřské centrum poskytující
komunikaci s dětmi v anglickém jazyce, proto je předpoklad existence potenciálních
zákazníků.
Nedaleko Rychnova nad Kněžnou, ve vzdálenosti 7 km, se nachází pobočný závod
Kvasiny ŠKODA AUTO a.s., který zaměstnává okolo 8 500 pracovníků. Celkem
v průmyslové zóně na trase Kvasiny-Solnice pracuje okolo 11 000 lidí. Vzhledem
k tomu má Rychnovsko jednu z nejnižších nezaměstnaností v České republice. Tato
situace však přináší i řadu úskalí a nepříznivý vliv pro život rodilých Rychnováků.
Jelikož má Rychnov nad Kněžnou necelých 11 000 obyvatel, je jasné, že na pokrytí
personálních požadavků automobilového závodu v Kvasinách a jeho subdodavatelů
zdaleka nestačí. Z tohoto důvodu přišlo na Rychnovsko okolo 3 000 cizinců [4].
Pro podporu svých občanů, plánuje město Rychnov nad Kněžnou výstavbu nových
bytových jednotek a rozšíření stavebních parcel v nadcházejících letech. Celkově se
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město zvelebuje, nedávno byla dokončena rekonstrukce pěší zóny, která se prochází
napříč centrem města.

2.2 Demografické hledisko
Následující podkapitola je věnována analýze města Rychnov nad Kněžnou z hlediska
demografických vlivů. Poskytuje údaje o vývoji počtu obyvatel za posledních pět let a
strukturu obyvatel dle jednotlivých věkových skupin.
Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel za posledních 5 let v Rychnově nad Kněžnou
(Zdroj: vlastní zpracování dle [11])
Rok

Počet obyvatel k 1.1.

2014

11 118

2015

11 091

2016

11 004

2017

10 919

2018

10 828

Z výše uvedených údajů v tabulce vyplývá, že počet obyvatel v Rychnově nad Kněžnou
se rok od roku snižuje. Tato situace může být způsobena průmyslovou zónou
v Kvasinách a okolí, kam za prací dojíždí několik tisíc lidí. Tito na Rychnovsku hledají
bydlení, vznikají ubytovny anebo jsou byty pronajímány skupinám pracovníků, kteří
často žijí neklidným životem. Což může způsobovat odstěhování rodilých občanů.
Cílem města Rychnov nad Kněžnou je v současné době výstavba nových bytových
jednotek pro rodiny s dětmi a nových parcel pro výstavbu rodinných domů jako podpora
pro zvýšení počtu obyvatel a klidné bydlení.
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Tabulka č. 3: Členění obyvatel Rychnova nad Kněžnou dle věkových skupin
k 31. 12. 2017 (Zdroj: vlastní zpracování dle [11])
Věková
skupina

Celkem

Muži

Ženy

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95+
0-14
15-64
65+
Celkem

548
550
536
510
602
733
650
686
968
828
712
644
699
750
604
36
234
160
55
5
1 634
7 032
2171
10 837

273
278
267
239
327
363
336
346
465
404
335
314
304
344
253
140
87
51
13
2
818
3 433
890
5 141

275
272
269
271
275
370
314
340
203
424
377
330
395
406
351
223
147
109
42
3
816
3 599
1 281
5 696

2.3 Cílová skupina zákazníků
Za potenciální zákazníky mateřského centra jsou považováni rodiče, které mají děti ve
věku od tří do šesti let a chtějí je umístit do kolektivu mezi další děti nebo se zapojit do
aktivit mateřského centra. Cílovou skupinou zákazníků nemusejí být pouze rodiče, ale
samozřejmě i další příbuzní, jako jsou prarodiče, sourozenci, apod. Dalším
předpokladem potenciálních zákazníků je bydliště v okrese Rychnov nad Kněžnou a
rodinný rozpočet umožňující umístění dítěte do soukromého mateřského centra.
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Jelikož je od školního roku 2017/2018 povinná předškolní docházka, mateřské školy
přijímají přednostně starší děti. Proto jsou za hlavní cílové zákazníky považováni
rodiče, jejichž dítě nebylo přijato do mateřské školy, tzn. především děti mladší 5 let.
Stejně tak se bude centrum zaměřovat na rodiče, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání a už
nechtějí trávit čas doma na rodičovské dovolené. Tito rodiče mají ve většině případů
nadprůměrně placené zaměstnání a mohou si dovolit platit školné v soukromém
mateřském centru.
Velkým „lákadlem“ pro potenciální zákazníky by mohla být výuka anglického jazyka,
resp. většina komunikace s dětmi v mateřském centru bude probíhat v angličtině, aby si
děti osvojily druhý jazyk.
Mateřské centrum bude nabízet i vyžití pro dospělé a to v podobě kurzů angličtiny (příp.
češtiny pro cizince), besedy především pro matky na mateřské dovolené, přednášky,
workshopy apod. Tyto kurzy budou probíhat dvakrát týdně, a to v úterý a ve čtvrtek
hodinu až dvě a maximálně pro 15 účastníků.

2.4 SLEPT analýza
V následující kapitole je provedena SLEPT analýza, která se zaměřuje na pět oblastí
působících na podnik. Jedná se o faktory v oblasti sociální, legislativní, ekonomické,
politické a technologické.

2.4.1 Sociální faktory
Mezi sociální faktory řadíme např. životní úroveň obyvatel, kterou lze vyjádřit
průměrnou měsíční mzdou. Následující graf zobrazuje její vývoj v Královéhradeckém
kraji v porovnání s průměrnou měsíční mzdou v celé republice v letech 2013 – 2017.
Jak je zřejmé z grafu, průměrná mzda v Královéhradeckém kraji se pohybuje v nižších
hodnotách než v České republice.
Průměrná hrubá měsíční mzda učitele mateřské školy je v České republice
21 433 Kč [13].
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Graf č. 1: Vývoj průměrné měsíční mzdy v letech 2011 – 2017 (Zdroj: vlastní
zpracování dle [14]

V kapitole 2.2 je uvedena tabulka s věkovými kategoriemi obyvatel města Rychnov nad
Kněžnou. Následující graf zobrazuje rozložení jednotlivých věkových skupin, přičemž
odstíny červené barvy značí ženy a modrá barva označuje muže.
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Graf č.: 2: Přehled věkových skupin obyvatel Rychnova nad Kněžnou k 31. 12. 2016
(Zdroj: vlastní zpracování dle [11])
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Vývoj počtu dětí od 3 o 6 let
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Graf č. 3: Vývoj počtu dětí ve věku od 3 do 6 v okrese Rychnov nad Kněžnou v letech
2012 - 2016 (Zdroj: vlastní zpracování dle [21])
Jak je patrné z výše uvedeného grafu, počet dětí ve věku od 3 do 6 let se v průběhu let
2012 - 2016 v okrese Rychnov nad Kněžnou nepatrně snížil. V současné době však
zaznamenává město Rychnov nad Kněžnou příliv cizinců (jak uvádí kapitola 2.1
Geografické hledisko) i spolu s rodinami.
Celkově jsou sociální faktory příznivé pro vybranou část podnikání. Průměrná měsíční
mzda vykazuje každoroční nárůst a počet dětí v okrese sice mírně klesá, avšak byl
přiblížen očekávaný nárůst v budoucích letech.

2.4.2 Legislativní faktory
Podnikání napříč všemi obory je obklopeno legislativními omezeními. Mateřské
centrum se z větší části řídí podmínkami jako v případě provozování mateřské školy. Je
třeba zohlednit zejména zákon o živnostenském podnikání, zákon o obchodních
korporacích, daňový řád, zákon o dani z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty,
zákoník práce, zákon o účetnictví, vyhlášku o hygienických požadavcích.
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Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Pro založení společnosti s ručením omezeným je potřeba vyřídit živnostenské oprávnění
s předmětem podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona. Činnost mateřského centra je možné zahrnout mezi živnost
volnou, konkrétně mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Jelikož je mateřské centrum založeno jako společnost s ručením omezeným, řídí se
zákonem o obchodních korporacích.
Zákon č. 280/2004 Sb., daňový řád
Daňový řád upravuje práva a povinnosti daňových subjektů, které jim vznikají při
daňovém řízení, a postup správce daně.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Tento zákon upravuje druhy příjmů podléhající zdanění a naopak druhy příjmů, které
jsou od daně osvobozeny. Dále obsahuje například sazbu daně z příjmů.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Mateřské centrum je plátcem daně, proto je zde povinnost řídit se zákonem o dani
z přidané hodnoty.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Vzhledem k tomu, že mateřské centrum zaměstnává zaměstnance, musí se řídit
zákoníkem práce, který upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon o účetnictví stanovuje podmínky pro vedení účetnictví a způsob vedení.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění
pozdějších předpisů
V oblasti hygienického zařízení jsou požadavky na vybavení shrnuty v příloze č. 1 této
vyhlášky.
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Předškolní vzdělávací zařízení se navíc řídí následující legislativou:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
Tento zákon upravuje vzdělávání v předškolních a dalších zařízeních, stanovuje
podmínky, za kterých je vzdělávání a výchova uskutečňována, a vymezuje práva a
povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání.
Zákon č. 178/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
Tento zákon upravuje předškolní vzdělávání, které je od 1. září 2017 povinné. Tento
zákon s účinností od 1. 9. 2016 stanovuje, že se předškolní vzdělávání organizuje pro
děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Následující zákon udává odbornou kvalifikaci učitelů v mateřských školách. Konkrétně
§ 6 uvádí požadavky na získání odborné kvalifikace pro učitele mateřské školy.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
V souladu s § 50 tohoto zákona je povinnost přijímat pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní, který
dokládá jeho zákonný zástupce.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Mateřská škola zajistí optimální podmínky pro vzdělávání.

Jelikož mateřské centrum nebude zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, není
jeho povinností řídit se školským zákonem a výše uvedenými zákony, které jsou
povinné pro státní předškolní zařízení. Na soukromé mateřské centrum se vztahují
pouze obecně právní předpisy, což je příznivé pro podnikání, neboť zde nejsou taková
legislativní omezení.
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Dne 1. 9. 2016 vstoupil v platnost zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon přinesl zásadní změny týkající
se vybrané oblasti podnikání. Mezi nejzásadnější změny patří povinná předškolní
docházka od září 2017, změna v pravidlech přednostního přijímání dětí ke vzdělávání
v mateřské škole, změna v termínu zápisu k povinné školní docházce, atd. Už v lednu
2018 se však jednalo o úpravě tohoto zákona. Šéf sněmovního výboru pro školství
Václav Klaus ml. předložil úpravu, která by rušila povinnou předškolní docházku pro
pětileté děti a rovněž povinnost přijímat děti mladší tří let [1].

2.4.3 Ekonomické faktory
Výhledově se v České republice očekává stabilní růst ekonomiky a problémy
s nedostatkem

zaměstnanců.

Tato

podkapitola

se

věnuje

především

vývoji

nezaměstnanosti za posledních deset let.
Podíl nezaměstnaných osob
Níže vytvořený graf zobrazuje srovnání podílu nezaměstnaných osob za posledních
deset let v České republice, Královéhradeckém kraji a Rychnově nad Kněžnou. Jak je
patrné, Rychnov nad Kněžnou vykazuje v porovnání nízkou nezaměstnanost.
V polovině loňského roku vykazoval okres Rychnov nad Kněžnou společně s Prahouvýchod nejnižší nezaměstnanost v celé republice.
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Podíl nezaměstnaných osob v 2007 - 2017
Podíl nezaměstnaných osob v %
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Graf č. 4: Podíl nezaměstnaných osob v letech 2007 – 2017 (Zdroj: vlastní zpracování
dle [15])
Jak je patrné z výše uvedeného grafu, podíl nezaměstnaných osob je za posledních 10
let na Rychnovsku nižší než v České republice i v Královéhradeckém kraji. V loňském
roce dosahoval podíl nezaměstnaných osob v Rychnově nad Kněžnou 1,4 %. Je to
způsobeno, již zmiňovaným, nedalekým pobočným závodem ŠKODA AUTO a.s. a
jeho subdodavateli v okolí Kvasin. Tato situace není příliš příznivá pro podnikání,
neboť je zde nedostatek pracovních sil, zvlášť s dostatečnou odbornou kvalifikací.
Míra inflace
Tabulka č. 4: Vývoj průměrné roční míry inflace za posledních 5 let v České republice
(Zdroj: vlastní zpracování dle [8])
Rok

Průměrná roční míra inflace

2013

1,4

2014

0,4

2015

0,3

2016

0,7

2017

2,5

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, míra inflace se držela mezi 0,3 – 1,4 v letech
2013 – 2016, naopak v roce 2017 se míra inflace zvýšila na 2,5 %. Inflace způsobuje
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pokles kupní síly peněz, což znamená, že za stejnou částku lze koupit méně zboží. Tato
situace není příliš příznivá pro podnikání, jelikož domácnosti utratí za stejné zboží více
peněz.
Tabulka č. 5: Vývoj HDP v České republice za posledních 5 let (Zdroj: vlastní
zpracování dle [6])
Rok

HDP v mld. Kč

2013

4 077.3

2014

4 261.1

2015

4 477.0

2016

4 712.9

2017

5 049.9

Výše uvedená tabulka ukazuje každoroční nárůst HDP, což je příznivé pro podnikání.
HDP je považován za klíčový ukazatel vývoje národního hospodářství a vypovídá o
výkonnosti ekonomiky.

2.4.4 Politické faktory
V říjnu 2017 se konaly parlamentní volby. S jasnou převahou zvítězilo politické hnutí
ANO s 29,64 % (1 500 113 hlasů), následovalo ODS s 11,32% (572 962 hlasů), Piráti
s 10,79 % (538 393 hlasů), SPD s 10,64 % (538 574 hlasů), KSČM s 7,76 % (393 100
hlasů), ČSSD s 7,27 % (368 347 hlasů), KDU-ČSL 5,8 % (293 643 hlasů), TOP 09
s 5,31 % (268 811 hlasů) a 5,18 % (262 157 hlasů) [23].
V lednu 2018 proběhly prezidentské volby. Z 1. kola, kterého se zúčastnilo devět
kandidátů, postoupili dva nejúspěšnější, a to Miloš Zeman s 38,56 % (1 985 547 hlasů)
a Jiří Drahoš s 26,6 % (1 369 601 hlasů). Po napjatém souboji dvou kandidátů vyhrál
s těsným náskokem Miloš Zeman s výsledkem 51,36% (2 853 390 hlasů) nad Jiřím
Drahošem s 48,63 % (2 701 206 hlasů) [17].
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2.4.5 Technologické faktory
Jelikož je předmětem podnikání mimoškolní vzdělávání a výchova a nejedná se o
výrobní podnik, nejsou zde technologické faktory zvlášť podstatné.

2.5 Analýza „7S“
Následující kapitola je zaměřena na tzv. analýzu „7S“, která popisuje strategii,
strukturu, sytém řízení, styl manažerské práce, spolupracovníci, schopnosti a sdílené
hodnoty.
Strategie
Strategií mateřského centra je prosadit se na trhu nalezením tržní mezery. Snahou centra
bude usilovat o vyplnění této mezery na trhu, která vzniká nedostatečnou kapacitou
mateřských škol, a získat děti ze stávajících mateřských škol tak, že bude nabízet
intenzivní „výuku“ angličtiny s cílem naplnění kapacity mateřského centra.
Struktura
Co se týče struktury mateřského centra, hlavní nadřízenou je majitelka centra. Dvě
zaměstnané pedagožky jsou její podřízené, tudíž se jedná o přímý styl řízení. Cílem
majitelky je udržovat dobré kolegiální vztahy, příjemnou atmosféru na pracovišti a
dostatečnou motivaci. Obě zaměstnankyně budou přijaty na hlavní pracovní poměr
z počátku na dobu určitou, později, pokud se osvědčí, budou jejich smlouvy
prodlouženy na neurčito.
Systémy
Co se týče informačních systémů, mateřské centrum bude využívat především webové
stránky, které budou pravidelně aktualizovány a budou zde zveřejňovány všechny
novinky a plánované akce. Pro běžné potřeby centra bude využit balíček MS Office a to
především Microsoft Word, Excel, Powerpoint a pro e-mailovou poštu Microsoft
Outlook, u kterého bude využíván i kalendář. Dále bude centrum potřebovat nějaký
účetní software, např. Pohodu od Stormware.
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Rodičům bude k dispozici telefonní číslo a e-mailová adresa mateřského centra. Tímto
způsobem budou děti v případě nemoci či z jiných důvodů odhlašovány a to nejpozději
do 8:00 hodin.
Styl manažerské práce
Jak už bylo zmíněno, hlavní nadřízenou bude majitelka centra. Její snahou bude, aby na
pracovišti panovaly přátelské vztahy. Příjemná atmosféra na pracovišti je velice důležitá
pro fungování centra a odráží se na jeho úspěchu.
Spolupracovníci
Správná volba spolupracovníků

je klíčovým

faktorem.

Výběr kvalitních

a

kvalifikovaných zaměstnanců nebude lehký, avšak velice důležitý krok v úspěšném
podnikání. Majitelka bude klást důraz na přátelské vystupování potenciálních
zaměstnanců a samozřejmě jejich vzdělání a zkušenosti. Hlavním požadavkem na
pracovníky bude vysoká úroveň anglického jazyka, a to úroveň C1 – C2 a schopnost
učit, mít vřelý vztah k dětem, musejí být trpěliví, chápaví a vidět ve své práci smysl,
který zde beze sporu je.
Schopnosti
Um pracovníků mateřského centra jako celku bude spočívat především ve vstřícném
přístupu k dětem, schopnosti zaujmout je, zabavit, vytvořit takovou atmosféru, aby do
centra chodily rády a cítily se zde v bezpečí.
Sdílené hodnoty
Za základní hodnoty mateřského centra, které budou spojovat jak pracovnice mezi
sebou, tak s rodiči, bude spokojenost dětí. Pracovnice centra se budou snažit udržovat
rodinnou atmosféru, pohodu a klid v centru.
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2.6 Porterův model konkurenčních sil
Následující kapitola se zabývá Porterovým modelem konkurenčních sil, který obsahuje
analýzu vyjednávací síly zákazníků, dodavatelů, hrozby vzniku nových konkurentů,
hrozby substitutů a rivalitu firem působících na daném trhu.

2.6.1 Vyjednávací síla zákazníků
Zákazníky mateřského centra budou rodiče dětí. Pravidlo „náš zákazník, náš pán“ platí i
v případě mateřského centra. Všechny pozitivní i negativní připomínky budou
předmětem zájmu mateřského centra. Mateřské centrum bude otevřené všem novým
nápadům, názorům rodičů, individuálním potřebám dětí, novinkám, ale i případným
stížnostem a problémům, které se vždy dají vyřešit. Co se týče ceny, nebude příliš
prostoru pro vyjednávání. Cena je stanovena nákladovou metodou, tudíž jsou stanoveny
měsíční náklady a od nich odvozena cena za školné za účelem tvorby zisku. Při
značném snížení ceny by se mohlo mateřské centrum dostat do ztráty. Poskytnutí slevy
ze školného bude možné pro rodiče, kteří do mateřského centra umístí dvě a více dětí.
Čím více bude potenciálních zákazníků, tím je jejich vyjednávací síla nižší, jelikož si
bude mateřské centrum „moci vybírat“.

2.6.2 Vyjednávací síla dodavatelů
Co se týče dodavatelů, riziko vyjednávací síly hrozí především u dodavatele stravy pro
mateřské centrum. Mateřské centrum nebude mít vlastní kuchyni, ale jídlo pro děti bude
dováženo z místní restaurace, která se zabývá zdravou výživou. Hlavním předmětem
k vyjednávání bude cena dováženého jídla a samozřejmě jeho kvalita. Dalším
dodavatelem je pronajímatel zvolených prostor, který by mohl navýšit cenu nájmu.
V neposlední řadě sem patří také dodavatel energií.
Celkově je vyjednávací síla dodavatelů poměrně vysoká. V případě ceny nájmu a
energií, nemá majitelka příliš možností a bude muset navýšené ceny přijmout.
V případě dodavatele stravy, je jeho vyjednávací síla nižší, může být snáz nahrazen
někým jiným.
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2.6.3 Hrozba vzniku nových konkurentů
Jelikož je v Rychnově nad Kněžnou nedostačující kapacita státních mateřských škol, je
hrozba nových konkurentů poměrně vysoká. Cílem mateřského centra bude při vstupu
na trh zaujmout rodiče a udělat tak dobrý první dojem a v průběhu dalších let se bude
snažit budovat dobré jméno a udržet si přízeň rodičů.
Na základě provedených analýz je patrné, že je Rychnov nad Kněžnou vhodný pro
založení živnosti poskytující hlídání a péči o děti, proto je vstup nového konkurenta
pravděpodobný. Bariéry vstupu na trh nejsou příliš vysoké, avšak je třeba nalézt
potřebné a vhodné prostory. Velice důležité je také disponovat kapitálem pro založení
společnosti.

2.6.4 Hrozba substitutů
Za možný substitut jsou považovány soukromé hlídací služby – především webový
portál www.hlidacky.cz [7], který nabízí hlídací služby buď na jednotlivé hodiny nebo
na celý den.

2.6.5 Rivalita firem působících na daném trhu
V Rychnově nad Kněžnou se nachází šest mateřských škol a jedno mateřské centrum.
Celková kapacita mateřských škol je 450 dětí. Na školní rok 2017/2018 bylo podáno
143 žádostí o přijetí do mateřských škol, z nichž bylo 41 vyřízeno záporně, tedy děti
nebyly přijaty [27].
MŠ Klíček
Právní subjekt:

Mateřská škola Klíček

Adresa:

Na Drahách 129, Rychnov n. Kn.

Zřizovatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

Kapacita:

100 dětí

Otevírací doba:

6:15 – 16:15

Úplata:

510 Kč

Webové stránky:

www.msklicekrk.cz
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Výuka anglického jazyka:

kroužek angličtiny

MŠ Láň
Právní subjekt:

Mateřská škola Láň, Rychnov nad Kněžnou
Českých bratří 1387

Zřizovatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

Kapacita:

117

Otevírací doba:

6:15 – 16:15

Úplata:

510 Kč

Webové stránky:

www.skolkalan.cz

Výuka anglického jazyka:

ne

MŠ Kytička
Adresa:

Mateřská škola Kytička
Boženy Němcové 648
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kapacita:

50 dětí

Otevírací doba:

6:30 – 16:30

Úplata:

510 Kč

Webové stránky:

www.mskytickark.cz

Výuka anglického jazyka:

ne

MŠ Sluníčko
Právní subjekt:

Mateřská škola SLUNÍČKO

Adresa:

Javornická 1379, Rychnov n. Kn.

Zřizovatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

Kapacita:

50 dětí

Otevírací doba:

6:30 – 16:30

Úplata:

510 Kč

Webové stránky:

www.msslunickork.cz

Výuka anglického jazyka:

angličtina pro předškoláky – 1 hodina jednou za dva týdny
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MŠ Čtyřlístek
Právní subjekt:

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK

Adresa

Mírová 1487, Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

Kapacita:

108 dětí

Otevírací doba:

6:30 – 16:30

Úplata:

510 Kč

Webové stránky:

www.msctyrlistekrk.cz

Výuka anglického jazyka:

seznamování s anglickým jazykem - předškoláci

Základní škola a mateřská škola Rychnov nad Kněžnou, Roveň 60
Adresa:

Roveň 60, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kapacita:

25 dětí

Zřizovatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

Webové stránky:

www.zsroven.estranky.cz

Výuka anglického jazyka:

ne

Mateřské centrum JÁJA
Otevírací doba herny pro rodiče s dětmi:

po – čt, 9:00 – 11:30

Hlídání a péče o dítě (po domluvě předem): 8:00 – 15:00
Webové stránky:

www.mcjaja.cz

Forma:

nezisková organizace

Cena za hlídání a péče o dítě:

40 – 50 Kč/hod

Výuka anglického jazyka

angličtina pro dospělé

Zhodnocení rivality v odvětví
Mateřské centrum bude fungovat na principu mateřské školy, avšak s volnějším
režimem. Provoz mateřského centra není legislativně omezen jako mateřské školy.
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Hlavním rozdílem oproti všem konkurenčním zařízením bude komunikace s dětmi
v anglickém jazyce. Jak je patrné, školky buď nenabízejí výuku angličtiny, nebo pouze
v malém měřítku. Nevýhodou mateřského centra oproti konkurentům bude cena
školného.

2.7 SWOT analýza
Tato kapitola se zabývá analýzou SWOT, která obsahuje silné a slabé stránky
společnosti a možné příležitosti i hrozby v této oblasti podnikání.

2.7.1 Silné stránky
Mezi silné stránky mateřské centra patří jeho umístění. Bude se nacházet v prostorách
pod zámeckým parkem, kde je spousta zeleně a vyžití pro děti v podobě houpaček,
klouzaček, apod. Dále je ve vedlejší ulici základní škola, což bude výhoda pro rodiče,
kteří mají staršího sourozence docházejícího do této školy. Další silnou stránkou centra
je individuální přístup ke každému dítěti. Pracovnice centra se budou zaměřovat na
potřeby každého dítěte individuálně podle jeho potřeb a zájmů. Výuka bude probíhat
především v anglickém jazyce, aby si již malé děti osvojily druhý jazyk. Provoz
mateřského centra bude probíhat po celý rok i v letních měsících a bude mít
prodlouženou otevírací dobu. Jelikož bude mateřské centrum teprve založeno, všechno
vybavení bude nové a moderní. Strava podávaná dětem bude dovážena z restaurace se
zdravou výživou.

2.7.2 Slabé stránky
Jelikož bude mateřské centrum nově založeno, bude si své zákazníky muset nejprve
získat, dostat se do povědomí lidí a vytvořit si dobré jméno, s čímž je spojena potřeba
dobré propagace. Centrum bude muset vynaložit počáteční vysoké výdaji na jeho
zařízení. Problém může vzniknout při výběru zaměstnanců mateřského centra, jelikož
majitelka požaduje spolehlivé, šikovné a kvalifikované pracovnice. Výrazně slabou
stránkou mateřského centra může být školné, které bude oproti školkovnému ve státní
škole poměrně vysoké.
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2.7.3 Příležitosti
Příležitostí pro mateřské centrum je plánovaná výstavba nových bytových jednotek a
rozšíření stavebních parcel, díky čemuž se očekává nárůst obyvatel. Další příležitostí je
absence nabídky hlídání a péče o děti spojené s komunikací pouze v anglickém jazyce.

2.7.4 Hrozby
Hrozbou pro podnikání může být nedostatek zákazníků, pokud se nezadaří získat si
jejich přízeň. Mateřské centrum bude provozováno v pronajatých prostorách a strava
bude dodávána, proto je další hrozbou zdražování těchto služeb. Jelikož se jedná o práci
s malými dětmi, hrozbou v této oblasti podnikání je nízká porodnost na Rychnovsku.
Možnou hrozbou jsou také případné změny v legislativě.
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SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

•

umístění mateřského centra

•

individuální přístup ke každému dítku

•

výuka anglického jazyka

•

celoroční provoz – nepřerušený

•

potřeba vysoké počáteční
investice,

•

vysoké požadavky schopnosti a
dovednosti zaměstnanců,

otevírací doba mateřského centra
(6:30 – 17:30)

•

povědomosti lidí,
•

provoz i v období letních prázdnin
•

nový podnik na trhu bez tradice a

•

potřeba dobré propagace a

nově vybavené prostory, hezké

informovanosti obyvatel Rychnova

prostředí, nové hračky

nad Kněžnou,

•

zapálení pro podnikatelský záměr

•

zdravá strava

•

cena za poskytované služby.

SWOT
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

• nedostatek míst v mateřských

• zdražování

školách,

pronájmu

prostor,

energií, stravy,

• absence nabídky hlídání dětí

• nízká

spojené s komunikací v anglickém

porodnost

Rychnov nad Kněžnou,

jazyce,

• legislativní změny

• zajímavá nabídka aktivit pro děti a
jejich rodiče.

Obr. 3: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování)
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v okrese

3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ
Třetí část práce obsahuje vlastní návrh řešení, kterým je podnikatelský plán pro založení
soukromého mateřského centra v Rychnově nad Kněžnou. Tato kapitola obsahuje
základní údaje o podniku, popis mateřského centra, organizační plán, marketingový
plán, finanční plán a hodnocení rizik.

3.1 Základní údaje o podniku
Název společnosti:

Mateřské centrum Happy friends s.r.o.

Sídlo:

Poláčkovo náměstí, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Forma podnikání:

společnost s ručením omezeným
plátce DPH

Předmět podnikání:

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské činnosti

Základní kapitál:

500 000 Kč

Zahájení činnosti:

září 2018

Webové stránky:

www.mc-happyfriends.cz

E-mail:

info@mchappyfriends.cz

3.2 Popis mateřského centra
Tato kapitola blíže specifikuje založení a fungování mateřského centra. V kapitole je
popsána nabídka služeb, lokalita mateřského centra, kapacita, provozní doba, školné,
strava, personál a cíle mateřského centra.

3.2.1 Nabídka služeb
Mateřské centrum bude fungovat na principu klasické mateřské školy. Bude se zabývat
výchovou a péčí o děti ve věku od tří do šesti let. Hlavním rozdílem od klasických

58

mateřských škol bude komunikace s dětmi v anglickém jazyce. Každodenní program
bude plný her, pohybu a především klidu a pohody. Mateřské centrum bude přibírat
nové děti i v průběhu celého roku a nebude hledět na trvalé bydliště, proto je možné
umístit sem i děti i s bydlištěm mimo okres Rychnov nad Kněžnou.

3.2.2 Lokalita
Mateřské centrum se bude nacházet v centru Rychnova nad Kněžnou v budově pod
zámeckým parkem, kde je krásná příroda a vyžití pro děti ve formě houpaček a
prolézaček. Navíc je poblíž základní škola, což bude výhoda pro rodiče, kteří již mají
staršího potomka školou povinného. Před vznikem mateřského centra budou potřeba
stavební úpravy. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích
musí mateřské centrum splňovat tyto podmínky:
•

na 5 dětí musí připadat 1 záchod a 1 umyvadlo,

•

osazení umyvadel s výškou horní hrany maximálně 43 cm nad podlahou (kvůli
dětem do 3 let),

•

plocha musí činit minimálně 4 m2 na 1 dítě.

3.2.3 Kapacita
Mateřské centrum Happy friends bude disponovat celkovou kapacitou pro 20 dětí.
Centrum bude určeno pro děti od 3 do 6 let. Děti nebudou rozděleny do jednotlivých
tříd, ale veškeré aktivity budou vykonávat všichni dohromady.

3.2.4 Provozní doba
Mateřské centrum Happy friends bude otevřeno od 6:30 do 17:30 hodin. V letních
měsících bude provozní doba zkrácená. Jedním z účelů založení Happy friends je
umožnit rodičům vrátit se do zaměstnání a proto je otevírací doba prodloužená, aby
pokryla minimálně 8,5 hodinovou pracovní dobu. Pro rodiče, kteří končí po 17. hodině,
je možnost vyzvednout si dítě až do 17:30 hodin..
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3.2.5 Školné
Školné je předmětem kalkulace v následujících kapitolách. V závislosti na měsíčních
nákladech je stanoveno na 7 800 Kč bez stravného na jedno dítě za jeden měsíc.

3.2.6 Strava
Strava bude do mateřského centra dovážena z podniku zabývající se zdravou výživou.
Děti budou dostávat jídlo 3x denně – dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.
Stravné na jedno dítě bude činit 60 Kč na den.
Po domluvě s podnikem poskytujícím zdravou výživu, který bude dovážet jídlo do
mateřského centra, budou mít rodiče pro své děti na výběr ze dvou jídel. Jídla se budou
objednávat vždy na celý další týden a to do pátku 12:00 hodin. Pokud si rodič jídlo
objedná a dítě nečekaně do centra nepřijde, bude nutné odhlásit objednaný oběd do 8:00
tohoto dne.
Ve výjimečných případech budou moci rodiče dávat dětem s sebou do centra vlastní
jídlo. Ohřev stravy budou mít na starosti přítomní pedagogičtí pracovníci.

3.2.7 Personál
Mateřské centrum Happy friends bude zaměstnávat tři zaměstnance. Jednou z nich bude
majitelka centra a spolu s ní dvě pedagožky/pedagogové. Všichni zaměstnanci budou
mít vystudované pedagogické vzdělání a majitelka navíc kurz účetnictví a kurz
směrovaný na praktiky, jak se stát úspěšnými podnikateli. Díky kurzu účetnictví bude
schopná vést účetnictví sama a nebude potřeba využívat externí účetní firmy.
Úklid v prostorách centra bude mít na starost úklidová agentura, kterou má centrum
v plánu využívat od roku 2019. První čtyři měsíce podnikání v roce 2018 bude mít úklid
na starost majitelka centra.

3.2.8 Cíle
Mateřské centrum Happy friends má následující cíle:
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•

spokojené děti a jejich rodiče,

•

vytvoření a udržování dobrého jména,

•

nabídka kvalitních služeb,

•

kladné provozní cash flow,

•

spokojení zaměstnanci včetně majitelky.

3.3 Organizační plán
Tato kapitola se zaměřuje na organizační záležitosti mateřského centra, jako je
organizační struktura, přiblížení pracovněprávních vztahů, pracovní doby zaměstnanců,
jejich odměňování, dále denní program centra a další akce během celého roku.

3.3.1 Organizační struktura
V čele centra bude stát majitelka mateřského centra Happy friends, která bude zároveň
jeho jednatelkou. Majitelka centra bude nadřízenou dvou pedagogických pracovníků.

Majitelka mateřského centra

Pedagogický

Pedagogický

pracovník

pracovník

Obr. 4: Organizační struktura mateřského centra Happy friends (Zdroj: vlastní
zpracování)

3.3.2 Pracovněprávní vztahy
Jak již bylo zmíněno, mateřské centrum bude zaměstnávat tři zaměstnance, z nichž
jedna bude majitelka centra. Další dvě spolupracovnice budou vybrány prostřednictvím
inzerátů či na dobré doporučení. O jejich přijetí rozhodne majitelka na základě osobního
pohovoru.
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Mezi základní požadavky na potenciální pracovnice mateřského centra bude
pedagogické vzdělání a schopnost plynule hovořit anglickým jazykem. Dalším nutným
požadavkem bude trpělivost, nadšení pro práci s dětmi, chuť učit děti novým věcem,
přátelské vystupování. Výhodou může být hra na hudební nástroj či praxe v oboru, která
není nutností. Mateřské centrum Happy friends dává šanci i mladým pedagožkám bez
praxe.
Všechny tři zaměstnankyně mateřského centra budou dodržovat 8,5 hodinovou pracovní
dobu včetně pauzy na oběd. Jelikož bude mateřské centrum otevřeno od 6:30 do 17:30,
tedy 11 hodin, budou se jednotlivé pracovnice střídat určitým způsobem tak, aby
v hlavní části dne byly přítomny vždy alespoň dvě pedagožky.
Zaměstnanci mateřského centra dostanou smlouvu na dobu určitou na jeden rok se
zkušební dobou tři měsíce a výpovědní lhůtou dva měsíce. Pokud se pracovnice za
uplynulý rok osvědčí, prodlouží se jim smlouva na dobu neurčitou.

3.3.3 Pracovní doba
Pracovní doba jednotlivých zaměstnanců bude 8,5 hodin včetně obědové pauzy. Jelikož
je centrum otevřeno 11 hodin denně a poté v něm budou probíhat navíc kurzy pro
rodiče, budou se zaměstnankyně určitým způsobem střídat:
první pedagogický pracovník ................ 6:30 – 15:00
druhý pedagogický pracovník ............... 9:00 – 17:30
majitelka ................................................ 7:30 – 16:00
Pro majitelku centra je pracovní doba orientační, bude se odvíjet od počtu dětí. V úterý
a čtvrtek, kdy budou probíhat kurzy, bude její pracovní doba zkrácená (dle potřeby), a
to např. od 7:30 do 14:30, protože bude mít tyto kurzy na starost, povede je, tudíž bude
v mateřské centru znovu ve večerních hodinách.
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3.3.4 Mzdy
Jak již bylo zmíněno, průměrná hrubá mzda učitele mateřské školy v České republice je
21 433 Kč. Hrubá mzda jedné pedagožky je proto stanovena na 20 000 Kč měsíčně a
hrubá mzda majitelky na 18 000 Kč měsíčně. Pokud bude mateřské centrum dobře
prosperovat, plánuje majitelka navýšení mezd.

3.3.5 Program
Mateřské centrum bude nabízet pestrý program. Důraz bude kladen na vzdělávání dětí
ve smyslu škola hrou. Denní program centra je následující:
6:30

Happy friends otevírá

6:30 – 8:00

příchod dětí

8:00 – 9:00

Morning circle aneb učíme se, povídáme si,
seznamujeme se se základními pojmy

9:00 – 9:30

dopolední svačina

9:30 – 11:30

program dle počasí – když počasí dovolí, jde se
s dětmi ven, při špatném počasí pokračuje program
v prostorách centra

11:30 – 12:15

oběd

12:15 – 12:30

úklid, nachystání do postýlek

12:30 – 14:00

čtení pohádek, polední klid

14:00 – 14:30

odpolední svačina

od 14:30

vyrábění, kolektivní hry, program dle počtu dětí
po odpolední svačině si začínají pro děti chodit
rodiče

17:30

Happy friends zavírá

Od 18:00 budou v centru probíhat kurzy, workshopy, besedy či přednášky pro rodiče –
dvakrát týdně v úterý a čtvrtek na jednu až dvě hodiny podle druhu činnosti. Kurzy
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bude mít na starosti majitelka centra, případný zástup bude vykonávat jeden
z pedagogických pracovníků.

3.4 Marketingový plán
Tato kapitola obsahuje marketingový plán, který se zaměřuje na produkt, cenu, místo
a způsob propagace.

3.4.1 Produkt
Mateřské centrum Happy friends bude poskytovat hlídací služby pro děti od tří do šesti
let a různé kurzy pro jejich rodiče. Hlavním rozdílem oproti klasickým školkám či
fungujícímu mateřskému centru bude intenzivní výuka anglického jazyka, resp. většina
komunikace s dětmi probíhat v anglickém jazyce. Centrum Happy friends bude dále
nabízet kurzy pro rodiče, např. kurzy angličtiny (příp. češtiny) – pro začátečníky i
pokročilé, besedy, přednášky, apod. Plánovaná kapacita kurzů je 15 osob. Kurzy bude
mít na starost a pod vedením majitelka centra. Případný zástup na kurzech budou
vykonávat pedagogičtí pracovníci.

3.4.2 Cena
Jak uvádí další kapitoly, celkové měsíční náklady na provoz mateřského centra jsou
106 120 Kč (viz kapitola 3.5.6 Předpokládané náklady). Od této částky se bude odvíjet
stanovení školného, aby mateřské centrum tvořilo zisk.
měsíční náklady ................................................................................................ 106 120 Kč
měsíční náklady na 1 dítě (celoměsíční docházka, plná kapacita, tj. 20 dětí) ...... 5 306 Kč
školné................................................................................................................... 7 800 Kč
Školkovné za jedno dítě bylo stanoveno na 7 800 Kč při celoměsíční docházce.
V porovnání se stávajícím mateřským centrem je tato částka konkurenceschopná.
Hodina v tomto mateřském centru stojí 50 Kč, což znamená, že v případě, že by dítě
navštěvovalo toto centrum 8 hodin každý den celý měsíc, vychází školkovné na
8 000 Kč.
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Doplňkovou činností mateřského centra budou kurzy, školení, besedy, apod. pro rodiče,
které budou probíhat po 18 hodině v úterý a ve čtvrtek. Cena byla stanovena předběžně
na 100 Kč/h za jednoho účastníka, tato cena se následně bude odvíjet a může se lišit
podle druhu činnosti. Kurzy povede majitelka centra a platby za kurzy budou probíhat
příkazem na bankovní účet.

3.4.3 Místo
Mateřské centrum Happy friends se bude nacházet v pronajatých prostorách v centru
města pod zámeckým parkem. Prostory bude nutné stavebně upravit, zrekonstruovat a
samozřejmě pořídit potřebné vybavení. Nájemné pronajatých prostor vychází na 15 000
Kč měsíčně. Centrum se bude skládat z herny, ložnice, jídelny, šatny, sociálního
zařízení, koupelny a kanceláře.

3.4.4 Propagace
Jelikož vstupuje mateřské centrum Happy friends na trh jako nový podnik, bude třeba
dostat se do povědomí zákazníků. V začátcích podnikání se bude mateřské centrum
soustředit na vytvoření dobrého jména a v dalších letech fungování budovat toto dobré
jméno a snažit se využít možných příležitostí a odvrátit případné hrozby.
K potřebné propagaci použije mateřskému centrum různé prostředky. Především se
bude zaměřovat na přehledné webové stránky, účet na sociální síti a vytvoření profilu
na Firmy.cz. Dále ke své propagaci využije letáky a umístí reklamu do místního
zpravodaje. Mateřské centrum plánuje uspořádat den otevřených dveří, kdy si děti
budou moci pohrát s novými hračkami a rodiče budou mít možnost prohlédnout si
prostory centra a zeptat se na různé informace.
Webové stránky
Webové stránky budou hlavním prostředkem v poskytování informací o mateřském
centru. Webové stránky budou vytvořeny přehledně, nepřehlednost stránek by mohla
odradit potenciální zákazníky. Stránky budou poskytovat základní informace o centru,
jako je adresa, provozovatel, zahájení činnosti, pedagogičtí pracovníci, dále zde bude
stručný popis fungování centra a ceník školného. Důležitou informací na webu bude
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kontakt na majitelku centra a obě pedagožky. V neposlední řadě budou webové stránky
používány pro objednávání obědů a zveřejňování fotek z centra, které však budou
dostupné prostřednictvím přihlašovacích údajů a hesla.
Cena za zřízení webových stránek se pohybuje okolo 8 000 Kč, a to balíček dostačující
pro potřeby mateřského centra.
Facebook
Dalším velice důležitým prostředkem propagace jsou sociální sítě. Mateřským centra
byla vybrána sociální síť Facebook, který je v současné době velmi rozšířen. Vytvoření
účtu na Facebooku je zdarma a je zde možnost nalákat rodiče na pořádané akce
prostřednictvím „Událostí“. Výhodou je také možnost posílání zpráv na Facebooku
v případě dotazů rodičů.
Profil na Firmy.cz
Vytvoření účtu na Firmy.cz je zcela zdarma. Do vytvořeného profilu je možné
bezplatně vkládat informace o společnosti, a to adresu, telefon, e-mail, webové stránky,
otevírací dobu, fotografii a informace o provozované činnosti
Letáky a plakáty
Jako další prostředek pro propagaci budou vytištěny letáky rozměru A6 a A5, které
budou k dispozici např. v čekárnách u lékařů, v restauraci se zdravou výživou, která
bude dovážet jídlo do mateřského centra a především budou rozneseny přímo do
schránek obyvatel Rychnova nad Kněžnou a jeho okolí. Plakáty budou vyvěšeny ve
výlohách

sjednaných

obchodů,

na

veřejných

místech,

dětských

hřištích,

v supermarketech, restauracích apod.
Místní zpravodaj
Rychnov nad Kněžnou vydává každý měsíc zpravodaj, který obsahuje informace o
aktuálním dění ve městě. Podává informace občanům o současné situaci ve městě,
plánech, výstavbách a rekonstrukcích. Svůj prostor zde mají i mateřské a základní
školy. Místní zpravodaj bude využit především k poskytnutí informací ohledně
plánovaného dne otevřených dveří.
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Den otevřených dveří
Po dokončení rekonstrukce a úprav bude mít veřejnost možnost prohlédnout si mateřské
centrum a zeptat se na případné dotazy. Vítány budou samozřejmě děti, pro které bude
připraven bohatý program.
Souhrnný přehled způsobů propagace
Následující tabulka zobrazuje přehled způsobů, jak bude mateřské centrum
propagováno tak, aby se dostalo do podvědomí co nejvíce lidem.
Tabulka č. 6: Souhrnný přehled propagace mateřského centra (Zdroj: vlastní
zpracování)
Způsob propagace

Cena

webové stránky

8 000 Kč

Facebook

zdarma

Firmy.cz

zdarma

Letáky a plakáty

4 300 Kč

Místní zpravodaj

700 Kč

Den otevřených dveří

zdarma

Celkem

13 000 Kč

3.5 Finanční plán
Následující kapitola je zaměřena na finanční plán mateřského centra Happy friends.
Popisuje vklad do společnosti, počáteční náklady, provozní a mzdové náklady,
zakladatelský rozpočet, předpokládané příjmy, předpokládané náklady, bod zvratu,
zahajovací rozvahu, předpokládanou rozvahu, předpokládaný výkaz zisku a ztrát a
předpokládané cash flow.
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3.5.1 Vklad do společnosti
Majitelka společnosti využije k zahájení podnikání své úspory, které představují částku
500 000 Kč. Tato částka bude zároveň základním kapitálem společnosti a bude
převedena na bankovní účet společnosti.

3.5.2 Počáteční náklady
Hlavními počátečními náklady jsou náklady na úpravu prostor např. výmalba, nákup
WC, umyvadel, nábytku, lehátek, šatny, apod. Dále je potřeba nakoupit hračky, nádobí,
výzdobu prostor, počítač, tiskárnu, atd. Mezi počáteční náklady patří také náklady
spojené se založením společnosti, které zahrnují náklady na sepsání zakladatelské
listiny u notáře, ověření podpisů a listin, výpis z rejstříku trestů, ohlášení živnosti, zápis
do obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku a výpis z obchodního
rejstříku. Částky za jednotlivé nákladové položky jsou uvedeny v ceně bez DPH.
Tabulka č. 7: Přehled počátečních nákladů (Zdroj: vlastní zpracování)
Položka
náklady na založení společnosti

Částka [Kč]
12 000

reklama

13 000

výmalba

40 000

WC

38 000

umyvadla

8 000

sprchový kout

15 000

obložení WC a koupelny

30 000

skříně

31 000

lehátka

28 000

podlahy

27 000

textilie

7 500

PC, tiskárna

20 000

hračky

45 000

kancelářské potřeby, materiál

5 500

celkem

320 000

68

3.5.3 Provozní a mzdové náklady
V této kapitole jsou vyčísleny provozní a mzdové náklady na jeden měsíc podnikání.
Provozní náklady
Mezi provozní náklady patří nájemné, náklady na energie, pojištění, pracovní materiál
potřebný k aktivitám s dětmi, poplatky za internet a telefon a náklady na propagaci.
Tabulka č. 8: Přehled provozních nákladů na jeden měsíc (Zdroj: vlastní zpracování)
Položka

Měsíčně [Kč]
15 000
5 000
1 300
5 500
800
800
28 400

nájemné
energie
pojištění
materiál
telefon, internet
marketing
celkem

Mzdové náklady
Jak již bylo uvedeno, hrubá měsíční mzda pedagogického pracovníka byla stanovena na
20 000 Kč a mzda majitelky na 18 000 Kč. Následující tabulka zobrazuje výpočet
čistých mezd pedagogického pracovníka a majitelky.
Tabulka č. 9: Výpočet čistých mezd pracovníků a majitelky (Zdroj: vlastní zpracování)
Položka/Pozice
Hrubá mzda
Sociální pojištění za
zaměstnance (6,5%)
Zdravotní pojištění za
zaměstnance (4,5%)
Sociální pojištění -

Pedagogický pracovník
[Kč]

Majitelka [Kč]

20 000

18 000

1 300

1 170

900

810

5 000

4 500
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zaměstnavatel (25%)
Zdravotní pojištění zaměstnavatel (9%)
Superhrubá mzda
(SHM)
Zaokrouhlená superhrubá
mzda
Záloha na daň z příjmů
(15%)
Sleva na dani na poplatníka
Záloha na daň z příjmů po
slevách
Čistá mzda

1 800

1 620

26 800

24 120

26 800

24 200

4 020

3 630

2 070

2 070

1 950

1 560

15 850

14 460

Celkové mzdové náklady zaměstnavatele představují součet superhrubých mezd
zaměstnanců, neboli:
2 pedagogičtí pracovníci ..................... 2 x 26 800 = 53 600 Kč
majitelka ................................................................... 24 120 Kč
cekem ....................................................................... 77 720 Kč
Celkem činí mzdové náklady na tři zaměstnance 77 720 Kč měsíčně.

3.5.4 Zakladatelský rozpočet
Tato podkapitola obsahuje zakladatelský rozpočet, neboli vyčíslení kapitálu potřebného
pro první tři měsíce podnikání. Celková částka představuje počáteční náklady, provozní
náklady a mzdové náklady. Dále je k této částce přičtená finanční rezerva 30 000 Kč.
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Tabulka 10: Zakladatelský rozpočet na první čtvrtletí (Zdroj: vlastní zpracování)
Položka

Částka [Kč]

počáteční náklady

320 000

provozní náklady

85 200

mzdové náklady

233 160

celkem

638 360

finanční rezerva

30 000

celkem včetně rezervy

668 360

Vklad majitelky do společnosti je 500 000 Kč. Tato částka nedosahuje kapitálu
potřebného pro první čtvrtletí podnikání, nicméně majitelka mateřského centra počítá
s platbami rodičů za měsíční školné.

3.5.5 Předpokládané příjmy
Následující tabulka zobrazuje předpokládané měsíční příjmy při různém naplnění
kapacity mateřského centra. Měsíční školné pro jedno dítě je stanoveno na 7 800 Kč.
Tabulka č. 11: Předpokládané měsíční příjmy při různém naplnění kapacity (Zdroj:
vlastní zpracování)
Naplnění kapacity

Měsíční příjem [Kč]

počet dětí

kapacita v %

4

20

31 200

8

40

62 400

12

60

93 600

16

80

124 800

20

100

156 000

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, v případě 100% naplnění kapacity činí měsíční
příjem mateřského centra 156 000 Kč.
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Co se týče pořádaných kurzů pro rodiče, cena i délka kurzu se budou odvíjet od náplně
kurzu, dopředu je počítáno s částkou 100 Kč/hod za jednoho účastníka a kapacita kurzů
bude 15 lidí.

3.5.6 Předpokládané náklady
V následující tabulce jsou vyčísleny předpokládané měsíční náklady, které zahrnují
provozní a mzdové náklady. Mezi provozní náklady patří nájemné, energie, pojištění,
materiál, telefon a internet a marketing. Celkové měsíční náklady činí 106 120 Kč.
Tabulka č. 12: Předpokládané měsíční náklady (Zdroj: vlastní zpracování)
Položka

Částka [Kč]

nájemné

15 000

energie

5 000

pojištění

1 300

materiál

5 500

telefon, internet

800

marketing

800

mzdové náklady

77 720

Celkem

106 120

Předpokládané měsíční náklady na jeden měsíc podnikání jsou dány součtem měsíčních
provozních a mzdových nákladů. Tento součet činí 106 120 Kč.

3.5.7 Bod zvratu
Celkové náklady potřebné na jeden měsíc jsou 106 120 Kč, z toho považujeme 100 620
Kč za fixní náklady a 5 500 za variabilní. Variabilní náklady na jedno dítě představují
275 Kč.
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Výpočet bodu zvratu:
P x Q = FN + vn x Q
7 800 x Q = 100 620 + 275 x Q
7 525 x Q = 100 620
Q = 13,3 -> 14 dětí
Z výpočtu vyplývá, že mateřské centrum potřebuje přijmout minimálně 14 dětí.

Bod zvratu
180000
160000
Náklady, tržby v Kč

140000
120000
Tržby

100000
80000

Fixní náklady

60000

Variabilní náklady

40000

Celkové náklady

20000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Počet dětí

Graf č. 5: Grafické zobrazení bodu zvratu (Zdroj: vlastní zpracování)
Bod zvratu mateřského centra je 14 dětí, což odpovídá 70% naplnění kapacity.

3.5.8 Zahajovací rozvaha
Na začátku podnikání je sestavena zahajovací rozvaha, která se dělí na aktiva a pasiva.
Rozvaha musí splňovat bilanční princip, tedy aktiva se musí rovnat pasivům.
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Tabulka č. 13: Zahajovací rozvaha mateřského centra (Zdroj: vlastní zpracování)
Zahajovací rozvaha
Aktiva

Pasiva
0

Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Bankovní účet
Časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období
Celkem

486 000
486 000
14 000
14 000
500 000

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Cizí zdroje

500 000
500 000
0

Časové rozlišení pasiv
Celkem

500 000

3.5.9 Předpokládaná rozvaha
Tato podkapitola obsahuje předpokládanou rozvahu na příštích pět let podnikání. V roce
2018 jde pouze o čtyři měsíce, neboť založení mateřského centra je plánované na září
2018. Předpokládána rozvaha je vyčíslena ve třech variantách a to v optimistické,
realistické a pesimistické verzi. Mezi krátkodobé závazky patří mzdy zaměstnanců
neuhrazené do 31. 12. Do ostatních závazků se řadí závazky vůči státu, tzn. daňové
závazky.
Tabulka č. 14: Předpokládaná rozvaha – realistická verze (Zdroj: vlastní zpracování)

AKTIVA
Stála aktiva
Oběžná aktiva
Krátkodobý finanční
majetek
PASIVA
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Nerozdělený zisk
minulých let
VH běžného období
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Ostatní závazky

Rozvaha k 31. 12. v Kč
(realistická verze)
2018
2019
2020
353 240 674 600
934 970
0
0
0
353 240 674 600
934 970

2021
2022
1 105 200 1 280 640
0
0
1 105 200 1 280 640

353 240

674 600

934 970

1 105 200 1 280 640

353 240
275 520
500 000

674 600
535 890
500 000

934 970
796 260
500 000

1 105 200 1 280 640
971 7000 1 147 140
500 000
500 000

0

-224 480

35 890

296 260

471 700

-224 480
77 720
77 720
0

260 370
138 710
77 720
60 990

260 370
138 710
77 720
60 990

175 440
133 500
92 460
41 040

175 440
133 500
92 460
41 040
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Realistická verze uvažuje s naplněním kapacity z 80 %, což je 16 dětí.

3.5.10 Předpokládaný výkaz zisku a ztráty
Následující podkapitola obsahuje předpokládaný výkaz zisku a ztrát vytvořený také ve
třech variantách – optimistické, realistické a pesimistické. Spotřeba materiálu obsahuje
v prvním roce počáteční náklady a v dalších letech materiál rozpočítaný na počet dětí.
Tržby obsahují školkovné a tržby za kurzy. Přepokládá se, že se budou pořádat
v prvních třech letech dvakrát týdně a v dalších letech třikrát týdne a to pro 15 osob za
100 Kč/hod.

Tabulka č. 15: Předpokládaný výkaz zisku a ztráty – realistická verze (Zdroj: vlastní
zpracování)
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. v Kč
(realistická verze)
2018
2019
2020
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
211 200
52 800
52 800
Opravy
97 000
0
0
Mzdové náklady
310 880 932 640 932 640
Nájemné
60 000
180 000 180 000
Energie
20 000
60 000
60 000
Poplatky za telefon a internet
3 200
9 600
9 600
Pojištění
5 200
15 600
15 600
Reklama
16 200
9 600
9 600
Ostatní služby
12 000
60 000
60 000
Celkové náklady
735 680 1 320 240 1 320 240
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
511 200 1 641 600 1 641 600
Celkové výnosy
511 200 1 641 600 1 641 600
VH před zdaněním
-224 480 321 360 321 360
Daň z příjmů (19%)
0
60 990
60 990
VH za účetní období
-224 480 260 370 260 370
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2021

2022

52 800
52 800
0
0
1 109 520 1 109 520
180 000 180 000
60 000
60 000
9 600
9 600
15 600
15 600
9 600
9 600
60 000
60 000
1 497 120 1 497 120
1 713 600 1 713 600
1 713 600 1 713 600
216 480 216 480
41 040
41 040
175 440 175 440

3.5.11 Předpokládané cash flow
Tato podkapitola obsahuje předpokládaný výkaz o peněžních tocích také v první pěti
letech podnikání a ve třech verzích – optimistické, realistické a pesimistické.
Tabulka č. 20: Předpokládané cash flow – realistická verze (Zdroj: vlastní zpracování)

Stav peněžních prostředků
Peněžní tok z provozní
činnosti
Účetní zisk/ztráta z běžné
činnosti před zdaněním
Změna stavu pohledávek
Změna stavu krátkodobých
závazků
Výdaje spojené s nabytím
stálých aktiv
Zvýšení peněžních prostředků
z důvodu zvýšení základního
kapitálu
Peněžní tok z finanční
činnosti
Stav peněžních prostředků na
konci účetního období

Cash flow v Kč
(realistická verze)
2018
2019
2020
0
353 240 674 600
0

0

0

-224 480 260 370 260 370

2021
934 970

2022
1 105 200

0

0

175 440

175 440

0

0

0

0

0

77 720

60 990

0

- 5 210

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

353 240

674 600 934 970 1 105 200 1 280 640
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3.6 Analýza a hodnocení rizik
Podnikání je spojeno s řadou rizikových faktorů, se kterými by měl podnikatel počítat a
sledovat jejich vývoj. Důležitá je snaha podnikatele tato rizika eliminovat a v případě,
že nastanou umět si s nimi poradit. Tato kapitola je věnována možným rizikům, při
jejich určení vychází ze SWOT analýzy.
Malý zájem rodičů o služby mateřského centra
Zájem rodičů o mateřské centrum je klíčovým faktorem v jeho úspěchu. Riziko malého
zájmu zákazníků je možné ovlivnit dobrou a účinnou propagací centra a to především
v jeho začátcích, než se dostane do podvědomí lidí.
Nedostatek finančních prostředků
Díky založení mateřského centra z úspor majitelky, nebude centrum vázáno na
bankovní úvěr, tudíž nehrozí nedostatek financí na splácení úvěru. Naopak ale hrozí
nedostatečné naplnění kapacity mateřské centra a malý zájem o kurzy pro rodiče, což je
zdroj příjmů centra. Toto riziko je tedy spojené s předchozím a dá se eliminovat, jak už
bylo řečeno, účinnější propagací. Případné potřebné finanční prostředky je možné získat
formou bankovního úvěru.
Zvyšování cen pronájmu či energií
Dalším rizikem je zvyšování cen pronájmu nebo energií. Toto riziko se dá ovlivnit
sjednáním podmínek ve smlouvě, např. prodlouženou dobou nájmu či podmínky
vypovězení smlouvy apod.
Nevhodný výběr zaměstnanců
Mezi rizika, která mohou nastat, patří také problémy se zaměstnanci. Uvedené riziko se
dá eliminovat precizním výběrem zaměstnanců na začátku podnikání. Zaměstnanci
musí splňovat stanovené požadavky majitelky. Doporučením je stanovení zkušební
lhůty a sjednání první pracovní smlouvy na dobu určitou na jeden rok.
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Změny v legislativě
Na změny v legislativě je obtížné se dopředu připravit a podnikatel je může těžko
ovlivnit. Musí se jim přizpůsobit a přijmout nastalé změny.
Konkurence
Konkurenční riziko může nastat např. rozšířením stávajících kapacit školek, či
prodloužením jejich otevírací doby. Dalším rizikem konkurence může být vstup nového
konkurenta na trh. Majitelka centra se bude snažit vybudovat kvalitní fungující podnik a
ztížit tak vstup nových konkurentů na trh.
Nízká porodnost v okrese Rychnov nad Kněžnou
Může nastat situace, že se bude v okrese Rychnov nad Kněžnou rodit méně dětí.
Tomuto riziku nemá mateřské centrum jak předejít. Pokud by tato situace nastala,
centrum by se pokusilo zaměřit více na pořádání kurzů pro rodiče a zdůraznit propagaci
výuky anglického jazyka, která zde není jiným zařízením v takové míře poskytována.

Tabulka č. 16: Kvalitativní analýza a hodnocení rizik (Zdroj: vlastní zpracování)
Riziko

Pravděpodobnost

Dopad

Opatření

Malý zájem rodičů

malá

velký

účinnější propagace

malá

velký

bankovní úvěr

střední

střední

Nedostatek
finančních
prostředků

Zvyšování cen
pronájmu, energií
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nastavení podmínek
ve smlouvě

Nevhodný výběr
zaměstnanců

Změny
v legislativě

Konkurence

preciznost při
malá

velký

výběrovém řízení,
podmínky smlouvy

střední

malý

střední

střední

sledování
aktuálních změn

vybudování
fungujícího podniku

zaměření propagace
Nízká porodnost

malá

velký

na výuku
anglického jazyka
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ZÁVĚR
Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení mateřského centra
v Rychnově nad Kněžnou. V Rychnově nad Kněžnou se nachází šest státních
mateřských škol a jedno mateřské centrum. Kapacita stávajících mateřských škol není
dostačující, což se jeví jako vhodná příležitost pro podnikatelský záměr založení
soukromého mateřského centra. Hlavní odlišností navrženého centra je komunikace
s dětmi v anglickém jazyce. Dále budou v centru probíhat kurzy, besedy, přednášky
apod. pro rodiče především pro matky na rodičovské dovolené.
Mateřské centrum má v plánu zahájit svou činnost v září 2018, kdy budou dokončeny
stavební úpravy, nakoupeno potřebné vybavení a budou přijati vhodní zaměstnanci.
Centrum bude poskytovat doplňkové činnosti v podobě kurzů, přednášek či besed pro
dospělé, především pro matky na rodičovské dovolené. Mateřské centrum se bude
nacházet v centru města Rychnov nad Kněžnou pod zámeckým parkem v blízkosti
základní školy. Na základě kalkulací nákladů bylo vyčísleno měsíční školné v částce
7 800 Kč na jedno dítě.
Na základě provedených analýz a propočtů jsem došla k závěru, že návrh založení
mateřského centra v Rychnově nad Kněžnou je reálný. V realistické variantě se počítá
s naplněním kapacity z 80 %, což odpovídá 16 dětem. V prvním roce podnikání by se
podnik nacházel ve ztrátě, avšak ihned od dalšího roku již vykazuje zisk, a to v přibližné
výši 200 000 Kč po zdanění. Tato částka by mohla být použita na investice do podniku,
jako např. nákup nových hraček, nové vybavení, či vyplacena formou podílu na zisku a
odměny zaměstnancům.
V optimistické variantě, která je přílohou č. 1, 3 a 5, je počítáno s naplněním kapacity
ze 100 %, což odpovídá 20 dětem. I v této variantě je v prvním roce ztráta, avšak nižší
než v realistické verzi a v dalších letech je tvořen zisk v přibližné výši 600 000 Kč. Tato
částka už by se dala použít na větší investice, např. rozšíření kapacity mateřského
centra, zvýšení mezd pracovníků apod.
V pesimistické variantě, která je přílohou č. 2, 4 a 6, je počítáno s naplněním kapacity
z 60 %, což odpovídá 12 dětem. Jelikož v analýze bodu zvratu vyšlo, že hraniční počet
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dětí je 14, dostává se podnik v prvním roce do ztráty ve výši téměř 350 000 Kč. Se
ztrátou by se podnik potýkal i v dalších letech.
Jako každý podnik, by se i mateřské centrum potýkalo s řadou rizik na začátku i během
podnikání. Mezi hlavní rizika, která by mohla mít fatální dopad na fungování
mateřského centra, se považuje malý zájem rodičů o služby mateřského centra,
nedostatek finančních prostředků, nevhodný výběr zaměstnanců a nízká porodnost
v okrese Rychnov nad Kněžnou. Tato rizika se dají eliminovat účinnou propagaci,
případným bankovním úvěrem a precizností při výběru zaměstnanců. Možnými
příležitostmi dalšího rozvoje mateřského centra je rozšíření kapacity, rozšíření prostor a
širší nabídka kurzů pro rodiče. Rozhodování o dalším rozvoji však záleží na prvních
letech podnikání a to v jaké míře by se skutečnost podobala předpokladům.
Cílem práce bylo vytvoření podnikatelského plánu pro založení soukromého
mateřského centra v Rychnově nad Kněžnou. Na základě analytické části byl Rychnov
nad Kněžnou zvolen jako vhodná lokalita pro založení centra a v návrhové části byl
vypracován podnikatelský plán. Z tohoto důvodu považuji cíl práce za splněný.
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Příloha č. 1: Předpokládaná rozvaha – optimistická verze (100% naplnění kapacity)

AKTIVA
Stála aktiva
Oběžná aktiva
Krátkodobý
finanční majetek
PASIVA
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Nerozdělený zisk
minulých let
VH běžného
období
Cizí zdroje
Krátkodobé
závazky
Ostatní závazky

Rozvaha k 31. 12. optimistická
2018
2019
2020
2021
474 740
1 157 300
1 710 280
2 173 120
0
0
0
0
474 740
1 157 300
1 710 280
2 173 120

2022
2 641 170
0
2 641 170

474 740

1 157 300

1 710 280

2 173 120

2 641 170

474 740
397 020
500 000

1 157 300
950 000
500 000

1 710 280
1 502 980
500 000

2 173 120
1 971 030
500 000

2 641 170
2 439 080
500 000

0

- 102 980

450 000

1 002 980

1 471 030

- 102 980

552 980

552 980

468 050

468 050

77 720

207 300

207 300

202 090

202 090

77 720

77 720

77 720

92 460

92 460

0

129 580

129 580

109 630

109 630
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Příloha č. 2: Předpokládaná rozvaha – pesimistická verze (60% naplnění kapacity)

AKTIVA
Stála aktiva
Oběžná aktiva
Krátkodobý
finanční majetek
PASIVA
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Nerozdělený zisk
minulých let
VH běžného
období
Cizí zdroje
Krátkodobé
závazky
Ostatní závazky

Rozvaha k 31. 12. pesimistická
2018
2019
2020
231 740
251 900
268 260
0
0
0
231 740
251 900
268 260

2021
356 620
0
356 620

2022
431 300
0
431 300

231 740

251 900

268 260

356 620

431 300

231 740
154 020
500 000

251 900
170 380
500 000

268 260
186 740
500 000

356 620
261 420
500 000

431 300
336 100
500 000

0

- 345 980

- 329 620

- 313 260

- 238 580

-345 980

16 360

16 360

74 680

74 680

77 720

81 520

81 520

95 200

95 200

77 720

77 720

77 720

77 720

77 720

0

3 800

3 800

17 480

17 480
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Příloha č. 3: Předpokládaný výkaz zisku a ztráty – optimistická verze (100% naplnění
kapacity)
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. v Kč (optimistická)
2018
2019
2020
2021
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Opravy
Mzdové náklady
Nájemné
Energie
Poplatky za telefon a
internet
Pojištění
Reklama
Ostatní služby
Celkové náklady
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Celkové výnosy
VH před zdaněním
Daň z příjmů (19%)
VH za účetní období

2022

214 500
97 000
310 880
60 000
20 000

66 000
0
932 640
180 000
60 000

66 000
0
932 640
180 000
60 000

66 000
0
1 109 520
180 000
60 000

66 000
0
1 109 520
180 000
60 000

3 200
5 200
16 200
12 000
738 980

9 600
15 600
9 600
60 000
1 333 440

9 600
15 600
9 600
60 000
1 333 440

9 600
15 600
9 600
60 000
1 510 320

9 600
15 600
9 600
60 000
1 510 320

636 000
636 000
-102 980
0
-102 980

2 016 000
2 016 000
682 560
129 580
552 980

2 016 000
2 016 000
682 560
129 580
552 980

2 088 000
2 088 000
577 680
109 630
468 050

2 088 000
2 088 000
577 680
109 630
468 050
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Příloha č. 4: Předpokládaný výkaz zisku a ztráty – pesimistická verze (60% naplnění
kapacity)

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. v Kč (pesimistická verze)
2018
2019
2020
2021
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Opravy
Mzdové náklady
Nájemné
Energie
Poplatky za telefon a
internet
Pojištění
Reklama
Ostatní služby
Celkové náklady
VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Celkové výnosy
VH před zdaněním
Daň z příjmů (19%)
VH za účetní období

2022

207 900
97 000
310 880
60 000
20 000

39 600
0
932 640
180 000
60 000

39 600
0
932 640
180 000
60 000

39 600
0
932 640
180 000
60 000

39 600
0
932 640
180 000
60 000

3 200
5 200
16 200
12 000
732 380

9 600
15 600
9 600
0
1 247 040

9 600
15 600
9 600
0
1 247 040

9 600
15 600
9 600
0
1 247 040

9 600
15 600
9 600
0
1 247 040

386 400 1 267 200
386 400 1 267 200
- 345 980
20 160
0
3 800
- 345 980
16 360

1 267 200
1 267 200
20 160
3 800
16 360

1 339 200
1 339 200
92 160
17 480
74 680

1 339 200
1 339 200
92 160
17 480
74 680
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Příloha č. 5: Předpokládané cash flow – optimistická verze (100% naplnění kapacity)

Stav peněžních
prostředků
Peněžní tok z provozní
činnosti
Účetní zisk/ztráta z
běžné činnosti před
zdaněním
Změna stavu
pohledávek
Změna stavu
krátkodobých
závazků
Výdaje spojené s
nabytím stálých aktiv
Zvýšení peněžních
prostředků z důvodu
zvýšení základního
kapitálu
Peněžní tok z finanční
činnosti
Stav peněžních
prostředků na konci
účetního období

Cash flow (optimistická verze)
2018
2019
2020

2021

2022

474 740

1 157 300

1 710 280

2 173 120

0

0

0

0

0

-102 980

552 980

552 980

468 050

468 050

0

0

0

0

0

77 720

129580

0

-5 210

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

474 740

1 157 300

1 710 280

2 173 120

2 641 170

0
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Příloha č. 6: Předpokládané cash flow – pesimistická verze (60% naplnění kapacity)
Cash flow (pesimistická verze)
2018
Stav peněžních
prostředků
Peněžní tok z provozní
činnosti
Účetní zisk/ztráta z
běžné činnosti před
zdaněním
Změna stavu
pohledávek
Změna stavu
krátkodobých závazků
Výdaje spojené s
nabytím stálých aktiv
Zvýšení peněžních
prostředků z důvodu
zvýšení základního
kapitálu
Peněžní tok z finanční
činnosti
Stav peněžních
prostředků na konci
účetního období

2019

2020

2021

2022

231 740

251 900

268 260

356 620

0

0

0

0

0

- 345 980

16 360

16 360

74 680

74 680

0

0

0

0

0

77 720

3800

0

13 680

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231 740

251 900

268 260

356 620

431 300

0
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Příloha č. 6: Návrh zakladatelské listiny společnosti

ZAKLADATELSKÁ LISTINA
společnosti Mateřské centrum Happy friends s.r.o.

Článek 1: Obchodní firma
Mateřské centrum Happy friends s.r.o.
Článek 2: Sídlo společnosti
Sídlem společnosti je Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí, PSČ 516 01.
Článek 3: Předmět podnikání
Předmětem podnikání je mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,
včetně lektorské činnosti.
Článek 4: Doba trvání
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Článek 5: Základní kapitál
Základní kapitál společnosti činí 500 000 Kč a je tvořen jediným vkladem společníka ve
výši 500 000 Kč. Tento vklad je vkladem peněžitým a je zcela splacen.
Článek 6: Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel.
Jednatel je statutárním orgánem společnosti a jedná jménem společnosti samostatně a
podepisuje se za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu
společnosti připojí svůj podpis.
Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady společník.
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Článek 7: Závěrečná ustanovení
Tato zakladatelská listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V ……………… dne …………….
……………………………………..
podpis

94

