
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vypracováním reálného podnikatelského plánu pro založení 

obchodu se sportovním zbožím ve Velkém Meziříčí. V teoretické části práce jsou 

shrnuty poznatky, týkající se témat podnikatelského plánu a podnikání samotného. 

V analytické části práce je provedena komplexní analýza současného stavu, na jejímž 

základě jsou vypracovány vlastní návrhy řešení.  V závěru práce je pak provedeno 

celkové zhodnocení proveditelnosti záměru. 

Klíčová slova 

podnikání, podnikatelský plán, analýza, marketing, financování, obchod 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the elaboration of a real business plan for the 

establishment of a sporting goods store in Velké Meziříčí. The theoretical part of the 

thesis summarizes the knowledge, about the business plan and business itself. In the 

analytical part of the thesis, a comprehensive analysis of the current situation is carried 

out, on the basis of which our own solutions are developed. At the end of the thesis, 

overall evaluations of the feasibility of the project are made. 
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ÚVOD 

Kvalitní podnikatelský plán je základním kamenem úspěšného podnikání. Pokud je 

zpracován správně, poskytne nám reálný obraz aktuální situace, posoudí naše možnosti 

a upozorní nás na možné překážky a budoucí problémy. Podnikatelský plán  se tak dá 

přirovnat k moderní GPS navigaci. Ta analyzuje mapové podklady, zohlední překážky 

na trati, naše dopravní možnosti a požadavky. Na základě těchto informací nám poté 

nabídne nejvhodnější cestu a s ohledem k aktuální dopravní situaci nás vede 

k vytýčenému cíli tak, abychom nezabloudili. Výsledkem je pak ušetřený čas, náklady 

i starosti. 

Podnikatelský plán bude vytvořen pro reálný projekt obchodu se sportovním zbožím ve 

Velkém Meziříčí. Vzhledem k vysokému počtu aktivních sportovců v našem městě 

a omezené lokální nabídce vzniká potenciál pro vytvoření alternativy řetězců 

situovaných ve velkých městech, které jsou orientovány především ke generování co 

nejvyššího zisku na úkor kvality a osobního přístupu k zákazníkovi.   

V první  části práce, zabývající se teoretickými východisky, budou vysvětleny základní 

pojmy a principy týkající se podnikání, podnikatelského plánu, použitých analytických 

metod, marketingové strategie a finančního plánu. Druhá část práce bude zaměřena na 

analýzu stávajícího stavu pomocí komplexní analýzy makrookolí, mikrookolí a dalších 

faktorů. Třetí část práce se zabývá vlastním návrhem řešení na základě získaných 

teoretických poznatků a provedené analýzy.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit návrh podnikatelského plánu pro reálný 

projekt obchodu se sportovním zbožím ve Velkém Meziříčí. Na jeho základě bude 

posouzena proveditelnost projektu a popsána východiska pro jeho realizaci. Tohoto cíle 

bude dosaženo prostřednictvím několika dílčích cílů, a to konkrétně vypracováním 

teoretických východisek práce, komplexní analýzy současného stavu a vlastních návrhů 

řešení.   

Prvního dílčího cíle bude dosaženo vysvětlením základních pojmů, principů  

a východisek na základě odborné literatury. Bude definováno podnikání a jeho 

náležitosti. Pro odpovědné budoucí zvolení nejvhodnější právní formy podnikání budou 

představeny legislativou přípustné možnosti. Nastíněny budou principy a doporučená 

struktura podnikatelského plánu. Podrobněji pak budou představeny možné analytické 

metody sloužící jako podklad praktických východisek práce, marketingová a obchodní 

strategie, finanční plán včetně možností financování podnikatelské činnosti a základy 

řízení rizik.  

Druhého dílčího cíle bude dosaženo využitím analytických metod provedených na 

základě získaných poznatků a provedeného vlastního šetření. Faktory makrookolí budou 

zmapovány prostřednictvím SLEPT analýzy a faktory mikrookolí Porterovým modelem 

pěti sil. Tyto analýzy budou doplněny marketingovým průzkumem ve formě 

dotazníkového šetření, který pomůže odhalit potenciální segment zákazníků včetně 

jejich preferencí a analýzou obchodních prostor nabízených na realitním trhu ve Velkém 

Meziříčí, vhodných ke zřízení zamýšlené prodejny. Na základě identifikovaných 

poznatků výše jmenovaných analytických nástrojů bude provedena SWOT analýza, 

která poskytne komplexní obraz o silných a slabých stránkách obchodu, možných 

příležitostech a potenciálních hrozbách. Součástí SWOT analýzy bude také sestavení 

matice čtyř základních situací, které mohou v průběhu podnikatelské činnosti nastat.   

Třetího dílčího cíle bude dosaženo na základě poznatků získaných v teoretické  

a analytické části práce. Nejprve bude navržena základní koncepce plánovaného 

podnikatelského záměru definující základní charakteristiky podnikatelské činnosti. 

Obchodní a marketingová strategie daného záměru bude nastíněna vypracováním 

marketingového mixu a realizovatelnost plánovaného projektu bude zhodnocena 
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prostřednictvím finančního plánu.  Ten zhodnotí ekonomickou situaci, navrhne vhodná 

východiska pro financování podnikatelského záměru a zhodnotí projekt z hlediska jeho 

investiční efektivnosti. 

Postup práce odpovídá plnění dílčích cílů a je tedy rozčleněn do tří částí, a to teoretická 

východiska práce, analýza současného stavu a vlastní návrhy řešení. V závěru práce pak 

bude provedeno celkové zhodnocení proveditelnosti záměru. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část práce se zabývá vymezením základních pojmů týkajících se podnikání, jeho 

zahájení a struktury podnikatelského plánu včetně principů použitých analytických 

metod. 

1.1 Podnikání 

Podle nového občanského zákoníku je podnikatel 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.“ (1, § 420) 

Přičemž za samostatnou je v případě podnikající fyzické osoby považována taková 

činnost, při níž tato fyzická osoba jedná osobně. V případě podnikající právnické osoby 

pak prostřednictvím svého statutárního orgánu (2, s. 20).   

Činnost vykonávaná na vlastní účet je podnikající fyzickou osobou vykonávána pod 

vlastním jménem a příjmením. V případě právnické osoby pak pod jejím názvem 

(obchodní firmou). Pojmem na vlastní odpovědnost se rozumí odpovědnost 

podnikatele za veškeré riziko spojené s vykonávanou činností (2, s. 20).   

Soustavnost značí, že činnost je vykonávána opakovaně a pravidelně. Nikoli náhodně, 

nahodile nebo příležitostně. Provádění činnosti za účelem dosažení zisku pak 

neznamená bezpodmínečnou nutnost jeho dosažení, ale úmysl a cíl podnikatelského 

snažení (2, s. 20).   

Dle § 421 nového občanského zákoníku je za podnikatele považována i každá osoba 

zapsaná v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provozuje. 

Navíc je zde zakotvena také vyvratitelná domněnka, že osoba vlastnící živnostenské 

nebo jiné oprávnění k podnikání podle jiného zákona je taktéž považována za 

podnikatele (3, s. 35).  

Dle § 420 odst. 2 nového občanského zákoníku se pro účely ochrany spotřebitele za 

podnikatele považuje také každá osoba uzavírající smlouvy související s vlastní 

obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého povolání, 

případně osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele (3, s. 35-36).  
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1.2 Právní formy podnikání 

Platná legislativa České republiky připouští podnikání jak právnických tak i fyzických 

osob. Příslušné právní formy určují podnikatelovi práva a povinnosti, proto je důležité 

zvážit všechny podstatné faktory a zvolit právní formu, která je pro podnikatele 

nejvýhodnější (3, s. 35).    

1.2.1 Obchodní korporace 

Jsou upravovány zákonem č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), který je účinný od 1. 1. 2014. Jednotlivé typy  

a členění obchodních korporací je zobrazeno na obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Členění obchodních korporací  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 4) 

 Veřejná obchodní společnost 

Tuto společnost zakládají alespoň dvě osoby za účelem podnikání, případně správy 

vlastního majetku. Zakladatelským dokumentem je společenská smlouva a podmínkou 
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vzniku je zápis do obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu není zákonem 

stanovena. Jejím statutárním orgánem jsou společníci, kteří za dluhy společnosti ručí 

společně a nerozdílně veškerým svým majetkem (3, s. 37; 5). 

 Komanditní společnost 

V této společnosti alespoň jeden společník (komplementář) ručí za dluhy společnosti 

neomezeně veškerým svým majetkem a zároveň alespoň jeden společník (komanditista) 

ručí omezeně. Zakladatelským dokumentem je společenská smlouva a podmínkou 

vzniku je zápis do obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu není zákonem 

stanovena. Povinný vklad komanditisty je určen společenskou smlouvou. Jejím 

statutárním orgánem jsou komplementáři (3, s. 38; 5). 

 Společnost s ručením omezeným 

Je-li společnost zakládána jedinou osobou, je zakladatelským dokumentem 

zakladatelská listina. V případě více společníků je pak zakladatelským dokumentem 

společenská smlouva. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku, přičemž 

minimální výše základního kapitálu je zákonem stanovena na 1 Kč. Společníci ručí 

společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili své vkladové povinnosti (3, s. 37; 5). 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Statutárním orgánem pak 

jednatelé z řad společníků jmenovaných valnou hromadou. V případě, že se tak stanoví 

společenskou smlouvou, může být zřízena dozorčí rada dohlížející na činnost jednatelů. 

Její zřízení však není povinné (3, s. 37; 5). 

 Akciová společnost 

Je-li společnost zakládána jedinou osobou, je zakladatelským dokumentem 

zakladatelská listina. V případě více společníků jsou pak zakladatelským dokumentem 

stanovy. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku, přičemž minimální výše 

základního kapitálu je zákonem stanovena na 2 000 000 Kč, nebo 80 000 euro. 

Společnost za svoje závazky odpovídá celým svým majetkem. Akcionáři za závazky 

společnosti neručí (5). 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada akcionářů. V případě dualistického 

systému je statutárním orgánem představenstvo, na jehož činnost dohlíží dozorčí rada. 

V případě monistického systému je představenstvo nahrazeno statutárním ředitelem. 
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Kontrolním a řídícím orgánem je pak správní rada organizovaná a řízena předsedou 

správní rady (5). 

 Družstvo 

Společenství neuzavřeného počtu osob (nejméně tři členové), jehož účelem založení 

může být podnikání. Zakládacím dokumentem jsou stanovy, přičemž společnost vzniká 

zápisem do obchodního rejstříku. Základní kapitál je tvořen součtem členských vkladů 

určených stanovami, přičemž jeho výše není zákonem stanovena. Družstvo za svoje 

závazky odpovídá celým svým majetkem. Členové za závazky družstva společnosti 

neručí (3, s. 38; 5). 

Nejvyšším orgánem společnosti je členská schůze, statutárním orgánem představenstvo 

a kontrolním orgánem kontrolní komise. Prostřednictvím stanov mohou být zřízeny jiné 

orgány. V případě malého družstva (méně než padesát členů) mohou stanovy určit, že 

funkci představenstva a kontrolní komise přebírá členská schůze (3, s. 38-39; 5). 

1.2.2 Živnostenské oprávnění 

Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991, o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), který je účinný od 1. 1. 1992. Uvedený zákon definuje podnikání 

takto: „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.“ (6, § 2) 

Zákonem stanovené podmínky k provozování živnosti se dělí na všeobecné a zvláštní. 

Všeobecnými podmínkami nutnými k provozování živnostenského podnikání je 

dosažení věku 18 let (případně souhlas zákonného zástupce a přivolení soudu), 

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Zvláštními podmínkami jsou pak 

odborná případně jiná způsobilost. V případě provozování živnosti prostřednictvím 

odpovědného zástupce musí tento zástupce splňovat výše zmíněné podmínky. 

Odpovědným zástupcem je podnikatelem ustanovená fyzická osoba odpovědná za 

řádné provozování živnosti v souladu s živnostenskoprávními předpisy, přičemž 

nemůže být ve smluvním vztahu pro více než čtyři podnikatele (3, s. 41; 6). 

Živnost nabízí vhodnou formu podnikání pro začínajícího podnikatele. Umožňuje 

snadné a rychlé zahájení podnikání. Při splnění zákonem stanovených podmínek 



 

18    

 

umožňuje uplatňování výdajů procentem z příjmů, případně vedení daňové evidence. 

Zároveň nevyžaduje složení žádného kapitálu. Hlavní nevýhodu pak představuje 

neomezené ručení celým majetkem za závazky z podnikání (2, s. 69). 

Živnosti se dělí dle požadavků na odbornou způsobilost. Jednotlivé typy a členění 

obchodních živností je zobrazeno na obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2: Členění živností dle živnostenského zákona  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7, s. 34) 

 Živnosti ohlašovací  

Jsou-li splněny všechny zákonem stanovené podmínky, stačí k jejich provozování 

ohlášení. Dále se dělí na živnosti řemeslné, vázané a volné. K provozování živnosti 

řemeslné je potřebné doložení patřičného vzdělání v oboru případně praxe. Živnost 

vázaná vyžaduje prokázání odborné způsobilosti podnikatele, dle příslušné přílohy 

živnostenského zákona. Provozování živnosti volné pak vyžaduje pouze splnění 

všeobecných podmínek podle živnostenského zákona, přičemž nevyžaduje prokázání 

žádné odborné ani jiné způsobilosti (2, s. 67; 6). 

 Živnosti koncesované  

Jsou provozovány na základě koncese. Podmínkami pro její udělení je kromě splnění 

odborné způsobilosti i kladné rozhodnutí příslušného orgánu státní správy (2, s. 67; 

6). 

1.2.3 Podnikání na základě jiného než živnostenského oprávnění 

Platí zde odlišné podmínky než u podnikání živnostenského vyplývající z příslušných 

právních předpisů pro daný obor. Týká se například činností lékařů, advokátů nebo 

daňového poradenství vykonávaného na základě osvědčení o registraci do Komory 

daňových poradců ČR (3, s. 47). 

Živnosti 

Ohlašovací 

Řemeslné 

Vázané 

Volné Koncesované 
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1.3 Podnikatelský plán 

„Abychom mohli komplexně posoudit reálnost a životaschopnost našeho 

podnikatelského nápadu, musíme si sestavit podnikatelský plán. Je to písemný dokument 

zpracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnitřní i vnější faktory 

související s podnikatelskou činností.“ (2, s. 59) 

1.3.1 Účel podnikatelského plánu 

Primárním účelem podnikatelského plánu je jeho interní využití v podobě nástroje 

sloužícího pro plánování, rozhodování a kontrolu. Podnikateli podává odpovědi na 

otázky: Kde se nachází? Kam se chce dostat? Jak toho dosáhnout? Jeho význam je 

zásadní především při zahájení podnikatelské činnosti nebo jeho zásadních změnách (2, 

s. 59; 8 s. 14).     

Neméně významný je však při jednání s externími subjekty jako jsou například banky 

či jiní investoři. Těm poskytuje odpovědi na otázky: Co podnikatel dělá? Co nabízí? 

Co potřebuje? Kvalitní podnikatelský plán tak může být klíčovým faktorem pro 

zajištění kapitálu potřebného pro realizaci daného projektu (2, s. 59-60; 8, s. 14).     

1.3.2 Zásady podnikatelského plánu 

Má-li podnikatelský plán úspěšně plnit svou funkci, měl by respektovat obecně platné 

zásady. Hlavními zásadami kvalitního podnikatelského plánu tedy jsou (2, s. 60). 

 Inovativnost 

Poskytované výrobky a služby by ve srovnání s konkurencí měli přinášet přidanou 

hodnotu. Důležitá je ovšem také schopnost tuto přidanou hodnotu prokázat (2, s. 60). 

 Srozumitelnost a uvážená stručnost 

Forma vyjadřování by měla být jednoduchá, bez zbytečného vyjadřování mnoha 

myšlenek v jedné větě. Myšlenky a závěry by tedy měli být podloženy čísly  

a formulovány stručně, v žádném případě však na úkor vynechání důležitých informací 

a faktů (2, s. 60). 
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 Logičnost a přehlednost 

Myšlenky a skutečnosti by měly být podloženy fakty, měly by na sebe navazovat  

a neměly by si vzájemně odporovat. Pro větší přehlednost je dobré doplnit 

podnikatelský plán tabulkami a grafy. Vhodné je také doplnit plán časovým 

harmonogramem (2, s. 60). 

 Pravdivost a reálnost 

Podnikatelský plán by měl být sestaven na základě reálných a pravdivých informací, 

které by se měli zrcadlit ve vyvozených závěrech (2, s. 60). 

 Respektování rizik 

Součástí podnikatelského plánu by měla být identifikace možných rizik a návrh opatření 

pro jejich eliminaci, což omezí vznik budoucích problémů (2, s. 60). 

1.3.3 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura ani rozsah není závazně dána a liší se v závislosti na zvoleném typu podnikání 

a účelu podnikatelského plánu. Obecně by měl podnikatelský plán obsahovat následující 

body: 

 Titulní strana 

Uvádí se zde stručný obsah podnikatelského plánu a základní koncepce, kterou 

podnikatel hodlá rozvíjet. Měla by obsahovat název společnosti, její sídlo, jména 

podnikatelů s uvedeným kontaktem, popis společnosti, povahu podnikání, částku  

a strukturu financování. (7, s. 57). 

 Exekutivní souhrn 

Jeho hlavním úkolem je podnícení zájmu potenciálních investorů. Obvykle bývá 

zpracován na základě získaných poznatků až v konečné fázi (7, s. 57). 

 Analýza odvětví 

Na základě celé řady faktorů se provádí komplexní analýza prostředí, historických 

výsledků a vývojových trendů, včetně předpovědí vydávaných vládními orgány a jinými 

odbornými institucemi (7, s. 57). 
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 Popis podniku 

Podrobně představuje nový podnik potenciálním investorům. Popisuje poskytované 

výrobky a služby, umístění podniku, jeho velikost, přehled personálu, podnikové 

zařízení a průpravu podnikatele (7, s. 58). 

 Obchodní/výrobní plán 

Měl by zachycovat celý obchodní/výrobní proces, uvádět informace o nákladech, 

uzavřených smlouvách, dodavatelích, potřebných skladovacích prostorech a ostatních 

informacích týkajících se obchodu se zbožím a službami. V případě výrobního podniku 

se pak uvádí i informace o závodu, strojích, zařízení, používaných materiálech  

a případných subdodavatelích (7, s. 58). 

 Marketingový plán 

Objasňuje plánovaný způsob distribuce, oceňování a propagování. Také odhaduje 

budoucí objem obchodu, produkce a služeb, na jehož základě se odvozuje rentabilita 

podnikání (7, s. 58). 

 Organizační plán 

Popisuje formu vlastnictví a rozvádí informace o managementu a případných 

obchodních podílech. Popisuje také celou organizaci vnitropodnikových činností (7, 

s. 58-59). 

 Hodnocení rizik 

V této části podnikatelského plánu jsou analyzována rizika a navrhovat alternativní 

protiopatření pro případ, že by se některé z nich projevili. Rizika obvykle plynou 

například ze špatně zvoleného marketingu, opatření konkurence nebo technologického 

pokroku (7, s. 59). 

 Finanční plán 

Předpokládá objemy potřebných investic a hodnotí ekonomickou reálnost 

podnikatelského plánu. Součástí finančního plánu obvykle bývá odhad rozvahy  

a predikce výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) a vývoj hotovostních toků spojených 

s podnikatelskou činností na 3 roky (7, s. 59). 
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 Přílohy  

Do této části podnikatelského plánu spadají informativní materiály nezačleňované do 

textové části, kde na ně bývá odkazováno (7, s. 59). 

1.4 Analýza 

Příprava podnikatelského plánu se zakládá na výstupech provedené analýzy. Pro 

analýzu makrookolí může být použita například SLEPT analýza a k analýze 

mikrookolí Porterův model pěti sil. Tyto nejpoužívanější analýzy mohou být 

doplněny také marketingovým výzkumem, případně analýzou umístění kamenné 

prodejny. Na základě těchto analýz bud provedena analýza SWOT (2, s. 131; 9, s. 47).  

1.4.1 SLEPT analýza 

Jinak označovaná též jako PEST analýza, je nástrojem pro posouzení a predikci vývoje 

faktorů makrookolí, ze kterých se v budoucnu mohou vyvinout příležitosti nebo 

hrozby. Název je tvořen počátečními písmeny hodnocených faktorů sociálních, 

legislativních, ekonomických, politických a technologických (9, s. 48; 10, s. 178-180).  

Sociální oblast zkoumá geografii, demografii, trh práce, sociální aspekty, kulturní 

charakteristiky a podobně. Legislativní oblast se zabývá zákonnými normami 

ovlivňujícími podnikatelskou činnost, případně posuzuje vymahatelnost práva. 

Ekonomická oblast hodnotí makroekonomické ukazatele a daňové zatížení. Politická 

oblast řeší politickou stabilitu, politickou podporu podnikání, případně vliv politických 

osobností, stran a jiných skupin. Technologická oblast se zabývá výzkumem, vývojem, 

novými trendy v oblasti technologií, morálním zastaráváním a jinými technologickými 

faktory ovlivňující podnikatelskou činnost (9, s. 48-49; 10, s. 179-180). 

1.4.2 Porterův model pěti sil 

Jedná se o analytický nástroj mikrookolí podniku Hodnotí pět základních složek 

konkurence v odvětví a zjišťuje, které z nich mají pro podnik zásadní význam. 

Provedení analýzy pak podnikateli poskytuje obraz o potenciálních hrozbách, na které 

je třeba reagovat a je-li to možné, využít je ve svůj prospěch. Mezi hodnocené faktory 
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patří hrozby stávající konkurence, nových substitutů a vstupu nových konkurentů 

na trh. Dále pak síly dodavatelů a odběratelů (2, s. 131; 10, s. 191). 

1.4.3 Marketingový výzkum 

Slouží k získání relevantních informací potřebných pro zvolení vhodné marketingové 

strategie a sestavení marketingového mixu. Jeho cílem může být například zjištění 

segmentu, chování, potřeb a preferencí potenciálních zákazníků. Výzkum by měl 

formulovat cíle a na základě získaných sekundárních a především primárních informací 

zhodnotit a srozumitelně interpretovat zjištěné skutečnosti. Primární informace se 

nejčastěji získávají pozorováním, experimentováním, případně dotazováním (2,  

s. 193-196; 11 s. 35-36).  

Základním nástrojem sběru primárních informací je dotazník ve formě souboru otázek. 

Dotazník by měl být srozumitelný, jednoznačný a obecně by měl obsahovat jeho účel, 

identitu podniku a poděkování respondentům za jeho vyplnění. Otázky by se měli týkat 

identifikace respondenta (například věk, pohlaví, bydliště, příjem,…) a především cílů 

průzkumu (2, s. 195-196). 

1.4.4 Analýza umístění kamenné prodejny 

Umístění prodejny zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost podnikání, přičemž volbu 

umístění ovlivňuje celá řada faktorů. Těmi základními jsou: 

 atraktivita lokality a frekventovanost výskytu potenciálních zákazníků,  

 dopravní spojení a možnost parkování,  

 konkurence v okolí, 

 náklady spojené s prodejnou,    

 vzhled prodejny a její prostředí, 

 využitelná plocha prodejny a skladovacích prostor, 

 technický stav prodejny, 

 vybavenost prodejny, 

 dispoziční řešení prostor, 

 možnost úprav a přizpůsobení prostor požadavkům, 

 možnost rozšíření podnikání (3, s. 52-55). 
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1.4.5 SWOT analýza 

Je jednou z nejužívanějších analytických metod, která přehledným způsobem staví silné 

a slabé stránky podniku proti příležitostem a hrozbám vycházejících z okolí podniku. 

Silné a slabé stránky představují interní faktory, které podnikatel do jisté míry může 

ovlivňovat. Příležitosti a hrozby pak představují faktory externí, které podnikatel přímo 

ovlivňovat nemůže. Do jisté míry na ně však lze adekvátně reagovat. Její zpracování 

vychází z poznatků zjištěných na základě provedení předešlých analýz a slouží jako 

podklad pro vytváření strategií a identifikaci kritických oblastí (9, s. 48; 10, s. 295-297). 

Na základě provedené analýzy mohou nastat čtyři rozdílné situace. V případě strategie 

WO je cílem podniku díky příležitostem eliminovat slabé stránky. Strategie SO nabízí 

optimální variantu, kdy lze silné stránky podniku využít v rámci možných příležitostí. 

Strategie ST představuje střet silných stránek a možných hrozeb. V takovémto případě 

je třeba hrozby včas identifikovat a minimalizovat ohrožení maximálním využitím 

silných stránek. Posledním typem je nejméně příznivá strategie WT, kde převažují 

slabé stránky a zároveň se v okolí nacházejí hrozby. V takovémto případě je snaha  

o minimalizaci hrozeb a slabých stránek, většinou formou kompromisů a opouštěním 

pozic (2, s. 133; 10, s. 299). 
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Tabulka č. 1: Matice SWOT  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 10, s. 299) 

Vnitřní faktory 

 

 

Vnější faktory 

Slabé stránky (W) Silné stránky (S) 

Příležitosti (O) 

WO strategie 

„hledání“ 

Překonání slabé stránky 

využitím příležitosti 

SO strategie 

„využití“ 

Využití silné stránky ve 

prospěch příležitosti 

Hrozby (T) 

WT strategie 

„vyhýbání“ 

Minimalizace slabé stránky 

a vyhnutí se ohrožení 

ST strategie 

„konfrontace“ 

Využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení 

1.5 Marketingová a obchodní strategie 

Vhodně zvolená marketingová a obchodní strategie má významný vliv na budoucí 

úspěšnost podnikání. Obecně se skládá ze dvou kroků. Prvním je definování 

marketingové strategie, druhým pak sestavení marketingového mixu (8, s. 22-23). 

1.5.1 Marketingová strategie 

Marketingová strategie řeší tři okruhy problémů. Prvním z nich je výběr cílového trhu 

na základě provedené segmentace. Druhým je určení tržní pozice produktu a nabízených 

služeb. Snahou je odlišit se od konkurence a dostat se do povědomí potenciálních 

zákazníků. Toho lze dosáhnout efektivní komunikací a propagací námi nabízené, pro 

zákazníky důležité konkurenční výhody (8, s. 22-23). 

1.5.2 Marketingový mix 

Je sestavován v souladu se zvolenou marketingovou strategií. Klasicky bývá tvořen 

čtyřmi základními nástroji a to produktem, cenou, distribucí a propagací. Ty mohou 

být doplněny ještě o politicko-společenské rozhodnutí, veřejné mínění a lidské zdroje 

(8, s. 23).  
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 Produkt 

Je zásadním nástrojem marketingového mixu. Představuje nabídku podniku na trhu  

a jeho cílem je uspokojovat potřeby zákazníků. Řeší, jaké produkty a v jakém objemu 

bude podnik nabízet s ohledem k jejich parametrům, životním cyklům a jiným faktorům 

(8, s. 23-24).      

 Cena 

Cenová politika ovlivňuje příjmy a tím pádem prosperitu podnikání. Při tvorbě cen je 

třeba brát v potaz firemní cíle, náklady, slevy, poptávku, konkurenci, fázi životního 

cyklu produktu, právní a regulační opatření. Typickými cíly cenové politiky jsou 

například orientace na přežití, orientace na maximalizaci zisku a orientace na 

maximalizaci tržního podílu (8, s. 23-24).      

 Distribuce 

Distribuční politika řeší návrh vhodné organizace distribučních cest. Stanovuje tak 

vhodný způsob přesunu produktu od výrobce k zákazníkovi (2, s. 213). 

 Propagace 

Hlavním cílem komunikační politiky je stimulace poptávky k nákupu. Mimo to má ale 

také za úkol poskytovat informace potenciálním spotřebitelům, zvyšovat povědomí  

a vytvářet u nich pozitivní vnímání a preference k produktu/značce. Toho dosahuje 

pomocí nástrojů komunikačního mixu. Těmi jsou reklama, podpora prodeje, public 

relations osobní prodej a přímý marketing (2, s. 219).    

1.6 Finanční plán 

Finanční plán je klíčová součást podnikatelského plánu, vyjadřující reálnost 

podnikatelského záměru s ohledem k ekonomické proveditelnosti. Finanční plán 

zahrnuje zejména plán majetku a zdrojů (rozvaha), plán výnosů a nákladů (příjmů  

a výdajů), vývoj peněžních toků, plán financování, hodnocení efektivnosti, případně 

výpočet bodu zvratu (2, s. 65). 
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1.6.1 Rozvaha podniku 

Rozvaha je jedním ze základních účetních výkazů a poskytuje přehledný obraz  

o majetku firmy (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva). Již při založení firmy 

sestavuje podnikatel zahajovací rozvahu, která je přehledem o majetku vkládaném do 

podnikání a zdrojích, ze kterých bylo jeho pořizování financováno (2, s. 314). 

Tabulka č. 2: Rozvaha ve zkráceném rozsahu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9, s. 128) 

AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) PASIVA CELKEM (A+B+C) 

A. 
Pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál 
A. Vlastní kapitál 

B. Stálá aktiva A. I. základní kapitál 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. II. Kapitálové fondy 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. III. Fondy tvořené ze zisku 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek A. IV. 
Výsledek hospodaření minulých 

let 

  
A. V. 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C. I. Zásoby B. I. Rezervy 

C. II. Dlouhodobé pohledávky B. II. Dlouhodobé závazky 

C. III. Krátkodobé pohledávky B. III. Krátkodobé závazky 

C. IV. Finanční majetek B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Ostatní aktiva C. Ostatní pasiva 

1.6.2 Výkaz zisku a ztrát 

Porovnává výnosy a náklady, vyčísluje hospodářský výsledek. Výnosy a náklady se 

člení na provozní, finanční a mimořádné. Porovnáním výnosů a nákladů zjistíme 

hospodářský výsledek, který může nabývat hodnotu kladnou (zisk), nebo hodnotu 

zápornou (ztráta) (2, s. 319-321). 

1.6.3 Příjmy a výdaje 

V souvislosti s příjmy a výdaji se obvykle setkáváme s využitím přehledu o peněžních 

tocích cash-flow, který sleduje peněžní tok v provozní, investiční a finanční oblasti. 

Provozní cash-flow shrnuje příjmy a výdaje související s hlavní podnikatelskou 
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činností. Investiční cash-flow mapuje změny ve vlastnictví dlouhodobého majetku. 

Finanční cash-flow shrnuje změny ve struktuře financování (9, s. 136). 

Vzhledem k využití možnosti vést daňovou evidenci místo účetnictví a s ohledem 

k faktu, že náklady a výnosy nemusí být spojeny s výdaji a příjmy, bude v rámci 

praktické části použito porovnání příjmů a výdajů.   

1.6.4 Zdroje financování podniku 

Pro financování majetku podniku je třeba zajistit odpovídající finanční zdroje kapitálu. 

Ty se dělí na interní, vznikající vlastní činností podniku a externí. Dle časového 

hlediska se dělí na krátkodobé, se splatností do jednoho roku a dlouhodobé. V tomto 

případě obecně platí snaha o financování oběžného majetku zdroji krátkodobými  

a dlouhodobého majetku zdroji dlouhodobými. Z hlediska poskytovatele se pak finanční 

zdroje dělí na vlastní a cizí (2, s. 329; 8, s. 144).       

Relace mezi vlastním a cizím kapitálem je kromě potřeby cizích zdrojů závislá 

především na ceně kapitálu (náklady spojené s pořízením příslušného kapitálu), která 

je závislá na době splatnosti, systému zdanění a riziku. S délkou splatnosti a rizikem 

věřitele stoupá i cena kapitálu. Úroky z úvěru a obligací jsou na rozdíl od dividend 

odčitatelnou položkou pro zdanění, což v důsledku snižuje cenu cizího kapitálu (12,  

s. 64-65). 

Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika doporučuje, aby cizí zdroje nepřesahovaly 

zdroje vlastní, s ohledem k oblasti podnikání. Financování se vstupem do základního 

kapitálu podniku nabízí možnosti vlastních zdrojů financování, venture kapitálu, 

primární emise akcií, tichého společenství, manažerského odkupu a modelu business 

angel. V rámci dluhového financování lze využít možnosti úvěrů, leasingu, dluhopisů, 

mezaninového financování, faktoringu a forfaitingu. Nenávratné zdroje financování pak 

představují dotace (7, s. 114; 8, s. 147-155). 

 Bankovní úvěry 

Cenu poskytnutí úvěru představuje úrok spolu s ostatními výdaji spojenými s jeho 

získáním a je ovlivněna především dobou splatnosti a bonitou klienta. Banky v případě 

poskytnutí úvěru většinou požadují realizovat obrat přes svoje účty, čímž zvyšují svoje 

příjmy a získávají přehled o výsledcích podniku. Úvěr je poskytován na základě žádosti 
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a vyhodnocení požadovaných dokumentů. V případě krátkodobého úvěru je 

požadováno ručením oběžným majetkem a v případě dlouhodobého zástavou majetku, 

podepsáním směnky, nebo jejich kombinací (8, s. 147-148). 

 Obchodní úvěry 

Jsou poskytovány dodavateli formou odkladu platby za poskytnuté zboží nebo služby. 

Méně častou variantou jsou úvěry poskytované odběrateli v oborech s velmi dlouhou 

dobou výroby (8, s. 148).    

 Hypotéka, americká hypotéka 

Pro získání finančních zdrojů do začátku podnikání lze využít hypoteční úvěr, jehož 

splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. V případě americké hypotéky se 

jedná o neúčelový hypoteční úvěr, který podnikateli umožňuje použít prostředky na 

cokoliv (8, s. 148). 

 Leasing 

Nabízí formu financování dlouhodobého majetku, při němž podnik bezprostředně 

nezíská peníze, ale majetek, za který nemusí ihned zaplatit plnou cenu. Předmět 

leasingu je však po dobu leasingu vlastnictvím leasingové společnosti. Výhodou 

leasingu je obvykle jednodušší sjednání a jeho nezahrnutí v dlouhodobých cizích 

zdrojích, přičemž jeho splátky se zahrnují do provozních nákladů. Na druhé straně 

celkový součet akontace, splátek a případného odkupu představuje dražší variantu než 

nákup na úvěr (8, s. 149-150). 

 Dluhopisy 

Představují cenné papíry, v nichž se dlužník (emitent) zavazuje ve stanovené době 

splatit nominální hodnotu a ve stanovené lhůtě vyplácet roční nebo pololetní úrok 

včetně dalších odměn svým věřitelům (majitelé dluhopisů). Oproti akciím bývá úrok 

nižší než vyplácené dividendy a podnikatel neztrácí kontrolu nad činností podniku, 

dlužníkovi však přináší vyšší riziko (8, s. 148).   

 Mezaninové financování 

Jedná se o formu dluhového financování určeného spíše středním a větším podnikům 

s úspěšnou historií, při kterém získané peněžní prostředky mají vůči vlastníkům 
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podniku povahu podřízeného dluhu se zástavním právem na akcie. Představuje dražší 

formu financování, avšak bez nutnosti dodatečného ručení. Obecně bývá prováděno 

soukromými investory, private equity společnostmi i bankami (8, s. 149). 

 Faktoring a forfaiting 

Představují formy financování založené na odkupu pohledávek podniku před dobou 

jejich splatnosti faktoringovou nebo forfaitingovou společností (8, s. 151). 

 Vklady vlastníků 

Jedná se o vlastní externí zdroj financování, jehož povinná výše je odvislá od právní 

formy podnikání. Nároky majitelů se při likvidaci podniku vypořádávají až jako 

poslední. V případě akcií se finanční zdroje získávají jejich upisováním (emisí), přičemž 

akcie představují cenný papír opravňující akcionáře jako společníka podílet se na řízení 

podniku, zisku a likvidačním zůstatku při zániku podniku (8, s. 151-152).     

 Zisk 

Princip vlastního interního samofinancování, při němž se nezvyšuje objem závazků a 

snižuje se finanční riziko podniku. Na druhé straně zisk není zcela stabilním zdrojem, 

neboť musí být nejdříve vygenerován činností podniku (8, s. 152).      

 Odpisy  

Vlastní interní stabilní zdroj financování představující peněžní vyjádření opotřebování 

dlouhodobého majetku. Zabezpečují postupný přenos ceny tohoto majetku do daňově 

uznatelných nákladů. (7, s. 102; 8, s. 152).   

 Venture kapitál 

Představuje zdroj financování rizikovějších projektů, které však předpokládají vysoký 

výnos. Investor (fond venture kapitálu) vstupuje do podniku formou navýšení 

základního kapitálu. Po zhodnocení investice se provede odprodej celého podniku nebo 

jen kapitálového podílu fondu venture a navrácení zhodnocené investice do fondu (8, s. 

153).       
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 Business angel 

Obdoba venture kapitálu s tím rozdílem, že investice nastává v menších objemech 

prostřednictvím jednoho investora poskytujícího podniku mimo jiné také určitého 

know-how (8, s. 154). 

 Primární emise akcií 

Představuje klasický nástroj pro získání rozvojového kapitálu větších společností 

prostřednictvím uvedení určitého podílu společnosti formou akcií na burzu cenných 

papírů (8, s. 155). 

 Tiché společenství 

Zdrojem financování se stávají vklady osoby nazývané tichý společník, přičemž 

tichému společníkovi nenáleží podíl na řízení podniku. Hlavní nevýhodu z hlediska 

podnikatele obvykle představují vyšší výnosy požadované tichým společníkem (8,  

s. 155).  

 Manažerský odkup 

Private equity společnost nebo strategický partner odkoupí určitou část podílu podniku 

spojeného s řízením podniku. Zakladatel si může ponechat část podílu a aktivně se 

podílet na dalším rozvoji podniku, případně prodat celý svůj podíl (8, s. 155).  

  Dotace 

Představují nenávratné zdroje financování poskytované státem, případně jinými 

institucemi. Přímé dotace znamenají zvýšení příjmů, nepřímé dotace pak snížení výdajů 

podniku (7, s. 114-115).   

1.6.5 Metody posouzení finanční stability projektu 

Používá se metoda peněžních toků, ve kterých se vychází z konkrétního způsobu 

financování. Ta posuzuje, zda-li generované příjmy stačí k úhradě veškerých výdajů 

projektu (11, s. 101). 
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1.6.6 Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

Metoda hodnocení se volí s ohledem k charakteru daného projektu. Základem 

investičního rozhodování je peněžní tok projektu. Obecně lze využít například metody 

nákladové, doby splacení investice, čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového 

procenta a ukazatele rentability (2, s. 327; 11, s. 63). 

 Nákladové metody 

Používají se v případech projektů, jejichž realizace je nutná, případně projektů 

s neurčitou hodnotou přínosu. Nepracují s faktorem času, proto se řadí do kategorie 

statických metod. Jejich princip je založen na srovnání více variant, přičemž posuzují 

efektivitu jednotlivých variant podle kritéria průměrných ročních nákladů. Nákladová 

metoda umožňuje vybrat nejlepší variantu, avšak neposkytuje zjištění, zda bude 

dosaženo zisku nebo ztráty (2, s. 327-328). 

Tabulka č. 3: Schéma kalkulace průměrných ročních nákladů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s. 327) 

Druh nákladů Investiční varianta I1 Investiční varianta I2 

1. Provozní náklady 

 Materiálové 

 Osobní 

 Energie 

 Opravy 

 Služby 

 … 

 

 

 

2. Kalkulační odpisy   

3. Kalkulační úrok   

Celkové průměrné roční náklady   

Kalkulační odpis představuje lineární odpis vyjádřený podílem hodnoty pořizovaného 

předmětu a počtem let jeho efektivního využití. Kalkulační úrok stanovuje průměrný 

roční výnos požadovaný jako kompenzace za ušlý výnos. Jeho hodnota představuje 

součin alternativní výnosové míry a průměrné hodnoty pořizovaného předmětu na 

začátku a konci jeho životnosti (2, s. 328). 
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 Metoda doby návratnosti investice 

Uvádí, za jakou dobu budou investované prostředky navráceny na základě sumarizace 

dosažených příjmů a celkových investičních výdajů. Kritériem hodnocení je doba 

životnosti investice, která by měla být delší než vypočítaná doba návratnosti. 

Nevýhodou metody je nezohledňování faktoru času (2, s. 328). 

 Metoda čisté současné hodnoty 

Jedná se o dynamickou metodu aplikující principy peněžních toků, časové hodnoty 

peněz a rizika. Vyjadřuje rozdíl diskontovaných peněžních příjmů z investice  

a kapitálových výdajů, čímž stanovuje efekt získaný nad rámec požadované výnosnosti. 

Výpočet se provádí dle následujícího vzorce: 

      
  

      
    

 

   

 

kde:  NPV - čistá současná hodnota, 

 Pt - příjem z investice v jednotlivých letech životnosti, 

 n - doba životnosti investice, 

 t - jednotlivé roky životnosti,    

 i - diskontní sazba (požadovaná výnosnost), 

 IV - investiční výdaj spojený s realizací investice (2, s. 328-329). 

Dosahuje-li NPV hodnoty větší než nula, pak investiční projekt převyšuje požadovanou 

míru výnosu, je-li hodnota rovna nule, dosahuje přesně požadovaného výnosu a je-li 

hodnota NPV menší než nula, pak investiční projekt nedosahuje požadované míry 

výnosu (2, s. 329).     

 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Udává výnosnost, při níž je čistá současná hodnota rovna nule. Výpočet se provádí dle 

následujícího vzorce:  

 
  

      
    

 

   

 

kde:  NPV - čistá současná hodnota, 

 Pt - příjem z investice v jednotlivých letech životnosti, 
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 n - doba životnosti investice, 

 t - jednotlivé roky životnosti,    

 i - diskontní sazba (požadovaná výnosnost), 

 IV - investiční výdaj spojený s realizací investice (2, s. 329). 

 Ukazatelé rentability 

Umožňují měření výkonnosti kapitálu poměřováním zisku projektu s vloženými 

prostředky. Jejich výhodami je srozumitelnost a jednoduchost propočtů. Nevýhodu na 

druhé straně představuje jejich závislost na způsobu odepisování, respektive pravidlech 

účetnictví a nezohledňování faktoru času. Mezi základní ukazatele patří rentabilita 

vlastního kapitálu (ROE), celkového kapitálu (ROA), dlouhodobě investovaného 

kapitálu (ROI) a účetní rentabilita projektu (ÚRP) (11, s. 64-65). 

ROE vyjadřuje míru zhodnocení vlastního kapitálu a vypočte se jako podíl zisku po 

zdanění (případně před zdaněním) k vlastnímu kapitálu. ROA představuje míru 

zhodnocení celkového kapitálu. ROA se vypočítá jako zlomek, který je v čitateli 

zastoupen součtem hrubého zisku a úroků (EBIT), případně součtem zisku po zdanění  

a zdaněných úroků (zdaněný EBIT) a ve jmenovateli celkovým vloženým kapitálem. 

ROI vyjadřuje míru zhodnocení dlouhodobého kapitálu. Na rozdíl od výpočtu ROA je 

tedy jmenovatelem pouze dlouhodobě investovaný kapitál (11, s. 64). 

ÚRP se na rozdíl od výše jmenovaných nestanovuje pro jednotlivé roky zvlášť, ale 

stanovuje se jako podíl průměrné roční výše zisku po zdanění k průměrné hodnotě 

pořízeného dlouhodobého majetku. Průměrná roční výše zisku po zdanění se stanoví 

jako aritmetický průměr zisků v jednotlivých letech a průměrná hodnota pořízeného 

dlouhodobého majetku jako součet vstupní ceny a zůstatkové hodnoty na konci 

životnosti projektu podělený dvěma (11, s. 64-65).         

1.7 Řízení rizik 

Řízení rizik projektů má za úkol zvyšovat pravděpodobnost jejich úspěšnosti a snižovat 

nebezpečí jejich neúspěšnosti. Práce s rizikem nejistoty by měla prostupovat celou 

přípravou projektu a zjišťovat, které faktory jsou významné, jaké riziko projektu je ještě 

přijatelné a jakým i opatřeními rizika snížit (11, s. 141). 
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1.7.1 Analýza rizik 

V rámci podnikatelského plánu riziko představuje negativní odchylku od stanovených 

cílů, která má negativní dopad na podnikání. Analýza těchto rizik poskytuje důležitá 

zjištění pro následnou přípravu opatření. Rizika lze dělit na vnitřní a vnější, 

ovlivnitelná a neovlivnitelná, nebo dle věcné náplně. Rizika obvykle plynou například 

ze špatně zvoleného marketingu, opatření konkurence nebo technologického pokroku. 

Analýza může být prováděna například metodou expertního hodnocení nebo analýzou 

citlivosti (7, s. 59; 8, s. 31-32). 

 Expertní hodnocení 

Nabízí odborný odhad významnosti jednotlivých rizikových faktorů podle 

pravděpodobnosti jejich výskytu a intenzity negativního vlivu (8, s. 32). 

 Analýza citlivosti 

Analyzuje citlivost výsledku hospodaření na jednotlivých faktorech. Primárně se jedná 

o faktory zhodnocené expertním odhadem jako významné. Nejsledovanějšími faktory 

jsou výše poptávky, změny fixních a variabilních nákladů, či realizovatelná tržní cena 

nabízených produktů s ohledem ke konkurenci (8, s. 32). 

1.7.2 Opatření ke snížení rizika 

Opatření na snížení rizika lze obecně dělit do dvou kategorií. Opatření preventivní, 

které mají na starosti odstranění, případně oslabení příčin vzniku nepříznivých 

rizikových situací. Opatření snižující nepříznivý důsledek rizika nemají vliv na vznik 

rizika, ale mají za úkol snížit nepříznivé dopady při vzniku rizikové situace (11, s. 183).   

Využít lze diverzifikaci rozšiřováním nabízených produktů, dělení rizika mezi více 

účastníků podílejících se na podnikatelském plánu a transfer na jiné subjekty například 

uzavíráním dlouhodobých smluv (8, s. 32-33).   
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce bude provedena komplexní analýza, která bude sloužit jako podklad 

pro vypracování podnikatelského záměru. Ten se týká založení obchodu se sportovním 

zbožím s kamennou prodejnou zřízenou ve městě Velké Meziříčí. Konkrétním 

sortimentem je pak obuv, oblečení, vybavení pro sálové i venkovní sporty, outdoorové 

vybavení, ale i cvičební pomůcky.  

Jako nástroje pro analýzu makrookolí a mikrookolí budou použity SLEPT analýza  

a Porterův model pěti sil. Ty budou doplněny marketingovým průzkumem a analýzou 

umístění prodejny. Nakonec bude provedena SWOT analýza, která poskytne komplexní 

obraz o silných a slabých stránkách obchodu, možných příležitostech a potenciálních 

hrozbách.  

2.1 SLEPT analýza 

Poskytuje analýzu faktorů makrookolí včetně závěrečného zhodnocení.  

2.1.1 Sociální faktory 

 Geografie 

Velké Meziříčí se nachází ve východní části Kraje Vysočina. Město leží v bezprostřední 

blízkosti dálnice D1 přibližně na 145 km od Prahy. Město se postupně rozrůstá o nové 

stavby a podniky, čímž dochází k propojování s okolními obcemi a vznikání menší 

aglomerace (13).  
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Obrázek č. 3: Geografická poloha Velkého Meziříčí  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14) 

Jako větší blízká města lze jmenovat Třebíč (vzdálenost: 23,4 km; počet obyvatel: 

37 324), Žďár nad Sázavou (vzdálenost: 29,9 km; počet obyvatel: 21 845), Jihlava 

(vzdálenost: 36,1 km; počet obyvatel: 50 598), Brno (vzdálenost: 54 km; počet 

obyvatel: 377 973; 609 114 – v metropolitní oblasti) (14, 15, 16). 

 Demografie 

 

Graf č. 1: Počet obyvatel správního obvodu Velké Meziříčí  

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 17) 
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Graf č. 2: Počet obyvatel města Velké Meziříčí  

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 17) 

Ve správním obvodu žije přibližně 36 000 obyvatel, z toho přes 11 500 obyvatel  

v samotném Velkém Meziříčí. Zatím co počet obyvatel správního obvodu se projevuje 

mírně rostoucím trendem, Velké Meziříčí se od roku 2010 potýká s negativním trendem 

klesajícího počtu obyvatel. Jako nepříznivý trend lze také jmenovat stárnutí 

obyvatelstva. Průměrný věk obyvatel v kraji Vysočina je 42,3 let a neustále přibývá 

osob ve věku 65 a více let. Tomu odpovídá i graf věkové struktury obyvatelstva Kraje 

Vysočina (17). 
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Graf č. 3: Věkové složení obyvatel Kraje Vysočina 

(Zdroj:17) 
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Ten svým tvarem odpovídá stacionárnímu, spíše až regresivnímu typu, což značí 

stárnutí obyvatelstva a s tím související zvyšující ekonomickou zátěž na populaci. To 

odpovídá demografickému vývoji ČR, většině zemí západní a severní Evropy a zemí, 

kterých se týká druhý demografický přechod (17, 18). 

Dle projekce Českého statistického úřadu bude v následujících letech negativní trend 

stárnutí obyvatelstva pokračovat. Očekávaný vývoj je zachycen v následujícím grafu. 

 

Graf č. 4: Projekce budoucího vývoje obyvatelstva Kraje Vysočina 

(Zdroj: 17) 

 Trh práce 

Podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) žilo v roce 2016 v Kraji 

Vysočina 432,6 tisíc obyvatel starších 15 let. Z toho 56,2 % (242,9 tisíc osob) bylo 

zaměstnaných a 1,8 % (8,0 tisíc osob) bylo nezaměstnaných. Zbývajících 181,7 tisíc 

obyvatel patřilo mezi osoby ekonomicky neaktivní, především starobní a invalidní 

důchodce a studenty. Jak je zřejmé z grafu, počet ekonomicky aktivních obyvatel v kraji 

Vysočina dlouhodobě kolísá okolo hodnoty 250 tisíc (17). 

 

 

 

 

 



 

41    

 

 

Graf č. 5: Vývoj pracovní síly v Kraji Vysočina  

(Zdroj: 17) 

Jak zobrazuje graf, podíl nezaměstnaných má vlivem sezonních prací pravidelnou 

kolísavou tendenci s dlouhodobě klesajícím trendem od roku 2013. Tento vývoj  

v souladu s ekonomickou situací kopíruje vývoj v celé ČR. 

 

Graf č. 6: Vývoj podílu nezaměstnaných v Kraji Vysočina a ČR  

(Zdroj: 17) 

Míra nezaměstnanosti v roce 2016 dosahovala hranice 4 %. Dle prognózy ČNB bude  

v letech 2018 a 2019 pokračovat pokles míry nezaměstnanosti ČR pod hranici 3 % (19). 
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Graf č. 7: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v ČR dle ILO včetně prognózy budoucího vývoje 

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 19) 

Nízká míra nezaměstnanosti vyvolává růst hrubých mezd, jejichž průměrná výše v kraji 

Vysočina se v roce 2016 vyšplhala na 24 657 Kč a v ČR na 27 575 Kč (17).   

 

Graf č. 8: Vývoj průměrné hrubé mzdy v Kraji Vysočina a ČR  

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 17) 

Jak je zřejmé z výše uvedených údajů, průměrná mzda v kraji Vysočina se pohybuje 

pod celorepublikovým průměrem, který je však výrazně ovlivněn vyššími mzdami  
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v hlavním městě. Trendem je růst průměrných měsíčních mezd, který vyjma let 2012  

a 2013 (období recese české ekonomiky) převyšuje průměrnou roční míru inflace. 

Především pak v období od roku 2014 tento jev můžeme přisoudit kombinaci 

ekonomického růstu ČR a již zmíněné nízké míry nezaměstnanosti. 

 

Graf č. 9: Vývoj průměrné hrubé mzdy v Kraji Vysočina a ČR s ohledem k inflaci   

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 17, 19) 

 Sportovní vyžití 

Sport a sportovní vyžití se v dnešní době stávají jednou z nejvyhledávanějších forem 

relaxace. Konkrétně Velké Meziříčí a jeho nejbližší okolí nabízí širokou škálu možností 

sportovního vyžití včetně možnosti zapojení se v některém z řady sportovních oddílu 

umožňující organizované kolektivní sportování.    
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Sportovní oddíly ve Velkém Meziříčí: 

Atletika, basketbal, box, thaibox, fotbal, handicap sport, hasičský sport, házená, hokej, 

karate, kulturistika, kuželky, lyžování, motokros, stolní tenis, střelba, tenis, volejbal 

(13). 

Ostatní sportovní vyžití: 

Bowling, běh, bruslení, cyklistika, discgolfpark, fitness, koupaliště, kynologie, lyžování, 

skatepark, sportovní centrum, squash, horolezecká stěna, turistika, tenisové kurty,  

in-line, hřiště a jiná sportoviště (13). 

2.1.2 Legislativní faktory 

 Základní dotčené právní předpisy 

Podnikatelská činnost musí být prováděna v souladu s právy a povinnostmi danými 

platnou legislativou. Mezi základními právními předpisy lze jmenovat nový občanský 

zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) a dle zvolené právní formy živnostenský zákon (zákon 

č. 455/1991 Sb.), případně zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) (20, 

21). 

Jako další dotčené právní předpisy lze řadit také zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), 

který upravuje pracovněprávní vztahy. S ním související zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb.), zákon  

o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.), zákon o veřejném zdravotním 

pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.), zákon České národní rady o pojistném na všeobecné 

zdravotní pojištění (zákon č. 592/1992 Sb.), zákon České národní rady o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 

Sb.) (20, 21). 

Daňové povinnosti jsou třeba plnit v souladu se zákonem České národní rady o dani 

silniční (zákon č. 16/1993 Sb.), zákona České národní rady o daních z příjmů (zákon  

č. 586/1992 Sb.), zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Účetní 

povinnosti jsou třeba plnit v souladu se zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), 

zákon o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.) (20, 21). 
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 Významné změny v roce 2018 

Od května 2018 nabývá účinnosti evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, 

které zcela nahrazuje současnou legislativu. Změny přinesou zvýšení administrativní 

zátěže a dotknou se například právní dokumentace nebo zabezpečení informačních 

systémů. V případě nesplněných povinností navíc hrozí pokuta do výše až 20 milionů 

eur nebo 4% z ročního obratu podniku. Další významnou změnou je snížení maximální 

hranice příjmů pro uplatnění výdajových paušálů procentem z příjmů, které si bude 

moci živnostník (OSVČ) uplatnit z 2 000 000 Kč na 1 000 000 Kč. V roce 2018 také 

vzrostla minimální mzda na 12 200 Kč (22, 23). 

Vítanou změnou je pak rozšíření státních záruk za úvěry v programu Českomoravské 

záruční a rozvojové banky Záruka 2015-2023. Tohoto programu nyní mohou využít 

také mimopražští malí a střední podnikatelé (22, 23). 

2.1.3 Ekonomické faktory 

 Inflace 

 

Graf č. 10: Vývoj míry inflace v ČR   

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 19) 

Průměrná roční míra inflace se od roku 2009 pohybuje v rozmezí 0,3 až 3,3 %, což 

odpovídá snaze ČNB o cílování inflace na úrovni 2 % tak, aby se skutečná hodnota 

nelišila o více než jeden procentní bod na obě strany. Vzhledem k těmto údajům  
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a prognóze ČNB lze očekávat inflaci pohybující se okolo 2 % i v následujících letech 

(19). 

 

Obrázek č. 4: Prognóza inflace na horizontu měnové politiky dle ČNB 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

 Hrubý domácí produkt 

Tabulka č. 4: Vývoj HDP České republiky včetně prognózy budoucího vývoje  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Prognóza ČNB 

2017 2018 2019 

HDP reálný (mld. 

Kč) 
4 029 4 000 3 980 4 088 4 309 4 416 4 615 4 781 4 936 

Meziroční změna 

HDP, reálný (%) 
+1,8 -0,7 -0,5 +2,7 +5,4 +2,5 +4,5 +3,6 +3,2 

Od období recese české ekonomiky v letech 2012 a 2013 má reálný HDP rostoucí trend, 

přičemž v roce 2016 se jeho hodnota vyšplhala na 4 308,5 mld. Kč. Dle vyjádření 

guvernéra ČNB z března roku 2018 se česká ekonomika nachází na vrcholu 

hospodářského cyklu a její růst přesahuje odhadovaný potenciál, čímž dochází  

k přehřívání ekonomiky. Dle prognózy ČNB bude v letech 2018 a 2019 pokračovat růst 

přesahující hranici 3 %, a to i přes bariéru nízké míry nezaměstnanosti (19, 24). 
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Graf č. 11: Vývoj meziročních změn reálného HDP v České republice včetně prognózy budoucího 

vývoje  

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 19) 

 Úrokové sazby 

Vzhledem k přehřívající se ekonomice přistoupila v únoru tohoto roku ČNB  

k restriktivnímu zvýšení dvoutýdenní repo sazby na 0,75 % a lombardní sazby na 1,5 %. 

Diskontní sazba od roku 2012 zůstává na hodnotě 0,05 % (19). 

Tabulka č. 5: Vývoj úrokových sazeb ČNB 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

Datum změny Lombardní sazba (%) Dvoutýdenní repo sazba (%) 

7. 5. 2010 1,75 0,75 

29. 6. 2012 1,5 0,5 

1. 10. 2012 0,75 0,25 

2. 11. 2012 0,25 0,05 

4. 8. 2017 0,5 0,25 

3. 11. 2017 1 0,5 

2. 2. 2018 1,5 0,75 

 „ČNB v roce 2017 aplikovala i některé nástroje makroobezřetnostní politiky. Jednak 

zpřísnila doporučení týkající se poskytování hypotečních úvěrů a rovněž zvýšila sazbu 

kapitálové rezervy pro některé banky. Na konci roku 2017 vyhlásila i zvýšení sazby 

proticyklické kapitálové rezervy s platností od 1. 7. 2018 (z 0,5 % na 1,0 %, další 

zvýšení na 1,25 % od 1. 1. 2019).“ (25, s. 24). 

Tyto kroky se odrážejí v referenční mezibankovní úrokové sazbě PRIBOR, od níž se 

odvíjejí tržní úrokové sazby pro klienty.    
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Tabulka č. 6: Vývoj úrokových sazeb včetně prognózy budoucího vývoje 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Prognóza 

ČNB 

2018 2019 

3M PRIBOR  

(průměr) (%) 
1,3 1,2 1,0 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,9 1,7 

 Měnové kurzy 

 

Graf č. 12: Vývoj měnových kurzů včetně prognózy budoucího vývoje  

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 19) 

Od roku 2015 dochází k posilování koruny vůči dolaru i euru. Tento trend by měl dle 

prognózy ČNB pokračovat i v letech 2018 a 2019.  

To potvrzuje i Big Mac index, který na principu parity kupní síly sestavuje týdeník The 

Economist. Ten značí momentální podhodnocení koruny vůči euru a dolaru, přičemž 

poslední údaje z počátku roku 2018 podle upraveného modelu (beroucí v potaz hodnotu 

HDP na osobu) již značí lehké nadhodnocení koruny vůči dolaru (26, 27). 
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Graf č. 13: Vývoj (pod/nad)hodnocení české koruny vůči americkému dolaru dle Big Mac indexu 

(Zdroj: 27) 

 

Graf č. 14: Vývoj (pod/nad)hodnocení české koruny vůči americkému dolaru dle upraveného Big 

Mac indexu 

(Zdroj: 27) 

 

Graf č. 15: Vývoj (pod/nad)hodnocení české koruny vůči euru dle Big Mac indexu 

(Zdroj: 27) 
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Graf č. 16: Vývoj (pod/nad)hodnocení české koruny vůči euru dle upraveného Big Mac indexu 

(Zdroj: 27) 

 

Graf č. 17: (pod/nad)hodnocení české koruny vůči ostatním měnám dle klasického (vlevo)  

a upraveného (vpravo) Big Mac indexu k lednu 2018 

(Zdroj: 27) 
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 Tržby v maloobchodě 

V souladu s ekonomickou situací v ČR rostou od roku 2013 i tržby maloobchodů. 

 

Graf č. 18: Vývoj reálných maloobchodních tržeb v ČR  

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 19) 

 Ekonomické údaje v maloobchodu se sportovním vybavením  

 

Graf č. 19: Vývoj průměrných hrubých mezd v maloobchodu se sportovním zbožím v ČR  

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 17) 
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Poslední údaje z roku 2015 uvádí průměrné hrubé mzdy na jednu přepočtenou osobu ve 

výši přesahující 21 000 Kč a na jednu fyzickou osobu přesahující 19 500 Kč. V souladu 

s ekonomickým vývojem mají mzdy od roku 2013 rostoucí tendenci, to z pohledu 

podnikatele přináší vyšší mzdové náklady (17). 

 

Graf č. 20: Vývoj podílu obchodních marží na tržbách v maloobchodu se sportovním zbožím v ČR  

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: 17) 

Z pohledu podnikatele je negativním jevem klesající trend podílu obchodních marží na 

tržbách za zboží, který v roce 2015 dosahoval hodnoty okolo 31 %. Tento trend lze 

přisoudit na jedné straně zvyšování tržeb, na druhé straně zvyšující se konkurencí (17). 
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zaměstnance) v roce 2016 dosahovalo 43 % a je tak osmé nejvyšší v rámci 35 státu 

OECD (29). 

Daň z příjmu 

Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % ze základu daně. Základní sazba daně 

z příjmu právnických osob činí 19 % (30). 

2.1.4 Politické faktory 

ČR je parlamentní republikou, od 1. května 2004 členem Evropské unie a od  

21. prosince 2007 je součástí schengenského prostoru. Jednotný trh umožňuje volný 

pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. I přes členství v Evropské unii zatím nebylo 

přijato euro, proto může být uplatňována monetární politika České národní banky (31).  

Momentální vládní situace se jeví jako nepřehledná, neboť se od voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky 2017 konaných 20. a 21. října 2017 nedaří 

sestavit vládní koalici. Momentálně tedy vládne vláda v demisi vedená premiérem  

Ing. Andrejem Babišem (32).  

2.1.5 Technologické faktory 

Technologické faktory v maloobchodním segmentu sportovního zboží se týkají 

především vývoje nových materiálů a technologií využívaných ve sportovním 

segmentu.  

Dalším důležitým technologickým faktorem je zavedení elektronické evidence tržeb. 

Konkrétně se jedná o nutnost pořízení elektronických pokladen a zajištění internetového 

pokrytí. S internetovou sítí pak souvisí internetový marketing a v dnešní době stále 

rostoucí vliv sociálních sítí. Samostatnou kapitolou je pak budoucí správa internetového 

obchodu.    

2.1.6 Zhodnocení SLEPT analýzy 

 Sociální faktory 

Z pohledu logistiky je pozitivním faktorem poloha u dálnice D1. Počet obyvatel 

nevykazuje výrazné výkyvy, avšak vzhledem k segmentu sportovního zboží je 
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negativním jevem dlouhodobý trend stárnutí obyvatelstva. Dle výše uvedených údajů 

lze počet potenciálních klientů v místě kamenné prodejny uvažovat přibližně  

8 až 14 tisíc.  

Nadále klesající nízká míra nezaměstnanosti a rostoucí mzdy přímo souvisí se 

současným ekonomickým růstem ČR. Z hlediska podnikání tyto údaje značí vyšší kupní 

sílu potenciálních zákazníků. Na straně druhé však negativní pokles nabídky pracovních 

sil, což přináší vyšší náklady na zaměstnance a nedostatek pracovních sil na trhu práce. 

Pozitivním sociálním faktorem vzhledem k podnikatelskému záměru je tendence ke 

zdravému životnímu stylu a snaze trávit aktivně svůj volný čas. Zároveň i možnost 

sportovního vyžití ve Velkém Meziříčí. 

 Legislativní faktory 

Podnikatelská činnost musí být prováděna v souladu s platnou legislativou, která 

podnikateli upravuje jeho práva a povinnosti.  Jednou z diskutovaných nových 

povinností je zavedení elektronické evidence tržeb, která na jedné straně zvyšuje 

finanční a částečně administrativní náročnost. Na druhé straně narovnává podnikatelské 

prostředí a omezuje nekalou konkurenci v tržním prostředí. 

Z podnikatelského pohledu jsou pak významné chystané změny, konkrétně snížení 

maximální hranice příjmů pro uplatnění výdajových paušálů procentem z příjmů na 

1 000 000 Kč a nové nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které zvýší 

administrativní zátěž a přinesou riziko vysokých pokut. V roce 2018 také vzrostla 

minimální mzda na 12 200 Kč. Vítanou změnu pak představuje rozšíření státních záruk 

za úvěry, čehož nyní mohou využít také mimopražští malí a střední podnikatelé (22, 

23). 

 Ekonomické faktory 

Průměrná roční míra inflace kolísá okolo hranice 2 %, v čemž by dle ČNB měla 

pokračovat i v následujících letech. Dle ekonomů se česká ekonomika nachází na 

vrcholu hospodářského cyklu. V následujících letech se tedy očekává zpomalení jejího 

růstu. I přes bariéru nízké nezaměstnanosti by však v letech 2018 a 2019 měl 

pokračovat růst přesahující hodnotu 3 % (19). 
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Vzhledem k přehřívající se ekonomice sice dochází vlivem restriktivních opatření ČNB 

k růstu úrokových sazeb, i tak prozatím úrokové sazby dosahují příznivých hodnot. 

Vzhledem k podnikatelskému záměru se pozitivně jeví posilování české koruny vůči 

ostatním měnám a tím zlepšení importní pozice. Důkazem příznivé ekonomické situace 

je i růst maloobchodních tržeb. 

Vzhledem k podnikatelskému záměru je z pohledu podnikatele negativním jevem 

klesající trend podílu obchodních marží na tržbách za zboží (v roce 2015 okolo 31 %)  

a rostoucí mzdy v sektoru sportovního zboží, což přináší vyšší mzdové náklady (17). 

Daného segmentu podnikatelského záměru se s ohledem k dani z přidané hodnoty týká 

základní sazba ve výši 21 %. Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % ze základu 

daně a základní sazba daně z příjmu právnických osob činí 19 %. Jako negativum lze 

hodnotit v porovnání s ostatními zeměmi OECD vysoké daňové zatížení mezd, které 

v roce 2016 dosahovalo 43 % (28, 29, 30). 

 Politické faktory 

Z podnikatelského hlediska je pozitivním faktorem členství v jednotném trhu EU, který 

umožňuje volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Negativně se pak jeví momentální 

nepřehlednost politické situace v ČR, konkrétně pak nejistota týkající se budoucího 

složení vládní koalice. 

 Technologické faktory 

Jedním z důležitých faktorů je i nepřehledná situace okolo elektronické evidence tržeb, 

která je spojena s momentální politickou situací. Konkrétně se jedná o nutnost pořízení 

elektronických pokladen a s tím související nutností zajištění internetového pokrytí 

v kamenné prodejně. S internetem je pak svázán i marketing a budoucí správa 

internetového obchodu.    

2.2 Marketingový výzkum 

Za účelem zjištění potenciálního zájmu a preferencí zákazníků bylo v rámci práce 

provedeno šetření formou marketingového dotazníku (viz. příloha č. 1).  Dotazník byl 

mezi obyvateli Velkého Meziříčí šířen jak formou papírovou tak pro větší efektivitu 
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především formou elektronickou. Elektronický dotazník byl vytvořen v aplikaci Google 

Forms a šířen pomocí elektronických sítí.   

2.2.1 Výstupy dotazníkového šetření 

Potenciálními zákazníky jsou především sportovně založení muži i ženy ve věku 15 až 

60 let aktivně trávící svůj volný čas. Tomu odpovídal i vzorek 104 respondentů 

zastoupených 48 muži a 56 ženami různých věkových skupin.  

 

Graf č. 21: Věkové složení respondentů dotazníkového šetření 

(Zdroj:Vlastní zpracování) 

Šetření poukazuje na preferenci respondentů k nakupování sportovního zboží v 

obchodních řetězcích ve větších městech. Tento trend lze mimo jiné přisoudit omezené 

alternativní nabídce ve Velkém Meziříčí.   
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Graf č. 22: Preference respondentů ke způsobu nákupu 

(Zdroj:Vlastní zpracování) 

 

Nejdůležitějším parametrem zboží je pro respondenty jeho kvalita. Dalšími důležitými 

parametry jsou cena a vzhled. Naopak nejméně důležitým parametrem jsou pro 

respondenty dle průzkumu momentální trendy.  

 

Graf č. 23: Preference respondentů k parametrům zboží 

(Zdroj:Vlastní zpracování) 
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Dle šetření je pro respondenty klíčovým parametrem prodejny rozsah sortimentu. 

Dalšími důležitými parametry jsou personál a prostředí prodejny. Nezanedbatelné je pro 

respondenty také lokalita prodejny a možnost parkování.  

 

Graf č. 24: Preference respondentů k parametrům prodejny 

(Zdroj:Vlastní zpracování) 

Šetření dále poukázalo na fakt, že je-li zboží kvalitní, není pro respondenty značka 

klíčovým faktorem. To odpovídá i preferencím respondentů k parametrům zboží 

uvedených výše. 

 

Graf č. 25: Preference respondentů k důležitosti značky 

(Zdroj:Vlastní zpracování) 
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Následující graf č. 26 zachycuje, ve které oblasti sportovního zboží by respondenti 

uvítali rozšíření nabídky.  

 

Graf č. 26: Žádanost zboží 

(Zdroj:Vlastní zpracování) 

Z šetření vyplývá, že respondenti by uvítali rozšíření nabídky především v sortimentu 

sportovní obuvi a oblečení. Několik respondentek také upozornilo na slabší nabídku 

zboží pro děti na trhu ve Velkém Meziříčí. 

2.2.2 Zhodnocení dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že největší konkurenci představují velkoobchodní 

řetězce ve větších městech. Z pohledu parametrů zboží je pro potenciální zákazníky 

nejdůležitějším faktorem kvalita zboží následovaná vzhledem a cenou, přičemž 

exkluzivita značky nepředstavuje klíčový faktor výběru zboží.  Budoucí obchod by tak 

měl jako alternativu k mainstreamovým značkám nabízet i zboží kvalitních výrobců, 

které nemohou těžit z exkluzivity značky, ale přesto nabízejí pro spotřebitele vysokou 

užitnou hodnotu za příznivou cenu. Tímto způsobem lze také zvýšit konkurenční pozici 

vůči velkoobchodním řetězců působících ve větších městech. Jejich nabídka totiž 

představuje převážně mainstreamové značky a k nim alternativně nabízené levné zboží 

nižší kvality.  

Z provedeného šetření dále vyplývá, že z hlediska parametrů prodejny je pro potenciální 

zákazníky klíčovým faktorem nabízený výběr a rozsah sortimentu, přičemž na trhu ve 

Velkém Meziříčí by nejvíce ocenily rozšíření nabídky v oblasti sportovní obuvi  
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a oblečení. Budoucí obchod by se tedy měl zaměřit především na toto zboží a nedávat 

přednost šířce sortimentu před jeho hloubkou. Dalším námětem ze strany respondentů 

pak je rozšíření nabídky dětského sportovního zboží. To je zajímavý námět i vzhledem 

k lokalitě prodejny, která se nachází v sousedství místních pediatrických ordinací. 

2.3 Porterův model pěti sil 

Poskytuje analýzu faktorů mikrookolí včetně závěrečného zhodnocení.  

2.3.1 Hrozba stávající konkurence 

Přímo ve Velkém Meziříčí se nachází následující konkurence: 

 

Obrázek č. 5: Mapa stávající konkurence ve Velkém Meziříčí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 33) 

Legenda: 

1: M SPORT 

2: SkiSPORT Drápela 

3: Boty – sport Štipák 
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 M SPORT 

 

Obrázek č. 6: Prodejna M SPORT 

(Zdroj: 34) 

Vzhledem k segmentu se jako hlavní konkurent kamenné prodejny ve Velkém Meziříčí 

jeví prodejna M SPORT, která nabízí sortiment sportovního oblečení, obuvi a vybavení 

pro fotbal, florbal, tenis a squash. M SPORT provozuje sesterskou pobočku v Ivančicích 

a v omezené míře provozuje i internetový obchod (13, 35). 

Prodejna se nachází v atraktivní lokalitě na náměstí, kde je přístupna jak pěším tak 

dopravním prostředkům, když nabízí možnost zaparkovat přímo na náměstí. Prodejna se 

nachází v nově zrekonstruovaných prostorech. To sebou však přináší vyšší náklady za 

nájemné. 

 SkiSPORT Drápela 

 

 Obrázek č. 7: Prodejna SkiSPORT Drápela 

(Zdroj: 36) 

Rodinná společnost zaměřená především na lyžařské (v zimě) a cyklistické (v létě) 

vybavení včetně půjčovny a servisu sportovních potřeb. V omezené míře však nabízí  
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i outdoorové oblečení, obuv a vybavení. Prodejna se nachází v centru města u dopravní 

trasy vedoucí městem. Nedaleko prodejny se také nachází parkoviště. Obchod také 

provozuje internetový obchod (36). 

 Boty – sport Štipák 

 

Obrázek č. 8: Prodejna Boty - sport 

(Zdroj: 37) 

Prodejna nabízí především módní obuv, v omezené míře však nabízí i sportovní obuv  

a batohy. Kamenná prodejna se nachází v centru města u dopravní trasy vedoucí 

městem. Nedaleko prodejny se také nachází parkoviště. Obchod také provozuje 

internetový obchod, ve kterém však nenabízí takřka žádné sportovní vybavení (37). 

 Internetové obchody 

V dnešní době představují značnou konkurenci internetové e-shopy, jejichž hlavní 

nevýhodou vzhledem k danému segmentu je problém s vyzkoušením zboží. To sice 

částečně řeší možnost vrácení zboží bez udání důvodu, avšak komplikace se zpětným 

odesíláním a náklady na dopravu (platí zákazník) většinu zákazníků odradí.    

 Obchodní řetězce ve větších městech 

Vzhledem k dopravní obslužnosti představují největší konkurenci pro daný 

podnikatelský záměr pobočky obchodních řetězců nacházející se v blízkých větších 

městech. Jejich výhodou vzhledem k velkoobchodnímu charakteru je široký výběr  

a možnosti větších marží, případně nižších cen. Jejich nevýhodou často bývá 
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neodbornost a neochota personálu a nabídka pouze mainstreamových značek, případně 

zboží s nízkou cenou a tomu odpovídající kvalitou. 

2.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Velké riziko představuje především zřízení pobočky některého z velkých řetězců přímo 

ve Velkém Meziříčí. Bariérou vstupu těchto řetězců je velikost trhu ve Velkém Meziříčí 

a omezené možnosti odpovídajících prostor. V případě vstupu takovýchto konkurentů 

na trh ve Velkém Meziříčí lze konkurovat pro-zákaznickou kvalitou a odlišností 

poskytovaného zboží a služeb. 

2.3.3 Síla dodavatelů  

Snahou obchodu bude nabízet jak produkty světových značek, tak také alternativně 

zboží výrobců (například tuzemských) bez silných marketingových značek nabízející 

kvalitní zboží v příznivé cenové hladině. V případě tuzemských výrobců pak bude 

obchod preferovat distribuci přímo od výrobců bez využívání prostředníků. Vzhledem 

k zanedbatelnému tržnímu podílu zakládaného obchodu je síla dodavatelů významná. Je 

tedy třeba využít silné vzájemné konkurence mezi výrobci sportovního zboží a nebýt 

vázán pouze na jednoho nebo několik málo výrobců.  

2.3.4 Síla odběratelů 

Vzhledem ke stávající konkurenci je vyjednávací síla zákazníků poměrně vysoká. Je 

tedy třeba zvolit vhodnou marketingovou strategii, která osloví potenciální zákazníky.  

Udělat pozitivní první dojem a ten si udržet nabídkou kvalitních výrobků a služeb.  

2.3.5 Hrozba nových substitutů 

Jelikož obchod nebude omezen na jednoho nebo několik málo výrobců, vznik nových 

substitutů pro něj nepředstavuje výraznou hrozbu, ale spíše příležitost rozšíření 

sortimentu.  

Vzhledem k segmentu zboží se jako hrozba nových substitutů jeví příliv nekvalitního, 

avšak levného zboží, především pak z východních trhů. Proti tomuto trendu lze bojovat 

pouze kvalitou nabízených výrobků a služeb s odpovídající cenovou politikou.   
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2.3.6 Zhodnocení Porterova modelu pěti sil 

Tabulka č. 7: Zhodnocení Porterova modelu pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktory Hodnocení 

Hrozba stávající konkurence nízká           vysoká 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh nízká           vysoká 

Síla dodavatelů nízká           vysoká 

Síla odběratelů nízká           vysoká 

Hrozba nových substitutů nízká           vysoká 

2.4 Analýza umístění kamenné prodejny 

V této analýze budou porovnány dostupné prostory na realitním trhu ve Velkém 

Meziříčí. Provede se zhodnocení, na jehož základě bude zvolena pro podnikatele 

nejvhodnější možnost.  

2.4.1 Nabídka obchodních prostor 

Realitní trh ve Velkém Meziříčí nabízí následující obchodní prostory: 

 

Obrázek č. 9: Mapa možných obchodních prostor ve Velkém Meziříčí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 33) 
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Legenda: 

1,2: prodejny v ulici Radnická 

3: prodejna v ulici Novosady 

4: nemovitost v rodinném vlastnictví 

 Prodejna v ulici Radnická 

 

Obrázek č. 10: Prodejna v ulici Radnická 

(Zdroj: 38) 

- Nájemné: 15 000 Kč (za měsíc, bez poplatků, bez DPH) 

- Plocha: 152 m
2
 

Prodejna se nachází v atraktivní lokalitě v centru města blízko náměstí a hlavní 

dopravní trasy. Dostupnost je zajištěna jak pěším tak dopravním prostředkům, neboť 

umožňuje parkování přímo před prodejnou. Prodejna disponuje dostatečným prostorem, 

avšak nachází se ve druhém poschodí a nenabízí možnost výtahu. Jako významnou 

nevýhodu lze zmínit absenci výlohy, která by umožnila prezentaci zboží a zaujala 

kolemjdoucí. S ohledem k plánované rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic navíc 

v blízké budoucnosti hrozí riziko omezení parkovacích kapacit před prodejnou (38). 
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 Prodejna 2. v ulici Radnická 

 

Obrázek č. 11: Prodejna 2. v ulici Radnická 

(Zdroj: 38) 

- Nájemné: 14 000 Kč (za měsíc, bez poplatků, bez DPH) 

- Plocha: 143 m
2
 

Prodejna se nachází ve stejné budově jako prodejna předchozí. Stejně jako výše 

zmíněná prodejna disponuje dostatečným prostorem. Nachází se ve druhém poschodí. 

Oproti předchozí prodejně však nabízí možnost výlohy pro prezentaci zboží a upoutání 

pozornosti kolemjdoucích (38). 

 Prodejna v ulici Novosady 

 

Obrázek č. 12: Prodejna v ulici Novosady 

(Zdroj: 38) 
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- Nájemné: cca 20 000 Kč (za měsíc, bez poplatků, bez DPH) 

- Plocha: 200 m
2
 (150 m

2
 prodejní plochy) 

Nově zrekonstruovaná prodejna se nachází u dopravní trasy v centru města. Prodejna se 

nachází v prvním podlaží a disponuje dostatečným prostorem. Nevýhodou je omezená 

kapacita parkoviště před prodejnou (38). 

 Prostory ve vlastnictví podnikatele  

 

Obrázek č. 13: Prodejna ve vlastnictví podnikatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

- Náklady na stavební úpravy: cca 150 000 Kč  

- Plocha: 73 m
2
 

Potenciální prodejna by se nacházela v nevyužívaném prvním poschodí budovy 

nacházející se blízko centra u hlavní dopravní trasy vedoucí městem. Lokalita se jeví 

jako atraktivní díky možnosti parkování přímo před objektem a sousedstvím se 

sportovním centrem,  místní poštou a lékařskými ordinacemi, což zaručuje 

frekventovanost kolemjdoucích. Další výhodou je možnost skladovacích ploch. 

Nevýhodou je pak v porovnání s ostatními prodejnami menší výměra samotné prodejní 

plochy a nutnost provedení stavebních úprav, což na druhé straně nabízí možnost 

přizpůsobení vlastním požadavkům.   
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2.4.2 Zhodnocení 

Tabulka č. 8: Zhodnocení analýzy umístění kamenné prodejny 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 

Výhody Nevýhody 

Prodejna v ulici Radnická 

Atraktivní lokalita 

Dopravní a pěší dostupnost 

Parkování 

Prodejní plocha 

2. poschodí 

Absence výlohy 

Cena nájemného 

Možné budoucí omezení parkování 

Prodejna v ulici Radnická 2 

Atraktivní lokalita 

Dopravní a pěší dostupnost 

Parkování 

Prodejní plocha 

Výloha 

2. poschodí 

Cena nájemného 

Možné budoucí omezení parkování 

Prodejna v ulici Novosady 

Atraktivní lokalita 

Dopravní a pěší dostupnost 

Prodejní plocha 

1. poschodí 

Výloha 

Parkování 

Cena nájemného 

Zrekonstruováno 

Nemovitost ve vlastnictví podnikatele 

Atraktivní lokalita 

Dopravní a pěší dostupnost 

Parkování 

1. poschodí 

Cena nájemného 

Možnost přizpůsobení 

Možnost budoucího rozšíření 

Možnost výlohy 

Skladovací prostory 

Prodejní plocha  

Potřebné stavební úpravy (náklady) 
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Na základě výhod a faktoru nevyužití nemovitosti ve vlastnictví podnikatele byla 

zvolena tato varianta. Ta sice vyžaduje vyšší počáteční náklady, ovšem v budoucnu 

přinese značnou úsporu. 

2.5 SWOT analýza 

Shrnuje poznatky získané na základě provedení předchozích analýz a průzkumů. 

2.5.1 SWOT zhodnocení 

Na základě provedených analýz byly identifikovány následující silné stránky, slabé 

stránky, možné příležitosti a potenciální hrozby. 
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Tabulka č. 9: Zhodnocení SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

- Hloubka nabízeného sortimentu 

- Nabídka alternativního zboží  

s vysokou kvalitou a příznivou cenou  

- Kvalita zboží a služeb 

- Atraktivní lokalita prodejny 

- Parkování u prodejny 

- Skladovací prostory  

- Vlastní prostory 

- Možnost vyzkoušení zboží 

- Malá šíře nabízeného sortimentu  

- Malý podíl na trhu 

- Menší prodejní plocha prodejny 

- Počáteční kapitál/vyšší vstupní 

náklady 

- Nový obchod (nízké povědomí) 

- Nezkušenost 

Příležitosti Hrozby 

- Logistická poloha Velkého Meziříčí 

- Nárůst kupní síly zákazníků  

- Sportovní vyžití ve Velkém Meziříčí 

- Současný stav ekonomiky ČR 

- Relativně nízké úrokové sazby a 

státní/evropské záruky 

- Posilovaní koruny a možnosti importu 

- Marketingové možnosti 

- Zřízení internetového obchodu 

- Rozšíření podnikání 

- Preference potenciálních zákazníků ke 

kvalitě a ceně před exkluzivitou 

značky 

- Preference potenciálních zákazníků k 

hloubce sortimentu před jeho šířkou 

- Možnost přizpůsobení a budoucího 

rozšíření prodejny 

- Nabídka na trhu chybějícího a 

omezeného zboží 

- Existence poradenských organizací 

- Konkurence obchodních řetězců ve 

větších městech 

- Konkurence internetových obchodů 

- Posílení současné konkurence 

- Vysoká vyjednávací síla dodavatelů 

- Vysoká vyjednávací síla odběratelů 

(závislost na zákaznících) 

- Klesající počet potenciálních 

zákazníků vlivem stárnutí 

obyvatelstva 

- Nízká kupní síla ve Velkém Meziříčí 

- Omezená velikost trhu  

- Nízký zájem zákazníků  

- Zvýšení administrativní zátěže a 

nebezpečí vysokých pokut spojených 

s GDPR 

- Budoucí vývoj ekonomiky ČR 

- Klesající průměrné marže 
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2.5.2 Strategie 

Na základě identifikovaných poznatků mohou nastat čtyři základní situace. 

 WO strategie 

Následující tabulka zobrazuje, jakými příležitostmi lze překonávat slabé stránky. 

Tabulka č. 10: WO strategie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé stránky Příležitosti 

- Malá šíře nabízeného sortimentu  - Preference potenciálních zákazníků k 

hloubce sortimentu před jeho šířkou 

- Malý podíl na trhu - Rozšíření podnikání 

- Zřízení internetového obchodu 

- Menší prodejní plocha prodejny - Možnost přizpůsobení a budoucího 

rozšíření prodejny 

- Počáteční kapitál / vyšší vstupní 

náklady 

- Relativně nízké úrokové sazby a 

státní/evropské záruky 

- Nový obchod (nízké povědomí) - Marketingové možnosti 

- Nezkušenost - Existence poradenských organizací 
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 SO strategie 

Následující tabulka zobrazuje silné stránky, kterými lze využít možných příležitostí.  

Tabulka č. 11: SO strategie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Příležitosti 

- Hloubka nabízeného sortimentu - Preference potenciálních zákazníků k 

hloubce sortimentu před jeho šířkou 

- Nabídka alternativního zboží  

s vysokou kvalitou a příznivou cenou  

- Preference potenciálních zákazníků ke 

kvalitě a ceně před exkluzivitou 

značky 

- Nabídka na trhu chybějícího a 

omezeného zboží 

- Kvalita zboží a služeb - Preference potenciálních zákazníků ke 

kvalitě a ceně před exkluzivitou 

značky 

- Atraktivní lokalita prodejny - Marketingové možnosti 

- Nárůst kupní síly zákazníků  

- Sportovní vyžití ve Velkém Meziříčí 

- Skladovací prostory  - Zřízení internetového obchodu 

- Rozšíření podnikání 

Zároveň byly identifikovány příležitosti, kterých lze využít v rámci prosazování  

a posilování silných stránek. 

Tabulka č. 12: Příležitosti, jichž lze využít v rámci silných stránek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Silné stránky 

- Posilovaní koruny a možnosti importu 

- Nabídka na trhu chybějícího a 

omezeného zboží 

- Logistická poloha Velkého Meziříčí  

- Hloubka nabízeného sortimentu 

- Nabídka alternativního zboží  

s vysokou kvalitou a příznivou cenou  
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 WT strategie 

Následující tabulka poskytuje přehled možných střetnutí slabých stránek a potenciálních 

hrozeb, jejichž kombinace by mohla způsobit budoucí problémy. 

Tabulka č. 13: WT strategie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé stránky Hrozby 

- Malá šíře nabízeného sortimentu  

- Menší prodejní plocha prodejny 

- Konkurence obchodních řetězců ve 

větších městech 

- Konkurence internetových obchodů 

- Posílení současné konkurence 

- Vysoká vyjednávací síla odběratelů 

(závislost na zákaznících) 

- Nízký zájem zákazníků  

- Malý podíl na trhu - Konkurence obchodních řetězců ve 

větších městech 

- Vysoká vyjednávací síla dodavatelů 

- Počáteční kapitál/ vyšší vstupní 

náklady 

- Nízká kupní síla ve Velkém Meziříčí 

- Omezená velikost trhu  

- Nízký zájem zákazníků  

- Budoucí vývoj ekonomiky 

- Nebezpečí vysokých pokut spojených 

s GDPR 

- Klesající průměrné marže 
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 ST strategie 

Následující tabulka zobrazuje, jakých silných stránek lze využít k potlačení 

potenciálních hrozeb. 

Tabulka č. 14: ST strategie 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Hrozby 

- Hloubka nabízeného sortimentu 

- Nabídka alternativního zboží  

s vysokou kvalitou a příznivou cenou  

- Kvalita zboží a služeb 

- Atraktivní lokalita prodejny 

- Parkování u prodejny 

- Silná konkurence obchodních řetězců 

ve větších městech 

- Konkurence internetových obchodů 

- Posílení současné konkurence 

- Nízký zájem zákazníků  

- Vysoká vyjednávací síla odběratelů 

(závislost na zákaznících) 

- Vlastní prostory - Silná konkurence obchodních řetězců 

ve větších městech 

- Konkurence internetových obchodů 

- Posílení současné konkurence 

- Budoucí vývoj ekonomiky ČR 

- Klesající průměrné marže 

- Možnost vyzkoušení zboží - Konkurence internetových obchodů 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části práce bude proveden vlastní návrh podnikatelského plánu na základě 

poznatků získaných v analytické a teoretické části práce. Konkrétně budou stanoveny 

základní koncepce podnikatelské činnosti, marketingový mix a finanční plán.  

3.1 Základní koncepce 

Podnikatelský záměr se týká založení obchodu se sportovním zbožím s kamennou 

prodejnou zřízenou ve městě Velké Meziříčí. Konkrétním sortimentem je pak obuv, 

oblečení, vybavení pro sálové i venkovní sporty, outdoorové vybavení, ale i cvičební 

pomůcky. Do budoucna je také plánováno zřízení internetového obchodu. To však není 

náplní této bakalářské práce. 

Z důvodu nižší administrativní zátěže byla zvolena možnost provazování podnikatelské 

činnost formou živnostenského podnikání fyzické osoby. Jedná se o živnost volnou 

vyžadující pouze splnění všeobecných podmínek podle živnostenského zákona. 

Jako prodejna byla zvolena nemovitost v osobním vlastnictví podnikatele nacházející se 

ve Velkém Meziříčí na ulici Moráňská, jejíž výhody jsou uvedeny v analytické části 

práce. Základní kapitál činí 2 250 000 Kč. Plánovaný začátek podnikatelské činnosti je 

stanoven na 1. 10. 2018. V počátku podnikání není počítáno s žádnými zaměstnanci. 

Tabulka č. 15: Základní údaje podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Právní forma Živnost volná 

Osoba Fyzická osoba 

Předmět podnikání Velkoobchod a maloobchod 

Umístění prodejny Moráňská, Velké Meziříčí 

Základní kapitál 2 250 000 Kč 

3.2 Marketingový mix 

V marketingovém mixu bude navržena marketingová koncepce formou modelu 4P, 

který popisuje nabízený produkt, cenu, distribuci a propagaci. Zpočátku je třeba zvolit 

vhodnou marketingovou strategii, která osloví co největší množství potenciálních 

zákazníků.  Udělat pozitivní první dojem a ten si udržet nabídkou kvalitních výrobků a 
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služeb. Pro budoucí úspěšnost je nezbytné marketingovou koncepci aktualizovat  

a přizpůsobovat aktuální situaci.  

3.2.1 Produkt 

Obchod bude zaměřen na nabídku kvalitního sportovního zboží. S ohledem k menší 

velikosti prodejní plochy pak především se zaměřením na obuv a oblečení. V tomto 

sortimentu bude snahou nabídnout zákazníkovi dostatečnou hloubku sortimentu, včetně 

nabídky dětského zboží. Doplňkově bude obchod nabízet i jiné zboží. Například batohy 

a jiné outdoorové vybavení, cvičební pomůcky, „zdravé“ lahve apod.. Sortiment 

nabízeného zboží bude samozřejmě korespondovat s momentálním ročním obdobím.  

Snahou obchodu bude nabízet jak produkty světových mainstreamových značek, tak 

také alternativně zboží kvalitních výrobců, které nemohou těžit z marketingové síly 

značky, ale přesto spotřebiteli nabízejí vysokou užitnou hodnotu za příznivou cenu. 

Tímto a pro-zákaznickým přístupem personálu se obchod bude snažit odlišovat a 

zvyšovat svoji konkurenční pozici vůči velkoobchodním řetězců působících ve větších 

městech. Jejich nabídka totiž představuje převážně mainstreamové značky a k nim 

alternativně nabízené levné zboží nižší kvality. 

Po plánovaném budoucím zřízení internetového obchodu bude sortiment nabízeného 

zboží rozšířen takovým způsobem, aby umožňoval konkurenceschopnost na silném 

trhu.   

3.2.2 Cena 

Cena jednotlivého zboží bude stanovována individuálně s ohledem k marketingovým 

cílům, nákladům, poptávce, konkurenci, fázi životního cyklu produktu a jiným faktorům 

(2, s. 206).  

Z důvodu co nejvyšší konkurenceschopnosti byly také zvoleny prostory v osobním 

vlastnictví. Ty sice vyžadují počáteční náklady ve formě stavebních úprav, na druhé 

straně ovšem přinášejí výrazně nižší náklady v budoucnu. Díky tomu bude obchod moci 

nabízet výhodnější ceny. 
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Pro počátek podnikání nejsou plánovány žádné slevové akce. Ty budou z důvodu 

nutnosti zajištění prostředků pro zásobení zbožím pro jarní sezonu probíhat v prvním 

čtvrtletí roku 2019. 

3.2.3 Distribuce 

Kamenná prodejna bude provozována ve Velkém Meziříčí na ulici Moráňská. Ta se 

nachází blízko centra, při hlavní dopravní trase procházející městem a nabízí možnost 

parkování. Frekventovanost pohybu potenciálních zákazníků je zajištěna sousedstvím 

s místní poštou a blízkostí sportovního centra. 

Distribuce od výrobců světových značek bude probíhat převážně přes prostředníka.  

V případě tuzemských výrobců pak bude obchod preferovat distribuci přímo od výrobců 

bez využívání prostředníků. Vzhledem k zanedbatelnému tržnímu podílu zakládaného 

obchodu je síla dodavatelů významná. Je tedy třeba využít silné vzájemné konkurence 

mezi výrobci sportovního zboží a nebýt vázán pouze na jednoho nebo několik málo 

výrobců.  

Po plánovaném budoucím zřízení internetového obchodu budou distribuční cesty 

rozšířeny dle aktuální situace.  

3.2.4 Propagace 

Z hlediska velikosti města Velkého Meziříčí a frekventovanosti lokality prodejny není 

potřebná masivní marketingová kampaň. Jako reklamní prostředky budou využity 

fasády a plochy prodejny viditelné z hlavní dopravní trasy vedené městem.  

Dále budou využity možnosti internetového marketingu. Konkrétně budou využity 

sociální sítě a lokální portály. Například portál ObchodyVM.cz, který poskytuje 

možnost registrace a inzerce reklamních akcí, slev apod.. Registrace je prvních  

12 měsíců bezplatná, následně je možnost výběru jednoho ze čtyř tarifů v cenovém 

rozmezí 390 - 1 990 Kč ročně a liší se nabízenými možnostmi propagace. Tento druh 

propagace není finančně náročný, přesto nabízí zajímavé možnosti vzhledem k jejich 

vysoké návštěvnosti potenciálními zákazníky (39). 

Primární částí komunikačního mixu bude také účinný merchandising, komunikační 

prostředky přímo v prodejně a především kvalitní osobní prodej v přímém kontaktu se 
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zákazníkem. Na podporu prodeje budou také využity prostředky jako slevy a jiné akční 

nabídky. Široké sportovní vyžití ve Velkém Meziříčí nabízí také možnost zviditelnění 

formou sponzoringu některé z mnoha sportovních akcí a sportovních oddílů.  

Po plánovaném budoucím zřízení internetového obchodu bude komunikační mix 

rozšířen dle aktuální situace na širší segment trhu prostřednictvím náročnější 

marketingové strategie.  

3.3 Finanční plán 

Finanční plán popisuje ekonomickou stránku podnikatelského záměru, včetně 

předpokládaného vývoje na základě znalosti vlastních zdrojů, předpokládaných nákladů 

a výnosů (příjmů a výdajů).  

Vzhledem k nižšímu počátečnímu kapitálu a nákladové náročnosti na zásoby obuvi 

bude podnikání zahájeno 1. 10. 2018, neboť v zimním období není třeba tak rozsáhlý 

sortiment obuvi. Primárním cílem v prvních dvou čtvrtletích podnikání proto nebude 

maximalizace zisku, ale vyprodání maximálního množství zimního zboží a zajištění 

zdrojů pro rozšíření nabídky zboží a plynulý přechod pro začátek jarní sezóny.  

Pro dosažení tohoto cíle budou klíčové především výsledky v prvním čtvrtletí 

podnikatelské činnosti v předvánočním období. Ve druhém čtvrtletí pak bude probíhat 

výprodej zimního zboží s nižší marží.   

3.3.1 Cizí zdroje financování 

Na základě provedených výpočtů byla zjištěna nutnost doplnění základního kapitálu 

cizími zdroji financování v hodnotě alespoň 850 000 Kč. Byl proveden průzkum 

nabízených produktů, na jehož základě byly zhodnoceny následující varianty.  
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Tabulka č. 16: Úvěrový produkt České spořitelny 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 40) 

Banka Česká spořitelna 

Název produktu Firemní úvěr Byznys 

Charakteristika úvěru Neúčelový úvěr 

Maximální výše úvěru 2 700 000 Kč 

Úroková sazba (p.a.) Minimálně 4,99 % 

Forma splácení pravidelně, nepravidelně i jednorázově 

Maximální doba splácení 8 let 

Zajištění  Nepožaduje se zajištění nemovitostí  

Poplatky za poskytnutí úvěru 0,6 % , minimálně 1 000 Kč 

Podmínky poskytnutí Vhodný pro podnikatele a firmy 

podnikající alespoň 2 roky (doložení 

daňového přiznání) 

Tabulka č. 17: Úvěrový produkt Komerční banky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 41) 

Banka Komerční banka 

Název produktu Profi úvěr Start 

Charakteristika úvěru Úvěr pro začínající podnikatele a 

živnostníky 

Maximální výše úvěru 1 000 000 Kč 

Úroková sazba (p.a.) Maximálně 9,9 % 

Forma splácení Anuitní 

Maximální doba splácení 5 let 

Zajištění  Nepožaduje se zajištění nemovitostí 

Možnost zajištění Evropským investičním 

fondem do výše až 80 %  

Poplatky za poskytnutí úvěru - 

Podmínky poskytnutí Doložení podnikatelského záměru 
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Tabulka č. 18: Úvěrový produkt Air Bank 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 42) 

Banka Air Bank 

Název produktu Air Bank půjčka 

Charakteristika úvěru Neúčelový úvěr 

Maximální výše úvěru 900 000 Kč 

Úroková sazba (p.a.) Minimálně 4,9 %  

Maximálně 9,9 % 

Forma splácení Anuitní 

Maximální doba splácení 8 let 

Zajištění  Nepožaduje se zajištění nemovitostí 

Poplatky za poskytnutí úvěru - 

Podmínky poskytnutí Potvrzení příjmů/daňové přiznání a 

potvrzení o bezdlužnosti 

Tabulka č. 19: Úvěrový produkt Sberbank 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 43) 

Banka Sberbank 

Název produktu Firemní FÉR úvěr 

Charakteristika úvěru Neúčelový úvěr 

Maximální výše úvěru 2 500 000 Kč 

Úroková sazba (p.a.) Minimálně 4,9 %  

Do 1 000 000 Kč 5,6 % 

Forma splácení Anuitní 

Maximální doba splácení 7 let 

Zajištění  Nepožaduje se zajištění nemovitostí 

Poplatky za poskytnutí úvěru 0 

Podmínky poskytnutí Daňové přiznání  
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Tabulka č. 20: Úvěrový produkt Raiffeisen BANK 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 44) 

Banka Raiffeisenbank 

Název produktu Neúčelový úvěr Úvěry se zajištěním od 

Českomoravské záruční a 

rozvojové banky 

Charakteristika úvěru Neúčelový úvěr Úvěr se zajištěním 

ČMRZB 

Maximální výše úvěru 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč 

Úroková sazba (p.a.) Minimálně 4,9 % 

Maximálně 9,9 % 

Minimálně 4,9 % 

Maximálně 7,9 % 

Forma splácení Anuitní 

Maximální doba splácení 5 let 9 let 

Zajištění  Nepožaduje se zajištění 

nemovitostí 

Nepožaduje se zajištění 

nemovitostí 

Možnost zajištění 

ČMRZB 

Poplatky za poskytnutí 

úvěru 
- 

Podmínky poskytnutí Daňové přiznání/výpis 

z podnikatelského účtu 

Potvrzení o bezdlužnosti 

Nepřetržité podnikání 

alespoň 6 měsíců 

Obrat od 300 tis. do 50 

mil. Kč 

Daňové přiznání 

Potvrzení o bezdlužnosti 

Finanční výkazy 

Sepsat žádost o poskytnutí 

zajištění ČMRZB 

 Zhodnocení 

Na základě podrobnějšího prostudování výše uvedených možností byl zvolen produkt 

Profi úvěr Start bankovní instituce Komerční banka, a.s. na dobu 5 let. Výhoda tohoto 

produktu spočívá především v jejím částečném zajištění Evropským investičním 

fondem a možností poskytnutí úvěru na základě podnikatelského záměru bez dokládání 

daňového přiznání. Vzhledem k nižší době splácení a nejistým ekonomickým 
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výsledkům v počátku podnikání byla z důvodu vytvoření finančního polštáře zvolena 

maximální výše úvěru v hodnotě 1 000 000 Kč. Maximální výše roční úrokové sazby je 

9,9 %, vzhledem k využití maximální doby splácení lze ovšem očekávat její snížení na 

hodnotu blížící se 7,5 %.  V tomto případě by tedy měsíční anuita činila 20 038 Kč. Za 

úvěr se tedy zaplatí celkem 1 202 277 Kč, což znamená přeplacení 202 277 Kč. 

Výpočet splátkového kalendáře je uveden v příloze č. 2 (41). 

Výše zvolená varianta byla zvolena především z důvodu podmínek poskytování 

ostatních produktů, které začínající podnikatel nesplňuje. Nabízí se ovšem možnost 

v následujících letech a v případě existence výhodnějšího produktu provést 

refinancování úvěru výhodnější variantou.   

3.3.2 Předpokládané výdaje 

Výdaje jsou stanoveny jako přibližné na základě předběžné kalkulace. 

 Vstupní výdaje 

Vstupní výdaje tvoří poplatek za ohlášení živnosti 1 050 Kč, stavební úpravy  

a vybavení prostor v hodnotě 240 000 Kč, pořízení pokladny splňující požadavky pro 

vedení elektronické evidence tržeb v hodnotě přibližně 10 000 Kč. Hlavní položku pak 

tvoří náklady spojené s pořízením zboží v hodnotě přibližně 1 200 000 Kč.   

Tabulka č. 21: Vstupní náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklad  

Založení živnosti 1 050 Kč 

Stavební úpravy a vybavení prodejny 240 000 Kč 

Náklady spojené s EET 10 000 Kč 

Nákup zboží 1 200 000 Kč 

Celkem 1 451 050 Kč 

 Předpokládané pravidelné výdaje v 1. roce podnikání  

Následující tabulka zahrnuje předpokládanou strukturu pravidelných výdajů. Výdaje 

spojené s pořizováním zboží, u kterého se předpokládá vysoká proměnlivost s ohledem 

na sezonnost, výsledky hospodaření a další faktory. Mimo tyto výdaje je třeba počítat 

také s výdaji na sociální a zdravotní pojištění, které činí 4 213 Kč za měsíc.    
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Tabulka č. 22: Předpokládané pravidelné výdaje v 1. roce podnikání  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Měsíční Čtvrtletní Roční 

Náklady na cestovné 1 600 Kč 4 800 Kč 19 200 Kč 

Energie 4 000 Kč 12 000 Kč 48 000 Kč 

Licence EET 531 Kč 1 593 Kč 6 372 Kč 

Telekomunikace a internet 1 000 Kč 3 000 Kč 12 000 Kč 

Kancelářské potřeby 350 Kč 1 050 Kč 4 200 Kč 

Splátky úvěru 20 038 Kč 61 114 Kč 240 456 Kč 

Pojištění 500 Kč 1 500 Kč 6 000 Kč 

Ostatní výdaje 1 000 Kč 3 000 Kč 12 000 Kč 

Celkem 28 019 Kč 85 057 Kč 336 228 Kč 

 předpokládané pravidelné výdaje od 2. roku podnikání 

V dalších letech se počítá s desetiprocentním meziročním nárůstem výdajů v rámci 

rozšiřování podnikání a dalších vlivů. Po prvních 12 měsících se navíc výdaje zvýší  

o poplatky za reklamu na portálu ObchodyVM.cz, které činí 1 190 Kč za rok.  

3.3.3 Zahajovací rozvaha  

Hlavní položkou stálých aktiv jsou obchodní prostory, jejichž cena včetně provedených 

úprav je odhadnuta na základě průzkumu realitního trhu ve Velkém Meziříčí. Před 

samotným zahájením podnikatelské činnosti je třeba provést její kvalifikované ocenění 

znaleckým posudkem. Stálá aktiva jsou doplněna vybavením prodejny, včetně pokladny 

splňující požadavky pro vedení elektronické evidence tržeb, tvořící soubor hmotných 

movitých věci. Oběžná aktiva jsou pak tvořena zásobami, prostředky vedenými na 

běžném účtu a peněžními prostředky na pokladně. 

Majetek je financován vlastním kapitálem ve formě základního kapitálu, který zahrnuje 

vložení obchodních prostor a peněžitý vklad ve výši 500 000 Kč. Ten je doplněn cizím 

kapitálem ve formě dlouhodobého úvěru ve výši 1 000 000 Kč. 
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Tabulka č. 23: Zahajovací rozvaha k 1. 10. 2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva 1 850 000 Kč Vlastní kapitál 2 250 000 Kč 

Stavba 

Hmotné movité 

věci a jejich 

soubory 

1 750 000 Kč 

100 000 Kč 

Základní kapitál 2 250 000 Kč 

Oběžná aktiva 1 400 000 Kč Cizí kapitál 1 000 000 Kč 

Zásoby  

Běžný účet 

PP v pokladně 

1 200 000 Kč 

180 000 Kč 

20 000 

Dlouhodobé 

závazky (bankovní 

úvěr) 

1 000 000 Kč 

Celkem 3 250 000 Kč  3 250 000 Kč 

 Odpisy dlouhodobého majetku 

Položky dlouhodobého majetku budou odepisovány rovnoměrně dle následující tabulky 

č. 24. Obchodní prostory jsou zařazeny do 5. odpisové skupiny a soubor hmotných 

movitých věcí dle hlavního funkčního předmětu do 2. skupiny.  

Tabulka č. 24: Odpisy dlouhodobého majetku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Majetek Obchodní prostory 
Soubor movitých 

hmotných věcí 

Hodnota 1 750 000 Kč 100 000 Kč 

Odpisová skupina 5. 2. 

Doba odpisování 30 let 5 let 

Odpis v 1. roce 24 500 Kč 11 000 Kč 

Odpis v dalších letech 59 500 Kč 22 250 Kč 

3.3.4 Posouzení finanční stability projektu 

Je zpracováno v pesimistické, realistické a optimistické variantě dle očekávaných tržeb. 

Příjmy a výdaje byly stanoveny na období let 2018 až 2021. Vzhledem k důležitosti 

prvního roku podnikání byl první rok zpracován podrobněji dle jednotlivých čtvrtletí, ve 

kterých byly zohledněny sezonní výkyvy. První rok podnikání končí ve třetím čtvrtletí 

roku 2019, proto není vyčíslena daň z příjmů. Výpočet hodnot daně z příjmů, sociálního 
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a zdravotního pojištění je zpracován v příloze č. 3. Pro sestavení jednotlivých variant 

byly využity předpokládané denní tržby zachycené v následující tabulce. 

Tabulka č. 25: Očekávané průměrné denní tržby 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Očekávané průměrné denní 

tržby 
Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 

Pesimistická varianta 4 000 Kč  4 000 Kč  4 750 Kč  4 750 Kč  

Realistická varianta 6 000 Kč  5 000 Kč  7 500 Kč  7 500 Kč  

Optimistická varianta 8 000 Kč  7 000 Kč  10 000 Kč  10 000 Kč  

Očekávané průměrné denní 

tržby 
2018 2019 2020 2021 

Pesimistická varianta 4 000 Kč  4 750 Kč  5 225 Kč  5 748 Kč  

Realistická varianta 6 000 Kč  7 000 Kč  8 400 Kč  9 660 Kč  

Optimistická varianta 8 000 Kč  9 250 Kč  11 100 Kč  12 765 Kč  

 Pesimistická varianta 

Představuje případ, kdy se podnikatelská činnost nevyvíjí podle představ. Tržby 

neumožňují dostatečné rozšiřování sortimentu a dosažené výsledky se zlepšují jen 

pomalým tempem.  Případné výrazné zlepšení tak lze očekávat až se splacením úvěru 

v září roku 2013. Tato situace by měla nastat dříve, než se stihne rozpustit neuplatněná 

ztráta z prvního roku podnikání vzniklá vysokými počátečními výdaji. Tato ztráta po 

dobu pěti let umožní snížit daňový základ na úroveň, při které podnikateli nebude 

vyměřena daň z příjmu a tím podnikateli usnadní tíživou ekonomickou situaci v době 

splácení úvěru. 

Tabulka č. 26: Pesimistická varianta hospodaření v prvním roce podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

(V Kč) Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Celkem 

Očekávané tržby 300 000     300 000     356 250     356 250     1 312 500     

Očekávané výdaje na nákup zboží 201 000     201 000     238 688     238 688     879 375     

Předpokládané pravidelné výdaje 85 057     85 057     85 057     85 057     340 228     

Sociální a zdravotní pojištění 12 639     12 639     12 639     12 639     50 556     

VH (rozdíl příjmů a výdajů) 1 304     1 304     19 867     19 867     42 341     

Průměrný měsíční VH 435 435 6 622 6 622 3 528 



 

86    

 

Tabulka č. 27: Pesimistická varianta hospodaření v prvních třech letech podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

(V Kč) 2018 2019 2020 2021 

Očekávané tržby 300 000     1 425 000     1 567 500     1 724 250     

Očekávané výdaje na nákup zboží 201 000     954 750     1 050 225     1 155 248     

Předpokládané pravidelné výdaje 85 057     370 179     408 179     448 997     

Daň z příjmů -       -       -       -       

Sociální a zdravotní pojištění 12 639     50 556     50 556     50 556     

VH (rozdíl příjmů a výdajů) 1 304     49 515     58 540     69 450     

Průměrný měsíční VH 435     4 126     4 878     5 787     

 Realistická varianta 

V tomto případě tržby umožňují pozvolné rozšiřování sortimentu a zlepšené výsledky se 

zrcadlí i ve výsledku hospodaření. Tržby vykazují plynulý růst, který bude postupně 

zpomalovat vlivem omezenosti trhu.  

S využíváním neuplatněné ztráty z předchozích let lze počítat až do roku 2022. Od 

tohoto roku lze tedy počítat s vyšší daňovou zátěží a úhradou sociálního a zdravotního 

pojištění. Na druhé straně v září 2023 se počítá se splacením úvěru, což přinese znatelné 

zlepšení ekonomické situace a prostor pro další rozvoj. 

Tabulka č. 28: Realistická varianta hospodaření v prvním roce podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

(V Kč) Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Celkem 

Očekávané tržby 450 000     375 000     562 500     562 500     1 950 000     

Očekávané výdaje na nákup zboží 315 000     262 500     393 750     393 750     1 365 000     

Předpokládané pravidelné výdaje 85 057     85 057     85 057     85 057     340 228     

Sociální a zdravotní pojištění 12 639     12 639     12 639     12 639     50 556     

VH (rozdíl příjmů a výdajů)  37 304     14 804     71 054     71 054     194 216     

Průměrný měsíční VH 12 435 4 935  23 685 23 685 16 185 
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Tabulka č. 29: Realistická varianta hospodaření v prvních třech letech podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

(V Kč) 2018 2019 2020 2021 

Očekávané tržby 450 000     2 100 000     2 520 000     2 898 000     

Očekávané výdaje na nákup zboží 315 000     1 470 000     1 764 000     2 028 600     

Předpokládané pravidelné výdaje 85 057     370 179     408 179     448 997     

Daň z příjmů -       -       -       -       

Sociální a zdravotní pojištění 12 639     50 556     50 556     50 556     

VH (rozdíl příjmů a výdajů) 37 304     209 265     297 265     369 847     

Průměrný měsíční VH 12 435     17 439     24 772     30 821     

 Optimistická varianta 

V této variantě dochází k výraznému rozšiřování sortimentu, který přináší výrazný růst 

tržeb v prvních letech podnikání, což se projevuje i v rostoucím zisku. Tento trend však 

předpokládá výrazné zpomalení v následujících letech vlivem omezení trhu.  

S využíváním neuplatněné ztráty z předchozích let lze dle predikce počítat až do roku 

2021. Od tohoto roku lze tedy počítat s vyšší daňovou zátěží a úhradou sociálního  

a zdravotního pojištění. V září 2023 se počítá se splacením úvěru, což přinese znatelné 

zlepšení ekonomické situace a prostor pro další rozvoj. 

Tabulka č. 30: Optimistická varianta hospodaření v prvním roce podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

(V Kč) Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Celkem 

Očekávané tržby 600 000     525 000     750 000     750 000     2 625 000     

Očekávané výdaje na nákup zboží 444 000     388 500     555 000     555 000     1 942 500     

Předpokládané pravidelné výdaje 85 057     85 057     85 057     85 057     340 228     

Sociální a zdravotní pojištění 12 639     12 639     12 639     12 639     50 556     

VH (rozdíl příjmů a výdajů)  58 304     38 804     97 304     97 304     291 716     

Průměrný měsíční VH 19 435 12 935 32 435 32 435 24 310 
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Tabulka č. 31: Optimistická varianta hospodaření v prvních třech letech podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

(V Kč) 2018 2019 2020 2021 

Očekávané tržby 600 000     2 775 000     3 330 000     3 829 500     

Očekávané výdaje na nákup zboží 444 000     2 053 500     2 464 200     2 833 830     

Předpokládané pravidelné výdaje 85 057     370 179     408 179     448 997     

Daň z příjmů -       -       -       -       

Sociální a zdravotní pojištění 12 639     50 556     50 556     50 556     

VH (rozdíl příjmů a výdajů) 58 304     300 765     407 065     496 117     

Průměrný měsíční VH 19 435     25 064     33 922     41 343     

 Zhodnocení 

Ve všech variantách je počítáno s hospodařením v kladných číslech a daří se splácení 

úvěru. V případě pesimistické varianty však podnikání v období splácení úvěru 

nevykazuje dobré výsledky. V realistické a optimistické variantě pak podnikání 

vykazuje ziskovou činnost s možnostmi pro budoucí rozšiřování a rozvíjení 

podnikatelské činnosti. 

Očekává se, že v budoucnu tento ekonomický vývoj výrazně ovlivní uplatnění ztráty 

z prvního roku podnikání vzniklé vysokými vstupními náklady, které v prvních letech 

snižuje daňové zatížení a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Výrazně se 

v hospodaření projeví především splacení úvěru v září roku 2023.  

Taktéž lze očekávat pokles růstu tržeb generovaných prodejnou vlivem omezené 

velikosti trhu. V návaznosti na toto zjištění je třeba počítat s budoucím rozvojem 

podnikání. Řešením by mohlo být výše zmiňované zavedení internetového obchodu, 

které není součástí této bakalářské práce, je však v budoucnu zamýšlené.    
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3.3.5   Hodnocení efektivnosti investičního projektu 

Vzhledem k charakteru podnikatelského záměru a závislosti většiny metod na životnosti 

projektu byla zvolena metoda doby návratnosti investice. Ta byla provedena na základě 

predikce budoucího vývoje hospodaření v realistické variantě. 

Tabulka č. 32: Doba návratnosti investice v realistické variantě 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

(v tis. Kč) 2018 2019 2020 2021 2022 

Kapitálový výdaj 3 250,0 
    

VH (rozdíl příjmů a výdajů) 37,3 209,2 297,2 369,8 338,8 

Čistý VH   -3 212,7 209,2 297,2 369,8 338,8 

Kumulovaný VH -3 212,7 -3 003,5 -2 706,3 -2 336,5 -1 997,7 

 

 

2023 2024 2025 2026 2027 

Kapitálový výdaj 
     

VH (rozdíl příjmů a výdajů) 330,3 499,7 641,5 654,6 667,6 

Čistý VH   330,3 499,7 641,5 654,6 667,6 

Kumulovaný VH -1667,4 -1167,7 -526,2 128,4 796,0 

 Zhodnocení 

Jak již bylo zmíněno výše, v případě realistické varianty tržby vykazují plynulý růst, 

který bude postupně zpomalovat vlivem omezenosti trhu. S využíváním neuplatněné 

ztráty z předchozích let lze počítat až do roku 2022, což se projeví ve výsledku 

hospodaření, který oproti roku 2021 poklesl přibližně o 8 %. Další pokles o přibližně  

3 % nastal i v roce 2022 (už nebylo možné uplatnit žádnou ztrátu), přesto že  

v posledním čtvrtletí již byl úvěr splacen. Na druhé straně od splacení úvěru v září 2023 

se počítá se znatelným zlepšení ekonomické situace. Celková investice by tak měla být 

splacena v roce 2026, kdy kumulovaný VH dosáhne kladných hodnot. 
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Graf č. 27: Doba návratnosti investice projektu 

(Zdroj:Vlastní zpracování) 

3.4 Řízení rizik 

Bude provedena analýza možných rizik, včetně navržení vhodných opatření pro 

minimalizaci rizika. 

3.4.1 Analýza rizik 

 Identifikovaná rizika a opatření 

A. Nevhodně zvolený sortiment 

Představuje riziko špatné prodejnosti zboží a omezení návštěvnosti prodejny.  

Opatření: Se zákazníky je třeba komunikovat například formou dotazníkových šetření 

nebo anket. Současně je třeba sledovat nabídku, trendy a dostupné recenze produktů. 

Vhodné je například i navštěvování veletrhů, kde lze narazit na zajímavé zboží  

a navázat obchodní kontakty.   V případě, že tato situace nastane, je třeba nežádoucí 

zboží vyprodat za pomoci slev a jiných marketingových nástrojů a zboží obměnit. 

B. Omezená velikost trhu a klesající počet potenciálních zákazníků vlivem 

stárnutí obyvatelstva 

Podnikatelem neovlivnitelný faktor, který sebou nese nebezpečí slabého tržního 

segmentu potenciálních zákazníků. 
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Opatření: Pro budoucí rozvoj podnikání je třeba provést expanzi například formou 

internetového obchodu. S ohledem ke stárnutí obyvatelstva je vhodné nabízet i zboží 

zajímavé pro vyšší věkovou skupinu. 

C. Nízký zájem zákazníků  

Představuje nebezpečí slabé návštěvnosti prodejny a s tím souvisejících nízkých tržeb. 

Opatření: V případě nízkého zájmu zákazníků je třeba zanalyzovat slabé stránky 

současné marketingové strategie a účinně přepracovat marketingový mix například 

posílením reklamy.   

D. Nízká kupní síla ve Velkém Meziříčí 

Podnikatelem neovlivnitelný faktor přinášející nebezpečí nízkých tržeb. 

Opatření: Stejně jako v případě omezené velikosti trhu je třeba rozšířit působnost 

například zřízením internetového obchodu. 

E. Vysoká vyjednávací síla dodavatelů 

Přináší nebezpečí určování podmínek a vysokých cen dodavateli.  

Opatření: Je třeba využít silné vzájemné konkurence mezi výrobci sportovního zboží  

a nebýt vázán pouze na jednoho nebo několik málo výrobců. Současně je třeba 

podnikání rozšiřovat tak, aby se vyjednávací pozice podnikatele zlepšovala.   

F. Vysoká vyjednávací síla odběratelů (závislost na zákaznících) a síla konkurence 

Představuje nebezpečí závislosti na zákaznících a jejich přechodu ke konkurenci. 

Opatření: Je třeba zvolit vhodnou marketingovou strategii, která osloví potenciální 

zákazníky.  Udělat pozitivní první dojem a ten si udržet nabídkou kvalitních výrobků  

a služeb.  Snahou podnikatele je nabízet alternativně také zboží kvalitních výrobců, 

které nemohou těžit z marketingové síly značky, ale přesto spotřebiteli nabízejí vysokou 

užitnou hodnotu za příznivou cenu. Tímto a pro-zákaznickým přístupem personálu se 

obchod bude snažit odlišovat a zvyšovat svoji konkurenční pozici. 

G. Nebezpečí vysokých pokut spojených s GDPR 

Představuje nebezpečí likvidačně vysokých pokut.  
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Opatření: Je třeba věnovat mimořádnou pozornost všem dokumentům a jiným 

náležitostem. V případě nejasností vyhledat potřebné informace například konzultací 

s odborníkem. 

H. Krádeže  

Přináší nebezpečí odcizení zboží a majetku podnikatele. 

Opatření: Prodejna nesmí být ponechána bez dozoru a měla by být vybavena 

bezpečnostními opatřeními, například kamerovým systémem. Pro případ vykradení 

prodejny je možné uzavřít pojištění. 

I. Živelná katastrofa nebo vznik požáru 

Nese sebou nebezpečí poškození zboží a majetku podnikatele.  

Opatření: Jako opatření bude sjednáno pojištění majetku a zboží. Pro omezení 

nebezpečí vzniku požáru je třeba dodržovat pravidla požární bezpečnosti.  

J. Klesající průměrný podíl marží na ceně zboží 

Přináší nebezpečí nízké ziskovosti v rámci udržení konkurenceschopnosti. 

Opatření: Klíčovým faktorem je vyjednání kvalitních podmínek s dodavateli. Mimo to 

je třeba maximalizovat objem tržeb a minimalizovat budoucí výdaje.   

K. Negativní budoucí vývoj ekonomiky ČR 

Vzhledem k faktu, že česká ekonomika se momentálně nachází na vrcholu 

ekonomického cyklu, lze očekávat postupné zpomalení jejího růstu za delší období, 

možná i její pokles. Jedná se však o faktor makrookolí, který podnikatel nemůže 

nikterak přímo ovlivnit.  

Opatření: Podnikatel musí plně využít momentální ekonomické situace, aby zajistil 

dostatečný kapitál, lze totiž očekávat budoucí postupný růst úrokových sazeb a pokles 

poptávky. Řešení špatné ekonomické situace nevýhodným financováním, až situace 

nastane, by totiž mohlo být likvidačním. V případě negativního vývoje je třeba zavádět 

úsporná opatření a snižovat obchodní marže pro zajištění dostatečných tržeb. Na druhé 

straně je třeba zmínit, že v případě dostatečných zdrojů může při poklesu ekonomiky 

podnikatel využít výhodných cen na pořízení majetku.   
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 Hodnocení rizik 

Identifikovaná rizika jsou v následující tabulce hodnocena dle pravděpodobnosti jejich 

vzniku a stupně závažnosti jejich dopadu, přičemž 1 je nejmenší a 5 nejvyšší. 

Tabulka č. 33: Hodnocení rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Stupeň 

závažnosti 

Pravděpodobnost vzniku 

1 2 3 4 5 

1      

2      

3  A, H  E, J, K  

4  B, C, D F   

5 G, I     
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vypracování návrhu podnikatelského plánu, 

který by podnikateli pomohl k úspěšné realizaci podnikatelského záměru na zřízení 

obchodu se sportovním zbožím a současně posoudil jeho reálnost a životaschopnost.  

Na základě poznatků týkajících se základních principů a východisek získaných studiem 

odborné literatury byla provedena komplexní analýza současného stavu, která použila 

několik analytických nástrojů. SLEPT analýza zhodnotila regionální sociální, politické  

a technologické faktory. Mimo to také poukázala na chystané legislativní změny  

a příznivou momentální ekonomickou situaci.  Marketingový průzkum formou 

dotazníkového šetření pomohl odpovědět na otázky cílového segmentu, preferencí 

potenciálních zákazníků a představil specifika místního trhu. Porterův model pěti sil 

zhodnotil sílu konkurence, dodavatelů i odběratelů a analýza umístění kamenné 

prodejny poukázala na výhody zřízení prodejny v podnikatelem vlastněných prostorech. 

Tato zjištění byla následně zakomponována do výsledného zhodnocení SWOT analýzy 

včetně sestavení její matice.  

S ohledem k teoretické přípravě a provedené analytické části pak byla zvolena koncepce 

živnostenského podnikání s kamennou prodejnou zřízenou ve vlastních prostorech. Byl 

sestaven počáteční marketingový mix rozvíjející obchodní strategii, založenou na 

odlišení se od velkých obchodních řetězců prostřednictvím pro-zákaznického přístupu a 

nabídkou rozšířenou o kvalitní zboží výrobců, kteří nemohou těžit z marketingové síly 

značky, ale přesto spotřebiteli nabízejí vysokou užitnou hodnotu za příznivou cenu.  

V rámci finančního plánu byla zhodnocena ekonomická situace a provedena kalkulace 

předpokládaných výdajů a očekávaných příjmů. Vzhledem k nutnosti doplnění 

vlastního kapitálu cizími zdroji byl proveden průzkum nabízených produktů. Na jeho 

základě byl zvolen produkt Profi úvěr Start bankovní instituce Komerční banka, a.s. ve 

výši úvěru 1 mil. Kč na dobu 5 let a očekávanou roční úrokovou sazbou 7,5 %.  Měsíční 

anuita tedy činí 20 038 Kč a za úvěr se tedy zaplatí celkem 1 202 277 Kč, což znamená 

přeplacení ve výši 202 277 Kč. Vybraný úvěr byl zvolen z důvodu možnosti jeho 

poskytnutí na základě podnikatelského záměru bez nutnosti doložení daňového 

přiznání. To je umožněno jeho částečným zajištěním Evropským investičním fondem. 



 

95    

 

V následujících letech se v případě existence výhodnějšího produktu, jehož podmínky 

by již podnikatel splňoval, nabízí možnost provést jeho refinancování.  

Na základě provedené kalkulace předpokládaných výdajů a očekávaných příjmů bylo 

nakonec provedeno posouzení finanční stability, které prokázalo realizovatelnost 

daného projektu, když i v pesimistické variantě předpokládá hospodaření v kladných 

číslech. Přesto v případě pesimistické varianty prokazuje pouze malou ziskovost 

s nevýrazným progresem po dobu splácení úvěru a to v rozmezí 49 až 70 tis. Kč ročně 

v období let 2019 až 2021. 

Oproti tomu optimistická varianta predikuje výrazný růstový trend tržeb a s tím 

souvisejícím rozvojem podnikání v prvních letech s postupným zpomalováním růstu 

vlivem omezené velikosti trhu ve Velkém Meziříčí. V tomto případě se v období let 

2019 až 2021 ziskovost podnikání pohybuje v rozmezí 300 až 500 tis. Kč ročně.  

Nejpravděpodobnější výhled pak předkládá varianta realistická, která zachycuje 

postupný růst tržeb a rozvíjení podnikání. V období let 2019 až 2021 vykazuje 

ziskovost v rozmezí 200 až 370 tis. Kč ročně. Na základě realistické varianty bylo 

provedeno také zhodnocení efektivnosti investičního projektu metodou doby 

návratnosti. Ta predikuje návratnost vložené investice ve výši 3,25 mil. Kč v roce 2026, 

tedy po 7 až 8 letech od zahájení podnikatelské činnosti. 

S ohledem k získaným poznatkům je tedy předpokládána proveditelnost uvažovaného 

záměru, která je však závislá na mnoha faktorech a možných rizicích, které představují 

například negativní budoucí vývoj ekonomiky, nevhodně zvolený sortiment nebo vstup 

silného konkurenta na trh. Takovýmto rizikům je třeba předcházet jejich předvídáním, 

zaváděním patřičných opatření a pravidelnou aktualizací podnikatelského plánu.  

Předpokladem zajištění úspěšnosti daného záměru je neustálý rozvoj tak, aby byla 

zajištěna jeho konkurenceschopnost. V blízké budoucnosti je například zamýšleno 

zřízení internetového obchodu, který rozšíří působnost kamenné prodejny i do dalších 

regionů a přinese řadu dalších podnikatelských možností. 

 



 

96    

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 3. února 2012. 

2. SRPOVÁ, Jitka, Václav ŘEHOŘ, et al. Základy podnikání: teoretické poznatky, 

příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-

3339-5. 

3. KORÁB, Vojtěch a Veronika BUMBEROVÁ. Drobné podnikání: studijní text pro 

kombinovanou formu studia. Vyd. 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2014. Učební texty vysokých škol. ISBN 978-80-214-5039-4. 

4. KADLEC, Michal. Zdanění zisků v osobních společnostech. In: 

Portál.POHODA.cz [online]. c2012, 2. 7. 2014 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: 

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zdaneni-zisku-v-

osobnich-spolecnostech-v-o-s-k-s/ 

5. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) ze dne 25. ledna 2012. 

6. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ze dne 2. 

října 1991. 

7. KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení podniků pro obor 

Podnikové finance a obchod: studijní text pro kombinované studium. Brno: Zdeněk 

Novotný, 2003. ISBN 80-214-2510-5. 

8. SRPOVÁ, Jitka, et al. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. ISBN 

978-80-247-4103-1. 

9. KORÁB, Vojtěch, Jiří PETERKA a Mária REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. 

Brno: Computer Press, c2007.  ISBN 978-80-251-1605-0. 

10. GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza v rukou 

manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Brno: Computer Press, 

2010. ISBN 978-80-251-2621-9. 

11. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: 

Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0939-2. 

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zdaneni-zisku-v-osobnich-spolecnostech-v-o-s-k-s/
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/zdaneni-zisku-v-osobnich-spolecnostech-v-o-s-k-s/


 

97    

 

12. VALACH, Josef, et al. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1997. ISBN 80-

901-9916-X. 

13. Velké Meziříčí: oficiální stránky města [online]. c2018 [cit. 2018-05-12]. Dostupné 

z: https://www.velkemezirici.cz/ 

14. Mapy.cz [online]. c2018 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: https://mapy.cz/ 

15. Třebíč [online]. c2018 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: http://www.trebic.cz/ 

16. Brno2050 [online]. [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: http://brno2050.cz/ 

17. Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/ 

18. Věková pyramida. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. 2018 [cit. 2018-05-

12]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bkov%C3%A1_pyramida 

19. Česká národní banka [online]. c2003-2018 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/ 

20. Zákony pro lidi [online]. c2010-2018 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/ 

21. Podnikatel.cz [online]. 2018 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: 

https://www.podnikatel.cz/ 

22. Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky [online]. c2017 

[cit. 2018-05-12]. Dostupné z: http://amsp.cz/ 

23. JANÍKOVÁ, Simona. Podnikatele čeká v roce 2018 řada změn. Měli by se 

připravit na GDPR i nižší paušální výdaje. In: Hospodářské noviny [online]. c1996-

2018, 4. 12. 2017 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-

65972790-zmeny-v-roce-2018-gdpr-i-nizsi-pausaly 

24. Rusnok: Česká ekonomika se přehřívá, nejvíce je to znát na „neuvěřitelném“ trhu 

práce. ČT 24: Ekonomika [online]. 2018, 14. 3. 2018 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2419417-rusnok-ceska-ekonomika-

se-prehriva-nejvice-je-znat-na-neuveritelnem-trhu-prace 

25. KAMENICKÝ, Jiří a Karolína SÚKUPOVÁ. Vývoj ekonomiky České republiky v 

roce 2017. In: Český statistický úřad [online]. 2018, Praha, 23. 3. 2017 [cit. 2018-

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2419417-rusnok-ceska-ekonomika-se-prehriva-nejvice-je-znat-na-neuveritelnem-trhu-prace
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2419417-rusnok-ceska-ekonomika-se-prehriva-nejvice-je-znat-na-neuveritelnem-trhu-prace


 

98    

 

05-12]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/58775432/320193-

17q4a.pdf/4df01eb0-facf-40c6-898a-c239bd0539b3?version=1.0 

26. ZELENKA, Petr. Big Mac index: Dolar by měl stát 15 korun. 

In: Patria.cz [online]. c1997-2018, 16. 1. 2017 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/3427174/big-mac-index-dolar-by-mel-stat-15-

korun.html 

27. The Big Mac index. The Economist [online]. c2018, 17. 1. 2018 [cit. 2018-05-14]. 

Dostupné z: https://www.economist.com/content/big-mac-index 

28. MEČÍŘOVÁ, Lucie. Co má snížené DPH?. In: Finance.cz [online]. c2018, 27. 2. 

2018 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: https://www.finance.cz/505270-snizena-sazba-

dph/ 

29. Daňové zatížení mezd je v Česku osmé nejvyšší ze zemí OECD. ČT 24: 

Ekonomika [online]. 2018, 11. 4. 2017 [cit. 2018-05-12]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2084490-danove-zatizeni-mezd-je-v-

cesku-osme-nejvyssi-ze-zemi-oecd 

30. Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ze dne 20. listopadu 

1992. 

31. Oficiální internetové stránky Evropské unie [online]. 2018 [cit. 2018-05-14]. 

Dostupné z: https://europa.eu/european-union/index_cs 

32. Vláda České republiky [online]. c2009-2018 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/ 

33. OpenStreetMap [online]. [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: 

https://www.openstreetmap.org/ 

34. M Sport. SPORTVM.cz [online]. c2012-2018 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: 

http://sportvm.cz/subjekt/m-sport 

35. M SPORT [online]. c2018 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: http://www.emsport.cz/ 

36. SkiSPORT Drápela [online]. c2018 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: 

http://www.skisportdrapela.cz/ 

37. Boty Štipák [online]. [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: http://www.botystipak.cz/ 



 

99    

 

38. Sreality.cz [online]. 2018 [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: https://www.sreality.cz/ 

39. ObchodyVM.cz: Regionální portál pro Velké Meziříčí [online]. c2005-2018 [cit. 

2018-05-14]. Dostupné z: https://www.obchodyvm.cz/ 

40. Česká spořitelna [online]. c2018 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: 

https://www.csas.cz/ 

41. Komerční banka [online]. c2018 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: https://www.kb.cz/ 

42. Air Bank [online]. [cit. 2018-05-14]. Dostupné z: https://www.airbank.cz/ 

43. Sberbank [online]. [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: https://www.sberbankcz.cz/ 

44. Raiffeisenbank [online]. 1993-2018 [cit. 2018-05-16]. Dostupné z: 

https://www.rb.cz/ 

https://www.airbank.cz/
https://www.sberbankcz.cz/


 

100    

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

§  Paragraf 

Kč  Koruna česká 
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IV  Investiční výdaj spojený s realizací investice 
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Příloha č. 1:  Marketingový dotazník  

Marketingový výzkum pro založení nového sportovního obchodu ve 

Velkém Meziříčí 

Vážený respondente, 

jste-li občanem/občankou Velkého Meziříčí nebo jeho okolí rád bych Vás tímto 

poprosil o vyplnění krátkého dotazníku pro účely vypracování mé bakalářské práce, 

kterou zpracovávám na Podnikatelské fakultě VUT v Brně.  

Dotazník se týká marketingového šetření v oblasti založení nového sportovního 

obchodu ve Velkém Meziříčí. Dotazník je anonymní, jeho vyplnění by Vám nemělo 

trvat déle než pět minut. 

Děkuji za Váš čas. 

Vladimír Křípal  

 

Pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

Věk? 

 Do 18 let 

 18 – 29 let 

 30 – 44 let 

 45 – 59 let 

 60 a více let 

Jaký způsob nákupu sportovního zboží preferujete? 

 Velké obchodní řetězce ve větších městech 

 Prodejny v místě vašeho bydliště 

 Internetové obchody 
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Rozdělte 20 bodů mezi následující parametry zboží dle toho, jak jsou pro vás 

důležité.  

 Kvalita: 

 Vzhled: 

 Cena: 

 Značka: 

 Momentální trendy: 

Rozdělte 20 bodů mezi následující parametry prodejny dle toho, jak jsou pro vás 

důležité.  

 Rozsah sortimentu: 

 Prostředí prodejny: 

 Personál prodejny: 

 Lokalita prodejny: 

 Parkování v místě prodejny: 

Jaké jsou vaše preference v oblasti sportovního zboží? 

 Známé světové značky 

 Kvalitní tuzemské značky 

 Nehraje roli 

Jaký segment sportovního zboží vám ve Velkém Meziříčí chybí nebo by si zasloužil 

rozšíření? 

 Obuv 

 Oblečení 

 Funkční prádlo 

 Turistické zboží 

 Cvičební pomůcky 

 Jiné…………………………................................................................................... 

 

 



 

III    

 

Příloha č. 1:  Výpočet splátkového kalendáře dlouhodobého úvěru 

Splátkový kalendář dlouhodobého úvěru 

Měsíc Rok Splátka Úrok Úmor Zůstatek 

  
   

1 000 000 Kč  

říjen 2018 20 038 Kč  6 250 Kč  13 788 Kč  986 212 Kč  

listopad 2018 20 038 Kč  6 164 Kč  13 874 Kč  972 338 Kč  

prosinec 2018 20 038 Kč  6 077 Kč  13 961 Kč  958 377 Kč  

leden 2019 20 038 Kč  5 990 Kč  14 048 Kč  944 329 Kč  

únor 2019 20 038 Kč  5 902 Kč  14 136 Kč  930 193 Kč  

březen 2019 20 038 Kč  5 814 Kč  14 224 Kč  915 969 Kč  

duben 2019 20 038 Kč  5 725 Kč  14 313 Kč  901 656 Kč  

květen 2019 20 038 Kč  5 635 Kč  14 403 Kč  887 253 Kč  

červen 2019 20 038 Kč  5 545 Kč  14 493 Kč  872 761 Kč  

červenec 2019 20 038 Kč  5 455 Kč  14 583 Kč  858 177 Kč  

srpen 2019 20 038 Kč  5 364 Kč  14 674 Kč  843 503 Kč  

září 2019 20 038 Kč  5 272 Kč  14 766 Kč  828 737 Kč  

říjen 2019 20 038 Kč  5 180 Kč  14 858 Kč  813 879 Kč  

listopad 2019 20 038 Kč  5 087 Kč  14 951 Kč  798 927 Kč  

prosinec 2019 20 038 Kč  4 993 Kč  15 045 Kč  783 883 Kč  

leden 2020 20 038 Kč  4 899 Kč  15 139 Kč  768 744 Kč  

únor 2020 20 038 Kč  4 805 Kč  15 233 Kč  753 511 Kč  

březen 2020 20 038 Kč  4 709 Kč  15 329 Kč  738 182 Kč  

duben 2020 20 038 Kč  4 614 Kč  15 424 Kč  722 758 Kč  

květen 2020 20 038 Kč  4 517 Kč  15 521 Kč  707 237 Kč  

červen 2020 20 038 Kč  4 420 Kč  15 618 Kč  691 619 Kč  

červenec 2020 20 038 Kč  4 323 Kč  15 715 Kč  675 904 Kč  

srpen 2020 20 038 Kč  4 224 Kč  15 814 Kč  660 091 Kč  

září 2020 20 038 Kč  4 126 Kč  15 912 Kč  644 178 Kč  

říjen 2020 20 038 Kč  4 026 Kč  16 012 Kč  628 166 Kč  

listopad 2020 20 038 Kč  3 926 Kč  16 112 Kč  612 054 Kč  
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prosinec 2020 20 038 Kč  3 825 Kč  16 213 Kč  595 842 Kč  

leden 2021 20 038 Kč  3 724 Kč  16 314 Kč  579 528 Kč  

únor 2021 20 038 Kč  3 622 Kč  16 416 Kč  563 112 Kč  

březen 2021 20 038 Kč  3 519 Kč  16 518 Kč  546 594 Kč  

duben 2021 20 038 Kč  3 416 Kč  16 622 Kč  529 972 Kč  

květen 2021 20 038 Kč  3 312 Kč  16 726 Kč  513 246 Kč  

červen 2021 20 038 Kč  3 208 Kč  16 830 Kč  496 416 Kč  

červenec 2021 20 038 Kč  3 103 Kč  16 935 Kč  479 481 Kč  

srpen 2021 20 038 Kč  2 997 Kč  17 041 Kč  462 439 Kč  

září 2021 20 038 Kč  2 890 Kč  17 148 Kč  445 292 Kč  

říjen 2021 20 038 Kč  2 783 Kč  17 255 Kč  428 037 Kč  

listopad 2021 20 038 Kč  2 675 Kč  17 363 Kč  410 674 Kč  

prosinec 2021 20 038 Kč  2 567 Kč  17 471 Kč  393 203 Kč  

leden 2022 20 038 Kč  2 458 Kč  17 580 Kč  375 623 Kč  

únor 2022 20 038 Kč  2 348 Kč  17 690 Kč  357 932 Kč  

březen 2022 20 038 Kč  2 237 Kč  17 801 Kč  340 131 Kč  

duben 2022 20 038 Kč  2 126 Kč  17 912 Kč  322 219 Kč  

květen 2022 20 038 Kč  2 014 Kč  18 024 Kč  304 195 Kč  

červen 2022 20 038 Kč  1 901 Kč  18 137 Kč  286 058 Kč  

červenec 2022 20 038 Kč  1 788 Kč  18 250 Kč  267 808 Kč  

srpen 2022 20 038 Kč  1 674 Kč  18 364 Kč  249 444 Kč  

září 2022 20 038 Kč  1 559 Kč  18 479 Kč  230 965 Kč  

říjen 2022 20 038 Kč  1 444 Kč  18 594 Kč  212 371 Kč  

listopad 2022 20 038 Kč  1 327 Kč  18 711 Kč  193 660 Kč  

prosinec 2022 20 038 Kč  1 210 Kč  18 828 Kč  174 833 Kč  

leden 2023 20 038 Kč  1 093 Kč  18 945 Kč  155 887 Kč  

únor 2023 20 038 Kč  974 Kč  19 064 Kč  136 824 Kč  

březen 2023 20 038 Kč  855 Kč  19 183 Kč  117 641 Kč  

duben 2023 20 038 Kč  735 Kč  19 303 Kč  98 338 Kč  

květen 2023 20 038 Kč  615 Kč  19 423 Kč  78 915 Kč  

červen 2023 20 038 Kč  493 Kč  19 545 Kč  59 370 Kč  
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červenec 2023 20 038 Kč  371 Kč  19 667 Kč  39 703 Kč  

srpen 2023 20 038 Kč  248 Kč  19 790 Kč  19 913 Kč  

září 2023 20 038 Kč  124 Kč  19 913 Kč  0 Kč  
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Příloha č. 3:  Výpočet předpokládané daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění 

Výpočet daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění  

Pesimistická varianta (v Kč) 2018 2019 2020 2021 

Vstupní výdaje 1 201 050 - - - 

Očekávané tržby 300 000 1 425 000 1 567 500 1 724 250 

Předpokládané pravidelné výdaje 43 434 195 552 215 695 237 265 

Předpokládané výdaje na zboží 201 000 954 750 1 050 225 1 155 248 

Odpisy 35 500 81 750 81 750 81 750 

Dílčí základ daně -1 180 984 192 948 219 830 249 988 

Neuplatněná ztráta minulých let - 1 193 623 1 166 325 1 112 145 

Daň z příjmů - - - - 

Sociální a zdravotní pojištění 12 639 50 556 50 556 50 556 

HV "daňový" (příjmy a výdaje) -1 193 623 142 392 169 274 199 432 

 

Realistická varianta (v Kč) 2018 2019 2020 2021 

Vstupní výdaje 1 201 050 - - - 

Očekávané tržby 450 000 2 100 000 2 520 000 2 898 000 

Předpokládané pravidelné výdaje 43 434 195 552 215 695 237 265 

Předpokládané výdaje na zboží 315 000 1 470 000 1 764 000 2 028 600 

Odpisy 35 500 81 750 81 750 81 750 

Dílčí základ daně -1 144 984 352 698 458 555 550 385 

Neuplatněná ztráta minulých let - 1 157 623 970 575 677 670 

Daň z příjmů - - - - 

Sociální a zdravotní pojištění 12 639 50 556 50 556 50 556 

HV "daňový" (příjmy a výdaje) -1 157 623 302 142 407 999 499 829 
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Optimistická varianta (v Kč) 2018 2019 2020 2021 

Vstupní výdaje 1 201 050 - - - 

Očekávané tržby 600 000 2 775 000 3 330 000 3 829 500 

Předpokládané pravidelné výdaje 43 434 195 552 215 695 237 265 

Předpokládané výdaje na zboží 444 000 2 053 500 2 464 200 2 833 830 

Odpisy 35 500 81 750 81 750 81 750 

Dílčí základ daně -1 123 984 444 198 568 355 676 655 

Neuplatněná ztráta minulých let - 1 136 623 858 075 455 370 

Daň z příjmů - - - - 

Sociální a zdravotní pojištění 12 639 50 556 50 556 50 556 

HV "daňový" (příjmy a výdaje) -1 136 623 393 642 517 799 626 099 

 


