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Abstrakt  

Předmětem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru pro založení 

soukromé mateřské školy s převážným chodem v anglickém jazyce. Na základě 

zjištěných poznatků z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí je sestaven podnikatelský 

plán, který určuje realizaci daného záměru. Součástí bakalářské práce je také podrobný 

finanční plán pro prvních šest let podnikání, podávající důležité informace o finančním 

vývoji podniku. 

 

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is a treatment of a business intention for 

establishment private kindergarten with a major running in English. On a basis of 

detected knowledge contains analysis of external and internal enviroment it is compiled 

a business plan that determines implementation of given intention. The bachelor thesis 

contains a detailed financial plan for first six years and gives important information 

about a financial development of business. 
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Úvod 

 

Přijít se správným projektem v ten pravý čas a stát se tak úspěšným podnikatelem se 

může zdát čím dál tím náročnější. Mnohdy je to přisuzováno přesycenosti nabídky 

služeb a produktů, a tak čím dál tím pracnějšímu nalezení takzvané mezery na trhu. 

 

V problému obtížného umístění dětí do mateřských škol na straně jedné a potřebě 

předškolního vzdělávání na straně druhé spatřuji právě onu mezeru na trhu v daném 

oboru a proto jsem se rozhodla využít této podnikatelské příležitosti v založení 

soukromé mateřské školy. 

 

Význam rodiny, rodinné výchovy a prostředí pro vývoj dítěte v období od jeho narození 

po jeho vstup do školy je chápán jako mimořádný a nezastupitelný. Nedílnou součástí 

výchovy dítěte předškolního věku je však i kontakt s vrstevníky, osvojení si 

elementárních pravidel sociálního a kulturního chování, rozvoj jeho schopností, 

dovedností a postojů k sobě i okolí, stejně jako rozvoj jeho komunikačních dovedností 

či aktivní podpora rozvoje intelektu dítěte. Tyto a další cíle předškolní výchovy jsou 

naplňovány v mateřských školách, které se spolu s rodinou podílejí na výchově a 

vzdělávání dětí zpravidla v období od tří do šesti let.   

 

Populační exploze posledních let je v diametrálním rozporu se stagnujícím počtem 

předškolních zařízení. Počet míst v mateřských školách je nedostačující z pohledu 

celorepublikového i lokálního, konkrétně ve městě Prostějově. Veřejné školy v roce 

2011 nepřijaly kvůli nedostatku míst rekordní počet dětí. V průměru odmítly každé 

čtvrté dítě, i proto roste obliba soukromých mateřských škol. 

 

Soukromé mateřské školy v České republice volí i přes jejich vysokou cenu stále více 

rodičů, počet těchto zařízení se za poslední čtyři roky téměř zdvojnásobil. Výhodou 

soukromých zařízení je maximální vstřícnost vůči potřebám rodičů. Soukromé mateřské 

školy se od státních liší převážně provozní dobou, nabídkou volnočasových aktivit a 

menším poměrem dětí připadajících na jednoho pedagoga. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat návrh podnikatelského záměru pro založení 

soukromé mateřské školy a ukázat tak na konkrétní možnost zvýšení kapacity 

předškolních zařízení v Prostějově. Výstupy sestaveného podnikatelského plánu 

poslouží ke strategickému rozhodnutí, zda je tento záměr realizovatelný, či nikoliv.  

 

Soukromá mateřská škola bude zapsána do školského rejstříku a bude tak moci získat 

dotace ze státního rozpočtu. Zároveň je zapotřebí splňovat ustanovení školského 

zákona, zejména dodržovat hygienické normy, zajistit odborně kvalifikovaný 

pedagogický personál, realizovat vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání a vytvářet podmínky České školní inspekci ke 

kontrole a hodnocení kvality činnosti školy. 

 

Mezi dílčí cíle, které slouží k naplnění hlavního cíle patří: 

 Shromáždění teoretických informací potřebných pro kvalitní zpracování 

podnikatelského plánu 

 Analýza vnitřních a vnějších podmínek 

 Dotazníkové šetření 

 Návrh marketingového plánu 

 Sestavení finančního plánu 

 Hodnocení rizik 

 

Jako metodu pro zpracování práce jsem zvolila analýzu. Tato metoda rozčleňuje 

zkoumaný objekt na jednotlivé části, aby umožnila odhalit strukturu objektu a oddělit 

podstatné informace od nepodstatných. Po provedené analýze je zapotřebí provést 

syntézu, tedy sjednocení částí informací v jeden celek. U informací týkajících se 

konkurence je provedeno srovnávání konkurenčních společností. Práce dále využívá 

indukci, tedy přechod od jednotlivých faktů k obecným tvrzením, a dedukci, čili 
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odvození výroků z jiných platných výroků.
1
 Ve vztahu k výzkumu jsem pak využila 

formu dotazníkového šetření. 

 

V teoretické části se nejprve věnuji vymezením základních pojmů, možnosti výběru 

právní formy podnikání, jejich kladům a záporům, podnikatelskému plánu, jeho 

struktuře a právními předpisy, které je nutné při založení tohoto druhu podnikání 

akceptovat. Pozornost je věnována také poskytováním dotace soukromým mateřským 

školám a konkretizování pravidel pro jejich získání. Dále jsou zde teoreticky popsány 

analýza obecného okolí SLEPT, Porterova analýza oborového okolí a SWOT analýza. 

 

Praktická část navazuje na část teoretickou a je rozpracována do konkrétní podoby. 

Cílem bakalářské práce je nabídnout cílovému trhu reálnou, konkurenceschopnou 

službu, proto je podnikatelský plán podložen studiemi o odvětví a jeho vývoji. Ke 

zmapování prostředí, na které hodlá nová společnost vstoupit, byla využita řada 

analytických metod jako je SWOT analýza, SLEPT analýza a Porterův model 

konkurenčních sil. Pro bližší definování potenciálních zákazníků a jejich požadavků 

bylo proveden marketingový výzkum formou dotazníkové šetření. Pro objasnění, jak se 

podnik hodlá prosadit na trhu vůči konkurenci a v čem se bude lišit, oproti jiným 

zařízením mateřských škol byl sestaven marketingový plán.  

 

Velká část práce je věnována finančnímu plánu, kde jsou rozpracovány náklady na 

založení společnosti, mzdové náklady, očekávané měsíční příjmy při různé obsazenosti 

a očekávané měsíční výdaje. V celém finančním plánu je pracováno s variantním 

řešením obsazenosti kapacit. Realistická varianta představuje naplnění kapacit 25 dětmi, 

optimistická varianta maximální naplnění kapacity 30 dětmi a pesimistická varianta 

představuje naplnění kapacity 21 dětmi. Je zpracována rozvaha ve zkráceném rozsahu 

pro prvních šest let podnikání, výkaz zisku a ztrát ve třech zmíněných variantách 

v letech 2013-2018 a výkaz cash flow pro realistickou variantu pro prvních šest let 

podnikání. Závěrem praktické části, dle zjištěných údajů,  hodnotím rizika projektu a 

předkládám návrhy na zlepšení případných slabých stránek. 

                                                
1
 POKORNÝ, J. Předdiplomní seminář. 2006. s. 21-32. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

 

Pro zpracování podnikatelského záměru je zapotřebí objasnit pojmy, které se běžně 

používají. Za pomoci odborné literatury jsou v následujících odstavcích položeny 

teoretické základy bakalářské práce.  

 

 

2.1.1 Podnik 

 

Podnik je možné definovat nejrůznějšími způsoby. Můžeme jej charakterizovat jako 

subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy, nebo jako základní jednotku, 

v níž je realizovaná výroba nebo která poskytuje služby.
2
 

 

V obchodním zákoníku
3
 je podnik definován jako soubor hmotných, nehmotných a 

osobních složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 

patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 

tomuto účelu sloužit. 

 

 

2.1.2 Podnikatel 

 

„Podnikatelem je podle obchodního zákoníku: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku
4
, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

                                                
2 MELUZÍN, T., MELUZÍN, V. Základy ekonomiky podniku. 2007. s. 7. 
3 § 5 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. 
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d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle 

zvláštního předpisu.“
5
 

 

Za podnikatele je považována každá osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku, bez 

ohledu na jakékoliv jiné skutečnosti. 

 

Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže 

výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí 

výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující 

účetní období v průměru částku sto dvacet milionů korun českých.
6
 

 

Podnikatelem může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba. 

 

„Právnickými osobami jsou: 

a) sdružení fyzických nebo právnických osob, 

b) účelová sdružení majetku, 

c) jednotky územní samosprávy, 

d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.“
7
 

 

 

2.1.3 Podnikání 

 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“
8
 

 

O soustavnou činnost se jedná v případech, kdy je prováděna pravidelně nebo 

opakovaně. Samostatná činnost podnikatele spočívá v tom, že není ve vztahu 

podřízenosti vůči tomu, pro něhož činnost vykonává. Výkonem činnosti vlastním 

jménem a na vlastní zodpovědnost se rozumí, že do smluvních vztahů při podnikání 

                                                
5 § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
6 § 34 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
7 § 18 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
8 § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
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vstupuje podnikatel pod vlastním jménem a odpovídá za jejich porušení celým svým 

majetkem. Podnikání za účelem dosažení zisku je úmysl zisk realizovat, není však 

rozhodující, zda činnost zisk skutečně přinesla či nikoliv.
9
 

 

 

2.2 Výběr právní formy podnikání 

 

Volba právní formy podnikání má nesmírný význam pro každý podnik. Jde o 

podnikatelské rozhodnutí, které bude mít pro společnost dlouhodobé ekonomické, 

právní a daňové důsledky. Při výběru právní formy je třeba zvážit veškerá rizika, která 

jsou s podnikáním spojena. Pro podnik neexistuje žádná optimální právní forma, 

protože každý podnik má různou výchozí situaci, existují nutně také různá řešení. Dále 

nemusí být trvale výhodné zachovávat jednu zvolenou právní formu, jelikož se 

podmínky pro podnik mohou dříve či později změnit.
10

 

 

V České republice máme možnost podnikat jako fyzická nebo právnická osoba. 

 

Při výběru konkrétní právní formy podniku postupujeme dle Synka
11

 podle 

následujících kritérii: 

 

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

- oprávnění k řízení - zastupování podniku navenek, vedení podniku,apod. 

- počet zakladatelů 

- nároky na počáteční kapitál 

- administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojený se 

založením a provozováním podniku 

- účast na zisku (ztrátě)- míra rizika podnikatele je úměrná jeho účasti na zisku 

(ztrátě) 

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

podnikání. 

                                                
 9 MELUZÍN, T., MELUZÍN, V. Základy ekonomiky podniku. 2007. s. 7. 
10 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 37. 
11 SYNEK, M. a kolektiv: Manažerská ekonomika. 2003. s. 24. 
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Tabulka č. 1:  Porovnání konkrétních právních forem podnikání 

 

Veřejná 

obchodní 

společnost 

Komanditní 

společnost 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

Akciová 

společnost 

Podnik 

jednotlivce 

Počet 

zakladatelů 

Minimálně  

2 osoby 

Min. 2 osoby 

(komplementář 

a komanditista) 

Min  1 osoba 

(max. 50) 

Min. 1 PO 

nebo min. 2 

FO 

Minimálně 1 

osoba 

Ručení 

Společnost 

celým svým 

majetkem, 

společníci 

veškerým 

svým 
majetkem 

společně a 

nerozdílně 

Komplementář 

celým 

svým 

majetkem, 

komanditisté 

do výše 
nesplaceného 

vkladu 

Společnost 

celým svým 

majetkem, 

společníci do 

výše 
nesplaceného 

vkladu 

Společnost 

celým svým 

majetkem, 

akcionáři 

neručí. 
 

Neomezené 

ručení 

Základní 

kapitál 

Není 

stanoven 
Není stanoven. 

Min. 200 000 

Kč 

Min. 2 mil. Kč 

bez veřejné 

nabídky akcií, 

min. 20 mil. 

Kč s veřejnou 

nabídkou akcií 

Není stanoven 

Min. vklad 

společníka 

Na základě 

společenské 

smlouvy 

Určen spol. 

smlouvou-

Komanditista 

min. 5 000 Kč. 

Alespoň 

20.000 Kč. 

Jmenovitá 

hodnota akcie 

není stanovena 

Není stanoven 

Účast na 

zisku 

Zisk se dělí 

rovným 

dílem 

Dle spol. 

smlouvy, nebo 

na polovinu 

Dle velikosti 

obchodních 

podílů, 

nestanoví-li 

spol. smlouva 

jinak 

Dle schválení 

valné hromady 

(dividendy) 

Zisk se zpravidla 

dělí úměrně 

vloženému 

kapitálu 

Daň z příjmů 

Dle daně 

z příjmů FO  

(15%) 

Komanditista - 

daň z příjmů 

PO (19%), 

komplementář- 

daň z příjmů 

FO (15%) 

Dle daně 

z příjmů PO 

(19%) 

Dle daně 

z příjmů PO 

(19%) 

Dle daně z příjmů 

FO (15%) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Obchodního zákoníku č. 513/1191 Sb. 
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Na základě výše uvedených aspektů jednotlivých právních forem podnikání bylo 

rozhodnuto o volbě právní formy společnosti s ručením omezeným. Proto se dále v 

textu budu věnovat právě této právní formě. 

 

 

2.2.1 Společnosti s ručením omezeným 

 

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenějším typem obchodní společnosti v 

České republice. Jde o kapitálovou společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků.
12

 Tato společnost může být založena jednou osobou, potom je založena 

Zakladatelskou listinou, nebo až padesáti společníky, potom je sepsána Společenská 

smlouva.
13

  

 

Základní kapitál 

Obchodní zákoník ukládá povinnou minimální výši základního kapitálu 200 000 Kč, 

přičemž výše vkladu jednoho společníka musí činit minimálně 20 000 Kč. Výše vkladu 

může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé 

tisíce. Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti.
14

 

 

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno 

celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30%. Celková 

výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů 

musí však činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, 

může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní 

kapitál.
15

 

 

Ručení 

„Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

                                                
12 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 46-47. 
13 KORÁB, V., DOLEŽALOVÁ, E. Drobné podnikání: studijní text pro kombinovanou formu studia.  

2006. s. 26. 
14 § 108 a § 109 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
15 VEBER, J., SRPOVÁ,  J.  a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 79. 
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nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.  

Po zápisu o splacení všech vkladů do obchodního rejstříku jejich ručení zaniká.“
16

 

 

Obchodní firma 

Obchodní firma společnosti s ručením omezeným musí obsahovat označení „společnost 

s ručením omezeným“, postačí však zkratka „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“ 
17

 

 

Statutární orgán 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jeli jednatelů více, je 

oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská 

smlouva nebo stanovy jinak. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo 

jiných fyzických osob.
18

 

 

Valná hromada 

Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti spadá 

především jednání o jmenování a odvolávání jednatelů, změny společenské smlouvy a 

stanov a schvalování účetní uzávěrky. Valná hromada může jmenovat i členy dozorčí 

rady, což je nepovinný, zřídkakdy zřizovaný orgán společnosti. 

Výhody: 

 Omezené ručení (do výše nesplacených vkladů). 

 Do společnosti je možné vložit i nepeněžitý vklad. 

 Relativně nízká hodnota minimálního základního jmění. 

 Vyplacené podíly na zisku společníkům nepodléhají pojistnému sociálnímu 

pojištění. 

 Lze ustanovit kontrolní orgán- dozorčí radu. 

 Malá administrativní náročnost. 

 Podnikatelský statut společnosti je vysoký.
19

 

                                                
16 § 106 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
17 § 107 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
18 § 133 a § 134 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
19 BARROW, C. Základy drobného podnikání. 1996. s. 70. 
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Nevýhody: 

 Nutný základní kapitál. 

 Částečnou nevýhodou pro začínající podnikatele je v tomto případě nutnost 

vedení (podvojného) účetnictví. 

 Administrativně náročnější. 

 Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob a vyplacené podíly 

na zisku společníkům jsou dále zdaněny srážkovou daní.
20

 

 

 

2.2.2 Postup založení společnosti s ručením omezeným 

 

Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutné vykonat následující úkony: 

1. Uzavřít společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu formou notářského 

zápisu. 

2. Složit základní kapitál společnosti, nebo jeho části. 

3. Získat živnostenská oprávnění. 

4. Zapsat společnost do obchodního rejstříku. 

5. Registrovat společnost u finančního úřadu.
21

 

 

Sepsání a podpis společenské smlouvy 

Společnost s ručením omezeným je založena sepsáním a podpisem Společenské 

smlouvy (pokud je společnost zakládána pouze jedinou osobou, sepisuje se 

Zakladatelská listina). Samotný vznik společnosti je spojen s podáním návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku. Společenskou smlouvu je nutné sepsat formou 

notářského zápisu.
22

 

 

 

 

                                                
20 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 48. 
21 Základní postup založení společnosti s ručením omezeným. [online]. 2011 [cit. 2011-11-28]. Dostupné 

z: http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx. 
22 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením omezeným, 
komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 2005. s. 84-85. 
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Složení vkladů 

Způsob složení vkladů se určí ve společenské smlouvě. Obvykle se volí složení vkladů 

na bankovní účet, nejlépe na nově založený účet, který je veden na jméno správce 

vkladů. Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. K vydání 

tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské 

listiny. Potvrzení poté slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při 

podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Společnost vzniká zápisem do 

obchodního rejstříku. Jejím vznikem se vklady stávají jejím majetkem a společnost 

s nimi může volně disponovat.
23

 

 

Ohlášení živnosti 

Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku je nutné, aby jednatelé společnosti 

zažádali o vydání příslušných oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncese, apod.) 

Právnická osoba provádí ohlášení živnosti na místně příslušném živnostenském úřadě.  

Mezi přílohy ohlášení patří např.: 

- výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce,  

- doklad o zaplacení správního poplatku za každou ohlašovanou živnost, 

- doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností, 

- doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena (společenská 

smlouva nebo výpis z obchodního rejstříku).  

 

V případě formálních nedostatků ohlášení vyzve živnostenský úřad právnickou osobu, 

aby do 15 dnů odstranila chyby. Živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský list 

do 15 dnů od správného ohlášení.
24

 

 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu, 

podepisují jej všichni jednatelé a podpisy musí být úředně ověřeny. 

                                                
23

 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti: společnost s ručením omezeným, 

komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 2005. s. 86. 
24 Základní postup založení společnosti s ručením omezeným. [online]. 2011 [cit. 2011-11-28]. Dostupné 
z: http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx. 
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Jako přílohy se k návrhu přikládají: 

a) za společnost 

 společenská smlouva nebo zakladatelská listina, 

 oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy apod.), 

 listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru 

nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do 

nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas 

(spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu 

s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce, 

 doklad o splnění vkladové povinnosti (potvrzení banky, posudky znalců).  

 

b) za každého jednatele 

 výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 

 čestné prohlášení jednatele, že: 

1. je plně způsobilý k právním úkonům, 

2. splňuje podmínky provozování živnosti a nenastala u něho skutečnost, 

jež je překážkou provozování živnosti.
25

 

 

Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Rejstříkový soud vydá Rozhodnutí o zápisu. Zápisem do obchodního rejstříku vzniká 

společnost s ručením omezením a tímto dnem nastává povinnost vést účetnictví.
26

 

 

Registrace společnosti u finančního úřadu 

Nově vzniklá společnost se musí zaregistrovat u místně příslušného finančního úřadu.
27

 

 

 

                                                
25 Základní postup založení společnosti s ručením omezeným. [online]. 2011 [cit. 2011-11-28]. Dostupné 

z: http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx. 
26 Zákony, vyhlášky, nařízeni vlády a jiné právní normy Business.center.cz. [online]. 2011 [cit. 2011-12-

08]. Dostupné z http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx. 
27 Zákony, vyhlášky, nařízeni vlády a jiné právní normy Business.center.cz. [online]. 2011 [cit. 2011-12-
08]. Dostupné z http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx. 
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2.3 Předškolní vzdělávání 

 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole má dlouholetou a národní tradici. Je určeno 

dětem ve věku zpravidla od tří do šesti let. V mateřské škole mohou být však výjimečně 

i děti mladší, například v případě sourozenců, ale i po dovršení šesti let věku, pokud jim 

byl povolen odklad povinné školní docházky.  

 

„Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se 

na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních 

pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní 

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti 

vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou 

péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“
28

 

 

 

2.3.1 Rozdělení mateřských škol 

 

 Mateřské školy, na něž se vztahuje školský zákon a s ním související předpisy, 

přičemž základním rysem je zápis mateřské školy do školského rejstříku a s ním 

související nárok na finanční prostředky z příslušných rozpočtů (státní, církevní 

a soukromé). 

 Mateřské školy, které jsou provozovány na základě živnostenského oprávnění a 

na které se školský zákon nevztahuje. 

 

Mateřské školy můžeme rozdělit také podle zřizovatele na veřejné, církevní a soukromé. 

Veřejné zřizuje kraj, obec nebo svazek obcí, církevní zřizuje církev či náboženská 

společnost a soukromé fyzická či právnická osoba.      

 

Podle zaměření lze mateřské školy dělit na běžné a speciální - pro děti se zdravotním 

postižením. 

                                                
28 §33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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2.3.2 Organizace předškolního vzdělávání 

 

Jelikož předškolní vzdělávání není povinné, nemusí obec zajistit místa v mateřské škole 

s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které se 

k předškolnímu vzdělávání přijímají přednostně. Pokud nelze dítě v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, 

v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
29

  

 

Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více 

třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Třída mateřské školy se naplňuje 

maximálně do počtu 24 dětí. Zřizovatel navíc může ještě čtyři děti přidat. V praxi to 

znamená, že může být ve státním zařízení až 28 dětí ve věku 3 - 6 let na jednoho učitele 

Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a 

naplňuje se do počtu 19 dětí.
30

 

 

 

2.3.3 Hygienické požadavky 

 

Problematikou hygienický požadavků se zabývá vyhláška č. 410/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělání dětí a mladistvých. Z této vyhlášky uvedu v následujícím textu dle mého 

úsudku stěžejní části, které souvisí s tématem mé práce. 

 

 

2.3.3.1 Prostorové podmínky 

 

Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v mateřských školách musí umožňovat volné 

hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu a tělesná cvičení. Na 1 dítě musí plocha 

denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m². Plocha na jedno 

                                                
29 § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
30 § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
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lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m² na 1 dítě a tato lehátka musí 

odpovídat normovým hodnotám.
31

 

 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí být vybaveno šatnami. 

Prostory šaten musí být osvětlené a větrané. Tyto dětské šatny musí být odděleny od 

šaten pedagogů. Záchody a umývárny dětí musí být rovněž odděleny od sociálního 

zařízení pedagogů, přičemž na 20 zaměstnanců musí být vyčleněna jedna záchodová 

kabina a 1 umyvadlo. Umyvárny se nedělí dle pohlaví. Pro 5 dětí musí být zřízena jedna 

dětská mísa a jedno umyvadlo. Tato místnost musí být přímo osvětlená a větratelná..
32

 

 

Prostory určené pro denní pobyt dětí musí mít vyhovující denní osvětlení, dle normy 

ČSN 730580. Parametry vnitřního umělého osvětlení upravuje norma ČSN EN 1246-1. 

V mateřské škole musí být zajištěný trvalý přísun tekoucí pitné vody.
33

 Mateřská škola 

musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. 

Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady blíže určuje norma ČSN PEVN 

1729.  

 

 

2.3.3.2 Provozní podmínky 

 

Předškolní děti by měly denně trávit minimálně 2 hodiny dopoledne venku, odpoledne 

se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. Ve stanoveném rozsahu by měl být úklid prováděn 

každý den. Důkladnější než tento denní úklid by měl být úklid, který bude prováděn 

minimálně dvakrát ročně, kdy by měla být umyta všechna okna, svítidla a celkově by 

měly být uklizeny veškeré prostory. Školka by měla být kompletně nově vymalována 

vždy po 3 letech.
34

 

                                                
31 § 4 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. 
32 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. 
33 § 20 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 
34§ 22 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.3.4 Péče o bezpečnost a zdraví 

 

„Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad 

svěřeným dítětem od doby, kdy jej pedagogický pracovník převezme od jeho 

zákonného zástupce, až do doby, kdy jej pedagogický pracovník předá jeho zákonnému 

zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě 

písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.“
35

 

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho 

pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve 

třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
36

  

 

 

2.3.5 Stravování 

 

„Právnická osoba, vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, musí zajistit 

nejvhodnější způsob školního stravování pro své strávníky a podmínky jeho 

poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu.“
37

 

 

Typy zařízení školního stravování jsou: 

a) školní jídelna - sama jídla připravuje a následně vydává,  

b) školní jídelna - vývařovna - připravuje jídla, která jdou do výdejny,  

c) školní jídelna - výdejna - jiný provozovatel stravovacích služeb jídla připraví, 

tato školní jídelna je pouze vydává.
38

 

                                                
35§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
36 § 5 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
37 § 2 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
38

§ 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.3.6 Pedagogičtí pracovníci 

 

 Předpoklady pro výkon činností pedagogického pracovníka 

 

„Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:  

a) je plně způsobilý k právním úkonům, 

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

c) je bezúhonný, 

d) je zdravotně způsobilý, 

e) prokázal znalost českého jazyka, pokud se nejedná o osobu, která ve školce 

vyučuje cizí jazyk, nebo pokud je celý chod mateřské školky v cizím jazyce.“
39

 

 

Za bezúhonného se pro účely školského zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně 

odsouzen za úmyslný trestný čin, nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti 

s výkonem činnosti pedagogického pracovníka. Bezúhonnost prokazuje fyzická osoba 

před vznikem pracovněprávního vztahu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, 

který nesmí být starší než 3 měsíce.
40

 

 

 Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

„Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci: 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního 

věku, 

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů 

předškolního vzdělávání, 

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů 

předškolního vzdělávání, nebo  

                                                
39 § 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 
40 § 3 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů . 
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d) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku.“
41

 

 

 Předpoklady pro výkon činností ředitele školy 

 

Pracovník vykonávající činnost ředitele mateřské školy musí splňovat nejen veškeré 

předpoklady pro výkon činností pedagogického pracovníka, ale také musí prokázat 

minimálně tříletou praxí ve výkonu přímé pedagogické činnosti, přímé řídící činnosti, 

nebo činnosti ve vývoji a výzkumu.
42

 

 

 

2.3.7 Obsah vzdělávání 

 

Pro každou vzdělávací úroveň, tedy i mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku, 

vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rámcové vzdělávací programy, 

které jsou závazným základem pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Svým 

pojetím nabízejí pedagogům mateřských škol konkrétní podobu očekávaných výstupů, 

která jim pomůže v orientaci toho, co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a 

znát, či jaké má mít dovednosti a postoje. Na základě tohoto programu zpracovává 

mateřská škola vlastní školní vzdělávací program.
43

 

 

2.3.8 Kontrola a hodnocení 

 

Hodnocení jednotlivých škol a školských zařízení provádí Česká školní inspekce jako 

orgán státní správy ve školství. Jejím úkolem je zjišťovat výsledky vzdělávání, kvalitu 

správního a pedagogického řízení, pracovní podmínky učitelů, vyučovací materiály       

a vybavení, vykonávat kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu a 

kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů. 
44

 

 

                                                
41 § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 
42 § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 
43 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 1. Vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický, 2006. 48 s. [cit. 2012-05-04]. ISBN 80-87000-00-5. Dostupné z WWW: 

<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf>. 
44 Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu 
inspekční činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.4 Dotace poskytované soukromým mateřským školám 

 

Otázka dotací poskytovaných soukromým mateřským školám je upravena v zákoně č. 

306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost 

škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, které nejsou zřizovány 

státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly 

v oblasti školství. Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů, které 

musejí souviset s výchovou a vzděláváním a s běžným provozem školy a školského 

zařízení.
45

 

 

Soukromé školy dostávají státní dotace na neinvestiční výdaje z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy prostřednictvím krajských úřadů. 

 

Žádost o poskytnutí dotace na příští školní rok předkládá právnická osoba krajskému 

úřadu do 31. ledna, nebo do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zápisu do školského 

rejstříku.
46

 

 

Žádost obsahuje: 

a) název, sídlo, identifikační číslo a číslo účtu právnické osoby, popřípadě adresu a 

číslo účtu odloučeného pracoviště, 

b) doklad o zařazení do sítě předškolního zařízení, škol a školských zařízení podle 

dosavadních právních předpisů nebo doklad o zápisu do školského rejstříku, 

c) doklad o zápisu právnické osoby do obchodního nebo jiného zákonem určeného 

rejstříku, popřípadě návrh na zápis do takového rejstříku a doklad o zřízení 

právnické osoby, 

                                                
45 § 1 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů 
46 § 2 odst. 1 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 
zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 
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d) předpokládaný celkový počet dětí ve školním roce, na který je dotace 

požadována, a počet dětí v jednotlivých třídách.
47

 

 

 

2.4.1 Pravidla pro poskytování dotace 

 

Roční výše poskytované dotace se určuje jako násobek procentního podílu z normativu 

vynásobený skutečným počtem dětí. Normativem se v tomto případě rozumí objem 

neinvestičních výdajů, mzdových výdajů a zákonných odvodů připadající na jedno dítě 

ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí. Výše procentního podílu z normativu se 

stanoví pro mateřské školy na první rok činnosti ve výši 60% a v dalších letech 100 %, 

při splnění zákonných podmínek. Podmínkou pro poskytnutí zvýšené dotace je 

průměrné nebo lepší hodnocení školy Českou školní inspekcí.
48

  

 

Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2012 pro účely 

poskytování dotací soukromému školství jsou součásti přílohy této práce. 

 

Právnická osoba provozující mateřskou školu musí do 15. října předložit za předchozí 

školní rok vyúčtování dotace postupem stanoveným Ministerstvem financí pro 

zúčtovací vztahy se státním rozpočtem, výroční zprávu o činnosti školy, rozbor 

hospodaření s poskytnutou dotací a informaci o projednání výroční zprávy. Pokud tyto 

doklady nebudou řádně podány, nebude v následujícím školním roce poskytnuta dotace 

ze státního rozpočtu.
49

 

                                                
47 § 2 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 
48§ 4 a 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 
49 § 3 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 
zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.5 Školský rejstřík 

 

Jak již bylo uvedeno, účinností zápisu školy a školského zařízení do školského rejstříku 

vzniká právnické osobě, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, nárok 

na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

 

Školský rejstřík vede z převážné části ministerstvo, přesto se vedení rejstříku některých 

druhů škol a školských zařízení jako jsou mateřské školy, jejichž působnost je ryze 

místní a nepřesahuje hranice regionu, deleguje na krajskou úroveň s ohledem na 

předpoklad, že z krajské úrovně lze lépe posoudit potřebnost a účelnost těchto druhů 

škol a školských zařízení. 
50

 

 

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do školského rejstříku pro následující 

školní rok se podává u krajského úřadu příslušného, dle sídla právnické osoby, která 

bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, do 30. září. Ve výjimečných 

případech může krajský úřad prominout zmeškání termínu nebo rozhodnout o dřívější 

účinnosti zápisu do školského rejstříku. Orgán, který vede rejstřík škol a školských 

zařízení, rozhodne o žádosti o zápis do školského rejstříku do 90 dnů od doručení.
51

 

 

Náležitosti žádosti o zápis do školského rejstříku jsou uvedeny v příloze této práce. 

 

 

2.6 Podnikatelský plán 

 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“
52

 

 

Podnikatelský plán je koncepce podniku v písemné podobě a obsahuje mj.: 

                                                
50 § 141 a § 143 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
51 148 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
52

 HISRICH, R. D., PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1996. s. 108. 
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 Cíle a strategie podniku. 

 Podnikatelský záměr a jeho přednost. 

 Vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů. 

 Další kroky budování podniku. 

 Plánování obratu, hospodářského výsledku a financování.
53

 

 

 

2.6.1 Proč psát podnikatelský plán 

 

Podnikatelský plán má ústřední význam při zakládání podniku. Rozhoduje hlavní měrou 

o cestě k budoucímu úspěchu. Důkladné vypracování tohoto dokumentu by proto mělo 

mít nejvyšší prioritu.
54

 

 

Dle autorů Koráb, Peterka, Režňáková
55

 existují podstatné důvody, proč je žádoucí, aby 

i malé a zdánlivě jednodušší podnikatelské záměry byly vtěleny do podoby psaného 

podnikatelského plánu: 

 

 prakticky všichni externí uživatelé existenci plánu očekávají, či přímo vyžadují, 

 plán je indikací serióznosti podnikatelského záměru, 

 plán zjednodušuje a usnadňuje jakoukoli komunikaci týkající se přípravy a 

realizace jím zachyceného podnikatelského záměru, 

 plán je nezbytnou dokumentací pro investory a pro jejich externí hodnocení 

záměru a je tedy podmínkou nutnou k získání peněžních prostředků, 

 plán je potřebnou dokumentací pro jakékoli efektivní konzultace, 

 plán pomáhá „přilákat“ a získat správné lidi a institucionální podpory (dotace), 

 plánování je aktivním učícím se prostředkem. 

                                                
53 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 11. 
54 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 12. 
55 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 72. 
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2.6.2 Struktura podnikatelského plánu 

 

Podnikatelský plán, jak jej uvádí autoři knihy Podnikatelský plán Koráb, Peterka, 

Režňáková
56

, obsahuje tyto části: 

 

a) Titulní strana 

Na titulní straně se nachází stručný obsah podnikatelského plánu. Obvykle by zde měly 

být uvedeny tyto skutečnosti: 

- název a sídlo společnosti, 

- jména podnikatelů a spojení na ně, 

- popis společnosti a povaha podnikání, 

- způsob financování a jeho struktura. 

 

b) Exekutivní souhrn 

Tato kapitola představuje jakýsi abstrakt. Obvykle se zpracovává až po sestavení celého 

podnikatelského plánu. Stručně a výstižně by měla popsat tyto prvky: 

- zakladatele 

- produkty a služby 

- trh 

- silné stránky 

- strategii 

- klíčová finanční data 

- potřebné finanční zdroje 

 

c) Popis podniku 

Stručně popisuje, na čem bude náš podnikatelský záměr stát. Musí být jasně dána právní 

forma podniku. Nesmí chybět popis: 

- produktů a služeb, to čím chceme trh zaujmout. 

- organizační struktura. 

                                                
56 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 73-96. 
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- zaměstnanecká politika, popis pracovních pozic. 

- podniková infrastruktura, typ provozovny, strojního a přístrojového vybavení.  

- kontaktní údaje, a zda se jedná o pronájem nebo vlastní nemovitost. 

- klíčové kompetence. 

- zpracování nejhoršího a nejlepšího scénáře. 

 

d) Externí prostředí – trh 

Zahrnuje zejména analýzu konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuty i jejich slabé a 

silné stránky a zhodnocení, zda budeme schopni našimi výrobky čelit konkurenci, v 

nejlepším případě nad ní vyhrát. 

 

e) Marketingový plán 

Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, 

oceňovány nebo propagovány. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu produkce nebo 

služeb, ze kterých lze následovně odvodit odhad rentability podniku. Bývá investory 

považován za nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku. 

 

f) Operační plán 

V operačním plánu jde v podstatě o projektové zpracování realizace podnikatelského 

plánu, tedy kroků a časového vymezení klíčových činností, aktivit a jejich časových 

sousledností. 

 

g) Personální zdroje 

Začlenění této kapitoly do podnikatelského plánu nebo její rozsah závisí na typu 

podnikání a jeho předpokládaném rozsahu. 

 

h) Finanční plán 

Finanční plán je jednou z nejdůležitějších součástí podnikatelského plánu. Určuje 

potřené objemy investic a ukazuje nakolik je ekonomický reálný podnikatelský plán 

jako celek.  
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i) Hodnocení rizik 

Měli bychom zohlednit největší možný počet rizik, abychom jim mohli předcházet. 

Nejsložitější k posouzení jsou rizika spojená s externími, především tržními faktory, 

predikcemi a realizací našich výnosů, vývoje trhu, konkurence apod.  

 

j) Přílohy  

V příloze podnikatelského plánu jsou obsaženy veškeré informativní materiály, které 

není vhodné začlenit do samotného textu, jako jsou životopisy, licence, kopie smluv 

apod. 

 

 

2.7 Analýzy používané při tvorbě podnikatelského plánu 

 

Analyzování je neodmyslitelnou součástí téměř každého lidského konání a provádíme je 

takřka na každém kroku. Samozřejmě i příprava podnikatelského plánu, respektive 

každého plánu vůbec, je podložena výstupy analýzy, která v případě plánování bývá 

výrazně strukturovanější a formalizovanější než analýza při dennodenních 

rozhodováních. Už samotný nápad založit si podnik byl bezesporu spojen s určitou, 

možná i ne zcela uvědomovanou, analýzou situace, možností a prvotních podmínek 

typu „co by to znamenalo, kdyby…“
57

 

 

Pro tvorbu solidního podnikatelského plánu bude účelné analýzu záměru výrazně 

zdokonalit, prohloubit a jejím výstupům i východiskům dát formalizovanou podobu. 

Pro strukturovanější provádění analýzy je účelné a běžné odlišit analýzy vnitřních a 

vnějších podmínek a využít některých doporučovaných analytických nástrojů jako je 

SWOT, SLEPT, Porterův model konkurenčních sil, Marketingový mix, apod.  

 

 

                                                
57

 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M., PETERKA, J. Podnikatelský plán. 2007. s. 47. 
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2.7.1 SWOT analýza a nástroje vnější analýzy podniku 

 

Vlivy okolního světa jsou z pozice vznikajícího podniku velmi těžce ovlivnitelné a pro 

naši externí analýzu je dobré je považovat za faktory neměnné. Tyto externí vlivy však 

lze více či méně poznat, posoudit jejich možné trendy vývoje či změny a tomu 

přizpůsobit fungování podniku. Ideálně tak, abychom využili faktorů nám příznivých a 

naopak eliminovat vlivy, které pro náš podnik představují rizika a ohrožení. 

 

 

2.7.1.1 SWOT analýza 

 

Nejčastěji používaným nástrojem analýzy vnějších i vnitřních podmínek je tzv. SWOT 

analýza. Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje 

významnost faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek 

zkoumaného objektu, tedy v našem případě samotného podnikatelského záměru a 

budoucího podniku, a dále z pohledu příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), 

kterým je nebo bude zkoumaný objekt, tedy náš podnik vystaven. Přitom je třeba si 

uvědomit: 

 

 Silné a slabé stránky jsou interní faktory, nad kterými máme určitou kontrolu a 

které samy o sobě můžeme ovlivňovat (například naše dobré nebo špatné 

manažerské schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho produktu, 

personálu). 

 Hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, 

pouze na ně můžeme v rovině přizpůsobení záměru, resp. chování podniku, tak 

či onak reagovat (například situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, 

legislativa).
58

 

 

SWOT analýza je velmi cenným informačním zdrojem při formulaci strategie. Z její 

podstaty totiž vyplývá základní logika strategického návrhu: návrh strategie by měl být 

zaměřen na eliminaci slabých stránek a hrozeb využitím silných stránek a strategických 

                                                
58

 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M., PETERKA, J. Podnikatelský plán. 2007. s. 48. 
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příležitostí. Každá slabina/ hrozba ze SWOT by měla mít při takovémto přístupu 

v návrhu strategie svůj protějšek, opatření, které ji eliminuje.
59

 

 

 

2.7.1.2 SLEPT analýza 

 

Tato analýza slouží k identifikaci a zkoumání externích faktorů a obsahuje následující 

faktory: 

 Sociální oblast (trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale také míra a 

vnímání korupce, krajové zvyklosti aj.) 

 Legislativní oblast (zákony, jejich použitelnost a interpretovatelnou, práce soudů 

včetně rejstříkových soudů aj.) 

 Ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 

přímé i nepřímé daně, tržní trendy rozvoje automobilového průmyslu, restrikce 

vývozů a dovozů, státní podpora aj.) 

 Politická oblast (stabilita poměrů, resp. státních a municipálních institucí, 

politické trendy, postoje k podnikání, k investicím aj.) 

 Technologická oblast (technologické trendy- typicky vývoj a důsledky vývoje 

internetu, podpůrné technologie a aplikace, jejich dostupnost aj.)
60

 

 

 

2.7.1.3 Porterův model konkurenčních sil 

 

Velmi užitečný a často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Tento model slouží ke 

zkoumání konkurentů našeho podniku, ať již potenciálních nebo reálně existujících. Pro 

účely tvorby podnikatelského plánu postačí vymezení pěti zobecněných oblastí, v nichž 

je třeba posuzovat hrozby ze strany existující a možný vznik budoucí konkurence 

našeho podniku.  

 

                                                
59 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2006. s. 123. 
60 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M., PETERKA, J. Podnikatelský plán. 2007. s. 48-49. 
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V zásadě jde o: 

 

 Vnitřní konkurenci, konkurenci ve stejné oblasti podnikání, v níž naše firma 

podniká nebo hodlá podnikat. 

 Novou konkurenci, tedy ty subjekty, které na náš trh vstupují nebo potenciálně 

hodlají vstoupit a konkurovat nám.  

 Zpětnou integraci v dodavatelském řetězci, která plyne z rizik zvýšené 

konkurence kvůli tomu, že náš existující či potenciální odběratel se rozhodne 

zajišťovat si do budoucna námi doposud dodávané produkty či služby vlastními 

silami. 

 Dopředná integrace v odběratelském řetězci je obrácený případ předešle 

uvedeného rizika zpětné integrace. Dodavatel se rozšířením svého podnikání 

posune do sféry podnikání svého původního odběratele-zákazníka a stává se 

jeho konkurencí. 

 Riziko konkurence substitutů plyne z ohrožení vlastních produktů na trhu jinými, 

více či méně příbuznými produkty, které námi doposud nabízené produkty 

určitým způsobem nahrazují.
61

 

 

 

2.7.2 Nástroje vnitřní analýzy podniku 

 

Na rozdíl od interní analýzy již fungujícího podniku nebude k dispozici mnoho 

konkrétních údajů k posouzení, přesto je třeba interní analýze věnovat patřičnou 

pozornost. Podpůrných nástrojů pro analýzu vnitřních faktorů podniku je celá řada.  

 

 

2.7.2.1 4P marketingového mixu 

 

„Marketingový mix není nástroj „čisté“ interní analýzy, ale je obecně velmi užitečnou 

pomůckou v úvahách o produktech (službách) podniku a jejich realizaci na trhu. 

 

                                                
61  KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M., PETERKA, J. Podnikatelský plán. 2007. s. 49-50. 
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Zkratka 4P vymezuje oblasti typu: product (analýza našich produktů a služeb ve vztahu 

k jejich postavení na trhu, životním cyklům trhu i výrobku samotného apod.), price, 

tedy cena (posouzení našich cen a cenové politiky ve vztahu k různým typům zákazníků 

i partnerů), promotion neboli podpora našeho obchodu a prodeje (analýza možností a 

způsobů, jak zajistit efektivní informovanost o našich produktech a službách na trhu 

způsobem, který po nich vyvolá poptávku), place neboli distribuce (umístění) výrobků a 

služeb (analýza způsobů, jak zajistit dodání našich produktů a služeb zákazníkům).“
62

 

                                                
62 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M., PETERKA, J. Podnikatelský plán. 2007. s. 51. 
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3 Analýza problému a současná situace 

 

V této části bakalářské práce se budu zabývat analýzou současné situace na trhu, 

analýzou cílového trhu, potenciálních zákazníků a analýzou nejvýznamnějších 

konkurentů. Ke zjištění, zda by soukromá anglická mateřská škola měla na Prostějovsku 

úspěch, byl proveden výzkum formou dotazníkového šetření, analýza vnějších 

podmínek SLEPT, SWOT analýza a analýza konkurence. 

 

 

3.1 Analýza současné situace na trhu 

 

Před založením jakéhokoli podniku je nezbytné zvážit situaci na trhu a zjistit, jaké jsou 

trendy v demografii a to nejen na území celé České republiky, ale také v lokalitě, kde by 

mělo zařízen vzniknout. 

 

 

3.1.1 Vývoj počtu narozených dětí 

 

V devadesátých letech nastalo ve vývoji počtu narozených dětí několik historických 

mezníků. V roce 1994 došlo k největšímu snížení počtu živě narozených dětí oproti 

roku předešlému, pokles byl téměř 12 procentní. V roce 1995 poprvé klesl roční počet 

živě narozených dětí pod 100 tisíc. V roce 1999 se živě narodilo dokonce méně než 90 

tisíc dětí, což je historické minimum. Od roku 2001 však počty živě narozených dětí 

začaly opět pozvolna narůstat, v letech 2004-2005 již meziroční růst činil více než 4 %. 

 

V letech 2006-2010 se úhrnem živě narodilo 575 534 dětí, což bylo o téměř 100 tisíc 

více než v předchozím pětiletém období. V roce 2006 se živě narodilo 105 813 dětí, 

v následujícím roce to bylo 114 632, což bylo o 8,3 % více než v roce předešlém 

a představovalo to největší meziroční změnu v uplynulých pěti letech. Od roku 2008, 

v němž se živě narodilo 119 570 dětí, tedy s výjimkou roku 1993 nejvíce v historii 

samostatné České republiky, se počty narozených dětí snižovaly o 1 % ročně. Došlo tak 

ke stagnaci rostoucího trendu počtu narozených dětí, která byla odborníky očekávána.  
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V roce 2010 se v České republice živě narodilo 117 153 dětí. Počet narozených dětí 

klesl oproti roku 2009 o 1,2 tisíce. Nadále pokračuje trend posunu mateřství do 

pozdějšího věku. Průměrný věk matky při narození dítěte vzrostl o 0,2 roku na 29,6 

roku, průměrný věk prvorodiček na 27,6 roku. Třetina všech dětí se narodila ženám ve 

věku 29-32 let.  

 

Tabulka č. 2: Vývoj počtu narozených dětí v ČR od roku 1993 do roku 2010 

Rok 
Narozeni 

celkem 

V tom Živě 

narození 

meziroční 

změna (v%) 
Živě Mrtvě 

1993 121 470 121 025 445 - 

1994 106 915 106 579 336 -11,9 

1995 96 397 96 097 300 -9,8 

1996 90 763 90 446 317 -5,9 

1997 90 930 90 657 273 0,2 

1998 90 829 90 535 294 -0,1 

1999 89 774 89 471 303 -1,2 

2000 91 169 90 910 259 1,6 

2001 90 978 90 715 263 -0,2 

2002 93 047 92 786 261 2,3 

2003 93 957 93 685 272 1,0 

2004 97 929 97 664 265 4,2 

2005 102 498 102 211 287 4,7 

2006 106 130 105 831 299 3,5 

2007 114 947 114 632 315 8,3 

2008 119 842 119 570 272 4,3 

2009 118 667 118 348 319 -1,0 

2010 117 446 117 153 293 -1,2 

Zdroj: Český statistický úřad. [online]. 2012 [cit. 2012-02-08]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu. 
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3.1.2 Mateřské školy v České republice 

 

Ve školním roce 2011/2012 bylo evidováno celkem 4 931 mateřských škol, z nichž bylo 

4 745 státních, 150 soukromých a 36 církevních.  

 

Z následujícího grafu je patrné, že od roku 2003 došlo k razantnímu úbytku mateřských 

škol, od roku 2008 však počet mateřských škol postupně přibývá. 

 

Graf č. 1: Počet mateřských škol v ČR v letech 1998–2011 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle Český statistický úřad. [online]. 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3301-11. 

 

V posledních 10 letech se zvyšoval počet narozených dětí, a tak dochází k situaci, že 

poptávka po umístění dítěte v mateřské škole roste a bude růst i nadále. Otázkou 

zůstává, zda se tento pravděpodobný trend projeví i v nárůstu počtu soukromých 

mateřských škol, či zda zvýšenou poptávku pokryjí veřejné mateřské školy.  
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Počet soukromých mateřských škol se za poslední čtyři roky téměř zdvojnásobil. V roce 

2008 u nás bylo 82 soukromých školek, v roce 2011 pak už 150.
63

 Soukromé mateřské 

školy jsou snem mnoha rodičů, i proto, že ty veřejné odmítají stále více dětí kvůli 

nedostatku míst. V roce 2011 nepřijali více než čtvrtinu přihlášených. Nejhorší situace 

je ve Středočeském kraji a na jihu Moravy, kde mateřské školy v roce 2011 nepřijaly 

každé třetí dítě. 

 

Tabulka č. 3: Nepřijaté děti do veřejných mateřských škol v roce 2011 

Průměr Česká republika 26,7% 

Středočeský kraj 37,8% 

Jihomoravský kraj 36,6% 

Praha 32,5% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Ústav pro informace ve vzdělávání. [online]. 2012 [cit. 2012-04-

07]. Dostupné z: http://www.uiv.cz/clanek/445/1803.aspx. 

 

 

3.1.3 Počet dětí v mateřských školách 

 

Mateřské školy jsou určeny pro děti ve věku od tří do šesti let, nicméně je navštěvují i 

děti mladší a děti starší s odkladem povinné školní docházky. Vzhledem k poměrně 

vysokému počtu dětí z populačního ročníku navštěvující mateřské školy, jsou celkové 

počty dětí v mateřských školách závislé na velikosti odpovídající věkové populace. 

 

Tabulka č. 4: Děti v mateřských školách dle zřizovatele 2002/03 – 2010/11 

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Celkem 284 950 286 340 286 230 282 183 285 419 291 194 301 620 314 008 328 612 

Veřejné 280 871 282 309 282 187 278 176 281 377 287 059 297 069 308 930 322 572 

Soukromé 3 340 3 310 3 303 3 238 3 194 3 226 3 615 4 023 4 893 

Církevní 739 721 740 769 848 909 936 1 055 1 147 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Český statistický úřad. [online]. 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3301-11. 

                                                
63 Ústav pro informace ve vzdělávání. [online]. 2012 [cit. 2012-04-07]. Dostupné z: 
http://www.uiv.cz/clanek/445/1803.aspx. 

http://www.uiv.cz/clanek/445/1803.aspx
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3301-11
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3.2 Analýza cílového trhu 

 

Za lokalitu podnikání je zvoleno město Prostějov, které je centrem stejnojmenného 

okresu v Olomouckém kraji. Dle statistik Českého statistického úřadu a Městského 

úřadu Prostějov bylo k 31.12.2010 v Prostějově přihlášeno k trvalému pobytu 45 116 

obyvatel. Na území okresu žije trvale 110 182 lidí. V Prostějově tedy žije přibližně 41% 

obyvatel okresu. Očekává se, že soukromou mateřskou školu budou navštěvovat děti 

předškolního věku z města Prostějova a jeho jednotlivých částí, proto se v následujících 

odstavcích budu zabývat trendy v demografii zaměřené právě na obyvatelstvo tohoto 

města, dále samozřejmě počtu narozených dětí ve srovnání s předešlými roky a počtu 

mateřských škol. 

 

 

3.2.1 Obyvatelstvo 

 

Podle počtu obyvatel se Prostějov řadí mezi středně velká města. V rámci Olomouckého 

kraje je po Olomouci a Přerovu třetím největším městem z pěti bývalých okresních měst 

a stejně jako v ostatních bývalých okresních městech Olomouckého kraje také 

v Prostějově počet obyvatel neustále klesá.  

 

Pro srovnání je v následující tabulce uveden historický vývoj počtu obyvatel na území 

města a okresu od roku 1900. 

 

Tabulka č. 5: Historický přehled počtu obyvatel města a okresu k 31.12. 

Rok 1900 1950* 1961* 1970* 1980 1991 2001 2006 2007 2009 2010 

Město 29698 40575 41031 42862 50363 50112 48159 47109 45675 45324 45116 

Okres 115477 116006 118752 114099 116199 111900 109773 109633 109979 110214 110182 

Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých informací Městského úřadu Prostějov 

 

Město dosáhlo nejvyššího počtu obyvatel (52 061) k 31.12.1990. Od té doby počet 

obyvatel města stále mírně klesá. Trend klesajícího nebo stagnujícího počtu obyvatel se 



  

45 

netýká pouze města Prostějova, ale také dalších měst Olomouckého kraje. Obdobný 

trend platí od roku 2002 i pro celou ČR. To je způsobeno jednak přírůstkem zahraniční 

migrace a v menší míře také zvýšenou porodností silných ročníků žen ze 70. let, která 

však postupně odeznívat. 

 

 

3.2.2 Potenciální zákazníci 

 

Mezi potenciální zákazníky soukromé mateřské školy patří rodiče dětí ve věku 15-49 

let. Tato věková skupina v Prostějově k 31.12.2001 představovala 51,4%. Věková 

kategorie, u které lze očekávat početí dětí, je tedy velmi rozsáhlá.  

 

Tabulka č. 6: Obyvatelstvo Prostějova podle pohlaví a věkových skupin k 31.12.2010 

Obyvatelstvo 

celkem 

2010 

Obyvatelstvo celkem V tom 

Počet v % Muži Ženy 

45 116 100,0 21 598 23 518 
V tom ve 

věku: 
0-14 6 813 15,1 3 308 3 505 

15-49 23 190 51,4 11 502 11 688 

50-64 8 527 18,9 3 964 4 563 

65-79 5 278 11,7 2 326 2 952 

80 a více 1 308 2,9  498 810 

Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých informací Městského úřadu Prostějov 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o soukromou mateřskou školu, která musí veškeré 

vzniklé náklady pokrýt z vlastních příjmů, tedy ze školného placeného rodiči, jedná se o 

rodiče finančně zajištěné. Snahou mateřské školy by bylo sehnat co nejvíce sponzorů a 

bude usilovat o státní dotace, což by promítnutím do školného zpřístupnilo tento typ 

předškolního vzdělávání i rodičům dětí, kteří nedisponují extrémně nadprůměrnými 

příjmy. K bližšímu definování potenciálních zákazníků byl proveden výzkum formou 

dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou předmětem podkapitoly 3.6. 
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3.2.3 Potenciální předškoláci 

 

Následující graf zachycuje počet narozených dětí v Prostějově od roku 2004 do roku 

2010.  Soukromá mateřská škola zahájí svou podnikatelskou činnost v září 2013, proto 

patří mezi potenciální předškoláky děti narozené od roku 2007 do roku 2010, které 

budou v roce 2013 právě v předškolním věku. Potenciální předškoláci jsou v grafu 

odlišení červenou barvou. Děti narozené před rokem 2007 nejsou již pro založení 

relevantní, jelikož jim v roce 2013 bude 6 a více let.  

 

Graf č. 2: Počet živě narozených dětí v Prostějově za období 2004 - 2010 

440
453

470

511 513 518 522

380
400
420
440
460
480
500
520
540

P
o

če
t 

ži
v

ě 
n

a
ro

ze
n

ý
ch

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rok

Živě narození v Prostějově za období 2004 - 2010

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých informací Městského úřadu Prostějov 

 

Z grafu je patrný rostoucí trend, který je zcela jistě příznivý pro založení mateřské 

školy. Ve školním roce 2013/2014 bude vyhledávat předškolní zařízení 2 064 dětí.  

 

 

3.2.4 Současný stav mateřských škol v Prostějově 

 

Další otázkou tedy je, zda pro potenciální předškoláky je dostatečná kapacita míst 

v mateřských školách. Město Prostějov je zřizovatelem 18 mateřských škol s 54 třídami. 

V Prostějově se nenachází žádná soukromá mateřská škola. V období 2004/2005 – 

2010/2011 došlo k nárůstu počtu dětí, což vedlo k nárůstu počtu dětí na jednu třídu o 
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8,5 %. Tento vývoj koresponduje s celorepublikovým vývojem počtu dětí v mateřských 

školách a s nárůstem počtu dětí ve věku mezi třetím až pátým rokem.  

 

Vzhledem k počtu zapsaných dětí je současná kapacita jednotlivých zařízení 

nedostatečná.  

 

Tabulka č. 7: Vývoj počtu dětí a tříd MŠ ve školním roce   2004/05–2010/11 

Školní 

rok 

Počet 

MŠ 

Počet 

běžných 

tříd 

Počet 

special. 

Tříd 

Počet dětí 

v běžných 

třídách 

Počet dětí 

na jednu 

třídu 

Počet dětí 

ve special. 

třídách 

2004/05 21 54 1 1 267 23,5 17 

2005/06 20 52 1 1 276 24,5 15 

2006/07 18 50 1 1 285 25,7 14 

2007/08 18 52 1 1 316 25,3 14 

2008/09 18 52 1 1 342 25,8 14 

2009/10 18 53 1 1345 25,3 14 

2010/11 18 54 1 1387 25,7 14 

Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých informací Městského úřadu Prostějov 

 

Ve školním roce 2010/2011 činila kapacita mateřských škol 1 387 dětí. Potenciálními 

předškoláky byly děti narozené v letech 2004-2007 v součtu 1 874 dětí. Je patrné, že 

487 dětí nenašlo místo v žádné existující mateřské škole v Prostějově. 

 

Na základě zjištěných dat se lze domnívat, že ve školním roce 2013/2014 nedojde 

k razantnímu zvýšení počtu MŠ a počtu běžných tříd. Za předpokladu, že se změní 

počet dětí na jednu třídu na hodnotu 26 dětí, bude kapacita mateřských škol 1 404 dětí. 

Ve školním roce 2013/2014 bude vyhledávat předškolní vzdělávání 2 064 dětí 

předškolního věku, 660 z nich nenajde místo v žádné mateřské škole, což představuje 

více než 30% dětí. Zvolená lokalita se zdá být vhodná pro zahájení podnikatelské 

činnosti a to jak z důvodu velkého počtu potenciálních zákazníků, tak i velkého počtu 

potenciálních předškoláků.  
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3.3 SLEPT analýza 

 

 

3.3.1 Sociální faktory 

 

Mezi významné faktory, které ovlivňují danou oblast podnikání, patří demografické 

charakteristiky, jako je například počet narozených dětí, velikost populace a z ní 

vyplývající počet potenciálních zákazníků a potenciálních předškoláků, kterým jsem se 

již věnovala v podkapitolách 3.1 a 3.2. 

 

Stárnutí populace 

Při zkoumání věkové struktury obyvatel Prostějova lze konstatovat, že dochází podobně 

jako na úrovni ČR od začátku 90. let minulého století k rychlému stárnutí populace 

v důsledku snížení porodnosti a zvyšování podílu obyvatel v poproduktivním věku 65+. 

Ve srovnání s celorepublikovým průměrem, který činil k 31.12.2009 15,04% osob 

starších 65 let, vykazuje Prostějov podstatně starší věkovou strukturu, k 31.12.2009 

počet osob starších 65 let činil 16,9 %. 

 

Tabulka č. 8: Rozložení obyvatelstva ČR dle věku (v tis. osob) 

 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Obyvatelstvo 10 331 10 272 10207 10 234 10 267 10 323 10 430 10 491 

Ve věku 0 - 14 1 921 1 685 1 539 1 514 1 490 1 476 1 480 1 488 

Ve věku 15 - 64 7 044 7 165 7 240 7 275 7 308 7 351 7 414 7 425 

Ve věku 65+ 1 366 1 422 1 428 1 445 1 469 1 496 1 536 1 578 

Ve věku 65+ (%) 13,22 13,8 13.99 14,12 14,31 14,49 14,73 15,04 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Český statistický úřad. [online]. 2012 [cit. 2012-02-18]. Dostupné 

z:http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/kulaty_stul:_starnuti_obyvatel_ceske_republiky_prezentace20

120131. 
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Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel Prostějova podle věkové struktury k 31.12. 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle Český statistický úřad. [online]. 2012 [cit. 2012-02-18]. Dostupné z 

http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/sldb_2001_okres_prostejov. 

 

Z grafu je patrné, že počínaje rokem 2005 v Prostějově početně převažují osoby starší 

65 let nad dětmi ve věku 0 až 14 let. 

 

Stárnutí populace přináší změnu tlaku na jednotlivé instituce sociální infrastruktury. 

Tyto změny mohou způsobit například problémy s naplněností vzdělávacích zařízení 

pro děti a mládež (oproti 80. letům se rodí o více než třetinu méně dětí) na jedné straně 

a problémy s nedostatečnou kapacitou sociálních služeb pro seniory na straně druhé. 

Kapacita mateřských škol v Prostějově je i přes tento faktor nedostatečná. Dle výpočtů 

z předchozí podkapitoly bylo zjištěno, že v roce 2013/2014, kdy bude mateřská škola 

zahajovat svoji činnost, bude vyhledávat předškolní vzdělávání 2 064 dětí. Kapacita 

mateřských škol v Prostějově je však pouze 1 404 dětí, to znamená, že 660 dětí nenajde 

místo v žádné existující mateřské škole v Prostějově.  

http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/sldb_2001_okres_prostejov
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Vzdělanost 

Mezi další sledované charakteristiky obyvatelstva patří jejich vzdělanost. Přestože se 

data o vzdělanosti obyvatel Prostějova vztahují k roku 2001, vypovídají, že vzdělanostní 

struktura obyvatelstva poskytuje velký potenciál pracovní síly v různých oblastech 

současného trhu práce. 

 

Tabulka č. 9: Vzdělanostní struktura obyvatelstva Prostějova nad 15 let ve srovnání s 

Olomouckým krajem a ČR 

Územní 

jednotka 

(město, 

kraj, ČR) 

Dosažené vzdělání 

Bez 

vzdělání 

Základní a 

neukončené 

základní 

Vyučení 

a střední 

odborné 

bez 

maturity 

Úplné 

střední s 

maturitou 

Vyšší a 

nástavbové 

VŠ 

včetně 

vědecké 

přípravy 

Nezjištěné 

Prostějov 0,2% 18,2% 38,1% 29,2% 3,5% 10,2% 0,6% 

Olomoucký 

kraj 
0,5% 23,6% 39,1% 24,7% 3,0% 8,1% 1,0% 

ČR 0,4% 23,0% 38,0% 24,9% 3,5% 8,9% 1,3% 

Zdroj: Český statistický úřad.  [online]. 2012 [cit.  2012-02-20]. 

http://notes.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/scitani_lidu_domu_a_bytu_v_dlouhodobem_vyvoji_k_1_3

_2001_okres_prostejov. 

 

Tabulka č. 9 dokládá, že úroveň vzdělanosti obyvatel Prostějova je relativně vysoká, 

mírně nad průměrem ČR a Olomouckého kraje. Mnoho společností má problém 

s nalezením vhodných zaměstnanců. Pro zamýšlený podnikatelský plán je důležitý podíl 

obyvatel s vysokoškolským vzděláním (pedagogického směru), který činí 10%, 

dostupnost pracovní síly je tedy poměrně vysoká, v porovnání s celorepublikovým 

průměrem, který činí 8,9%. 

 

Nezaměstnanost 

Současná míra registrované nezaměstnanosti k 31.3.2012 v České republice činí 8,9 %. 

V průběhu března klesla míra registrované nezaměstnanosti o 0,3 procentního bodu 

oproti předchozímu měsíci. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 3% (16,6 

tis.) na 525 180, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 8.8 % na 39 906. 



  

51 

Obrázek č. 1: Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2012 

 
Zdroj: Analýzy kapitálového trhu, komentáře, predikce. [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. 

Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost.asp . 

 

 

K 31.3.2012 činila míra registrované nezaměstnanosti Olomouckého kraje 12,13%., 

oproti celorepublikové míře nezaměstnanosti zaujímá Olomoucký kraj spodní příčky 

v celorepublikovém srovnání. Ke stejnému datu byla nezaměstnanost Prostějova 9,92%. 

To představuje 5 844 uchazečů o zaměstnání a 36 uchazečů o jedno volné pracovní 

místo. 

 

Nárůst nezaměstnanosti započal koncem roku 2008, což bylo období největšího propadu 

cen akcií, krachu největších amerických bank a celosvětové snižování průmyslové 

výroby. Jakým způsobem se bude nezaměstnanost vyvíjet v budoucnu, je velice 

diskutabilní. Bude záležet především na stabilitě poptávky v průmyslu, kde 

zaměstnanost na začátku krize klesla nejvíce, na schopnosti podniků hledat nová 

odbytiště a zavádět nové inovační technologie a také na způsobu motivace nových 

investorů ze strany regionálních vlád.  

 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost.asp
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Průměrná hrubá měsíční mzda 

Dalším důležitým sociálním faktorem je životní úroveň obyvatelstva. Průměrná hrubá 

měsíční mzda Olomouckého kraje je znázorněna na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 2: Průměrná hrubá měsíční mzda v krajích ČR v 2. čtvrtletí 2011 

 

Zdroj: Český statistický úřad. [online]. 2012 [cit. 2012-04-12]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/prumerna_hruba_mesicni_mzda_v_olomouckem_kraji_ve

_2_ctvrtleti_a_1_pololeti_2011_(predbezne_udaje). 

 

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhla hrubá měsíční mzda v 

Olomouckém kraji od dubna do června průměrné hodnoty 21 353 Kč (na přepočtené 

osoby). Oproti stejnému období předchozího roku vzrostla o 2,3 % (tj. o 477 Kč). Jedná 

se spíše o podprůměrný příjem v celorepublikovém srovnání. 

 

Životní úroveň obyvatelstva Olomouckého kraje je v porovnání s ostatními kraji velmi 

nízká a proto by zřizovatel mateřské školy měl dozajista přizpůsobit výši školného 

průměrné hrubé měsíční mzdě tohoto kraje. Cena školného bude v porovnání 

s ostatními kraji výrazně nižší. 

 

 

http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/prumerna_hruba_mesicni_mzda_v_olomouckem_kraji_ve_2_ctvrtleti_a_1_pololeti_2011_(predbezne_udaje)
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/prumerna_hruba_mesicni_mzda_v_olomouckem_kraji_ve_2_ctvrtleti_a_1_pololeti_2011_(predbezne_udaje)
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3.3.2 Legislativní faktory  

 

Soukromá mateřská škola zapsána do školského rejstříku se řídí stejnými právními 

předpisy, jako veřejné mateřské školy. Musí dodržovat řadu kritérií a požadavků 

zakotvených v mnoha zákonících, zákonech a vyhláškách. Se zřízením soukromé 

mateřské školy se pojí především: 

 

 Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky  

- Listina základních práv a svobod 

 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 

školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 

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

 

 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů 
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 Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní 

inspekce a výkonu inspekční činnosti 

 

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

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

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

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

 

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

 

 

3.3.3 Ekonomické faktory 

 

Hlavní strukturu ekonomické základny každého města tvoří především počty a struktura 

ekonomických subjektů a počty zaměstnanců podle odvětví. Z důvodu analyzování 

podnikatelského prostředí, bylo přistoupeno ke srovnání ryze právních forem, neboť 

tyto se největší měrou podílejí na ekonomickém rozvoji města. 

 

Tabulka č. 10: Počty podnikatelských subjektů podle právní formy v Prostějově a 

referenčních městech k 04/2011 

Právní forma Prostějov Přerov Kroměříž ČR 

Fyzické osoby 11 916 10 880 7 241 2 680 317 

Společnosti s ručením omezeným 1 340 1 089 971 356 411 

Akciové společnosti 107 118 7103 29 645 

Veřejné obchodní společnosti 68 37 23 9 606 

Komanditní společnosti 3 1 3 963 

Celkem 13 434 12 125 8 341 3 076 942 

Zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů [online].  2012 [cit.  2012-03-10]. 

Dostupné z: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz. 
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Inflace 

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2011 

proti průměru roku 2010 byla 1,9 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 

2010. Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v prosinci proti listopadu o 0,4 %. 

Tento růst způsobilo především další meziměsíční zvýšení cen v oddíle potraviny a 

nealkoholické nápoje, které bylo v prosinci (s výjimkou května) nejvyšší v roce 2011. 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %. 
64

 

 

Tabulka č. 11: Průměrné roční míry inflace v letech 2005-2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra inflace (%) 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

Zdroj: Český statistický úřad. [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace. 

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru 12 předchozích měsíců. Tato míra inflace je vhodná při propočtech reálných 

mezd, důchodů apod. 

 

V důsledku vysoké míry nezaměstnanosti a podprůměrné úrovni platů se kupní síla 

v Olomouckém kraji dostala na příčku podcelostátního průměru. Průměrná mzda 

občanů má v následujícím roce klesat, pokud vláda skutečně prosadí své záměry. 

Snížení platů se odrazí v poklesu spotřeby, firmy začnou propouštět a dojde ke zvýší 

nezaměstnanosti. Spolu se zvýšením přímých mezd a nárůstu zdravotní daně a dalších 

daní a poplatků se přímo snižuje reálná kupní síla domácností od roku 2013 v průměru o 

1 200 Kč -1 500 Kč měsíčně. Pro většinu domácností se v následujícím roce prohloubí 

rozdíly v životní úrovni a možnostech jednotlivých domácnosti. Nelze ani opomenout 

neustálý růst inflace, především vlivem změny daňového zatížení a tím vyvolává 

řetězový růst cen, domácí spotřeba je v některých sektorech natolik nízká, že se dostala 

                                                
64 Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cisc010912.doc. 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace
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pod bod zvratu a zvyšování cen je poslední snahou o vyrovnání ekonomické bilance i s 

rizikem, že spotřeba dále klesne.  

 

Jak je vidět ekonomická situace není zcela příznivá pro založení soukromého podniku 

v následujícím roce a ochota obyvatel utrácet bude klesat, výdaje na nezbytné statky 

rostou a tak domácnosti musí hradit náklady bez nichž se nemůžou obejít.  Všechny tyto 

ukazatele je nutné nebrat na lehkou váhu a zvážit všechny možné důsledky. 

 

K realizaci svého plánu jsem si vybrala město Prostějov, které spadá mezi čtyři česká 

města s nejlepší ekonomickou kondicí. Žebříček hodnot v poměru dluhu rozpočítané na 

jednoho obyvatele ukázal, že zatím co obyvatel Olomouce dluží průměrně 12 000 Kč, 

každý obyvatel Prostějova dluží “pouhých“ 108 korun. Prostějov se tedy zařadil mezi 

nejlépe hospodařící tuzemská města. 

 

 

3.3.4 Politické faktory 

 

Politické faktory jsou do jisté míry ovlivněny legislativními faktory a každá změna, 

která proběhne prvotně ve výše zmíněných faktorech, bude mít dopad na celou 

politickou sféru. Politické faktory představují hrozbu pro můj podnikatelský záměr na 

lokální úrovni. Například rozhodnutí ze strany města investovat a vybudovat novou 

státní mateřskou školku.  

Poslední volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily 28. 

a 29. května 2010. Ve volbách zvítězila pravice složená z politických stran ODS, TOP 

09 a Věcí veřejných. Opozici tvoří politické strany ČSSD a KSČM. 

 

Jako příznivým faktor bych mohla uvést politickou pravicovou stranu, která podporuje 

podnikatele a podnikatelskou činnost jako takovou. Na druhou stranu změna orientace 

vládní garnitury v nadcházejících volbách do parlamentu může přinést ohrožení 

v podobě levice. Jejich snaha o budování infrastruktury, by mohla přinést zvýšenou 

podporu při výstavbě zařízení pro předškolní vzdělávání a omezení poskytování dotací 

soukromým mateřským školám. 
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3.3.5 Technologické faktory 

 

Zahrnují faktory, které souvisí s vývojem výrobních prostředků, materiálů, procesů, 

know-how a nových technologií v regionu, s vývojem a výzkumem a které mají dopad 

na mateřskou školu. Provozovatel mateřské školy by proto měl sledovat pokroky ve 

vývoji a nabízet tak kvalitní a moderní zařízení, jako jsou např. nejnovější PC, přístup 

na internet v celé budově, digitální výukové materiály, apod. 

 

Prostředí, v němž se výuka dnes odehrává, se mění. I když základní didaktické principy, 

o něž se opírá například i Rámcový vzdělávací program, zůstávají v platnosti, je třeba 

výukové metody přizpůsobit současným podmínkám. V říjnu 2008 přijala vláda ČR 

dokument s názvem „Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve 

vzdělávání v období 2009 – 2013“. Jedná se o první dokument deklarující skutečný 

zájem státu aktualizovat stav využívání technologií v resortu školství po 10 letech. 

Cílem je podpořit aktivity zaměřené na zlepšování podmínek pro využívání moderních 

technologií žáky i pedagogy a využívání moderních technologií v mateřských školách, 

základních uměleckých školách a dalších školských zařízeních. Na základě dohody 

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a firmou IBM se některé mateřské 

školy zúčastňují od roku 2002 programu pro zavádění počítačů do škol -KidSmart Early 

Learning Programme. 

 

 

3.4 Porterův model konkurenčních sil 

 

Analýza konkurence je jednou z klíčových částí analýzy a našeho uvažování o 

podnikání. I když pro náš budoucí podnik existuje poměrně přitažlivý dostupný trh, tedy 

dostatek možných zákazníku, je to právě konkurence, která nám může znemožnit 

realizovat naše služby v předškolním vzdělávání na jinak příznivém trhu. K analýze 

konkurence je použit Porterův model konkurenčních sil, což nám zajistí dostatečně 

široký pohled na naši reálnou, budoucí a případně i méně zjevnou konkurenci.  
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3.4.1 Vnitřní konkurence 

 

V oblasti předškolního vzdělávání již existuje silná a zavedená konkurence, která nabízí 

podobnou úroveň poskytovaných služeb. V Prostějově se však žádná soukromá 

mateřská škola nenachází a poptávka po předškolním vzdělávání značně převyšuje 

nabídku. Mezi konkurenty patří 18 veřejných mateřských škol v Prostějově. 

 

Kapacita těchto veřejných mateřských škol je však omezena, v současnosti představuje 

1 378 míst. V případě, že nejsou děti zapsány do veřejných mateřských škol, nezbývá 

rodičům jiná možnost než zůstat s dítětem déle doma, či zapsat dítě do soukromé 

mateřské školy. Veřejné mateřské školy nejsou zcela bezplatné, jak by se mohlo na 

první pohled zdát. Rodiče platí školné cca 400 Kč měsíčně a stravné cca 500 Kč 

měsíčně a hradí dětem veškeré doprovodné aktivity. Provozní doba veřejných 

mateřských škol je nejčastěji stanovena od 6:30 do 16:30. 

 

Poptávka po službách předškolního vzdělávání v Prostějově převyšuje reálnou nabídku. 

Rodič, který je s dítětem na rodičovské dovolené má zpravidla jen malou možnost 

přijetí staršího dítěte do školky. Do veřejných mateřských škol jsou přednostně 

přijímány děti rok před zahájením povinné školní docházky.  

 

Celkem pět soukromých školek s částečným či převážným chodem v anglickém jazyce 

se nachází v Olomouci, které je vzdáleno od Prostějova více než 20 km. Z důvodu větší 

vzdálenosti nejsou tato zařízení brána jako přímý konkurent, ovšem pro srovnání 

nabízených služeb jsem tato zařízení analyzovala a výstupy jsem shrnula do následující 

tabulky. 
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Tabulka č. 12: Soukromé anglické MŠ v Olomouci 

Název 
Otevírací 

doba 
Kapacita Věk dětí Měsíční školné 

Zdravá anglická 

školka 
6:30-17:00 10 dětí 3-6 let 9 000 Kč 

International school 

Olomouc 
7:30-16:30 15 dětí 3-6 let 8 400 Kč 

MŠ jazyková a 

umělecká 
7:30-17:00 10 dětí 2,5-7 let 

6 900 Kč 

+ 914 Kč stravné 

English school Blue 

Butterfly 
7:30-17:00 8 dětí 3-6 let 9 500 Kč 

1.anglická MŠ 7:30-16:30 10 dětí 3-6 let 
15 000 Kč 

+ 1 300 Kč stravné 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Srovnání s konkurencí 

Hlavní výhodou nové soukromé mateřské školy vidím převážně v tom, že se na cílovém 

trhu žádné zařízení podobného typu nevyskytuje a budeme tak první mateřskou školou, 

která bude nabízet převážný chod v anglickém jazyce a nabízet doprovodné aktivity pro 

děti zahrnuté v ceně školného. 

 

Konkurenční výhodu oproti veřejným mateřským školám bude mít soukromá mateřská 

škola v  provozní době, která bude od 6 do 18 hodin a to i o letních prázdninách, v 

individuálním přístupu k dětem a poměru dětí na jednoho pedagoga. Výše měsíčního 

školného bude činit 6 000Kč měsíčně, což je ve srovnání se soukromými mateřskými 

školami v Olomouci taktéž velmi zajímavé. 

 

3.4.2 Nová konkurence 

 

Zjišťovat riziko tohoto druhu konkurence není jednoduché, lze většinou pouze 

odhadovat na základě vyhodnocení,  v našem případě opět pouze odhadu, charakteru 
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trhu, atraktivnosti na trhu, budoucího vývoje trhu, úrovně současné konkurence, bariér- 

obtížnosti vstupu na tento trh. V případě zakládání podniku to bude totiž právě náš 

podnik, který bude mít charakter nové konkurence na daném trhu a v tomto případě 

naše úvahy o nové konkurenci jsou spíše posouzením rizika budoucího zahušťování 

trhu, případně obsazování námi objeveného tržního výklenku. 

 

Jelikož se nároky rodičů na vzdělání svých dětí neustále zvyšují, je jen otázkou času, 

kdy na tuto mezeru cílového trhu zareaguje jiný podnikatelský subjekt, proto lze 

předpokládat, že soukromých mateřských škol bude v budoucnu přibývat. Vliv na 

rychlost vstupu nových konkurentů na daný trh mají bariéry vstupu na trh. Klíčovou 

bariérou vstupu na trh soukromých mateřských škol jsou vysoké počáteční náklady a 

rozsáhlé právní předpisy a zákony, které je třeba dodržovat. Právnická osoba 

vykonávající činnost mateřské školy, jejíž činnost bude zapsaná ve školském rejstříku, 

je povinna dodržovat ustanovení školského zákona a s ním související či prováděcí 

právní předpisy, tzn. zejména dodržovat hygienické normy, zajistit odborně 

kvalifikovaný pedagogický personál, realizovat vzdělávání v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a vytvářet podmínky České školní 

inspekci ke kontrole a hodnocení kvality činnosti školy.  

 

Soukromá mateřská škola musí hned od počátku poskytovat vysoce kvalitní služby a 

tyto služby s postupem času rozšiřovat, aby byla konkurenceschopná i v situaci, kdy by 

došlo k rozšíření konkurence. 

 

 

3.4.3 Vyjednávací síla odběratelů 

 

Vyjednávací sílu odběratelů vidím především v ceně školného. Při stanovení jeho výše 

je třeba brát na vědomí ochotu potenciálních zákazníků danou částku akceptovat. 

Z tohoto hlediska se zdá být vyjednávací síla odběratelů poměrně vysoká. Na základě 

přidělených dotací je však téměř jisté, že školné se bude postupně snižovat, čímž se 

přiblížíme zákazníkům a jejich požadavku na nižší školné. Na druhou stranu vzhledem 
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k nedostatku míst ve státních mateřských školách by se vyjednávací síla odběratelů 

mohla zdát vcelku nízká. 

 

Co se týká spektra nabízených služeb, jeví se vyjednávací síla odběratelů jako velmi 

vysoká. Rodiče budou mít možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se 

různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Dále budou 

pravidelně a dostatečně informování o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li 

zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení 

vzniklých problémů apod. 

 

 

3.4.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Vyjednávací síla dodavatelů je minimální. V případě mateřské školy se bude jednat 

zejména o dodavatele potravin, nábytku, textilií a kancelářských potřeb. Vzhledem k 

tomu, že dodavatelů těchto typů materiálů a zařízení je dostatek, dodavatelé toto 

podnikání nijak zvláště neovlivní. Je možné si vybrat z nabídky dodavatelů té největší 

kvality či nejnižší ceny. Pokud nebudeme se službami a cenami našich dodavatelů 

spokojeni, nebude pro nás nikterak nákladné tyto dodavatele vyměnit za nové. 

 

 

3.4.5 Riziko konkurence substitutů 

 

Riziko konkurence substitutů plyne z ohrožení našich produktů na trhu jinými, více či 

méně příbuznými produkty, které námi nabízené produkty určitým způsobem nahrazují. 

Pro rodiče dětí se nabízí hned několik variant, jak vyřešit situaci s hlídáním dětí, pokud 

oba rodiče již pracují, či z nějakého důvodu potřebují návrat do zaměstnání uspíšit. Jde 

především o veřejné mateřské školy, hlídací agentury, hlídání dítěte rodinným 

příslušníkem, firemní školky a další. Mateřská škola bude však nabízet jedinečnou 

nabídku a to výuku v anglickém jazyce, což nás zvýhodňuje oproti výše uvedeným.  
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3.5 SWOT analýza 

 

 

3.5.1 Silné stránky 

 

 Atraktivní lokalita z hlediska dostupnosti a blízkosti centra města 

 Moderní vybavení mateřské školy 

 Neexistence substitutů 

- v Prostějově se nenachází žádná soukromá mateřská škola 

 Orientace na vysokou kvalitu nabízených služeb 

- nejen v učení anglického jazyka již od raného věku dětí, ale také 

v individuálním přístupu k dětem a v poskytování vedlejších služeb 

 Široké spektrum nabídky volnočasových aktivit 

 Dobré vztahy s dodavateli a osobní kontakty  

 Kvalifikovaný personál 

 Akreditace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

 Flexibilní provozní doba 

- standardní otevírací doba soukromé mateřské školy bude od 6:00 h. do   

 18:00 h, oproti státním mateřským školám, které mají nejdéle do 16:30 h. 

 

 

3.5.2 Slabé stránky 

 

 Vysoké náklady na zřízení 

 Vysoká cena za poskytované služby 

- školné vyšší než u státních mateřských školek 

 Nedostatečné povědomí potencionálních zákazníků o nově zřízené mateřské 

škole 

 Mateřská škola bez tradice a zkušeností 

 Nedůvěra ze strany potenciálních zákazníků 

 Málo zkušeností z hlediska vedení podniku 
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3.5.3 Příležitosti 

 

 Existence mezery na trhu 

- v Prostějově se nenachází žádná soukromá mateřská škola 

 Poptávka po mateřských školách je vyšší než nabídka 

- Nedostatečná kapacita ve státních mateřských školách 

 Využití dotace 

 Stále se zvyšující tlak společnosti na znalost cizích jazyků 

 Rozšíření portfolia nabízených služeb 

- např. o hodinové hlídání dětí, pořízení školního automobilu pro možnost 

vyzvednutí a odvoz dětí domů, pořádání víkendových pobytů pro děti 

 

 

3.5.4 Hrozby 

 

 Vstup nové konkurence na trh 

 Nedostatečná poptávka – z důvodu vysoké ceny za služby 

 Neobsazenost kapacit soukromé mateřské školy 

 Upřednostnění státních mateřských škol 

 Nedůvěra ze strany potencionálních zákazníků 

 Chybná volba při výběru zaměstnanců- neefektivita práce 

 Odchod kvalifikovaných zaměstnanců 

 Nevhodně zvolená reklama- neoslovení potřebného počtu potenciálních 

zákazníků 

 Úrazy dětí 

 Změna legislativy 

 Snížení porodnosti v příštích letech 

 

Výskyt hrozeb by mohl vážně ohrozit chod společnosti. Důkladnému zhodnocení a 

navržení opatření pro jejich eliminaci je věnována samostatná kapitola 4.6 Hodnocení 

rizik. 
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3.6 Dotazníkové šetření 

 

Mezi zvolenou metodiku výzkumu mé bakalářské práce jsem si vybrala formu 

dotazování respondentů s cílem zjistit zájem respektive nezájem o soukromou 

mateřskou školu a podat reálný obraz o potencionálních zákaznících z řad rodičů dětí.  

 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno především na rodiče dětí předškolního věku. Pro 

získání dostatečného množství respondentů z řad rodičů byly osloveny tři mateřské 

školy v Prostějově a to Mateřská škola Palackého, Mateřská škola Melantrichova a 

Mateřská škola Rumunská. V každé mateřské škole bylo rozdáno 40 dotazníků, celkový 

počet rozdaných dotazníků tedy činil 120 kusů. Vyplněný dotazník se mi podařilo získat 

od 97 dotázaných. Další skupinu dotázaných tvořili lidé ze společnosti, ve které pracuji, 

přičemž byl dotazník předán pouze těm, kteří mají dítě, či o dítěti v blízké době uvažují. 

Této skupině bylo předáno 50 dotazníků a celkem bylo vyplněno 41 dotazníků. 

 

 

3.6.1 Vyhodnocení dotazníku 

 

Z celkového počtu 170 oslovených respondentů skutečně odevzdalo vyplněný dotazník 

138 dotázaných, což představuje více jak 80% návratnost dotazníku. Dotazovaným bylo 

položeno devět otázek, z nichž osm bylo uzavřených a jedna polouzavřená,  umožňující 

kromě výběru maximálně tří z nabízených variant uvést svou vlastní verzi odpovědi. 

Dotazník obsahoval výběrové otázky, umožňující respondentovi vybrat si odpověď 

pouze z nabízeného výčtu možných odpovědí a otázky výčtové s možností výběru více 

alternativ odpovědí. 

 

Kompletní procentuální vyjádření odpovědí, včetně samotného dotazníku jsou uvedeny 

v příloze této práce. 

 

- Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 95 žen a 43 mužů.  

- V procentuálním zastoupení respondentů patřilo 49% do věkové kategorie 26 až 35 

let, 25% bylo  ve věku 36 až 40 let, 23% v rozmezí 18 až 25 let a  3% starších 41 let. 



  

65 

- Většina všech dotazovaných je zaměstnána v zaměstnaneckém poměru a to celkem 

91. Jako OSVČ pracuje 24, na rodičovské dovolené je 12 a nezaměstnaných je 7 

respondentů, 4 ještě studují. 

- Více než 60% rodičů zastává názor, že současná nabídka mateřských škol 

v Prostějově je nedostatečná. 

- Z celkem 138 dotazovaných odpovědělo 79% kladně na otázku, zda by měli zájem 

aby jejich dítě navštěvovalo anglickou mateřskou školu. 

- Jako rozhodující faktory pro umístění dítěte do soukromé mateřské školy byly 

nejčastější uváděny: prodloužená otevírací doba, nabídka volnočasových aktivit 

v ceně školného, nepřijetí dítěte do veřejné MŠ,  dobrá pověst a doporučení. 

- Z volnočasových aktivit byly nejvíce preferovány: angličtina, logopedie, keramika a 

taneční kroužek. 

- Za přijatelnou výši školného považuje 46% respondentů částku  4 – 6 tisíc korun. 

- Celkový měsíční příjem rodiny byl uváděn nejčastěji v rozmezí 30 – 40 tisíc korun. 

 

Z dotazníkového šetření lze obecně analyzovat skutečnost, že z pohledu dotázaných 

nabídka mateřských škol v Prostějově dostatečně neuspokojuje poptávku. Zároveň 

vyšlo najevo, že oblast předškolního vzdělávání není rodičům lhostejná a při volbě 

mateřské školy přihlížejí k mnoha činitelům. Rodiče mají zájem o zprostředkování 

jiných volnočasových aktivit mateřskou školou nad rámec standardního programu MŠ. 

Dotazovaní jsou ochotni za soukromou mateřskou školu platit, ovšem požadují 

odpovídající úroveň poskytovaných služeb. 

  

Poptávka po umístění dítěte do anglické mateřské školy v Prostějově existuje, téměř 

80% všech respondentů by mělo zájem, aby jejich dítě navštěvovalo anglickou školku. 

Tento fakt je pro připravovaný projekt velice pozitivní. Dotazníkové šetření potvrdilo 

domněnku, že by bylo možné na trhu s připravovaným projektem uspět. 
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4 Vlastní návrh řešení 

 

 

4.1 Souhrnný přehled 

 

Název společnosti: Mateřská škola HAPPY PUPPY, s.r.o.   

Sídlo: Rejskova 2, 796 01, Prostějov 

Webové stránky: www.happypuppy.cz  

Kontaktní telefon: +420 777 623 964 

Předmět podnikání:  Provozování soukromé mateřské školy 

                              Školní jídelna – výdejna 

Právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným 

Zahájení podnikatelské činnosti: září 2013 

Majitel (podnikatel): Kateřina Janišová 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

 

Vizí společnosti je založení soukromé mateřské školy v Prostějově s převážným 

chodem v anglickém jazyce, která bude poskytovat kvalitní služby tak, aby na konci 

svého předškolního období bylo každé dítě jedinečnou osobností, schopnou zvládat 

takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho 

v budoucnu nevyhnutelně očekávají.  

 

Cílem společnosti je vstoupit na trh poskytování služeb předškolního vzdělávání 

v soukromé sféře na Prostějovsku mezi prvními a tím získat konkurenční výhodu. 

 

 

 

 

http://www.happypuppy.cz/
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4.2 Popis podniku 

 

 

4.2.1 Předmět podnikání 

 

Společnost bude mít oprávnění podnikat v oblasti předškolního vzdělávání na základě 

rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku. Zapsání společnosti do školského 

rejstříku, je podmíněno splněním podmínek dle § 147 zákona č. 561/2004 Sb., 

školského zákona. Jedná se o podnikatelskou činnost, která není živností, vymezenou v 

§ 3 odstavce 3 písmene t)  zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Předmětem podnikání bude provozování soukromé mateřské školy a školní jídelny- 

výdejny.  

 

4.2.2 Umístění mateřské školy 

 

Mateřská škola HAPPY PUPPY bude umístěna v poklidné části města Prostějova 

nedaleko jeho centra. Budova, která bude sloužit pro provozování soukromé mateřské 

školy v minulosti sloužila jako zařízení podobného typu, ovšem od té doby prošla 

rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních i venkovních prostor. Školka si bude tuto budovu 

pronajímat. Obytná plocha činí 300 m² s těmito místnostmi: jídelna, herna, spací 

místnost, kuchyňka, místnost pro výtvarný a keramický kroužek, kancelář, zázemí pro 

personál, šatna a sociální zázemí. K budově přiléhá rozlehlá zahrada, která bude 

využívána v průběhu celého školního roku.  

 

 

4.2.3 Vybavení  

 

Vybavení vnitřních a venkovních prostor mateřské školy splňuje bezpečnostní a 

hygienické normy dle platných předpisů.
65

 Třídy jsou vybaveny novým estetickým a 

funkčním dětským nábytkem, novými koberci, záclonami, ložnice jsou vybaveny 

                                                
65 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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antialergickými lehátky. Ve třídách je dostatečné množství hygienicky nezávadných 

hraček, pomůcek, náčiní pro pohybové aktivity, které odpovídají počtu a věku dětí. 

Školka vlastní vypalovací pec pro vypalování dětských výrobků a hrnčířský kruh. 

 

Venkovní prostory jsou uzpůsobeny pro pobyt dětí. Zahrada je vybavena novým 

domečkem pro děti, ovšem ostatní vybavení venkovních prostor bylo ponecháno 

z předchozí mateřské školy s jeho drobnými úpravami. Jedná se o pískoviště, skluzavky, 

průlezky, zahradní posezení pro děti, které může být využito při zahradních aktivitách 

při táborovém dni. Svažitý terén umožňuje v zimě bobování a sáňkování. 

 

 

4.2.4 Poskytované služby 

 

Mezi hlavní principy HAPPY PUPPY patří sledování rozvoje a pokroků u každého 

dítěte zvlášť, tak abychom mohli každé dítě dobře poznat, porozumět mu a vyhovět jeho 

individuálním možnostem a potřebám a především výuka anglického jazyka nenásilnou 

formou. Dítě se v předškolním věku nachází v nesmírně senzitivním období, kdy se 

může bez obtíží naučit více jazyků. Čím dříve dítě s výukou cizího jazyka začne, tím 

snadněji jej ovládne, začne v něm myslet, aniž by muselo projít složitou fází 

„překládání v hlavě“ toho, co slyší nebo chce říci, jak to známe my dospělí.  

 

Ve školce HAPPY PUPPY nepůjde o přímou výuku angličtiny, jak ji známe ze školy a 

jazykových kurzů. Ta by v tomto raném věku byla neefektivní a v podstatě nemožná. 

Proto navozujeme cizojazyčné prostředí, které dítě začne brzy vnímat jako přirozené, 

rychle se naučí cizímu jazyku rozumět a následně jej aktivizovat (děti se cizímu jazyku 

učí podobně jako mateřštině – nejprve rozumí, pak se heslovitě vyjadřují, nakonec tvoří 

celé věty).  

 

Pouze díky těmto hlavním pilířům je možné dosáhnout výsledků, které očekávají jak 

rodiče, tak pedagogové a majitelka školky. U dětí absolvující anglickou školku je pak 

dosahováno praktické dvojjazyčnosti, což je základním předpokladem jejich budoucí 

konkurenceschopnosti na trhu práce. 
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Děti předškolního věku by se měly s cizím jazykem seznamovat hned z několika 

důvodů: 

 je to ideální doba pro první kontakt s cizím jazykem 

 děti se snadno učí a poznávání je baví 

 ulehčí to výuku anglického jazyka na základní škole 

 děti si výukou angličtiny trénují paměť, myšlení a pozornost 

 rozvíjejí se tak komunikační kompetence dítěte a formuje se jeho vyjadřování 

 výuka angličtiny také napomáhá rozvíjet osobnost 

 

Nelze však opomíjet rozvoj českého jazyka, který v tomto věku zdaleka není u konce, 

na úkor jazyka cizího, proto budeme prosazovat koncepci navození dvojjazyčného 

prostředí, kdy děti s jedním učitelem komunikují česky a s druhým anglicky (podobně 

jako například v dvojjazyčných manželstvích). 

 

 Děti se budou učit vedle anglických říkanek, písniček apod. také ty české, 

protože sepjetí s českou kulturou pokládáme za nezbytné pro jejich zdravý 

rozvoj. 

 Angličtina se v dnešní době stala dorozumívacím prostředkem v globálním světě 

a tento její význam se bude nadále prohlubovat. Dobrá znalost anglického 

jazyka se proto stále jasněji ukazuje jako nezbytná součást základního vzdělání 

každého jedince, který chce v životě a práci uspět. 

 

Mezi další služby, které bude školka HAPPY PUPPY nabízet v ceně školného, patří hra 

na flétnu, keramika, taneční kroužek, sportovní hry, hudební a výtvarná výchova, 

výchova ke zdraví a aktivity pro předškoláky. Pro naše děti budeme pořádat také různé 

slavnosti a narozeninové dny.  

 

Rodiče budou mít možnost aktivně se účastnit dění ve školce a svými nápady a postřehy 

obohacovat náš program i celkovou nabídku služeb.  

 



  

70 

4.2.5 Spoluúčast rodičů 

 

Mateřská škola HAPPY PUPPY dbá na spoluúčasti rodičů na předškolním vzdělávání, 

proto pedagogové budou pravidelně informovat rodiče o prospívání jejich dětí i o jejich 

individuálních pokrocích v rozvoji i učení, domlouvat se s rodiči o společném postupu 

při výchově dětí a jejich vzdělávání. Rodiče budou mít volný přístup do školky, mohou 

se účastnit různých aktivit a programů svých dětí a spolupodílet se při jejich plánování.  

 

Naše školka podporuje rodinnou výchovu, chráníme soukromí rodiny a zachováváme 

diskrétnost ve svěřených vnitřních záležitostech. S rodiči budou pedagogové jednat 

taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi a nebudou zasahovat do života 

a soukromí rodiny. Rodiče budou mít možnost vyjádření se k chodu mateřské školy 

svými připomínkami, náměty a dotazy formou anonymního dotazníku a schránky. 

 

 

4.2.6 Provozní doba 

 

Provozní doba školky HAPPY PUPPY bude od 6:00 do 18:00 hodin. S možností hlídání 

dětí i nad rámec standardní provozní doby. Tím se velmi lišíme od státních mateřských 

škol, které mají zpravidla od 6:30 maximálně do 16:30 hodin. Školka bude navíc 

otevřena i v letních měsících. Do budoucna školka HAPPY PUPPY uvažuje i o 

hodinovém hlídání dětí. 

 

 

4.2.7 Školné 

 

Výše školného činí 6 000,- Kč měsíčně. V ceně školného jsou zahrnuty veškeré 

doprovodné aktivity. Platba školného bude probíhat vždy k 15. daného měsíce. Školné 

se nevrací pouze v případě souvislé nemoci či jiné nepřítomnosti, delší než 16 

kalendářních dnů. V ceně školného není zahrnuto stravné.  
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4.2.8 Stravování 

 

Stravování bude zajištěno prostřednictvím jídelny BIO, s.r.o, která připravuje stravu 

speciálně pro děti v mateřských školách. Stravné se hradí paušálně ke každému 15. 

v měsíci na měsíc následující. Odhlášení stravného lze uplatnit do 12 hodin 

předcházejícího dne telefonicky. Poplatek za stravné bude vyčíslen jídelnou, na základě 

skutečného odběru jídla a vyhotovena složenka k zaplacení, která bude předána 

rodičům. Cena a platba stravného je zcela v kompetenci jídelny, školce ze stravování 

neplyne žádný zisk. 

 

 

4.2.9 Kapacita 

 

Kapacita mateřské školy činí celkem 30 míst. Děti budou rozděleny do tříd, dle věku. U 

mladších dětí se budeme zaměřovat především na úspěšnou adaptaci, vytváření 

potřebných návyků a stereotypů a postupné budování režimu činností ve školce. U 

starších dětí budeme pracovat na rozvíjení jejich zájmů, poznávání osobnostních 

charakteristik a budování vědomostí, dovedností a postojů. 

 

Na jednoho pedagogického pracovníka bude připadat nejvíce 10 dětí, čímž se lišíme od 

školek státních, kdy na jednu vychovatelku připadá až 20 dětí. 

 

 

4.2.10 Personální a pedagogické zajištění 

 

Ve školce HAPPY PUPPY budou pracovat tři učitelky, ředitelka školy a provozní 

pracovnice. Pedagogické pracovnice mají požadovanou kvalifikaci pro práci v mateřské 

škole a velký důraz je kladen na jejich průběžné sebevzdělávání. Ředitelka školy bude 

podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků podle jejich zájmu i potřeby 

školky. Veškeré nabízené služby jsou zajišťovány naším personálem, jelikož každá 

z pedagogických pracovnic má dostatečné schopnosti a kompetence k jejich výuce.  
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Pedagogičtí pracovníci jednají, chovají se a pracují v souladu se společenskými 

pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních 

dětí. Jejich směny jsou stanoveny s ohledem na dodržování bezpečnosti dětí. V případě 

nutnosti je pověřována spoluúčastí i provozní pracovnice. 

 

 

4.3 Organizační plán 

 

Právní formou podnikání je společnost s ručením omezeným. Tato společnost bude 

vlastněna jednou osobou, která bude jediným jednatelem společnosti a statutárním 

orgánem mateřské školy. 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

Výše uvedená liniová organizační struktura zachycuje podřízenost všech zaměstnanců 

jednateli společnosti. 

 

Iniciátorem projektu, majitelem a jednatelem společnosti jsem já Kateřina Janišová, 

narozena v roce 1988 s trvalým pobytem v Prostějově, v místě zařízení společnosti. 

Mám dobré znalosti z hlediska komunikace se zákazníky, jelikož 5 let pracuji na pozici 

specialista klientských služeb u jedné nejmenované společnosti. Odměna jednatelky dle 

mandátní smlouvy činí 5 000 Kč měsíčně. 

 

Jednatel 

Ředitelka 

mateřské 

školy 

 

Učitelka 

 

Učitelka 

 

Učitelka 

 

Správce 
Provozní 

pracovnice 
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V mateřské škole HAPPY PUPPY budu zodpovědná za: 

 

 Řízení finančních záležitostí podniku. 

 Vedení marketingových aktivit společnosti. 

 Výběr a spolupráci s externími spolupracovníky. 

 Komunikaci se zákazníky. 

 Výběr a přijímání zaměstnanců. 

 Motivování zaměstnanců. 

 

 

4.3.1 Zaměstnanci 

 

Společnost bude zaměstnávat celkem 5 zaměstnanců na pracovní poměr na dobu 

neurčitou a to ředitelku mateřské školy a účetní v jedné osobě, tři učitelky a provozní 

pracovnici. Drobné údržbářské práce bude provádět správce, vlastnící živnostenský list, 

který bude tyto služby fakturovat podle předem sjednané hodinové sazby. Předběžně 

půjde o cca 30 hodin měsíčně. 

 

Ředitelka mateřské školy bude Mgr. Bohumila Obořilová narozena v roce 1964. 

Absolvovala magisterské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě 

Masarykovy univerzity, v průběhu studia absolvovala studijní pobyt ve Velké Británii, 

dále se pak vzdělávala v oblasti logopedie. V oboru má dlouholetou praxi, dvanáct let 

působila jako ředitelka mateřské školy Brodek u Prostějova.  

 

 Ředitelka mateřské školy: 

 Odpovídá za celkový chod mateřské školy ve všech oblastech. 

 Vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy 

pedagogického týmu. 

 Vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a 

podporuje. 
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 Podporuje profesionalizaci pedagogického týmu, sleduje udržení a další růst 

profesních kompetencí všech pedagogů, včetně své osoby, vytváří podmínky pro 

jejich další systematické zdělávání. 

 Zabezpečuje dodávky obědů a nápojů. 

 Zpracovává zprávy o výsledku hospodaření mateřské školy. 

 Zpracovává výroční zprávy o výchovně- vzdělávací činnosti. 

 

Ředitelka mateřské školy bude současně i účetní. Bude ji náležet měsíční hrubá mzda ve 

výši 28 000 Kč s pracovní dobou 8 hodin denně. 

 

Učitelky mateřské školy budou mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou 

činnost, kterou získaly vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném 

studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na pedagogiku 

předškolního věku a studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na 

speciální pedagogiku. Samozřejmostí anglické mateřské školy je, že každá učitelka 

ovládá anglický jazyk. Znalost anglického jazyka je doložena příslušnými certifikáty.   

 

Měsíční hrubá mzda pedagogických pracovníků činí 20 000 Kč s pracovní dobou          

8 hodin denně. 

 

Provozní pracovnici bude náležet měsíční hrubá mzda ve výši 11 000 Kč a pracovní 

doba bude 8 hodin denně. Provozní pracovnice se bude starat o výdej jídla, přípravu 

nápojů a úklid v mateřské škole. Základní požadavky jsou spolehlivost, bezúhonnost a 

zodpovědnost. 

 

 

4.3.2 Denní program a kalendář akcí 

 

Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti 

dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Například dětem s nižší potřebou 

spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku. Donucovat děti ke 

spánku na lůžku je nepřípustné. 
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6:00 - 9:45      

 příchod dětí do školky (do 7:00 hodin se schází v jedné třídě)  

 spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi 

 ranní rituál - vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu 

 tělovýchovná chvilka - cvičení s hudbou, pohybové hry a cvičení s náčiním 

 v 9:00 hodin podávání přesnídávky 

 didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, 

kolektivní 

9:45 - 11:45     

 pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí 

regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě,  v 

zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování 

 v případě nepřízně počasí pobyt ve školce 

11:45 - 12:30   

 hygiena, oběd 

12:30 - 16:00   

 literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na  

pokračování, poslech relaxační hudby, ukolébavek) 

 odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí 

 od 14:30 hodin individuální podávání svačiny, tělovýchovná chvilka, 

 odpolední tematicky zaměřená činnost (výtvarná, sportovní, hudební, 

dramatická), v letních měsících pobyt venku 

 zájmové kroužky (hudební a výtvarná výchova, hra na flétnu, taneční a 

pohybové aktivity, keramika, apod.)   

16:00 – 18:00  

 individuální práce s dětmi 

 shrnutí a zhodnocení celého dne 

 zájmové činnosti a hry dle vlastní volby dětí  

 děti postupně odcházejí domů 

18:00 

 uzavření mateřské školy 
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Anglicky hovořící pedagogové jsou s dětmi celý den, učí je a komunikují s nimi - jen 

tak se děti opravdu naučí anglicky a ani o tom nebudou vědět. 

 

Kalendář akcí 

Klaun a kouzelníci ve školce – všechny příchozí děti přivítá klaun a kouzelníci. 

Vhodnou organizací a laskavým způsobem usnadníme dětem vstup do školky. 

Drakiáda – pozveme všechny děti školky spolu s rodiči na společné odpoledne plné 

draků a dračích soutěží. 

Lampiónový průvod – opékání buřtíků, zpěv písní, vypouštění lampionu štěstí 

Dýňová strašidla – odpoledne s rodiči a dětmi, kdy budeme vyrábět strašidla z dýní a 

vydáme se s lampiony na světýlkovou stezku kolem školky. 

Čarovná noc ve školce – akce s přespáním ve školce. 

Mikulášská nadílka – celý den se povede v duchu čerta a Mikuláše (pohádky, 

vyprávění, malování, básničky). Na závěr čeká děti čertovská diskotéka a určitě přijde i 

vysněný Mikuláš s čertem a nadílkou. 

Těšíme se na Vánoce – vánoční  pečení a výroba svícnů, ozdobíme společně 

stromeček, zpívání koled, osvojení tradic Vánoc a lidových zvyků 

Sněhulácký den – převlek do kostýmů a tvorba sněhuláků na zahradě 

Maškarní karneval – tvorba masek a malování barvami na obličej 

Čarodějnice – celý den se ponese v duchu čarodějnic, obrázky, tvorba keramických  

Den Země – vyprávění  o naší planetě a zasazení keřů a stromů na zahradě 

Den matek – ke dni matek děti vytvoří pro maminky překvapení 

Sportovní olympiáda – den plný sportovních her na zahradě a dopravním hřišti 

Výlet – výlety jsou plánované do ZOO Olomouc, Dinoparku ve Vyškově, botanické 

zahrady, výlet vlakem do blízkého okolí, návštěva hradů a zámků 

Den dětí – tento den si pronajmeme skákací hrad, celý den bude v duchu her 

Rozloučení se školáky – zahradní slavnost, děti dostanou diplom a dárek na památku 

Fotografování – děti bude fotografovat profesionální fotograf a samy si budou moci 

vyzkoušet jaké to je být fotografem 
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Školní vzdělávací program 

Mateřská škola HAPPY PUPPY bude pracovat podle vlastního školního vzdělávacího 

programu s názvem „Hrajeme si celý rok“, který vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Program je sestaven tak, aby byly naplněny tyto úkoly: 

 

 rozvíjet osobnost dítěte 

 podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví 

 podporovat jeho spokojenost a pohodu 

 napomáhat mu v chápání okolního světa 

 motivovat jej k dalšímu poznávání a učení 

 učit děti žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty 

společnosti 

 

Školní vzdělávací program vychází z cyklu ročních období, přírodních i společenských 

situací s nimi spojených, jako jsou svátky, slavnosti a počasí. Tento celek obsahuje 12 

témat s podtématy na celý školní rok. Témata vycházejí z reálného světa, který dítě 

obklopuje a jejich součástí jsou cíl, charakteristika, klíčové kompetence, dílčí výstupy a 

návrh tematických okruhů. 

 

 

4.4 Marketingový plán 

 

V této části bakalářské práce bych ráda nastínila, jak se podnik hodlá prosadit na trhu 

vůči konkurenci a v čem se bude lišit, oproti jiným zařízením mateřských škol. 

 

Marketingový mix je souborem všech kroků, které společnost musí podniknout, aby 

vzbudila poptávku po jejich produktech. Mezi základní prvky marketingového mixu 

patří zpracování produktu nebo služby, stanovení ceny, místa poskytování služby a 

propagace. 
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4.4.1 Produkt 

 

Jádrem každého produktu je užitek, v našem případě se nejedná o výrobek ale službu. 

Naší specifickou vlastností je především přívlastek anglická školka, kde naším klientům 

poskytneme nadstandardní výuku anglického jazyka nenásilnou formou. Děti budou 

vystaveni angličtině po celý den a zábavnou formou se budou učit básničky, říkadla a 

písničky a po čase porozumí všem pokynům vychovatele v anglickém jazyce. Pro 

začátek učení cizího jazyka je optimální právě období předškolního věku, kdy dítě 

dokáže vstřebat a aplikovat oba jazyky snadno a bez nežádoucího přízvuku.  

 

Školka bude určena pro děti všech národností i bez znalosti angličtiny od tří do šesti let. 

Jelikož se bude jednat o soukromou mateřskou školku, která by se bezpochyby měla 

vyznačovat nadstandardní kvalitou ve výchově, je důležité vedle hlavní činnosti, kterou 

je péče o dítě a výuka anglického jazyka, nabízet dále služby vedlejší, které hlavní 

činnosti obohatí. 

 

Mezi vedlejší služby bude patřit: 

Keramika 

Děti seznámíme s prací s keramickou hlínou, s technikami vytváření, dekorování a 

zdobení. Výrobky si po konečném výpalu děti odnáší domů. Výtvarná dílna je vybavena 

moderní keramickou pecí. 

Logopedická terapie 

Stále více dětí předškolního věku trápí nějaké poruchy výslovnosti. Pokud se porucha 

podchytí včas, je velké procento úspěšnosti jejího úplného odstranění. Zábavná a herní 

forma logopedické terapie je přizpůsobena věku a individuálním potřebám dítěte. 

Logopedická terapie probíhá pod vedením ředitelky mateřské školy, která má vzdělání 

v oblasti speciální pedagogiky- komunikační techniky. 

Výchova ke zdraví 

Zaměříme se na výchovu k zdravému životnímu stylu. Povedeme děti k tomu, aby si 

chránily své zdraví, pochopily okolní svět a vytvořily si vztah k životnímu prostředí. 
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Hudební výchova 

Cílem této aktivity je rozvoj zpěvu a seznámení se s hudebními nástroji. Hravou formou 

se děti naučí základní hudební teorie a nové písničky. 

Veselé pískání- zdravé dýchání 

V kurzu flétniček se děti seznámí se základy hry na tento hudební nástroj, ale také se při 

hře na flétničku naučí správně a zdravě dýchat. Výuka bude probíhat pod vedením naší 

učitelky která má zkušenosti s hrou na sopránovou zobcovou flétnu. Kurz bude pro 

maximálně 6 dětí veden hravou formou. 

Výtvarná výchova 

Děti seznámíme s různými technikami i materiálem a rozvíjíme jejich kreativitu a 

fantazii. Naučíme děti vnímat barvy, tvary a rozměry světa kolem nás.  

Sportovní hry 

Sportovních aktivity děti seznámí s různými druhy sportů, s jejich základy, přínosem, 

součástí bude metodická průprava přiměřená věku. Děti tak poznají například základy 

vybíjené, fotbalu, lehké atletiky (běh, skok, hod), jógu, pohybové a míčové hry, aerobik, 

pozemní hokej, jízdu na kole a koloběžce, seznámí se s jednoduchými gymnastickými 

cviky a základy sebeobrany. Sportovní aktivity probíhají pod vedením pedagoga se 

sportovním zaměřením. 

Taneční kroužek 

Děti se hravou formou naučí tanečním krokům a budou tancovat sestavy s jednoduchou 

choreografií. Tanec přispívá ke kultivaci a koordinaci pohybů. Společně si zatancujeme 

na známé lidové písničky. Při společném tancování se děti zbavují ostychu, uvolňují 

napětí a odbourávají stres. 

Aktivity pro předškoláky 

Důraz na všeobecný přehled, rozvoj slovní zásoby, logiky, procvičování paměti, 

základní číslovky, abecedy, atd. Tato aktivita probíhá pouze v určitém období na konci 

školního roku a během letních prázdnin. 

 



  

80 

Zárukou nabízené vysoké kvality je specializovaný tým pedagogů.  Mezi dále nabízené 

nadstandardní služby bych zahrnula flexibilní provozní dobu, kdy se pokusíme co 

nejvíce přizpůsobit časovým potřebám rodičů. Předběžná pracovní doba mateřské 

školky bude od 6:00 do 18:00. Školka navíc bude nabízet provoz o letních prázdninách 

a ve státní svátky.  

 

Kapacita mateřské školky bude 30 dětí. Na jednoho pedagogického pracovníka bude 

připadat nejvíce 10 dětí, čímž se lišíme od školek státních, kdy na jednu vychovatelku 

připadá až 24 dětí. Budeme klást důraz na správnou životosprávu, bude podávána 

plnohodnotná vyvážená strava. 

 

 

4.4.2 Cena 

 

Cena školného byla stanovena tak, aby pokryla veškeré náklady, zabezpečila všechny 

služby a zároveň přinášela jednatelce zisk. Školné činí 6 000 Kč měsíčně na jedno dítě. 

Cena je stanovena na základě kalkulace, kdy je uvažováno s reálnou variantou naplnění 

kapacity 25 dětmi. 

 

Dotace pokryjí cca 50% osobních nákladů, zbývající náklady jsou kryty ze školného. 

Roční dotace činí 851 350 Kč a roční osobní náklady 1 651 920 Kč. 

 

Tabulka č. 13: Kalkulace nákladů 

Položka Ročně 

Osobní náklady 800 570 Kč 

Provozní náklady 725 880 Kč 

Odpisy 45 734 Kč 

Úroky 25 080 Kč 

Pojištění 17 040 Kč 

Celkem ročně 1 614 304 Kč 

Celkem měsíčně 134 525 Kč 
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Měsíční částka pro pokrytí všech nákladů je 134 525 Kč. Při naplnění kapacity 25 dětmi 

tato částka představuje 5 381 Kč. 

 

Osobní náklady tvoří mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance a odvody pro tři 

pedagogické pracovníky, provozní pracovnici, ředitelku a účetní v jedné osobě a 

odměnu jednatelce dle mandátní smlouvy. Provozní náklady tvoří nájemné, energii, 

vodné, stočné, topení, internet, čistírna, prádelna a další. Provozní náklady navíc tvoří 

náklady na pořádání akcí ve výši 36 000 Kč ročně a služby lektorů ve výši 76 800 Kč 

ročně. Odpisy majetku budou lineární po dobu 5 let. Společnosti bude poskytnut 

investiční úvěr ve výši 380 000 Kč na nákup vybavení investičního charakteru a dále 

opravy nemovitosti pro přizpůsobení prostor na provoz mateřské školy. Roční úroky 

činní 25 080 Kč. Pojištění podnikatele činí 17 040 Kč ročně. 

 

V ceně školného jsou zahrnuty veškeré vedlejší služby, výlety a lektoři, další příspěvky 

nebudou vyžadovány.  

 

 

4.4.3 Místo 

 

Soukromá školka HAPPY PUPPY bude provozována v poklidné části nedaleko centra 

města Prostějov na Rejskové ulici. Dvoupatrový starší dům je nově zrekonstruovaný a 

pyšní se celkovou rozlohou 300 m
2
. Budova je doplněna zahradou, kterou děti budou 

využívat k provozování sportovních aktivit a společenských her v průběhu celého roku. 

 

V případě prosperity je možnost rozšířit kapacitu školky o jednu třídu, díky prostorům 

podzemních sklepů a rozlehlé půdě, které ale bohužel zatím nejsou uzpůsobeny 

k provozu mateřské školy. Ve školce nebude potřeba tolik prostoru k přípravě pokrmů. 

Jídlo si chceme nechat dovážet od specializované cateringové firmy, která se bude 

zaměřovat speciálně na stravování dětí v mateřské škole. V našem případě bude 

dostačující kuchyňka, která bude sloužit k ohřevu a úklidu pokrmů.  
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Lokalita je dobře dostupná i pro rodiče, kteří nedisponují vlastními vozy, díky 

správnému rozmístění autobusových a vlakových stanic. Vzhledem velkému nedostatku 

volných míst v státních školkách, chceme využít mezery na trhu a svoji klientelu 

bychom chtěli získat nejen z centra města ale i z přilehlých okolních obcí a vesnic. 

V blízkosti budovy je možnost návštěvy parku,ale i divadla či kina, kde se děti mohou 

kulturně obohatit. 

 

 

4.4.4 Propagace 

 

Důležitou součástí k prosazení soukromé mateřské školy je i propagace. Mohlo by se 

zdát, že ve školství nejsou intenzivní vztahy s médii a veřejností tak nutné. Právě ony 

však mohou výraznou měrou přispět k prosazení jak samotné školy, tak idejí, které 

zastává. 

 

Mezi nejúčinnější reklamu bezesporu patří doporučení od známých či rodiny, kteří mají 

se službou zkušenost. Tento druh reklamy ovšem nemůžeme brát v potaz při založení 

školky, která nemá prozatím žádnou tradici a reference. Z tohoto důvodu se musíme 

soustředit na budování dobré pověsti, která by pak měla hrát pro nás. Reklama by se 

měla začít realizovat minimálně 6 měsíců před možností zápisu dětí do školky, který 

probíhá v únoru. Mateřská školka zahájí svou podnikatelskou činnost v září 2013. 

Povědomí o nově založené soukromé školce bude probíhat formou reklamního 

billboardu, letáků, internetových stránek a vytvoření účtu na sociální síti. 

 

Reklamní billboard 

Výhodou billboardu je ten, že ho má možnost vidět velké množství lidí a většinou 

opakovaně. Pokud je umístěn na dobře viditelném místě, tak ho v podstatě nelze 

nevnímat a postupně se buduje znalost o této značce v našem případě o nové službě. Při 

tvorbě billboardu bychom se chtěli vyvarovat nejčastější chybě, kterou je umístění 

velkého množství informací, které však nemá možnost nikdo přečíst. Sdělení na 

billboardu musí být na první pohled jasné a musí zaujmout. Docílit toho, aby sdělení na 
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billboardu zaujalo, můžeme tím, že budeme něčím šokovat, nebo použijeme obrázek, na 

který se lidé rádi dívají. 

 

Billboard zpracuje reklamní agentura Vektor grafik, s.r.o., se sídlem v Novém Boru. 

Postará se o grafický návrh, tisk o rozměru 5 m x 2,4 m a polep na výlepovou plochu. 

Pronájem billboardu na 6 měsíců činí 11 990 Kč. V ceně pronájmu billboardu je 

provádění pravidelné kontroly a údržby v intervalu maximálně 10 dnů a po ukončení 

termínu pronájmu odborný přelep či deinstalace reklamního materiálu. Billboard bude 

umístěn na plumlovské ulici, která je nejvíce frekventovanou ulicí ve městě. 

 

Tabulka č. 14: Přehled nákladů na výstavbu billboardu  

Grafický návrh 2 000 Kč 

Tisk 1 200 Kč 

Polep 650 Kč 

Pronájem na 6 měsíců 11 990 Kč 

Celkem 15 750 Kč 

 

Letáky 

Tvorba letáků je kvalitním a levným způsobem, jak na sebe upozornit. Distribuci letáků, 

bychom chtěli zacílit na rodiče s dětmi od několika málo měsíců až po předškoláky. 

Letáky proto budou umístěny v prostorech, kam rodiče s dětmi docházejí na denní 

aktivity a také do čekáren dětských lékařů. 

 

 Distribuce v mateřském centru Cipísek 

Mateřská centra navštěvuje přesně ta věková skupina, která je potencionální klientelou. 

Oslovení těchto zákazníků bereme, jako velikou šanci je získat. Po dohodě 

s provozovateli nám mateřské centrum Cipísek poskytne bezplatný prostor k distribuci 

reklamy. 
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 Distribuce v základní umělecké škole 

Další možností zviditelnění je umístění letáčku v základní umělecké škole v Prostějově, 

kam rodiče doprovází své děti pro výuku zpěvu, tance, hry na hudební nástroj či kresbu. 

Po oslovení základní umělecké školy, nám bylo přislíbeno, že letáčky je možné umístit 

v úvodní místnosti, kde rodiče předávají své děti vyučujícím. 

 

 Distribuce ve fitcentru linie 

Oblíbené fitcentrum v Prostějově je odlišné v tom, že maminky mají po dobu cvičení 

hlídání dětí zdarma a také je zde spoustu sportovních aktivit i pro děti předškolního 

věku. Velká koncentrace rodičů dětí předškolního věku nám hraje prim a právě z toho 

důvodu jsme se rozhodli oslovit i toto zařízení. Letáčky budou umístěny při vstupu do 

fitcentra a dále v místnosti pro hlídání dětí. 

 

 Distribuce v čekárnách dětských lékařů 

Rodiče s dětmi předškolního věku navštěvují lékaře opravdu pravidelně ať už z důvodu 

pravidelných očkování, či častější nemocnosti u dětí. Podařilo se mi prozatím oslovit 

pouze 3 pediatry, kteří byli však velmi ochotní a reklamě jsou velmi otevřeni, tudíž 

poskytnou prostor na stolku v čekárně. 

 

Zpracování letáků bude opět v režii stejné reklamní agentury. Předpokládá se tisk 

letáčku na formát A4 ve zpracování takzvaného leporela. Náklady na tisk 1 letáčku činí 

1,78 Kč. Celkové náklady pro tisk 1 000 ks jsou 1 780 Kč. 

 

Internetové stránky 

Lidé v dnešní době vyhledávají na internetu téměř vše a mnohdy si informační ale také 

vzhledovou kvalitu internetových stránek spojí s kvalitou nabízeného produktu, v našem 

případě služby. Součástí kvality musí být přehlednost, jelikož každá stránka, kde klient 

stráví více času nalezením informace, ztrácí oblibu svých návštěvníků. 

 

Na internetových stránkách budou základní informace o školce, provozu, o programu 

výuky, o výši školném a také o personálním obsazení. Samozřejmostí je také fotogalerie 

a kontakty na školku. Internetové stránky nám bude sestavovat IT specialista z blízkých 
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přátel, který se bezplatně postará o jejich zřízení a bude provádět průběžnou aktualizaci 

informací a fotek. Náklady na registrace domény činí 270 Kč a její roční prodloužení 

320 Kč. 

 

Zařazení do databáze mateřských škol a do katalogu firem 

Portál www.materskeskolky.cz se může pyšnit prvotní pozicí na internetových 

vyhledávačích Seznam, Google, Centrum a Atlas na hledané výrazy mateřské školy, 

školky, apod. Jedná se o největší databázi MŠ v ČR. 90% vyhledávaných informací o 

mateřských školkách uživateli na internetu jde přes tento portál. Na druhém místě se 

většinou zobrazí doména www.firmy.cz. Registrace do těchto portálů je zcela zdarma.  

 

Založení účtu na sociální síti 

V současné době jsou sociální sítě, především facebook velmi oblíbené, z toho důvodu 

považuje zviditelnění na této sociální síti za velmi efektivní. Vytvoření účtu je zcela 

zdarma. 

 

Založení účtu na portálu mimibazar 

Za přínosné dále považuji prezentovat školku na internetových serverech, které 

tématicky souvisejí s dětmi předškolního věku. Na stránce www.mimibazar.cz lze 

zakládat inzerce ale také vkládat informace do diskusí a ve fórech upozornit na 

mateřskou školku a to vše zcela bezplatně. 

 

Inzerce v tisku 

Oslovit inzercí v tisku bychom chtěli nejen obyvatele Prostějova, ale také obyvatele 

městských částí. Jednalo by se o inzerci v týdeníku Prostějovský večerník, kde cena za 

reklamu o rozměrech 9 cm x 5,3 cm v barevném provedení činí 1 200 Kč. V případě, že 

bychom chtěli reklamu provádět 6 měsíců, bylo by možné získat slevu 10%. Celkové 

náklady tedy činí 6 480 Kč. 

 

http://www.materskeskolky.cz/
http://www.firmy.cz/
http://www.mimibazar.cz/
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Označení provozovny a poutače 

Školka si nechá na zakázku vyrobit označení provozovny a dále poutače, které 

pomohou při hledání školky. Celkové náklady jsou vyčísleny na částku 3 000 Kč. 

 

Do budoucna budeme usilovat o uveřejnění internetových stránek školky na webových 

stránkách města Prostějova www.mestopv.cz 

 

Tab. č. 15: Celkové náklady na reklamní kampaň 

Billboard 15 750 Kč 

Letáky 1 780 Kč 

Registrace domény 270 Kč 

Roční prodloužení domény 320 Kč 

Inzerce v tisku 6 480 Kč 

Označení a poutače 3 000 Kč 

Celkem 27 600 Kč 

 

http://www.mestopv.cz/
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4.5 Finanční plán 

 

Finanční plán patří mezi stěžejní části podnikatelského plánu. Na základě jeho výsledků 

můžeme objektivně posoudit, zda je podnikatelský plán realizovatelný a na kolik je 

efektivní. Pro sestavení finančního plánu byla použita realistická varianta naplnění 

kapacity 25 dětmi. 

 

Majitelka a jednatelka společnosti vloží do podniku peněžitý vklad ve výši 200 000 Kč, 

který bude představovat základní kapitál společnosti a zároveň tvoří i vlastní jmění 

společnosti v daném období. 

 

 

4.5.1 Zahajovací rozvaha 

 

K datu zápisu do obchodního rejstříku (tj. vzniku) sestavuje společnost s ručením 

omezeným zahajovací rozvahu, která obsahuje v aktivech splacené vklady a v pasivech 

zapsaný kapitál v obchodním rejstříku. Složení základního kapitálu je podmínkou pro 

založení společnosti. Banka vydává potvrzení, které je přílohou žádosti o zápis 

společnosti do Obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně. 

 

Tabulka č. 16: Zahajovací rozvaha 

Aktiva Kč Pasiva Kč 

Aktiva celkem  200 000 Pasiva celkem 200 000 

Oběžná aktiva 200 000 Vlastní kapitál 200 000 

Krátkodobý finanční majetek 200 000 Základní kapitál 200 000 

Účty v bankách 200 000   

 

 

4.5.2 Počáteční náklady 

 

Počáteční náklady tvoří převážně náklady na založení společnosti a náklady, které 

souvisí s úpravami interiéru a vybavením mateřské školy. Úpravy interiéru, pořízení, 
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montáž a dopravu dětských toalet a umyvadel bude zajišťovat firma Tera, s.r.o. 

Jednotlivé ceny za vybavení mateřské školy jsou stanoveny na základě cenových 

nabídek od vybraných firem. Jednotlivé položky hmotného investičního majetku a 

drobného hmotného investičního majetku budou odepisovány. 

 

Tabulka č. 17: Náklady na založení společnosti 

Položka Cena celkem 

Notářský zápis 15 000 Kč 

Advokát – zakladatelská listina 3 500 Kč 

Poplatek zápis na OR – kolek 6 000 Kč 

Ověření podpisů a listin, výpis z rejstříku trestů 500 Kč 

Celkem 25 000 Kč 

 

Tabulka č. 18: Nákladové položky 

Položka Cena celkem 

Náklady na založení společnosti 25 000 Kč 

Reklamní kampaň 27 600 Kč 

Stavební úpravy sociálního zařízení 70 000 Kč 

Výmalba 20 000 Kč 

Nádobí 10 520 Kč 

Textilie 21 504 Kč 

Výtvarné potřeby 7 500 Kč 

Čistící a desinfekční prostředky 2 732 Kč 

Nákladové položky celkem 184 856 Kč 
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Tabulka č. 19: Drobný hmotný investiční majetek 

Seznam DHIM Cena celkem 

LCD televizor a tiskárna 12 100 Kč 

Stoly, židle, regály, police 33 900 Kč 

Zázemí zaměstnanců: pracovní stoly, 

jídelní stůl, židle, šatní skříň 
12 800 Kč 

Lehátka, matrace, povlečení, prostěradla, 

ručníky, peřiny a polštáře 
19 200 Kč 

Venkovní vybavení 22 000 Kč 

Hračky: stavebnice, hry, panenky, autíčka  19 300 Kč 

Koberce 10 080 Kč 

Flétny 7 000 Kč 

DHIM celkem 145 580 Kč 

 

Tabulka č. 20: Hmotný investiční majetek 

Seznam HIM Cena 

Vypalovací pec 60 ECO keramika 60 000 Kč 

 

Tabulka č. 21: Počáteční náklady 

Položka Cena celkem 

Nákladové položky 184 856 Kč 

DHIM 145 580 Kč 

HIM 60 000 Kč 

Finanční rezerva 19 564 Kč 

Počáteční náklady celkem 410 000 Kč 

 

 

4.5.3 Odpisy majetku 

 

Mezi dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000 Kč patří vypalovací pec s příslušenstvím. 

Ostatní majetek je drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, mezi 
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který patří televizor, tiskárna, dětská šatna, dětský nábytek, matrace, lehátka, nábytek 

pedagogů, hračky, koberce, flétny a venkovní zařízení. 

 

Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku i drobného hmotného majetku budou 

ve stejné výši jako účetní odpisy.  

 

Byl zvolen lineární způsob odepisování v délce 5 let. V prvním roce se počítalo s odpisy 

50% roční sazby. Odpisy majetku v jednotlivých letech jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

Tabulka č. 22: Odpisy jednotlivých položek majetku v letech 

DHIM 

Majetek 
Pořizovací 

cena 
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Venkovní 

vybavení 
 22 000 Kč 2 400 Kč 4 900 Kč 4 900 Kč 4 900 Kč 4 900 Kč 

Lehátka, 

matrace 
19 200 Kč 2 100 Kč 4 275 Kč 4 275 Kč 4 275 Kč 4 275 Kč 

Dětský 

nábytek 
33 900 Kč 3 700 Kč 7 550 Kč 7 550 Kč 7 550 Kč 7 550 Kč 

Televizor 

a tiskárna 
12 100 Kč 1 340 Kč 2 690 Kč 2 690 Kč 2 690 Kč 2 690 Kč 

Dětská 

šatna 
9 200 Kč 1 000 Kč 2 050 Kč 2 050 Kč 2 050 Kč 2 050 Kč 

Nábytek 

pedagogů 
12 800 Kč 1 400 Kč 2 850 Kč 2 850 Kč 2 850 Kč 2 850 Kč 

Hračky 19 300 Kč 2 140 Kč 4 290 Kč 4 290 Kč 4 290 Kč 4 290 Kč 

Koberce 10 080 Kč 1 120 Kč 2 240 Kč 2 240 Kč 2 240 Kč 2 240 Kč 

Flétny 7 000 Kč 780 Kč 1 555 Kč 1 555 Kč 1 555 Kč 1 555 Kč 

Celkem 145 580 Kč 15 980 Kč 32 400 Kč 32 400 Kč 32 400 Kč 32 400 Kč 

HIM 

Vypalovací 

pec ECO 
60 000 Kč 6 664 Kč 13 334 Kč 13 334 Kč 13 334 Kč 13 334 Kč 

Celkem odpisy v letech 22 644 Kč 45 734 Kč 45 734 Kč 45 734 Kč 45 734 Kč 
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4.5.4 Provozní náklady 

 

Mezi provozní náklady společnosti patří nájemné, energie, materiál, drobná údržba, 

bankovní poplatky, poplatky za připojení k internetu, telefonní poplatky, poplatky za 

čistírnu a prádelnu. Dále jsou zahrnuty služby správce, lektorů, daňového poradce a 

náklady na pořádání akcí a cestovné. Provozní náklady nezahrnují osobní náklady. 

 

Tabulka č. 23: Provozní náklady 

Položka Měsíčně Ročně 1. rok podnikání 

Materiál – výuka + 

adm. 
5 000 60 000 20 000 

Úklidové 

prostředky 
500 6 000 3 000 

El. energie 5 000 60 000 30 000 

Vodné, stočné 3 000 36 000 18 000 

Teplá voda 1 000 12 000 4 000 

Topení  5 000 60 000 20 000 

Nájemné 18 000 216 000 108 000 

Internet 420 5 040 1 680 

Tel. poplatky 2 000 24 000 8 000 

Čistírna, prádelna 1 200 14 400 4 800 

Drobná údržba 1 500 18 000 6 000 

Služby správce 5 000 60 000 15 000 

Služby lektorů 9 600 76 800 28 800 

Služby daň. 

poradce 
600 7 200 2 400 

Cestovné 2 000 24 000 8 000 

Náklady na 

pořádání akcí 
3 000 36 000 12 000 

Bankovní poplatky 700 8 400 2 800 

Celkem 63 690 725 880 293 160 
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4.5.5 Mzdové náklady 

 

Mzdové náklady zahrnují platy tří pedagogů, provozní pracovnice a ředitelky, která 

bude zajišťovat účetní práce. Hrubá měsíční mzda pedagogického pracovníka bude 

20 000 Kč, provozní pracovnice 11 000 Kč, ředitelka 28 000 Kč. Odměna jednatelce dle 

mandátní smlouvy bude činit 5 000 Kč. 

 

Tabulka č. 24: Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance – pedagogický 

pracovník 

Hrubá mzda 20 000,- Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění (4,5%) 900,- (9%) 1 800,- 

Nemocenské pojištění (0%) 0,- (2,3%) 460,- 

Důchodové pojištění (6,5%) 1 300,- (21.5%) 4 300,- 

Státní politika zaměstnanosti (0%) 0,- (1,2%) 240,- 

Sociální pojištění celkem (6,5%) 2 200,- (25%) 5 000,- 

Odvody celkem (11%) 2 200,- (34%) 6 800,- 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance celkem     26 800,-  

 

Tabulka č. 25: Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance – provozní pracovnice 

Hrubá mzda 11 000,- Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění (4,5%) 495,- (9%) 990,- 

Nemocenské pojištění (0%) 0,- (2,3%) 253,- 

Důchodové pojištění (6,5%) 715,- (21,5%) 2 365,- 

Státní politika nezaměstnanosti (0%) 0,- (1,2%) 132,- 

Sociální pojištění celkem (6,5%) 715,- (25%) 2 750,- 

Odvody celkem (11%) 1 210,- (34%) 3 740,- 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance                 14 740,- 
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Tabulka č. 26: Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance – ředitelka 

Hrubá mzda 28 000,- Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění (4,5%) 1 260,- (9%) 2 520,- 

Nemocenské pojištění (0%) 0,- (2,3%) 644,- 

Důchodové pojištění (6,5%) 0,- (21,5%) 6 020,- 

Státní politika nezaměstnanosti (0%) 0,- (1,2%) 336,- 

Sociální pojištění celkem (6,5%) 1 820,- (25%) 7 000,- 

Odvody celkem (11%) 3 080,- (34%) 9 520,- 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance                  37 520,- 

 

Osobní náklady zaměstnavatele na zaměstnance činí: 

3 x 80 400+14 740+ 37 520 + 5 000 = 137 660,- Kč 

 

 

4.5.6 Potřeba finančních zdrojů při založení a pro první čtyři měsíce 

provozu 

 

Z níže uvedeného přehledu vyplývá, že mateřská škola bude potřebovat na zahájení 

provozu a první čtyři měsíce činnosti úvěr ve výši 380 000 Kč, který bude pokrývat 

výdaje především z nákupu hmotného investičního majetku, drobného hmotného 

investičního majetku a stavební úpravy. 

 

Služby lektorů a správce budou využívány od 1.10.2013, od tohoto data budou uzavřeny 

dohody o pracovní činnosti, případně o provedení práce. U dohody o provedení práce je 

dohoda omezena na 300 hodin ročně. Tyto práce lze také sjednat smluvně, pokud 

správce, nebo lektor má živnostenské oprávnění, může tyto služby potom fakturovat 

podle předem sjednané hodinové sazby. 
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Tab. č. 27: Rozpočet kapitálu na období 09-12/2013 

Počáteční náklady 410 000 Kč 

Provozní náklady 293 160 Kč 

Úrokové náklady  10 450 Kč 

Osobní náklady 550 640 Kč 

Celková potřeba kapitálu  1 264 250 Kč 

Finanční rezerva 15 780 Kč 

Potřeba počátečního kapitálu celkem 1 280 000 Kč 

 

Tab. č. 28: Zdroje kapitálu 

Vlastní kapitál 200 000 Kč 

Bankovní úvěr 380 000 Kč 

Školné 25 dětí x 4 měsíce 600 000 Kč 

Záloha na dotace 100 000 Kč 

Zdroje kapitálu celkem 1 280 000 Kč 

 

 

4.5.7 Financování podnikatelské činnosti- bankovní úvěr 

 

Společnosti byla vypracovaná nabídka investičního úvěru od České spořitelny, a.s., ve 

výši 380 000 s rovnoměrnými splátky po dobu 60 měsíců a to ve výši 6 334 Kč. 

Úroková sazba činí 6,6%. Úvěr bude společnosti čerpat od července 2013, aby do 

zahájení školního roku bylo možné opravy realizovat. Zahájení splátek je realizováno 

od 1.1.2014 ukončení splátek prosinec 2018. Splátkový kalendář uvádí příloha č.2 této 

práce. 

 

Investiční úvěr bude sloužit na nákup věcí investičního charakteru a dále opravy 

nemovitosti, která bude sloužit pro provoz mateřské školy. V nájemní smlouvě musí 

vlastník nemovitosti souhlasit s drobnými úpravami v rozsahu, které jsou dány na 

požadavky mateřské školy.  



  

95 

U tohoto typu úvěru je výhodnější úroková sazba a úrokové náklady se tímto v projektu 

minimalizují. Pokud bychom měli zájem o provozní úvěr, úroková sazba by byla 

minimálně o 50% vyšší.  

 

Poskytnutí investičního úvěru pro začínajícího podnikatele znamená, že bude finanční 

ústav požadovat jeho zajištění a to minimálně avalovanou směnkou jednatele 

společnosti. Případně je možné požadovat i zajištění vlastní nemovitostí. 

 

Směnku vystaví společnost a avalovat jí bude jednatelka společnosti. To znamená, že za 

úvěr ručí společnost, pokud však nebude společnost splácet, ručí majitelka svým 

vlastním majetkem. 

 

 

4.5.8 Očekávané měsíční příjmy 

 

Měsíční příjmy mateřské školy představují zaplacené školné a dotace. Školné je 

stanoveno ve výši 6 000 Kč měsíčně na jedno dítě. Roční dotace činí 34 054 Kč na 

jedno dítě, což představuje 2 838 Kč měsíčně. Celkový měsíční příjem na 1 dítě je 

8 838 Kč. Mateřská škola bude v provozu i o letních prázdninách. Kapacita mateřské 

školy bude omezena na 25 míst, namísto 30 míst. S nižšími příjmy v letních měsících 

není uvažováno, ba naopak je zde předpoklad, že o školku otevřenou celé prázdniny 

bude určitě zájem. 

  

Tabulka č. 29: Přehled měsíčních příjmů při různé naplnění kapacity 

Naplnění 

kapacity 

20% 

6 dětí 

40% 

12 dětí 

60% 

18 dětí 

80% 

24 dětí 

100% 

30dětí 

Měsíční 

školné 
36 000 Kč 72 000 Kč 108 000 Kč 144 000 Kč 180 000 Kč 

Příjem 

dotace 
17 028 Kč 34 056 Kč 51 084 Kč 68 112 Kč 85 140 Kč 

Celkem 53 028 Kč 106 056 Kč 159 084 Kč 212 112 Kč 265 140 Kč 
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4.5.9 Očekávané měsíční výdaje 

 

Měsíční výdaje představují platby nájemného, osobní náklady, platby energie (elektřina, 

voda, topení), poplatky za telefon a internetové připojení, čistírnu a prádelnu, úklidové 

prostředky, pojištění, náklady na údržbu a správu webových stránek, náklady na služby 

lektorů, služby správce a úroky z úvěru. 

 

Tabulka č. 30: Přehled měsíčních výdajů 

Měsíční výdaje Cena/ měsíc 

Nájemné 18 000 Kč 

Osobní náklady a odměna jednatele 137 660 Kč 

Energie, topení, vodné, stočné 14 000 Kč 

Telefonní poplatky 2 000 Kč 

Poplatky za připojení k internetu 420 Kč 

Čistírna, prádelna 1 200 Kč 

Úklidové prostředky 500 Kč 

Pojištění podnikatele 1 420 Kč 

Drobná údržba 1 500 Kč 

Služby správce 5 000 Kč 

Služby lektorů 9 600 Kč 

Úroky 2 090 Kč 

Celkem 193 390 Kč 

  

 

4.5.10 Analýza bodu zvratu 

 

Porovnáním měsíčních výdajů s příjmy zjistíme, od jakého počtu dětí společnost 

pokryje veškeré své náklady a začne tvořit zisk. Celkové měsíční výdaje činí 193 390 

Kč. Většina položek těchto nákladů, je považováno za fixní, jelikož se nebudou měnit 

v závislosti na počtu dětí. Příjem ze školného jednoho dítěte činí 6 000 Kč měsíčně a 

příjem z dotace 2 838 Kč. Cekem je příjem na jedno dítě 8 838 Kč měsíčně.  
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Následující výpočet uvádí, kdy se vyrovnají příjmy a výdaje, tedy naplnění kapacit 

nutné pro dosažení bodu zvratu. 

 

P * Q= FN + vn * Q 

8 838 * Q= 193 930 * Q 

Q= 21,9 

 

Na pokrytí potřebných měsíčních nákladů bez odpisů je minimální požadované využití 

kapacity 22 dětmi. Odpisy nejsou do těchto nákladů zahrnuty protože, při nedostatku 

finančních prostředků je lze odložit na další léta. 

 

 

4.5.11 Rozvaha ve zkráceném rozsahu v letech 2013-2018 

 

Rozvaha podává přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí k poslednímu dni 

daného roku. Rozvaha musí splňovat bilančních rovnost, tzn. stav celkových aktiv se 

musí rovnat stavu celkových pasiv. V následující tabulce je uvedena rozvaha ve 

zkráceném rozsahu pro prvních šest let podnikání. První rok podnikání trvá čtyři 

měsíce, jelikož společnost zahájí svou činnost v září 2013. 

 

V rozvaze jsou uvedeny zůstatkové ceny dlouhodobého majetku, tzv. od pořizovací 

ceny jsou odečteny odpisy. Odepisování majetku bylo stanoveno po dobu 5 let.  

 

Oběžná aktiva tvoří zásoby a krátkodobý finanční majetek. Zásoby tvoří desinfekční 

prostředky a materiál na výtvarný a keramický kroužek. Krátkodobý finanční majetek 

tvoří pokladna a bankovní účet. 

 

Vlastní kapitál společnosti je tvořen ze základního kapitálu ve výši 200 000 Kč, 

výsledku hospodaření běžného účetního období a výsledků hospodaření minulých let. 

Byl vytvořen rezervní fond ve výši 10% základního kapitálu. Cizí zdroje tvoří 

krátkodobé závazky a bankovní úvěr, který je splácen po dobu 5 let měsíčně k ultimu 

měsíce dle úvěrové smlouvy.  
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V průběhu pětiletého období nebylo uvažováno s výplatou podílu na zisku jednatelce 

společnosti s tím, že finanční zdroje zůstávají ve společnosti  s možností 

předpokládaného nákupu nemovitosti pro vlastní podnikání a případně i rozšíření míst 

pro umístění více dětí. 

 

Tabulka č.31: Rozvaha ve zkráceném rozsahu v letech 2013-2018 

Ř
á
d

e
k

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                               AKTIVA 

001 Aktiva celkem 786 680 863 515 944 414 1 029 376 1 159 510 1 248 575 

003 Stálá aktiva 182 936 137 202 91 468 45 734 0 0 

013 DHM 182 936 137 202 91 468 45 734 0 0 

016 Samostatné věci movité 53 336 40 002 26 668 13 334 0 0 

019 Jiný DHM 129 600 97 200 64 800 32 400 0 0 

031 Oběžná aktiva 603 744 726 312 852 946 983 642 1 159 510 1 248 575 

032 Zásoby 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

033 Materiál 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

039 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

048 Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

058 Krátkodobý fin. majetek 593 744 716 313 842 946 973 642 1 149 510 1 238 575 

063 Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

                               PASIVA 

067 Pasiva celkem 786 680 863 515 944 414 1 029 376 1 159 510 1 248 575 

068 Vlastní kapitál 245 020 397 863 554 770 715 740 921 882 1 086 915 

070 Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

073 Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

078 Rezervní fond 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 

081 VH minulých let 0 45 020 177 863 334 770 495 740 701 882 

084 VH běžného úč. období 45 020 152 843 156 907 160 970 206 142 165 033 

085 Cizí zdroje 541 660 465 652 389 644 313 636 237 628 161 660 

086 Rezervy 0 0 0 0 0 0 

091 Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 

102 Krátkodobé závazky 161 660 161 660 161 660 161 660 161 660 161 660 

114 Bankovní úvěry a výp. 380 000 303 992 227 984 151 976 75 968 0 

118 Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

 



  

99 

4.5.12 Výkaz zisku a ztrát 

 

První rok podnikání trvá čtyři měsíce, jelikož společnost zahájí svou činnost v září 

2013. V tabulce níže je zpracován výkaz zisku a ztrát pro prvních šest let podnikání 

v realistické variantě naplnění kapacity 25 dětmi. Výkazy zisku a ztrát v optimistické 

variantě  (30 dětí) a pesimistické variantě (21 dětí)  jsou uvedeny v příloze práce. 

 

Celkové tržby z prodeje vlastních služeb tvoří školné ve výši 6 000 Kč na jedno dítě 

měsíčně.  

 

Výkonová spotřeba zahrnuje spotřebu materiálu a energie a služby. Služby tvoří mimo 

jiné služby lektorů, správce a daňového poradce. V prvním roce podnikání je služeb 

lektorů využíváno po dobu tří měsíců, v dalších letech po dobu osmi měsíců. Služby 

správce jsou v prvním roce podnikání využívány po dobu tří měsíců.  Do služeb je 

zahrnuto také cestovné a náklady na pořádání akcí. 

 

Na řádku daně a poplatky jsou uvedeny bankovní poplatky za vedení běžného účtu a 

úvěrového účtu. 

 

Osobní náklady tvoří mzdové náklady a odvody zaměstnanců mateřské školy: ředitelky, 

tří pedagogů a provozní pracovnice. Ve mzdových nákladech je počítáno s odměnou 

jednatelky dle mandátní smlouvy ve výši 5 000 Kč měsíčně.  

 

Odpisy majetku byly stanoveny po dobu 5 let.  

 

Na řádku ostatní provozní výnosy je uvedena dotace, která činí pro první rok podnikání 

60% z částky 34 054 Kč na jedno dítě ročně, tj. ve výši 510 810 Kč při naplnění 

kapacity 25 dětmi. V dalších letech činí dotace již 100%, což představuje 851 350 Kč 

ročně.  

 

Ostatní provozní náklady tvoří koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas. 

Společnost musí platit za každý rozhlasová nebo televizní přijímač.  
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Výnosové úroky tvoří úroky z běžného účtu společnosti, nákladové úroky pak úroky 

z úvěru. Ostatní finanční náklady tvoří pojištění podnikatele. 

 

Celkové výnosy společnosti tvoří školné uvedené na řádku tržby z prodeje vlastních 

služeb, dotace na řádku ostatní provozní výnosy a výnosové úroky z běžného účtu 

společnosti. 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním představuje rozdíl mezi výnosy a náklady. 

Výsledek hospodaření běžného účetního období zjistíme po aplikaci příslušné sazby 

daně z příjmů. V prvním roce podnikání v realistické variantě dosáhla společnost 

kladného hospodářského výsledku ve výši 45 020 Kč. 

 

Tabulka č. 32: Výkaz zisku a ztrát v letech 2013-2018- realistická varianta 

Ř
á

d
e
k

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

04 Výkony  600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

05 
Tržby za prodej vl. 

služeb 

600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

 Školné  600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

08 Výkonová spotřeba 462 536 715 440 715 440 715 440 715 440 715 440 

09 
Spotřeba materiálu a 

energie 

137 256 234 000 234 000 234 000 234 000 234 000 

 Materiál 65 256 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 

 Energie 72 000 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 

10 Služby 325 280 481 440 481 440 481 440 481 440 481 440 

 Nájemné 108 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 

 Internet 1 680 5 040 5 040 5 040 5 040 5 040 

 Tel. poplatky 8 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

 Čistírna, prádelna 4 800 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 

 Drobná údržba 96 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

 Služby správce 15 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

 Služby lektorů 28 800 76 800 76 800 76 800 76 800 76 800 

 Služby daň. Poradce 2 400 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 

 Cestovné 8 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

 Náklady na poř. akcí 12 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 
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Založení spol. plus 

reklama 

52 600 0 0 0 0 0 

12 Osobní náklady 550 640 1 651 920 1 651 920 1 651 920 1 651 920 1 651 920 

 Mzdové náklady 416 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 

 Odvody 134 640 403 920 403 920 403 920 403 920 403 920 

17 Daně a poplatky       

 Bankovní poplatky 2 800 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 

18 Odpisy 22 644 45 734 45 734 45 734 45 734 0 

26 
Ostatní provozní 

výnosy 

510 810 851 350 851 350 851 350 851 350 851 350 

 Dotace 510 810 851 350 851 350 851 350 851 350 851 350 

27 
Ostatní provozní 

náklady 

      

 
Koncesionář. 

poplatek 

680 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 

42 Výnosové úroky 200 700 700 700 700 700 

43 Nákladové úroky 10 450 22 781 17 764 12 748 7 731 2 714 

45 
Ostatní finanční 

náklady 

5 680 17 040 17 040 17 040 17 040 17 040 

 VH před zdaněním 55 580 188 695 193 712 198 728 203 745 254 496 

 Daň (19%) 10 560 35 852 36 805 37 758 38 712 48 354 

 VH po zdanění 45 020 152 843 156 907 160 970 165 033 206 142 

 

Při maximálním naplnění kapacit  v optimistické variantě dosahuje společnost v prvním 

roce podnikání zisku ve výši 224 971 Kč. Cílem společnosti bude dosahovat co 

nejvyššího naplnění kapacit. 

 

V pesimistické variantě dosahuje společnost v každém roce záporného hospodářského 

výsledku. Jediné řešení situace by bylo snížit stav o jednoho pedagoga. Tato úspora ve 

výši 321 600 Kč by pokryla ztrátu. 
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4.5.13 Cash Flow ve zkráceném rozsahu 

 

V následující tabulce je vyjádřen přehled peněžních toků v realistické variantě v prvních 

šesti letech činnosti. 

 

Zdroje tvoří hospodářský výsledek po zdanění a odpisy a v prvním roce navýšení zásob 

a v pasivech se jedná o nevyplacené mzdy a odvody, vyúčtované faktury k ultimu 

měsíce a neuhrazené faktury dodavatelům. Zdroje se snižují o nákup majetku a splátky 

úvěru. 

 

 

Tabulka č. 33: Cash flow ve zkráceném rozsahu v letech 2013-2018- realistická varianta 

O
zn

a
č.

 

Položka Řád 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

P. 
STAV PENŽ. PR. 

NA ZAČ. ÚČ. OB. 
001 0 + 593 744 + 716 313 + 842 946 + 973 642 + 1 149 510 

1. HV za úč. období 002 + 45 020 + 152 843 + 156 907 + 160 970 + 165 033 + 206 142 

2. 
Odpisy hmot. a 

nehmot. majetku 
003 + 22 644 + 45 734 + 45 734 + 45 734 + 45 734 0 

3. 
Změna stavu rezerv z 

nákaldů 
004 0 0 0 0 0 0 

4. 
Změna stavu čas. 

rozliš. a dohad. účtů 
005 0 0 0 0 0 0 

5. Změna stavu zásob 006 - 10 000 0 0 0 0 0 

6. 
Změna stavu 

pohledávek 
007 0 0 0 0 0 0 

7. 
Změna stavu krátk. 

závazků 
008 + 161 660 0 0 0 0 0 

8. 
Zvýšení krátk. úvěrů 

a fin. výpomoci 
009 0 0 0 0 0 0 

9. 
Snížení krátk. úvěrů 

a fin. výpomoci 
010 0 0 0 0 0 0 

10. 
Změna stavu 

krátkodob. fin. maj. 
011 0 0 0 0 0 0 

A. 

ČISTÍ PENĚŽ. TOK 

Z BĚŽ. A MIM. 

ČIN. 

012 + 219 324 + 198 577 + 202 641 + 206 704 + 251 876 + 165 033 
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11. 
Nabytí hmot. a 

nehm. inv. maj. 
013 - 205 580 0 0 0 0 0 

12. 
Nabytí finančních 

investic 
014 0 0 0 0 0 0 

13. 

Výnosy z prodeje 

hm. a nehm. inv. 

maj. 

015 0 0 0 0 0 0 

14. 
Výnosy z prodeje 

fin. investic 
016 0 0 0 0 0 0 

B. 
ČISTÝ PENĚŽ TOK 

INVEST. ČIN.  
017 - 205 580 0 0 0 0 0 

15. 
Změna stavu dlouh. 

záv. 
018 0 0 0 0 0 0 

16. 
Zvýšení středně a 

dlouh. úvěrů 
019 + 380 000 0 0 0 0 0 

17. 
Snížení středně. a 

dlouh. úvěrů 
020 0 + 76 008 + 76 008 + 76 008 + 76 008 + 75 968 

18. 
 Změna stavu vlast. 

jmění z vybr. oper. 
021 + 200 000 0 0 0 0 0 

C. 

ČISTÝ PENĚŽ. 

TOK Z FINAN. 

ČIN. (15-18) 

022 + 580 000 - 76 008 - 76 008 - 76 008 - 76 008 - 75 968 

D. 
ČISTÝ PENĚŽNÍ 

TOK (A+B+C) 
023 + 593 744 + 122 569 + 126 633 + 130 696 + 175 868 + 89 065 

 Ostatní změny 024 0 0 0 0 0 0 

E. 

HOTOVOST NA 

KONCI ROKU 

(P+D+24) 

025 + 593 744 + 716 313 + 842 946 + 973 642 + 1 149 510 + 1 238 575 

 

 

4.6 Hodnocení rizik 

 

Každý podnikatelský plán, byť podložený sebelepšími analýzami v sobě nutně nese 

určitou míru rizika, že reálné výsledky se budou lišit od očekávaných. Proto je součástí 

mého podnikatelského záměru analýza rizik, která se snaží předcházet negativním 

důsledkům možného vývoje konkrétních rizikových faktorů. V následujícím textu 

budou uvedena rizika, vycházející především ze SWOT analýzy, včetně návrhu opatření 

pro jejich minimalizaci a nastínění variant pro eliminaci hrozeb, pokud skutečně 

nastanou. 
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Riziko konkurence 

Riziko vstupu nové konkurence nelze ovlivnit, je tedy třeba počítat s tím, že nastane. 

Důsledkem rizika konkurence by bylo nenaplnění kapacity mateřské školy a s tím 

související nízké tržby. Pro snížení tohoto rizika bude soukromá mateřská škola 

pracovat především na svých silných stránkách, konkurenceschopnosti v podobě 

rozšíření portfolia nabízených služeb a budování dobrého jména. V případě konkurence 

ze strany státních mateřských školek je třeba myslet na to, že nenabízí takovou kvalitu 

nabízených služeb, jako školka soukromá. Poptávka po předškolním vzdělávání je 

vysoká a stále je velké množství dětí, které nenajdou místo v žádné existující státní 

mateřské škole.  

 

Riziko nedostatečné poptávky 

I přes skutečnost, že kapacita státních mateřských škol je omezena, je zapotřebí počítat 

s nedostatečnou poptávkou po službě soukromé mateřské školy především z důvodu 

vysoké ceny za školné. Nenaplnění kapacity mateřské školy s sebou nese riziko nízké 

tržby pro pokrytí provozních nákladů. Snížení tohoto rizika vidím především ve snížení 

školného v dalších letech, se kterým se počítá v případě poskytnutí dotace. Aktuální 

výši školného je třeba zdůvodnit tím, že oproti státním mateřským školám, kde nabízejí 

angličtinu pouze v podobě volitelných kroužků, naše školka bude probíhat zcela 

v anglickém jazyce, tato nadstandardní služba bude vázaná k individuálně různým 

potřebám a možnostem jednotlivých dětí. V ceně školného budou zahrnuty všechny 

kroužky, které na základě rozhodnutí rodičů, budou děti navštěvovat. 

 

Riziko nedostatku finančních prostředků 

U realistické varianty naplnění kapacity 25 dětmi není předpoklad, že by se mateřská 

škola potýkala s nedostatkem finančních prostředků, pokud budou poskytovány dotace 

dle termínů a rodiče budou platit školné. S nedostatkem finančních prostředků by se 

společnost mohla potýkat v případě epidemie. Při této situaci by se musel uplatnit 

souhrn opatření jako je například neplacené volno pedagogů, v tom případě by některé 

náklady nenabíhaly v plné výši. Dalším řešením by bylo sjednání dalšího úvěru. 
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Riziko neoslovení potřebného počtu potenciálních zákazníků 

Aby se nově vzniklá soukromá mateřská škola dostala do podvědomí obyvatelstva 

Prostějova, je zapotřebí vytvořit kvalitní marketingovou strategii pro oslovení 

dostatečného množství potenciálních zákazníků. Důsledkem nedostatečné či nevhodně 

zvolené formy propagace by mohlo opět vést k nedostatečnému naplnění kapacity a 

s tím související nízké tržby. Toto riziko lze eliminovat vytvořením důsledné propagace. 

Proto, abychom zjistili, jaká forma propagace je nejúčinnější, budeme zjišťovat, jak se 

zákazníci o naší školce dozvěděli. 

 

Riziko spojené se změnami v legislativě 

Tyto změny je zapotřebí neustále sledovat, aby nedošlo k porušení našich povinností. 

Jedná se především o změny v rámci daňového zatížení úpravou zákona o dani z příjmu 

či zákona o poskytování dotací soukromým školám. Eliminace těchto rizik není 

z našeho pohledu možná. 

 

Riziko nekvalitního personálu 

Mateřská škola klade důraz na kvalitní personál, který bude mít především kladný vztah 

k dětem a bude rozvíjet jejich osobnost, podporovat jejich tělesný rozvoj a zdraví, 

spokojenost a pohodu, napomáhat v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu 

poznávání a učení. 

 

Následkem výběru nekvalitních zaměstnanců by dozajista byla nespokojenost ze strany 

rodičů a možné odhlášení dětí z mateřské školy. Prevence tohoto rizika vidím ve výběru 

kvalitních zaměstnanců z řad již osvědčených pedagogů, který již proběhl formou 

osobního pohovoru a výběrového řízení, dále pak v jejich dostatečném motivování. 

 

Riziko úrazu dětí 

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí ve školských zařízeních 

má výkon dozoru nad činností dětí mimořádný význam. Mateřské školy zajišťují 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo 

souvisejících a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu mateřská 
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škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s 

činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření 

bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí v rámci 

školního vzdělávání a při účasti dětí na různých akcích pořádaných mateřskou školou. 

Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a 

zdravotnímu stavu. Důsledek tohoto rizika je fatální a to ohrožení zdraví dítěte. Naší 

snahou bude předcházení tohoto rizika především důsledným dozorem, odstraněním 

nebezpečných předmětů a pořádáním kurzů první pomoci pro pedagogy.  

 

Riziko živelných katastrof, vandalismu a krádeže 

Dopad tohoto rizika by byl velmi významný, ovšem pravděpodobnost výskytu 

živelných katastrof je malá, jelikož soukromá mateřská škola se nenachází v záplavové 

oblasti ani v oblasti s výskytem zemětřesení, silných bouří, tornád a jiných živelných 

katastrof. Co se týká vandalismu a krádeží, lze tyto rizika jen velmi těžko předvídat. 

Všechna zmíněná rizika, však nelze podceňovat a společnost bude proti těmto pojištěna. 

 

Stupeň dopadu rizika a pravděpodobnost jeho výskytu je hodnocen na základě této 

škály: 

 

Tabulka č. 34: Stupeň dopadu rizika a pravděpodobnost jeho výskytu 

Hodnota Dopad rizika Pravděpodobnost výskytu rizika 

1 Téměř neznatelný – velmi malý Téměř nemožná – velmi malá 

2 Drobný – malý Výjimečné možná – malá 

3 Významný – střední Běžně možná – střední 

4 Velmi významný – vysoký Pravděpodobná – vysoká 

5 Nepřijatelný – velmi vysoký Hraničící s jistotou – velmi vysoká 
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Tabulka č. 35: Zhodnocení rizik 

Riziko Dopad rizika 
Pravděpodobnost 

výskytu rizika 

Návrhy eliminace či 

opatření pro minimalizaci 

rizik 

Konkurence 
Velmi významný 

4 

Pravděpodobná 

4 

Rozšíření portfolia 

nabízených služeb a posílení 

silných stránek 

Nedostatečná 

poptávka 

Velmi významný 

4 

Běžně možná 

3 

Pečlivé stanovení výše 

školného při založení a jeho 

snižování díky poskytnutým 

dotacím 

Nedostatečné 

finanční 

prostředky 

Nepřijatelný 

5 

Výjimečně možná 

2 
Financování z cizích zdrojů 

Nedostatečné 

oslovení 

potenciálních 

zákazníků 

Velmi významný 

4 

Běžně možná 

3 

Vytvoření vhodné 

marketingové propagace 

Změny 

v legislativě 

Významný 

3 

Pravděpodobná 

4 
Sledování změn 

Nekvalitní 

personál 

Velmi významný 

4 

Výjimečně možná 

2 

Důsledný výběr zaměstnanců 

a kontrola jejich činnosti 

Úrazy dětí 
Velmi významný 

4 

Výjimečně možná 

2 

Pojištění, důsledný dozor nad 

dětmi 

Živelné 

Katastrofy, 

vandalismus a 

krádeže 

Velmi významný 

4 

Velmi malá 

1 
Pojištění 
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Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat návrh podnikatelského záměru pro založení 

soukromé mateřské školy s převážným chodem v anglickém jazyce. Práce reaguje na 

vzrůstající poptávku po službě předškolního vzdělávání ve městě Prostějově. 

 

V teoretické části se věnuji především vymezením základních pojmů, možnosti výběru 

právní formy podnikání s důrazem na společnost s ručením omezeným, jakožto 

vybranou právní formu  zakládané společnosti. Dále se v této části práce zabývám 

právními předpisy, které je nutné při založení tohoto druhu podnikání splňovat. 

Pozornost je dále věnována poskytováním dotace soukromým školám zapsaným ve 

školském rejstříku a konkretizace pravidel pro jejich získání. Následuje popis 

samotného podnikatelského plánu, důvodů proč jej sestavovat a jeho celková struktura. 

V závěru jsou teoreticky popsány analýza obecného okolí SLEPT, Porterova analýza 

oborového okolí a SWOT analýza. 

 

Praktická část navazuje na část teoretickou a je rozpracována do konkrétní podoby. Na 

základě provedených analýz lze konstatovat, že společnost vstupuje na trh, který se 

vyznačuje nedostatečnou kapacitou mateřských škol, konkrétně ve školním roce 

2013/2014 nenajde přibližně 30% dětí místo v žádné ze stávajících mateřských skol ve 

městě. Z Porterova modelu konkurenčních sil vyplynul fakt, že v Prostějově neexistuje 

žádný přímý konkurent. Za reálného konkurenta lze považovat 18 veřejných mateřských 

škol. Zjišťovat riziko nové konkurence není jednoduché, ovšem důvodem, proč 

nevznikají nové mateřské školy, mohou být vysoké počáteční investice a potřeba znát a 

dodržovat příslušné zákony a vyhlášky, což je pro mnohé velkou překážkou.  

 

Pomocí SWOT analýzy došlo k posouzení významnosti faktorů z pohledu silných a 

slabých stránek a dále z pohledu příležitostí a hrozeb, kterým bude  podnik vystaven. 

Silné stránky nové společnosti vidím především v neexistenci substitutů ve městě, 

v širokém spektru nabídky volnočasových aktivit, prodloužené otevírací době a také 

v tom, že mateřská škola bude zapsána ve školském rejstříku a ve společnosti bude 

zaměstnán odborně kvalifikovaný pedagogický personál. Slabou stránku nové 
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společnosti je skutečnost, že se bude jednat o novou mateřskou školu bez tradice a 

zkušeností a proto se může setkat s nedůvěrou ze strany potenciálních zákazníků.  Jsem 

si vědoma také toho, že nedisponuji zkušenostmi z hlediska vedení podniku. Příležitostí 

nového podniku je již zmíněná nedostatečná kapacita v mateřských školách a stále se 

zvyšující tlak společnosti na znalost cizích jazyků. Hrozbou nové společnosti může být 

nedostatečná poptávka z důvodu vysoké ceny za školné, změna legislativy ve vztahu 

k dotacím poskytovaným soukromým mateřským školám a nevhodně zvolená forma 

propagace, která by neoslovila potřebný počet potenciálních zákazníků. 

 

Do povědomí veřejnosti se mateřská škola bude snažit dostat díky kvalitní 

marketingové propagaci, která zahrnuje především reklamní billboard, distribuci letáků, 

vytvoření účtu na sociální síti, zařazení do databáze mateřských škol, vytvoření 

vlastních webových stránek a inzerci v tisku. Otázkou je, zda je možné ve městě 

Prostějov oslovit cenou za služby odpovídající počet zákazníků. V rámci provedeného 

výzkumu formou dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 46% respondentů považuje za 

přijatelnou výši školného částku 4 až 6 tisíc korun. Z celkem 138 dotázaných 

odpovědělo 79% kladně na otázku, zda by měli zájem, aby jejich dítě navštěvovalo 

soukromou anglickou mateřskou školu.   

 

Finanční plán představuje stěžejní část celé práce. Ve finančním plánu bylo pracováno 

s variantním řešením obsazenosti kapacit. Realistická varianta představovala naplnění 

kapacity 25 dětmi, optimistická varianta maximální obsazenost 30 dětmi a pesimistická 

varianta 21 dětmi. První rok podnikání trvá čtyři měsíce, jelikož společnost zahájí svou 

podnikatelskou činnost v září 2013. V prvním roce podnikání při realizaci realistické 

varianty dosáhla společnost kladného hospodářského výsledku ve výši 45 020 Kč. Při 

maximálním naplnění kapacit v optimistické variantě dosahuje společnost v prvním 

roce podnikání zisku ve výši 224 971 Kč. V rámci finančního plánu byla objevena 

rizika při realizaci pesimistické varianty, kdy společnost dosahuje v každém roce 

záporného hospodářského výsledku. Jediné řešení situace by bylo snížit stav o jednoho 

pedagoga. Tato úspora ve výši 321 600 Kč by pokryla ztrátu. Společnost bude usilovat 

o co největší naplnění kapacity, aby generovala co nejvyšší zisk.  
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Na základě výstupů z finanční analýzy a výše zmíněným výsledků z provedených 

analýz, lze konstatovat, že tento podnikatelský plán má reálnou šanci na úspěch. Cíl 

práce byl splněn a podnikatelský plán by měl být v praxi realizovatelný. 

 

Bakalářská práce má přínos především pro zakladatele nového podniku, díky 

doporučeným  postupům, variantnímu řešení a vytvořením ucelené publikace, na jejímž 

základě lze založit životaschopný podnik. 
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MŠ  Mateřská škola 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Normativy neinvestičních výdajů pro soukromé MŠ pro rok 2012 

 

NIV 

celkem
MP odvody

ONIV

celkem

část I.

Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu v roce 2012

jako roční objem neinvestičních výdajů na jednotku výkonu, 

tj. dítě, žáka, studenta apod. v (ve)

Mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem do 15 dětí včetně 41 951 30 886 10 810 255

Mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem od 16 do 50 dětí (včetně) 34 054 25 052 8 768 234

Mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem od 51 do 75 dětí (včetně) 33 298 24 493 8 573 232

Mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem nad 75 dětí 32 855 24 166 8 458 231

Mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem, mateřské škole nebo třídě 

s celodenním nebo polodenním provozem, jde-li o dítě docházející do MŠ na dobu 

nepřevyšující 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci:

                     - do 15 dětí včetně 20 975 15 443 5 405 127

                     - od 16 do 50 dětí (včetně) 17 027 12 526 4 384 117

                     - od 51 do 75 dětí (včetně) 16 647 12 245 4 286 116

                     - nad 75 dětí 16 427 12 083 4 229 115

Mateřské škole samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením s polodenním 

provozem, mateřské škole samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením 

s celodenním nebo polodenním provozem, jde-li o dítě docházející do MŠ na dobu 

nepřevyšující 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci:

                     - do 15 dětí (včetně) 21 643 14 787 5 175 1 681

                     - nad 15 dětí 18 088 12 160 4 256 1 672

Mateřské škole samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením do 15 dětí 

(včetně) 43 284 29 572 10 350 3 362

Mateřské škole samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením nad 15 dětí 
36 176 24 320 8 512 3 344

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2012 v Kč

 

 

Příloha č. 2: Náležitosti žádosti školy nebo školského zařízení do školského rejstříku, 

dle § 147 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do školského rejstříku obsahuje tyto údaje 

a doklady: 

a) druh školy nebo druh a typ školského zařízení, 

b) název, sídlo a právní formu právnické osoby, která bude vykonávat činnost 

školy nebo školského zařízení, a její identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

c) jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud 

nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a datum narození osoby 

nebo osob, které jsou statutárním orgánem této právnické osoby, 



  

 

d) název, sídlo, právní formu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, zřizovatele 

školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, je-li jím právnická 

osoba; jméno a příjmení, státní příslušnost místo trvalého pobytu nebo bydliště, 

pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a datum narození 

tohoto zřizovatele, je-li jím fyzická osoba, 

e) jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud 

nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a datum narození osoby 

nebo osob, které jsou statutárním orgánem zřizovatele školské právnické osoby, 

je-li jím právnická osoba; to neplatí, je-li zřizovatelem ministerstvo, kraj, obec 

nebo svazek obcí, 

f) rámcový popis školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového 

vzdělávacího programu, pokud je stanoven, 

g) doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude 

vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude 

uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby, 

h) stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze 

kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně 

údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim 

poskytovat školské služby, 

i) doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat 

činnost školy nebo školského zařízení,  

j) doklad osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy 

nebo školského zařízení, pokud se nejedná o školskou právnickou osobu, 

k) seznam oborů vzdělávání, včetně forem vzdělávání v případě školy a seznam 

školských služeb v případě školského zařízení, doklad o akreditaci vzdělávacích 

programů v případě vyšší odborné školy, 

l) jméno a příjmení, datum narození ředitele školy nebo školského zařízení, doklad 

o jeho jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro 

výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení, 

m) navrhovaný nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském 

zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, v jednotlivých oborech a formách 

vzdělávání, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, 



  

 

n) čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové 

organizace, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo 

hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá 

daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění nebo na sociální zabezpečení a že nebyl v posledních třech letech 

proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku; 

uvedené se vztahuje také na jiné právnické osoby, které budou vykonávat 

činnost školy nebo školského zařízení, a jejich statutární orgány, 

o) datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení, 

p) stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká 

škola působit, pokud není jejich zřizovatelem, 

q) stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná škola působit, 

pokud není jejich zřizovatelem. 

 

Příloha č. 3: Splátkový kalendář  

 

  Úrok 0,066      

         

Termín Jistina Splátka Úrok/měsíc  Pomocné 
Slou

pce 
  

 380 000        

VIII.13 380 000 0 2 090,00  2090    

IX.13 380 000 0 2 090,00  2090    

X.13 380 000 0 2 090,00  2090    

XI.13 380 000 0 2 090,00  2090    

XII.13 380 000 0 2 090,00  2090    

I.14 380 000 6334 2 090,00  8424   1 

II.14 373 666 6334 2 055,16  8 369,163   2 

III.14 367 332 6334 2 020,33  8 354,326   3 

IV.14 360 998 6334 1 985,49  8 319,489   4 

V.14 354 664 6334 1 950,65  8 284,652   5 



  

 

VI.14 348 330 6334 1 915,82  2 849,815   6 

VII.14 341 966 6334 1 880,98  8 214,978   7 

VIII.14 335 662 6334 1 846,14  8 180,141   8 

IX.14 329 328 6334 1 811,30  8 145,304   9 

X.14 322 994 6334 1 776,47  8 110,467   10 

XI.14 316 660 6334 1 741,63  8 075,630   11 

XII.14 310 326 6334 1 706,79  8 040,793   12 

I.15 303 992 6334 1 671,96  8 005,956   13 

II.15 297 658 6334 1 637,12  7 971,119   14 

III.15 291 324 6334 1 602,28  7 936,282   15 

IV.15 284 990 6334 1 567,45  7 901,445   16 

V.15 278 656 6334 1 532,61  7 866,608   17 

VI.15 272 322 6334 1 497,77  7 831,771   18 

VII.15 265 988 6334 1 462,93  7 796,934   19 

VIII.15 259 654 6334 1 428,10  7 762,097   20 

IX.15 253 320 6334 1 393,26  7 727,260   21 

X.15 246 986 6334 1 358,42  7 692,423   22 

XI.15 240 652 6334 1 323,59  7 657,586   23 

XII.15 234 318 6334 1 288,75  7 622,749   24 

I.16 227 984 6334 1 253,91  7 587,912   25 

II.16 221 650 6334 1 219,08  7 553,075   26 

III.16 215 316 6334 1 184,24  7 518,238   27 

IV.16 208 982 6334 1 149,40  7 483,401   28 

V.16 202 648 6334 1 114,56  7 448,564   29 

VI.16 196 314 6334 1 079,73  7 413,727   30 

VII.16 189 980 6334 1 044,89  7 378,890   31 

VIII.16 183 646 6334 1 010,05  7 344,053   32 

IX.16 177 312 6334  972,22  7 309,216   33 

X,16 170 978 6334 940,38  7 274,379   34 

XI.16 164 644 6334 905,54  7 239,542   35 

XII.16 158 310 6334 870,71  7 204,705   36 



  

 

I.17 151 976 6334 835,87  7 169,868   37 

II.17 145 642 6334 801,03  7 135,031   38 

III.17 139 308 6334 766,19  7 100,194   39 

IV.17 132 974 6334 731,36  7 065,357   40 

V.17 126 640 6334 696,52  7 030,520   41 

VI.17 120 306 6334 661,68  6 995,683   42 

VII.17 113 972 6334 626,85  6 960,846   43 

VIII.17 107 638 6334 592,01  6 926,009   44 

IX.17 101 304 6334 557,17  6 891,172   45 

X.17 94 970 6334 522,34  6 856,335   46 

XI.17 88 636 6334 487,50  6 821,498   47 

XII.17 82 302 6334 452,66  6 786,661   48 

I.18 75 968 6334 417,82  6 751,824   49 

II.18 69 634 6334 382,99  6 716,987   50 

III.18 63 300 6334 348,15  6 682,150   51 

IV.18 56 966 6334 313,31   6 647,313   52 

V.18 50 632 6334 278,48  6 612,476   53 

VI.18 44 298 6334 243,64  6 577,639   54 

VII.18 37 964 6334 208,80  6 542,802   55 

VIII.18 31 630 6334 173,97  6 507,965   56 

IX.18 25 296 6334 139,13  6 473,128   57 

X.18 18 962 6334 104,29  6 438,291   58 

XI.18 12 628 6334 69,45  6 403,454   59 

XII.18 6 294 6294 34,62  6 328,617   60 

  380000 74 188,51  454 188,500    

 

 

 

 

 

 



  

 

Příloha č. 4: Dotazník 

 

Dotazník 

  

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou použity jako 

podpůrný materiál pro bakalářskou práci na téma Podnikatelský záměr – založení 

soukromé mateřské školy v Prostějově. Dotazník je anonymní a údaje zjištěné 

dotazníkovým šetřením nebudou zneužity pro jiné účely. 

 

Vámi zvolenou dopověď zakroužkujte. U otázky č. 6 a 7 vyberte z nabízených možností 

maximálně tři možné odpovědi. Otázku č. 7 je dále možné doplnit o vlastní variantu. 

 

Děkuji za Vaši ochotu, věnovaný čas a pravdivost odpovědí při vyplňování tohoto 

dotazníku. 

 

Kateřina Janišová 

Fakulta podnikatelská, VUT Brno 



  

 

1. Pohlaví 

a) muž      b) žena 

 

2. Věk  

a) 18-25 let     b) 26-35 let  

c) 36-40 let        d) více než 41 

 

3. Zaměstnání 

a) student        b) zaměstnanec    

c) OSVČ         d) na rodičovské dovolené   

e) nezaměstnán 

 

4. Je podle Vás nabídka MŠ v Prostějově dostatečná? 

a) ano     b) ne    c) nevím 

 

5.  Chtěl/a byste aby Vaše dítě navštěvovala anglickou mateřskou školu? 

a) Ano        b) ne  

 

6. Uveďte max. tři faktory, které by nejvíce ovlivnily Vaše rozhodnutí o 

umístění Vašeho dítě do soukromé MŠ 

a) Celoroční provoz 

b) Počet dětí na jednoho pedagoga 

c) Akreditace MŠMT 

d) Výše školného 

e) Prodloužená otevírací doba 

f) Nepřijetí dítěte do veřejné MŠ 

g) Kvalifikace pedagogů 

h) Dobrá pověst mateřské školy a doporučení 

i) Nabídka volnočasových aktivit v ceně školného (např. keramika, logopedie, 

hra na hud. nástroj..) 

 



  

 

7. Jaké volnočasové aktivity byste v MŠ preferovali? Uveďte maximálně tři 

možnosti.  

a) Angličtina 

b) Hra na hud. nástroj 

c) Taneční kroužek 

d) Keramika 

e) Gymnastika 

f) Výtvarná výchova 

g) Logopedie 

h) Sportovní hry 

i) Aktivity pro předškoláky 

j) Jiné/ prosím uveďte 

 

8. Jaká je dle Vašeho názoru přijatelná výše školného v anglické MŠ? (včetně 

všech volnočasových aktivit) 

a) 2-4       b) 4-6 

c) 6-8      d) 8-10 

 

9. Celkový měsíční příjem Vaší rodiny činí? 

a) 10-20 tis     b) 20-30 

c) 30-40     d) 40-50 

e) Více než 50 

 

 



  

 

Grafické znázornění odpovědí 

Otázka č 1 

Pohlaví

31%

69%

žena

muž

 

Otázka č. 2 

Věk

25%

3%

23%

49%

18 - 25

26 - 35

36 - 40

více než 41

 

Otázka č.3 

Zaměstnání

66%

3%5%
9%

17%

student

zaměstnanec

OSVČ

na RD

bez zaměstnání

 



  

 

 

Otázka č. 4 

Je podle Vás nabídka MŠ v Prostějově 

dostatečná?

63%

37%

ano

ne

 

Otázka č. 5 

Chtěl/a byste aby Vaše dítě navštěvovalo 

anglickou MŠ?

24%

76%

ano

ne

 



  

 

Otázka č. 6 

Uveďte maximálně tři faktory, které by nejvíce ovlivnily Vaše 

rozhodnutí o umístění Vašeho dítě do soukromé MŠ.

12% 10%

10%

9%

10%

15%
12%

10%

12%

Celoroční provoz Počet dětí na jednoho pedagoga
Akreditace MŠMT Výše školného

Prodloužená otevírací doba Nepřijetí dítěte do veřejné MŠ
Kvalifikace pedagogů Dobrá pověst MŠ a doporučení
Nabídka volnočasových aktivit v ceně školného

 

Otázka č. 7 

Jaké volnočasové aktivity byste v MŠ preferovali? Uveďte 

maximálně tři možnosti.

4%
13%10%

10%

13%

9%

9%

12%

10%

10%

Angličtina Hra na hudební nástroj Taneční kroužek
Keramika Gymnastika Výtvarná výchova
Logopedie Sportovní hry Aktivity pro předškoláky
Jiné

 



  

 

Otázka č. 8 

Jaká je dle Vašeho názoru přijatelná výše školného v anglické 

MŠ? (včetně všech volnočasových aktivit)

47%

8%
2%

43%

2000 - 4000 4001 - 6000 6001 - 8000 8001 - 10000

 

Otázka č. 9 

Celkový měsíční příjem Vaší rodiny činí?

54%

16%

4% 6%

20%

10 - 20 tisíc 20 - 30 tisíc 30 - 40 tisíc 40 - 50 tisíc Více než 50 tisíc

 

 



  

 

Příloha č. 5: Výkaz zisku a ztrát v letech 2013-2018- optimistická varianta 

 
Ř

á
d

e
k

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

04 Výkony  720 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 

05 
Tržby za prodej vl. 

služeb 
600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

 Školné  600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

08 
Výkonová 

spotřeba 
462 536 715 440 715 440 715 440 715 440 715 440 

09 
Spotřeba materiálu 

a energie 
137 256 234 000 234 000 234 000 234 000 234 000 

 Materiál 65 256 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 

 Energie 72 000 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 

10 Služby 325 280 481 440 481 440 481 440 481 440 481 440 

 Nájemné 108 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 

 Internet 1 680 5 040 5 040 5 040 5 040 5 040 

 Tel. poplatky 8 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

 Čistírna, prádelna 4 800 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 

 Drobná údržba 96 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

 Služby správce 15 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

 Služby lektorů 28 800 76 800 76 800 76 800 76 800 76 800 

 
Služby daň. 

Poradce 
2 400 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 

 Cestovné 8 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

 
Náklady na 

pořádání akcí 
12 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

 
Založení spol. plus 

reklama 
52 600 0 0 0 0 0 

12 Osobní náklady 550 640 1 651 920 1 651 920 1 651 920 1 651 920 1 651 920 

 Mzdové náklady 416 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 

 Odvody 134 640 403 920 403 920 403 920 403 920 403 920 

17 Daně a poplatky       

 Bankovní poplatky 2 800 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 

18 Odpisy 22 644 45 734 45 734 45 734 45 734 0 

26 
Ostatní provozní 

výnosy 
612 972 1 021 620 1 021 620 1 021 620 1 021 620 1 021 620 



  

 

 Dotace 510 810 851 350 851 350 851 350 851 350 851 350 

27 
Ostatní provozní 

náklady 
      

 
Koncesionář. 

poplatek 
680 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 

42 Výnosové úroky 200 700 700 700 700 700 

43 Nákladové úroky 10 450 22 781 17 764 12 748 7 731 2 714 

45 
Ostatní finanční 

náklady 
5 680 17 040 17 040 17 040 17 040 17 040 

 
VH před 

zdaněním 
277 742 718 965 723 982 728 998 734 015 784 766 

 Daň (19%) 52 771 136 603 137 557 138 510 139 463 149 106 

 VH po zdanění 224 971 582 362 586 425 590 488 594 553 635 660 

 

 

Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztrát v letech 2013-2018- pesimistická varianta 

 

Ř
á

d
e
k

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

04 Výkony  504 000 1 512 000 1 512 000 1 512 000 1 512 000 1 512 000 

05 
Tržby za prodej vl. 

služeb 
600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

 Školné  600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

08 
Výkonová 

spotřeba 
462 536 715 440 715 440 715 440 715 440 715 440 

09 
Spotřeba materiálu 

a energie 
137 256 234 000 234 000 234 000 234 000 234 000 

 Materiál 65 256 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 

 Energie 72 000 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 

10 Služby 325 280 481 440 481 440 481 440 481 440 481 440 

 Nájemné 108 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 

 Internet 1 680 5 040 5 040 5 040 5 040 5 040 

 Tel. poplatky 8 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

 Čistírna, prádelna 4 800 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 

 Drobná údržba 96 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

 Služby správce 15 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 



  

 

 Služby lektorů 28 800 76 800 76 800 76 800 76 800 76 800 

 
Služby daň. 

Poradce 
2 400 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 

 Cestovné 8 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 

 
Náklady na 

pořádání akcí 
12 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

 
Založení spol. plus 

reklama 
52 600 0 0 0 0 0 

12 Osobní náklady 550 640 1 651 920 1 651 920 1 651 920 1 651 920 1 651 920 

 Mzdové náklady 416 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 

 Odvody 134 640 403 920 403 920 403 920 403 920 403 920 

17 Daně a poplatky       

 Bankovní poplatky 2 800 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 

18 Odpisy 22 644 45 734 45 734 45 734 45 734 0 

26 
Ostatní provozní 

výnosy 
429 080 715 134 715 134 715 134 715 134 715 134 

 Dotace 510 810 851 350 851 350 851 350 851 350 851 350 

27 
Ostatní provozní 

náklady 
      

 
Koncesionář. 

poplatek 
680 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 

42 Výnosové úroky 200 700 700 700 700 700 

43 Nákladové úroky 10 450 22 781 17 764 12 748 7 731 2 714 

45 
Ostatní finanční 

náklady 
5 680 17 040 17 040 17 040 17 040 17 040 

 
VH před 

zdaněním 
- 122 150 - 235 521 -230 504 - 225 488 - 220 471 - 169 720 

 Daň (19%) 0 0 0 0 0 0 

 VH po zdanění - 122 150 - 235 521 -230 504 - 225 488 - 220 471 - 169 720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


