
  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

  



  

 

 

ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce na téma „Podnikatelský plán průmyslového podniku“ je 

navrhnout a charakterizovat správnou tvorbu podnikatelského plánu, jeho požadavky a 

postupy dosažení. Práce je psána z teoretického hlediska, je zaměřená na základní informace o 

podnikatelském plánu, jeho správnou strukturu, obsah a rizika vztahující se na prostředí, ve 

kterém podnikatelské subjekty vyvíjí svou činnost. 
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ABSTRACT 

The subject of the thesis Business Plan of an Industrial Enterprise is to design and describe 

correct creating a Business Plan, its requirements and procedures for achieving them. The 

work is written from theoretical perspective, is focused on basic information about the 

Business Plan, the right structure, content, and risks relating to the environment in which 

businesses it operates. 
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ÚVOD 

Podnikání představuje soustavnou činnost podnikatelského subjektu za účelem tvorby 

zisku. Pro dosažení svých cílů využívá každý podnikatelský subjekt podnikatelský plán. 

Podnikatelský plán má formu dokumentu, který popisuje záměr podnikatele. Shrnuje strategii, 

cíle, postup jejich naplnění a dosažení v jednotlivých krocích. Dobře sestavený podnikatelský 

plán je pro samotného podnikatele velmi přínosný. Je nástrojem pro ujasnění si, jaké 

nejvhodnější postupy v jednotlivých oblastech učinit. Například, jak oslovit zákazníky, na 

který trh nabízet svůj produkt, nebo jak se odlišit od konkurence. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je charakterizovat podnikatelský plán, objasnit 

postup správného sestavení, uvést jeho realizaci a hodnocení, a poukázat se na rizika 

vztahující se na prostředí, ve kterých podnikatelský subjekt vyvíjí svou činnost. 

Práce je rozdělená do 4 kapitol, kde první kapitola se zabývá stručným vysvětlením 

podnikatelského plánu, jeho účelem, zásadami, funkcí a správnou strukturou. Druhá část je 

věnována čistě realizaci podnikatelského plánu. Realizace podnikatelského plánu je 

dlouhodobá strategie, proto je třeba průběžně ji upravovat a provádět důkladně analýzy 

prostředí, ve kterých podnik vyvíjí svou podnikatelskou činnost.  V další kapitole jsou 

uvedená kritéria hodnocení podnikatelského plánu. Jsou zde popsána všeobecná a specifická 

hodnocení, neboť podnikatelský plán se představuje věřitelům, investorům a obchodním 

partnerům. V závěrečné kapitole jsou uvedeny podnikatelská rizika, jejich analýza, druhy 

rizik, které mohou nastat při realizaci plánu a jejich prevence. 
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1 PODNIKATELSKÝ PLÁN 

Podnikatelský plán představuje písemný dokument, který shrnuje informace o podniku 

a slouží podnikateli k založení a provozu firmy a k dosažení zisku. Podnikatelský plán nám 

popisuje veškeré interní i externí faktory. Interní faktory slouží podnikatelům ke stanovení 

cílů, k analyzování a přípravě podnikání. Externí faktory jsou pro banky a investory, proto by 

se v podnikatelském plánu neměly vyskytovat chyby. Jádro plánu se řídí třemi základními 

otázky, které by měly usnadnit sestavení plánu. Otázky zní: Kde nyní jsme? Kde se chceme 

dostat? Jak se tam dostaneme? 

1.1 Proč plánovat? 

S podnikáním se obecně pojí plánování. Úspěšné podniky na různých úrovních 

používají odlišné druhy plánů. „Plánovací proces sestává ze tří stupňů: 1. Porozumění, kde 

jsme. 2. Rozhodnutí, kam chceme jít. 3. Plánování, jak se tam dostaneme.“ [6] 

 

Porozumění, kde jsme. 

 Porovnání produktů s produkty s produkty konkurentů v očích zákazníků (tedy porozumění 

konkurenční výhodě). 

 Proč a jak nakupují zákazníci naše produkty a kdo jsou. 

 Vlastní a firemní slabosti a síly. 

 Hrozby a příležitosti, která stojí na trhu. 

Rozhodnutí, kam chceme jít. 

 Cíle pro nás a podnikání. 

 Specifické měřítka, které nám naznačují, že naše cíle jsou dosaženy. Cíle specifikujeme dle 

metody SMART (cíle jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově dosažitelné). 

Plánování, jak se tam dostaneme. 

 Vytvoření strategie k dostupnosti svých cílů. 

 Vytvoření marketingového plánu. 

 Vytvoření finančního rozpočtu [6] 
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Na obrázku 1 je znázorněné shrnutí všech tří stupňů plánování procesu. Na obrázku 

lze vidět, že z cílů podniku a z osobních cílů podnikatelů vychází celý plánovací proces.  

 

 

Obr. 1: Schéma plánovacího procesu [6] 
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1.2 Účel podnikatelského plánu 

Slouží k interním i externím účelům.  Podnikatelský plán slouží uvnitř firmy jako 

plánovací nástroj, nástroj kontroly, podklad pro rozhodovací proces atd. v případech kdy 

firmu podnikatel zakládá a je před výraznými změnami. [10] 

Podnikatelský plán nám představuje plán, který potřebujeme k dosažení vytýčených 

cílů. Plán nám odráží naše nápady, intuice, instinkty a postřehy o firmě a její budoucnosti. 

Není to jen pro plánování našeho podnikání. Plán potřebujeme prostřednictvím každého 

podniku v životě. Je důležitý prodejní nástroj k získání finančních prostředků. [2] 

1.3 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Při realizaci podnikatelského plánu by měly být respektovány platné zásady. Externí 

subjekt bude mít k dispozici plány různých firem, které na něj chtějí zapůsobit také.  

 

Je vhodné, aby podnikatelský plán byl: 

 Srozumitelný – vyjadřovat se jednoduše, neprezentovat moc myšlenek najedenou, 

k přehlednosti je vhodné vytvořit tabulku, apod. 

 Logický – myšlenky a skutečnosti musí na sebe logicky navazovat a být doloženy 

fakty, časový průběh znázornit graficky 

 Uváženě stručný – myšlenky a závěry je třeba uvádět stručně 

 Pravdivý a reálný – pravdivé údaje by měly být samozřejmostí 

 Respektování rizika – zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu [10] 

1.4 Funkce podnikatelského plánu 

Při zakládání nového podniku má podnikatelský plán hlavní význam. Rozhoduje nám 

o budoucím úspěchu, proto je jeho vypracování pro nás prioritou.  

 

Podnikatelský plán jako nástroj řízení 

Představuje a uspořádává nám podnikovou koncepci, lze ho konzultovat s odborníky a 

známými, zakladatelé firmy se musí dohodnout na určitých cílech, strategiích a opatřeních, je 

nástrojem pro srovnání plánu se skutečností (je-li realistické plánování obratů, nákladů a 

příjmů). 
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Bez podnikatelského plánu nelze získat finance 

K získání bankovních úvěrů, vlastního kapitálu od společností, podpůrných prostředků 

ze státních fondů je podnikatelský plán nezbytný. Podnikatelský plán je vizitka firmy, proto 

musí zaujmout a přesvědčit investory a banky na první pohled. [11] 

1.5 Struktura podnikatelského plánu 

Ideální verze plánu neexistuje. Ne všechny podnikatelské plány se řídí následující 

strukturou. Plán může kombinovat některé prvky, přidávat nové sekce a eliminovat ostatní. 

Ale musí být zahrnuty důležité informace pro konkrétní činnosti a určité atributy musí být 

zachovány. [11] 

 

Doporučená struktura podnikatelského plánu: 

 Titulní strana – nejzákladnější informace (název a sídlo společnosti, jména a kontakty 

podnikatelů, popis a povaha podnikání, finanční struktura) 

 Exekutivní souhrn – zpracovává se pro investory a cílem je upoutat jejich zájem. 

Sestavuje se až po zpracování celého podnikatelského plánu 

 Analýza trhu a obchodu – konkurenční prostředí (negativní ovlivnění tržních úspěchů 

podniku pomocí jejich silných a slabých stránek a jejich možností), přírodní faktory, 

politická situace, legislativní podmínky  

 Popis podniku – patří zde podrobný popis podniku (pouze doložitelná fakta) 

 Výrobní plán/obchodní plán – celý výrobní proces, pokud se nejedná o podnik 

výrobní, bude obsahovat informace týkající se nákupu služeb a zboží, potřebných 

skladovacích prostor atd., připojuje se seznam produktů, které podnik vyrábí 

 Marketingový plán – distribuce, propagace, oceňování, odhady objemu produkce a 

služeb, ze kterých lze odvodit rentabilitu podniku 

 Organizační plán 

 Hodnocení rizik 

 Finanční plán 

 Přílohy – všechny dokumenty, které nejsou zařazeny do podnikatelského plánu, tedy 

dokumenty, jež rozšiřují či ověřují veškeré údaje, které jsou uvedeny 

v podnikatelském plánu [12] 
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2 REALIZACE PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

Před realizací plánu by podnikatel měl o svých nápadech přemýšlet a sepsat 

krátkodobé cíle a úkoly. Před realizací podnikatelského plánu je třeba důkladně provést různé 

analýzy oblastí, které souvisejí s podnikatelským plánem. Podnikatelský plán je dlouhodobá 

strategie, kterou je potřeba v průběhu realizace upravovat. 

2.1 Analýza prostředí firmy 

Náplní je získávání, analýza a hodnocení informací o trhu a jeho okolí. Tyto faktory 

zahrnují zejména poptávku a konkurenci, potřeby a chování zákazníků, konkurenční výhody a 

marketingové nástroje. Data získáme z existenčních informačních zdrojů či pomocí 

speciálních šetření. [4] 

2.1.1 Analýza trhu 

V definování cílového trhu musíme popsat svůj trh nejširším možným způsobem, je 

třeba zahrnout všechny, kdo by mohl potenciálně používat naše produkty či služby. [1] 

Měli bychom být schopni prokázat, zdali se náš trh charakterizuje značným potenciálem. 

V popisu by měly být uvedeny údaje spojené s velikostí trhu, překážky vstupu na trh, údaje o 

dodavatelích, zákaznících a distribučních cestách. [11] 

2.1.2 Analýza makroprostředí 

Pro zkoumání makroprostředí bychom neměli zapomenout žádný z důležitých faktorů, 

proto využíváme SLEPT analýzy. Nezkoumáme přitom faktory sociální, legislativní, 

ekonomické, politické, technologické nebo různé jiné vlivy okolí. Cílem této analýzy je 

identifikovat podstatné a reálné hrozby a příležitosti.  

 

Mezi tyto faktory patří například: 

 makroekonomické trendy (vývoj hrubého domácího produktu, vývoj poptávky na trhu, 

investic, popřípadě také zahraniční obchod pokud vyvážíme, nebo jsme ohroženi 

dovozem) 

 strukturální změny politiky (útlum některých typů výrob pokud se to týká nás nebo 

našich potenciálních zákazníků) 
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 cykly ekonomiky a vývoj ceny peněz (úrokové sazby) 

 situace na trhu práce (cena práce a nezaměstnanost úroveň mezd a benefitů, zákoník 

práce a jeho změny)  

 míra zdanění pro podnik jeho majitelé a pracovníky 

 trendy technologického vývoje 

Pokud si vlivy makroprostředí a jejich souvislostí při sestavování plánu důkladně 

nepromyslíme a opomeneme třeba jen jeden hlavní externí faktor, může se nám celý plán 

nabourat. [6] 

2.1.3 Analýza mikroprostředí 

Analýza konkurence  

Firmy, které nám představují konkurenci, si určíme v prvním kroku, neboť právě 

konkurence nám může znemožnit realizovat naše produkty či služby. Snaží se různými 

postupy přesvědčit zákazníka, že zrovna jejich produkt či služba je pro něj to nejlepší. [6] 

Hlavním úkolem analýzy je prozkoumat konkurenční poměry a vliv na možnosti 

projede produktu. Je třeba do těchto úvah zahrnout silné i slabé stránky konkurence. 

Informace o konkurenčních podnicích získáme například z časopisů, prospektů, informačních 

brožur, z tisku apod. Tyto informace můžeme vyhodnotit ve formě matice. Na našich 

slabinách a přednostech jsme schopni stanovit konkurenční postavení firmy. [8] 

Výstup této analýzy konkurence by měly být stručné informace o seznamu našich 

hlavních konkurentů a jejich strategiích, konkurenčních výhodách a o hrozbách či rizicích ze 

strany budoucích konkurentů. [6] 

Analýza dodavatelů 

V této analýze jsou třeba především vybrat dodavatelé materiálu, zboží, komponent, 

našich výrobních prostředků a pomůcek a služeb, neboť žádná firma se neobejde bez 

dodavatelů. Je zde všechno co budeme potřebovat zajistit pro chod vlastního výrobního 

procesu. Informace o dodavatelích lze získat prostřednictvím referencí, osobními a 

telefonickými kontakty nebo prostřednictvím webových stránek. Zjišťujeme účelné možnosti 

v této oblasti: s jakými dodavateli můžeme navázat spolupráci, jaké jsou obchodní, platební 

nebo dodací podmínky, jaká je kvalita výrobků, jak jsou ochotni nám vyhovět daným 

požadavkům, jaká je s nimi komunikace a podobně. [6] 
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Analýza zákazníků 

Důležitým krokem k realizaci podnikatelského plánu je získání reálných zákazníků. 

Určité různé potřeby zákazníků a jejich očekávání, lze do jisté míry ovlivnit nebo dokonce 

vytvořit. Je důležité přesvědčit zákazníky, aby zrovna kupovali náš produkt a aby naplňoval 

jejich požadavky a očekávání, ale podstatně těžko se poptávka po tomto produktu vytváří. Je 

třeba se zamyslet nad tím, kdo bude mít o naše produkty zájem, která firma je využije nyní 

nebo do budoucna. [6] 

Segmentace trhu  

Segmentace zákazníků spočívá v efektivnosti a měla by se zakládat na rozdělení 

zákazníků do segmentů, na základě odlišného chování zákazníků. Máme tři základní faktory, 

na kterých je možné založit segmentaci trhu a to: geografické či lingvistické hledisko 

(národnosti, regiony, městská nebo venkovská převaha), sociálně-demografická kritéria 

(vzdělání, profese, příjem, pohlaví, věk, a jiné) nebo podniky (odvětvová příslušnost, velikost 

podniku) a psychologická kritéria (statusy zákazníku a jejich inovativnost). [5] 

 

Tab. 1: Možná kritéria segmentace trhu [6] 
 

Kritéria segmentace Spotřební trhy Průmyslové trhy 

velikost poptávky podle počtu obyvatel 
podle průmyslových 

sektorů 

velikost zákazníka 
jednotlivec, rodina, jiná 

skupina 

počet zaměstnanců, 

velikost obratu 

lokalita, geografické 

hledisko 
město, venkov, region region, země, světadíl 

velikost zdrojů (kupní 

síla) 
příjmové skupiny 

zisk podniku, velikost 

aktiv 

postoje a charakter 

zákazníka 
neutrální, dodavatel 

důraz na kvalitu, 

opatrnictví - 

minimalizace rizik 

vztah k zákazníkovi existující, nový existující, nový 

nákupní chování 

častý kupující, 

impulzivní občanský 

kupec 

centralizovaný, 

decentralizovaný 

financování nákupu splátky, půjčka, platba leasing 

loajalita zákazníka 

frekvence nákupu 

(pravidelný, náhodný 

aj.) 

opakované objednávky, 

jednorázové nákupy 
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Možná kritéria pro segmentaci trhu nám znázorňuje tabulka 1. Spotřebitelský trh je 

ten, kde zákazníkem je spotřebitel (osoba) a průmyslový trh je myšlen ten, kde je zákazníkem 

pro nás firma nikoliv spotřebitel jako osoba. [6] 

2.2 Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu je popsáno na čem si zakládaný podnik stojí. Je zde 

uvedena forma podnikání. Vhodnou právní formu si určujeme v závislosti na počtu 

společníků, počtu zaměstnanců, organizační struktuře nebo na oblasti podnikání. 

Dále je zde stručně popsána lokalita a vlastnické poměry k provozovně. Je nezbytně 

nutné věnovat pozornost volbě provozovny nebo sídla společnosti, neboť ovlivňují aktivity 

spojené s podnikáním. Měli bychom v popise sdělit způsob vedení účetnictví našeho podniku, 

a jaká zákonná a jiná pojištění budeme v našem podnikání realizovat. Dále bychom měli 

uvést, jakým způsobem bude podnik strukturovaný, tedy popsat organizační strukturu 

podnikatelského plánu a uvést také manažerský tým potřebný k realizaci plánu, který bude 

řídit náš podnik.  

Do této části organizace taktéž spadá i podniková infrastruktura (typy provozoven, 

počítačová infrastruktura, softwarové vybavení, strojní zařízení, přístrojové zařízení, 

vývojové a výzkumné prostředky apod.). Tyto charaktery podnikové infrastruktury se odvíjejí 

od typu podnikání. Také bychom neměli, do této části popisu organizace, zapomenout zadat 

kontaktní údaje (adresa, popis lokality, a důvod, který nás vedly k výběru tohoto místa) a zda 

využíváme vlastní nemovitosti a prostory či je máme pouze pronajaté. Také je vhodné zde 

zohlednit i místní konkurenci.[6] 

2.3 Obchodní strategie 

Obchodní strategie je perfektní popis a zdokumentování strategie podnikatelského 

záměru, který by měl oslovit. Měli bychom získat představu o nosné myšlence podnikatele, o 

konkrétních krocích, na nichž stojí vytvořená strategie, o konkurenčních výhodách, o 

očekávaných výstupech a přínosech a o konkrétních cílech a kritériích. 

Z předcházejících analýz (hodnocení trhu, konkurence, organizace podniku aj.), by 

tato strategie měla vycházet. Je doplněna o analýzu produktu a další úvahy nad produkty. Jako 

základ pro návrh detailních funkčních nebo útvarových strategií nám slouží navržení 
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obchodní strategie. Propojení obchodní strategie a útvarové strategie může být vytvářená 

produktová strategie. Většinou je tato strategie obsažena přímo v obchodní strategii. 

Dokončení návrhu je implementace obchodní strategie do podoby operačního plánu, jde o 

projektovou přípravu a následnou realizaci strategických kroků v operačním plánu do 

podrobnějších aktivit a kroků. [6] 

Na obrázku 2 jsou znázorněny kroky tvorby obchodní strategie do úrovně operačního 

plánu.  

 

Obr. 2: Postup návrhů strategií a plánů [6] 

 

2.4 Marketingový plán 

Je strategickým plánem podniku a určuje nám, jakým způsobem se podnik prosadí na 

trhu proti konkurenci.  Jde o náhled produktové charakteristiky, cenové politiky jako metody 
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upozornění na podnik a jeho produkty a distribuce jako metody upozornění jak dostat produkt 

či službu zákazníkovi. Tento plán by měl být orientovaný na současnost či nejbližší 

budoucnost. [6] 

2.4.1 SWOT analýza 

SWOT analýza nám přehledně shrnuje projekt dle silných stránek (Strenghts), slabých 

stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats). 

Mezi interní faktory řadíme silné a slabé stránky, které můžeme sami ovlivňovat 

(např.: manažerské schopnosti, průměrnost našeho produktu nebo personálu) 

Oproti tomu, hrozby a příležitosti řadíme mezi externí faktory, které už sami 

neovlivníme, pouze na ně můžeme reagovat (např.: situace na trhu práce, konkurence, 

legislativa – daňová politika) [6] 

Pro přehlednost se při vypracování SWOT analýzy pro přehlednost se používá tabulka 

(viz Tab. 2), která je rozdělená do 4 kvadrantů, postupně se do nich vpisují všechny důležité 

faktory. Propojení všech čtyř kvadrantů a určení jejich vzájemných vztahů je důležitým 

krokem. [15] 

 

Tab. 2: SWOT analýza [15] 
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2.4.2 Marketingové cíle 

K úspěšnému řízení firmy je potřeba si stanovit marketingové cíle. Je nutné vytyčit to, 

čeho chceme dosáhnout v oblasti marketingu. Cíl musí být jasný a snadno pochopitelný, 

stanovený na základě potřeb zákazníků, měl by být měřitelný, akceptovatelný, reálný a měli 

bychom si zodpovědět na následující otázky [6]: 

Jak vysoké jsou současné obraty a podíly v jednotlivých tržních segmentech? 

O jaké obraty a podíly budeme usilovat v dalších letech? 

Jaké růstové cíle se sledují?  

2.4.3 Marketingová strategie 

Na základě marketingových cílů definujeme marketingovou strategii. Tato strategie 

nebude pokrývat pouze spotřebitelský trh ale i trhy dalších účastníků (viz Obr. 3). [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3:Systém šesti trhů [9] 

 

„Systém šesti trhů [9]: 

 Trh spotřebitelů 

 Trh dodavatelů – dodavatelé surovin, energie, komponentů, služeb atd. 

 Trh referenční – vznikající na základě doporučení našich stávajících zákazníků 

 Trh ovlivňující – vláda, tisk, nezávislé organizace na ochranu spotřebitele 

 Trh náborový – pro získání správných zaměstnanců 

 Trh vnitřní – systém uspořádání organizačních vztahů, delegování pravomocí, 

motivace, přijímání a propouštění zákazníků“ 
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V marketingové strategii by měly být vytýčeny 4 cíle [7]: 

 výzkum trhu – určit potřeby a přání zákazníků 

 definice cílové skupiny a jejich komunikaci 

 analýza konkurenční výhody – definice strategie a její využití 

 tvorba správného marketingového mixu  

2.4.4 Marketingový mix 

Skládá se ze 4 známých faktorů, tzv. 4P – produkt, cena, distribuce, propagace. 

Všechny tyto čtyři faktory jsou na sebe závislé. Podle přání zákazníků umožňují firmě upravit 

nabídku na cílovém trhu. [5] 

 

Produkt   

Patří tam materiál, technické parametry, náročnost výroby. Detailnější popis můžeme 

uvést v technických parametrech, které zařadíme do příloh. 

Uspokojuje potřeby zákazníků a je podstatou nabídky na trhu. Je jádrem marketingu a 

v podnikatelském plánu řeší základní problémy a to: co budeme nabízet, co uvedeme na trh, 

vlastnosti produktu, design produktu a značka, objemová výroba produktu, životní cyklus 

produktu. [7] 

 

Cena  

Vychází z nákladové kalkulace (minimální a průměrná marže, nastavení pravidla 

cenové politiky). Cenu porovnáme s cenou konkurence. 

Existence a prosperita firmy závisí na výšce ceny a její stabilitě, tyto atributy nám také 

vytvářejí příjmy firmy. Svou konkurenční pozici a pozici hierarchie spotřebitelů určujeme 

stanovením ceny. Při tvorbě ceny bereme ohled na tyto faktory (cíle firemní a cenové politiky, 

náklady, poptávka, konkurence, životní cyklus produktu a další). [7] 

 

Distribuce 

V podnikatelském plánu je třeba ujasnit prodejní strategii a popsat distribuční cesty, 

tzn. je potřeba odpovědět na následující otázky: Které osoby, instituce nebo podniky 

přicházejí v úvahu a jsou nejvhodnější? Které obchodní organizace budou zapojeny? Budeme 
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spolupracovat s velkoobchody nebo pouze jen maloobchody? Budeme samostatně zajišťovat 

všechny prodejní aktivity? Bude prodej probíhat přímo konečným zákazníkům? [7] 

 

Marketingová komunikace 

Tato složka marketingového mixu je nejviditelnější a nejdiskutovanější. Snažíme se 

motivovat poptávku k nákupu, tj. cíle ekonomické; dávat informace o existenci produktu, jeho 

kvalitě, vlastnostech a způsobu užití, tj. cíle informační a u spotřebitelů vytvářet pozitivní 

postoj a výhody u daného produktu, tj. cíle emocionální. [7] 

 

Mezi složky komunikačního mixu patří: 

 

Reklama – forma komunikace pomocí médií, která oslovuje velký okruh veřejnosti 

pomocí hromadných sdělovacích prostředků a je placená. Je méně přesvědčivá, jelikož je 

neosobní, propaguje konkrétní produkt. Jedinou nevýhodou je, že je jednosměrnou formou 

komunikace a tím může být velice nákladná. [3] 

 

Podpora prodeje – realizujeme ji u konečných spotřebitelů a obchodních 

zprostředkovatelů. U konečných spotřebitelů jsou formy podpory prodeje bonusy, kupónový 

prodej, vzorky zdarma, zákaznické kluby, spotřebitelské soutěže apod. U obchodních 

spotřebitelů jsou formy podpory prodeje slevy z katalogových cen, prodejní soutěže, umístění 

plakátů v prodejně, dárkoví propagační předměty, školení prodejního personálu apod. [7] 

 

Public relations PR – (vztahy s veřejností) vztah ke všem tržním subjektům a 

zájmových skupinám firmy (zaměstnanci firmy, média, široká veřejnost, státní orgány, 

obyvatelstvo, investoři, apod.). Hlavním úkolem PR je v očích veřejnosti zvýšit image a obraz 

firmy a nepřímo tak stimulovat poptávku po produktech. Dobré vztahy veřejností s firmou 

pomohou získat státní zakázky, výhodné úvěry apod. Na tuto složku jsou minimální náklady. 

V této oblasti komunikační politiky patří tyto opatření: 

 sponzoring 

 tiskové konference, výroční zprávy 

 komunikace s médii 

 reklama organizace 

 organizování událostí [7] 
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Osobní prodej – považuje se za nejefektivnější nástroj komunikace. Díky osobnímu 

kontaktu je schopen oslovit zákazníka a přesvědčit ho o nové nabídce a jejích přednostech. 

Nejde pouze o to produkt zákazníkovi prodat, ale seznámit ho i se správným, účinným a 

vhodným používáním a spotřebováváním, proto součástí prodeje je i poskytnutí návodu a 

instruktáž, jak se produkt správně používá. [3] 

 

Do osobního prodeje můžeme zařadit: 

 obchodní setkání; 

 veletrhy, výstavy; 

 poradenství při prodeji; 

 neformální setkání [7] 

 

Přímý marketing – k průzkumu názorů zákazníků, získávání jejich odpovědí a 

poskytování informací používáme převážně poštovní zásilky, e-mail, telefon a další 

komunikační prostředky. [7] 

2.5 Organizační plán 

Mělo by zde být popsáno jak je strukturované podnikání, jaké máme k dispozici 

k realizaci podnikatelského plánu vnitřní personální zdroje podniku a jak jsou organizovány.  

 

„Tato část plánu by měla obsahovat [5]:  

 organizační schéma  

 charakteristiku klíčových vedoucích pracovníků 

 politiku odměňování  

 vymezení dlouhodobých záměrů a cílů 

 stanovení klíčových řídicích pozic 

 základní přístup k řízení firmy 

 kvalitu řízení“  

2.6 Finanční plán 

Tato část plánu přeměňuje předchozí části do finanční podoby. Z ekonomického 

hlediska projevuje reálnost podnikatelského záměru.  
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Výstupy finančního plánu tvoří:  

 plán nákladů a výnosů 

 plán peněžních toků (cash flow) 

 plánovaná rozvaha 

 plánovaný výkaz zisků a ztrát 

 finanční analýza 

 bod zvratu  

 plán financovaní aj.[7] 

 

Tyto výstupy musí mít reálné podklady, tedy na základě dílčích plánů musí být 

zpracovány.  Důležité je abychom přesvědčili vnější subjekty o podnikatelském plánu, který 

je dlouhodobě rentabilní. Doporučuje se uvést v rámci podnikatelského plánu i poměrově 

finanční ukazatelé (ukazatelé rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti). Poskytovatele 

kapitálu informují ukazatelé rentability, jak je firma schopná tvořit zisk a zhodnocuje vložený 

kapitál. Ukazatel likvidity oznamují jak je firma schopna splácet včas krátkodobé závazky. 

Ukazatelé aktivity ukazují intenzitu jaké je využití majetku a ukazatelé zadluženosti dávají 

přehled o dlouhodobé stabilitě firmy. [10] 
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3 KRITÉRIA HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

Zpracovaný podnikatelský plán se prezentuje investorům, bankéřům, obchodním 

partnerům nebo jiným budoucím věřitelům, kteří podle určitých kritérií náš plán zhodnotí. [7] 

3.1 Všeobecná kritéria 

Jasnost a zřetelnost podnikatelského nápadu 

Hlavní podnikatelská myšlenka, musí být zřetelná i pro někoho, kdo zcela nezná náš 

obor podnikání. Podnikatelský plán by měl hodnotiteli říci, jak by měl sehnat první 

zákazníky, jak chceme získat co nevětší počet zákazníků, jak budeme postupovat při inovaci 

produktů za určitý počet let nebo jak uvedeme druhé generace produktů na trh. Na počátku 

musí plán hodnotiteli sdělit, kdo bude potřebovat náš produkt či službu, na čem budeme 

vydělávat a jak převedeme myšlenku v budoucí tržby a zisk. [7] 

 

Komplexnost informací o oboru a konkurenci 

Hodnotiteli by se mělo uvést rešerše obchodních, technologických a konkurenčních 

informací z tohoto daného oboru. Jestliže chceme s naším produktem vstoupit na již existující 

trh, je vhodné, když si zapamatujeme stávající technologický stav, identifikujeme důležité 

hráče v daném tržním segmentu. Je vhodné vědět, jaká nás bude čekat konkurence a jak velký 

a právně složitý trh se pouštíme. [7] 

 

Zkušenosti zakladatele a kvalita týmu 

Pokud chceme s naší myšlenkou na trhu uspět, musíme mít vynikající předpoklady a 

to výborný podnikatelský nápad, promyšlenou strategii a taktiku a zajišťuje zdroje 

financování. Kvalita týmu, která náš plán realizuje, je naším rozhodujícím prvkem, pokud 

máme výborný tým tak uspějeme i s průměrným plánem, oproti tomu s vysokou 

pravděpodobností špatný tým neuspěje s výborným plánem.  

Zakladatelé firmy z daného oboru, pokud mají zkušenosti s tímto typem projektů, za 

předpokladu, že jsme již prokázali schopnost uspět, je to pro investora dobrá zpráva. 

Podnikatelský plán pokud je vytvořen v oboru, který je pro nás profesně nový, je třeba do 

týmu dostat kvalitní manažery, kteří mají v tomto oboru zkušenosti. [7] 
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Propracovanost obchodní a marketingové strategie 

Aby investoři, nebo budoucí věřitelé viděli, jak zvládneme situaci s finančními 

výsledky, tak nám kladou určité otázky, a to například: Je zřetelné z našeho podnikatelského 

plánu jak náš produkt nám začne vydělávat peníze? Máme plán, jak uvedeme na trh náš 

produkt? Máme plán, jak budeme reagovat, jestliže náš produkt bude inspirovat konkurenci 

s nějakou svou inovativní vlastností? Víme, kde najdeme správné obchodníky?  

Investoři by měli znát náš plán na 12-18 měsíců dopředu, přičemž první půlrok má být 

podrobně a jasně zpracovaný. [5] 

 

Finanční atraktivita plánu 

Úplnost a komplexnost je důležitá z finančního pohledu našeho plánu. Není vhodné 

zjistit při hodnocení kvality našeho podnikatelského plánu, že jsme zapomněli uvést celou 

kapitolu nákladů, které jsou pro firmu nutné. Reálnost tržeb, nákladů a jejich časové rozlišení 

posuzuje ze svého pohledu investor. Schopnost generovat cash flow a schopnost odhadnout a 

naplánovat tyto cash flow je zásadním faktorem firmy.  

Na schopnost splácet úvěry naší firmy se zaměřují věřitelé a investoři sledují hodnotu 

firmy pomocí DCF (discounted cash flow) - diskontovaný peněžní tok, FCFF (free cash flow 

to the firm) - volný peněžní tok pro akcionáře a věřitele), NPV (net present value) - čisté 

současné hodnoty firmy, APV (adjusted present value) - adjustované čisté hodnoty firmy 

(projekt je financován na základním jmění firmy, čistě přes podíl investora). Podnikatelský 

plán by nám měl ukazovat, jak hodnota firmy může růst v rozhledu 5-7 let. Investorům je 

vhodné předložit více variant našeho finančního plánu, na dosažených výsledcích či 

předjednaných zákaznicích je stavěna pesimistická varianta plánu a s růstem trhu a počtem 

zákazníků počítá optimistická varianta. [5] 

 

Možnosti ochrany myšlenky 

Každá investor či věřitel na toto téma různě nahlíží, ale měli bychom prověřit důležité 

souvislosti a připravit se na otázky svých financujících partnerů. Je zde zásadních několik 

pohledů:  

 Pokud naše firma, náš podnikatelský plán, disponuje unikátním intelektuálním 

vlastnictvím - je již chráněno? Je možné jej chránit? Máme připraven plán jeho 

ochrany? 

 Máme možnost svobodně fungovat na trhu s naším projektem? Neboli nebude naše 

řešení narušovat patentová práva někoho jiného? 
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 Pokud si v současném poměrně náročném a chaotickém světě patentové ochrany 

nejsme jisti, máme připravenu strategii vyjednávání, pokud by nás třetí strana 

napadla?  

Pro tyto tři body je potřeba naplánovat lidské i finanční zdroje, pokud je srovnáme 

s celkovými náklady, mohou být velké. [7] 

 

Promyšlenost prvních kroků 

Jde o to se připravit na otázku: „Co budete s našimi penězi dělat od zítřka po dobu 6-

18 měsíců?“ Podrobnosti zpracování jsou závislé na komplexnosti produktu, na délce 

obchodního cyklu a zkušenostech našeho týmu s fungováním na daném trhu. [7] 

 

Důvěra podnikatele v podnikatelský plán 

Z promyšlenosti a propracovanosti podnikatelského plánu vyplývá pohled na naši 

sebedůvěru, které ovlivňují schopnost reagovat rychle, klidně a promyšleně na otázky našich 

obchodních partnerů. Je důležité, aby naše osobní důvěra ve výsledek byla měřitelná. 

Schopnost přinést svůj čas, dříve vybudované kontakty a obchodní vztahy je dalším faktorem. 

Podstatná schopnost je zariskovat pro investora (příklad: když vysoce postavený manažer 

opustí léta budované dobře placené místo u mezinárodní společnosti a je ochoten připravit 

podnikatelský záměr a zahájit činnost nové firmy ve skromných podmínkách). V jednání o 

financování projektu se vyžaduje důvěra mezi oběma partnery. [7] 

 

Míra rizik a plány jejich omezení 

I z hlediska rizik, investor, věřitel nebo obchodní partner hodnotí podnikatelský plán. 

V úvahu musí brát několik faktorů: 

 Jaké je celkové souhrnné riziko ztráty všech nebo části vložených finančních 

prostředků? 

 Jaké je riziko ztráty času investora a poté dosažení průměrného nebo podprůměrného 

výsledku zhodnocení vloženého kapitálu? 

 Jak máme jako zakladatelé firmy rozpracován rozbor rizik našeho podnikatelského 

plánu? 

V analýze rizik lze zpracovat celkové rizika neúspěchu podnikatelského plánu. 

Investor nebo věřitel provede jejich správnost a kvantifikaci (přepočet rizikového faktoru na 

finance), jestliže jsou v plánu tato rizika kvalitně zaznačena. [7] 
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Společenský přínos plánu 

Hledáme shodu mezi náhledem investora, věřitele a podnikatele, proto je tento faktor 

velmi osobitý. Jestliže se chystáme do projektu zapojit i finanční podporu ze státních nebo 

univerzitních programů, musíme zajistit podmínky a společenské cíle, pro které jsou 

poskytovány veřejné peníze či daňové úlevy. [7] 

3.2 Specifická kritéria 

S cílem ujasnit si myšlenky, a abychom zajistili finanční zdroje pro projekt, 

připravujeme podnikatelský plán. Hodnotitelů podnikatelských plánů máme několik, my jako 

jeho tvůrci, věřitelé, investoři, obchodní partneři aj. kritéria hodnotitelů mohou být specifická 

a mohou se lišit. Proto je třeba se na náš plán podívat očima hodnotící strany. [2] 

 

Majitelé 

Prvním hodnotitelem podnikatelského plánu je sám autor (zakladatel či tým 

zakladatelů firmy). Kromě kvality a propracování plánu také záleží na cestě a procesu, kterým 

jsme museli projít při vytváření podnikatelského plánu. Při porovnání myšlenky se situací na 

trhu je zcela běžné, že zjistíme existenci podobného či dokonce stejného produktu. Tento 

faktor nemusí znamenat zastavení práce, ale může nás nasměrovat tak, abychom docílili i přes 

to úspěchu na trhu. U finanční části je třeba promyslet jak získat co největší finanční 

prostředky, než jsme předpokládali. [5] 

 

Věřitelé 

Subjekty, které poskytují dluhové financování (banky, jiné finanční instituce, atd.) 

postupují více formálně. Důraz kladou na kvalitu podnikatelského plánu, na prověření 

poskytnutých informací a na pravdivost finančního plánu. Všechny tyto subjekty mají svou 

interní metodiku o posouzení plánu jasnou a poměrně stálou analýzu rizik. [7] 

 

Investoři  

Investoři i banky, mají zájem získat své investované peníze zpátky, ale kromě tohoto 

společného bodu se jejich cíle liší. Banky bude zajímat, zda během doby splatnosti budou 

schopni splácet jistinu i úroky. Investorům se jejich investice vrací při prodeji, někdy 

v horizontu mnoha let. [6] 
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4 PODNIKATELSKÁ RIZIKA 

Jsou to rizika, která nám jakýmkoliv způsobem ovlivňují podnikání. Největším 

podnikatelským rizikem je rozhodnutí o tom jak budeme podnikat, financovat vývoj a uvádět 

nové produkty na trh. Pokud neuspějeme, veškeré vynaložené náklady ztratíme, ale pokud 

uspějeme, přinese to podniku zisk. Jestliže pro vývoj nového produktu použijeme cizí kapitál, 

riziko podnikání nám stoupá, hrozí riziko zadlužení, které bude muset podnikatel splácet. [14] 

4.1 Analýza rizik 

Každý podnikatelský plán musí na závěr zhodnotit své rizika. Tato analýza rizik se 

snaží co nejvíce riziko projektu snížit, aby se dalo předcházet negativním důsledkům vývoje 

rizikových faktorů. Čím důkladněji provedeme tuto analýzu, tak tím lepší a jistější je 

plánování měřeno kvalitou plánu a jeho použitelnosti. [6] 

Na podnikatelský plán máme dva pohledy, které nám umožňují analýzu rizik. První 

pohled je na naznačení pravděpodobnosti rizikové situace a druhý pohled příprava opatření, 

která budeme v případě, že riziko nastane, nezbytně realizovat. Proto pomocí této analýzy 

můžeme navrhnout preventivní opatření, která nám pomohou snížit riziko. [7] 

Odborným odhadem významnosti je expertní hodnocení faktorů rizika vzhledem 

k plánovaným cílům firmy. Tyto faktory posuzujeme ze dvou hledisek. První hledisko je 

pravděpodobnost výskytu a druhé hledisko intenzita negativního vlivu. Čím pravděpodobnější 

je výskyt rizikového faktoru, a čím je vyšší intenzita negativního vlivu, tím je tento faktor 

významnější. Na relevantním trhu je míra předvídatelnosti posuzovaných faktorů malá a má 

neopomenutelný vliv na kvalitu analýzy. [7] 

4.2 Řízení a struktura řízení rizik 

Řízení rizik je úplnou součástí podnikatelského plánu. Má schopnost pochopit riziko a 

předpoklady náplně života firmy. Zpracovatelé někdy posuzují relativní důležitosti na základě 

jejich zkreslených faktů, proto by měli oddělit vlastní názory od faktů. 

Pokud u banky byly uskutečněny reálné zkušenosti z úspěšných minulých aktivit, je to 

pro firmu výhodou. Na takové firmy je pohlíženo jako na zkušené a schopné dostat svým 

splatným závazkům. Pokud podnikatelský plán neobsahuje čísla a ekonomické modely, je to 
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velkou chybou, neboť v ekonomice firmy mohou nastat změny, proto z toho vyplývají 

budoucí rizika. [7] 

4.3 Druhy podnikatelských rizik 

Rizika vycházejí z interního i externího prostředí firmy a mají mnoho podob. Rizika se 

dělí do určitých kategorií a některá se podnikatelského plánu týkají a naopak některá ne. 

Mezi hlavní rizika patří lidský faktor, interní procesy a rizika, která vyplývají 

z finančního řízení firmy. Abychom mohli lépe zvolit nástroje a různé způsoby eliminace 

rizik je třeba tyto druhy podnikatelských rizik rozlišit. 

 

Možné rozdělení rizik: 

 Provozní rizika (technologická, výrobní) – rizika z výpadku plynulého provozu či 

poruchy, výpadky elektrické energie, různé poruchy a havárie, díky nimž je omezena 

či zastavena výroba nebo se vyrábějí zmetky, náhrada za nemocného pracovníka aj. Je 

důležité věnovat se jejich prevenci. 

 Informační rizika – únik, ztráta, odcizení, zneužití, zničení, narušení, aj. informací a 

dat.  

 Ekonomická a finanční rizika – ovlivňují ekonomické výsledky podniku. Jde o 

rizika, která jsou spojená s hospodařením a řízením ekonomiky v podniku. Nevhodné 

finanční řízení a rizika s nimi spojená tj. zadluženost, ztráta, špatná likvidita atd. 

mohou být uvnitř podniku. Vně podniku jde zejména o podmínky podnikání 

(politické, legislativní, obchodní, tržní, ekonomické. 

 Tržní rizika – rizika, která jsou spojena s úspěšnosti na trhu, především poptávková a 

prodejní rizika, rizika spojená s chováním konkurence a preferencemi spotřebitelů. 

 Marketingová rizika – rizika spojená s vhodným zvolením a zacílením 

marketingových aktivit.  

 Sociální rizika – rizika, která jsou spojena s chováním lidí, řadíme sem například: 

Manažerská rizika, sociálně patologická rizika, skupinové hrozby, zdravotní rizika. 

 Legislativní rizika – nové zákony či změny stávajících zákonů a norem. 

 Politická rizika – jde zejména o války, terorismus, stávky, nepokoje a politická 

rozhodnutí, aj. 

https://managementmania.com/cs/provozni-rizika
https://managementmania.com/cs/porucha
https://managementmania.com/cs/ekonomicka-a-financni-rizika
https://managementmania.com/cs/trzni-rizika
https://managementmania.com/cs/marketingova-rizika
https://managementmania.com/cs/socialni-rizika
https://managementmania.com/cs/legislativni-rizika
https://managementmania.com/cs/politicka-rizika
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 Ekologická rizika- emise a znečištění vod, půdy a ovzduší, úniky nebezpečných 

látek, působení ozónové díry aj. 

 Živelná a přírodní rizika - živelné pohromy a přírodní katastrofy, tyto rizika nelze 

ovlivnit. [13] 

Některá rizika se dají snadno ovlivnit a jiná nikoli. V plánu jsou kvalifikovaně 

popsána pouze ovlivnitelná rizika a neovlivnitelná mají na firmu zásadní vliv, proto se musí 

v podnikatelském plánu počítat s těmito riziky. Zdrojem rizika mohou být různé změny 

požadavků, chyby v podnikatelském plánu a dokumentech, kompetence, která jsou špatně 

vymezená aj. [7] 

4.4 Prevence rizik 

Na prevenci rizik jsou zaměřena určitá opatření, která musí obsahovat dobře 

zpracovaný podnikatelský plán. Řešení rizik je velmi nákladné a tím se může ovlivnit 

efektivnost firmy. Aby tato rizika nevznikla, na to dbají banky.  

 

Opatření na snížení rizik dělíme na 3 skupiny z hlediska času: 

 Předcházení rizikům – vyloučení případných rizik eliminací jeho známých příčin 

 Zmírňování rizik – přijetí opatření, které má utlumit negativní vliv 

 Záchrana – v podnikatelském plánu se pro tuto možnost tvoří rezervy 

 

Do prevence rizik řadíme pojistné trhy. Rizika, která vyplývají z podnikatelských 

aktivit, pojišťovny dnes už umí krýt. Pro většinu podnikatelských plánů se používají 

integrované pojistné modely. Pro jednotlivé kategorie mají pojišťovny stanovené určité 

limity, proto se může také stát, že pojištění na požadovanou hodnotu firma nedosáhne.  

Součástí podnikatelského plánu musí být pracovní verze pojištění, aby jej banka mohla 

schválit. S pojišťovnou by měl být podnikatelský plán konzultován ve fázi zpracování. 

Využívají se pouze přímé služby zaměstnanců pojišťovny, ne externích partnerů. [7] 

 

Kategorie pojištění podnikatelských plánů:  

 pojištění majetku firmy  

 pojištění odpovědnosti statutárních orgánů 

 pojištění provozních rizik spojených s majetkem a zdravím 

https://managementmania.com/cs/ekologicka-rizika
https://managementmania.com/cs/zivelni-a-prirodni-rizika
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 úrazové pojištění zaměstnanců 

 cestovní pojištění 

 pojištění cizího majetku a převzaté věci 

 pojištění nákladů a dopravy aj. [7] 
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VLASTNÍ ZHODNOCENÍ  

Podnikatelský plán slouží k získání potřebných financí pro podnikatelskou činnost. 

Jedná se o formulaci vlastních myšlenek a nápadů do psaného dokumentu. K tvorbě 

podnikatelského plánu je důležité umět plánovat. Před samotnou realizací je nutné si jasně 

stanovit a definovat své strategické cíle, čeho che dosáhnout, co je záměrem. Při tvorbě těchto 

strategických cílů je doporučována metoda SMART, kde cíle jsou konkrétní, měřitelné, 

dosažitelné, realistické a časově dosažitelné.  

Každý podnikatel si tvoří svůj plán podle svého uvážení. Měl by si uvědomit, za 

jakým účelem tento plán vytváří. Čím lépe je plán zpracovaný, tím jsou vyhlídky do 

budoucnosti pro podnik příznivější. Aby byl plán úspěšný, je třeba vyzdvihnout přednosti 

plánu, popsat v čem je konkurenčně výhodný a nevýhodný, jak se od ostatních liší apod. 

Časem se mění skutečnosti, interní i externí podmínky, proto podnikatelský plán není 

dokonalý.  

Podnikatelský plán je nástroj dlouhodobého plánování. Je nutní si uvědomit, že tržní 

prostředí se neustále mění a ekonomické výkyvy hýbou poptávkou, a proto bychom měli být 

schopní na tyto změny pružně reagovat. Taktéž bychom měli vědět, jakým způsobem budeme 

zajišťovat inovaci produktů. 

Podnikatelský plán časem přináší i jistá rizika, před kterými by se měl podnikatel 

chránit. Tyto rizika většinou ovlivňují podnikatelskou činnost. Ke snížení rizik spojených 

s podnikatelským plánem se používá analýza rizik. Touto metodou se dá předejít negativním 

dopadům rizikových faktorů. Mezi rizikové faktory podnikatelského plánu můžeme zařadit i 

problematiku týkající se tržního prostředí. Je důležité, aby podnik znal svou pozici 

v prostředí, v němž vyvíjí svou činnost. Správné rozhodnutí podnikatele a provádění určitých 

opatření se dá rizikům předcházet. Před podnikatelskou činností i v průběhu podnikání by se 

měly provádět analýzy (SWOT analýza, analýza rizik), které sníží riziko neúspěchu. Řízení 

rizik je pro podnikatelský plán velmi důležité, pokud podnikatel bude tyto rizika podceňovat a 

zanedbávat, může se stát, že celý plán zkrachuje.  

Během realizování cílů je třeba podnikatelský plán obnovovat a jeho tvorba by se 

neměla podceňovat. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo charakterizovat podnikatelský plán, objasnit postup správného 

sestavení, uvést jeho realizaci a hodnocení, a poukázat se na rizika vztahující se na prostředí, 

ve kterých podnikatelský subjekt vyvíjí svou činnost. Na tématiku podnikatelského plánu 

existuje mnoho literatury a internetových zdrojů. Plány jsou odlišné, neexistuje ideální verze a 

každý podnikatel si ho vytváří dle svého uvážení. Po prostudování odborné literatury a 

internetových zdrojů vznikl přehled důležitých prvků podnikatelského plánu, které jsou 

považovány za hlavní, aby podnikání bylo  úspěšné. 

Práce je psána z teoretického hlediska a je rozdělena do několika kapitol, kde v první 

kapitole je představen podnikatelský plán a jeho náležitosti. V druhé části je popsána realizace 

plánu. Mezi klíčové prvky plánu patří analýza tržního prostředí, do které spadá například 

analýza trhů, analýza mikroprostředí a makroprostředí. K analyzování tržního prostředí se 

využívá nespočet metod, např. SWOT analýza, PEST analýza aj. Do části realizace plánu 

musí být uveden i popis podniku, obchodní a organizační strategie. Další důležitý prvek 

podnikatelského plánu je marketingová strategie. V této strategii jsou vytýčeny cíle a popsány 

složky marketingového mixu. Nesmí se opomenout i finanční plán, který předpokládá 

hospodářský výsledek podniku, dle něhož se určí, zda je podnik životaschopný. V třetí 

kapitole jsou vyhrazeny pouze kritéria hodnocení podnikatelských plánu. Na závěr v této 

práci jsou popsány rizika, se kterými se podniky mohou potýkat a možná opatření jak se jim 

bránit.  

Sestavený podnikatelský plán slouží jako nástroj řízení podniku a sestavuje se 

především pro samotné podnikatele, investory, bankéře, obchodní partnery apod. Prosperující 

plán má největší hodnotu, pokud podává jednoduché, srozumitelné, logické, stručné a 

pravdivé informace.  
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