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1. Úvod 

 

Podnikatelský plán je souhrnem všech faktů a skutečností vypovídajících o aspektech 

a smyslu budoucího podnikání, které se budou uskutečňovat. Součástí podnikatelského plánu 

jsou veškeré informace týkající se částí předcházejících zaloţení a činnosti souvisejících 

s fungováním daného podniku. Důvodů k sestavení podnikatelského plánu můţe být více. 

Hlavním důvodem je však získat potřebné chybějící finanční prostředky nutné k zaloţení 

podniku, informovat obchodní partnery či najit dalšího společníka ochotného se podílet na 

zaloţení a fungování podniku. Zejména začínající podnikatel díky sestavení plánu zjistí 

potřebnou výši finančních prostředků a zajistí tak moţnosti financování ať uţ z vlastních nebo 

cizích zdrojů. 

Téma práce je aktuální zejména z toho důvodu, ţe v dnešní době jsou v podstatě pouze 

dvě varianty výdělečné činnosti. Jednou moţností je práce na profesní pozici jako 

zaměstnanec pod vedením zaměstnavatele se stálým finančním příjmem. Druhou moţností je 

soustavná samostatná činnost určité osoby prováděná za účelem zisku, a to je podnikání. 

Celková koncepce podnikání mi přijde zajímavá a informace týkající se zmíněné činnosti jsou 

bezesporu přínosné a mnohdy dobře vyuţitelné v budoucnosti. Rovněţ je zde moţnost vyuţít 

nespočet informací získaných po dobu studia jak na obchodní akademii, tak na ekonomické 

fakultě, která má ve svých osnovách několik vyučovaných předmětů týkajících se dané 

problematiky. 

Dané téma je aktuální rovněţ z důvodů nedávného zvolení nové vlády v České 

republice, ve které se na druhém místě umístilo politické hnutí ANO 2013 na čele s Andrejem 

Babišem. Zmíněná politická strana má ve své kampani jako jeden z hlavních bodů pomoc 

malým a středním podnikům a rovněţ změnu zákonů týkajících se zaloţení podniku. Z toho 

důvodu bude určitě přínosné do budoucna sledovat změny a vývoj dané problematiky. 

Práce bude rozdělena do šesti kapitol, z nichţ jako první část bude úvod, dále význam 

a struktura podnikatelského plánu, charakteristika vybraného podniku, aplikace 

podnikatelského záměru na vybraný podnik, návrhy, doporučení a závěr. Cílem práce je 

sestavit podnikatelský plán za účelem zjištění, zda předpokládaná podnikatelská aktivita má 

moţnost realizace v praxi. 
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  Daný podnikatelský záměr bude zaměřen na popis zaloţení, otevření a prvotné 

fungování prodejny oděvů a doplňků. V záměru jsou vytýčeny nejdůleţitější body 

předcházející otevření obchodu a body nutné pro úspěšné zaloţení podniku. V práci se 

nachází rovněţ předpokládaný vývoj fungování podniku pro první roky. Dle osobních 

kalkulací jsou znázorněný předpokládané náklady a trţby spojené s podnikem. 

Dosaţení úspěšného fungování a rozvoje firmy v dnešní době není jednoduchou ani 

krátkodobou záleţitostí. Pomoct by nám v tom měl právě podnikatelský záměr a přesná 

charakteristika všech faktorů ovlivňujících úspěch firmy. Předpokladem pro úspěch podniku 

je dobře promyšlený koncept a rozvojová strategie, díky které se podnik bude rozvíjet 

správným směrem. 
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2. Význam a struktura podnikatelského záměru 

V souvislosti s podnikáním a se zaloţením vlastního podniku existuje v praxi mnoho 

různých pojmů a mnoho definic, které se snaţí tyto pojmy definovat. V následujícím textu 

budou upřesněny ty nejdůleţitější pojmy spojené s danou oblastí. 

 

2.1 Vymezení základních pojmů 

Podnikání má mnoho různých definic. Podle obchodního zákoníku se podnikáním 

rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosaţení zisku. (Zákon č. 513/1991 Sb., 2014) 

V souvislosti s podnikáním je důleţité si objasnit, jaká je definice ţivnosti. 

 V ţivnostenském zákoně zní definice podnikání takto: „Ţivností je soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení 

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. (Zákon č. 455/1991 Sb., 2014) 

Dakins a Freel (2003, s.2) rozčlenili výzkum podnikání podle tří přistupů: 

1. Ekonomický přístup je zaměřen hlavně na studium role podnikatele v ekonomickém 

rozvoji. Za zmínku stojí hlavně díla Josefa Aloise Schumpetera a Israela Kirznera. 

Podle Schumpetera je podnikatel mimořádná osoba-inovátor, který přináší změnu v 

produktu nebo v technologickém procesu, a tím vytváří přidanou hodnotu. Podle 

Kirznera je podnikatel spekulant, který je schopen identifikovat nabídku a poptávku a 

tuto informaci vyuţít jako příleţitost k dosaţení zisku. 

 

2.  Psychologický přístup je zaměřen hlavně na hledání typických vlastností 

podnikatele. Jejich případné nalezení by mělo identifikovat potenciálně úspěšné 

podnikatele. Existence takových specifických vlastnosti nebyla potvrzena. Proto byl 

tento přístup podroben kritice, i kdyţ významně přispěl k poznání vlastnosti 

podnikatele. 

 

3. Sociálně ekonomický přístup je zaměřen hlavně na hledání vlivu sociálně 

ekonomického prostředí na úspěch v podnikání. 
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V případě vymezení pojmu „podnikatel“ existuje mnoho definic. Jedná se o: (Srpová, 

Řehoř, 2010) 

- osobu realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního 

kapitálu; 

- osobu schopnou rozpoznat příleţitosti, mobilizovat a vyuţívat zdroje a prostředky 

k dosaţení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající rizika; 

- iniciátora a nositele podnikání – investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá 

odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení. 

 

Také existuje mnoho společných rysů charakteristických pro osobu podnikatele. Jedná se 

například o: (Srpová, Řehoř, 2010) 

- umění nacházet příleţitosti, vytyčovat nové cíle; 

- zabezpečení finančních prostředků nezbytných k podnikání; 

- schopnost organizovat podnikatelské aktivity (rozumět předmětu podnikání); 

- podstupování rizika; 

- sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení, schopnost učit se ze zkušeností apod.  

 

Do jisté míry se tomuto vymezení vymyká právní definice podnikatele uvedená v zákoně 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v § 2. Podnikatel podle tohoto zákona je: 

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku; 

- osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění; 

- osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů; 

- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. 

 

S pojmy podnikání a podnikatel úzce souvisí rovněţ pojem „podnik“. Pro jeho vymezení 

existuje opět řada výkladů, jeţ závisí na hledisku, na jehoţ základě je pojem interpretován. 

(Srpová, Řehoř, 2010) 
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- Nejobecněji jde o subjekt, v němţ dochází k přeměně zdrojů (vstupů) ve statky 

(výstupy); 

- Obsáhleji je vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných 

majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouţí podnikateli 

k provozování podnikatelských aktivit; 

- Právně je interpretován jako soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných sloţek 

podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto 

účelu slouţit; 

- Podnikem se rozumí kaţdý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na 

jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně 

činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti 

nebo sdruţení, která běţně vykonávají hospodářskou činnost. 

 

Právní forma podnikání 

 Pro začínajícího podnikatele je prvním a důleţitým krokem vybrat správnou právní 

formu podnikání, kterou vyuţije pro svůj podnik. Právních forem podnikání existuje několik. 

Asi nejjednodušší moţností pro začínajícího podnikatele je podnikat na základě 

ţivnostenského listu a tím provozovat tzv. ţivnost. Tato forma podnikání je více popsána 

v následujícím textu. 

 Podnik jednotlivce (podnik fyzické osoby) je vlastněn jednou osobou. Pro podnikání 

v menším rozsahu má dvě hlavní výhody – k jeho zaloţení stačí i menší kapitál a jeho 

regulace ze strany státu je minimální. Hlavními nevýhodami je obtíţný přístup ke kapitálu, 

neomezené ručení za dluhy společností a omezená ţivnost firmy dané délkou ţivota majitele. 

Podniky jednotlivce mají obvykle formu ţivnosti. Tou se rozumí pravidelná výdělečná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko 

za účelem dosaţení zisku. Ţivnost můţe provozovat fyzická osoba, nebo právnická osoba (o 

právnických osobách, společnostech pojednáme dále). Aby se jednotlivec mohl stát 

ţivnostníkem, musí splňovat řadu podmínek vyplývajících ze zákona (např. musí být starší 18 

let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, odborně způsobilý ţivnost vykonávat atd.). 

Z hlediska odborné způsobilosti rozděluje ţivnostenský zákon ţivnosti na ohlašovací a 

koncesované. 
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  Ţivnosti ohlašovací mohou být při splnění stanovených podmínek provozovány na 

základě ohlášení. Jsou to: 

- Ţivnosti řemeslné, kdy odborná způsobilost je získána vyučením v oboru a praxi 

(zámečnictví, opravy silničních vozidel, hodinářství, truhlářství, řeznictví a 

uzenářství, hostinská činnost); 

- Ţivnosti vázané, kdy odborná způsobilost je stanovena pro kaţdou ţivnost samostatně 

(např. výroba, montáţ a opravy tlakových zařízení, kotlů apod., výroba, montáţ, 

opravy a revize plynových zařízení nebo elektrických zařízení), provozování těchto 

ţivností vyţaduje získání průkazu způsobilosti; 

- Ţivnosti volné, kdy odborná způsobilost není stanovena (všechny ostatní ţivnosti); 

Ţivnosti koncesované se mohou vykonávat jen na základě tzv. koncese (povolení), kterou 

uděluje ţivnostenský úřad. Její udělení vyţaduje, aby uchazeč měl poţadované vzdělání, 

absolvoval speciální kurzy apod. Koncesovanou ţivností je např. vývoj, výroba, opravy 

zbraní, střeliva, provozování střelnic, hubení škodlivých ţivočichů, rostlin a mikroorganismů, 

taxisluţba, pohřební sluţby, sluţby soukromých detektivů aj. (Synek, M. a kol., 2002) 

 

Kritéria ovlivňující právní formu podnikání 

„Hlavní kritéria, která ovlivňují volbu právní formy podnikání, jsou především: 

1. Způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko). 

2. Oprávnění k řízení, tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, moţnost 

spolurozhodování apod. 

3. Počet zakladatelů, nároky na počáteční kapitál. 

4. Nároky na počáteční kapitál. 

5. Administrativní náročnost zaloţení podniku a rozsah výdajů spojených se zaloţením a 

provozováním podniku. 

6. Účast na zisku (ztrátě). 

7. Finanční moţnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům. 

8. Daňové zatíţení. 

9. Zveřejňovací povinnost. 

Výše uvedená kritéria je třeba při zakládání podniku, eventuálně při změně právní formy, 

důkladně zváţit.“ (Synek, M. a kol., 2002, 95st.) 
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Předmět činnosti 

 V souvislosti se zvaţováním předmětu činnosti je nezbytné soustředit potřebný rozsah 

informací o potenciálním okruhu zákazníků, jejich kvalitě (odhad solventnosti), moţnosti 

rozvinutí sítě zákazníků (export, potenciální trhy), ale i posouzení kvality konkurence a jejího 

postavení na trhu, geografickou polohu apod. Důleţitým okruhem otázek je analýza vazeb na  

dodavatele se zváţením moţnosti jejich volby, vyšetření obchodních podmínek a kvality 

sluţeb. 

 Tyto aspekty mimo jiné úzce souvisejí s volbou sídla podniku. Správné umístění 

(lokalizace) je důleţitým a zvláště dlouhodobým činitelem, majícím podstatný vliv na 

budoucí výkonnost podniku. V některých případech se můţe jednat o takovou činnost, která 

dovoluje snadné přemístění podniku. Jindy by přemístění bylo prakticky nemoţné. Při 

rozhodování o umístění podniku zpravidla podnikatel zvaţuje tzv. faktory lokalizace. Jde o: 

(Synek, M., 2007) 

- Rozsah a lokalitu zdrojů pracovních sil jakoţ i náklady spojené s vyuţíváním 

pracovníků; 

- Přístup k surovinovým zdrojům a popřípadě s nimi spojené dopravní náklady; 

- Nejbliţší zdroje energie a moţnosti dopravních spojení; 

- Moţnosti odbytu; 

- Případné moţnosti vyuţití investičních pobídek v souvislosti s podporou státu; 

- Daňové úlevy v dané lokalitě; 

- Ekologii a ochranu ţivotního prostředí; 

 

Založení podniku 

 Na počátku existence podniku vţdy stojí úvaha podnikatele, jaké výrobky bude 

vyrábět nebo jaké sluţby bude poskytovat. K tomu, aby mohla být výroba zahájena, je 

nezbytně nutné vytvořit určité předpoklady. Ty spočívají zejména: (Synek, M. a kol., 2002, 

92st.) 

a) Ve věcných předpokladech podnikatelské činnost 

- zajištění potřebného počtu pracovních sil s odpovídající kvalifikací; 

- vytvoření takové majetkové báze, která zajistí nezbytnou výrobní kapacitu; 

- pořízení materiálu pro zajištění plynulosti výroby; 
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b) v řídících předpokladech 

- vytvoření skupiny vrcholového řízení podniku (vrcholového managementu); 

- zajištění výkonu základních funkcí managementu, tj. vytýčení cílů, plánování, 

rozhodování, realizace, analýza a kontrola 

- vytvoření nástrojů řízení; 

- vymezení dělby pravomoci a odpovědnosti; 

- vytvoření adekvátní organizační struktury; 

- kontrola. 

 

2.2 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský záměr jde stručně charakterizovat jako soubor informací a popis všech 

aspektů podnikání, potřebných k dosaţení vytýčeného cíle a smyslu zaloţení firmy. Záměr je 

rozdělen do několika dílčích částí, kde kaţdá z nich zahrnuje informace o všech částech 

projektu, zachycujících jak zaloţení tak následné fungování podniku. Plán v sobě zahrnuje 

informace o marketingových strategiích, rozbor trhu, údaje o managementu, řízení firmy, 

zaměstnancích a pravděpodobný popis budoucnosti fungování podniku, údaje o financování 

daného podniku, slabé a silné stránky. Podnikatelský záměr definuje cestu, kterou se bude 

naše podnikání a námi vytvořený podnik ubírat, a co vše bude potřeba pro chod podniku, a na 

druhé straně, co vše budeme my z podnikání získávat. 

Je to dokument, kterým oslovíte finanční sektor v případě, ţe budete chtít zaujmout 

investora čí si půjčit od banky za účelem rozvoje vaší podnikatelské myšlenky. Je zcela jedno, 

zda se jedná o myšlenku, která je zatím pouze ve vaší hlavě, či o firmu, která jiţ funguje pár 

let a potřebuje kapitál na další růst. V té nejjednodušší formě se ani nejedná o dokument, ale o 

pár vět, které si budete pamatovat tak, abyste mohli kdykoli, kdekoli a komukoli říci o svých 

plánech. V té nejsloţitější formě to bude svazek okolo padesáti stran, který vysvětlí vše o 

všem – tedy o vás, vašich záměrech, vaší konkurenci a samozřejmě o tom, kolik potřebujete a 

co za to nabízíte. Podnikatelský plán mívá určitou posloupnost, která je dána konvencemi, ale 

zároveň je to zcela jednoduchý a logický dokument který bude schopen připravit kaţdý, kdo 

ovládá základní komunikační a numerické dovednosti.“ (CzechInvest, 2005, 35st.) 
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2.2.1 Důvody a kritéria pro sestavení podnikatelského záměru 

Jako hlavní důvod sestavení podnikatelského plánu se nabízí fakt, ţe touţíme po tom 

uskutečnit své sny a svůj cíl v podnikatelské oblasti. Tímto způsobem se chceme snaţit 

zachytit veškeré své myšlenky na papír a dát jim ucelenou a srozumitelnou formu. To se můţe 

zdát na první pohled jako jednoduché, ale po chvilce psaní zjistíme, ţe je zde plno nedostatků 

a problémů, které je nutno vyřešit před začátkem podnikání.  

 Důvodů, proč bychom měli sestavit podnikatelský plán, je samozřejmě více. Patří 

mezi ně například potřeba získat chybějící finanční prostředky, najít společníka, informovat 

své obchodní partnery, zaměstnance atd. Zejména začínající podnikatel, který má zajímavý 

podnikatelský nápad, pomocí zpracovaného podnikatelského plánu zjistí celkovou potřebu 

finančních prostředků, potřebu cizích zdrojů a moţnosti jejich zhodnocení. Následně pak 

můţe oslovit investora, který bude od podnikatele očekávat odpovědi na následující otázky: 

Co podnikatel dělá? Co podnikatel nabízí? Co podnikatel potřebuje? (Srpová, 2011) 

„Podnikatelský plán vám umoţňuje ověřit své plány s realitou, a pokud se liší, 

identifikovat jak a proč. Pomáhá vám to plánovat vaše výdaje, a tedy i získat lepší podmínky 

od dodavatelů či leasingových společností, protoţe pak nejste tlačeni časem. Pokud se vám 

daří dobře, podnikatelský plán vám ukáţe, kdy začne zvýšený prodej vyţadovat zvýšený 

provozní kapitál. Naopak, pokud se vám nedaří, podnikatelský plán vám ukáţe, kdy je 

potřebné promluvit si se svými poradci, abyste se nevystavili osobní zodpovědnosti v případě 

nedostání obchodním závazkům.“ (CzechInvest, 2005, 36st.) 

Níţe uvedené odstavce nám poskytují přehled základních kritérií všeobecně platných pro 

hodnocení podnikatelského plánu věřiteli, investory i obchodními partnery. Kritéria nejsou 

vyčerpávající, a tak můţeme na trhu potkat hodnotitele, kteří se řídí i dalšími parametry. Za 

hlavní kritéria hodnocení jakéhokoliv podnikatelského plánu lze povaţovat:  

- jasnost a zřetelnost podnikatelského nápadu; 

- komplexnosti informací o oboru a konkurenci; 

- kvalitu a zkušenosti zakladatele a kvalitu týmu; 

- propracovanost obchodní a marketingové strategie; 

- finanční atraktivitu plánu; 

- moţnosti ochrany myšlenky; 

- promyšlenost prvních kroků; 
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- důvěru podnikatele ve vlastní podnikatelský plán; 

- míru rizik a plány jejich omezení; 

- společenský přínos plánu. 

 

„Tato kritéria lze povaţovat za všeobecně platná. Dá se říci, ţe specifičtí hodnotitelé 

podnikatelského plánu budou klást různý důraz na jednotlivá kritéria, případně budou 

aplikovat různou metriku v rámci daného kritéria. Neuděláme však chybu, pokud si řádně na 

základě uvedených kritérií zkontrolujeme náš plán, ať jej připravujeme pro jakýkoliv typ 

posuzovatele.“ (Srpová, 2011, 34st.) 

 

2.2.2 Obsah podnikatelského záměru 

„Obsah podnikatelského plánu není závazně stanoven. Kaţdý investor či banka mají jiné 

poţadavky na jeho strukturu a rozsah. Mnozí investoři dnes z důvodu nedostatku času 

poţadují, aby byl podnikatelský plán zpracován pouze ve formě prezentace, například 

v programu MS PowerPoint. Naopak u banky se můţeme setkat s tím, ţe bude vyţadovat řadu 

dalších dokumentů a informací. Dále uvedená struktura podnikatelského plánu je jednou 

z mnoha moţností, se kterou se můţeme setkat. Postupně si objasníme základní body 

podnikatelského plánu, k nimţ patří:“ (Srpová, 2011, 14st.) 

1. titulní list 

2. obsah 

3. úvod, účel a pozice dokumentu 

4. shrnutí 

5. popis podnikatelské příleţitosti 

6. cíle firmy a vlastníků 

7. potenciální trhy 

8. analýza konkurence 

9. marketingová a obchodní strategie 

10. realizační projektový plán 

11. finanční plán 

12. hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

13. přílohy 
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1. Titulní strana 

Titulní strana je první částí dokumentu většinou kratší neţ jeden list A4. Nalezneme na 

ní základní informace o budoucím podniku, jako je název podniku, logo podniku, sídlo 

podniku, důleţité kontakty na provozovatele podniku a několik informací týkajících se 

druhu a způsobu podnikání. Součástí titulní strany můţe být i stručný obsah 

podnikatelského plánu. Na titulní straně je rovněţ prohlášení o tom, ţe plán nebyl 

kopírován a byl vypracován samostatně. 

 

2. Obsah 

 Cílem obsahu je stručný náhled na rozdělené jednotlivé kapitoly a podkapitoly 

podnikatelského plánu, který nám pomůţe jednodušeji se orientovat při čtení a také ukáţe 

a vytýčí všechny témata zahrnuta v následujícím textu. Součástí obsahu jsou veškeré 

jednotlivé body, které jsou v textu popsány. 

 

3. Úvod, účel a pozice dokumentu 

 V úvodu krátce seznámíme čtenáře s budoucím podnikatelským plánem a objasníme, 

co vše bude v následujícím textu popsáno. Shrneme rovněţ důvod, proč tento podnikatelský 

plán vznikl a pro koho je určen. Vysvětlíme, co je účelem tohoto podnikatelského plánu a 

jakých výsledku díky němu chceme dosáhnout. Tyto informace budou hned na začátku, aby 

se předešlo případným neporozuměním nebo chybějícím informacím. Rovněţ bude uvedeno, 

jaká je pozice dokumentu, jestli se jedná o konečnou plnou verzi nebo o verzi rozpracovanou 

a část dokumentu chybí nebo ještě není dokončena. Čtenář tak má moţnost se dozvědět, zda 

v plánu jsou jiţ všechny informace a pokud se jedná o verzi nedokončenou tak která část textu 

chybí a bude doplněna v příštím vydání. 

 

4. Shrnutí  

 Shrnutí by mělo slouţit jako jiţ obsáhlejší a podrobnější popis následujícího textu. 

Snaţí se zaujmout čtenáře informacemi, které se dozví během čtení podnikatelského plánu. 
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 Jako hrubá osnova shrnutí nám mohou slouţit následující body: 

- Jaké produkty budeme poskytovat? 

- Proč jsou naše produkty lepší neţ jiné, v čem spočívá jejích konkurenční výhoda a uţitek 

pro zákazníka?; 

- Komentář k trhu a trţním trendům (velikost trhu, růst, chování zákazníků) a ke 

konkurenci; 

- Kdo jsou klíčové osobnosti a jaké jsou jejich realizované úspěchy; 

- Nejdůleţitější kvantitativní finanční informace jako celková kapitálová náročnost, potřeba 

cizích zdrojů, délka financování, úroková sazba, schopnost splácení cizích zdrojů aj. 

Přestoţe se shrnutí umísťuje na začátek podnikatelského plánu, zpracováváme ho jako 

poslední, tj. v době kdy máme celý podnikatelský plán hotový. (Srpová, 2011) 

 

5. Popis podnikatelské příležitosti 

V popisu příleţitosti se snaţíme, co nejpřesvědčivěji popsat, s čím se do podnikání 

pouštíme a co v podstatě bude náš podnik vyrábět či nabízet, v závislosti zda se jedná o 

produkt nebo sluţbu. Jde vlastně o důkladný popis toho, co bude výsledkem naší práce a 

našeho podnikání. Při tom se snaţíme čtenáře zaujmout tak, aby měli o tento produkt či 

sluţbu zájem. Snaţíme se na něj působit stejným způsobem, jak na konečného spotřebitele, 

pro kterého je tento produkt určen. Přiblíţíme náš produkt rovněţ srovnáním s konkurencí. 

Pokud jsme nalezli oblast, ve které bude podnik výrazně lepší, neţli konkurence, je to pro nás 

obrovskou výhodou, díky které je mnohem větší pravděpodobnost, ţe se podnik stane 

úspěšným. 

 

6. Cíle firmy a vlastníků 

 V této části se zaměřím na podstatu našeho podnikání a na cíl, kterého chceme 

dosáhnout. Investory se snaţíme přesvědčit o úspěšnosti podnikání jasně stanoveným cílem a 

informacemi o veškerých prostředcích k dosaţení tohoto cíle. Je důleţité seznámit čtenáře 

s kroky vedoucími k úspěchu našeho podniku, jenţ je ovlivněn mnoha faktory. Investoři 

dobře vědí, ţe úspěch či neúspěch firmy závisí z velké části na dobrém a kvalitním vedení 

firmy, managementu a také na všech zaměstnancích. 
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Pro podnik, jenţ k realizaci svého podnikatelského projektu potřebuje financování 

z cizích zdrojů, je tato kapitola velmi důleţitá a přesvědčení potencionálních věřitelů a 

investorů nutnou součástí podnikatelského plánu.  

 

7. Potenciální trhy 

Kapitola popisující cílovou skupinu konečných spotřebitelů, na které se podnik 

zaměří. Nutností je předem stanovit, kdo bude pro nás konečným spotřebitelem a který 

zákazník bude mít zájem o náš produkt či sluţbu. Následně do potencionálních trhů zařadíme 

veškeré moţné odběratele a zákazníky s případným zájmem o náš produkt. Podnik během 

svého fungování bude oslovovat veškerý trh zákazníku se specializací na cílovou, předem 

vybranou, skupinu spotřebitelů. 

 

8. Analýza konkurence 

 Nejdůleţitějším krokem této části podnikatelského plánu je zjištění veškerých 

informací o konkurenci, jak velký počet konkurenčních podniků bude mít vliv na náš prodej, 

a jak silný tento vliv bude. Hodně začínajících firem si myslí, ţe přicházejí na trh s něčím 

novým, co ještě na trhu není a proto si myslí, ţe konkurenci mít nebudou. Ve většině případů 

se pletou, a konkurence bude mít dopad i na jejich podnikání. Je proto potřebné prozkoumat 

všechny konkurenční firmy a zjistit, jak moc velké úsilí bude potřeba, pro dosaţení lepších 

výsledků, neţli bude mít konkurenční firma. 

 

9. Marketingová a obchodní strategie 

Marketingová strategie v zásadě řeší tři okruhy problémů (tři typy rozhodnutí): 

- Výběr cílového trhu 

- Určení trţní pozice produktu 

- Rozhodnutí o marketingovém mixu 

Východiskem pro výběr cílového trhu firmy je segmentace trhu. Při výběru segmentu 

zvaţujeme jeho velikost a kupní sílu, na základě kterých určíme hodnotu segmentu. 
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 Po výběru cílového trhu stojíme před rozhodnutím, jakou pozici chceme zaujmout ve 

vybraných segmentech. Určení trţní pozice produktu je vyjádřením postavení konkrétního 

produktu mezi ostatními konkurenčními produkty na trhu. Naším cílem je dosáhnout 

specifické vnímání produktu v povědomí zákazníků a odlišit se od konkurence na daném 

trhu. (Srpová, 2011) 

„Na cílových trzích se formulují potřeby a přání, které se podnik snaţí ovlivnit a to 

pomocí marketingového mixu. Marketingový mix tvoří cena, produkt, distribuce a podpora 

prodeje. Podle anglických názvů se marketingovému mixu také přezdívá 4P. Jednotlivé 

sloţky jsou na sobě závislé a podnik se snaţí o jejich ideální kombinaci pro co největší 

efektivitu, coţ jde vidět na obrázku 2.2. Při kombinování musí podnik vycházet ze situace na 

trhu a ze zvolené podnikové strategie projektu.“ (Fotr, 1999, 39st.) 

 

Obrázek 2.2. Marketingový mix 

  

Zdroj: (ManagementMania, online, 2014) 
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Nabízený produkt, jak můţeme vidět na obrázku 2.3, zahrnuje tři materiální úrovně: 

1. Primární balení představuje bezprostřední obal. 

2. Sekundární balení je materiál, který chrání primární balení a který je nutné 

znehodnotit před pouţitím produktu. 

3. Přepravní balení (např. krabice z vlnité lepenky), které je nutné pro skladování, 

identifikaci a přepravu produktů. 

 

Obrázek 2.3 Materiální úrovně produktu 

 

Zdroj: (Halek, online, 2014) 

 

Marketing představuje integrovaný komplex činností zaměřených na sledování postojů 

uţivatelů a situace na trhu. Jedná se o systematické úsilí všech zaměstnanců podniku ad. 

zainteresovaných subjektů, které usilují o vzájemnou spolupráci a o koordinaci svých 

aktivit. Marketing usiluje o to, aby podnik poskytoval takové sluţby, jeţ uţivatel 

poţaduje, a to tím, ţe jeho potřeby a přání zjišťuje a ţe mu své sluţby přizpůsobuje.  

 

1) Analýza – kde jsme? Jde o určení současné situace, kde se organizace nachází, popis 

všech činností, vyhodnocení statistických dat apod.  

2) Plánování – čeho chceme dosáhnout? Jde o určení cílů, čeho chce podnik dosáhnout, 

v jakém časovém horizontu, jak daných cílů dosáhne apod.   

3) Zavádění – jak realizujeme naši strategii? Jde o implementaci cílů do provozu. Jedná 

se o obecné cíle – strategické, taktické cíle – cíle funkčních oblastí organizačních 
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článků podniku a operativní cíle – cíle jednotlivých pracovišť, míst, jednotlivců 

apod.   

4) Kontrola – dosahujeme našich cílů? Jde především o fyzickou kontrolu, různé audity, 

výpočty efektivnosti investic apod. 

 

V souvislosti s rozvojem řízení vztahů se zákazníky a vztahového marketingu se 

v praxi rozšiřuje také tzv. zákaznický marketingový mix: (Srpová, 2011, 23st.) 

 

- Zákazník; 

- Náklady na zákazníka; 

- Pohodlná dostupnost; 

- Komunikace, 

„Nejen v prodeji, ale i v nákupu je základní stavebnicí při strategickém projektování 

instrumentárium marketingového mixu. Uspořádání nástrojů nákupního marketingového mixu 

odpovídá chronologii hlavních aktivit nákupního procesu, tedy vychází z informačního a 

komunikačního mixu (získávání informací a rozhodování o zdroji potenciálního uspokojování 

potřeb a komunikace se subjekty trhu – nositeli těchto zdrojů), pokračuje přes výrobkový mix 

a mix sluţeb (rozhodování o nakupovaném sortimentu, poptávkovém profilu), cenový a 

kontraktační mix (rozhodování o cenových, dodacích a platebních podmínkách, předloţení 

objednávky, kontraktace) a končí logistickým mixem (dodávkou od dodavatele, uskladněním, 

udrţováním zásob a přesunem na místa spotřeby a uţívání). Kaţdý nástroj se vyuţívá 

realizací řady operací, jejichţ kombinace se označuje jako dílčí nákupní politika, např. 

informační a komunikační, výrobková, cenová a kontraktační, a politika logistická. Určitá 

kombinace nástrojů a operací vyúsťuje do určitého strategického, taktického či operativního 

plánu (projektu). V dalším uvádíme stručnou charakteristiku jednotlivých dílčích mixů – 

instrumentální politiky nákupu.“ (Synek, 2002, 207st.) 

 

10.  Realizační projektový plán 

 Cílem je postupně sepsat veškeré kroky podnikatelského plánu potřebné jak k zaloţení 

podniku, tak k následnému úspěšnému fungování. Kaţdý krok projektu má své místo a svůj 

čas, rovněţ by kroky měly mít termín, ke kterému budou splněny. 
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11. Finanční plán 

Finanční plán transformuje předchozí části podnikatelského plánu do číselné podoby. 

Prokazuje reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. Výstupy finančního 

plánu tvoří zejména plán nákladů, plán výnosů, plán peněţních toků, plánovaný výkaz zisku a 

ztráty, plánovaná rozvaha, finanční analýza, výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivnosti 

investic, plán financování aj. 

Musíme si uvědomit, ţe v případě začínající firmy potřebujeme prostředky na zaloţení 

firmy, prostředky na pořízení dlouhodobého majetku, prostředky na pořízení oběţného 

majetku a prostředky na zahájení podnikatelské činnosti, tj. na financování provozních 

nákladů do doby, neţ obdrţíme první trţby. Musíme např. uhradit nájem, mzdy pracovníkům, 

elektřinu, plyn, teplo, nakoupené zboţí atd. 

Snad nejdůleţitějším pravidlem při sestavování finančního plánu podnikání je, ţe musí 

být v souladu s ostatními částmi podnikatelského plánu – musí je podporovat a zároveň být 

jimi podporovaný. 

Finanční plán by měl být vypracovaný na celé období, pro které plánujete čerpat 

z cizích finančních zdrojů (od banky či investora) – to v případě, ţe podnikatelský plán 

hodláte předloţit jako podklad pro jednání s bankou nebo investorem. (Ipodnikatel, online, 

2014) 

12. Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

 Existuje mnoho faktorů, na základě nichţ můţeme posoudit budoucí úspěšnost 

projektu. Jedním z nejčastějších předpokladů prováděných ve fázi před zaloţením podniku je 

SWOT analýza, na základě ní podnik zjistí své silné, slabé stránky a příleţitosti a hrozby 

podniku. 

 

SWOT analýza 

 V poslední kapitole podnikatelského plánu bychom měli prokázat, ţe známe silné i 

slabé stránky, ale také příleţitosti a hrozby podnikatelského plánu. Můţeme k tomu vyuţít 

SWOT analýzu, jejíţ název je odvozený z prvních písmen anglických slov: 

http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/
http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/
http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/
http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/jak-zatraktivnit-podnikatelsky-plan-pro-banky-a-investory.html
http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/jak-zatraktivnit-podnikatelsky-plan-pro-banky-a-investory.html
http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/jak-zatraktivnit-podnikatelsky-plan-pro-banky-a-investory.html
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- S – strengths (silné stránky) 

- W – weaknesses (slabé stránky) 

- O – opportunities (příleţitosti) 

- T – threats (hrozby) 

V rámci SWOT analýzy posoudíme všechny aspekty podnikatelského plánu z hlediska 

těchto čtyř oblastí, jak vidíme na obrázku 2.4. (Business info, online, 2014) 

Metoda sestává z třídění a evaluace jednotlivých činitelů, které jsou rozděleny do 4 výše 

uvedených základních skupin. 

 

Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příleţitostem 

a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a 

hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

 

Obrázek č. 2.4 SWOT analýza 

  
Zdroj: (Sunmarketing, online, 2014) 

 

Analýza rizik 

Analýza rizik by měla přinést odpověď na otázku, působení jakých hrozeb je společnost 

vystavena, jak moc jsou její aktiva vůči těmto hrozbám zranitelná, jak vysoká je 

pravděpodobnost, ţe hrozba zneuţije určitou zranitelnost a jaký dopad by to na společnost 

mohlo mít. V analýze rizik se pouţívají následující pojmy, které jsou rovněţ na obrázku 2.5: 
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 aktivum – vše co má pro společnost nějakou hodnotu a mělo by být odpovídajícím 

způsobem chráněno, 

 hrozba – jakákoliv událost, která můţe způsobit narušení důvěrnosti, integrity a 

dostupnosti aktiva 

 zranitelnost – vlastnost aktiva nebo slabina na úrovni fyzické, logické nebo 

administrativní bezpečnosti, která můţe být zneuţita hrozbou. 

 riziko – pravděpodobnost, ţe hrozba zneuţije zranitelnost a způsobí narušení 

důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti. 

 opatření – opatření na úrovni fyzické logické nebo administrativní bezpečnosti, které 

sniţuje zranitelnost a chrání aktivum před danou hrozbou. 

 

Obrázek 2.5 analýza rizik 

 

Zdroj: (Čermák, online, 2014) 

 Opatření ke snížení rizika 

Jestliţe jsme rizika identifikovali, navrhneme u významných rizik preventivní 

opatření, která nám pomohou sníţit konkrétní významná rizika. 

Mezi opatření na sníţení rizika patří diverzifikace, dělení rizika, transfer rizika na jiné 

subjekty, pojištění, etapový přístup k projektu aj. 

Diverzifikace, tj. rozšiřování výrobního programu, zahrnování produktů různé povahy 

a zaměření do sortimentu, nám umoţňuje, aby důsledky poklesu poptávky po jednom 

http://www.cleverandsmart.cz/wp-content/uploads/analyza-rizik.gif
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produktu či skupině produktů byly kompenzovány zvýšením poptávky po jiné skupině 

produktů. 

Dělení rizika představuje další způsob sniţování rizika. Jeho princip spočívá v tom, ţe 

se riziko rozděluje mezi dva, resp. více účastníků, kteří se společně podílejí na realizaci 

podnikatelského projektu. 

Dalším významným a často uţívaným způsobem sniţování podnikatelského rizika je 

jeho transfer (přesun) na jiné subjekty (dodavatele, odběratele aj.). Přesun rizika se 

uskutečňuje například uzavíráním dlouhodobých smluv na dodávky surovin a materiálů, 

uzavíráním kontraktů na prodej výrobků a sluţeb za předem stanovených podmínek, 

pronájmem výrobního zařízení formou leasingu aj. 

Mezi speciální druhy přenosu rizika patří pojištění. Negativní důsledky rizika určité 

budoucí nepříznivé situace se přenášejí na pojišťovnu, která kryje tyto škody či ztráty podle 

podmínek sjednaných v pojistné smlouvě. (Business info, online, 2014) 

2.3 Okolí podniku  

„Kaţdý podnik je otevřený systém, jednotka, která má vztahy k okolí, ve kterém působí. 

Výsledky podniku ve značné míře závisí na vnějších faktorech, které vystupují jako 

příleţitosti či hrozby. Znalost podnikového okolí je důleţitá pro:“ 

- pochopení vztahu s okolím 

- schopnost adaptace na okolí 

- vyuţití moţností pro ovlivňování okolí 

- Podnikové okolí lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní je spojeno se silami, které působí 

uvnitř podniku, vnější okolí zahrnuje mikrookolí a makrookolí, viz. obrázek 2.2.4. 

Mikrookolí je představováno faktory, na které podnik můţe mít určitý vliv. Makrookolí 

zahrnuje faktory, které na podnik působí, ale podnik je nemůţe ovlivnit, kdyţ tyto faktory 

mohou mít na podnik rozhodující vliv. Jsou to faktory dané, nezávislé na působení 

podniku na trhu. (Dvořáček, 2012, 3s) 
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Obrázek 2.2.4 Faktory podnikového okolí 

 

   Zdroj: (Dvořáček, 2014) 
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1. Prezentace firmy 

 

Podnikatelský plán je sestavován pro účely otevření prodejny oblečení a doplňků. 

Vlastníkem bude zakladatel podniku. Zaloţení podniku je pro zakladatele první zkušeností 

s podobnou činností a první podnikání na základě ţivnostenského oprávnění. Prodejna ponese 

název Star Fashion a bude otevřena ve městě Třinec. Nacházet se bude na okraji centra města 

v nákupním parku. 

 Částka potřebná k úspěšnému zaloţení podniku byla vyčíslena na 500 000,-. Z toho 

důvodu zakladatel bude poţadovat úvěr ve zmíněné výši. Úvěr bude splácen po dobu 4 let. 

 Produktem, na který se podnik zaměří, bude oblečení různých značek, včetně 

outletového oblečení. Outletový maloobchod je druh maloobchodní prodejny nabízející zboţí 

módních značek za sníţené ceny. Podnik zaměří své úsilí na snahu o nejlepší poměr ceny a 

kvality nabízeného zboţí tak, aby i méně majetní obyvatelé města a okolí byli schopni si 

výrobky zakoupit. Dále bude nabízet celou škálu doplňků, jako jsou čepice, opasky, šperky, 

peněţenky a jiné. 

 Část podnikových aktivit, jako je vedení daňové evidence a záleţitosti spojené 

s vedením prodejny bude zakladatel vykonávat osobně. Dále budou v podniku zaměstnaní 4 

zaměstnanci, kteří se budou po dvou střídat na prodejně. 

 Podnik usiluje o to, dostat se do povědomí občanů v co nejkratší době. Výrobky budou 

zaměřeny jak na muţskou, tak i ţenskou populaci, především mladšího věku.  
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4. Podnikatelský plán v podmínkách konkrétní firmy 

 

V následující části budou teoretické informace z předešlých kapitol aplikované na námi 

zvolený podnik. 

 

Titulní strana 

 

Název společnosti:   STAR Fashion 

Sídlo společnosti:   Třinec 

Adresa prodejny:   Frýdecká 79 

     739 61 TŘINEC 

Druh podnikání:   ţivnostenské oprávnění 

Základní kapitál:   500 000,- 

Předmět podnikání:   Prodej oděvního zboţí a doplňků 

Vedení společnosti:   Ţivnostník 

Internetová adresa:   www.star-fashion.cz 

Doba spuštění prodejny:  druhá polovina roku 2014 

 

Obsah 

1. úvod, účel a pozice dokumentu 

2. shrnutí 

3. popis podnikatelské příleţitosti 

4. cíle firmy a vlastníků 

5. potenciální trhy 

6. analýza konkurence 

7. marketingová a obchodní strategie 

8. realizační projektový plán 

9. finanční plán 

10. hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 
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1. Úvod, účel a pozice dokumentu 

 Podnikatelský záměr je sestavován zakladatelem podniku. Verze záměru je konečná a 

budou v ní popsány veškeré záleţitosti spojené s podnikem a s výslednými propočty 

případného zisku podniku. Záměr je sestavován z důvodů ověření reálnosti investice projektu 

a nalezení případných chyb nebo nedostatků, které v záměru budou odhaleny. 

 

2. Shrnutí 

 Prodejna bude poskytovat oblečení různých značek, především pro mladší populaci. 

Oblečení bude nabízeno za průměrné ceny hlavně pro střední sociální vrstvu, která ve městě  

výrazně převaţuje.  

 Produkty se budou snaţit uspokojit i náročnějšího zákazníka, který touţí za menší 

obnos peněz pořídit kvalitní a dobře vypadající oblečení, které bude srovnatelné nebo lepší 

neţ v konkurenčních prodejnách. Prodejna se snaţí zaujmout hlavně dobrým poměrem ceny a 

kvality zboţí. 

 Trh s oblečením podobného druhu, jako bude prezentován v naší prodejně, je v městě 

Třinec velmi malý a poptávka po klasickém, módním oblečení pro mladší populaci je velká. 

Zaloţení podniku bude vyţadovat cizí kapitál. Bude poskytnut úvěr společnosti 

Unicredit bank ve výši 500 000,-. Částka bude splácená po dobu 4 let ze zisku společnosti. 

Úvěr bude zaručen osobním bytem, který má zakladatel podniku ve svém vlastnictví. 

 

3. Popis podnikatelské příležitosti 

 Ve městě a blízkém okolí obchody podobného či stejného typu jsou zastoupeny ve 

velmi nízkém počtu. Z toho důvodů se očekává vysoká poptávka po zboţí. Prodejna se snaţí 

co nejlépe skombinovat dva nejdůleţitější prvky pro spotřebitele ze střední vrstvy, a to je 

cena a kvalita zboţí. Díky tomuto se podnik bude snaţit odlišit od konkurence, která 

v částečné míře nabízí zboţí za nízké ceny, ale s minimální kvalitou daných výrobků a na 

straně druhé zboţí podstatně kvalitní, ale za ceny, které většina obyvatelstva za toto zboţí 

není ochotna zaplatit. 
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4. Cíle firmy a vlastníků  

Hlavním cílem bude v co nejbliţší době od otevření prodejny uspět na trhu v oblasti 

prodeje oblečení a jiných doplňku a vykazovat zisk. Důleţitá část před otevřením prodejny je 

dostat do povědomí obyvatel města a okolí, ţe prodejna bude brzy otevřena a nabídnout 

informace o produktech. Pro úspěšný start je důleţitá podpora prodeje a lákavá nabídka 

zaměřená na cílovou skupinu obyvatel. 

 

5. Potenciální trhy 

 Segmentace trhu je důleţitá pro nalezení konkrétní cílové skupiny zákazníků, na 

kterou bude náš prodej zaměřen. Naši cílovou skupinou budou obyvatele města Třince a 

blízkého okolí, lidé především mladšího věku, zhruba do 30 let. Lidé zajímající se o módu a 

se vkusem pro oblečení, touţící po tom, chodit oblékání podle poslední módy a díky oblečení 

vypadat dobře a lépe sociálně zapadnout do svého okolí. 

 

6. Analýza konkurence 

Konkurence v oblasti prodeje oblečení je ve městě Třinec poměrně nízká. V okolí 

budoucí prodejny se nachází další prodejna oblečení, prodejna elektroniky, prodejna obuví, 

nábytku, kancelářských potřeb a supermarket společnosti Tesco. Z toho důvodů se na 

plánovaném místě otevření prodejny vyskytuje denně spoustu lidí a obyvatel města, kteří 

přijíţdějí nakoupit jak klasický nákup do supermarketu potravin tak jiné zboţí do okolních 

obchodů. Místo je proto velice frekventované a předpokládaná návštěvnost naší prodejny se 

odvíjí i od návštěvnosti ostatních obchodů nacházejících se na daném území. V jiných 

částech města se další prodejny oblečení téměř nevyskytuji, pokud ano, jsou součástí jiných 

obchodů a prodejen, kde oblečení nebo jiné doplňky tvoří pouze jednu část z celkového 

sortimentu nabízeného zboţí. 

 

7. Marketingová a obchodní strategie 

Krátkodobým cílem je dostat se do povědomí lidi z města a přinést na zdejší trh další 

moţnost nákupu oblečení, která zde, soudě podle názoru většiny mladých lidí a dle mých 

osobních zkušeností, chybí. Zaměření druhu oblečení bude z větší části na mladé lidi ve věku 
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zhruba do 30 let, ale i starší jedinci nebudou mít problém vybrat si vhodné oblečení či 

doplňky z naší nabídky. Přinášíme tak do města moţnost nového výběru, který je momentálně 

značně omezen. 

 

8. Marketingový mix 

 V marketingovém mixu je souhrn čtyř nejdůleţitějších součástí marketingové 

koncepce při provozování podniku. Součástí mixu jsou tyto čtyři sloţky: produkt, cena, 

propagace a distribuce.  

 

Produkt 

 V prodejně bude nabízení oblečení a doplňky. Bude se jednat především o oblečení 

různých značek za střední a částečně niţší ceny. Prodej bude zaměřen na střední sociální 

vrstvu obyvatelstva, která u nás výrazně převaţuje.  

Dále bude prodejna zaměřena na outletové oblečení. Outlet je jistý druh maloobchodu, 

který se zaměřuje na prodej značkového oblečení s velkými slevami. I kdyţ je trh s oblečením 

v ČR přesycen, jako nejvyhledávanější druh zboţí a prodejen je právě prodej outletového 

oblečení. I v časech krize kdy lidé šetří a hodně přemýšlejí nad tím, za co jsou či nejsou 

ochotni utratit své peníze je prodej outletového oblečení velmi vyhledávanou záleţitostí. 

V prodejně bude rovněţ moţnost zakoupit doplňkové předměty k vybranému 

oblečení, jako jsou šperky, opasky, šály, šátky, sluneční brýle, čepice, peněţenky a ostatní. 

 

 Cena 

 Ceny jednotlivých produktů, které bude obchod nabízet, jsou formovány na základě 

mnoha faktorů. Cena musí pokrýt veškeré náklady na koupi daného produktu. K ceně bude 

připočtena přiráţka a daň. Výsledek, včetně naší marţe nám vytvoří cenu produktu. Veškeré 

zisky musí zcela pokryt fixní náklady. Z prodejní marţe budou pokryty náklady variabilní. 

Základní cena produktu bude počítána jako cena, za kterou jsme zboţí koupili navýšena o 

100%, coţ bude naše marţe. Výsledná cena je včetně DPH. Další faktory, jako slevy při 

nákupu a jiné akce či rozdílnosti v cenách budou řešeny průběţně. Díky vysoké marţí je pro 

nás moţné uskutečňovat poměrně výrazné slevy a uvádět akční ceny. Cena nového zboţí 
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bude počítána jiţ zmíněným způsobem a po určitém čase, kdy zboţí bude stále na prodejně, 

bude cena sniţována. 

 

Distribuce 

 Distribuce zboţí bude probíhat pouze na dané prodejně. Zákazník tedy musí navštívit 

prodejnu k nákupu vybraného zboţí. Prodej přes internet nebude moţný, i přes to, ţe webové 

stránky prodejna mít bude. Nalézt na nich bude moţno veškeré informace, co se týče 

prodávaného zboţí, místa prodeje, popisu prodejny, adresu, otevírací dobu, kontakty a jiné 

informace spojené s obchodem. Veškeré zboţí aktuálně nabízené prodejnou bude moţno 

nalézt přímo v obchodě. Prodejna bude vybavena menšími skladovacími prostory, které 

budou slouţit jako místo na dočasné uloţení nových produktů nebo zboţí, které se jiţ nevešlo 

na prodejnu. 

 

Propagace 

 Důleţitým faktorem pro úspěšný start pro nově otevřenou prodejnu je podpora 

prodeje. Před otevřením prodejny je nutné informovat obyvatele města a blízkého okolí o tom, 

ţe prodejna bude v brzké době otevřena. Na samotném místě otevření prodejny tato informace 

bude, včetně data otevření prodejny, otevírací doby a nabídky slev v prvních dnech po 

otevření. Další informace bude moţno nalézt na webových stránkách města Třince, kde bude 

článek obsahující veškeré informace o nově vznikající prodejně oblečení a také odkaz na naše 

webové stránky, kde budou také tyto informace a mnoho dalšího. V prvních dnech pro 

úspěšný start provozu a větší zájem zákazníků budou nabízeny slevy na veškeré zboţí a 

vybrané zboţí bude v akční nabídce po několik prvních dnů. Další informace bude moţno 

nalézt na sociální síti facebook, kde za tímto účelem bude vytvořena stránka prodejny. 

Veškerá tato reklama a podpora prodeje bude probíhat ve vlastní reţii, náklady na ní se budou 

pohybovat okolo 15 000,- a budou zahrnuty do osobních nákladů. 

 

9. Realizační projektový plán 

 Se zaloţením podniku je spojeno několik kroků nutných k úspěšnému startu. Jako 

nejdůleţitější krok je vyřízení ţivnostenského oprávnění, na jehoţ základě bude podnikatel 

provozovat svou prodejnu. Po úspěšném vyřízení oprávnění je nutné se přihlásit k platbě 
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zdravotního a sociálního pojištění. Po výběru druhu a oboru podnikání je podnikatel nucen 

vybrat vhodné prostory, zajistit zdroje krytí počátečních nákladů, připravit analýzu, stanovit 

vhodný počet zaměstnanců, určit provozní dobu prodejny a zajistit veškeré ostatní kroky, aby 

podnik mohl úspěšně fungovat. 

10. Finanční plán 

Jednou z nejdůleţitějších částí pří plánování a psaní podnikatelského plánu je finanční 

plán. Vypracování předběţného finančního plánu má několik zásad. Plán musí být reálný, 

nesmíme se snaţit udělat vysněný plán, který vyjde velmi úspěšně, ale pravděpodobnost na 

jeho uskutečnění bude malá. Plán by měl být vypracován na celou dobu realizace investice. 

Důleţitou části je specifikovat a odhadnout veškeré počáteční náklady a také náklady 

vynaloţené během počátečního fungování obchodu. 

Finanční plán obsahuje předpokládaný vývoj na začátku otevření prodejny. Jsou v něm 

zahrnuty předběţné kalkulace nákladů spojených se zaloţením i s provozem prodejny a 

vyčísleny průměrné trţby v prvních měsících podnikání. Veškeré informace a výpočty budou 

rozpracovány v následujících kapitolách. 

 

Kalkulace nákladů 

Kalkulace nákladů představuje souhrn veškerých nákladů vynaloţených na realizaci 

projektu. Náklady jsou rozděleny do částí, podle toho, na jakou oblast byly vynaloţeny a 

z čeho byly financovány. Důleţité je uvědomit si veškeré zdroje financování potřebné pro 

pokrytí nákladů. 

 

Jednorázové pořizovací náklady 

 Do těchto nákladů zařadíme veškeré náklady spojeny s nákupem uskutečněným před 

otevřením prodejny jak vidíme v tabulce 3.1. 

 Pro účely otevření prodejny byly vybrány prostory v oblasti retail parku na okraji 

města Třinec. Prostory vlastní investorská a developerská skupina CPI Group, která bude 

našim pronajímatelem. Velikost pronajímaných prostor je 354,6m
2 
. Díky tomu, ţe v těchto  
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prostorech jiţ dříve prodej zboţí probíhal, jsou prostory zkolaudovány a připraveny ihned 

k pouţití. Je zde rovněţ část vybavení, která bude moct zůstat i pro náš prodej. Ostatní 

vybavení pořídíme, nainstalujeme a bude zařazeno do počátečních nákladů.  

 Velikost nájmu společnost CPI stanovila na 79,- na m2. Celková velikost nájmu bude 

tedy 28 000,- za jeden měsíc. Další potřebné náklady spojené s otevřením prodejny, jako je 

menší rekonstrukce, vybavení a design interiéru nepřesáhnou hranici 100 000,-. 

 Interiér, design a vybavení prodejny, včetně veškeré montáţe a servisu bude provádět 

firma MBG, která se na tuto oblast specializuje. Její odhad ceny by neměl překročit jiţ 

zmíněnou hranici 100 000,-. 

 Nedílnou součástí počátečních nákladu, které budeme muset pořídit před otevřením, je 

zboţí určené následně k prodeji. Pro outletové zboţí jsme zvolili dodavatele Eurostock. 

Velkoobchodní dodavatel Eurostock se sídlem v Brně nabízí outletové oblečení více neţ 40 

různých značek z celého světa za velmi nízké ceny. Velkosklad se specializuje na dodávku 

oblečení do maloobchodů po celé ČR a zahraničí. Objednávky budou probíhat kvartálně nebo 

měsíčně, podle potřeby a objemu prodaného zboţí. Dodávka klasického oblečení a doplňků 

bude uskutečňována od českých a zahraničních výrobců. Část zboţí bude dodávána 

z polského zásobovacího velkoskladu multihurt.eu, který se zaměřuje na moderní oblečení pro 

mladší a střední věkovou skupinu. 

První dodávka zboţí bude takové velikosti, aby byla zaplněna celá prodejna a část 

zboţí zůstala ve skladu pro následné doplňování zboţí na prodejně. Pořizovací cena 

veškerého zboţí bude 250 000Kč, následné dodávky budou probíhat podle potřeby. 

Předpokládané náklady na měsíční dodávky zboţí budou okolo 200 000Kč. 

 Další náklady spojené se zaloţením a otevřením prodejny, jako je reklama, cestovné, 

telefonní náklady a vyřizování ostatních záleţitosti spojených s prodejnou jsou osobní 

náklady. 
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Tabulka 3.1 Jednorázové pořizovací náklady 

JEDNORÁZOVÉ POŘIZOVACÍ VÝDAJE 

vybavení a montáž prodejny 100 000,- 

odkup vybavení na prodejně 25 000,- 

zboží určené k prodeji  250 000,- 

osobní náklady 25 000,- 

CELKEM 400 000,- 

  

Provozní náklady 

 Tyto náklady slouţí k zajištění plynulého chodu a prostor prodejny. Jsou to stabilní, 

kaţdý měsíc placené, náklady vzniklé běţným provozem, viz. tabulka 3.2. 

Tabulka 3.2 Provozní náklady 

PROVOZNÍ NÁKLADY 

nájemné za měsíc 28 000,- 

energie 6 000,- 

nákup zboží  200 000,- 

splátka úvěru 13 767,- 

CELKEM 247 767,- 

  

Mzdové náklady 

 Do mzdových nákladů patří především mzdy a odměny zaměstnanců jak vidíme 

v tabulce 3.3. Zaměstnavatel bude mít 4 zaměstnance, kteří se budou po dvou střídat na 

prodejně. Kaţdý ze zaměstnanců bude mít týdně odpracováno 38,5 hodiny. Mzdové náklady 

na jednoho zaměstnance budou 95Kč na hodinu. Hrubá mzda zaměstnanců bude zhruba 

15 000Kč, podle počtu pracovních dní v daném měsíci. 

 Zaměstnavatel je rovněţ povinen odvádět za své zaměstnance zákonem stanovené 

zdravotní a sociální pojištění. Odvod zdravotního pojištění činí 9% a odvod sociálního 

pojištění je 25% z hrubé mzdy zaměstnance. 
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Tabulka 3.3 Mzdové náklady 

MZDOVÉ NÁKLADY 

  1 zaměstnanec 4 zaměstnanci 

hrubá mzda 15 000,- 60 000,- 

sociální poj. 3 750,- 15 000,- 

zdravotní poj. 1 350,- 5 400,- 

CELKEM 20 100,- 80 400,- 

 

Celkové náklady 

 Suma nákladů, které bude podnik vynakládat na stabilní fungování prodejny. Tvoří je 

jednorázové pořizovací náklady, provozní a mzdové náklady. Níţe vypočítané náklady, 

uvedeny v tabulce 3.4, jsou pro první rok fungování prodejny. 

Tabulka 3.4 Mzdové náklady 

CELKOVÉ NÁKLADY 

  měsíc rok 

pořizovací náklady 400 000,- 400 000,- 

provozní náklady 247 747,- 2 972 964,- 

mzdové náklady 80 400,- 964 800,- 

CELKEM 728 147,- 4 337 764,- 

 

Kalkulace tržeb 

 Při zjišťování výdajů vycházím se svých vlastních propočtů a výsledné trţby se mohou 

od těch předpokládaných velmi lišit. Velikost skutečných trţeb je ovlivněna mnoha faktory. 

Hlavním faktorem je počet návštěvníků prodejny a průměrná útrata kaţdého z nich. Tyto 

skutečnosti jsou ovlivňovány naši marketingovou strategii. Výše cen, zajímavost a velikost 

sortimentu a v neposlední řadě reklama jsou faktory působící na velikost trţeb. 

 Při předběţné kalkulaci příjmů budeme vycházet ze dvou rozdílných situací. Ze 

situace pozitivní, kdy budeme očekávat úspěšný start díky velkému počtu zákazníků a díky 
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větší průměrné útratě kaţdého z nich. Na druhé straně budeme myslet na situaci, kdy do 

prodejny bude chodit malý počet zákazníku a jejich průměrná útrata bude minimální. 

 Průměrný počet návštěvníků v ostatních obchodech v dané lokalitě a prodejen 

s podobným sortimentem je 5 aţ 10 v průběhu jedné hodiny. Průměrná velikost útraty na 

jednoho zákazníka se pohybuje mezi 150 aţ 300kč. Z důvodů toho, ţe v dané lokalitě je více 

prodejen s podobným sortimentem si mnoho zákazníku vybere zboţí například v jiném 

obchodě. 

 V níţe vypočtených tabulkách 3.5 a 3.6 můţeme vidět obě situace, jak tu maximálně 

úspěšnou tak neúspěšnou. 

Tabulka 3.5 Minimální trţby 

MINIMÁLNÍ TRŽBY 

počet zákazníků za hod. 5 

počet zákazníků den 55 

počet zákazníků měsíc 1650 

průměrná útrata 150,- 

TRŽBY 247500,- 

 

Tabulka 3.6 Maximální trţby 

MAXIMÁLNÍ TRŽBY 

počet zákazníků za hod. 10 

počet zákazníků den 110 

počet zákazníků měsíc 3300 

průměrná útrata 250,- 

TRŽBY 825000,- 

 

11. Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

 Existuje více moţností posuzování předpokládané úspěšnosti podniku. Pro tento záměr 

byla vybrána SWOT analýza, ve které jsou jasně viditelné veškeré přednosti podniku a na 

druhé straně rizika, které můţou úspěch podnikání a fungování podniku ohrozit. 
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SWOT analýza 

 Díky SWOT analýze můţeme předem odhadnout sílu našeho postavení na trhu v daném 

oboru. Po určení poměru silných a slabých stránek zjistíme, co je naší předností, díky které můţeme 

na trhu dominovat. Na druhou stranu zjistíme co je naši slabou stránkou a kde je náš podnik nejvíce 

zranitelný. Rovněţ zjistíme, jaké jsou naše příleţitosti, díky kterým můţeme zvýšit naše šance na 

úspěšný prodej a také hrozby, kterým naše prodejna bude v budoucnu čelit. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

malá konkurence v oboru chybí zkušenosti v oboru 

zaměření na poptávané zboží náklady na pronájem 

dobrá lokalita nový, neznámý obchod 

PŘÍLŽITOSTI HROZBY 

vysoká poptávka po zboží krize - lidé šetří 

vyšší návštěvnost díky konkurenci zvýšení konkurence v lokalitě 

rozšíření podniku, sortimentu finanční potíže z důvodů vysokých nákladů 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

Silné stránky Váha Hodnocení   

malá konkurence 0,2 5 1 

zaměření na poptávané zboží 0,45 4 1,8 

lokalita 0,35 5 1,75 

Součet     4,55 

Slabé stránky       

málo zkušenosti 0,3 -2 -0,6 

náklady na pronájem 0,45 -3 -1,35 

neznámý obchod 0,35 -2 -0,7 

Součet     -2,65 

Příležitosti       

vysoká poptávka 0,4 5 2 

vysoká návštěvnost 0,4 4 1,6 

rozšíření podniku 0,2 4 0,8 

Součet     4,4 

Hrozby       

krize 0,35 -4 -1,4 

zýšení konkurence 0,25 -3 -0,75 

vysoké náklady 0,4 -3 -1,2 

Součet     -3,35 

    Interní 1,9 
  Externí 1,05 
  Součet 2,95 
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Z výsledné analýzy vidíme pozitivní součet jak interních (silné a slabé stránky), tak externích 

(příleţitosti a hrozby) ukazatelů. Znamená to tedy, ţe určité moţnosti ke zlepšení v podniku 

jsou, především v externí části, ale celkový výsledek je pro fungování podniku pozitivní. 

Umístění prodejny 

Jak jiţ bylo zmíněno, prodejna se bude nacházet na frekventovaném místě v okolí 

jiných prodejen a obchodů, které rovněţ přitáhnou potencionální zákazníky. Zákazníci, i kdyţ 

přijedou z důvodů nákupu v jiném z blízkých obchodů, pravděpodobně půjdou i do naší 

prodejny. U prodejny je neplacené parkoviště s větším počtem parkovacích míst a 

bezproblémovým přístupem ke vstupu do prodejny. Příjezd ke komplexu obchodů a 

k supermarketu je po hlavní silnici na okraji centra města. 

 

Zvolená právní forma podnikání 

 Podnikání bude probíhat na základě ţivnostenského oprávnění. K našemu druhu 

podnikání, jako je prodej oblečení, bude potřeba ţivnostenský list na obor „maloobchod, 

velkoobchod“. Jedná se o ţivnost volnou, pro kterou není potřeba ţádná speciální kvalifikace. 

Ţivnost se vyřizuje na ţivnostenském úřadě nebo online na stránkách zalozfirmu.cz. Vyřízení 

ţivnostenského listu je zpoplatněno částkou 1 000,-. Doba vystavení ţivnostenského listu je 

zhruba do 1 týdne.  

 Po vyřízení ţivnostenského oprávnění jsme povinni přihlásit se k platbám zdravotního 

a sociálního pojištění na finančním úřadu. 

Prostory, které budeme pouţívat jako prodejnu, musí být schváleny stavebním 

úřadem. Jelikoţ v prostorách, které my budeme vyuţívat, probíhal prodej zboţí a výrobků jiţ 

dříve, tyto prostory jsou schváleny. 

 Nákup zboţí, které budeme následně prodávat v našem obchodě, není nijak omezen, 

můţe se jednat o zboţí tuzemské i zahraniční.  

 Pokud se bude jednat o zboţí nakupované v ČR nebo v jiných zemích EU, po nákupu 

jiţ není třeba ţádných dalších poplatků a zboţí můţeme ihned prodávat v našem obchodě a 

postačí k tomu doklad o koupi daného zboţí. Pokud se jedná o zboţí mimo naší republiku a 

EU, bude potřeba rovněţ uhradit clo na zakoupené zboţí a daň z přidané hodnoty. 
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Analýza trhu 

Z důvodu celkem nízké konkurence v oblasti prodeje námi nabízeného druhu zboţí ve 

městě Třinec soudíme, ţe poptávka po zboţí je velká a nabídka je zde nedostačující. Ve městě 

s více neţ čtyřiceti tisíci obyvatel je pouze pár obchodů se zboţím tohoto typu. I v časech, kdy 

lidé šetří, je důleţité, hlavně pro mladší populaci, investovat část peněz do oblečení a doplňků 

k nim. Můţeme tedy s jistotou říct, ţe pokud se náš prodej zaměří na mladší obyvatelstvo 

města, poptávka po zboţí bude veliká. 

 

Zdroje financování 

 Pro úspěšný start prodejny bude nutné financovat všechny náklady spojené se 

zaloţením za pomocí úvěrů. Úvěr bude poskytnut společností Unicredit bank ve výši 

500 000,-. Úvěr je realizovaný na dobu 4 let. Velikost měsíční částky, kterou budeme splácet, 

je vyčíslena na 13 767Kč, včetně pojištění proti neschopnosti splácet. Majitel disponuje 

vlastním menším kapitálem pro případné krytí nečekaných nákladů nebo pro případnou ztrátu 

v počátcích fungování prodejny. Zakladatel bude ručit za úvěr svým bytem, který má 

v osobním vlastnictví. 

 

Organizační struktura a provozní doba 

 Jako majitel ţivnostenského oprávnění bude sám řídit prodejnu, pronajímat potřebné 

prostory a vést obchodní a účetní záleţitosti prodejny. Dále bude na prodejně potřeba 

zaměstnat 4 osoby na plný úvazek. 

 Zaměstnanci budou pracovat 3x týdně po celou dobu otevírací doby, coţ je 11 hodin 

včetně půlhodinové přestávky, která se nezapočítává do fondu pracovní doby a 1x týdně půl 

otevírací doby, coţ je 5,5 hodin. Celkový počet odpracovaných hodin na kaţdého 

zaměstnance je 38,5 hodin, coţ nepřekračuje maximální zákonem stanovenou týdenní 

pracovní dobu 40 hodin. Na prodejně budou vţdy přítomní dva zaměstnanci, kteří mají 

směnu. 

 Provozní doba prodejny bude od 9:00 do 20:00, coţ je 11 hodin denně. Provozní doba 

je totoţná s ostatními obchody a prodejnami v komplexu maloobchodů, kde se prodejna 

nachází. Je nesmyslné mít jinou pracovní dobu, neţ příbuzné obchody v okolí, z důvodů 

sníţené návštěvnosti. 
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5. Návrhy a doporučení 

 

Realizace podnikatelského záměru je velmi sloţitá záleţitost. Při psaní záměru 

můţeme vidět všechny skutečnosti pozitivně a myslet si, ţe podnik bude určitě úspěšný, ale 

v obrovském mnoţství případů tomu tak není a budoucí podnikatelé se díky svým chybám 

dostávají do velkých problémů, především finančních. Podnikatelský záměr je jen jednou 

z mála části, které nám pomůţou k tomu, aby náš podnik byl úspěšný a my se zbytečně 

nedopouštěli případných chyb. 

I přes pozitivní výsledky, které byly zjištěny v aplikační části podnikatelského plánu, 

je reálné uskutečnění plánu velmi sloţitou a nákladnou záleţitostí. V dnešní době, kdy je trh 

přesycen menšími podniky a velkým počtem podnikatelů, je velice těţké v této oblasti uspět. 

Pro reálné zaloţení podniku je potřeba mít nejen odhodlání a vytýčení přesný cíl, ale rovněţ 

dostatečné mnoţství finančních prostředků, veškeré informace potřebné k danému podnikání 

a taky mnoho času, který tento způsob výdělečné činnosti vyţaduje. 

V aplikační části podnikatelského záměru jsme zjistili, ţe poptávka po námi 

nabízeném zboţí v dané lokalitě bude vysoká. SWOT analýzou jsme také zjistili, ţe podnik 

bude mít výraznější silné stránky a příleţitosti, neţli slabé stránky a ohroţení, která pro náš 

podnik nebudou aţ tak významná. Pokud se zásadním způsobem nezmění ať uţ lokace, kde 

bude prodejna umístěna nebo ekonomické faktory na daném území, měly by skutečné 

výsledky být srovnatelné s těmi předpokládanými. Zjištěné negativní faktory, které by mohly 

fungování podniku ovlivnit a také zjištěné ohroţení a slabé stránky podniku by měly být v co 

nejbliţší době eliminovány. 

 Ze zjištěných výsledků vidíme, ţe interní faktory budou podnikání ovlivňovat 

pozitivně více, neţli faktory externí. Podnik by se měl zaměřit na odstranění nebo alespoň 

prevenci před hrozbami, které můţou úspěch podnikání ohrozit. Jak vidíme, podnikatelské 

prostředí v zemi bude mít pro podnik negativní důsledky. Probíhající ekonomická krize, 

neustále se zvyšující náklady na materiál a veškeré sluţby spojené s podnikáním a 

v neposlední řadě moţnost zvyšování konkurence v dané lokalitě jsou faktory, kterým je 

moţno jen stěţí zamezit nebo podstoupit jakoukoliv prevenci. Podnik musí dané faktory brát 

v úvahu a připravit se na řešení a zmírnění jejich důsledků. 

 



43 
 

 Ze slabých stránek podniku vidíme, ţe jako začínající podnik, se můţe setkat 

s nedůvěrou spotřebitelů. Slabou stránkou, kterou podnik moţná bude mít moţnost odstranit, 

jsou vysoké náklady na pronájem prostor. Společnost pronajímající prostory někdy nabízí 

moţnost odkoupení prostor a převedení do osobního vlastnictví. Pokud přes počáteční obtíţe 

podnik bude úspěšný, po uplynutí nějaké doby bude schopen si odkoupení prostor dovolit. 
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6. Závěr 

 

Jeden z důleţitých faktorů pro začínající podnikatele je podnikatelské prostředí, které 

podnik obklopuje v dané zemi. Jedná se především o legislativní a ekonomické faktory 

působící na podnik, obzvláště pokud se jedná o malé a střední firmy. 

 V České republice hlavními faktory ovlivňujícími podnikatelské prostředí jsou 

ekonomické a finanční faktory, tvořeny makroekonomickými vlivy, například se můţe jednat 

o výši úrokových sazeb, inflaci, pracovní sílu, cenovou hladinu zboţí, fiskální politiku ČR, čí 

konkurenceschopnost českého trhu v globálním měřítku. České podnikatelské prostředí se 

vyznačuje výrazným konkurenčním bojem mezi malými podniky. Drobní podnikatelé v zemi 

se často setkávají s obtíţemi při zakládání podniku, z důvodu neschopnosti zajistit potřebné 

finanční zdroje a často během fungování podniku čelí neustálému zvyšování nákladů 

z důvodů stoupajících cen v zemi. 

Z odhadovaných výsledných čísel vidíme, ţe průměrné trţby by se měly pohybovat 

kolem 535 000Kč. Vzhledem k plánovaným měsíčním nákladům, které jsou odhadovány na 

necelých 330 000Kč, jsou zjištěné trţby dost velké. Díky těmto informacím vidíme, ţe 

skutečné náklady na pořizování zboţí určeného k prodeji budou větší. Pokud budou výsledné 

trţby odhadem srovnatelné s našimi plány, budou dodávky zboţí probíhat častěji a měsíčně se 

náklady na pořízení zboţí zvýší. 

Předpokládáme, ţe uvedený podnikatelský záměr bude realizován. Vyčíslili jsme, ţe 

podnik bude vykazovat zisk hned v prvních letech provozu. Pokud výše uvedené údaje a čísla 

se nebudou zásadním způsobem odlišovat od skutečně vykazovaných během fungování 

prodejny, bude podnik úspěšný. 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracování podnikatelského záměru. Záměr slouţí 

hlavně k tomu, abychom odhalili všechna fakta, která s podnikáním v daném oboru souvisí a 

díky tomu předešli případným nejasnostem či chybám. Hlavním důvodem je to, ţe předběţné 

odhalení a vyřešení případných chyb, kterých bychom se dopustili během fungování podniku, 

nám ušetří čas a hlavně peníze.  
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Doba úhrady 

 Z předpokládaných výsledků můţeme tvrdit, ţe námi investovaná výše kapitálu bude 

podle předpokladů splacena po 4 letech, jak stanovuje doba splácení úvěru. Díky výši úvěru, 

který pokryje veškeré počáteční náklady, námi investovaný vlastní kapitál je zanedbatelný. Po 

splacení cizího kapitálu budeme vykazovat větší zisk, díky sníţení nákladů o splátky úvěrů. 

  



46 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Literární zdroje 

1) DVOŘÁČEK, Jiří a Peter SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí: jak přeţít v konkurenčním 

prostředí. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, 173 s. ISBN 978-80-7400-224-3. 

 

2) FOTR, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2.přepr. a dopl.vyd. Praha: 

Grada Publishing, 1999, 214 s. ISBN 80-716-9812-1.  

 

3) Kol. autorů (CzechInvest). Jak napsat podnikatelský plán, aneb, Kudy vede cesta k  

úspěchu. 1. vydání. Praha: CzechInvest, 2005. 98 s. bez ISBN.  

 

4) SRPOVÁ, J. a kol. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. 194 s. ISBN 

978-80-247-4103-1.  

 

5) SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, 2010. 

427 s. ISBN 978-80-247-3339-5. 

 

6)  SYNEK, M. A KOL. Podniková ekonomika. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2000. ISBN 

80-7179-228-4 

7) SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 

2007, xiv, 199 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-247-1992-4.  

 

Internetové zdroje 

8) CleverAndSmart. MIROSLAV ČERMÁK. Analýza rizik [online]. [cit. 2014-03-08]. 

Dostupné z:http://www.cleverandsmart.cz/analyza-rizik-jemny-uvod-do-analyzy-rizik/ 

9) Finanční plán jako součást podnikatelského záměru. Ipodnikatel [online]. [cit. 2014-

01-26]. Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz 

 



47 
 

10) Halek informace. Informace k prezentacím [online]. 2014 [cit. 2014-03-05]. Dostupné 

z:http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky6/mprp6-

print.php?projection&l=03 

11) ManagementMania. Marketingový mix [online]. 2011 [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/marketingovy-mix-4p 

 

12) Podnikatelský plán a strategie. Business info [online]. [cit. 2014-01-22]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/ 

 

 

13) Sunmarketing. SWOT analýza [online]. 2013 [cit. 2014-03-06]. Dostupné 

z:http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/swot-analyza 

 

Zákony 

 

14) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění 

 

15) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

 

 

 

  



48 
 

 


