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1. Úvod 

 

Úloha malých a středních podniků v České republice je nepopiratelně velice důležitá, 

protože každý z nich ovlivňuje svou existencí celou českou ekonomiku. Přestože založení 

takovéhoto podniku, v dnešních stále se měnících podmínkách, není zrovna jednoduchou 

záležitostí, podnikat v oblasti prodeje jezdeckých potřeb, se jeví jako perspektivní. Lidé se 

více věnují zdravému životnímu stylu a chtějí žít aktivně, chtějí si život více užít a mít 

zážitky, na které budou moci vzpomínat. 

Téma diplomové práce, která se zabývá založením jezdeckých potřeb ve Vsetíně, 

vychází ze zájmu autorky v tomto oboru a praktických zkušeností z této oblasti. Podstatu 

úspěšného startu podnikání tvoří vždy dobrá myšlenka a precizně zpracovaný podnikatelský 

záměr, který je vstupními dveřmi k založení dlouhodobě prosperující společnosti.  

Práce je rozložena do pěti hlavních kapitol, první kapitola je úvodem k diplomové 

práci. Dále je nejprve zpracována teoretická část, která zahrnuje popsání základních 

teoretických pojmů, poté je popsán podnikatelský plán dle odborné literatury, jeho účel  

a důvody pro vyhotovení, zásady při tvorbě a základní struktura plánu. V této kapitole jsou 

také popsány metody a techniky, které autorka používá při vypracování podnikatelského 

záměru. Konkrétně se jedná o SWOT analýzu, PEST analýzu, Porterův model konkurenčních 

sil  

a dotazníkové šetření. V další kapitole následuje zpracování problematiky malých a středních 

podniků. Čtvrtá kapitola je konkrétní podnikatelský záměr na založení Jedzceckých potřeb 

Carmen, s. r. o., rovněž tato kapitola obsahuje návrhy a doporučení. Poslední kapitolou je 

závěr, který je souhrnem celé práce a zaměřuje se na zhodnocení reálnosti a úspěšnosti 

podniku, pokouší se odhadnout budoucí uplatnění v praxi a jeho šance na přežití. 

Hlavním cílem je aplikace teoretických poznatků získaných z odborné literatury do 

konkrétního podnikatelského plánu a následné vyhodnocení jeho reálnosti a životaschopnosti.  

Významným zdrojem informací pro zpracování diplomové práce jsou knižní publikace 

od autorů, kteří se zabývají problematikou podnikání. Dalšími zdroji jsou pak seriózní weby 

 o podnikání, zákony a zprávy vládních institucí. Teoretické poznatky jsou doplněny o osobní 

zkušenosti autorky, čímž je vytvořen jakýsi komplexní rámec znalostí a ten je využit převážně 

v praktické části této práce. 
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2. Teoreticko-metodická východiska podnikatelského záměru 

 

Následující podkapitoly se věnují základním pojmům v oblastech podnikání  

a podnikatelských plánů, se kterými by měl být obeznámen každý současný i budoucí 

podnikatel. Dále jsou zde popsány metody, které jsou využity pro zpracování zdárného 

podnikatelského záměru a využity v praktické části práce. 

 

2. 1 Charakteristika základních pojmů 

 

2.1.1 Podnik 

  

 S příchodem nového občanského zákoníku zaniká pojem podnik a je nahrazen 

pojmem obchodní závod, ten je definován jako "organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Stanoví vyvratitelnou právní 

domněnku, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu." (Nový občanský zákoník, 

§ 502) Část závodu, která vykazuje funkční a hospodářskou samostatnost je definována jako 

pobočka.  

 S pojmem podnik je spojeno sousloví obchodní firma, které označuje název 

společnosti, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, ale je často mylně 

považováno za označení podniku jako celku. Není možné, aby podnikatel měl více 

obchodních firem. Název společnosti nesmí být zaměnitelný s jinou obchodní firmou a nesmí 

být klamavý. (Nový občanský zákoník, § 423) 

 

2.1.2 Podnikání 

 

Jak uvádí Srpová a Řehoř (2010), jsou i takoví podnikatelé, kteří se nikdy o teorii 

podnikání nezajímali, ale všichni prosperující podnikatelé přisuzují znalostem teorie velký 

podíl na svém úspěšném postavení. Je třeba uznat, že znalost teorie není zárukou 

vzkvétajícího podnikání, bez určitých vlastností a nadání podnikatele podnik úspěšný zřejmě 

nebude. Tato teorie však pomáhá najít správnou cestu k překonání různých překážek 

a dosažení cíle. 
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Dále je zmíněno členění výzkumu podnikání podle tří přístupů. Zaměřením se na roli 

podnikatele v ekonomickém rozvoji se zabývá ekonomický přístup, který podnikatele 

popisuje jako inovátora, který přináší změnu  v produktu či procesu a vytváří tak přidanou 

hodnotu. Takový podnikatel by měl být schopen rozpoznat nabídku a poptávku a využít 

získané informace jako zdroj k dosažení zisku. Další přístup je psychologický a je zaměřen 

speciálně na nalezení typických vlastností, které by měl podnikatel mít. Díky těmto 

vlastnostem by měli být identifikovatelní potenciální úspěšní podnikatelé, ikdyž přístup 

zklidil řadu kritiky, pomohl k nalezení a poznání řady vlastností podnikatele. Třetím 

přístupem, který se zaobývá převážně tím, jaký vliv na úspěch má sociálně-ekonomické 

prostředí v podnikání je sociálně-ekonomický přístup. 

Podnikání je činnost, která vytváří něco navíc, nějakou přidanou hodnotu, která může 

být v podobě finanční nebo nefinanční. Naplňování smyslu podnikání a jeho úspěchu je 

předmětem četných výzkumů. Definice podnikání zahrnuje, že je to činnost, která je 

prováděna soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a cílem je 

dosažení zisku. Soustavnost je vysvětlována jako určitá opakovanost a pravidelnost, 

samostatnost znamená, že podnikatel jedná osobně, v případě, že je právnickou osobou, jedná 

prostřednictvím statutárního orgánu. Právní úkony provádí podnikatel svým jménem  

a příjmením, popřípadě právnická osoba pod svou obchodní firmou. Podnikatel nese všechno 

riziko spojené s výsledky své podnikatelské činnosti a vykonává tuto činnost za účelem 

docílení zisku. 

Statistiky nejsou moc přívětivé, ukazují, že až 70 % nově založených podniků ukončí 

svou činnost do jednoho roku a až 90 % do pěti let od založení. Tyto statistiky ale nejsou 

úplně přesné, hodně z těchto podniků opravdu zbankrotuje, ale jiné pouze změní svého 

majitele nebo podnikatel dobrovolně podnikání ukončí, protože již nenaplňuje jeho 

očekávání. Podnikání opravdu není bez rizika, úspěch velmi závisí na oboru, ve kterém se 

nachází, na typu podniku, na způsobu financování a samozřejmě také na schopnostech 

podnikatele. 

 

2.1.3 Podnikatel 

 

 Nový občanský zákoník charakterizuje podnikatele takto: „Kdo samostatně vykonává 

na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 



8 

 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této 

činnosti za podnikatele." (Nový občanský zákoník, § 420)  

 
Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá 

smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném 

výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele 

Nejdůležitější vlastností podnikatele je silná vůle a zapálení pro podnikání, pokud má 

člověk správný postoj ke své činnosti a určité znalosti procesů, které potřebuje, má nakročeno 

k úspěšnému podnikání. Nelze říci, že člověk se rodí s nebo bez takzvaného podnikatelského 

genu, stejně tak mylná je představa, že se podnikání nedá naučit, schopnost člověka se učit je 

velká a dokáže dělat divy. Co se změnit nedá je postoj člověka k podnikání, kdy má určité 

názory na svět, na sebe samého a zná své schopnosti a dovednosti, takový názor si utváří díky 

svým zkušenostem ze života. Postoj k podnikání by se dal přirovnat k názorům na etické 

chování, kdy si člověk může myslet, že je něco správné a chtěl by se tak chovat, ale realita 

bývá často odlišná. Podnikatel se může naučit, jaké procesy v podnikání probíhají a jak je 

zvládnout. Jak úspěšně zvládnout proces založení podniku, naplánovat finanční řízení či 

provést analýzy trhu, to všechno se může dozvědět na mnoha vzdělávacích kurzech nebo se 

dočíst v mnoha odborných publikacích. (Srpová a Řehoř, 2010) 

 

2.2  Podnikatelský záměr 

 

 Jak uvádí Srpová (2011), je důležité, ověřit si u podnikatelského plánu jeho reálnost  

a životaschopnost. Zpracování podnikatelského plánu je také velice přínosné pro zjištění, 

kolik finančních prostředků bude třeba pro realizaci. 

Obsah podnikatelského plánu není nijak přímo vymezen, protože každá banka nebo 

investor požadují jinou strukturu, obsah a rozsah. V dnešní době, kdy chce každý uspořit co 

nejvíce času, je stále více vítanou formou prezentace, například pomocí programu MS 

PowerPoint. 

Následující informace se věnují zpracování podnikatelského plánu. Dle Srpové (2011), 

má většina budoucích podnikatelů svůj nápad dlouho ve své mysli, ale jakmile již uvažují  

o jeho realizaci, je nutné jej dát do písemné podoby. Podnikatelský záměr je dokument 

v písemné podobě, který zobrazuje zásadní vnější i vnitřní okolnosti, které souvisí 
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s podnikatelských plánem. Podstatnou součástí je shrnutí podnikatelských cílů, jejich 

dosažitelnosti a kroků vedoucích k jejich dosažení. Velice důležité je, ověřit si, zda je 

podnikatelský záměr reálný a životaschopný. Údaje v plánu uvedené jsou nejen pro účely 

podniku, ale také pro vnější strany, jako jsou banky a investoři. Takto lze potom získat 

potřebné chybějící finanční prostředky, nebo například kvalitní a spolehlivé dodavatele. Po 

zpracování plánu je snadné zjistit celkovou potřebu finančních prostředků, což je velmi 

přínosné i pro samotného podnikatele. Poté si lze dobře uvědomit, jak oslovit zákazníky, na 

kterých trzích bude produkt nabízen, jak zásadní je konkurence, jaké výhody a nevýhody 

oproti ní podnikatel má a další nezbytné informace pro lepší rozjezd podnikání. 

Struktura podnikatelského plánu není detailně stanovena, každá banka či jiný investor 

mají jiné nároky na jeho obsah a propracovanost. Z důvodu časového presu dnes mnoho 

investorů požaduje, aby byl záměr co nejvíce stručný a zpracován například pouze formou 

prezentace v programu MS PowerPoint. Uvedená struktura podnikatelského záměru je jednou 

z mnoha možností, která je k vidění. 

 

2.2.1  Účel a důvody pro vyhotovení podnikatelské plánu 

 

Staňková (2007) charakterizuje, že typickým podnětem pro sestavení podnikatelského 

plánu je situace, kdy podnikatel žádá například o úvěr v bance a ta ho potřebuje jako podklad 

pro poskytnutí úvěru. Další příčinou může být plánované vstoupení investora či nového 

společníka do společnosti.  

V podniku potom tento podnikatelský plán slouží jako nástroj pro plánování  

a rozhodování. Nejčastěji se pak podnikatelský plán využívá při životně důležitých změnách, 

před kterými podnik stojí a mohly by mít podstatný dopad na jeho budoucnost. Podnikatelský 

plán může společnost zestručnit a dát k dispozici svým zaměstnancům, aby se tak lépe 

seznámili s cíli podniku a posílila se sounáležitost s firemní kulturou. 

Subjekty z okolí vznikajícího podniku prostřednictvím podnikatelského plánu 

zkoumají a posuzují schopnost podniku uskutečnit daný záměr, analyzují, zda bude výhodné  

a pro ně prospěšné, investovat do daného projektu. Precizně zpracovaný podnikatelský záměr 

může podstatně ovlivnit získání potřebných finančních prostředků. 
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2.2.2 Zásady při tvorbě podnikatelského záměru 

 

 Jelikož subjekty, které by podniku mohly poskytnout potřebný kapitál, budou mít 

mnoho podnikatelských plánů od jiných firem. Náš podnikatelský záměr musí být inovativní, 

musí investory přesvědčit, že výrobek či služba bude přinášet jedinečnou přidanou hodnotu 

pro zákazníka a uspokojovat jeho potřeby lépe než konkurence. Měl by být stručný  

a srozumitelný, není vhodné používat odborné výrazy, které by mohly čtenáře odradit. Mnoho 

myšlenek v jedné větě by mohlo být matoucí, mohly by se v nich ztratit podstatná fakta. Další 

důležitou vlastností je přehlednost a logická návaznost myšlenek, které musí být podloženy 

fakty a nesmí si odporovat. Pro lepší přehlednost a snadnější orientaci je vhodné využít 

tabulky a grafy, například časový harmonogram realizace podnikatelského záměru. 

Samozřejmostí je pravdivost a reálnost údajů. Podnikatelský plán je jakýmsi pohledem do 

budoucnosti a s tím jsou spojená určitá rizika, která musí podnikatel identifikovat a nastínit 

opatření na jejich odstranění nebo snížení jejich dopadů. To, že si podnikatel uvědomuje, jaká 

rizika přichází společně se vstupem do podnikání a je schopen na ně pohotově reagovat, 

zvyšuje důvěryhodnost celého podnikatelského plánu. (Srpová, 2010) 

  

2.2.3 Obsah podnikatelského plánu 

 

Do dnešní doby neexistuje povinná právní úprava, která by určovala strukturu 

podnikatelského záměru. Obsah uvedený níže je pouze orientační a uvádí se zde nejdůležitější 

informace, jeho struktura byla zpracována dle publikace Podnikatelský plán a strategie 

(Srpová, 2011). 

 

Titulní list 

První list by měl obsahovat obchodní název společnosti a její logo, dále název 

podnikatelského záměru, jméno autora a dalších důležitých osob, spoluzakladatelů, datum  

a místo založení. Na této titulní straně byly být uvedeny také informace o důvěrnosti 

dokumentu, zákazu jeho reprodukce, kopírování nebo jakéhokoli rozmnožování bez 

písemného souhlasu všech autorů. (Srpová, 2011) 
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Stručný obsah plánu 

Obsah je samozřejmostí rozsáhlého dokumentu, ovšem často se na něj zapomene. Bez 

obsahu se zhorší přehlednost a čtenáře to může zbytečně odradit, když chce například najít 

nějakou konkrétní informaci. Tato krátká část by měla obsahovat nadpisy od první po třetí 

úroveň, podrobnější členění může způsobit nepřehlednost. 

 

Úvod a účel 

Na začátku každého podnikatelského plánu by měl být úvod, aby nedošlo ke špatnému 

pochopení autora ohledně účelu či náplně. Je možno uvést například, že plán je napsán pro 

potenciálního investora. Pokud by některé kapitoly nebyly ještě dokončeny do detailů, je 

nutné sdělit, že takto bude učiněno do určitého data, aby se předešlo tomu, že si čtenář bude 

nevyhledávat potřebná data zbytečně sám. Z tohoto důvodu je přehledné nazvat dokument 

přímo jako zkrácená, plná nebo finální verze. (Veber, 2012) 

 

Shrnutí 

Má zde být popsáno, co čtenáře čeká na následujících stránkách podnikatelského 

plánu, po přečtení by měl mít čtenář pocit, že potřebuje více informací, mělo by u něj vzbudit 

zájem. Tato část se zpracovává až po vyhotovení podnikatelské plánu, abychom měli všechny 

potřebné informace, a nesmí být chápána jako úvod. V dobrém shrnutí by nemělo chybět, jaké 

produkty bude podnikatel poskytovat, v čem tví jejich výhody a nevýhody oproti konkurenci 

a jaký užitek přinesou zákazníkovi. Dále nesmí chybět popis trhu a cílových skupin 

zákazníků, nejdůležitější finanční informace a s tím související celková kapitálová náročnost  

a potřeba cizích zdrojů. (Srpová, 2011) 

 

Podnikatelská příležitost a její popis 

Uvádí se zde, v čem spočívá určitá podnikatelská příležitost, může jít o nalezení 

mezery na trhu či objevení nového technického principu a mnoho dalších možností. Čtenář 

neboli potenciální investor má být přesvědčen, že právě tato myšlenka má v daný okamžik tu 

nejvyšší pravděpodobnost úspěchu a to tak vysokou, že je dobré do ní investovat. Je užitečné 
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se v této části zaměřit primárně na popis výrobku nebo služby, konkurenční výhodu a užitek 

pro zákazníka. 

Pokud se jedná o podnik nabízející výrobky, popisuje se zde, jaké budou mít vlastnosti 

a k čemu budou sloužit, uvádí se také, zda jde o výrobky zcela nové, nebo o takové, které jsou 

již na trhu dostupné. Důležité je uvést, jaké služby doplňují nabídku výrobků, může se jednat  

o montáž, instalaci, opravy, údržbu či servis výrobků. Podstatné je zmínit se, jestli tyto služby 

bude podnikatel zajišťovat samostatně nebo je bude outsourcingovat a jaká bude konečná 

cena pro zákazníka. Není dobré v podnikatelském plánu uvádět příliš odborné výrazy, ale 

vyjadřovat se co nejvíce srozumitelně, ne každý čtenář bude odborníkem v daném oboru. 

Jedná-li se o službu, uvedeme, jak funguje a v čem spočívá. Dále popíšeme, jak bude služba 

poskytována a co je k výkonu této služby zapotřebí. Platí, že ať už se jedná o výrobek nebo 

službu, musí mít určitou konkurenční výhodu, zejména v dnešní době internetových obchodů 

a tvrdé konkurence už nestačí být stejně dobrý jako konkurenti, ale lepší. Zaujmout zákazníka 

lze například pomocí zajímavé nabídky, profesionálního přístupu či tím, že případné vzniklé 

problémy budou vyřešeny v co nejkratším čase a k jeho spokojenosti. 

Úspěšnost podnikatelského záměru spočívá v užitku pro zákazníka, proto je třeba 

vyzdvihnout prospěch, který plyne z nabídky pro zákazníky. Je zapotřebí ujasnit, proč by 

zákazníky měli chtít nakupovat právě od nás, k tomu je nutné pochopit, kdo jsou naši 

zákazníci a na které trhy bude zaměřena naše pozornost. Mnoho začínajících podnikatelů se, 

většinou mylně, domnívá, že jejich nápad nemá konkurenci. To se ovšem stává jen opravdu 

výjimečně, zpravidla jsou na trhu konkurenční nabídky, které sice nemají stejné technické 

řešení nebo funkční princip, ovšem uspokojují stejné potřeby zákazníků jako vzniklý 

originální nápad. (Srpová, 2011) 

 

Cíle vlastníků a firmy 

Tato kapitola se snaží čtenáře přesvědčit, že předložený podnikatelský záměr má 

nakročeno k úspěšné realizaci právě nyní. Mnoho investorů se domnívá, že vedení společnosti 

rozhoduje o jejím úspěchu či neúspěchu, zejména podnikatelské a odborné schopnosti 

vrcholového managementu. Právě proto se investoři zaměří na vedení podniku, zda jsou tito 

lidé schopni realizovat daný podnikatelský plán. 
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V podkapitole o cílech společnosti by měla být uvedena vize, určitá představa, jakým 

směrem se firma bude ubírat a kam se chce v daném časovém intervalu dostat. Cíle se pak 

budou odvíjet od zvolené vize. Pravidlem je, že cíle by měly být SMART, tento výraz se 

skládá z prvních písmen slov, které popisují vlastnosti správně vytyčených cílů: 

- specific – specifické, přesně popsané  

- measurable – měřitelné, 

- achievable – atraktivní, akceptovatelné, 

- realistic – reálné, 

- timed – termínované.(Srpová, 2010, s. 131) 

 Příkladem takových cílů by mohlo být vytyčení zvýšení hodnoty firmy na pětinásobek 

do šesti let či do pěti let činnosti podniku mít zastoupení v pěti zemích Evropy. 

 Vlastníci podniku a vrcholoví manažeři jsou klíčovými osobnostmi společnosti, 

kterým se přikládá mimořádný význam pro úspěšné fungování podniku. Často se můžeme 

setkat s tvrzením, že průměrný produkt s dobrým vedením je lepší než prvotřídní produkt 

s průměrným vedením. Při seznamování s klíčovými osobnostmi uvádíme vzdělání, 

dosavadní praktické zkušenosti, a to zejména v daném oboru. Úplné životopisy nejsou nutné, 

ty by měly být zařazeny spíše do příloh. Zmíněny by měly být osobní charakteristiky, které 

mají podstatný vliv na úspěch podnikatelského plánu. Velká část investorů má zkušenosti 

s tím, že projekty skončí neúspěchem proto, že cíle firmy, vlastníků a manažerů nejsou 

dostatečně prodiskutovány. 

 Příhodné je popsat organizační strukturu firmy, kolik zaměstnanců bude podnik mít, 

jaké kvalifikace budou dosahovat a jejich věkové složení. Vhodné je uvést pracovní náplně, tj. 

popis pracovního místa, požadavky na určité zaměstnance, organizační začlenění pracovního 

místa, kompetence pracovníků a vztahy nadřízenosti a podřízenosti. (Srpová, 2010) 

 

Potenciální a cílové trhy 

 Za velmi důležitou část považují Koráb, Rezňáková a Peterka (2007) analýzu trhu, 

protože podává informace o konkurenčním prostředí, silných a slabých stránkách společnosti  

a také trhu, na kterém se podnik nachází. Touto analýzou získá podnik informace, které jsou 

důležité nejen pro současný úspěšný vznik, ale mohou ovlivnit i budoucí podnikatelský 

úspěch. Průzkum potenciálních trhů informuje o situaci na trhu a jeho velikosti, o silných  
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a slabých stránkách konkurence a o preferencích spotřebitelů. Celkový trh zahrnuje všechny 

přijatelné možnosti, jak využít daný produkt nebo službu. Naopak cílový trh už přesně 

vymezuje skupiny zákazníků, kteří mají užitek z daného produktu nebo služby a jsou jim 

dostupné. 

 Keller (2007) ve své publikaci upřesňuje, jak rozdělit velké heterogenní trhy 

spotřebitelů na malé segmenty, které se pak vyznačují jedinečnými potřebami a podnikatel je 

pak může oslovit jedinečným způsobem. Navenek by se měl jeden segment od druhého co 

nejvíce odlišovat, ale vnitřně by měly být především homogenní. Kotler (2007) rozdělil 

segmentační kritéria následovně. 

Obrázek č. 2.1  

Segmentační kritéria 

 

Geografická 

- poloha (státy, kontinenty, atd.) 

- typ osídlení (venkov x vesnice) 

- podnebí (tropické, mírné, atd.) 

Demografická 

- dělení podle věku 

- náboženství 

- pohlaví 

Socioekonomická 

- povolání 

- příjem 

- vzdělání 

Psychologická 

- životní hodnoty 

- postoj 

- zájmy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Keller (2007) 

 

Dlouhodobá perspektiva 

 Investory nebude zajímat jen to, jak podnikatel plánuje začít podnikat a jaký bude 

průběh začátku života podniku, bude chtít vědět také to, co plánuje v budoucnu. Stává se, že 

některé podniky mají velkou, ale jen krátkodobou prosperitu, naopak další podniky mají 

pomalý, ale dlouhodobý růst a jsou tak velmi výnosné po dlouhou dobu. Podnikatelský plán 

by měl obsahovat informace o tom, zda se předpokládá, že organizace bude potřebovat 

finanční injekci i v průběhu podnikání, nebo bude finančně samostatný díky svým ziskům. 

Podporovatelé budou chtít znát názor začínajícího podnikatele vzhledem k měnícím se 

podmínkách na trhu a v preferencích spotřebitelů, nejlépe na dalších 5 let a více. (Blackwell, 

2011) 
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Konkurence 

 Začínající podnikatelé se často domnívají, že v daném oboru neexistuje žádná 

konkurence. Jsou to většinou ti, kteří přichází na trh s novými a převratnými produkty. 

Bohužel ve většině případů se mýlí a existuje pro to hodně důvodů, protože problémy 

spotřebitelů se dají vyřešit mnoha způsoby, proto musí být analýza konkurence velice 

podrobná. V první fázi se určují firmy, které působí na stejných trzích a nabízí stejné anebo 

velmi podobné produkty, to jsou skuteční konkurenti. V další fázi se určují firmy, které 

momentálně hrozbu nepředstavují, ale v budoucnu by mohly, tzv. potenciální konkurenti. Je 

ovšem velmi finančně i časově náročné, zkoumat podrobně všechny konkurenty a někdy to 

ani nemá velký smysl. Konkurenty si proto podnikatel rozdělí na hlavní a vedlejší, u hlavních 

konkurentů prozkoumá jejich nedostatky a přednosti, tyto faktory by měly být posuzovány 

především z pohledu zákazníků, aby byly objektivní. (Wupperfeld, 2003) 

 

Obchodní a marketingová strategie 

 Zamazalová (2010) uvádí, že nástrojem pro zapracování kvalitní marketingové 

strategie do reálného života podniku a implementaci do konkrétních úkolů, je marketingový 

plán. 

 Marketingová strategie se skládá ze tří základních oblastí, 

- výběru cílového trhu, 

- definování tržní pozice produktu, 

- marketingového mixu.  

 V podkapitole potenciální a cílové trhy již byl výběr cílového trhu popsán. Další 

oblastí je určení tržní pozice produktu, což vyjadřuje pozici produktu k pozici produktů 

konkurence. Podnik by se měl zaměřit na to, aby se nějakým faktorem odlišoval a byl lepší 

než konkurence a dostal se tak do povědomí zákazníků. Poslední oblastí je rozhodnutí o 

marketingovém mixu, který je tvořen čtyřmi nástroji, tzv. 4P (produkt, cena, distribuce, 

propagace). 

 Srpová (2007) upozorňuje, že pojem marketing bychom rozhodně neměli zužovat jen 

na reklamu nebo další aktivity, jejichž cílem je získání zákazníků. Je to spíše nástroj, který 

pomáhá podnikateli získat zákazníky, i když se na trhu nachází mnoho konkurentů. Pro lepší 

uspokojení potřeb zákazníků je nutné tyto potřeby dostatečně a včas identifikovat.  
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Obrázek č. 2.2 

Marketingový mix 

 

Produktová politika Komunikační 

politika 

Cenová politika Distribuční politika 

Sortiment, 

kvalita, 

design, 

vlastnosti, 

značka, 

obal, 

služby, 

záruka 

 

 

Reklama, 

podpora prodeje, 

osobní prodej, 

publicita 

Ceníky, 

slevy, 

náhrady, 

platební lhůty, 

úvěrové podmínky 

Distribuční kanály, 

dostupnost, 

sortiment, 

umístění, 

zásoby, 

doprava 

Cílový trh 

  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotler (2007) 

 Srpová (2010) také zdůrazňuje, jak důležité je v malém podniku věnovat čas pro 

zvolení správné cenové politiky. Do ceny musí být zahrnuty všechny náklady a také určitý 

zisk, zároveň se nesmí příliš lišit od konkurenční ceny, aby byla pro kupujícího přitažlivá. 

Finanční plán 

 Detailní členění finančního plánu popisuje Staňková (2007): 

- tržby a jejich následný vývoj v následujících dvou až třech letech, 

- počáteční prostředky na provoz podniku v období, kdy podnik ještě nevykazuje 

výnosy (náklady na mzdy, suroviny, energie, úroky), 

- prostředky, které budou využity na nákup aktiv (výdaje), 

- cash flow neboli peněžní tok, předpokládaný příjem a výdej peněžních prostředků, 

- předběžný výkaz zisků a ztrát, který je zpracováván po předpovědi tržeb, vytváří se 

plán nákladů na materiál, mzdy a ostatní náklady, mimo jiné na správní režii, 

- plánovaná rozvaha, očekávaný vývoj majetku podniku a zdrojů financování, 

- propočet bodu zvratu, kdy podnik není ani ztrátový ani ziskový, 

- plán potřeby kapitálu a cizích zdrojů, druh úvěru a výběr finanční instituce a časový 

plán splacení půjčky. 
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Hodnocení rizik a plány jejich eliminace či zmírnění dopadů 

 Riziko je obecně pravděpodobnost nějakého neúspěchu či ztráty, je to nejistota 

dosažení plánovaných výsledků. Riziko ale není redukováno na pouhou pravděpodobnost 

vzniku nepříznivé situace, zahrnuje také vymezení jejího kvantitativního rozsahu. Díky 

analýze všech potenciálních rizik se podnikateli naskytnou dva náhledy na podnikatelský 

záměr, jeden pozitivní (při dosažení plánovaných cílů) a druhý negativní (pokud nastane 

nepříznivý vývoj). Tato analýza dává jakýsi návod pro zvládnutí možných rizik a jejich 

dopadů. Všechny rizika mají své příčiny, které jsou původci daného jevu, proto je možné určit 

preventivní kroky, které povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu rizika či dokonce 

k jeho úplné eliminaci. Tato kapitola je velmi důležitá nejen pro samotného podnikatele, ale 

také pro případné investory, kteří uvidí, že podnikatel si je plně vědom možných rizik a je 

připraven jim čelit. 

 Pro analýzu rizik se používá expertní hodnocení, což je v podstatě odborný odhad 

významnosti faktorů rizika k plánovaným cílům podniku. Významnost podnikatel posuzuje na 

základě pravděpodobnosti výskytu těchto faktorů a velikosti negativního vlivu. Vliv na 

kvalitu této analýzy má jak zkušenost a objektivnost osoby, která odhad provádí, tak míra 

předvídatelnosti daných faktorů.  

 Rizika ohrožující podnik mohou být tržní, finanční, politické, plynoucí z lidského 

faktoru a způsobené vyšší mocí. 

 Na základě členění dle Macurové (2011) mohou být rizika poptávková, dodavatelská, 

vnitřních prováděcích procesů, řídící rizika a rizika vnějšího prostředí. Dále se průřezově 

vyskytují právní rizika ve všech činnostech podniku. 

 

Přílohy 

 V rámci příloh podnikatelského záměru bývají umístěny dokumenty, které nejsou 

umístěny přímo do samotného textu, ale jsou nedílnou součástí daného podnikatelského 

plánu, příkladem těchto materiálů mohou být výpisy z obchodního rejstříku, propagační 

letáky, společenské smlouvy, životopisy podnikatelů apod. V textu plánu by měly být 

uvedeny odkazy na jednotlivé přílohy. (Srpová, 2011) 
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2.3 Metody a techniky 
 

 Kapitola zaměřená na metody a techniky, které budou použity při zpracování 

podnikatelského plánu, obsahuje metody analýzy SWOT, PEST, Porterův model pěti 

konkurenčních sil a dotazníkové šetření. Náležitě zpracovaná analýza může podniku pomoci 

k důkladnému pochopení situace, ve které se momentálně nachází a předpovědět, kam 

směřuje. I z tohoto důvodu je zásadou, mít pravdivé a důvěryhodné informace, aby měly 

analýzy potřebnou vypovídací schopnost. 

 

2.3.1  SWOT analýza 



 SWOT analýza je označována jako spíše jednodušší nástroj, který je zaměřen na 

charakteristiku hlavních faktorů, které ovlivňují strategické postavení společnosti. Název této 

techniky je odvozen z počátečních písmen anglických slov, které prezentují čtyři kvadranty. 

(Sedláčková, 2000) 

 Silné stránky (strenghts) zahrnují vnitřní podmínky umožňující podniku získat výhodu 

nad konkurencí.  Můžeme zde pojmout  

 

- S = strengths = silné stránky, 

- W = weaknesses = slabé stránky,  

- O= opportunities = příležitosti,  

- T = threats = hrozby. (Blažková, 2007, s. 155)  

 

 

Obrázek č. 2.3  

SWOT analýza 

 

Silné stránky (strengths) 

- zde se popisují skutečnosti, které 

přinášejí výhody jak společnosti, tak 

zákazníkům 

Slabé stránky (weaknesses) 

- definují ty věci, které společnost nedělá 

dobře, nebo ty, které dělají ostatní firmy 

lépe 

Příležitosti (oportunities) 

- udávají skutečnosti, které mohou lépe 

uspokojit potenciální zákazníky, přinést 

podniku zisk či zvýšit poptávku 

Hrozby (threats) 

- jsou to takové události a trendy, které 

mohou mít za důsledek snížení poptávky 

či způsobit nespokojenost zákazníků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíkové (2008) 
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 Pro zpracování silných a slabých stránek se doporučuje, aby podnikatel zvolil 

nanejvýš pět oblastí pro danou kategorii a zvolil tak pouze ty významné. Do silných stránek 

lze začlenit zkušený management, kvalifikované zaměstnance či dobré umístění podniku. 

Slabé stránky se podnik pokouší eliminovat, ale již jejich sepsáním dává najevo, že si jich je 

vědom a nezatajuje je. Takovouto slabinou může být málo zkušeností podnikatele, nemožnost 

nasadit nižší ceny než konkurence či nedostatečná praxe. 

 Z vnějšího okolí podniku plynou příležitosti a hrozby. Příležitosti zajišťují určité 

výhody, naopak hrozby upozorňují podnikatele na problémy, které mohou přijít a podnik 

bude muset být schopen na ně reagovat a vyřešit je. 

Na webových stránkách Businesspro (2014) je detailně popsán návod na vyhodnocení 

SWOT analýzy, po zjištění všech faktorů má následovat jejich ohodnocení dle jejich váhy 

(koeficient důležitosti) a přidělení bodů (1 = minimální spokojenost se stavem, 5 = maximální 

spokojenost), u záporných faktorů uvádíme hodnocení s mínusem (-1 = nejmenší a -5 = 

největší nespokojenost). K výsledku se poté dostaneme matematickým součinem. Závěrem je 

sečtení interních a externích faktorů, pokud je výsledek SWOT analýzy kladný, je to pro 

podnikatele dobrá zpráva. 

Tabulka č. 2.1 

Strategie dle SWOT analýzy 

 SLABÉ STRÁNKY (W) SILNÉ STRÁNKY (S) 

 

PŘÍLEŽITOSTI (O) 

WO strategie „Hledání“ 

(překonání slabé stránky 

využitím příležitosti) 

SO strategie „Využití“ 

(využití silné stránky ve 

prospěch příležitosti) 

 

HROZBY (T) 

WT strategie „Vyhýbání“ 

(minimalizace slabé stránky a 

vyhnutí se ohrožení) 

ST strategie „Konfrontace“ 

(využití silné stránky k 

odvrácení ohrožení) 

 

Zdroj: Grasseová (2012, s. 299) 

 

 Další částí SWOT analýzy, jak popisuje Váchal (2013), je generování alternativ 

strategií. Vytváří se čtyři typy (alternativy) strategií a to je vlastně hlavním důvodem, proč 

podnikatel matici SWOT vytvořil. 
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 Typy strategií se odvíjí od výsledků analýzy, jedná se o 

- strategii SO, která využívá silných stránek podniku, aby se tak zhodnotily příležitosti, 

které se podniku nabízí, je to kvadrant, kde by podnik měl být, 

- další možností je strategie WO, ta je zaměřena na využití příležitostí a zároveň 

odstranění slabých stránek podniku, 

- třetí možností je WT strategie vyhýbání, ta je organizací využívána především při 

odstranění slabých stránek a vyhnutí se hrozbám, je to strategie obranná 

- strategii ST si může dovolit jen málokterý podnik, musí být totiž natolik silný, aby 

mohl svá ohrožení přímo konfrontovat, proto se nazývá strategií konfrontace.  
 

2.3.2  PEST analýza 

 

 Jak popisuje Koráb (2007), tento postup slouží k identifikaci externích faktorů, název 

analýzy pochází z anglických termínů vymezujících oblasti zájmu dané analýzy (shodou 

náhod tyto oblasti mají stejné počáteční písmena i v češtině). 

 Oblast politická (a právní) se zabývá postojem k podnikání, stabilitou poměrů ve 

vládě, politickými rozhodnutími v otázce výše daní či zpřísňování hygienických norem. 

 Oblast ekonomická v sobě ukrývá přímé i nepřímé daně, trendy v rozvoji průmyslu 

na trhu, budoucí vývoj vývozu a dovozu, míru inflace nebo například vývoj HDP a s tím 

spojené očekávané výdaje domácností. 

 Oblast sociální popisuje demografické ukazatele (struktura obyvatel, trendy 

společnosti), životní styl obyvatel, vliv odborů či vnímání korupce. 

 Oblast technologická zahrnuje trendy ve vývoji technologií a důsledky vývoje 

internetu, podpůrné technologie a aplikace. 

2.3.3  Porterův model konkurenčních sil 

 

 Tato analýza se řadí mezi základní nástroje, které podniku pomáhají identifikovat jeho 

konkurenční pozici v daném odvětví. (Hanzelková, 2013)  

Jedná se o model, který zkoumá konkurenty podniku, ať jsou potenciální nebo reálně 

existující. Pro účely podnikatelského záměru nemusíme zkoumat možné chování a sílu 

konkurenčních subjektů, postačí charakteristika pěti základních oblastí, ve kterých je potřeba 
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posoudit hrozby ze strany exitujících konkurentů a případný vznik nových konkurentů.  

Následuje popis pěti hlavních oblastí. 

 Vnitřní konkurence, tzn. konkurence v témže typu či oblasti podnikání, ve kterém 

podniká i naše společnost. Tedy, pro zjednodušení, cukrář konkuruje cukráři, zdravotní škola 

konkuruje zdravotní škole a taxikář taxikáři. 

 Nová konkurence je chápána jako subjekty, které vstupují na trh a chystají se 

konkurovat našemu podniku. Není vůbec jednoduché, abychom zjistili, jaké riziko přináší 

tento druh konkurence, proto se většinou vychází z odhadu. Odhaduje se pomocí charakteru 

trhu (úroveň současné konkurence, budoucí vývoj trhu, atraktivnost dosahovaného zisku  

v této oblasti, bariéry při vstupu, kapitálová náročnost). 

 Zpětná integrace se objevuje v dodavatelském řetězci a plyne z rizika zvýšení počtu 

konkurentů. Z tohoto důvodu se potom náš již existující či potenciální odběratel může 

osamostatnit a začít si dříve námi dodávané produkty či služby, zajišťovat vlastními silami. 

 Dopředná integrace je opačným případem zpětné integrace. Nachází se  

v odběratelském řetězci, dodavatel se rozšiřuje a své podnikání posune do sféry podnikání 

svého původního zákazníka - odběratele, stává se tak jeho konkurencí. 

 Riziko konkurence substitutů vzniká z hrozby stejných, podobných nebo příbuzných 

produktů na trhu, které určitým způsobem nahrazují naše produkty. Například živé koncerty 

ohrožuje video/audio nahrávky, klasickou televizi pak může nahradit zábava na počítači apod. 

(Koráb, 2007) 

 

2.3.4  Dotazníkové šetření 

 

Jak uvádí Kozel (2011), v dnešní době bývají dotazníková šetření v elektronické  

i tištěné podobě, jejich obsahem je soubor po sobě jdoucích otázek, uvedených tak, aby je 

dotazovaný co nejlépe pochopil a mohl na ně odpovídat. Výsledky šetření mohou pomoci 

nejen podniku, ale i dotazovaným. Důvodem dotazníkového šetření je sběr dat a jejich 

zpracování se záměrem vyhodnotit je a popřípadě implementovat do strategie podniku, jeho 

aktivit nebo je použít pro zpracování nápravných opatření. 
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Dále uvedené body popisují hlavní význam dotazníku: 

- získává informace od respondentů,  

- poskytuje strukturu a usměrňuje proces rozhovoru (čtení),  

- zajišťuje standartní jednotnou matrici (šablonu) pro zapisování dat (odpovědí),  

- ulehčuje zpracování dat. (Kozel, 2011, s. 200)  

 

 Vytvoření dobrých otázek je základním předpokladem pro kvalitní dotazník, důležité 

je, aby byly otázky formulovány jednoznačně. Pokud respondent otázce neporozumí, většinou 

nebude mít ani snahu na ni odpovědět. Také pokud bude dotaz budit negativní dojem, 

ne(Havlíčková, 2015)   

 Ekonomický přístup při tvorbě dotazníku spočívá v jeho jasné formulaci a stručné 

podobě. Výsledkem je, že dotazník je srozumitelný a zachovává základní pravidla slušnosti. 

Délka dotazníku se odvíjí od daného tématu, místa a doby dotazování. Dotazník musí mít 

logickou strukturu, aby se podpořila plynulost rozhovoru. Je vhodné jít od obecných otázek 

(věková skupina, pohlaví, bydliště, zaměstnání, apod.) ke konkrétním dotazům na dané téma. 

Z psychologického hlediska může dotazník působit lépe v menším provedení (například 

formát A5), než více listů formátu A4. Takže je vhodné využít co nejmenší velikost textu s 

dodržením čitelnosti, to zaručí největší pravděpodobnost návratnosti dotazníku. (Kozel, 2011) 

 Otázky mohou být uzavřené (respondent si musí vybrat z dané nabídky odpovědí), 

otevřené (vlastní názor dotazovaného), polootevřené, filtrované (další otázka na základě 

předchozí odpovědi). Vyhodnocení sesbíraných údajů probíhá v širším kontextu, pouhý slovní 

popis výsledků by byl zřejmě nepřehledný, někdy až nesrozumitelný. Je proto vhodné 

kombinovat grafické znázornění výsledné hodnoty s vysvětlujícím textem. (Havlíčková, 

2015) 
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3 Malé a střední podniky 
 

 Server BusinessInfo (2015) informuje, že malé a střední podniky (MSP) jsou 

představiteli významného faktoru tržní ekonomiky a zabírají velkou většinu ve struktuře 

firem. MSP reprezentují více než 1 milion ekonomických subjektů v ČR, tzn. 99,84 % všech 

podnikatelů. V současnosti zaměstnávají více než 1,8 mil. zaměstnanců, podílí se na vývozu 

zhruba 51 % a na dovozu přibližně 56 %. MSP hrají důležitou roli při rozvoji endogenního 

potenciálu jednotlivých krajů v České republice, tento fakt je dán zejména tím, že jsou 

podstatně podnikatelsky i společensky spjaty s daným regionem a tvoří podnikatelskou 

regionální páteř. V Evropě je jich eviduje 19 miliónů, což představuje 99,8 % všech 

společností v EU. Díky těmto organizacím je zaměstnáváno přes 74 milionů lidí. (Veber, 

2012) 

 

3.1 Specifika malého a středního podnikání 
 

3.1.2 Protipól monopolům 

 

 Se stále se rozšiřujícími globalizačními tendencemi růstu multinárodních korporací  

a řetězců, působí malé a střední podniky proti podpoře monopolních trendů. Tyto menší 

podniky jsou tvůrci mnoha drobných inovací, přizpůsobují se individuálním a proměnlivým 

potřebám svých zákazníků. Jejich výhodou je také to, že mohou zaujmout místo v okrajových 

oblastech trhu, které jsou pro velké podniky nedostupné nebo nezajímavé. (Veber, 2012) 

3.1.1 Flexibilita 

 

 Přes značné nevýhody malých a středních podniků je jedna výhoda, která je velmi 

ceněna a to je možnost pohotového přizpůsobování se měnícím se podmínkám. Tyto podniky 

mají velmi blízko ke koncepci LEAN (úspory formou štíhlého procesu). Úspory se objevují  

v administrativní činnosti nebo v menší potřebě energie a surovin. 

3.1.3 Reprezentace místního kapitálu 

 

 Není typické, aby menší podniky byly vlastněny zahraničními subjekty. Podniky této 

velikosti obvykle představují místní kapitál a efekty z podnikání zůstávají ve stejném regionu, 

kde vznikly. Proto cesta, jak rychle ekonomicky oživit region, vede přes podporování malých 
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a středních podniků na daném území. Podnikatel většinou sám bydlí v daném regionu a je  

s ním těsněji svázán, častěji proto poskytuje podporu různým charitativním a dalším akcím  

v jeho okolí. (Veber, 2012) 

 

3.2 Členění podniků 

 

 Podle doporučení Komise 96/280/ES jsou malé a střední podniky ty, které mají méně 

než 250 zaměstnanců nebo jejich roční obrat nepřesáhne 40 milionů EUR nebo suma roční 

rozvahy nepřesáhne 27 milionů EUR. 

 Jedním z členění je dle doporučení Evropské komise, z pohledu tohoto členění se 

podniky dělí na mikropodniky, malé podniky, střední podniky a velké podniky. Dělení je 

podle počtu zaměstnanců, ročního obratu a výše aktiv. 

Tabulka č. 3.1 

Členění podniků dle Evropské komise 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Veber (2012) 

 

 V České republice jsou malé a střední podniky vymezeny v Zákoně o podpoře malého 

a středního podnikání č. 47/2002 Sb., v novelizovaném znění. 

 

 

 

 Počet zaměstnanců Roční obrat Aktiva 

Mikropodnik méně než 20 méně než 2. mil. EUR méně než 2 mil. EUR 

Malý podnik 21 - 50 2 - 10 mil. EUR 2 - 10 mil. EUR 

Střední podnik 51 - 250 10 - 50 mil. EUR 10 - 43 mil. EUR 

Velký podnik více než 250 více než 50 mil. EUR více než 43 mil. EUR 
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Tabulka č. 3.2 

Členění podniků v České republice 

 

 Počet zaměstnanců Roční obrat 

Malý podnik do 100 do 30 mil. Kč 

Drobný podnik do 500 do 100 mil. Kč 

Velký podnik více než 500 více než 100 mil. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Podnikavec.cz 

 

3.3 Druhy právních forem podnikání  

 

3.3.1 Výběr právní formy podnikání 

 

 Rozhodnutí o formě podnikání ovlivňuje situaci každého začínajícího podnikatele, 

důležitým aspektem je například výše počátečního kapitálu, zodpovědnost za riziko spojené 

s podnikáním nebo počet osob, které chtějí začít podnikat. Přehledné srovnání právních forem 

podnikání je dáno přílohou č. 1. 

Podnikatel se rozhoduje podle rozsahu plánovaných podnikatelských činností, z pozice 

živnostníka lze vykonávat jen několik odlišných druhů aktivit. Pokud tedy podnikatel plánuje 

rozsáhlé portfolio služeb nebo produktů, měl by zvolit raději některou z obchodních 

společností. 

Jestliže se podnikatel chystá podnikat jako jednotlivec, je vhodnější založení živnosti, 

pokud je ovšem zakladatelů více, přednostně by měli uvažovat o komanditní společnosti, 

veřejné obchodní společnosti či společnosti s ručením omezeným. 

Dalším důležitým kritériem je administrativní náročnost při zakládání podniku,  

u živnostenského podnikání je třeba získat povolení k provozování dané podnikatelské 

činnosti, u obchodních společností k tomu přibývá zejména sepsání zakladatelské smlouvy  

a zápis do Obchodního rejstříku.  

Také výše počátečního kapitálu, který musí být investován do podniku je zásadním 

faktorem, u živnosti se platí pouze za ohlášení živnosti či získání koncese, u společností 
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začíná povinná výše kapitálu na nule (v.o.s.), jedné koruně (s.r.o.) či několika tisících Kč  

(k.s.) a dosahuje až výše 2 mil. Kč, které musí podnikatelé složit při založení akciové 

společnosti. 

Nevýhodou živnostenského podnikání je ručení za závazky neomezeně, a to dokonce  

i svým soukromým majetkem. Také společníci ve v.o.s. ručí za závazky celým svým 

majetkem společně a nerozdílně, v k. s. takto ručí komplementáři, u ostatních obchodních 

společností (s.r.o. a a.s.) je ručení za závazky omezeno výší majetkového podílu ve 

společnosti. (iPodnikatel.cz, 2014) 

 

3.4 Založení a vznik společnosti 
 

Společnost s ručením omezeným je formou podnikání, která se řadí mezi kapitálové 

společnosti, vykazuje však i některé prvky osobních společností. V názvu společnosti, který 

nesmí být zaměnitelný s jinou společností, musí být uvedena právní forma (jedná se o zkratku 

s. r. o.). Založení s. r. o. se řadí mezi zdlouhavější a i poměrně složitější procesy oproti 

například živnostenskému podnikání. Mezi hlavní úkoly při zakládání s. r. o. patří sepsání 

společenské smlouvy, získání sídla, živnostenského oprávnění, splacení základního kapitálu  

a zápis do obchodního rejstříku. 

3.4.1 Živnostenské oprávnění 

 

Důležité je vyřízení živnostenského oprávnění na živnostenském úřadě, který musí 

povolit činnosti, kterými se firma bude zaobírat. Je nutné uvědomit si, do jakého typu živnosti 

patří naše společnost. U živností volných je nejčastější kategorií výroba, obchod a služby, 

které jsou dány ami 1 – 3. U této živnosti postačí fyzická přítomnost jednatele a notářské 

potvrzení o založení firmy. Poplatek je zde vždy ve výši 1 tis. Kč.  V případě vázaných 

živností je už pak zapotřebí doložení speciální dokumentace jako např. přítomnost zástupce či 

jeho povolení s vykováváním činnosti (nutností je úředně ověřený podpis). Tento zástupce je 

také povinen doložit doklady (např. o jeho zaměstnání či praxi). Potřebný čas pro vyřízení 

živnosti trvá cca 3 nebo 4 dny. (iPodnikatel.cz, 2015) 

Pro žádost o vydání živnostenského oprávnění je nutností splnit všeobecné podmínky. 

Dosáhnout věku 18 let, nemít žádné daňové nedoplatky u finančního úřadu ani na sociálním  

a zdravotním pojištění a mít způsobilost k právním úkonům, což žadatel dokáže předložením 
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• Oznámení o zahájení 

(ukončení) podnikání 

• Přihláška k 

důchodovému a 

nemocenskému pojištění 

 

platného občanského průkazu. Poslední podmínkou je bezúhonnost, která se dokládá výpisem 

z Rejstříku trestů (pro potřeby živnostenského zákona se za bezúhonného považuje ten, kdo 

nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin úmyslně spáchaný a byl mu udělen trest odnětí 

svobody na minimálně 1 rok). (Krylová, 2005) 

Pokud není třeba činnosti regulovat ze strany státu, jedná se o živnosti volné. Takovou 

činností nemohou vzniknout žádné škody ani při neodborném postupu podnikatele, volný trh 

většinou může sám regulovat předpoklady podnikatelů pro výkon dané činnosti.   

Jediné ohlášení živnosti, kde budoucí podnikatel sdělí, které obory živnosti volné bude 

vykonávat, postačí k získání daného oprávnění. Pokud tedy podnikatel doložil všechny 

potřebné doklady a dané dokumenty jsou v pořádku, vzniká právo provozovat živnost - v 

případě ohlašovacích živností - dnem jejího ohlášení. Tímto dnem je podnikatel zapsán do 

živnostenského rejstříku a může začít podnikat, vydání živnostenského oprávnění musí být 

vydáno do 15 dnů ode dne ohlášení. 

V začátcích samostatné výdělečné činnosti podnikateli zjednoduší život jednotný 

registrační formulář, na začátku podnikání se totiž potřebuje zaregistrovat na finanční úřad a 

pojišťovny, to vše a další činnosti usnadní tento formulář. 

 

Obrázek č. 3.1 

Jednotný registrační formulář 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Živnosti.eu (2015) 
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Úřad 
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3.4.2 Společenská smlouva 

 

Základním dokumentem pro založení společnosti je společenská smlouva, resp. 

zakladatelská listina (rozdíl je v počtu společníků). V tomto dokumentu je stanovena 

obchodní firma společnosti, tedy její název, dále předmět podnikání, sídlo, popis společníků, 

jejich vklad, rozdělení zisku a další podstatné věci dané zákonem či dle dohody společníků. U 

společenské smlouvy je vždy vyžadováno sepsání formou notářského zápisu. V praxi většinou 

není důležité, u kterého notáře společenskou smlouvu sepíšeme, neboť ceny jsou dané 

zákonem. Tato cena je většinou kolem 5 tis. Kč. Ceny se mohou mírně lišit v počtu stran 

společenské smlouvy. Soupisem společenské smlouvy je společnost založena, samotný vznik 

ale přichází až v den zápisu do obchodního rejstříku, tím firma také získá svou právní 

subjektivitu.  (iPodnikatel.cz, 2015) 

 

3.4.3 Sídlo 

 

Každý podnik musí mít své sídlo podnikání. V případě, že podnik není vlastník dané 

provozovny, je vhodné písemné odsouhlasení s vlastníkem o umístění společnosti. Nutností je 

úředně si nechat ověřit podpisy a také získání výpisu z katastru nemovitostí (stáří je max. tři 

měsíce).  

 

3.4.4 Základní kapitál 

 

Významným krokem je složení základního kapitálu nově zakládané společnosti. 

Každá začínající firma by si měla zřídit vlastní nový bankovní účet, který by sloužil ryze pro 

podnikatelské účely. Je nezbytné nemíchat pracovní finance s těmi soukromými. Správce 

vkladu by měl tuto banku, u níž je založený účet, navštívit a složit základní kapitál. A to právě 

na tento založený účet. Je také možno složit pouze část základního kapitálu. Vlivem nového 

Zákona o obchodních korporacích došlo ke změně minimálního základního kapitálu. Ten se 

od 1. 1. 2014 změnil z 200 tis. Kč na pouhou 1 Kč. Pro podnikatele plyne ze zákona 

povinnost splatit základní kapitál do 5 let. Základní kapitál můžou tvořit i nepeněžité vklady. 

Zde se ale obecně doporučuje použití služeb advokáta. (iPodnikatel.cz, 2015) 

 

Po doručení výpisu z živnostenského rejstříku, resp. živnostenské oprávnění je 

nezbytné do 90 dnů podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Ten také musí být dodán 
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nejpozději do 6 měsíců od soupisu založení společnosti. Pro tento návrh existuje speciální 

formulář (lze ho stáhnout na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti). Poplatek zde 

činí 6 tis. Kč a je lepen na vyhotovený formulář pomocí kolků. Zde se také doporučuje nechat 

si úředně ověřit podpisy a formulář nechat podepsat všemi společníky dané zakládající firmy. 

Při návrhu do obchodního rejstříku je nutností doložení všech příloh. Těmito přílohami jsou:  

 notářský zápis o založení společnosti,  

 odsouhlasení vlastníka s umístěním sídla firmy,  

 výpis z trestního rejstříku,  

 výpis z katastru nemovitostí daného sídla firmy,  

 čestné prohlášení jednatele, které dělá notář a obsahuje odsouhlasení, že 

jednatel splňuje dané podmínky pro vykonávání této činnosti, 

 prohlášení správce vkladu o převzetí vkladů od společníků, 

 potvrzení banky o vložení základního kapitálu, 

 výpis z živnostenského rejstříku.  

 

Podnik může zahájit svou činnost právě dnem zápisu do obchodního rejstříku. Tímto 

povinnosti ale nekončí, je třeba dále navštívit např. finanční úřad a přihlásit se k platbě daně 

z příjmu právnických osob (lhůta je stanovena do 30 dne zápisu do obchodního rejstříku). 

(iPodnikatel.cz, 2015) 
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4 Vytvoření podnikatelského záměru na založení malého 

podniku, návrhy a doporučení 

 

Tato kapitola zahrnuje vypracování podnikatelského záměru na založení konkrétního 

malého podniku, projekt bude určen nejen pro osobní účely podnikatele, ale zejména pro 

vnější subjekty, banky a investory. Bude také posuzována reálnost podnikatelského plánu  

a schopnost přežití podniku na trhu. V případě, že by byl podnikatelský plán zpracován 

„narychlo“, hrozí nebezpečí velkých potíží již v začátcích podnikání.  

 

4.1 Obecné úvodní informace 
 

Předmětem je otevření Jezdeckých potřeb Carmen, s. r. o. v centru Vsetína, podnik 

bude provozovat Bc. Petra Šrámková, která se rozhodla promítnout své hobby do podnikání  

a to na základě vydaného živnostenského oprávnění. Iniciátorka vidí v projektu příležitost, jak 

zaplnit mezeru v oblasti prodeje jezdeckých potřeb v okolí města Vsetín. Tento nápad vznikl 

na základě poptávky samotné autorky podnikatelského plánu a jejích přátel z okruhu 

chovatelů koní. Jezdecké potřeby Carmen, s. r. o. zaplní prázdné místo na trhu, protože ve 

Vsetíně chybí prodejna, která by se na tento druh zboží specializovala a nenachází se ani 

v blízkém okolí. 

V podnikatelském plánu bývá uveden i obsah, ale v souvislosti s kontextem 

podnikatelského plánu jako součástí diplomové práce je tento obsah dán Přílohou č. 2. 

 Prodejní doba byla stanovena s ohledem na to, že podnikatelka bude jediným 

prodejcem. Ve všední dny (pondělí – pátek) bude obchod otevřen od 8 do 15 hodin, v sobotu 

od 8 do 12 hodin a v neděli bude zavřeno. Možnost nakoupit tak budou mít i pracující, kteří 

mají většinou pracovní dobu do 14 hodin nebo mohou nakoupit v sobotu. Po telefonické 

dohodě může podnikatelka na zákazníka počkat. 

 Společnost se bude řídit především Zákonem o obchodních korporacích a družstvech, 

Novým občanským zákoníkem, Zákoníkem práce a další legislativou. K třídění odpadu bude 

využito systému svozu odpadu v rámci města Vsetín (jelikož odchod bude mít mnoho 

převážně kartonových a igelitových obalů). 
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Důvody pro výběr právní formy s. r. o.:  

- základní kapitál je pouze 1 Kč, 

- ručení za závazky pouze do výše nesplaceného kapitálu, 

- peněžitý i nepeněžitý vklad, možnost optimalizace daní, 

- právnická osoba působí důvěryhodně a seriózně, 

- společnost podniká pod libovolným názvem (kromě jistých omezení), 

- společnost se může rozrůstat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků. 

 

4.2 Úvodní shrnutí 
 

 V tomto finálním podnikatelském záměru bude nejprve detailně představena 

společnost Jezdecké potřeby Carmen, s. r. o., včetně jejího zakladatele, jednotlivých vkladů 

peněžitých i nepeněžitých, data založení, předmětu podnikání a dalších důležitých informací. 

Společnost bude vlastněna jedním vlastníkem a bude provozována na základě živnostenského 

oprávnění. Provozovatelem bude osoba, která má zkušenosti s prodáváním a jednáním se 

zákazníky, projeví se tedy komunikační schopnosti.  

 

 Umístnění podniku bude ve městě Vsetín na strategickém místě, dále je nastíněna vize 

podniku a cíle, kterých chce podnik dosáhnout. Pomocí PEST analýzy jsou zpracovány 

faktory, které působí na podnik, Porterův model konkurenčních sil zase charakterizuje 

konkurenci v odvětví. Mezi hlavní konkurenty patří Jezdecké potřeby Pegas ve Valašském 

Meziříčí, sedlářství Češek v Ratiboři a společnost Kůže, s.r.o. V záměru je zpracována SWOT 

analýza, kterou tvoří jak silné a slabé stránky podniku, tak příležitosti a ohrožení pro podnik. 

Další částí je dotazníkové šetření, z něhož výsledků jsou odhadnuty tržby a postoj zákazníků 

k nově vzniklému podniku. 

 

Další kapitola je věnována obchodnímu a marketingovému plánu podniku, který 

obsahuje průzkum trhu, marketingové cíle, segmentace trhu a 4 „P“. Následuje popis 

dlouhodobé perspektivy podniku, finanční plán a zhodnocení možných rizik. 

   

 

 

 



32 

 

4.3 Titulní strana podnikatelského plánu 
 

 

 

Podnikatelský plán  

Založení a provozování jezdeckých potřeb ve Vsetíně 

 

Jezdecké potřeby Carmen, s. r. o. 

 

Autor plánu:     Bc. Petra Šrámková 

Provozovatel:   Bc. Petra Šrámková 

Datum vzniku společnosti:  1. 10. 2015 

Místo podnikání:   Vsetín 755 01 
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4.4 Představení podniku 
 

Základní údaje: 

Obchodní firma:    Jezdecké potřeby Carmen, s. r. o. 

Právní forma:     společnost s ručením omezeným    

Jednatel:    Bc. Petra Šrámková, 

Malá Bystřice 22, Valašská Bystřice 756 27 

Předmět podnikání:    Živnost volná 47. Zprostředkování obchodu a služeb 

Živnost volná 48. Velkoobchod a maloobchod 

Datum vzniku:   1. 10. 2015 

Sídlo:     Nádražní 817, Vsetín 755 01 

Slogan:     Jezdíme pro radost! 

Identifikační číslo:   87465610 

Daňové identifikační číslo:  CZ-87465610 

Telefon:    602 785 654 

E-mail:    jezdeckepotrebycarmen@gmail.com 

Webové stránky:   www.jezdeckepotrebycarmen.cz 

Velikost podniku:   jedná se o malý podnik, který má 1 člena 

 

Tabulka č. 4.1 

Obsah živností 

48. Velkoobchod 

a maloobchod 

Činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k 

další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a 

prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto 

zboží (maloobchod). 

47. 

Zprostředkování 

obchodu a služeb 

Zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění 

obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného.  

 

Zdroj: Nařízení vlády č. 278/2008 (2014) 
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Informace o podniku 

 Společnost Jezdecké potřeby Carmen s.r.o. bude vycházet zejména ze znalostí  

a zkušeností klíčové osoby Bc. Petry Šrámkové. Sídlo je na adrese Nádražní 817, 755 01 

Vsetín. Pro vznik společnosti bylo využito právní formy společnosti s ručením omezeným a to 

z důvodu nejvýhodnějších podmínek ručení, nákladů na vznik společnosti či důvěryhodnosti 

této právní formy podnikání. Podnikatel má zkušenosti v oboru maloobchodu a styku se 

zákazníky. 

 Jelikož se jedná o právní formu společnosti s ručením omezeným, vzniká povinnost 

vést účetnictví a platit DPH. Odvod DPH, jak upozorňuje Jakpodnikat.cz (2014) je nutno 

provádět měsíčně, tuto povinnost mají všichni podnikatelé, kteří se k platbě DPH 

zaregistrovali od roku 2013, dříve byla možnost odvádět DPH čtvrtletně. Platbu musí 

podnikatelka odvést na účet finančního úřadu do 25. dne od skončení zdaňovacího období, 

tzn. daného měsíce.  

 Výhodou malého podniku je variabilita a možnost přizpůsobení se požadavkům 

zákazníků, objednání zboží z velkoobchodu či zakázková výroba ve spřátelené společnosti. 

 Důvod založení společnosti Jezdecké potřeby Carmen, s.r.o. byl hlavně ten, že 

podnikatel chtěl zaplnit mezeru na trhu a tím získat zákazníky. Cílem společnosti je 

poskytovat služby v co nejvyšší kvalitě a především spolehlivě, nabízet nejlepší poměr cena 

ku kvalitě. Podnik se nebojí nést odpovědnost za prodané zboží a poskytnuté služby, zaručuje 

to, co ostatní podniky jen slibují. 

 

4.4.1 Poloha podniku 

  

 Město Vsetín, kde se bude nacházet provozovna jezdeckých potřeb, se nachází na 

úpatí Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů a je okresním městem Zlínského kraje. 

Prodejna se bude nacházet přímo v centru města. Žije zde přes 27 tisíc obyvatel a v jeho 

blízkosti je mnoho kulturních i přírodních památek. Tato krajina je pro chov koní ideální, 

nabízí se mnoho krásných okruhů pro rekreační vyjížďky s koňmi a místy těžší terén je 

vhodný pro trénink dostihových koní. 
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4.4.2 Cíle vlastníků a společnosti 

 

Pro podnik byly sestaveny následující cíle, které jsou dle metodiky SMART, 

- oslovit nejméně 300 potenciálních zákazníků během prvního měsíce od zahájení 

podnikání pomocí propagačních letáků, facebookových stránek a inzerátů v tisku, 

- získat zpětnou vazbu alespoň od 50 % zákazníků do 2 měsíců od oslovení 

(návštěva kamenné prodejny), 

- získat do konce roku 2015 alespoň 100 spokojených zákazníků, kteří se do 

prodejny budou pravidelně a rádi vracet. 

Úkoly: 

 založení a vznik podniku, 

 vytvoření propagačních materiálů 

 tvorba internetového zázemí (internetové stránky, facebookový profil), 

 formulace a využití efektivní marketingové strategie, 

 vytvoření klientské základny, oslovování nových klientů, 

 vytvoření pevných dodavatelských vztahů a následné získávání slev 

Vize 

 Být jedničkou v prodeji chovatelských a jezdeckých potřeb v okrese Vsetín, získat  

a udržet si loajální, spokojené zákazníky a poskytovat jim kvalitní služby. 

 Podnikatelka chce dosahovat trvale dobrých ekonomických výsledků, které 

společnosti zajistí dlouhodobý růst. Zvyšování tržeb nemusí být nijak výrazné, ale mělo by 

být progresivní. 

  

4.5 Analýza trhu pomocí metody PEST 
 

 Následuje popis podnikatelského prostředí, které působí na podnikání, přes obecné 

charakteristiky k jednotlivým specifickým faktorům. Různé, podnikem neovlivnitelné, faktory 

prostupují všemi činnostmi společnosti a to si podnikatelka plně uvědomuje. Tento vliv je 

významný pro bezproblémový vývoj podniku, proto se podnik musí zabývat působením 
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politických, ekonomických, sociálních a technologických aspektů v jeho makroprostředí  

a mezoprostředí, poté na ně bude moci efektivněji reagovat. 

4.5.1 Politicko-právní faktory  

 

 V delším časovém horizontu se nepředpokládají výrazné změny v legislativě, která se 

týká popisované oblasti, kromě změny, která přišla s Novým občanským zákoníkem  

a Zákonem o obchodních korporacích. Jakákoli společnost (i společnost s ručením 

omezeným) musí respektovat a řídit se platnými normami, předpisy a vyhláškami České 

republiky a každý podnik musí platit daně. 

Server Aktuálně.cz (2015) informuje, že v roce 2014 nastoupila nová vláda, která má 

odlišný pohled na ekonomiku a společnost, změn je velké množství, obecně jsou hodnoceny 

jako vstřícné a spíše přátelské vůči občanům, dokonce i v oblasti daňové. Snížená sazba DPH 

ve výši 10 %, která se vztahuje na vybrané produkty, jako jsou knihy, dětská výživa či léky, 

se podniku ovšem nedotýká. V letošním roce podnikatelka nemusí platit poplatky za recept, 

hospitalizaci v nemocnici či vyšetření lékařem, což je jistě pozitivním jevem. Další výhodou 

je zvýšení daňových slev na děti, této výhody podnikatelka v současnosti nevyužije, ale 

v budoucnu to bude pravděpodobně příznivá situace. 

4.5.2 Ekonomické faktory 

 

 Nejdůležitějšími indikátory pro zjištění stavu ekonomického klimatu, které ovlivňují  

i podnikatelovu činnost, jsou především veličiny jako inflace, daňová politika státu, vývoj 

nezaměstnanosti, vývoj HDP či výše úrokových sazeb.  

Podle prognóz Ministerstva financí České republiky (2015) dochází v roce 2015 znovu 

k růstu ekonomiky, předpokládá se růst HDP ve výši 2,7 %. Oživení ekonomiky v česku se 

v posledním čtvrtletí roku 2014 výrazně zrychlilo, reálná hrubá přidaná hodnota vzrostla 

mezičtvrtletně o 1,2 % (největší přírůstek od začátku roku 2008), inflace se pohybuje 

v blízkosti nulových hodnot, v roce 2014 to bylo 0,4 % (predikce na rok 2015 je 0,3 %)  

a situace na trhu práce se zlepšuje. Dalším pozitivním faktem je, že běžný účet platební 

bilance se v roce 2014 dostal do přebytku poprvé od roku 1993.  

 Ekonomika je stimulována pozitivním nabídkovým šokem v podobě nízkých cen ropy, 

cena benzínu klesla na průměrných 30 Kč za litr, což podnikatelce ušetří náklady na provoz 

automobilu. V roce 2016 se předpokládá pouze mírné zpomalení růstu HDP na 2,5 %. 
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4.5.3 Sociální faktory 

 

 Významným trendem v celém světě je velký nárůst lidí, kteří mají sedavé zaměstnání  

a chybí jim pohyb. Navíc roste zájem o chov koní a přibývají lidé, kteří chtějí žít svůj život 

aktivně a hýbat se. Tyto zjištění jsou pro založení jezdeckých potřeb pozitivní. 

 Český statistický úřad (2014) uvádí, že průměrná hrubá mzda ve Zlínském kraji 

vzrostla na 22 683 Kč a počet nezaměstnaných klesl na 7,09 %. Oba tyto ukazatele přispívají 

k pozitivnímu myšlení obyvatel, ti si tak mohou dovolit utrácet více za své koníčky, což může 

být třeba jezdectví a chov koní.  

Východní Morava nabízí rozmanitou přírodu a nádherné památky, což podporuje 

vyjížďky na koních v tomto atraktivním regionu. Je to kraj převážně kopcovitý a okres Vsetín 

tvoří z 55% lesní půda, to je ideální pro letní vyjížďky v příjemném stínu. (Zlínský kraj, 2013) 

4.5.4 Technologické faktory 

 

 V oblasti prodeje jezdeckých potřeb je důležité sledovat vývoj trendů v oboru  

a prodávat moderní výrobky z nejlepších materiálů na trhu. Jelikož vývoj materiálů pro 

výrobu jezdeckého vybavení jde stále kupředu, je nutné, aby podnikatelka byla v tomto směru 

dostatečně informovaná a o tuto problematiku se dostatečně zajímala. Nejnovějším trendem 

jsou materiály, které odvádí vodní páry a jsou odolné vůči nečistotám a mechanickému 

poškození. Hlavním trendem, který je neměnný, je zajištění co největšího pohodlí jezdce  

a koně. 

Zákazníci 

 Okruh cílových zákazníků je poměrně rozsáhlý. Potenciálními zákazníky jezdeckých 

potřeb budou zejména lidé, kteří bydlí v okolí Vsetína a zajímají se o jezdectví a chov koní. 

Finanční náročnost produktů je velmi rozličná, proto není specifikována žádná sociální ani 

věková vrstva, která by podnik navštěvovala. Předpokládá se ovšem, že nejvíce zákazníků 

bude ze střední vrstvy obyvatelstva. Zboží bude nabízeno v různých cenových provedeních 

dle kvality materiálu a zpracování. Vzhledem k výhodnému umístění podniku, který je blízko 

od autobusového i vlakového nádraží, mohou služeb využít i nezletilí zákazníci nebo ti, kteří 

nevlastní řidičské oprávnění. 
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 Ze zjištěných informací lze vyvodit, že ekonomická situace na trhu se zlepšuje  

a spotřebitelé mají více prostředků na volnočasové aktivity, mezi které se řadí také jezdectví  

a chov koní. Jezdectví není výrazně ovlivněno sezónností, snad jen dostihový sport má svůj 

vrchol od května do října. Podnik musí získané informace průběžně zpracovávat a využít je ve 

svůj prospěch, tím nejen zkvalitní svou nabídku, ale bude také o krok před konkurencí. 

  

4.6 Porterův model konkurenčních sil 
 

4.6.1 Konkurenti v odvětví 

 

 Na území města Vsetín není v aktuální době žádná konkurence. V minulosti byli koně 

využíváni převážně pro pracovní účely, těžbu dřeva či jako dopravní prostředek. V dnešní 

době se nejčastěji využívají v dostihovém sportu, rekreačním ježdění a početná skupina 

chovatelů je má pro radost. V obci Ratiboř se nachází sedlářství, které se specializuje 

především na výrobu kožených výrobků a výrobků pro tažné koně. Další konkurent, který se 

ještě více specializuje pouze na výrobky pro tažné koně, se nachází v obci Hošťálková. Oba 

tito konkurenti nejsou pro začínající podnik nijak velkou hrozbou, jak vzhledem ke špatné 

dostupnosti, tak šířkou sortimentu. Jde vidět, že se nedokázali přizpůsobit změně životního 

stylu a nejčastějšího využití koní. Jedinou větší hrozbou jsou Jezdecké potřeby Pegas ve 

Valašském Meziříčí, tento konkurent je sice vzdálen začínajícímu podniku, ale získal si své 

zákazníky. 

 Dle výsledků internetového a osobního průzkumu autorky má podnik pouze  

3 konkurující firmy v okrese Vsetín a jen jedna z nich se zabývá přímo prodejem jezdeckých 

potřeb, Jezdecké potřeby Pegas ve Valašském Meziříčí. Zbylé dvě jsou spíše úzce zaměřené 

na výrobu a opravu kožených produktů, zejména pro tažné koně. V tomto směru mají 

Jezdecké potřeby Carmen konkurenční výhodu, protože se zaměřují jak na prodej, tak na 

opravy jezdeckých potřeb. 

 Největším konkurentem jsou Jezdecké potřeby Pegas ve Valašském Meziříčí, podnik 

nabízí široký sortiment výrobků pro jezdce a chovatele koní. Jeho největší konkurenční 

výhoda spočívá v dlouhodobém působení na trhu (5 let) a získání stálých zákazníků. 
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 Sedlářství Češek v Ratiboři již nepředstavuje velkou hrozbu, zaměřuje se především 

na výrobu kožených výrobků pro tažné koně a výrobu dalších kožených výrobků pro ostatní 

využití. 

 Společnost Kůže, s.r.o. se nachází v obci Hošťálková, což je celkem vzdálená oblast 

(přibližně 15 km) a vyrábí převážně kožené výrobky pro práci s koňmi v lese a vozatajství. 

Tento konkurent podnik ohrožuje nejméně. 

Konkurence v podobě internetových obchodů je opravdu velká, mnoho potenciálních 

zákazníků se rozhodne využít například nižší ceny, ale stále je omezení ve formě ceny 

poštovného a velkou roli hraje nemožnost vyzkoušet si velikost a střih objednávaného zboží či 

kvalitu materiálu. 

4.6.2 Nově vstupující podniky 

 

 Za jednu z možných hrozeb je považován vznik nových jezdeckých potřeb, ale je jen 

velmi malá pravděpodobnost takové události. S ohledem na velikost trhu, který je ideální 

pouze pro jeden podnik, by byl velmi obtížný vstup pro dalšího nového podnikatele. 

S ohledem na tento faktor pak nebude vstup na trh pro nového konkurenta atraktivní. 

4.6.3 Substituty 

 

 Substitutem pro kamennou prodejnu jezdeckých potřeb je, z pohledu na způsob 

zakoupení zboží, možnost koupě těchto věcí na internetu. Spotřebitelé mohou koupit stejné 

věci, které by nakoupili v kamenné prodejně, na internetu a většinou za příznivější ceny. 

Nevýhodou internetových prodejen je, že zákazníci nemohou posoudit materiál výrobků, 

někdy nelze přesně poznat barevné provedení z obrázku nebo zvolit správnou velikost.  

A další nezanedbatelnou nevýhodou internetových nákupů je nutnost platit poštovné, což se 

většinou při koupi jednoho nebo dvou kusů zboží nevyplatí. 

 Z úhlu pohledu na zboží jako takové je substitutem klasické oblečení, jak už levnější, 

zakoupené u obyčejných prodejců, tak speciální (např. outdoorové oblečení a boty nebo 

sportovní vybavení z obchodů jako je Sportisimo či Decathlon). Další možností je domácí 

výroba, například ušití podsedlové dečky na šicím stroji, vytvoření provazové ohlávky 

z provazu dle internetového návodu nebo usušení ovoce místo kupovaného krmiva. 
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4.6.4 Dodavatelé 

 

 Dodavatelské subjekty podnik vybírá na základě značky, kterou preferují zákazníci. 

Samozřejmě také podle toho, jakou stanoví cenu zboží. Kritérium pro výběr dodavatelů je 

cenová náročnost výrobků a četnost dodávek, protože ze začátku si podnikatelka nemůže 

dovolit vybavit prodejnu velkým množstvím druhů zboží, potřebuje proto četnější doplňování 

zásob. Zásadou je samozřejmě to, aby dodávané zboží bylo kvalitní. 

 Jelikož bude podnik malý a objem prodeje také nebude nijak významný (z pohledu 

dodavatelů), nelze vyjednávat výši cen, konečné ceny jsou tedy smluvně dohodnuty. Lze 

ovšem vyjednávat o množstevních a věrnostních slevách. Dodávky jsou zpočátku realizovány 

v týdenních cyklech, z nichž vyplývá lepší dostupnost všech druhů a velikostí zboží. Až se 

podnik rozroste a podnikatelka si bude moci dovolit nakoupit více zboží najednou, 

předpokládá se snížení intenzity dodávek – jednou za dva týdny. 

Nejvýznamnějším dodavatel bude společnost HKM, tato německá společnost je 

předním výrobcem jezdeckých potřeb a mezi závodními i rekreačními jezdci je velice 

oblíbená. Široká škála produktů nabízí vše, co pro anglický styl jízdy může spotřebitel 

potřebovat. Produkty jsou velice elegantní a precizně zpracované.  

Dodavatelem krmiv – granulí, vitamínů, potravinových doplňků a pamlsků, bude 

společnost Fitmin. Jedná se o podnik s dlouholetou tradicí a širokým sortimentem. 

Tabulka č. 4.2 

Hlavní dodavatelé 

 

Výrobce – značka Hlavní produkty k odběru 

HKM Oblečení a přilby pro jezdce, Podložky pod sedla, Ohlávky a vodítka, 

Péče o srst koní, Chrániče pro koně 

Kentaur Podbřišníky, Sedla na koně, Chrániče pro koně, Oblečení a přilby pro 

jezdce, Doplňky k jezdeckým sedlům 

Wintec Oblečení a přilby pro jezdce, Podložky pod sedla, Ohlávky a vodítka, 

Péče o srst koní, Chrániče pro koně 

Waldhausen Oblečení a přilby pro jezdce, Péče o srst koní, Chrániče pro koně, 

Podložky pod sedla, Doplňky k jezdeckým sedlům 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Heureka (2015) 
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Do budoucna podnik plánuje navázat obchodní vztahy se společnostmi Casco, 

Eurostar a Norton. Zvýšením počtu dodavatelů nastane možnost si volit mezi nejvýhodnějšími 

dodavateli. 

4.6.5 Odběratelé 

 

 Zákazníci podniku neboli odběratelé, jsou v dnešní době celkem nároční, chtějí 

kvalitní zboží za přiměřenou cenu. Úmyslem podnikatele je vybudovat si dobré jméno nejen u 

místních zákazníků a stát se tak vyhledávaným podnikem i zákazníků z širšího okolí. 

 

4.7 SWOT analýza 
 

 V této části je zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Cílem je 

zhodnotit skutečnou pozici podniku, nalézt jeho problémy a možnosti dalšího růstu. 

Tabulka č. 4.3 

Silné stránky 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Za nejdůležitější ze svých silných stránek podnikatelka považuje přístup na úrovni  

k zákazníkům, pod tímto pojmem se skrývá příjemné jednání, ochota pomoci zákazníkům  

s výběrem vhodného zboží nebo snaha objednat požadované zboží, které na prodejně chybí.  

Podstatná je také určitá profesionalita, podnikatelka se musí stále vzdělávat v oblasti výrobků 

pro jezdce a chovatele koní, aby mohla kupujícímu pomoci se správným výběrem a také, aby 

mohla zboží lépe prezentovat, vyzdvihnout jeho kvality a tím zvýšit prodejnost. Zásadní je 

také poloha provozovny, která je umístěna na velmi strategickém místě, kde je výborná 

Silné stránky Váha Hodnocení Součin 

Profesionalita 0,2 3 0,6 

Přístup na úrovni 0,3 5 1,5 

Rychlá reakce na kontakt od zákazníků 0,1 4 0,4 

Moderní prostředí 0,15 2 0,3 

Řidičský průkaz sk. B 0,15 5 0,75 

Poloha provozovny 0,1 4 0,4 

Celkem 3,95 
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dostupnost jak pro zákazníky přijíždějící vlakem či autobusem, tak pro ty, kteří přijedou 

automobilem. Autorka vlastní řidičský průkaz a je aktivním řidičem, což se jí bude hodit při 

dovážení zboží na opravu do obce Ratiboř. 

Tabulka č. 4.4 

Slabé stránky 

Slabé stránky Váha body součin 

Nedostatečná praxe a reference 0,35 - 3 - 1,05 

Nerozvinutá síť zákazníků 0,4 - 4 - 1,6 

Výše finančních zdrojů 0,25 - 2 - 0,5 

      - 3,15 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Nejpodstatnější slabou stránkou společnosti je nerozvinutá síť zákazníků, s touto 

skutečností je podnikatelka nejvíce nespokojená. Ovšem v dnešní době, kdy se informace šíří 

velice rychle, se předpokládá, že se to rychle změní a podnikatelka získá svou klientelu 

věrných zákazníků. Nedostatečná praxe je dalším nepříznivým faktorem, který se do 

budoucna bude ztrácet. Výše finančních zdrojů je v začátcích podnikání dostatečná, ale 

podnikatelka si nemůže dovolit vybavit svou prodejnu větším množstvím zboží a ani všemi 

druhy sortimentu, které by si přála. V budoucnu chce autorka investovat co nejvíce prostředků 

do rozšíření sortimentu a moderního vybavení prodejny. 

Tabulka č. 4.5 

Příležitosti 

Příležitosti Váha body Součin 

Rostoucí potenciál trhu 0,1 5 0,5 

Oslovení nových zákazníků 0,25 4 1 

Zvyšující se poptávka po kvalitním zboží 0,2 4 0,8 

Posílení pozice na trhu dle referencí 0,35 4 1,4 

Rozšíření sortimentu 0,05 1 0,05 

Prodloužení otevírací doby 0,05 2 0,1 

Celkem 3,85 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Jelikož je podnikání teprve ve svých začátcích, naskýtá se mnoho příležitostí, které 

musí podnikatelka umět správně využít. Mezi nejzajímavější patří posílení pozice společnosti 

na trhu dle referencí. Pokaždé, když bude kupující spokojen se zbožím a přístupem 

prodávajícího, bude tento pocit šířit dál a podnik tak získá další potenciální zákazníky a ti ho 

budou chtít pravděpodobně v blízké době navštívit. Tato příležitost se nesmí zanedbat, je totiž 

zásadním klíčem k úspěchu. Také rozšířením sortimentu a prodloužením otevírací doby by 

podnik mohl v budoucnu přilákat další zákazníky, kterým současný stav nebude vyhovovat. 

Tabulka č. 4.6 

Ohrožení podniku 

Ohrožení Váha Body Součin 

Vysoká internetová konkurence 0,35 - 4 - 1,4 

Nestabilní finanční trh 0,2 - 2 - 0,4 

Měnící se potřeby a preference zákazníků 0,3 - 3 -0,9 

Změna výše nájmu provozovny 0,15 - 1 - 0,15 

Celkem - 2,7 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Nejvyšší počet bodů a tudíž i největší nespokojenost patří dle podnikatelky vysoké 

internetové konkurenci, tento faktor společnost ohrožuje nejvíce. Jelikož internetové eshopy 

nemají náklady na pronájem a provoz prodejních prostor ani na pracovníky, kteří zboží 

prodávají, mohou si dovolit nižší ceny. Tato skutečnost je naštěstí zmírněna tím, že mnoho 

zákazníků si chce zboží prohlédnout osobně, zkusit kvalitu materiálu a zpracování a pokud se 

jedná o jezdecké oblečení, chtějí si ho vyzkoušet. Velké množství výrobců a jejich střihů totiž 

způsobilo, že nelze určit velikost, která kupujícímu přesně padne. Hrozbou do budoucna je 

změna potřeb a preferencí kupujících. Mohou přestat zboží kupovat na základě toho, že se 

koním přestali úplně věnovat, mohli se dostat do finanční krize nebo budou nakupovat 

v internetových obchodech. Výše nájmu je ve smlouvě pevně stanovená pro první rok, ale 

poté má majitel budovy právo nájem zvýšit. Pokud by ale toto zvýšení nastalo, s největší 

pravděpodobností by nebylo razantní a neohrozilo by tak existenci podniku. Stav finančního 

trhu je v současné době příznivý, úrokové sazby jsou nízké a ekonomika se nachází ve fázi 

oživení. 
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Graf č. 4. 1 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že silné a slabé stránky podniku jsou celkem 

vyrovnané, ovšem příležitosti podniku značně převyšují nad hrozbami. Podnik by se proto 

měl na tyto příležitosti zaměřit a snažit se je co nejvíce využít. Součtem všech kvadrantů 

SWOT analýzy podnik získal kladné skóre (1,95 b.), což vystihuje přínos založení jezdeckých 

potřeb ve Vsetíně, tento přínos bude podpořen především využitím silných stránek (zejména 

přístup k zákazníkům) a příležitostí (posílení pozice díky pozitivním referencím).  

 Ze zjištěných údajů se tedy podnikatelka dá cestou strategie SO, bude se snažit využít 

silné stránky ve prospěch příležitostí. Kombinací profesionality, přístupu na úrovni a rychlé 

reakce na kontakt od zákazníků se pokusí využít příležitosti posílení pozice na trhu dle 

referencí a oslovení nových zákazníků. 

4.8 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

 Údaje pro dotazník byly získány pomocí internetových stránek www.vyplnto.cz, kde 

byly zadány jednotlivé otázky a také pomocí tištěných dotazníků, které autor rozdával ve 

svém okolí. Celkový počet respondentů byl 128 a většina z nich se zúčastnilo pomocí 

internetového průzkumu. Celý dotazník je umístěn do Přílohy č. 6. 

Všeobecně je známo, že většina lidí u koní jsou ženy, mají k nim důvěrnější vztah, 

berou je jako čtyřnohé přátele, které mají rády. Muži se objevují častěji v dostihovém sportu, 

1

2

3

4
Silné stránky

Příležitosti

Slabé stránky

Ohrožení
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který je fyzicky i psychicky náročnější. Proto nebylo až takovým překvapením, že na 

průzkumu se podílelo 82 % žen a 18 % mužů. 

Většina respondentů odpovídala pomocí internetových dotazníků na stránkách 

vyplnto.cz, to se mohlo odrazit na skutečnosti, že pouze dva respondenti byli starší než 51 let 

a to byli ti, kteří vyplnili dotazník v tištěné podobě. Nejvíce dotazovaných patří do věkové 

skupiny 21 až 30 let, což je pro začínajícího podnikatele dobré, vyplývá z toho, že nejvíce 

potenciálních zákazníků je výdělečně činných. 

 Z průzkumu trhu vyplývá, že 58 % dotazovaných je zaměstnáno, 6 % je samostatně 

výdělečně činných a necelé 1 % je v důchodu. Z toho lze odvodit, že skoro 65 % respondentů 

má stálý příjem, což je pro společnost dobré. Předpokládá se, že studenti utratí méně, než lidé 

s pravidelným příjmem. Ovšem v dnešní době má mnoho studentů brigády nebo pracuje na 

částečný úvazek při studiu, takže mají také určitý finanční příjem a často jej utrácí právě za 

své záliby. 

 Všichni dotazovaní by uvítali vznik jezdeckých potřeb ve Vsetíně, což je potěšující 

zjištění. Předpokládá se tedy, že všichni účastníci průzkumu by nově vzniklý podnik 

v nejbližší době navštívili. 

 Díky zjištění, že 82 % potenciálních zákazníků má zájem o anglický styl vybavení pro 

koně, může podnikatelka lépe přizpůsobit vybavení prodejny. Převážná většina vybavení tak 

bude v tomto stylu a jen malá část bude pro westernové ježdění. 

 Všichni dotazovaní nakupují nejčastěji vybavení pro koně, velká skupina z nich pak 

vybavení pro jezdce a krmivo pro koně. Menší skupinou nakupovaných produktů jsou potřeby 

pro tvorbu výběhů a kosmetika pro koně. 

 Celých 56 % respondentů navštěvuje jezdecké potřeby alespoň jednou měsíčně, 2 % 

dokonce jednou týdně a 42% méně často než jednou za měsíc. Z těchto výsledků lze odvodit 

očekávanou návštěvnost podniku, samozřejmě, že průzkumu se nezúčastnili všichni 

potenciální zákazníci, takže lze předpokládat návštěvnost vyšší. 

 Respondenti potvrdili, že nejčastěji je stále navštěvována kamenná prodejna, 76 % 

z nich ji uvádí jako nejčastější způsob nakupování. To potvrzuje domněnku, že internetové 

obchody nejsou zas až tak oblíbené při koupi jezdeckého vybavení. 

 Úplně všichni potenciální zákazníci by uvítali možnost opravy jejich poškozených 

věcí na koně. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že tato služba bude využívána mnoha 
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zákazníky a bude velkým lákadlem do prodejny. Zákazník donese věc, kterou bude chtít 

opravit a když už prodejnu navštíví, je pravidlem, že neodolá a něco si koupí. 

 

4.9 Obchodní a marketingový plán 
 

Marketing a prodej 

Tabulka č. 4.7 

Marketingový plán podniku 

Prvek Popis 

 

a) Průzkum trhu 

Průzkum trhu byl proveden především pomocí internetu, byl 

zaměřen na potenciální zákazníky, kteří sídlí v okrese Vsetín. 

Prostřednictvím skupiny, která je vytvořena na facebookových 

stránkách, se bude podnikatelka snažit oslovit tyto potenciální 

zákazníky pomocí letáků, které zveřejní na těchto stránkách. 

 

b) Marketingové cíle 

Oslovit alespoň 200 zákazníků a získat 25% zpětnou vazbu 

(návštěva kamenného obchodu), efektivně zacílit naši reklamu, 

využít dostupných médií v oslovení klientů (regionálních novin, 

časopisů), využít reklamu prostřednictvím internetu. 

 

c) Segmentace trhu 

Cílovým segmentem jsou zákazníci, kteří pochází z okresu Vsetín. 

Postupně podnikatel plánuje rozšiřování segmentu na zákazníky  

z celé České republiky a to převážně pomocí eshopu. 

 

 

 

d) 4 „P“ 

Produktem je prodej jezdeckých a chovatelských potřeb  

a zprostředkování oprav kožených výrobků. Ceny budou voleny 

převážně s ohledem zejména na konkurenci. Ze začátku chce 

podnikatel stanovit ceny stejné nebo nižší než má naše konkurence  

v tomtéž oboru podnikání. Distribuce bude formou přímého prodeje  

(v místě podnikání Vsetín, Nádražní 817) nebo posléze 

prostřednictvím internetových stránek. Propagace bude volena ve 

formě letáků, Facebookové stránky a dále v novinách, časopisech  

a na internetu. Podnikatel se chce také pravidelně účastnit výstav 

koní a dalších společenských akcí, které lákají příznivce chovu koní. 
 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 Zákazníci jsou jediným zdrojem příjmu podniku, proto autorka podnikatelského plánu 

klade velký důraz na jejich spokojenost. Zajímá ho tedy jejich názor a z tohoto důvodu bude 

na webových stránkách umístěn formulář pro připomínky a hodnocení služeb. Další možností, 

kde se zákazníci mohou vyjádřit, je facebookový profil. Podnikatel si je vědom důležitosti 

rychlého odpovídání na dotazy a dodržování předem stanovených termínů. 
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 Pro věrné zákazníky, kteří budou nakupovat často jak v kamenné prodejně, tak  

v e-shopu, bude připraven věrnostní program v podobě procentuálních slev z celkového 

nákupu či poukazů se slevou na konkrétní zboží. Možností, jak přilákat a udržet si zákazníky, 

je mnoho, podnikatelka bude nabízet možnost zakoupit dárkové poukazy k vánocům, 

narozeninám či jiným příležitostem, které sama připraví. Při zaregistrování mailu bude 

zákazníkům pravidelně přicházet mail s nejnovějšími nabídkami a speciálními slevami. Různé 

akční nabídky se budou pravidelně objevovat také na facebookových stránkách podniku. 

Prioritou je odpovídání na zákaznické e-maily co nejdříve a zodpovědět všechny jejich 

dotazy, za tímto účelem bude podnikatel kontrolovat e-maily i prostřednictvím svého 

mobilního telefonu. 

 Podnikatel se plánuje dále vzdělávat v oblasti jezdeckého vybavení, novinek 

uváděných na trh a nových technologií zajišťujících pohodlí koně i jezdce. Důvodem je větší 

odbornost při odpovídání na konkrétní dotazy zákazníků. 

 Shrnuto a podtrženo, jak uvádí Souček (2005), udržet si dobrého zákazníka je 

mnohokrát (uvádí se, že až čtrnáctkrát) levnější, než získání zákazníka nového.  

 

Segmentace cílového trhu dle daných kritérií 

Geografická - především Zlínský kraj, se zaměřením na okres Vsetín, většinou se 

bude jednat o zákazníky z okolí měst nebo přímo z vesnic, kde je možnost chovu koní. Ale 

cílem je také skupina zákazníků žijících přímo ve městě a dojíždějících ke koním. Tato 

skupina je poměrně četná, protože v okolí podniku se nachází hodně jak samostatných 

chovatelů koní, tak přímo jezdeckých klubů a stájí. 

Demografická – věkově je skupina zákazníků téměř neomezená, zákazníci 

v produktivním věku jsou nejpočetnější skupinou, ale také lidé, kteří jsou již v důchodě, mají 

koně. Velká většina budou ženy, protože u koní je toto pohlaví častější. 

Socioekonomická – skupinu nelze vymezit ani povoláním, ani vzděláním, zájem  

o koně a tudíž o chovatelské a jezdecké potřeby, může mít člověk s jakýmkoli zaměstnáním  

a různou úrovní vzdělání. 

Psychologická – toto kritérium je nejvíce podstatné, našimi zákazníky budou lidé, 

kteří se zajímají o zvířata (především o koně), mají rádi zdravý životní styl 
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Umístění a pronájem prodejních prostorů 

 Podnikatelská činnost bude provozována v pronajatých prostorách. Budova  

k pronájmu se nachází na ulici Nádražní ve Vsetíně, prodejna se bude nacházet v 1. patře této 

budovy, kde je k dispozici 78 m2 užitné plochy. V domě se nachází sociální zařízení  

a v blízkosti jsou stravovací zařízení, takže ani chybějící kuchyňka nepředstavuje problém. 

Umístění prodejny je ideálně dostupné jak pro zákazníky přijíždějící autobusem či vlakem, 

tak pro zákazníky, kteří dorazí automobilem. Od autobusového nádraží je prodejna vzdálena 

450 metrů (cca 5 minut chůze), od vlakového nádraží 300 m (cca 3 minuty chůze). Hned  

u prodejny se nachází parkovací místa s omezenou dobou parkování na 15 minut – tyto 

využijí pravděpodobně zákazníci, kteří přijedou pro určitou věc a ví, že se dlouho nezdrží. 

Parkoviště, které nemá časové omezení, se nachází jen o pár metrů dál přes silnici. 

 Cena nájmu byla stanovena na 6300 Kč za měsíc včetně energií. Tato cena se 

podnikatelce jeví jako přijatelná, protože prostory se nachází na strategickém místě a jsou 

dostatečně prostorné i pro dlouhodobé vedení podniku a případné rozšiřování sortimentu. 

Výhodou je také to, že prostory jsou zrekonstruovány a nemusí se do nich tudíž nijak výrazně 

investovat. 

 Pod pojmem produkt je zahrnuta celá nabídka podniku, která slouží k uspokojení 

daných zákazníků. Produktem Jezdeckých potřeb Carmen, s. r. o. jsou jezdecké a chovatelské 

potřeby a zprostředkování služby, oprav tohoto vybavení. 

 Cena je položkou marketingového mixu jako jediná tvoří příjmy, cena se bude odvíjet 

zejména od trhu a tedy cen konkurence, především Jezdeckých potřeb Pegas ve Valašském 

Meziříčí. Z počátku podnikání podnikatelka nemůže zvolit cenu příliš vysokou, protože si 

nejprve potřebuje získat stálé zákazníky, kteří následně ocení její osobní přístup k řešení 

jejich požadavků a budou prodejnu vyhledávat i při následném mírném zvýšení cen. 

 Místo prodeje je místem, kde se výrobky přesouvají k zákazníkovi, a to v daném čase, 

množství a jakosti. Podnik bude mít ze začátku pouze přímou distribuci – ve vlastní 

prodejně. Zákazníci si zboží nakoupí v kamenné prodejně ve Vsetíně na ulici Nádražní 817. 

Propagace podniku bude v prvním roce skromnější, protože si začínající podnik 

nemůže dovolit investovat do reklamy velké finanční částky. Podnikatelka zvolila propagaci 

pomocí webových stránek, facebookových stránek a twitteru, reklamy v rádiu, v místním 

tisku a letáků. Nejlepší propagací společnosti bude ovšem bezpochyby kvalita zboží a služeb. 
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Založení a provoz facebookových stránek a twitteru nebude podnikatelku stát žádné 

finanční prostředky, pouze čas, který musí věnovat jejich aktualizaci. Facebook je jedna 

z největších sociálních sítí na světě, slouží ke komunikaci mezi uživateli a sdílení různých dat. 

Pro vstup na tuto síť se musí podnikatelka registrovat a vyplnit profil, pak se může zapojovat 

do různých diskuzí, sdílet fotografie a články a využít tuto síť ke svému podnikání  

a vydělávání peněz. (Superia, 2013) 

 Webové stránky budou založeny prostřednictvím společnosti Webnode AG, která je 

nejlevnější na trhu, založení a provoz internetových stránek je za pouhých 125 Kč za měsíc, 

ročně tak podnikatelka zaplatí 1500 Kč. Pro reklamu v rádiu byly vybrány stanice Frekvence 

1 a rádio Valašsko, dalším druhem propagace budou vizitky podniku a propagační leták, 

který je dán Přílohou č. 3 Propagační leták bude umístěn do veterinárních ordinací ve Vsetíně  

a Valašském Meziříčí. 

V nabídce bude možnost nechat si opravit věci pro koně a jezdce. Předpokládá se, že 

většinou kožené nebo koženkové, které jsou doma jen velmi obtížně opravitelné. Tuto službu 

bude zajišťovat pan Češek, který vlastní sedlářství v Ratiboři a jeho hlavní činností je výroba  

a prodej potřeb pro chov a práci s koňmi, specializuje se zejména na oblast těžby dřeva 

pomocí koní. Tato firma se snaží dodržovat staré praktiky ručního šití přízí všech spojových  

a namáhaných částí a tím je zaručena kvalita a dlouhá živostnost opravy. Strojově šité 

výrobky jsou sice levnější, ale možnost jejich poškození je mnohem větší, například při 

protržení nitě dojde k rozpárání a poškození celého spoje.  

Tato nabídka je jedinečná, protože v okolí Vsetína není žádná konkurence, která by 

se zabývala přímo opravou věcí pro koně a jezdce. V jezdeckých potřebách Carmen bude 

sběrné místo těchto věcí a každý týden budou doručovány na opravu do Ratiboře, provize 

z těchto oprav bude 25% vzhledem k tomu, že dovoz bude zajišťován společností Jezdeckého 

potřeby Carmen, s. r. o. 

V kamenné prodejně bude poskytováno poradenství, ohledně poškozených věcí, 

společně se zákazníkem se bude promýšlet, jestli bude lepší věc opravit nebo bude výhodnější 

zakoupit nové zboží. Pokud se tedy zákazník rozhodne věc neopravovat, může mu prodejce 

rovnou nabídnout nové zboží. Tato situace je pro prodejce ideální, může kupujícímu 

nabídnout přesně to, co potřebuje v daný okamžik. 
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4.10 Finanční plán 
 

 Tento plán prokazuje reálnost projektu, identifikuje zdroje a použití peněz na 

začátku a v průběhu podnikání. Jeho součástí je plán nákladů, plán výnosů a peněžních toků. 

Plánovaný výkaz zisku a ztráty a rozvaha. Samotná autorka investuje do podnikání vlastní 

kapitál ve výši 250 000 Kč. Na tento projekt dlouhodobě šetřila i za pomoci svých rodičů ve 

formě stavebního spoření. Výše investičních nákladů je mnohem vyšší, než úspory 

podnikatelky, proto bude muset využít úvěr. Po prozkoumání nabídek od různých bankovních 

institucí se podnikatelka rozhodla oslovit Fio banku, která má nejnižší úrokovou sazbu 

u úvěru, jenž podnikatelka potřebuje, v této bance bude zřízen také podnikatelský účet. 

Bankovní účet 

Nejlepší podmínky pro založení a další provozování bankovního účtu nabízí Fio 

banka, tento produkt byl zvolen nejlepším finančním produktem v hlasování o Cenu 

podnikatelů soutěže Zlatá koruna. Mezi hlavní výhody patří vedení podnikatelského účtu bez 

poplatků a přehledné internetové bankovnictví. Dále nás zajímala možnost získání finanční 

rezervy v podobě půjčky, Fio banka nabízí rezervu až 500 000 Kč s úrokovou sazbou od 8,3 

%. Další výhodou tohoto účtu je možnost zvolit si své číslo účtu, bude tak lépe 

zapamatovatelné pro samotnou podnikatelku a v případě zprovoznění eshopu, bude dobře 

zapamatovatelné pro nakupující. (Fio banka, 2015) 

Služby poskytované zdarma k účtu 

- založení, vedení i zrušení účtu, 

- přehledný Internetbanking, 

- smartbanking pro Android, iOS a 

Windows Phone, 

- API Bankovnictví a aplikaci Fio API,  

- příchozí i odchozí platby v Kč v 

rámci ČR, 

- příchozí platby v € ze Slovenska, 

odchozí platby v € na Slovensko, 

- 10 výběrů měsíčně z bankomatů Fio 

banky, 

- až 5 výběrů měsíčně z ostatních 

bankomatů na území ČR, 

- založení, změna, provedení a zrušení 

trvalých příkazů, inkas i SIPO, 

- oprávnění k účtu je možné kdykoliv 

nastavit i změnit v Internetbankingu, 

- bezkontaktní karta MasterCard Debit 

PayPass, 

- platební karta pro další osobu, 

- výběr hotovosti nad 1000 Kč na 

pobočce.
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Podmínky úvěru 

Úvěr u Fio banky se sjednává k běžnému účtu a díky němu může jít podnikatelka do 

mínusu. Účel půjčených finančních prostředků není nijak vymezen. Výhodou je, že úrok se 

platí pouze z vypůjčené částky a výše úvěru je až do 500 000 Kč. Banka nabízí 3 druhy 

tarifů, byl zvolen Tarif 1, který je určen pro čerpání rezervy po delší dobu. Za přistavení nebo 

obnovu je sice vyšší poplatek (4 % z dlužné částky), ale za samotné čerpání je nejnižší možná 

úroková sazba (8,3 % p.a). Úvěr ve výši 300 000 Kč přeplatí podnikatelka, při době splácení 

72 měsíců a měsíčních splátkách 5 300 Kč, 81 800 Kč. Výše úrokové sazby je poměrně 

vysoká, ale musíme brát ohled na to, že půjčka je bez zajištění a podnikatelka bance nemůže 

poskytnout výkazy o hospodaření, protože podnik teprve vzniká. 

Tabulka č. 4.8 

Podrobnosti úvěru 

 

Celková výše úvěru 300 000 Kč 

Úroková sazba 8,3 % p.a 

Doba splácení 6 let 

Splátka 5 300 Kč / měsíc 

Úroky 81 800 Kč 

Celková částka  381 800 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Idnes.cz (2015) 

Vklad zakladatele 

Pro realizaci záměru bude k dispozici automobil značky Renault, notebook Lenovo, 

multifunkční tiskárna HP a mobilní telefon Samsung. 

Tabulka č. 4.9 

 Vklad zakladatele 

Automobil 50 000 

Notebook 10 000 

Tiskárna 1 500 

Peněžitý vklad (stavební spoření) 250 000 

Mobilní telefon 3 500 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Počáteční rozvaha 

Aktiva 

V dlouhodobých hmotných aktivech se nachází vklad zakladatele, do zásob je 

zahrnuto nakoupené vybavení kamenné prodejny (zboží k prodeji), další částí oběžného 

majetku jsou finanční prostředky vložené na bankovní účet. 

Pasiva 

Podnikatelka vložila do podnikání naspořené finanční prostředky ve výši 250 000 Kč, 

dále pak hmotné prostředky ve formě automobilu, notebooku, tiskárny a mobilního telefonu. 

Tyto prostředky tvoří dohromady základní kapitál. V počáteční rozvaze není zahrnut úvěr, 

který podnikatelka bude mít až 2. října 2015.  

Bankovní úvěr od Fio banky tvoří financování další části majetku, je využit na nákup 

zásob zboží na prodejnu.  

Tabulka č. 4.10 

Počáteční rozvaha k 1.10.2015 

Počáteční rozvaha 

Aktiva Pasiva 

automobil 50 000 ZK 291 500 

PC 10 000 

 

 

tiskárna 1 500 

 

 

b.ú 250 000 

 

 

Celkem 291 500 Celkem 291 500 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Automobil podnikatelka potřebuje nejen pro lepší dostupnost z domova do místa 

podnikání, ale hlavně pro možnost dovozu věcí od zákazníků na opravu do obce Ratiboř, kde 

sídlí smluvní podnik Sedlářství Češek. Pomocí počítače budou vyhotoveny daňové doklady 

pro zákazníky, zpracováváno účetnictví, kontrolován stav skladových zásob a podnikatelka 

bude mít možnost rychlé reakce na maily zákazníků. Prostřednictvím tiskárny budou 

vytisknuty daňové doklady. Finanční částka na bankovním účtu je určena na nákup zásob a 

provoz prodejny. 
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Tabulka č. 4.11 

Zřizovací náklady 

Zřizovací náklady Kč Poznámka 

Vybavení prodejny 450 000 nákup zboží k prodeji 

Ostatní náklady 8 600 výpisy, ověření 

Kancelářské potřeby 1 500 

 Účetní software 2 900 software Vario Express 

Vybavení kanceláře 15 000  

Vybavení prodejních 

prostor 15 000 

dřevěné regály, stojany na 

oblečení 

Přistavení úvěru 12 000  

Propagace 5 000 

vizitky, letáky, reklama 

v rádiu a tisku 

Celkem 510 000  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Vybavení prodejny (zásoby zboží) ve výši 450 tisíc Kč je podrobně rozepsáno v 

Příloze č. 11. Podnikatelka se inspirovala cenami konkurenčních obchodů, zejména svého 

největšího konkurenta Jezdeckých potřeb Pegas. 

Tabulka č. 4.12 

Fixní náklady 

Fixní náklady FN/měsíc FN/rok 

Nájem prodejních prostor (+zálohy) 6 300 75 600 

Čistá mzda 8 200 98 400 

SP a ZP (odváděné zaměstnancem a 

společností) 

4140 49 680 

Splátka úvěru 5 300 63 600 

Paušál na mobilní telefon + internet 600 7 200 

Nákup kancelářských potřeb 600 7 200 

Propagace 1 000 12 000 

Celkem 26 140 313 680 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Fixní náklady můžeme charakterizovat jako takové, které se nemění se změnou 

produkce, v tomto konkrétním případě se změnou množství prodaného zboží. Jedná se  

o platbu nájemného (vč. záloh), platbu mzdy, SP a ZP (osobní mzdové náklady), splátku 

úvěru, paušál na mobilní telefon a internet, kancelářské potřeby a náklady na propagaci. 
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Protože se jedná o začátky podnikání, zvolila si autorka nízkou mzdu. Ministerstvo práce  

a sociálních věcí (2015) uvádí, že minimální výše hrubé mzdy je v roce 2015 9 200 Kč. 

Zaměstnanec a společnost odvede měsíčně 4 140 Kč státu na zdravotní a sociální pojištění. 

Jelikož už společnost s ručením omezeným nemusí tvořit rezervní fond, bude disponibilní zisk 

vyplacen zakladatelce, bude zdaněn 15-ti % srážkovou daní. 

Tabulka č. 4.13 

Výnosy 
 

tržby týdně měsíčně méně často celkem 

Výše útraty          

                                      počet zákazníků 3 72 53 128 

do 500 3 12 4 19 

do 1000 0 26 9 35 

do 2000 0 30 26 56 

nad 2000 0 4 14 18 

  1 500 104 000 105 000 

 průměrné tržby za měsíc (128 zákazníků)     

 

162 500 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 V prvním měsíci podnikatelka předpokládá návštěvnost těchto 128 respondentů, 

v průměru to znamená, že každý den prodejnu navštíví 4 zákazníci a utratí skoro 5 500 Kč. 

Samozřejmě to může být i tak, že prodejnu navštíví i například 20 zákazníků, ale ne všichni si 

něco koupí. 

Graf č. 4.2 

Závislost výše nákupu na četnosti návštěv 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Pro výpočet bylo předpokládáno, že při uvedení odpovědi "méně často", zákazník 

navštíví jezdecké potřeby jednou za 2 a půl měsíce. Při uvedení odpovědi "nad 2 000" 

podnikatelka očekává průměrný nákup ve výši 3 000 Kč (v potaz byla brána nižší částka, 

protože při odpovědi "do 500", se odhadovala částka 500 Kč) 

Graf č. 4.3 

Průměrná výše nákupu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z grafu č. 4.3 vyplývá, že čím častější je návštěva zákazníků, tím nižší je výše jejich 

nákupu a naopak. Tento vývoj se dal očekávat i bez dotazníkového šetření, protože čím častěji 

se zákazník do prodejny dostane, tím méně věcí pro jeden nákup většinou potřebuje. Pokud 

zákazník navštěvuje prodejnu týdně, jeho průměrná útrata se bude většinou pohybovat kolem 

500 Kč, při měsíčních návštěvách výše nákupu stoupne na průměrných 1 450 Kč a při 

návštěvě méně častější budou jeho  výdaje dosahovat 1 650 Kč při každé návštěvě. 

 

 4.10.1 Výkaz zisku a ztráty 

 

 Autorka vychází z průzkumu trhu pomocí dotazníkového šetření, na základě těchto 

informací odhadovala měsíční prodej zboží. Při tvorbě předpovědi výnosů za měsíc se 

vycházelo z průměrného počtu zákazníků a výše jejich nákupů. Výnosy podniku jsou tedy 

tvořeny tržbami z prodeje zboží. 

Celkové náklady obsahují jak fixní náklady, které jsou již rozepsány výše, tak 

variabilní náklady, které tvoří náklady na nákup dalších zásob, výše objednávek se odvíjí od 

množství prodaného zboží. 

0

500

1000

1500

2000

1

týdně

měsíčně

méně často



56 

 

 V následujících dvou letech bude VZZ tvořen stejnými položkami, s tím rozdílem, že 

veškeré tržby a variabilní náklady budou navýšeny o 15 %. Tento krok je z důvodu 

rozšiřování sortimentu, navyšování množství zboží a možnosti navyšování cen. 

 V prvním roce podnikání bude zisk investován do nákupu dalšího zboží a rozšíření 

sortimentu, což přiláká další zákazníky.  

Tabulka č. 4.14 

VZZ pro první 3 roky podnikání 

Položka 2015 [Kč] 2016 [Kč] 2017 [Kč] 

Tržby z prodeje zboží 2291250 2634938 3030178 

Výnosy celkem 2 291 250 2634938 3030178 

Náklady na zásoby 1 941 737 2232998 2567947 

Náklady fixní 313680 313680 313680 

Náklady celkem 2 255 417 2546678 2881627 

VH před zdaněním 35833 88260 148551 

Daň 19 % 6808 16769 28225 

VH disponibilní 29025 71491 120326 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Výkaz zisku a ztráty je v prvním roce podrobně rozepsán na jednotlivé měsíce a je 

dán přílohou č. 12. Celkově dosahuje podnik již v prvním roce kladného hospodářského 

výsledku. V detailním náhledu můžeme vidět, že v některých měsících se podnik dostal do 

ztráty. Záchranou mu bylo období vánoc, kdy autorka předpokládá, že lidé budou kupovat 

skoro třikrát více, než v běžných měsících. Většinou se jedná o dárky přátelům a rodině, 

někdo chce udělat radost sám sobě nebo svému čtyřnohému příteli. 

 Výsledky hospodaření se jeví jako velmi slušné, pokud vezmeme v potaz, že podnik je 

ve svých začátcích. Ovšem celá výše těchto disponibilních zisků je určena pro investování do 

podniku, převážně do rozšíření sortimentu, lepšího vybavení prodejny a následně pro zřízení 

eshopu. 
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4.10.2 Cash flow 

 

 Autorka se rozhodla použít nepřímou metodu sestavení výkazu cash flow. Metoda je 

sice o něco méně přesná, než přímá metoda sestavování, ale v praxi je používána nejčastěji. 

Tato metoda je tvořena dle úpravy výsledku hospodaření běžného roku. Společnost Jezdecké 

potřeby, s. r. o. neplánuje v horizontu tří let od založení investovat do dlouhodobého 

hmotného majetku. Na základě tohoto faktoru proto nebylo do výkazu zahrnuto investiční 

cash flow (bylo by nulové). 

Tabulka č. 4.15 

Cash flow 

rok Toky Odtoky 

Konečný 

stav 

2015 2841250 2748440 92810 

2016 2634938 2546678 88260 

2017 3030178 2881627 148551 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozdíl mezi výnosy a příjmy je zanedbatelný, protože zákazníci platí buď hotově, 

nebo kartou, i když platí kartou, tak převod na bankovní účet trvá přibližně 2 dny. Tyto částky 

jsou zanedbatelné, proto bude pro zjednodušení předpokládáno, že se příjmy rovnají 

výnosům. V příloze č. 13 je podrobný rozpis peněžních toků a odtoků pro prvních 12 měsíců 

fungování společnosti. Na konci prvního roku by měla být podnikatelka v plusu, měla by mít 

k dispozici asi 92 000 Kč. Tyto propočty ovšem nezahrnují mimořádné investice, se kterými 

by měla podnikatelka počítat a proto je velmi dobře, že má určitou finanční rezervu, protože 

většinou všechno stojí více, než se předpokládalo. 

Vývoj cash flow v dalších letech je příznivý, sice nárůst peněžních prostředků není 

nijak vysoký, ale to je zásadně ovlivněno tím, že do výdajů je započten růst výše zásob. 

Takový přísun peněžních prostředků by podniku měl zajistit dobrou výchozí situaci a možnost 

dalšího růstu. 
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4.10.3 Celková zadluženost 

 

Dalším způsobem, jak zhodnotit situaci podniku je ukazatel zadluženosti. Tento 

ukazatel vlastníkovi říká, jaká je úvěrová zatíženost společnosti. Celková zadluženost 

vypovídá o míře krytí majetku podniku cizími zdroji. 

Tabulka č. 4.16 

Celková zadluženost 

 konec 1. roku konec 2. roku konec 3. roku 

Stav úvěru 259743 216014 168515 

Celková aktiva 604320 667260 805176 

Celková zadluženost 0,43 0,32 0,21 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stav úvěru na konci let byl zjištěn pomocí úvěrové kalkulačky z internetových stránek 

Idnes.cz (2015). Celková aktiva pak byla zjištěna součtem nepeněžitých vkladů zakladatelky, 

výše peněžních prostředků na bankovním účtu (z výkazu cash flow) a výše zásob. Výše zásob 

byla pro zjednodušení brána jako na začátku období, protože objednávky zásob byly přibližně 

stejné jako velikost prodeje. Počítalo se s nárůstem zásob každoročně o 15 %. 

Graf č. 4.4 

Celková zadluženost 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na konci prvního roku je 43 % majetku společnosti zatíženo dluhy. Toto číslo je 

celkem vysoké, s přihlédnutím na to, že se jedná o začínající podnik, který nemá žádné větší 

finanční rezervy. Další roky ukazují na zlepšení situace, po druhém roce hospodaření je cizími 

zdroji kryto 32 % podnikového majetku a na konci třetího roku už je to pouze 21 %.  

Takový vývoj by byl optimální, hrozí ale riziko, že podnikatel nebude moci splácet 

úvěr podle plánu a tím by se tento pokles celkové zadluženosti mohl narušit a zpomalit. 

4.10.4 Rentabilita tržeb 

 

 Rentabilita tržeb představuje, kolik haléřů čistého zisku podnik získá z 1 koruny tržeb. 

Za dobrý výsledek jsou považovány hodnoty od 6 %. (Managementmania, 2014) 

Tabulka č. 4.17 

Rentabilita tržeb v % 

 2015 2016 2017 

EAT 29025 71491 120326 

Tržby z prodeje zboží 2291250 2634938 3030178 

ROS 1,27 2,71 3,97 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 V prvních třech letech je rentabilita tržeb podlimitní, ale hodnoty mají vzestupnou 

tendenci. Již v dalším roce by se podnik mohl přiblížit hranici 6 %. 

 

4.11 Rizika 
 

 Snad úplně každé podnikání, zvláště pak začínající, sebou přináší jistá rizika, která by 

měl podnik eliminovat nebo alespoň najít způsob jejich snížení. Autorka vymezila faktory, 

které mohou ohrozit podnik, jeho založení a udržitelnost. 

 Platební neschopnost podnikatelky, respektive její zadluženost, ohrožuje společnost 

stejně, jako kteroukoli jinou. Jako ochranu proti tomuto finančnímu riziku se rozhodla využít 

pojištění úvěru, které umožní odklad splátek v případě dlouhodobé nemoci.  
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 Trh se neustále vyvíjí a potřeby zákazníků také, kupující jsou citliví na cenu a záleží 

jim na pověsti podniku, kde se chystají uskutečnit svůj nákup. Autorka si je tohoto tržního 

rizika vědoma, proto je její nejvyšší prioritou vyhovět všem přáním zákazníků k jejich plné 

spokojenosti. Tím, že bude o zákazníky pečovat, sníží riziko nízké návštěvnosti prodejny. 

 Vláda a její rozhodnutí mohou ovlivnit vnější podmínky a ty by mohly mít negativní 

dopad na podnik. Politická rizika spočívají zejména ve zvýšení daní nebo změnách v zákonů. 

 Dalším možným rizikem, je selhání lidského faktoru. Toto riziko je u podniku 

omezeno na minimum, protože k důvěrným informacím se dostane pouze podnikatelka, takže 

úniky informací nejsou velkou hrozbou. Krádeže majetku jsou také minimální, protože na 

prodejně je dobrý přehled o zákaznících, v případě nutnosti budou instalovány bezpečnostní 

kamery a budou prováděny inventury majetku, aby se na nesrovnalosti přišlo včas. 

 Ve všech oborech, ve všech zemích hrozí rizika vyšší moci, vlivem těchto přírodních 

katastrof a havárií může podnik ztratit například údaje o zákaznících. 

 Na základě dalšího členění si je autorka vědoma poptávkových rizik, sice závislost na 

malém počtu velkých zákazník podnik přímo neohrožuje, předpokládá se, že drtivá většina 

zákazníků budou drobní chovatelé koní. Velké výkyvy v odebíraném množství nejsou moc 

pravděpodobné, ale i kdyby nastaly, není pro podnik problém, udělat větší objednávku pro 

následující týden. Problémy se zaplacením by také nastat neměly, kupující budou platit buď 

hotově, nebo kartou. Tyto problémy by mohly nastat pouze v případě zasílání zboží na 

dobírku, proto se podnikatelka bude snažit tento druh dopravy nerealizovat a požadovat raději 

zaplacení za zboží předem na bankovní účet. 

  Dodavatelská rizika jako je závislost na malém počtu hlavním dodavatelů se podnik 

bude snažit co nejvíce zmírnit tím, že do budoucna plánuje navázat obchodní spolupráci 

s dalšími dodavateli. Spolehlivost dodavatelů (kvalitní zboží, včasné dodání objednávek) 

nelze bohužel zjistit jinak, než osobními zkušenostmi při provozu podniku. Předpokládá se 

využití silniční dopravy jako způsobu dopravování zásob, takže hrozbou mohou být dopravní 

zácpy nebo poruchy automobilů.  

 Rizika vnitřních prováděcích procesů mohou nastat při poruše počítače nebo 

tiskárny, kdy podnikatelka nebude moci zákazníkovi vytisknout daňový doklad, zmírnění 

dopadu v takovém případě může zajistit náhradní počítač a zaslání faktury pomocí emailu. 
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 Pokud se špatně předpoví poptávka, může dojít k nedostatečnému zásobení podniku. 

Toto řídící riziko má i druhý extrém, může dojít k překročení kapacit prodejny, což 

v začátcích podnikání nehrozí, protože prodejna je dostatečně velká a zásoby zboží spíše 

nižší. Toto riziko může nastat až v průběhu podnikání, po navýšení množství zásob a rozšíření 

sortimentu. Mohla by nastat situace, že by byl podnik „přeplácaný“ zbožím a kupující i sama 

podnikatelka by se mohli v tomto množství špatně orientovat. 

 Z vnějšího prostředí podnik ohrožuje možný růst cen zboží, růst úroků či zvýšení 

daní. Proti těmto hrozbám se podnik nijak bránit nemůže, může se snažit pouze zmírnit 

dopady těchto rizik, například zafixováním úrokové sazby u úvěru. 

 Právním rizikem může být nedostatek důkazních materiálů. Například špatné druhy 

nebo množství zboží v dodávce, ale podnikatelka objednávku zadala například telefonicky  

a nemá tak čím dokázat, že si dané zboží neobjednala. Pro zabránění těmto situacím budou 

objednávky posílány prostřednictvím emailu. 

 

4.12 Přílohy 
 

 Poslední částí podnikatelského záměru jsou přílohy, které autorka uvedla v přílohové 

části diplomové práce. Jedná se o různé dokumenty potřebné k založení společnosti, 

propagační materiály a další důležité  

 

4.13 Postup založení Jezdeckých potřeb Carmen, s. r. o. 
  

 Společnost zakládá Bc. Petra Šrámková jako jediný zakladatel ke dni 1. října 2015. 

V tomto období je přechod k nižším teplotám a předpokládá se, že zákazníci budou 

potřebovat nové zboží. Předmětem činností vzniklé společnosti budou živnosti volné, obor 47.  

Zprostředkování obchodu a služeb a 48. Velkoobchod a maloobchod.  

 Aby mohl podnik vzniknout k 1. 10. 2015, je třeba učinit mnoho kroků, které musí být 

vyřízeny s dostatečným předstihem. Všechny kroky na sebe musí časově i věcně navazovat. 

Nejprve musí být vyhotovena a podepsána Zakladatelská listina (Příloha č. 4) za 

přítomnosti notáře, který ověřuje platnost podpisu. Zároveň se stanoví jednatel společnosti  
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a podepíše čestné prohlášení, zároveň se souhlasem s výkonem funkce a podpisový vzor. 

Sepsáním zakladatelské listiny je společnost s ručením omezeným fakticky založena.  

Dalším krokem je sepsání nájemní smlouvy na prodejní prostory na adrese Nádražní 

817, Vsetín 755 01, o celkové rozloze 78 m2 se společností RE/MAX Česká republika, která 

se zabývá pronájmem jak bytových, tak i nebytových prostor. Nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. V pronajatých prostorách se bude 

nacházet provozovna a také sídlo společnosti, z tohoto důvodu je nutné sepsat souhlas 

vlastníka s umístěním sídla společnosti s úředně ověřeným podpisem vlastníka a pořídit výpis 

z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce. 

K tomu, aby zakladatelka získala živnostenské oprávnění, je nutné, aby se dostavila 

na Živnostenský úřad ve Vsetíně, na kterém je od 1. 8. 2006 zřízeno Centrální registrační 

místo, kde může klient zároveň při ohlášení živnosti rovněž učinit oznámení i vůči dalším 

správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně  

a úřadu práce. Vyplní Jednotný registrační formulář, ke kterému přiloží doklad o zaplacení 

správního poplatku ve výši 1 000 Kč, výpis z rejstříku trestů (Příloha č. 10), nájemní smlouvu 

a notářský zápis o založení společnosti.  

 Na základě splnění všeobecných podmínek a předložení podstatných dokumentů, je 

živnostenský úřad povinen do 5 dnů žádost vyřídit a vydat podnikatelce výpis 

z živnostenského rejstříku. 

Nyní je společnost založena, má vyřízené sídlo i oprávnění k výkonu činnosti, je na čase, aby 

podnikatelka založila účet u Fio banky a.s. a v nejbližším možném termínu zakladatelka 

složí peněžitý vklad (250 000 Kč) na účet společnosti. Banka jí, jako správci vkladu, poté 

vydá potvrzení o tom, že byl účet založen a došlo ke splacení základního kapitálu. 

 Od podepsání zakladatelské listiny běží šesti měsíční lhůta, kdy musí být podán návrh 

na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Tento krok uskuteční podnikatelka  

u Krajského soudu v Ostravě, k návrhu přiloží podstatné dokumenty jako je 2x notářský zápis 

o založení společnosti, souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, 2x čestné prohlášení 

jednatele, prohlášení správce vkladu, potvrzení banky o splacení základního kapitálu, výpis ze 

živnostenského rejstříku a výpis z rejstříku trestů. Vzhledem k tomu, že se jedná o prvozápis, 

je nutné zaplatit 6 000 Kč za nalepení kolkové známky. 
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  Po doručení usnesení Krajského soudu o zapsání společnosti do obchodního 

rejstříku, získá společnost Jezdecké potřeby Carmen, s. r. o. přidělené identifikační číslo (IČ 

87465610) a po uběhnutí 15-ti denní čekací lhůty (nabytí právní moci usnesení o zapsání 

společnosti do obchodního rejstříku) smí podnikatelka zahájit svou podnikatelskou činnost.  

 Zápisem do obchodního rejstříku ovšem povinnosti podnikatelky nekončí, první 

instituce, kterou podnikatelka navštíví, bude zřejmě banka, kde předloží výpis z obchodního 

rejstříku a získá tak možnost disponovat s peněžními prostředky tvořící základní kapitál. 

Následuje registrace společnosti k dani z příjmu právnických osob na finančním úřadě, která 

je nutná do 30-ti dnů, kde je přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ). Přihlášení je pomocí 

relativně jednoduchého formuláře. 

 Z důvodu těchto časově velmi náročných činností, které váznou především na 

rychlosti odbavení ze strany úřadů, je nutné, aby podnikatelka začala vyřizovat všechny 

povolení a další povinnosti nejpozději 2 měsíce před plánovaným zahájením podnikání, tj. 

1. 8. 2015. 

 

4.14 Návrhy a doporučení 
  

 Následující návrhy a doporučení vychází z předpokládané situace podniku, která byla 

určena pomocí provedených analýz. Pomocí SWOT analýzy byla zjištěna převaha silných 

stránek a příležitostí a navržena tak strategie SO. Záleží na podniku, jak své silné stránky 

dokáže využít ve prospěch příležitostí, nejdůležitější bude přístup k zákazníkům. Pokud 

budou kupující spokojení, získá společnost na základě pozitivních referencí další zákazníky  

a to posílí její pozice na trhu tím, že získá konkurenční výhodu. I za předpokladu 

převažujících silných stránek a příležitostí, je důležité, neustále pracovat na zmírnění nebo 

odstranění slabých stránek a ohrožení. Nejzásadnější z nich jsou internetová konkurence  

a nerozvinutá síť zákazníků. Internetová konkurence v podobě e-shopů je opravdu velká, ale 

pořád většina zákazníků nakupuje jezdecké potřeby raději v kamenné prodejně, ať už 

z důvodu možnosti vyzkoušení si zboží nebo proto, že nemusí platit poštovné jako při nákupu 

v internetovém obchodě. 

 PEST analýza zhodnotila podnikatelské prostředí jako přívětivé pro vznik nového 

podniku. Celková výhodná situace se vyznačuje nízkými úrokovými sazbami a hojným 

zájmem lidí o aktivní způsob života (takže se předpokládá růst zájmu o jezdectví). Navíc 
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oblast Východní Moravy je pro vyjížďky na koních přímo stvořená. Okru zákazníků je 

rozmanitý, protože zájem o koně je zastoupen v každé věkové i sociální skupině. Největší 

prospěch má podnik ze zákazníka, který se jezdectví teprve začíná věnovat, už jen základní 

vybavení v případě vlastního koně vyjde přibližně na 15 až 20 tisíc Kč. 

 Konkurence podniku je opravdu minimální, jedinou reálnou hrozbu představují 

Jezdecké potřeby Pegas ve Valašském Meziříčí. Tento podnik si za 5 let své existence získal 

stálé zákazníky, ale autorka věří, že svým přístupem si tyto zákazníky získá na svou stranu  

a jim se nebude chtít dojíždět do 20 km vzdáleného Valašského Meziříčí. Podnikatelka by 

měla pravidelně vyhodnocovat služby dodavatelů a udržovat vztahy jen s těmi, kteří budou 

spolehliví. 

Doporučení, jakým směrem by se měl podnik ubírat, je v podstatě vidina 

nejpravděpodobnější budoucnosti podniku. Autorka by se chtěla co nejvíce vzdělávat 

v oblasti chovu koní, jezdeckého sportu a samozřejmě jezdeckého vybavení, aby mohla 

poskytovat kvalitní poradenství při nákupu zboží. Aby si rozšířila vědomosti, bude se 

účastnit různých odborných seminářů, cena za tyto programy není nijak vysoká, takže si to 

bude moci dovolit. Další možností je četba odborných článků zveřejněných jak na internetu, 

tak v časopisech jako je Jezdectví, Chov koní nebo Svět koní.  

V nejbližší možné době bude zřízen také internetový prodej zboží pomocí eshopu. 

Na stránkách MůjPrvníEshop.cz (2015) je mnoho potřebných informací o začátcích tohoto 

podnikání. Tak jako založení klasického obchodu, také založení eshopu potřebuje dobrou 

strategickou přípravu – business plan. Takový plán už ovšem podnik mít bude, takže si ušetří 

spoustu času a peněz. Také náklady na nákup produktů, pronájem skladovacích prostor, 

personál, balení, marketing a další nutné náklady bude moci podnik rozložit mezi eshop  

a kamennou prodejnu, což se jeví jako podstatná výhoda. Další rozhodnutí bude směřovat 

k výběru dopravní společnosti, ze začátku bude autorka využívat služeb České pošty (při 

zasílání zboží po domluvě přes e-mail přímo zákazníkovi), ovšem při zřízení eshopu bude 

uvažovat o využití přepravních společností jako je PPL, Geis Parcel nebo TopTrans. Se kterou 

společností navážeme dlouhodobé vztahy, bude záležet na zacházení s balíky. Samozřejmostí 

bude možnost osobního odběru na prodejně, to je výhodou existence kamenné prodejny. 

Dalším krokem je zvolení technického řešení, první možností je nechat si eshop „udělat na 

míru“, což je sice velmi hezké, ale také pořádně drahé, takové zřízení eshopu vyjde přibližně 

na 100 000 Kč. Pro začátek provozování eshopu je nejlepší variantou pronájem eshopu. 

Stránky shoptet.cz (2015) nabízí tuto variantu Business za 990 Kč měsíčně, v ceně je navíc 
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zahrnuto 1 000 Kč na cílenou reklamu na Google AdW a technická podpora pro individuální 

úpravy eshopu. Podstatou dlouhodobé prosperity bude nejen zákazníky získat, ale hlavně je 

udržet, proto se podnik bude muset snažit udělat pro zákazníky maximum, k tomu by mělo 

pomoci odborné poradenství autorky, umožnění online platby a snadný průběh nákupu. 

Nakonec je také důležité zaregistrovat eshop ve srovnávačích zboží (Heureka.cz, Zboží.cz). 

Reklamu nově vzniklému eshopu bude dělat kamenná prodejna na svých facebookových 

stránkách, přímo v prodejně a na svých letácích. 

Jelikož někteří zákazníci by jinak nemohli využít služeb prodejny, protože jim to 

časově nevychází, v delším časovém horizontu by podnikatelka chtěla prodloužit otevírací 

dobu prodejny a zaměstnat jednoho prodavače nebo prodavačku. Ze začátku by se jednalo 

nejspíše o práci na dohodu nebo zkrácený úvazek. Zaměstnaný prodejce bude muset být 

důvěryhodný, protože bude hospodařit s majetkem společnosti a také by měl mít alespoň 

určitý přehled v oblasti jezdectví a chovu koní. 

Dlouhodobým plánem autorky je neustále se zlepšovat v každém ohledu jejího 

podnikání, v prodeji kvalitního zboží, poskytování odborného poradenství a zprostředkování 

oprav jezdeckého vybavení. Světová hospodářská krize snad již dozněla v uších spotřebitelů  

a nově vznikající podnik tak má poměrně velké šance na úspěch v dané oblasti podnikání. 

Zákazníci zaměřují svou poptávku hlavně na kvalitní zboží, jsou ochotni zaplatit vyšší částku, 

pokud za ni dostanou zboží, které má dlouhou životnost. 

Podnik na základě finančních výkazů vykazuje zisk a je schopen v časovém horizontu 

6-ti let splatit úvěr. Pozitivní také je, že zadluženost podniku se rok od roku snižuje  

a rentabilita tržeb roste. Těchto prvních 6 let bude pro podnik zásadní.  

Další možností podniku v budoucnu je prodej jezdeckých potřeb na výstavách koní 

na Prostřední Bečvě a dostihových dnech ve Slušovicích. K tomu by bylo potřeba zakoupit 

nebo vypůjčit prodejní stan.  
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5 Závěr 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit podnikatelský plán na založení malého 

podniku, kterým budou Jezdecké potřeby Carmen, s. r. o. ve Vsetíně a zhodnotit jeho reálnost 

a životaschopnost. 

Podnikatelský plán byl vytvořen zakladatelkou Bc. Petrou Šrámkovou, která učinila 

rozhodnutí založit vlastní podnik, který se zabývá prodejem zboží a zprostředkováním oprav 

jezdeckých potřeb. K rozhodnutí založit vlastní podnik nejvíce přispěla vize samostatnosti  

a možnosti uplatnění v oboru, který je autorce blízký. Volba této oblasti podnikání vycházela 

z mezery na trhu, potřeb potenciálních zákazníků, ale i osobních zkušeností. Jelikož 

založením podniku se zásadně změní dosavadní způsob života zakladatelky, bylo nutné zvážit 

všechny skutečnosti, které souvisí se založením podniku a jeho následným provozováním. 

Nejen samotné založení podniku je náročné, jeho provozování je ještě náročnější. Z celistvého 

pohledu na činnosti, které začínající podnikatelka musí zvládnout, je zřejmé, že to rozhodně 

nebude mít lehké. Musí si připustit, že minimálně v prvních letech podnikání nebude mít 

skoro žádný volný čas. Ovšem výhled na to, že se podnikání tak říkajíc rozjede a bude 

přinášet zisk a tudíž i radost z úspěchu, je velmi motivující.  

Pro posouzení reálnosti plánu bylo nutné sestavit precizně zpracovaný podnikatelský 

plán, jehož účelem je minimalizovat riziko možného neúspěchu při budoucí činnosti podniku. 

Podnikatelský plán upozorňuje na faktory ohrožující společnost, kterým by měla být 

věnována značná pozornost. 

Jak už vyplývá z citátu jednoho neznámého autora: "koně jsou drazí, návykoví  

a mohou narušit schopnost zdravě uvažovat," tak lidé za své záliby budou utrácet stále. 

Jelikož se jedná o živé tvory, nelze je "zazimovat" jako motorku nebo odložit do skříně jako 

kolečkové brusle, které člověk vytáhne, až si na ně vzpomene. To je pozitivem pro celý 

podnikatelský plán, znamená to, že i v případě, kdy se sníží příjmy kupujících, tak výši 

nákupů pouze omezí, ale nakupovat nepřestanou. 

Vybraná právní forma společnosti s ručením omezeným se jeví jako nejvhodnější  

z hlediska způsobu ručení, který je u této právní formy do výše nesplacených vkladů, 

společnost tedy ručí celým svým majetkem. V rámci podnikatelského záměru byl popsán 

podnik, jeho produkt, proběhla analýza okolí podniku a jeho konkurence. Dále byl popsán 

postup při založení společnosti s ručením omezeným. Pro zhodnocení vnitřního a vnějšího 
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podnikatelského prostředí byla použita SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model 

konkurenčních sil a dotazníkové šetření. Podnik již v prvním roce vykazuje určitou míru 

zisku, sice malou, ale není ve ztrátě. Z výsledků provedených analýz lze vyvodit, že tržní 

prostředí, zvolené autorkou, je vhodné pro založení prodejny s jezdeckým vybavením. 

Kapitola návrhy a doporučení potom navrhuje možnou budoucnost podniku, kam by měl 

směřovat.  

Závěrem autorka usoudila, že v dnešní době má tento podnikatelský plán velkou 

naději na úspěšný start a dlouhodobou prosperitu.  
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