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1.   Úvod 
Podniky sa v súčasnej dobe musia vyrovnávať so zmenami ich okolia, ktoré ich ovplyvňujú 

a musia sa snaţiť týmto zmenám prispôsobovať a obmedzovať ich dopady na ne. Jedným 

z východísk pre toto je zostavenie dobrého a ţivotaschopného podnikateľského plánu.  

 

Témou mojej bakalárskej práce je zostavenie podnikateľského plánu novovznikajúcej firmy 

s jej moţnosťami na trhu a stratégiami presadzovania na ňom, jej vývojom a hrozbami, ktoré 

jej hrozia od okolia. Jedná sa o firmu, ktorá bude v budúcnosti predmetom môjho podnikania. 

Východiska v tejto práci sú prípravou pre podrobné spracovanie podkladov môjho 

pripravovaného podnikania. 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce je definovať predmet podnikania, ktorým sa bude táto 

novovznikajúca firma zaoberať, zistiť konkurenciu, ktorá môţe firmu ohroziť, definovať 

potenciálnych zákazníkov, určiť trh na ktorom bude pôsobiť, poukázať na jej príleţitosti 

a hrozby a na spôsob akým bude vstupovať do povedomia ľudí.  

 

Moja bakalárska práca je rozdelená na tri časti a to teoretická časť, praktická časť 

a charakteristika podniku. Teoretická časť zachycuje definovanie pojmov, ako sú podnik, 

podnikanie, zachycuje výňatok z obchodného a ţivnostenského zákonníka, popis jednotlivých 

druhov podnikania, znaky pre nich príznačné, a súčasne popisuje štruktúru podnikateľského 

zámeru. 

 

V aplikačnej časti je popísaný podnikateľský zámer vzniku novej firmy zaoberajúcej sa 

výrobou športových súprav, cenovo dostupných širokej verejnosti a zároveň kvalitou 

porovnateľnou svetovo významným značkám, a ich predajom do predajní športového 

oblečenia a športovým klubom v regióne Čadca a Ţilina. Nachádzajú sa tam aj popísané 

očakávané náklady, príjmy a zisk v rámci troch rokov. 

 

V časti charakteristika podniku je opísaný samotný podnik, jeho zvolená právna forma, 

základný kapitál a ostatné charakteristiky s tým súvisiace. 
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2.   Teoretické východiska 

2.1 Začíname podnikať 

2.1.1 Podniková filozofia, ví zia a poslanie firmy 

Podniková filozofia predstavuje jasný a eticky podloţený zmysel firmy. Je motivačným 

nástrojom, ktorý určuje rámec pre formuláciu strategických cieľov, vytvára vzťah 

k zákazníkovi, dodávateľom a veriteľom, vytvára postoj firmy ku konkurencii a 

spolupracovníkom firmy.  

Pri vymedzovaní firemnej filozofie sa musí brať v úvahu rôznorodosť a preferencie 

zainteresovaných subjektov. 

 Vlastníci: usilujú sa o bezpečnosť a zhodnocovanie kapitálu 

 Manaţéri: preferujú dynamický rozvoj podniku 

 Zamestnanci: poţadujú uspokojovanie vlastných potrieb  

 Zákazníci: chcú odpovedajúcu ponuku tovaru vzhľadom k ich cenám 

 Dodávatelia: usilujú o rýchlosť splatenia záväzkov 

 Veritelia: chcú dodrţiavanie zmluvných podmienok  

 Konkurenti: zaujímajú sa o rast podielu na trhu 

 Vláda: preferuje podporu vládnych programov, dodrţiavanie právnych predpisov a 

zákonov 

 Odborové zväzy: usilujú o stabilitu zamestnanosti, pracovné podmienky 

 Miestne zastupiteľstvá: chcú príspevky na ochranu ţivotného prostredia a charitatívnu 

činnosť pre oblasť  

 Špeciálne záujmové skupiny: snaţia sa o podporu vlastných programov [6] 

Vízie sú myšlienky, ktoré predbiehajú svoju dobu, musia byť motivačnou súčasťou 

podnikovej filozofie, vymedzujú orientáciu a budúci vývoj firmy.  

Tvorba filozofie firmy má niekoľko súčastí, ktoré vymedzujú vzťah k jednotlivým subjektom: 

 Vízia 

 Kto sme a koho predstavujeme: prednosti podniku, úspechy, heslo, slogan 

 Zákaznícka filozofia: cieľové skupiny a záujmy zákazníkov 

 Zamestnanecká filozofia: zásady vedenia a mzdovej politiky, inovačná a vzdelávacia 

politika 

 Vzťahy a záväzky voči spoločníkom: rozdelenie zisku, úhrada záväzkov 

 Vzťahy k ostatnému okoliu: ochrana ţivotného prostredia, podpora vládnych 

programov, dodrţiavanie zákonov [6] 
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Dobrá a účinná filozofia firmy ukazujú základné smery vývoja firmy a jej spôsob chovania.  

Predmet činnosti, hranice v ktorých sa pohybuje, výrobky a sluţby vymedzuje poslanie firmy.  

Thomas Watson riaditeľ IBM hovorí: „Základná filozofia má väčší vplyv na výkonnosť 

podniku neţ technologické prostriedky, kapitálový základ a organizačná štruktúra 

dohromady“. 

Poslanie firmy vymedzuje hranice, v ktorých sa pohybuje, predmet činnosti a okruh výrobkov 

a sluţieb. Je tu zahrnutá úvaha o tom, či sa bude firma orientovať na jeden druh tovaru, alebo 

sluţby, či na celú substitučnú skupinu, poprípade na široký záber sortimentov a diverzifikáciu 

činností.  

 

2.1.2   Predpoklady úspešného podnikania 

Hlavný predpoklad úspešného podnikania je rovné podmienky pre všetky podnikateľské 

subjekty. Zloţky podmienok obchodného podnikania je moţné rozdeliť do ôsmych hlavných 

súborov:  

1) legislatíva – zákony upravujúce podmienky obchodného podnikania predstavujú 

základný rámec činností. Jedná sa predovšetkým o obchodný a ţivnostenský zákon. 

Ďalšou poţiadavkou je dobre fungujúce súdnictvo a štandardné uplatňovanie zákonu 

o konkurzoch. Ďalšia zloţka legislatívy sa týka ochrane proti nekalej súťaţi a ochrane 

malých a stredných podnikov. 

2) daňové a odvodové zaťaţenie – v tejto oblasti sa odčerpávajú vytvorené prostriedky. 

Jedná sa predovšetkým o: 

a) daň z pridanej hodnoty – podľa doporučení Európskej únie by najväčšia sadzba 

nemala prekročiť hranicu 20%.  

b) daň z príjmu právnických osôb, ktorá predstavuje priame odčerpávanie zisku.  

c) príspevok na poistenie zamestnancov – vzhľadom k tomu, ţe sa jedná 

o pomerne veľkú percentuálnu čiastku ku mzdám, sa podniky snaţia voliť také 

formy zamestnávania pracovníkov, pri ktorých by sa tejto povinnosti vyhli. 

d) systém účtovníctva a auditu 

e) úroveň ciel 

3) dostupnosť úveru – Medzi základné poţiadavky podnikania patrí dostupnosť 

k finančným zdrojom. Predovšetkým začínajúce firmy potrebujú kapitál pre zahájenie 

a rozvíjanie podnikateľských činností. Ďalšou poţiadavkou je sadzba úrokov a dĺţka 
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úverov. V dnešnej dobe sa banky bránia dlhodobým úverom, pričom vychádzajú zo 

zlého portfólia dlţníkov. 

4) zmeniteľnosť meny – k významným predpokladom plne rozvinutých obchodných 

vzťahov patrí voľná zmena meny. 

5) podpora investičnej činnosti – ide hlavne o podporu investičnej činnosti zo strany 

štátu. 

a) úprava odpisov investičných prostriedkov – hmotného majetku. Miera odpisov 

je riadená štátom a je významným ukazovateľom pre výpočet daňového 

základu. Čím väčšia je táto miera, tým viac zniţuje daň z príjmu právnických 

osôb. 

b) Moţnosť odkladu daní – „daňové prázdniny“ môţu byť zavedené na určité 

obdobie v plnom rozsahu, alebo formou dočasného skrátenia daní. 

6) podpora exportu – zaraďujeme tu hlavne zloţky týkajúce sa:  

a) štátnej podpory prezentácie výrobkov a výrobcov v zahraničí 

b) poistenie vývozu 

7) technická infraštruktúra  

a) pre rýchle spojenie medzi obchodnými partnermi sa za nevyhnutné povaţuje 

stav telekomunikácií. Dôleţitosť sa predovšetkým kladie dobrej telefónnej 

sieti, kvalitnému faxovému spojeniu a diaľkovo prenášaným informáciám 

b) spôsob a rozsah pouţívania výpočtovej techniky 

c) dopravná sieť zabezpečujúca rýchle a bezporuchové distribučné procesy [6] 

 

2.2   Zaloţenie podniku 

 
Účelom zakladania a prevádzkovania podnikov za účelom tvorby zisku je ponúkať taký 

produkt, ktorý nájde uplatnenie na trhu, tzn. ţe svojím predajom umoţní dosiahnutie zisku.  

 

Osobnosť podnikateľa je moţné charakterizovať týmito znakmi: 

1) zaisťuje produkt pomocou, ktorého uspokojuje potreby iných osôb 

2) svoj produkt neustále inovuje zavádzaním nových technológií 

3) je organizátorom, ktorý trvale organizuje spájanie výrobných faktorov 

4) nesie riziká svojej činnosti [4] 
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Osobné predpoklady podmieňujúce úspešnosť podnikateľa: 

 odvaha a priebojnosť podstupovať riziko  

 schopnosť jednania s ľuďmi a presadenia sa v konkurenčnom prostredí 

 schopnosť predvídania budúceho vývoja a reálneho odhadu situácie 

 schopnosť zvoliť vhodnú právnu formu podniku 

 schopnosť zaistenia potrebného kapitálu [4] 

 

Existuje nespočetné mnoţstvo dôvodov prečo ľudia zakladajú podniky. Jedná sa 

predovšetkým o osobnú nezávislosť, príleţitosť robiť niečo, čo má človek naozaj rád, dobré 

meno podniku, ochrana ţivotného prostredia, ale tým hlavným cieľom je snaha o dosiahnutie 

zisku a zvýšenie hodnoty podniku.  

Matematicky sa dá výška zisku vyjadriť nasledujúcimi vzorcami: 

Hrubý zisk = príjmy – výdaje 

Hrubý zisk = výnosy – náklady 

Čistý zisk = hrubý zisk  - dane a tvorba povinných fondov – odpočítateľné položky 

 

Aby podnik čo najlepšie prosperoval, je dôleţité aby všetky jeho činnosti boli efektívne 

a hospodárne. To znamená správne zachádzanie a vyuţívanie strojov a zariadení, úspora 

materiálu a energie, správne vyuţívanie schopnosti pracovníkov a pracovnej doby. Či je 

podnik efektívny zistíme podľa ukazovateľov rentability. Dlhodobý hospodársky úspech 

zaisťuje aj dobré meno podniku = goodwill, ktoré by sa mal podnikateľ mal snaţiť udrţať. 

Vzhľadom k tomu by podnikateľ mal plniť svoje sľuby, termíny, dodrţovať kvalitu svojho 

produktu a mnohé iné. 

 

2.2.1   Činnosti súvisiace so zaloţením podniku:  

Medzi jedno z hlavných rozhodnutí patrí to, ţe sa človek rozhodne stať podnikateľom, 

k čomu ho môţu viesť rôzne dôvody, ako je prianie byť si sám sebe šéfom, túţba po 

nezávislosti, potreba úspechu a peňazí, alebo prirodzený sklon k riskovaniu apod.. 

Kľúčovými rozhodnutiami podnikateľa o podnikaní sú: 

1) rozhodnutie o predmete činnosti – ide o kľúčové rozhodnutie pri zakladaní podniku, 

pri ktorom vychádza z vlastných skúseností, znalostí a moţností. Nápad na nový 

výrobok alebo sluţbu môţe vzniknúť pozorovaním neuspokojených potrieb v dennom 
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ţivote. Uţitočné informácie a podnety je moţné získať aj na úrovni miesta bydliska, 

a to informácie o: 

 podnikateľských zónach 

 technickej a dopravnej infraštruktúre  

 investičných zámerov obce alebo mesta  

 počtu obyvateľ a jeho štruktúre 

 pracovnej sile 

 a mnohé iné 

Kaţdú myšlienku alebo nápad je potrebné zhodnotiť z hľadiska ţivotaschopnosti a to 

hlavne otázkami ohľadom: 

 moţnosti rozšírenia trhu 

 potenciálnych zákazníkov 

 dodávateľov 

 konkurencie a jej postavením na trhu 

2) rozhodnutie o právnej forme podnikania – toto rozhodnutie dlhodobo ovplyvňuje 

činnosť podniku. Pri tomto rozhodovaní je potrebné zváţiť predovšetkým t ieto 

faktory: 

 právny priestor, rozsah ručenia  

 priestor na riadenie podniku 

 daňové zaťaţenie a iné predpisy 

 podielnictvo na zisku a strate 

 náklady a administratívna náročnosť určitej právnej formy 

Zmena právnej formy je náročná a to nie len ohľadom administratívneho hľadiska, ale 

aj ohľadom zmeny vzťahov medzi spoločníkmi.  

3) rozhodnutie o umiestnení podniku – môţe ovplyvniť úspešnosť podnikania.  

Typy podnikania vzhľadom na voľbu umiestnenia: 

a) pracovne orientované – podstatný je dostatok pracovných miest a vyhovujúca 

dopravná infraštruktúra na ich presun 

b) energeticky orientované – stanovisko sa umiestňuje do miest s výhodným 

energetickým potenciálom ako sú nízke ceny za energie.  

c) dopravne orientované – stanovisko sa viaţe na miesta s dobrým dopravným 

spojením 
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d) materiálovo orientované – stanovisko sa umiestňuje čo najbliţšie 

k materiálovým zdrojom. Cieľom je zníţenie nákladov na poriadenie surovín 

a materiálových vstupov 

e) odbytovo orientované – snaha o umiestnenie, čo najbliţšie k zákazníkom 

4) rozhodnutie finančne ekonomické – podnikateľ posudzuje finančnú silu zakladaného 

podniku na základe úspešne spracovaného kvalitného podnika teľského zámeru. A na 

základe neho je spracovávane jeho finančné krytie. Musí obsahovať plán nákladov, 

výnosov, hospodársky výsledok a zároveň zdroje jeho krytia. Dôleţité je tieţ uvedenie 

ako sa zaistia dané finančné prostriedky, poprípade ich splatenie. [4]  

 

Podnikanie dáva človeku moţnosť: 

 kontrolovať svoj osud  

 plne rozvíjať svoj potenciál  s pocitom, ţe ich nikto nezneuţíva  

 dosiahnutie nadpriemerných ziskov a vysokej ţivotnej úrovne 

 odlíšiť sa od firemne previazaných ľudí 

 prispievať svojmu sociálnemu okoliu a spoločnosti [8] 

 

Rozdelenie podnikateľov: 

a) Drobný podnikateľ zamestnáva menej ako 10 zamestnancov a aktíva alebo obrat jeho 

firmy nepresahuje 2 mil. Eur. 

b) Malý podnikateľ zamestnáva menej ako 50 zamestnancov a aktíva alebo obrat jeho 

firmy nepresahuje 10 mil. Eur.  

c) Stredný podnikateľ zamestnáva menej ako 250 zamestnancov, aktíva firmy 

nepresahujú 43 mil. Eur alebo obrat 50 mil. Eur. [8] 

 

2.2.2   Rysy úspešného podnikateľa:  

1) sebadôvera – podnikateľ musí dôverovať svojím vlastným schopnostiam, musí vedieť 

neustupovať pred prekáţkami a neúspechmi a musí dokázať zhodnotiť riziko.  

2) vytrvalosť – reakcie na podnikateľské zásahy sa neprejavia okamţite, ale s určitým 

časovým odstupom, preto je pri podnikaní nevyhnutný určitý stupeň vytrvalosti.  

3) Informovanosť – v podnikaní platí, ţe šťastie praje pripraveným a preto by mal mať 

podnikateľ vybudované informačné kanály o konkurencii, zákazníkov, situácií na 
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trhoch práce, kapitálu a výrobkoch a zároveň mať prehľad o politickej a ekonomickej 

situácií. 

4) Iniciatíva – podnikateľ by mal konať skôr ako ho o to niekto poţiada. 

5) zodpovednosť – nezodpovednosť v podnikateľových záväzkoch voči dodávateľom pri 

dodrţovaní zmluvných podmienok svojim zákazníkom a zamestnancom za platenie 

daní a dodrţovanie zákonov sa negatívne prejaví v postojoch k tejto firme, poprípade 

sankciami zo strany štátnych inštitúcií. 

6) Monitoring, vyuţitie príleţitostí a silných stránok – podnikateľ by mal neustále 

sledovať a skúmať vývoj okolia a jeho nové príleţitosti pre jeho podnikanie v ňom. 

7) Rešpektovanie okolitej reality – podnikateľ pri svojom podnikaní musí rešpektovať 

poprípade ho prispôsobiť rade zákonov a prostrediu, ktoré ho globalizuje. 

8) Koncepcia cena – kvalita – flexibilita – v súčasnej dobe sa nestačí spoliehať len na 

niţšiu cenu oproti konkurencii, dôleţitými atribútmi sú aj kvalita produkcie a pruţné 

reagovanie na poţiadavky zákazníkov.  

9) Úsilie o úspech – úspech členíme na: 

a) objektívny úspech – dá sa vyjadriť hospodárskym výsledkom, ktorý ma tri 

základné úlohy: je finančnou odmenou podnikateľa za prevzatie rizika, je 

finančným zdrojom reprodukcie podnikania, vyjadruje ekonomickú účinnosť 

podnikania. 

b) subjektívny úspech – je výsledkom vnímania jedinca, alebo skupiny ľudí.  

10) racionálne chovanie – neúspech v podnikaní je daný troma moţnosťami: nastali 

neočakávané zlé podmienky v podnikaní, ktoré sa nedali predvídať, bol zlý plán, alebo 

podnikateľ svoj plán nesplnil pre nesprávne konanie. [10] 

 

2.2.3   Predpoklady úspechu začínajúcej firmy:  

Budúci podnikatelia by mali zohľadniť tieto kroky a doporučenia, aby nedošlo k zániku 

firmy: 

 mať motiváciu a odhodlanie podnikať – Predpokladom pre rozvoj firmy je mať čo 

najsilnejšiu motiváciu zaloţenú na osobných zámeroch, plánov a ţelaní. Dôleţitým 

predpokladom úspechu je aj zároveň zmysluplnosť, kvalita a reálnosť týchto cieľov.  

 zohľadnenie osobných predpokladov pre podnikanie – podnikanie je spojené 

s mnoţstvom práce a veľkou zodpovednosťou za všetky svoje činy a rozhodnutia. 
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 objaviť a definovať medzeru na trhu – na začiatku kaţdého podnikania by mal byť 

dobrý nápad a predpoklad jeho reálnej ţivotaschopnosti a uplatnenia na trhu. 

 objasnenie podnikateľského zámeru – umoţní predísť riziku moţného neúspechu 

a odhaliť slabé a silné stránky podnikania. 

 objasnenie potreby finančných a iných zdrojov – pre stanovenie potreby týchto 

zdrojov je východiskom definovanie rozsahu podnikateľských aktivít. Jedná sa 

o skupiny zdrojov: finančné, materiálne, ľudské, informačné.  

 vymedzenie predmetu podnikateľskej činnosti a voľba vhodnej právnej formy 

podnikania – podnikateľ sa musí rozhodnúť, či bude podnikať ako fyzická alebo ako 

právnická osoba. Pokiaľ sa rozhodne pre obchodnú spoločnosť bude zvaţovať, či 

zaloţí osobnú alebo kapitálovú spoločnosť.  

 príprava rozpočtu – ide hlavne o dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, obeţné 

aktíva, predpokladané výnosy, náklady a zisk, tok peňaţnej hotovosti, návratnosť 

vloţeného kapitálu.  

 spracovanie podnikateľského plánu [10] 

 

2.3   Finančné zdroje 

2.3.1   Finančné prostriedky potrebné na podnikanie:  

1) Finančné prostriedky potrebné na zaloţenie firmy – charakter vloţeného základného 

kapitálu závisí predovšetkým na zvolenej právnej forme podnikania.  

2) Nutné finančné prostriedky na poriadenie dlhodobého majetku – ide predovšetkým 

o budovy, pozemky, výrobné zariadenia, počítače, software. Peniaze v týchto 

poloţkách sú dlhodobo zmrazené a nemôţu byť pouţité k iným účelom. 

3) Finančné prostriedky potrebné k zaisteniu plynulého chodu firmy – inak nazývané ako 

pracovný kapitál, definovaný ako zásoby + pohľadávky + finančný majetok. Pracovný 

kapitál predstavuje mnoţstvo peňazí potrebných k financovaniu prevádzkových 

operácií. 

4) Rastový kapitál – objavuje sa keď dochádza k rozšíreniu firmy, alebo pri zmene smeru 

činností a priorít. [8] 

2.3.2   Druhy finančných zdrojov:  

Finančné zdroje delíme na dve hlavné skupiny: 



 

 12 

1) vlastné zdroje – Pri zakladaní podniku je potrebné mať k dispozícií určitý kapitál vo 

forme peňazí. Pokiaľ tieto peniaze patria zakladateľovi jedná sa o vlastný kapitál. 

Hlavným zdrojom sú osobné úspory, ktoré predstavujú najmenej nákladný zdroj 

financovania. 

2) cudzie zdroje – zahrňujeme medzi ne: 

a) príbuzný a priatelia – sú trpezlivejší ako cudzí investori a nepoţadujú splatnosť 

v krátkych časových termínoch.  

b) súkromný investori – investujú do rozjazdu podniku s cieľom poţadovania 

vyššieho výnosu z vloţených prostriedkov s dlhodobejšou splatnosťou rozloţenou 

do neskorších rokov v závislosti na prosperovaní firmy. Súkromný investori 

poţadujú menšie výnosy ako oficiálne investorské firmy. 

c) investičné spoločnosti – sú to ziskové organizácie, ktoré investujú do firiem 

s rozvojovým ziskovým potenciálom. Tieto spoločnosti investujú kapitál 

s protihodnotou vlastníckeho podielu vo firme. [8]  

 

2.4   Ľudské zdroje 

 
Aktuálnou poţiadavkou je dostatok pracovných síl, pretoţe zadováţiť si pracovníkov aspoň 

s priemernou kvalifikáciou je veľmi zloţité. Ďalšou významnou poţiadavkou na pracovníkov 

je kvalita a zručnosť zamestnancov. [6]  

Ľudia tvoria intelektuálny kapitál firmy so svojimi schopnosťami, vedomosťami a hodnotami. 

Na základe analýzy pracovných miest a personálneho plánovania sa prevádza: 

 vzdelávanie, hodnotenie a odmeňovanie 

 výber, prijímanie a získavanie pracovníkov 

 prepúšťanie, penzionovanie a rozmiestňovanie pracovníkov [4] 

 

Riadenie ľudských zdrojov je rozhodujúcim nástrojom pre ekonomickú úspešnosť firmy a to 

zvyšovaním jej výkonnosti a konkurencieschopnosti. Ak má byť získavanie nových 

pracovníkov efektívne  podnik musí jasne určiť poţiadavky na uchádzačov.  

Podnik musí určiť: 

 dosiahnuté vzdelanie 

 poţadovanú prax 

 znalosti 
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 schopnosti 

 osobné charakterové vlastnosti [4]  

2.5   Analýza SWOT 

 

Názov tejto analýzy je skratkou odvodenou z anglického názvu: Strengths, Weaknesses, 

Oportunities, Threats (silné a slabé stránky, príleţitosti a hrozby). Technika analýzy spočíva 

v rôznej kombinácií týchto faktorov. Zakladá sa na interných (silné a slabé stránky) 

a externých informáciách situácie firmy (o príleţitostiach na trhu a jeho hrozbách). Výsledky 

analýzy umoţňujú zaujať strategický postup pred hrozbami konkurencie a trhu. 

1) externé informácie o situácií firmy: 

a) príleţitosti 

 získavanie nových trhov 

 vyuţitie polohy spoločnosti 

 vývoj nových balení 

 rozvoj sluţieb a servisu 

 vyuţitie IS/IT 

b) hrozby 

 vstup konkurencie na trh 

 rast vstupov 

 zmena legislatívy 

 pomalý rast trhu 

 zvyšujúce sa nároky odberateľov 

2) interné informácie o situácií firmy: 

a) silné stránky 

 kvalitný výrobok a sluţby 

 lojalita ku značke a firme  

 tradície 

 diverzifikácia firmy 

 vnútorná organizácia firmy 

 image firmy 

b) slabé stránky 

 malý rast produktivity 

 reklama  
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 veľkosť firmy 

 zastaralé výrobne zariadenia 

 komunikácia vo vnútri podniku [6]  

2.6   Marketingový mix 

 

Marketingový mix je rada aktivít, ktoré firma vyvíja pre ovplyvňovanie prianí a potrieb 

zákazníkov. 

4P marketingu podľa E. J. McCarthyho: 

1) product – produkt, výrobok 

2) price – predajná cena 

3) promotion – priestorová distribúcia 

4) placement – podnecovanie odbytu [4] 

 

Ţivotný cyklus výrobku je v nemalej miere ovplyvňovaný marketingovým mixom. Ţivotný 

cyklus výrobku sa skladá zo štyroch častí: uvedenie na trh, rast, zrelosť a úpadok. [4] 

 

2.7   Ţivnostenský a obchodný zákon 

2.7.1   Ţivnostenský zákon: 

Ţivnostenský zákon upravuje podmienky ţivnostenského podnikania a kontrolu nad ich 

dodrţiavaním. 

Ţivnosť je podľa tohto zákona definovaná ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, 

vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok 

ustanovených týmto zákonom. Môţe byť prevádzkovaná fyzickou osobou (ţivnostník) alebo 

právnickou osobou, pokiaľ tá splní podmienky ustanovené týmto zákonom. Koncesia 

(povolenie na prevádzkovanie ţivnosti) sa vyţaduje len v prípadoch vymedzených týmto 

zákonom.  

Všeobecné podmienky pre prevádzkovanie ţivnosti pokiaľ zákon neustanovuje inak sú:  

 dosiahnutie veku 18 rokov 

 spôsobilosť na právne úkony 

 bezúhonnosť (za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovaţuje ten, kto bol 

právoplatne odsúdený a to za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo 

iný trestný čin, ktorý spáchal úmyselne a ktorého skutková podstata súvisí 

s predmetom podnikania. [12] 
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Rozdelenie ţivností: 

A) ohlasovacie – sú tie, ktoré pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na 

základe ohlásenia. Ohlasovacie ţivnosti sa ďalej členia:  

a) remeselné – podmienkou prevádzkovania ţivnosti je odborná spôsobilosť 

získaná vyučením v obore. 

b) viazané – podmienkou prevádzkovania ţivnosti je odborná spôsobilosť, ktorá 

bola získaná iným spôsobom. 

c) voľné – pokiaľ nie je podmienkou prevádzkovania ţivnosti odborná 

spôsobilosť ustanovená 

B) koncesované – sú ţivnosti, ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie.  

 

Preukazom ţivnostenského oprávnenia je: 

A) ţivnostenský list, ktorý osvedčuje splnenie podmienok ustanovených ţivnostenským 

zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích ţivností, a do vydania ţivnostenského listu 

rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením.  

B) koncesovaná listina, ktorou bola udelená koncesia 

C) výpis zo ţivnostenského registra [12] 

 

Odborná spôsobilosť je preukazovaná výučným listom alebo iným dokladom o riadnom 

ukončení príslušného učebného oboru alebo príslušného študijného oboru. [12] 

 

2.7.2  Obchodný zákon: 

Obchodný zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj 

niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním. 

Podnikateľom podľa tohto zákona je: 

A) osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri 

B) osoba podnikajúca na základe ţivnostenského oprávnenia  

C) osoba podnikajúca na základe iného neţ ţivnostenského oprávnenia, podľa osobitných 

predpisov 

D) fyzická osoba vykonávajúca hospodársku výrobu a ktorá je zároveň zapísaná do 

evidencie podľa osobitného predp isu [11] 
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Podnik podľa tohto zákona je definovaný ako súbor hmotných, ako aj osobných 

a nehmotných zloţiek podnikania, ku ktorému patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, 

ktoré patria podnikateľovi a slúţia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju 

povahu majú tomuto účelu slúţiť.  

Prevádzkarňou sa rozumie pre účely tohto zákona priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá 

podnikateľská činnosť. Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku 

ktorému sa môţe pripojiť názov prevádzkarne, alebo iné rozlišujúce označenie.  

 

Obchodné meno: 

Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej 

podnikateľskej činnosti. Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. 

Obchodné meno fyzickej osoby môţe obsahovať dodatok, ktorý odlišuje osobu podnikateľa 

alebo druh podnikania. Obchodným menom obchodných spoločností a druţstva sa rozumie 

názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. Podnikateľ je povinný podľa tohto 

zákona uvádzať obchodné meno spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, 

najmä s dodatkom „v likvidácií“, „v konkurze“, alebo „ v reštrukturalizácií“. Obchodné meno 

nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať 

klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. 

 

Obchodné tajomstvo: 

Obchodné tajomstvo je tvorené všetkými skutočnosťami obchodnej, výrobnej alebo 

technickej povahy, ktoré súvisia s podnikom, a ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu 

materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch beţne 

dostupné, a majú byť podľa vôle podnikateľa utajené  a ten ich utajenie zodpovedajúcim 

spôsobom zabezpečuje.  

 

Obchodný register: 

Obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je 

zbierka zákonom ustanovených listín.  

Do obchodného registra sa zapisujú: 

A) druţstvá, obchodné spoločnosti, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný 

zákon, právnické osoby zaloţené podľa práva Európskych spoločenstiev, podniky 

a organizačné zloţky podnikov zahraničných osôb  
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B) odštepné závody a iné organizačné zloţky podnikov, pokiaľ tak ustanoví osobitný 

zákon 

C) fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú 

podnikateľmi podľa tohto zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na 

vlastnú ţiadosť, alebo pokiaľ tak ustanovuje osobitný zákon [11] 

 

Obchodné spoločnosti: 

Obchodná spoločnosť sa rozumie právnická osoba zaloţená za účelom podnikania.  

Obchodnými spoločnosťami podľa obchodného zákona sú: 

 verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.) 

 komanditná spoločnosť (k.s.) 

 spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) 

 akciová spoločnosť (a.s.) [11] 

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môţu byť zaloţené aj za iným 

účelom pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.  

 

Verejná obchodná spoločnosť 

Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosťou, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod  

spoločným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne nerozdielne celým svojím 

majetkom. 

Obchodné meno musí obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť“, ktoré sa môţe 

nahradiť skratkou „ver. obch. spol.“ alebo „v.o.s.“, ak obchodné meno obsahuje priezvisko 

aspoň jedného zo spoločníkov, postačí iba dodatok „a spol.“.  

Návrh na zápis tejto spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci 

spoločníci. Spoločník je povinný, aby splatil svoj vklad v lehote určenej v spoločenskej 

zmluve, inak bez zbytočného odkladu po vzniku spoločnosti. V prípade, ţe sa so splatením 

vkladu oneskorí, je spoločník povinný platiť úrok z omeškania vo výške 20% z dlţnej sumy, 

ak spoločenská zmluva neurčuje inak.  

Na obchodné vedenie spoločnosti má oprávnenie kaţdý spoločník v rámci zásad medzi nimi 

dohodnutými. Zisk, ktorý je určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov rovným dielom. 

Podiel na zisku určený na základe ročnej účtovnej závierky je splatný do troch mesiacov od 

jej schválenia. 
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Zmenou spoločenskej zmluvy môţe do spoločnosti pristúpiť ďalší spoločník alebo zároveň 

môţe spoločník zo spoločnosti vystúpiť, v prípade ţe zostanú v spoločnosti aspoň dvaja 

spoločníci.  

Štatutárnym orgánom v.o.s. je kaţdý zo spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje, ţe 

konajú spoločne. Ak sú len niektorí spoločníci spoločenskou zmluvou poverení na konanie 

v mene spoločnosti vo všetkých jej záleţitostiach, sú len títo spoločníci jej štatutárnym 

orgánom. Verejná obchodná spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky spoločnosti celým 

svojím majetkom spoločne a nerozdielne. [11] 

 

Komanditná spoločnosť 

Komanditná spoločnosť je spoločnosťou, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za 

záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v obchodnom 

registri (komanditisti) a jeden alebo viac spoločníkov ručí celým svojím majetkom 

(komplementári). Komanditista je povinný vloţiť do spoločnosti vklad vo výške určenej 

spoločenskou zmluvou, najmenej vo výške 250eur. Vklad je povinný splatiť v lehote, ktorú 

určuje spoločenská zmluva, inak bez zbytočného odkladu po vzniku spoločnosti, prípadne po 

vzniku svojej účasti v spoločnosti. 

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“, alebo 

postačí aj skratka „kom. spol.“ alebo „k.s.“. Pokiaľ obchodné meno spoločnosti obsahuje 

meno komanditistu, v tom prípade ručí tento komanditista za záväzky spoločnosti ako 

komplementár.  

Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci 

spoločníci. Na obchodné vedenie spoločnosti majú oprávnenie len komplementári. 

V ostatných záleţitostiach rozhodujú komplementári spoločne s komanditistami väčšinou 

hlasov, ak spoločenská zmluva nestanovuje inak. Pokiaľ spoločenská zmluva nestanovuje 

inak, tak pri hlasovaní má kaţdý spoločník jeden hlas.  

Rozdelenie zisku na časť pripadajúcu komanditistom a časť pripadajúcu komplementárom sa 

určí pomerom, ktorý určuje spoločenská zmluva, inak sa zisk medzi nich rozdelí na polovicu. 

Ak zo spoločenskej zmluvy nevyplýva niečo iné, rozdelia si komplementári časť zisku, ktorá 

na nich pripadá rovným dielom a komanditisti podľa výšky ich splatených vkladov. 

Štatutárnym orgánom tejto spoločnosti sú komplementári. [11] 
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Spoločnosť s ručením obmedzeným  

Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosťou, v ktorej základné imanie tvoria vopred 

určené vklady spoločníkov. Spoločnosť môţe byť zaloţená jednou osobou. Spoločnosť môţe 

mať najviac 50 spoločníkov. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov všetkým 

svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného 

vkladu, ktorý je zapísaný v obchodnom registri. 

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spol. s r.o.“ alebo „s.r.o.“. Hodnota 

základného imania tejto spoločnosti musí byť minimálne vo výške 5000 eur. Hodnota vkladu 

spoločníka musí byť aspoň vo výške 750eur. Pokiaľ sa spoločník zaviaţe vloţiť do 

spoločnosti nepeňaţný vklad, musí spoločenská zmluva obsahovať určenie predmetu tohto 

nepeňaţného vkladu a určenie jeho peňaţnej sumy, v akej sa nepeňaţný vklad započítava na 

vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal.  

Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť kaţdý peňaţný 

vklad splatený najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňaţných vkladov spolu 

s hodnotou odovzdaných peňaţných vkladov musí byť však aspoň vo výške 50% zo zákonom 

ustanovenej minimálnej výšky základného imania. Pokiaľ spoločnosť zaloţil jeden 

zakladateľ, môţe byť zapísaný do obchodného registra, len ak je v plnej výške splatené jej 

základné imanie. 

Spoločník je povinný splatiť vklad, najneskôr do piatich rokov od vzniku spoločnosti alebo od 

jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad. Spoločník, ktorý 

v danej lehote nesplatil peňaţný vklad, je povinný platiť úrok z omeškania vo výške 20 % z 

nesplatenej sumy. Spoločnosť vytvára rezervný fond v čase a vo výške, ktorú určuje 

spoločenská zmluva. pokiaľ rezervný fond nebol vytvorený uţ pri vzniku spoločnosti, je 

spoločnosť povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za 

rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to najmenej vo výške 5 % z čistého zisku, ale nie 

viac ako 10 % základného imania. [11] 

 

Akciová spoločnosť 

Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej sa základné imanie rozvrhuje na určitý počet 

akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov 

všetkým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. Obchodné meno 

spoločnosti musí obsahovať v názve označenie „akciová spoločnosť“ alebo skratku „akc. 

spol.“ alebo skratku „a.s.“.  
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Akciovú spoločnosť delíme na súkromnú akciovú spoločnosť a verejnú akciovú spoločnosť. 

Za verejnú akciovú spoločnosť je povaţovaná spoločnosť, ktorá vydala všetky akcie alebo 

časť akcií na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, alebo ktorej akcie boli prijaté burzou 

na obchodovanie na trhu cenných papierov. Verejná akciová spoločnosť, ktorá vydala všetky 

akcie vo forme akcií na meno, má najviac 100 akcionárov a jej akcie nie sú prijaté burzou na 

obchodovanie na trhu cenných papierov, môţe so súhlasom dvoch tretín všetkých akcionárov 

rozhodnúť, ţe prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a zmení sa na súkromnú akciovú 

spoločnosť. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení 

spoločnosti, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú 

spojené s akciou ako s cenným papierom. Akcia môţe byť vydaná v podobe listinného 

cenného papiera alebo v podobe zaknihovaného cenného papiera. 

Spoločnosť môţe byť zaloţená jedným zakladateľom, pokiaľ je tento zakladateľ právnickou 

osobou, v opačnom prípade dvaja alebo viacerí zakladatelia. Ak je spoločnosť zakladaná 

dvoma alebo viacerými zakladateľmi, uzavrú zakladateľskú zmluvu. Ak spoločnosť zakladá 

jeden zakladateľ, zakladateľská zmluva sa nahrádza zakladateľskou listinou. 

Hodnota základného imania spoločnosti musí byť minimálne vo výške 25 000 eur. Pred 

vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatených najmenej 

30 % z peňaţných vkladov. 

Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % zo základného 

imania. Tento fond musí byť kaţdoročne dopĺňaný najmenej vo výške 10 % z čistého zisku 

vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, aţ do dosiahnutia výšky rezervného fondu najmenej 

do výšky 20 % základného imania.  

Orgány spoločnosti:  

 Valné zhromaţdenie 

 Predstavenstvo 

 Dozorná rada [11] 

 

2.8   Podnikateľský plán 

 
Základným strategickým dokumentom je podnikateľský zámer, ktorý musí mať spracovaný 

kaţdý podnikateľský subjekt, alebo podnikateľ. Je strategickým materiálom, ktorý prezentuje 

firmu pomocou čísiel a slov. Dobre spracovaný plán uvádza všetky údaje jasne, stručne 

a v rôznych variantoch. Zámery musia presvedčiť a upútať potenciálnych záujemcov o ich 
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výhodnosti a musia umoţňovať záujemcom o zoznámenie sa s cieľmi a činnosťou firmy. 

Spracovatelia zámerov majú previesť analýzu minulosti, súčasnosti a predpokladanej 

budúcnosti. Zámery by mali zdôrazňovať silné a zároveň aj slabé stránky podniku, poprípade 

navrhovať ich odstránenie či zmiernenie. Podnikateľský plán by mal slúţiť na rôzne účely, 

jeho cieľom je formulovanie základných rozvojových procesov podniku a popísať dlhodobé 

ciele jeho rozvoja.  

Cieľom  podnikateľského zámeru je: 

 analyzovanie počiatočného stavu,  

 ujasnenie si postupov ďalšieho rozvoja,  

 preukázanie, ţe vymedzených cieľov môţe byť dosiahnuto,  

 dokázanie, ţe výsledky budú viesť k uspokojeniu predpokladaných potrieb 

spoločnosti, 

 mal by presvedčiť akcionárov, potenciálnych investorov, spoluvlastníkov a tých 

ktorým je podnikateľský zámer určený, ţe výsledky podniku budú zaujímavé aj pre 

nich samotných. [4] 

Aţ po dobre spracovanom podnikateľskom pláne sa môţe dospieť k zdôvodneniu formulácie 

plánu a zmien, ktoré sa prejavia zvýšením efektívnosti firmy. Tieto zmeny sa môţu týkať: 

 v systéme a metódach riadenia 

 v organizácií práce 

 v diverzifikovaní výroby, technológie odbytu apod. [4] 

 

Podnikateľský plán pomáha ujasniť finančné zdroje, nároky na riadenie, vedenie, rozvoj 

a zmeny kvalifikácie všetkých pracovníkov, výrobnej kapacity a jej štruktúry, zmeny 

v marketingu a obchod potrebné pre dosiahnutie budúcich cieľov. [4]  

Plánovanie umoţňuje urobiť lepšie rozhodnutia v danej dobe, tým ţe sa berú do úvahy všetky 

dôleţité činitele. Plán je určený pre ľudí, ktorý dávajú peniaze do podniku, ako sú investori, 

ktorí očakávajú, ţe sa im peniaze vrátia späť aj s príslušným úrokom. [5] 

Súhrn by nemal presahovať dve strany. Je veľmi dôleţitý, pretoţe je nositeľom imidţu 

a prvého dojmu z predpokladaného podnikateľského zámeru. Potenciálni investori väčšinou 

čítajú iba súhrn, a ak ich ten neosloví tak mu nevenujú ďalšiu pozornosť. Preto by mal byť 

stručný, jasný, mal by vzbudiť záujem a mal by sumarizovať celý obsah podnikateľského 

zámeru. [3] 
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Pri zostavovaní podnikateľského zámeru sa musia brať do úvahy všetci s finančnou účasťou 

na podnikaní, ktorí budú mať záujem si ho preštudovať: 

1) investori – tí, ktorí vloţia peniaze do daného podnikania so zámerom dosiahnutia 

zisku. 

2) veritelia – tí, ktorí poţičajú peniaze s očakávaním ich vrátenie aj s úrokom. [5] 

 

Existujú tri skupiny, pre ktoré sa pripravuje podnikateľský plán:  

1) investori 

2) podnikateľ 

3) prevádzkovatelia [3] 

 

Vedúci pracovníci, ktorí budú riadiť podnikanie by sa mali zúčastniť na tvorbe plánu 

s presvedčením o jeho reálnosti. Uskutočniteľnosť podnikateľského zámeru závisí na 

dôkladnom marketingu, správnom manaţmente a zabezpečení finančných záleţitostí. [5] 

 

2.8.1   Osnova podnikateľského plánu:  

1) obsah – mal by byť obmedzený len na prvé tri úrovne nadpisu 

2) zhrnutie – súhrnná informácia toho, čo je na nasledujúcich stránkach plánu podrobne 

rozpracované. Mal by vzbudiť v čitateľovi záujem  prečítať si aj zvyšok plánu. Nemal 

by obsahovať menej ako dve a viac ako sedem stránok. 

3) všeobecný popis firmy – uvádza sa tu dátum zaloţenia a sídlo firmy, majitelia, 

predstavenie produktu. Mali by tu byť spísané aj úspechy z minulosti ako sú získanie 

patentu, víťazstvo v súťaţi apod.. Je dôleţité definovať stratégiu firmy, tzn. jej ciele 

a cesty k ich dosiahnutiu vyjadrené slovne a aj pomocou čísel.  

4) kľúčové osobnosti – u vedúcich osôb spoločnosti sa uvádza ich vzdelanie a skúsenosti 

vo vedúcich pozíciách, ich úplne ţivotopisy nie sú nutné, ale pokiaľ sú, tak sú uvedené 

v prílohe podnikateľského zámeru. 

5) produkty – v tejto časti plánu je uvedený popis výrobkov a sluţieb, ktoré sa produkujú 

alebo sa plánujú zaradiť do portfólia. Pre prehľadnosť konkurencieschopnosti 

produktu v porovnaní s konkurenciou je moţné pouţiť maticu, kde sa postavia 

výkonové parametre a cena vlastného a cudzieho produktu proti sebe. 

6) okolie firmy -  firma je ovplyvnená prostredím, ktoré na ňu pôsobí a ovplyvňuje jej 

chovanie. Ide hlavne o: technologické činitele , ekonomické činitele, politická situácia 
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a jej vývoj, legislatívne podmienky a prírodné faktory. Kaţdá firma by mala zároveň 

poznať svoju konkurenciu s jej silnými a slabými stránkami. 

7) predaj – zahrňujú sa tu činnosti spojené  s analýzou trhu, plánovaním obratu, 

distribúciou a reklamou produktu. Podnikateľ môţe poţiadať externého poradcu 

o vypracovanie plánu predaja. Ďalším dôleţitým bodom v podnikateľskom pláne je 

popísanie cenovej stratégie. 

8) výroba prevádzkovej činnosti – v tejto časti sa popisujú výrobné postupy 

a konkurenčné výhody firmy. Pri popise výrobných postupov je nutné zváţiť do akej 

hĺbky pouţiť odborné termíny, aby bol čitateľ schopný pochopiť výrobný proces. 

Vhodné je tieţ uviesť výrobnú kapacitu a mieru jej vyuţitia.  

9) akosť, bezpečnosť, environment – firma by mala prezentovať svoj vzťah k bezpečnosti 

a akými cestami ju zabezpečuje. Pokiaľ jej výrobky patria do rizikovej skupiny, mala 

by ukázať ako garantuje ich spoľahlivé uţívanie. Vhodné je tieţ uvádzať popísanie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.  

10) personálne otázky – mal by byť poskytnutý jasný prehľad o počte a kvalifikačnej 

štruktúre pracovníkov a aké nároky sú kladené na personál. Ďalej by mali byť uvedené 

hrubé mzdy a platy zamestnancov. 

11) finančný plán – poukazuje na reálnosť podnikateľského plánu. Jeho výstupmi sú: 

výkaz zisku a strát, cash-flow, rozvaha. Zároveň je vhodné do neho uviesť pomerové 

finančné ukazovatele, ktorými sú hlavne ukazova tele aktivity, zadlţenosti, rentability 

a likvidity. 

12) príloha – je tu moţné uviesť ţivotopisy vedúcich osobností firmy, fotografie, výsledky 

prieskumov trhu, dôleţité zmluvy a certifikáty, rozvahy, cash-flow, výkaz zisku a strát 

apod. [10] 

 

Často pri získavaní nových informácií sa musí vracať naspäť a nanovo prepracovávať 

niektoré časti plánu. Pred začatím podnikania sa musia ujasniť odpovede na otázky ako sú: Čo 

sa bude predávať? Je to výrobok alebo séria výrobkov? Je to sluţba alebo celý rozsah sluţieb? 

Aké bude „vaše“ miesto na trhu? Bude sa ponúkať malý počet výrobkov vysokej kvality za 

vysoké ceny alebo výrobky vyrábané vo veľkom objeme prijateľnej kvality a za nízke ceny? 

Budú tieto sluţby poskytované samostatne, s pomocou zamestnancov alebo prostredníctvom 

subdodávateľov? Budú sa nakupovať súčiastky, suroviny alebo hotové výrobky? Ktoré 

potreby zákazníkov bude moţno týmito výrobkami a sluţbami uspokojiť? Akým spôsobom sa 

budú oslovovať zákazníci, aby sa zaujímali o tieto výrobky? Budú tieto produkty alebo sluţby 
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dostupnejšie, lepšie alebo lacnejšie ako ostatné? Bude mať firma k dispozícií vlastné vozidlá 

na dovoz tovaru? Bude firma pri poskytovaní sluţieb vyuţívať vlastných pracovníkov, alebo 

bude vyuţívať sluţieb pracovníkov na základe zmluvy? atd.  

 

2.8.2   Základné otázky pri zostavovaní podnikateľského plánu:  

Pri identifikovaní potenciálnych zákazníkov je potrebné zistiť koľko ich je a ako často budú 

dané výrobky a sluţby nakupovať a koľko budú za ne ochotný utratiť. Neodmysliteľnou 

súčasťou je premýšľanie o konkurencii v danom obore, predovšetkým tých, ktorý budú 

poskytovať podobné výrobky a sluţby. Musí sa zvaţovať na aký trh a zákazníkov sa táto 

konkurencia zameriava, aké sú jej silné a slabé stránky, predovšetkým v kvalite výrobkov, 

cene, poskytovaných výhodách, prezentácií výrobkov apod. Ďalej sa musia brať do úvahy aj 

tí, ktorí ponúkajú alternatívne výrobky a sluţby. 

Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou je otázka finančnej situácie. Je potrebné zváţiť koľko sa 

utratí na kúpu nehnuteľnosti, zariadenia, na zavedenie telefónu, úvodnú reklamu a reklamu na 

nábor pracovníkov, nákup licencií, skladových zásob a odkiaľ zoberú peniaze na toto všetko.  

 

Určovanie cien 

Vzťahy medzi cenami, ktoré sú stanovené pre zákazníkov a nákladmi vynaloţenými na 

realizáciu tovarov a sluţieb nie je priamočiary, pretoţe cena na jednotku v skutočnosti závisí 

na predávanom mnoţstve. Pokiaľ sa pri podnikaní zúčastňuje konkurzov na projekty potom sa 

musí venovať veľkú pozornosť poţiadavkám zákazníka v súvislosti s poţadovanou kvalitou 

a pravdepodobnou sumou. 

Odhad zisku sa stanovuje na základe zoznamu výrobkov a sluţieb s odhadom ich príjmu 

vytvoreného za rok, potom sa odpočítajú vzťahujúce sa variabilné a ostatné náklady. Týmto 

spôsobom sa dostane hrubý zisk a po odčítaní reţijných nákladov zostane čistý zisk 

z podnikania. [5] 

 

Reklama 

Oboznámenie zákazníkov o výrobku alebo sluţbe sa obvykle robí prostredníctvom reklamy. 

Je veľa spôsobov propagácie ako napr.: rádio, televízia, časopisy, noviny, plagáty, bilboardy, 

letáky a doručovanie do schránok. Je dôleţité sa rozhodnúť, ktorý spôsob je finančne 

najefektívnejší. [3] 
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Meno podniku 

Stanoviť názov podniku nie je také jednoduché, pretoţe väčšina ľudí chce ľahko 

zapamätateľný názov, ktorý by naznačoval druh ponúkaných tovarov alebo sluţieb. Názov by 

mal byť odlišný od ostatných, predovšetkým tých vo vašom bezprostrednom okolí, v ktorom 

sa bude pôsobiť. Názvom by sa mala vyjadriť predpokladaná medzera na trhu. [5]  
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3.   Charakteristika firmy 

 

3.1   Opis firmy 
 

Firma TRENDSport vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným v Čadci spísaním 

spoločenskej zmluvy. Sídlo firmy je na Ulici Podzávoz 2047, 022 01 Čadca. Zakladateľkou 

spoločnosti je Zuzana Lušňaková s trvalým pobytom Podzávoz 2047, 022 01 Čadca. Firma sa 

nachádza vo vlastných priestoroch rodinného domu. Výška základného imania predstavuje 

17000 €. Predmetom činností firmy  je výroba a predaj športových súprav predajniam 

športového oblečenia v Čadci a Ţiline.  

Pre moje podnikanie potrebujem osobné úţitkové vozidlo, ktoré som sa rozhodla zaobstarať 

prostredníctvom finančného leasingu, pretoţe nemám dostatok finančných prostriedkov. 

Leasingovú zmluvu som uzatvorila s ČSOB. V zmluve je dohodnutá 20 %-tná akontácia 

a tieţ trvanie leasingu 36 mesiacov. 

V prvých dvoch rokoch podnikania budem zamestnávať len 2 zamestnancov, v treťom roku 

plánujem zamestnať ešte jedného zamestnanca, pričom výroba sa bude orientovať v tomto 

období len na športové súpravy.  

V ďalších rokoch by som chcela rozšíriť sortiment, s čím súvisí aj zamestnanie viacerých 

pracovníkov, nákup strojov, postupné vybavovanie firmy. Nedostatočný priestor prevádzky 

bude viesť k presťahovaniu firmy do väčších priestorov do prenájmu v lokalite Čadca.  

Uvaţujem s pôsobením na textilnom trhu celého Slovenska ako firma, ktorá bude 

s efektivitou a flexibilitou spracovávať bavlnené úplety vo farebnej škále. Firma svojou úzkou 

spoluprácou s dodávateľom – Texicom, a. s., Ruţomberok, bude schopná vytvoriť na základe 

poţiadaviek zákazníkov veľmi rýchle a kvalitné vzory predstavujúce ďalšiu výrobu. Firma 

nebude ponúkať svojím zákazníkom len vlastné fixné vzory, ale ponúkne priestor pre ich 

vlastnú kreatívnosť predstáv, ktoré sa pomocou našej výroby zrealizujú. Postupom času 

zostane vlastná kolekcia uţ iba ako moţný doplnok.  

 

3.2   Krédo a cieľ firmy 

 

Krédo firmy predstavuje spoľahlivosť, rýchlosť a v prvej rade kvalitnosť nášho výrobku 

odchádzajúceho z výroby a opúšťajúceho firmu pre dlhodobé a spoľahlivé potreby konečného 

uţívateľa. 
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Oblečenie je variabilné a pouţiteľné pre rôzne druhy športu a vhodné aj na beţné nosenie. 

Prvoradým cieľom je výroba športových súprav, ktorá sa kvalitou vyrovná svetovým 

značkám, za niţšie ceny prijateľné pre širokú verejnosť.  
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4.   Aplikačná časť 

 

4.1   Trh a konkurencia 

 

4.1.1   Makroprostredie  

V posledných rokoch moţno sledovať vysoký percentuálny nárast obyvateľov, ktorí si 

uvedomujú zodpovednosť za vlastné zdravie. Dochádza k preferencii športového vyuţívania 

voľného času. Motiváciou k pohybu a udrţiavaniu dobrej kondície sú nielen média, ale i sieť 

športových zariadení po celom Slovensku, kde moţno rozvíjať športovú aktivitu. Slovensko 

má čoraz viac profesionálnych i rekreačných športovcov.  

Na firmu vplýva aj geografické a demografické prostredie, v ktorom je zriadená. Mesto Čadca 

je oblasťou, v ktorej je sústredený celý rad športových aktivít a klubov (hokej, futbal, 

cyklistika, plávanie, lyţovanie, aerobic, fitness, ... ). Usporadúvajú sa tu rôzne športové 

súťaţe. Čadca je pohraničné mesto, ktoré susedí s dvoma štátmi a to Poľskou a Českou 

republikou, vďaka čomu tu je pomerne rozvinutý cestovný ruch. 

 

4.1.2   Mikroprostredie 

Spolupracujúce prostredie  

 Zákazníci 

Mojimi zákazníkmi budú predovšetkým predajne športového oblečenia a potrieb , ktoré si 

budú môcť vybrať z ponúkaného sortimentu – vlastnej kolekcie. Do úvahy prichádza aj 

moţnosť spolupráce so športovými klubmi, ktorým by sme mohli na poţiadanie vyrábať 

reprezentačné športové súpravy. Športové súpravy budú vyrábané v rôznych veľkostiach 

a farebných kombináciách a budú určené pre muţov, ţeny a mládeţ. Uspokoja aj náročnejších 

zákazníkov, nakoľko budú zodpovedať súčasnému módnemu trendu na svete. Pokiaľ ide 

o región, naši koneční uţívatelia budú pochádzať: odhadla som 70 % obyvateľov Čadce a  

Ţiliny, 20% obyvateľov z okolia daných miest, ktorí sú tu zamestnaní a 10 % turistov, ktorí 

prišli do mesta za nákupmi, turistikou alebo športovými aktivitami. Keďţe by som chcela 

v ďalších rokoch podnikania ponúknuť svoje  výrobky aj v ďalších mestách SR, uvaţujem 

o nových potenciálnych zákazníkoch. 
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Aby som získala bliţšie informácie o našich konečných uţívateľoch, o ich záujme o naše 

športové súpravy, vypracovala som anketu, ktorú zároveň prikladám ako doklad v prílohe 

mojej bakalárskej práce. 

 

 

Dodávatelia 

Dodávateľom kvalitných materiálov pre moju firmu bude firma Texicom, a. s. so sídlom 

v Ruţomberku, ktorá predstavuje kombinát s dlhoročnou históriou. Jej výrobky spĺňajú 

náročné kritéria Smernice pre environmentálne hodnotenie. Od vstupu surovej bavlny, k torá 

je organicky čistá, cez pouţité technológie, minimalizujúce obsah kovov a  voľného 

formaldehydu, s vylúčením bieliacich prípravkov obsahujúcich chlór, farbív umoţňujúcich 

aromatické amíny. Jednania s touto firmou sú len na začiatku.  

Športové súpravy budú vyrábané zo 100 %-nej bavlny na kvalitných šijacích strojoch značky 

BERNINA. Kvalita materiálu bude overovaná kaţdoročne Výskumným ústavom textilnej 

chémie v Ţiline (CHEMITEX, spol. s r.o.). Jedná sa o skúšobňu, ktorá certifikuje výrobky 

z textilu. Certifikát posudzuje materiálové zloţenie, rozmerové zmeny, úţitkové vlastnosti 

a hygienicko – ekologické vlastnosti.  

 

4.1.3   Konkurenčné prostredie 

V súčasnom období na trhu v lokalite Čadca a Ţilina, na ktoré sa v prvých troch rokoch 

svojho podnikania budem orientovať, nepôsobí ţiaden výrobca športových súprav. Spomenúť 

moţno firmy Animart - Vladimír Chaban, ktorý vyrába tričká a mikiny značky Black Pitt, 

Ţilina, Snake, s.r.o., Vrútky a Troides, Martin, no tie sú skôr výrobcami tričiek.  

Za konkurenciu však povaţujem firmy z blízkeho okolia, ktoré sú dodávateľmi športového 

oblečenia pre športové predajne v spomínanej lokalite. Tvoria ju hlavne firmy Nebbia Sk - 

Ţilina; HANSA SPORT, s.r.o.– Prievidza; Rann – Piešťany; Atak – Prešov; Vinex, s.r.o. – 

Nitra. 

Ďalej do úvahy prichádzajú zahraniční konkurenti na domácom trhu, ktorí však nepredstavujú 

výrazné nebezpečenstvo, lebo ceny ich výrobkov sú na veľmi vysokej úrovni a výrobky nie sú 

prístupné prevaţnej väčšine zákazníkov na rozdiel od našich výrobkov, ktoré sa kvalitou 

a módnosťou pribliţujú zahraničným výrobkom a navyše sú cenovo dostupné.  

Trhový potenciál firmy:  

Na základe prieskumu trhu, ktorý bol prevedený na základe dotazovania som zistila:  
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 počet zákazníkov - predajní kvalitného športového oblečenia – 15 

 predpokladané ročné mnoţstvo výrobkov, o ktoré bude mať záujem kaţdý z nich - 320 ks 

TP = počet zákazníkov * mnoţstvo, ktoré nakúpia = 15 * 320 = 4800 ks  

 

Trhový podiel firmy: 

Trhový podiel firmy je odhadovaný na 15 % pre 1. rok, v ďalších rokoch sa počíta s podielom 

20 aţ 30 %. 

 

4.2   Analýza SWOT  

    

Predpokladom stanovenia vhodnej stratégie je analýza vonkajších a  vnútorných činiteľov 

firmy – Metóda SWOT, ktorá bola urobená na základe subjektívneho môjho názoru a zároveň 

môjho okolia. 

 

Vnútorné prostredie 

 Analýza silných a slabých stránok 

 

Tab.  4.1:   Analýza silných a slabých stránok 

  Hodnotenie 

 Marketingová aktivita     Výkonnosť    Dôleţitosť  

  silná priemer slabá vysoká priemer nízka 

  9 5 1 9 5 1 

 VÝROBKOVÁ POLITIKA  5   7  

    značka   X  x  

    vyhotovenie x   x   

    kvalita x   x   

    trhový podiel   X  x  

 CENOVÁ POLITIKA  5   9  

    úroveň cien vo vzťahu ku konkurencii x   x   

    úroveň nákladov   X x   

 DISTRIBUČNÁ POLITIKA  6,3   7,7  

    spolupráca s dodávateľom x   x   

    kontakty s odberateľmi x   x   

    vyuţitie geografického priestoru   X  x  

 KOMUNIKAČNÁ POLITIKA  1   9  

    náklady na reklamu   X x   

    účinnosť reklamy   X x   
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Obr. 4.1:   Matica Výkonnosť/Dôleţitosť  
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Pri výrobe športových súprav sa budeme sústreďovať na zhotovovanie kvalitných výrobkov. 

Keďţe ide o začínajúcu firmu s neznámou značkou, naša trhová pozícia sa len bude začínať 

upevňovať a postupne rozširovať.  

V oblasti Cenovej politiky sa budeme snaţíť udrţiavať niţšie ceny v porovnaní 

s konkurenciou aj napriek tomu, ţe úroveň nákladov bude zatiaľ našou slabou stránkou, 

pretoţe sa firma bude len rozbiehať. 

Ťaţisko našej Distribučnej politiky bude spočívať v dobrých vzťahoch s dodávateľom 

i odberateľmi. Územná pôsobnosť firmy je obmedzená len na mestá Čadca a Ţilina.  

Účinnosť reklamy bude slabá v dôsledku malého mnoţstva prostriedkov, ktoré na ňu 

vynakladáme. Našou snahou bude zvýšiť informovanosť zákazníkov prostredníctvom rôznych 

športových podujatí.  

 

Okolie 

 Príleţitosti a hrozby 

Príležitosti: perspektíva prenikania na európsky trh;  zákony, ktoré ovplyvnia dizajn        

a predajnosť výrobku, zvýšenie ceny konkurenčných výrobkov, zánik 

konkurenčných podnikov 

Hrozby: nezamestnanosť, zníţenie reálnych miezd obyvateľov, zmena ţivotného štýlu,  

strategické zmeny u konkurencii, narušenie vzťahov s dodávateľom 
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4.3   Opis poskytovaných sluţieb 

 

Predmet činností firmy: 

 výroba športových súprav 

 predaj športových súprav 

 

Výhody ponúkaných výrobkov: 

 kvalita technológie výroby 

 rýchla doba zhotovenia výrobku 

 pruţná cena v závislosti od mnoţstva odoberaného tovaru = mnoţstevné zľavy 

 kvalitné šijacie stroje značky Bernina  

 

Nevýhody ponúkaných výrobkov: 

Za nevýhody mojej firmy v porovnaní s konkurenciou povaţujem tieto prekáţky: 

 Reklama – konkurencia mohutne propaguje svoje výrobky 

 Sila dodávateľa – keďţe som sa rozhodla  len pre jedného dodávateľa, tak má kontrolu      

a silu zvyšovať ceny a rozhodovať o ďalších podmienkach 

 

Značkou našich športových súprav bude značka TREND. Je to cudzie slovo, čo v preklade 

znamená celkový smer vývinu (spoločnosti, ekonomiky, a pod.).  

Výrobky značky TREND budú určené pre dospelých a budú vyrábané vo veľkostiach S, M, 

L, XL v troch farebných škálach – čierna, červená, modrá.  

Jedná sa o kvalitné a pohodlné športové súpravy určené nielen pre rôzne druhy športu, ale i na 

oddych, na nosenie do školy, do práce, v domácnosti, na cestovanie, či na beţné nosenie. 

Budú to výrobky vhodné na nosenie v zime, na jeseň a na jar, či v chladnom letnom období.  

Materiálom na zhotovenie výrobkov TREND je 100 %-ná bavlna dodávaná v šírke140 cm od 

Texicom, a. s. Ruţomberok. Je to veľmi kvalitná látka, husto tkaná, pevná, ľahko 

udrţiavateľná, príjemná na dotyk a pohodlná pri nosení.  

 

4.3.1   Cena 

Cena výrobku sa odvíja predovšetkým od kalkulácie vlastných nákladov a podnikateľskej 

priráţky. Samostatná cena bude na niţšej úrovni ako podobné výrobky uţ ponúkané na trhu. 

Bude pre všetky veľkosti rovnaká. Bude Odzrkadľovať snahu firmy o obsadenie väčšej časti 
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trhu v Slovenskej republike a vybudovanie si dobrej pozície aj v ostatných krajinách Európy. 

Kalkulácia ceny je prevedená následne na strane 39.  

 

 

4.3.2   Distribúcia výrobku 

Výrobky budú predávané konečným uţívateľom prostredníctvom maloobchodných predajní, 

predajní športového oblečenia. Preprava výrobkov z miesta výroby do predajní bude 

zabezpečovaná naším vlastným dopravným prostriedkom – osobným úţitkovým vozidlom 

Citroën Berlingo furgon. 

 

4.3.3   Reklama výrobku 

Reklama je pre spomínanú činnosť nevyhnutnosťou, hlavne ak ide o začínajúcu firmu, ktorá 

sa potrebuje čo najskôr etablovať na trhu. Reklamu by som umiestnila v regionálnych 

novinách ako sú Kysuce a Ţilinský večerník. Bola by určená predovšetkým pre konečných 

uţívateľov našich výrobkov. Predajne športového oblečenia by som oslovila listom 

s priloţenou cenovou ponukou, prípadne návrhom na moţnú mnoţstevnú  zľavu.  

 

4.4   Opis podniku 

 

 Firma TRENDSport vznikne ako spoločnosť s ručením obmedzeným v súlade 

s Obchodným zákonníkom. 

 TRENDSport, spol. s.r.o. je spoločnosť, ktorá vznikne v Čadci spísaním spoločenskej 

zmluvy. 

 Zakladateľkou spoločnosti bude Zuzana Lušňaková s trvalým pobytom na Ulici Podzávoz 

2047 v Čadci. 

 Sídlo firmy bude v Čadci na Ul. Podzávoz 2047, 022 01 Čadca. Firma sa bude nachádzať 

vo vlastných priestoroch rodinného domu. 

 Vlastné imanie bude 17 000 Eur. 

 Firma pri odpisovaní majetku bude pouţívať rovnomerný odpis.  

 

4.5   Výrobný proces 

 

Poţiadavky na technické vybavenie: 
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Technická základňa bude podmienená výrobnou činnosťou firmy (výrobné a technické 

zariadenia) a vybavením potrebným pre chod firmy ako podnikateľského subjektu.  

 

VÝROBNÉ ZARIADENIA 

Tab. 4.2:   Predbeţný odhad rozpočtu na výrobné zariadenia 

Vybavenie Počet  Cena/kus Cena  

    kusov  spolu 

 Šijací stroj BERNINA AURORA 440  2 1 546 € 3 092 € 

    (jednoduché ovládanie, mnoţstvo funkcií,     

    švajčiarska presnosť a kvalita)     

 Obnitkovací stroj BERNINA 800DL 2 464 € 928 € 

     (naraz zošíva, strihá a zakončuje okraje)     

 Pásová rezačka   1 660 € 660 € 

 Kresliaci stôl:  
10x2 m 

  1 300 € 300 € 

 Šijací stôl:         
4x2 m 

  1 66 € 66 € 

 Stolička    2 33 € 66 € 

 Skladovacie regály   1 382 € 382 € 

 Ţehliaca doska + ţehlička Aquaspeed 
Ultracord 250 

1+1 83 € 83 € 

Spolu      5 577 € 

 

Ako som uţ uviedla prevádzka firmy bude vo vlastných priestoroch rodinného domu, a tým 

pádom sa mi zníţia náklady o nájomné, ktoré by som musela platiť keby som nebola vo 

vlastných priestoroch. 

 

VYBAVENIE KANCELÁRIE 

Tab. 4.3:   Predbeţný rozpočet na vybavenie kancelárie  

Vybavenie Počet  Cena/kus Cena  

 kusov  Spolu 

 Kancelársky stôl 1 77 € 77  € 

 Stolička do kancelárie 2 50 €  100 € 

 Koberec 2 x 3 m 1 39 € 39 € 

 Počítač 1 942 € 942 € 

 Tlačiareň HP Laser Jet  1 146 € 146 € 

 Canon L 380S laserový  fax 1 630 € 630 € 

 Ostatný HIM  165 € 165 € 

Spolu   2099 € 
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Ako som uţ uviedla prepravu k mojim zákazníkom budem uskutočňovať osobným úţitkovým 

automobilom Citroën Berlingo furgon. 

 

Technické údaje: 

 cena s DPH: 16 626 €  

 rozmery  (dĺţka * šírka * výška [mm]): 4 380 * 1 810 * 1 828 

 batoţinový priestor [m3]:  3,3/3,7 

 výkon motora [kW]: 66 

 maximálna rýchlosť [km/h]: 159 

 spotreba [l/100 km]: 8,2 

 

4.5.1   TRENDSport, s.r.o: Schéma výrobného procesu – Športové súpravy 

 

Predvýrobný proces 

Rozhodla som sa, ţe dodanie materiálu si zabezpečím vlastným dopravným prostriedkom raz 

do mesiaca. 

Celkový predvýrobný proces trvá 2,5 hodiny 

  

Obr. 4.2:  Schéma predvýrobného procesu 

 

 

    

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Doba trvania cesty materiálu (45 min)   

 

Prebratie materiálu kontrola (1 hodina)    

Doba trvania cesty do výrobne dielne (45 min) 
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Výrobný proces (pre 1 ks výrobku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový výrobný proces 1 výrobku trvá 5 hodín.  

Predpokladám, ţe budem spolupracovať s 5 potenciálnymi zákazníkmi – predajňami 

športového oblečenia v lokalite Ţilinský kraj.  Sú to: 

- Kasko – Staničná 194, Čadca 

- JM SHOP – Májová 1319, Čadca 

- STG Elcon – Rosinská cesta 9,  Ţilina  

- ŠPORT KINEKA – Národná 3, Ţilina  

- SPORT EX – Kragujevská 30, Ţilina 

 

Potreba materiálu: 

Tab. 4.4:   Prepočet potreby materiálu  

Veľkosť  Norma Počet výrobkov (ks/mesiac) Celková potreba látky (m2) 

oblečenia spotreby  Rok Rok 

 látky (m2/ks) 1 2 3 1 2 3 

S 3 15 18 22 45 54 66 

M 3,5 15 18 22 52,5 63 77 

L 3,8 15 18 22 57 69 84 

XL 4 15 18 22 60 72 88 

Spolu X 60 72 88 214,5 258 315 

Odber X x X x 220 260 315 

 

- mesiac má 20 pracovných dní 

- v 2. a 3. roku plánujem zvýšiť objem výroby o 20 %, tento údaj bude odvodený na 

základe reálneho odbytu prvého roku podnikania.  

Strihanie materiálu (30 min) 

Ušitie základu 

nohavíc (1 h) 

  Ušitie základu vrchnej 

časti súpravy (1 h) 

Ušitie rukávov  

(1 h) 

Našitie vreciek (20 min) 

Kompletizácia + kontrola (30 min) 

Kompletizácia + kontrola (30 min) 

Balenie (10 min) 
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4.6   Organizačný plán 

 

Na začiatku môjho podnikania potrebujem 2 krajčírky, ktoré sú vyškolené pre daný obor 

a majú minimálne dvojročnú prax.  

Objednávky a všetky náleţitosti s tým spojené budem organizovať ja, podobne ako aj 

ekonomickú stránku, problémy s reklamáciami, sťaţnosti atď. 

Mzda pracovníkov nie je dlhodobo stanovená pevnou sadzbou. Počítam s prípadnými 

zmenami v závislosti od výkonov. Bola stanovená na základe dotazovania zamestnancov 

z daného oboru. 

 

Tab. 4.5:   Mzda pracovníkov 

funkčné zaradenie zamestnanci kvalifikácia zákl. mzda 

krajčírka 2 SOU-O s maturitou, prax 350 € 

 

 

Výroba bude zabezpečovaná v 8 hodinových zmenách. Pracovná prestávka na jedlo a oddych 

je 30 minút. Okrem uvedených pracovných poţiadaviek mám osobitnú poţiadavku na mojich 

pracovníkov: ochotu pracovať aj po skončení pracovnej zmeny v prípade väčšieho mnoţstva 

objednávok.  

 

4.6.1   Nábor zamestnancov 

Pracovníkov si budem vyberať prostredníctvom externého náboru – inzerciou v regionálnych 

novinách Kysuce a Ţilinský večerník. Všetky materiály o prihlásených uchádzačoch  

(vysvedčenia, ţiadosť, ţivotopis) porovnám s poţadovaným profilom pracovníka. Na skúšku 

spôsobilosti (ústny pohovor) pozvem uchádzačov, ktorých materiály sa najviac zhodujú 

s poţadovaným profilom pracovníka. Výsledkom skúšky spôsobilosti bude rozhodnutie 

o prijatí resp. neprijatí pracovníka. S prijatými pracovníkmi uzatvorím pracovnú zmluvu.  

Svojim zamestnancom sa budem snaţiť poskytnúť v priestoroch firmy príjemné pracovné 

prostredie spolu s moderným technickým a pracovným vybavením výroby. 

Za dôleţité povaţujem aj motivovanie zamestnancov, pretoţe práve dobrá motivácia bude 

viesť k ich optimálnym výkonom. Na motívy zamestnancov, ktoré si vopred zistím budem 

pôsobiť stimulmi: sú to hlavne pozornosť, pochvala, uznanie, finančné ohodno tenie. 
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4.7   Finančné ciele, zdroje, ich pouţitie 

 

Štartovacími nákladmi definujem náklady, ktoré sú spojené so začatím môjho podnikania.  

Predstavujú celkom 26 380,36 €  (ich rozloţenie som uviedla v tabuľke č. 1.6). 

Vlastné imanie je 17 000 €. 

Pretoţe nemám dostatok finančných prostriedkov na rozbehnutie firmy, rozhodla som sa pre 

finančný leasing, čo znamená prenájom vozidla s právom následného odkúpenia. Leasingovú 

zmluvu mám uzatvorenú s ČSOB.  

 

V tejto zmluve je dohodnuté: 

 Akontácia: 20 % 

 Koeficient (pomer medzi nákupnou cenou vozidla a jeho preplatením): 0,133 % 

 Trvanie leasingu: 36 mesiacov 

 Poistenie: 1 rok zdarma 

 Odkúpna cena: 1 Sk 

 

ŠTARTOVACIE NÁKLADY 

Tab. 4.6:   Plánované náklady na rozbeh firmy 

Zdroje Čo potrebujem 
Koľko to bude stáť  Štartovacie  

Materiálne 220 m2 látky (2,7 €/m2)       594 € 

 nite (na zhotovenie 1 športovej súpravy -    

  2 balenia, 1bal = 50 m) (1,70 €/2 bal)     102 € 

 spevňovacia guma (2m/1 súpravu) (0,40 €/m)           48 € 

Doprava doprava k výrobcovi materiálu + doprava (90 km*2)  

 za účelom vybavovania potrebných zále- (3 km *2)  

 ţitostí súvisiacich so začatím podnikania  0,26 €/km, 46,8 € + 1,56 €  48,36 € 

Zariadenia uţ spomínané + auto   24 302 € 

Reklama pracovná ponuka + reklama    

 (2 x mesačne * 2 inzeráty)   16 € 

Zamestnanci 2 krajčírky   700 € 

Certifikácia    365 € 

Správne      

Poplatky    205 € 

Spolu    26 380,36 € 
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4.7.1   PLÁN NÁKLADOV na 1. rok   

V Prílohe č. 1  som uviedla predpokladané mesačné náklady pre prvý rok podnikania.  

Na základe týchto nákladov a stanovenej 10 % miery zisku môţem vypočítať predajnú cenu 1 

výrobku. 

           

   Určenie predajnej ceny     

Náklady + Zisk = Cena 

1. Celkové náklady (v €) 2 660 

2. Počet kusov vyrobených za mesiac  60 

3. Náklady na 1 kus (v €) 44,30 

4. Miera zisku (v €) 4,43 

5. Predajná cena (v €) 48,73 

                                                

          Plánovaný príjem z predaja 

1. Denný príjem z predaja 146,19 

2. Týţdenný príjem z predaja 730,95 

3. Mesačný príjem z predaja 2 923,8 

4. Ročný príjem z predaja 35 085,6 

 

Tab. 4.7:   Plánované náklady na 1. rok 

Náklady (v €) 1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok 

Materiálne 2 232 2 232 2 232 2 232 

Doprava 393 393 393 393 

Zamestnanci 2 100 2 100 2 100 2 100 

Odvody do fondov    
32,45 % 

681,6 681,6 681,6 681,6 

Odpisy 862,8 862,8 862,8 862,8 

Splátky 1 293,30 1 293,30 1 293,30 1 293,30 

Energia 198 198 198 198 

Mobilný telefón 51 51 51 51 

Reklama 24 24 24 24 

Balenie 144 144 144 144 

Spolu 7 980 7 980 7 980 7 980 
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Výpočet produktivity práce (PP): 

2 krajčírky vyrobia 60 kusov športových súprav za mesiac, pričom odpracujú 320 hodín. 

  

PP = počet vyrobených súprav/odpracovaný čas  

PP = 60/320 = 0,1875 výrobkov za hodinu → 3 súpravy ušijú 2 krajčírky za 8 h zmenu 

 

Výpočet prácnosti (t): 

t = 320/60 = 5 hodín na zhotovenie 1 výrobku 

 

4.7.2   PLÁN NÁKLADOV na 2. rok 

V 2. roku podnikania zvýšim objem výroby o 20 %, čo znamená, ţe 2 krajčírky vyrobia 72 

kusov súprav za mesiac a zároveň im zvýšim mzdu na 375 €.  

 

Tab. 4.8:   Plánované náklady na 2.rok 

Náklady (v €) 1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok 

Materiálne 2 646 2 646 2 646 2 646 

Doprava 393 393 393 393 

Zamestnanci 2 250 2 250 2 250 2 250 

Odvody do fondov    
32,45 % 

730,1 730,1 730,1 730,1 

Odpisy 1 738 1 738 1 738 1 738 

Splátky 1 293,3 1 293,3 1 293,3 1 293,3 

Energia 231 231 231 231 

Mobilný telefón 51 51 51 51 

Reklama 24 24 24 24 

Balenie 157 157 157 157 

Poistenie vozidla 139 139 139 139 

Cestná daň 33,8 33,8 33,8 33,8 

Spolu 9686 9686 9686 9686 

 

                     Určenie predajnej ceny 

Náklady + Zisk = Cena 

1. Náklady za štvrťrok (v €) 9686 

2. Počet kusov vyrobených za 
štvrťrok 

216 

3. Náklady na 1 kus (v €) 44,8 

4. Miera zisku 30 % (v €) 13,44 

5. Predajná cena (v €) 58,24 
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Plánovaný príjem z predaja        

1. Denný príjem z predaja 210 

2. Týţdenný príjem z predaja 1 048 

3. Mesačný príjem z predaja 4 193 

4. Ročný príjem z predaja 50 319 

 

 

4.7.3   PLÁN NÁKLADOV na 3. rok 

V 3. roku podnikania zvýšim objem výroby opäť o 20% a  cenu výrobku o 11 %. Vzhľadom 

na zväčšenie objemu produkcie zamestnám ďalšiu pracovnú silu – krajčírku. 

 

Tab. 4.9:   Plánované náklady na 3. rok 

Náklady (v €) 1. štvrťrok 2. štvrťrok 3. štvrťrok 4. štvrťrok 

Materiálne 3 211,5 3 211,5 3 211,5 3 211,5 

Nákup stroja 1546 x x X 

Doprava 410 410 410 410 

Zamestnanci 3 375 3 375 3 375 3 375 

Odvody do fondov    
32,45 % 

1 095,2 1 095,2 1 095,2 1 095,2 

Odpisy 1 738 1 738 1 738 1 738 

Splátky 1 293,3 1 293,3 1 293,3 1 293,3 

Energia 260 260 260 260 

Mobilný telefón 51 51 51 51 

Reklama 36 36 36 36 

Balenie 175 175 175 175 

Poistenie vozidla 139 139 139 139 

Cestná daň 33,8 33,8 33,8 33,8 

Spolu 13 364 11 818 11 818 11 818 

 

 

                    Určenie predajnej ceny 

Náklady + Zisk = Cena 

1. Náklady  v 1. štvrťroku (v €) 13 364 

2. Počet kusov vyrobených za  

štvrťrok 

264 

3. Náklady na 1 kus (v €) 50,5 

4. Miera zisku 21 % (v €) 10 

5. Predajná cena (v €) 60,5 
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Náklady + Zisk = Cena 

1. Náklady  v 2. štvrťroku (v €) 11 818 

2. Počet kusov vyrobených za  2. 

štvrťrok 

264 

3. Náklady na 1 kus (v €) 44,8 

4. Miera zisku 35 % (v €) 15,7 

5. Predajná cena (v €) 60,5 

 

         Plánovaný  Príjem z predaja 

1. Denný príjem z predaja 266,2 

2. Týţdenný príjem z predaja 1 331 

3. Mesačný príjem z predaja 5 324 

4. Ročný príjem z predaja 63 888 

 

 

4.7.4   Výkaz zisku a strát 

VÝKAZ PLÁNOVANÝCH PRÍJMOV (1. rok podnikania) 

Príjmy celkom (ročné): 35 085,6 € 

Náklady celkom (ročné): 31 920 € 

Čistý príjem pred zdanením: 3 165,6 € 

Daň z príjmu (19%):  601,5 € 

Čistý príjem po zdanení = ZISK: 2 564,1 € 

 

VÝKAZ PLÁNOVANÝCH PRÍJMOV (2. rok podnikania) 

Príjmy celkom (ročné): 50 319 € 

Náklady celkom (ročné):                38 744 € 

Čistý príjem pred zdanením: 11 575 € 

Daň z príjmu (19%):  21 99,25 € 

Čistý príjem po zdanení = ZISK: 9 375,75 € 

 

VÝKAZ PLÁNOVANÝCH PRÍJMOV (3. rok podnikania) 

Príjmy celkom (ročné): 63 888 € 

Náklady celkom (ročné):                48 818 € 

Čistý príjem pred zdanením: 15 070 € 

Daň z príjmu (19%):  2 863,3 € 

Čistý príjem po zdanení = ZISK: 12206,7 € 
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UKAZOVATELE  EFEKTÍVNOSTI PODNIKANIA (pre 1. rok) 

 

 Rentabilita vlastného imania = zisk po zdanení / vlastné imanie  

                                           Re VI = 2 564,1 / 17 000*100 = 15,1 % 

 

       Výnosnosť vlastného kapitálu je necelých 15,1 %. Táto hodnota nám vypovedá o výške 

zhodnotenia vlastného kapitálu. 

 

 Rentabilita tržieb = zisk pred zdanením / trţby * 100  

                          Re T = 3 165,6 / 35 085,6 * 100 = 9,02 % 

          

       Ukazovateľ rentability trţieb hovorí o výnosnosti trţieb, a keďţe som počítala s čistým 

ziskom pred zdanením, nie je tento ukazovateľ citlivý na zmeny v daňovom systéme.  

 

4.8   Dlhodobý výhľad 

 

Činnosť, ktorou sa zaoberám spadá do odvetvia textilného a odevného priemyslu. Textilný trh 

na Slovensku ovplyvňuje dovoz textilu z ázijských krajín, ktorý svojou kvalitou zniţuje 

domácu produkciu a nastoľuje nerovnaké podmienky pre domácich výrobcov. A práve touto 

problematikou je potrebné sa zaoberať. Za najväčšiu prekáţku v rozvoji slovenského 

textilného trhu sa povaţuje otázka legislatívy. Je to oblasť, ktorá si vyţaduje stabilizáciu 

a zlepšenie niektorých zákonných noriem, či uţ v oblasti daňovej, či colnej politiky. 

Z pohľadu zachovania slovenskej produkcie je dôleţité odbúrať elementy, ako je ázijský trh, 

ktorý zniţuje našu prácu. Tieţ je to potreba väčšej odvahy obchodníkov.  

Je potrebné na jednej strane sčasti odstrániť dovoz nekvalitného tovaru, na druhej strane 

vytvoriť pre slovenských výrobcov lepšie podmienky na export. Tieţ daňové zaťaţenie na 

Slovensku je vysoké. Preto je textil drahší, ako by sme chceli, a spotrebitelia nakupujú lacnú 

nekvalitu. 

Európsky textilný a odevný priemysel má porovnateľné výhody (hlavne kreativitu, kvalitu 

a štýl), ktoré je moţné rozvíjať v rámci podnikateľskej politiky Európskej Únie.  

Podnikateľská politika EÚ bola špecifikovaná ako „potreba venovať sa celému 

ekonomickému prostrediu pre umoţnenie podnikania, akákoľvek je jeho veľkosť, jeho legálna  
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forma, odvetvie alebo umiestnenie tak, aby toto rástlo a vyvíjalo sa spôsobom, ktorý je 

kompatibilný s celkovým cieľom EÚ – s udrţateľným vývojom“.  

Hlavné výzvy, ktoré boli identifikované v európskom textilnom a odevnom priemysle, sú 

uvedené v akčnom pláne pre konkurencieschopnosť európskeho textilného a odevného 

priemyslu:  

 pomoc štrukturálnemu prispôsobeniu,  

      Štrukturálne prispôsobenie sa je podporované EU štrukturálnymi fondmi.      

 zlepšenie fungovania internej štruktúry,  

      Aby sa zlepšili procesy interného trhu je potrebné vynaloţiť zvláštne úsilie pre 

zabezpečenie voľného obehu výrobkov a zatiaľ sa uistiť, ţe potenciálne riziko pre ľudské 

zdravie a ţivotné prostredie sa vyvíja efektívnym spôsobom.  

 zlepšenie zamestnanosti a podmienok výcviku, 

 odvádzanie zisku z externých vzťahov,  

      Od roku 2005 sú všetky importné kvóty odstránené a trh EU je úplne otvorený.  Pracuje sa 

na vytvorení európsko – stredozemského voľného trhu od roku 2010 (EÚ, Maghreb, Machrek, 

Cyprus a Malta). To bude tvoriť trh s viac ako 600 miliónmi osôb. 

Podobne ako hociktoré iné priemyselné odvetvia môţe aj odvetvie textilu a odevníctva 

profitovať z EU grantov a úverov. 

 

4.9   Dosah na ţivotné prostredie 

 

Výrobný proces mojej firmy nebude škodlivý pre ţivotné prostredie. Moje podnikanie nemá 

významné dopady na ţivotné prostredie, či uţ negatívne alebo pozitívne.  

V prvých rokoch podnikania nerátam s veľkým odpadom materiálu potrebného na výrobu 

športových súprav, ale v ďalších rokoch pri zvýšení produkcie moţno s ním počítať. Znamená 

to určité pozitívum pre moju firmu, pretoţe jeho predajom do zberne surovín si tak môţem 

zníţiť svoje náklady.  

 

4.10   Vplyv na miestnu nezamestnanosť 

 

Pretoţe moja firma nebude zamestnávať veľký počet zamestnancov (v prvých dvoch rokoch 

sú to 2 pracovníčky a v treťom roku 3 pracovníčky), podnikanie, ktoré budem vykonávať 

neovplyvní miestnu nezamestnanosť. V rámci Ţilinského kraja sa pohybuje okolo 16,8 %. 
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Keďţe v ďalších rokoch sa chcem presadiť na trhu celého Slovenska, a teda rátam 

s rozšírením výroby, s prijatím ďalších zamestnancov, môţem aspoň do malej miery zníţiť 

nezamestnanosť v Ţilinskom kraji. 
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5.   Záver 
 

Podnikateľský zámer predstavuje plán, ktorý definuje ciele podnikateľského plánu, spôsob ich 

realizácie. Obsahuje popis výrobkov a sluţieb, ktoré bude ponúkať, popis hrozieb 

a príleţitostí trhu, krátkodobých a dlhodobých cieľov podnikania. Je dôleţitým podkladom 

pre potenciálnych investoroch, ale aj pre samotného podnikateľa. Napomáha k vyhnutiu sa 

chýb pri praktickej realizácií projektu obsiahnutého v podnikateľskom zámere.  

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať podnikateľský plán pre vznik nového 

podniku zaoberajúceho sa výrobou a predajom, ktorý na základe neho zaháji výrobu.  

 

V podnikateľskom pláne popisujem zaloţenie firmy TRENDSport, činnosť ktorou sa bude 

zaoberať, aké produkty bude produkovať, pre koho budú produkty určené, koľko 

zamestnancov bude zamestnávať, popisuje jeho okolie a konkurenciu. Nachádza sa tu taktieţ 

popísaný celkový výrobný proces s potrebami materiálu, zariadení, kancelárskych potrieb 

a vybavenie kancelárie pre rozbeh firmy.  

 

Vypracovaná analýza SWOT popisuje silné a slabé stránky firmy a ich hodnotenie z hľadiska 

dôleţitosti, súčasne poukazuje na hrozby, ktorých by sa mal podnik vyhýbať a vedieť na ne 

správne reagovať, a na druhej strane poukazuje na príleţitosti firmy, ktorých by sa mala 

snaţiť vyuţiť vo svoj prospech. Neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského plánu je finančný 

plán s predpokladanými očakávanými výnosmi, výdajmi a ziskom plánovaných na tri roky. 

 

Spoločnosť TRENDSport má dostatočný okruh zákazníkov, ktorým bude poskytovať svoje 

výrobky, a ktorí ich budú vyuţívať. Finančný plán nám poukazuje na schopnosť firmy udrţať 

sa na trhu a na jej rentabilitu. Vzhľadom k tomu doporučujem na základe tohto 

podnikateľského plánu zaloţiť firmu.  
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Prílohy 
Príloha č. 1: Mesačné náklady pre 1 rok.  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Náklady (v 

€) 
1.mes. 2.mes. 3.mes. 4.mes. 5.mes. 6.mes. 7.mes. 8.mes. 9.mes. 10.mes. 11.mes. 12.mes. 

Materiálne 744 744 744 744 744 744 744 744 744 744 744 744 

Doprava 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 

Zamestnanci 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Odvody do 

fondov 
32,45% 

227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 

Odpisy 287,6 287,6 287,6 287,6 287,6 287,6 287,6 287,6 287,6 287,6 287,6 287,6 

Splátky 431,1 431,1 431,1 431,1 431,1 431,1 431,1 431,1 431,1 431,1 431,1 431,1 

Energia 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Mobilný 
telefón 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Reklama 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Balenie 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Spolu 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 2 660 
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Príloha č. 2: Stroje firmy  
BERNINA AURORA 440 
 

 
 
 

BERNINA 800 DL 
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Príloha č.3: Vyuţívané auto  
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Príloha č. 4: Reklama v regionálnych novinách 
 

 

 

 

                                          
      Ponúka kvalitné športové súpravy 

   za bezkonkurenčnú cenu, a to len v najlepších 
       športových predajniach Vášho mesta.  
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Príloha č.5: Inzerát v novinách na pracovnú ponuku 
 
 

Krajčírka 

TRENDSport 

Miesto práce:   Čadca 
Ponúkaný plat: 350 € 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer 

Náplň práce: šitie bavlnených športových súprav 
Poţiadavky na zamestnanca: SOU-O s maturitou 

 2-ročná prax v obore 
 ochota pracovať presčasy 
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Príloha č. 6: Dotazník  

 

Váţený respondenti,  

firma TRENDSport, s.r.o., Čadca začína s výrobou športových súprav a vzhľadom k tomu, by 

sme Vás chceli poţiadať  o vyplnenie dotazníku, ktorý Vám nezaberie veľa času. Vami 

poskytnuté údaje sú úplne anonymné a budú pouţité len pre účely tohto prieskumu. 

Vopred ďakujeme za Váš čas a ochotu a prajeme Vám príjemný deň.  

Vašu odpoveď zakrúţkujte, poprípade vpíšte: 

 

1. Aký štýl obliekania uprednostňujete?  

a) športový 

b) elegantný 

 

2. Akého výrobcu uprednostníte pri nákupe športového oblečenia?  

a) domáceho  

b) zahraničného 

 

3. Uvítali by ste vo vašom meste nového výrobcu športových súprav, ktorý si za svoj cieľ 

kladie vysokú kvalitu, nízku cenu a v prvom rade spokojnosť svojich zákazníkov?  

a) áno 

b) nie 

 

4. Venujete sa nejakým športovým aktivitám?  

a) áno 

b) nie 

 

V akej farbe by ste si kúpili športové oblečenie? Prosím uveďte názov:  

 

 

5. Ste: 

a) muţ 

b) ţena 

 

6. Aký je váš mesačný príjem? Prosím, zakrúţkujte oblasť, do ktorej patríte.  
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a) 5 000 – 10 000 

b) 10 000 – 15 000 

c) 15 000 – 20 000 

d) 30 000 

 

7. Počet členov rodiny. Prosím uveďte číslo: 

 

 

8. Ktoré noviny čítate? Prosím uveďte názov.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


