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1 Úvod 

 

V dnešní době musí firmy čelit nejen značné konkurenci, širokému sortimentu, jeho 

dostupnosti a přesycení trhu, ale také doznívající finanční krizi, která přivedla k zániku 

mnoho firem. Se stabilizací světové finanční situace se zlepšuje stav firem, které odolaly  

a zároveň se vytváří nové příleţitosti po firmách, které zanikly. Začít podnikat není 

legislativně obtíţné a je prakticky pro kaţdého dostupné. Úspěch však stále vyţaduje nejen 

příleţitost, počáteční kapitál a podnikavého ducha, ale také kvalitně zpracovaný 

podnikatelský záměr. 

 

Dobře zpracovaný podnikatelský záměr je důleţitý ještě před vznikem samotné firmy. 

Je-li totiţ zpracován nedostatečně nebo vůbec, firma nejen ţe nemusí uspět, ale nemusí vůbec 

nastartovat. Dobrý nápad s propracovanou strukturou je dispozice, která ţene podnikání 

vzhůru. Moţnost rozvíjet se a pruţně reagovat na dění ve společnosti je jeden z hlavních 

nástrojů, jak udrţet své podnikání před konkurencí. 

 

 Cílem této diplomové práce bude vypracování podnikatelského záměru pro zaloţení 

nově vznikající společnosti ElektroLight s.r.o., jejímţ předmětem podnikání bude 

specializovaný maloobchod zaměřený na osvětlovací techniku. K tomu, aby byl tento záměr 

uskutečněn, bude nutno pomocí vybraných metod zmapovat podnikatelské prostředí, jehoţ 

součástí bude zjištění konkurence, potencionálních zákazníků, odhalení silných a slabých 

stránek podniku a poukázání na moţné příleţitosti a hrozby. Na základě zjištěných výsledků 

jednotlivých analýz bude posouzena reálnost úspěchu a udrţení firmy na trhu.  

 

 Druhá kapitola této diplomové práce objasňuje základní pojmy týkající se podnikání, 

právní formy a zároveň popisuje strukturu podnikatelského záměru. Také jsou zde rozebrány 

metody a techniky, které se pouţívají pro analýzu podnikatelského prostředí.  

V závěru první části jsou uvedeny zdroje finanční analýzy. Ve třetí kapitole je představena 

firma ElektroLight s.r.o. uvedením základních údajů a cílů firmy. Čtvrtá kapitola se zabývá 

samotným zpracováním podnikatelského záměru a provedením jednotlivých analýz. Na 

základě zjištěných výsledků jsou v šesté kapitole zformulovány konkrétní návrhy  

a doporučení.   
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2 Teoreticko - metodologická východiska 

 

V této kapitole jsou objasněny základní pojmy, které souvisí s podnikatelskou 

činností. Je zde definován malý a střední podnik, právní formy podnikání a popsán samotný 

podnikatelský záměr, o kterém pojednává tato diplomová práce. Dále jsou vymezeny metody 

a techniky pouţívané pro analýzu podnikatelského prostředí a zdroje finanční analýzy. 

 

2.1 Pojmy spojené s podnikáním 

 

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy související s podnikáním. Mezi tyto 

pojmy patří podnik, podnikání a podnikatel.  

 

2.1.1 Podnik 

 

 Velmi obecně se můţe podnik chápat jako autonomní subjekt, který něco produkuje 

(např. sluţby, výrobky), aby tím uspokojoval potřeby, k jejichţ plnění podnik vznikl. Lidské 

potřeby jsou na začátku kaţdého podnikání. Je zřejmé, ţe konečným cílem veškerých 

lidských aktivit není zisk ani peníze, ale právě uspokojení potřeb. 2 

 

 Obsáhleji je podnik vymezen jako ekonomicky a právně samostatná jednotka, která 

existuje za účelem podnikání. S ekonomickou samostatností, která je projevem svobody 

v podnikání, souvisí odpovědnost vlastníků za konkrétní výsledky podnikání. Právní 

samostatností se rozumí moţnost podniku vstupovat do právních vztahů s jinými trţními 

subjekty a uzavírat s nimi smlouvy, ze kterých pro něj vyplývají práva a povinnosti. 11 

 

 Právně je podnik definován jako soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných 

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

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

slouţit. 11 
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Všeobecné znaky podniku 

 

Kombinace výrobních faktorů – podnikem je jen taková jednotka, v níţ se účelně kombinují 

faktory (stroje, zařízení, práce apod.) vzhledem k poţadovanému výstupu podniku. 

 

Princip hospodárnosti – vyjadřuje snahu podniku pracovat co nejhospodárněji: 

 minimalizací vstupu, 

 maximalizací výstupu, 

 optimalizací vztahu mezi vstupy a výstupy. 

 

Princip finanční rovnováhy – podnik můţe dlouhodobě existovat pouze tehdy, jestliţe je 

schopen dostát svým platebním povinnostem (v dané výši a v daných termínech). 7 

 

2.1.2 Podnikatel 

 

 Podnikatelem se podle obchodního zákoníku, zákon č. 531/91 Sb. v aktuálním znění 

(§2), rozumí: 
 

a) osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba podnikající na základě ţivnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

    zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

    zvláštního předpisu. 3 

 

Podnikatelem mohou být fyzické osoby (kaţdý jednotlivý občan, který splní 

podmínky dané ţivnostenským zákonem) a právnické osoby (vymezeny jsou v obchodním 

zákoně). Zákon rozlišuje podnikatele zapsané v obchodním rejstříku a ostatní. 13  

 

„Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v 

obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat 

do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku se 

rozumí adresa jejího umístění.“ 3, s.11 
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Aby byl podnikatel úspěšný, musí splňovat dva nezbytné předpoklady. Tím prvním je 

podnikavost. Jde o vlastnost, která vyjadřuje předpoklady člověka k podnikání. Lidé mající 

vyvinutou tuto vlastnost jsou nazýváni jako podnikaví. Podnikavost je rozdělena na 

schopnosti, dovednosti a vědomosti. Druhým neméně podstatným předpokladem je úspěch. 

Lze jej definovat jako očekávané dosaţení předem stanoveného cíle. Na druhou stranu lze 

povaţovat úspěch jako pozitivní proţitek, který bezesporu vyvolává další potřebu úspěchu. Je 

to jeden z velkých motivátorů, který pohání podnikatele vpřed. 15 

 

2.1.3 Podnikání 

 

 V obchodním zákoníku, zákon č. 531/91 Sb. v aktuálním znění (§2), je tento pojem 

definován takto: ,,Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ 3, s. 11 

 

 Soustavnou činností se rozumí činnost, která je vykonávána opakovaně nebo 

pravidelně. Samostatnost v podnikání znamená, ţe se podnikatel sám rozhoduje o formě, 

způsobu, čase, rozsahu a místě výkonu svých aktivit. Podnikáním vlastním jménem znamená, 

ţe podnikatelská jednotka musí mít svoje jméno, pod kterým provádí své podnikatelské 

aktivity. Podnikáním na vlastní odpovědnost se myslí zodpovědnost, kterou má podnikatel za 

plnění smluvních podmínek a dodrţování právních předpisů. Činnost musí být vykonávána 

s úmyslem docílit zisku (nemusí být však dosaţen). 2 

 

2.2 Všeobecná definice malých a středních podniků (MSP) 

 

Pod pojmem malý nebo střední podnik se ve všeobecnosti rozumí podnikatelská 

jednotka vlastněná jedním nebo vícero podnikateli, s malým počtem pracovníků, relativně 

malým kapitálem a malým ročním obratem. Názory na to jaká kritéria by měla být vyuţívána 

pro posuzování velikosti a kde leţí hranice mezi malým a středním podnikem, a kde je 

hranice oddělující střední a velké podniky, se mnohdy značně liší. 7 

 

Jako kritéria posuzování velikosti podniků jsou nejčastěji uváděna: 
 

 počet zaměstnanců, 

 obrat, 

 bilanční suma. 7 
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Uplatnění ukazatele počet pracovníků jako kritéria klasifikace podniků podle velikosti 

není zatěţováno časovým nebo prostorovým zkreslením. Jedná se o nejpouţívanější kritérium 

a často slouţí jako kritérium jediné. 7 

 

Dle standardní definice EU rozlišujeme podniky:  
 

 podnik bez zaměstnanců tzv. samozaměstnavatel,  

 drobné podniky tzv. mikrofirma  1 – 9 zaměstnanců,  

 malý podnik  10 -  49 zaměstnanců,  

 střední podnik 50 – 249 zaměstnanců,  

 velký podnik 250 a více zaměstnanců.  15 

 

Členění podniků podle doporučení Evropské komise 
 

 Podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC z 6. 5. 2003 se člení podniky na: 
 

 

a) mikropodniky – v podniku je zaměstnáno méně neţ 10 zaměstnanců, roční obrat nebo 

aktiva podniku nepřesahují 2 mil. Eur, 

b) malé podniky – v podniku je zaměstnáno méně neţ 50 zaměstnanců, roční obrat nebo 

aktiva podniku nepřesahují 10 mil. Eur, 

c) střední podniky – v podniku je zaměstnáno méně neţ 250 zaměstnanců, roční obrat 

nepřesahuje 50 mil. Eur nebo aktiva podniku nepřesahují 43 mil. Eur. 11 

 

Výhody a nevýhody MSP 

 

 Malé a střední podniky produkují mnoţství nejrůznějších statků a sluţeb nezbytných 

pro chod národního hospodářství. Vyuţívají k tomu svých předností, které mají oproti velkým 

podnikům. 7 

 

Mezi hlavní výhody malých a středních podniků patří: 
 

 inovativnost, 

 vytváření nových pracovních příleţitostí, 

 blízký vztah k zákazníkovi, 

 odolnost proti hospodářské recesi, 

 méně rozsáhlá administrativa, příp. zabezpečovaná pomocí outsourcingu, 
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 flexibilita, tj. schopnost rychle se adaptovat na poţadavky a výkyvy trhu,  

 rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí. 7 

 

Vedle výše uvedených předností, provází existenci malých a středních podniků  

i některé nevýhody oproti velkým podnikům.  

 

Za hlavní nevýhody MSP se považují především: 
 

 omezené moţnosti získání výhod z rozsahu produkce, 

 omezené prostředky na propagaci a reklamu, 

 omezené moţnosti zaměstnání odborníků ve správě a řídící činnosti, 

 jsou nejcitlivější na změny v podnikatelském prostředí, 

 vyšší intenzita práce a méně příznivé pracovní podmínky. 7 

 

Podpora malého a středního podnikání 

 

 V ČR je podpora malého a středního podnikání zaloţena zákonem č. 47/2002 Sb.  

 

Podpora může být poskytnuta orgány státu např. na:  
 

 

 zakládání a rozvoj malých a středních podniků, 

 projekty zaměřené na investice, 

 vytváření nových pracovních míst, 

 získávání informací o podnikání, 

 hospodářské a technické poradenství. 13 

 

Podpora státu cílená na malé a střední podniky má různé podoby. Podpora se 

poskytuje ve formě návratné finanční investice, záruky, dotace, finančního příspěvku nebo 

úvěru se sníţenou úrokovou sazbou. 13 

 

 Vedle národních programů podpory mohou MSP vyuţívat i pomoc vyplývající 

z iniciativ EU. Pro rozpočtové období 2007 – 2013 lze čerpat zejména z prostředků v rámci 

Operačního programu Podnikání a investice. 13 
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2.3 Právní formy podnikání 

 

Před zahájením podnikatelské aktivity je nutné, aby si podnikatel zvolil vhodný typ 

právní formy. Právní forma podnikání představuje významné rozhodnutí. Při výběru je nutné 

brát v potaz, jaký bude způsob a rozsah ručení a jaké podnikatelské riziko člověk podstupuje. 

Je nezbytné si uvědomit, zda je člověk vůbec oprávněn k řízení nějaké společnosti a kolik 

zakladatelů se bude na jejím vzniku podílet. S tím jsou spojeny nároky na základní kapitál, 

výdaje na zaloţení, výdaje z provozu podniku a administrativní náročnost. Samozřejmě při 

rozhodování hrají velkou roli také finanční moţnosti, přístup k cizím zdrojům a daňové 

zatíţení. Je potřeba si ujasnit také to, jaká bude účast členů na zisku případně ztrátě. Některé 

druhy právních norem v sobě skýtají zveřejňovací povinnost. 11 

 

Obchodní zákoník připouští podnikání fyzických a podnikání právnických osob.  

 

Podnikání fyzických osob 

 

 Jedná se o osoby, které podnikají na základě ţivnostenského oprávnění, tj. vlastnící 

ţivnostenský list nebo koncesní listinu. FO (ţivnostník) se zapisuje do obchodního rejstříku 

buď na vlastní ţádost, nebo povinně, podle podmínek stanovených obchodním zákoníkem. 

Hlavními výhodami této právní formy je to, ţe podnikatel nemusí vkládat do svého podnikání 

počáteční kapitál, jednoduchost při zaloţení a jednoduché přerušení či ukončení činnosti. 

Nevýhodou je především neomezené ručení veškerým majetkem. 15 

 

Podnikání právnických osob 

 

 Další moţností je zaloţení některé z obchodních společností. Musíme však počítat 

s tím, ţe zahájení podnikatelské činnosti bude administrativně náročnější a v řadě případů se 

musí při zakládání firmy sloţit také základní kapitál. Všechny typy právnických osob musí 

být zapsány v obchodním rejstříku. 15 

 

 Obchodní společnosti se člení na: 
 

 osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost),  

 kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost), 

 druţstva. 15 
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2.3.1 Živnostenské podnikání 

 

Ţivnost je dle ţivnostenského zákona, zákon č. 455/91 Sb. v aktuálním znění (§2) 

definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem, vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

11 

  

Druhy ţivností 

 

1. Podle poţadavků na odbornou způsobilost se ţivnosti dělí: 
 

 ohlašovací živnosti – vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení, ty se 

     dále dělí: 
 

o řemeslné ţivnosti (např. řeznictví), 

o vázané ţivnosti (např. vedení účetnictví), 

o volné ţivnosti (např. koupě za účelem dalšího prodeje). 

 

 koncesované živnosti – vznikají a jsou provozovány na základě správního 

rozhodnutí (např. provozování cestovní kanceláře) 

 

2. Podle předmětu činnosti se ţivnosti člení: 
 

 ţivnosti obchodní (např. koupě za účelem dalšího prodeje) 

 ţivnosti výrobní (např. výroba zboţí, obalů) 

 ţivnosti poskytující sluţby (např. hostinská činnost) 11 

 

Podmínky pro získání ţivnostenského oprávnění: 
 

 všeobecné  

o dosaţení věku 18 let, 

o způsobilost k právním úkonům, 

o bezúhonnost. 

 

 zvláštní  

o odborná a jiná způsobilost, vyţaduje-li to ţivnost (vzdělání a minimální praxe 

v oboru)  11 
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2.3.2 Společnost s ručením omezeným  

 

 Pro účely této diplomové práce byla zvolena forma s.r.o. Podle obchodního zákoníku 

se společnost s ručením omezeným řadí mezi kapitálové společnosti. Společnost s ručením 

omezeným musí mít při svém zaloţení a v průběhu celého trvání ZK, jehoţ výši stanoví 

společenská smlouva (minimálně 200. 000,- Kč, přičemţ musí kaţdý společník vloţit alespoň 

20. 000,- Kč). Vklady mohou být jak peněţité tak i nepeněţité. Společnost můţe být zaloţena 

jednou osobou, buďto se můţe jednat o FO nebo PO. Společnost můţe mít maximálně  

50 společníků, kteří ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše nesplacených 

vkladů. Společnost je zaloţena okamţikem podpisu společenské smlouvy, ale vzniká aţ 

v den, kdy je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Obchodní firmou společnosti 

s ručením omezeným je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Obchodní firma 

musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, nebo zkratku „spol. s r.o.“,  

anebo „s.r.o.“ Jestliţe je společnost zaloţena jedním zakladatelem, můţe být zapsána do 

obchodního rejstříku, jen pokud je v plné výši splacen její ZK. 3 

 

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

nejméně zákonem určená část peněţitých vkladů společnosti a všechny nepeněţité vklady 

(hodnota nepeněţitých vkladů musí být určena znaleckým posudkem). Při vzniku musí být 

splaceno nejméně 30 % kaţdého peněţitého vkladu, zároveň však celková výše splacených 

peněţitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněţitých vkladů musí činit alespoň  

100. 000,- Kč (zakládá-li společnost jeden společník, pak musí být ZK splacen zcela). 3 

 

V případě, ţe je s.r.o. zaloţena za účelem podnikání musí jednatelé s.r.o. poţádat  

o vydání ţivnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. Ode dne doručení průkazu 

podnikatelského oprávnění plyne 90 denní lhůta k podání návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku. 3 

 

Společnost povinně vytváří rezervní fond ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak 

ne více neţ 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 

určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, aţ do 

dosaţení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně 

však do výše 10 % základního kapitálu. 3 
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Orgány společnosti 
 

 Valná hromada – nejvyšší orgán,  

 Statutární orgán – jednatelé,  

 Dozorčí rada - kontrolní orgán (nepovinná). 11 

 

Jednatel je povinen svolat minimálně jednou za rok valnou hromadu, která schvaluje 

řádnou účetní závěrku, vyloučení společníka, stanovy společnosti a případné změny, 

rozhoduje o zvýšení či sníţení kapitálu apod. 11 

 

Společenská smlouva 

 

 Mezi společníky musí být sepsána společenská smlouva, která je pro podnik velice 

důleţitým dokumentem. K podstatným částem smlouvy patří obchodní firma a sídlo, předmět 

podnikání, jednatelé a způsoby jejich jednání a podepisování, určení společníků, jejich 

obchodních podílů a výše upsaných a splacených vkladů při vzniku společnosti a určení 

správce vkladu. 11 

 

 Pokud zakládá s.r.o. jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská 

listina. Obsahové náleţitosti jsou stejné jako u smlouvy společenské, odlišují se však formou. 

Zakladatelská listina musí mít také formu notářského zápisu. 11 

 

Dokumentace při zaloţení a vzniku s.r.o.  

 

Při zaloţení podniku musí člověk obejít některé instituce. Ty mu potvrdí, ţe nemá 

ţádné daňové nedoplatky, ţe je trestně odpovědný. Také musí podat různé ţádosti o povolení 

podnikání apod. 11 

 

Mezi nejdůležitější dokumenty, které jsou potřebné k založení a vzniku s.r.o. patří: 

 

 získání ţivnostenského oprávnění (ţivnostenský úřad),  

 zaloţení společnosti (ustavující valná hromada),  

 vznik společnosti (obchodní rejstřík),  

 získání DIČ (finanční úřad),  

 zápis změny do ţivnostenského oprávnění (ţivnostenský úřad). 11 
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Bez těchto dokumentů by nebylo moţné zaloţit a dále provozovat s.r.o. Slouţí jako důkaz 

k oprávnění vedení s.r.o. 11 

 

2.4 Předpoklady úspěchu začínající firmy 

  

Neţ podnikatel zahájí svou podnikatelskou činnost, musí učinit několik kroků a zváţit 

hodně faktorů. Musí posoudit, zda má osobní předpoklady pro podnikání a podporu okolí, zda 

má dobrý podnikatelský nápad a v čem spočívá jeho konkurenční výhoda. Musí si stanovit,  

co bude skutečným cílem jeho podnikání. Zda má dostatek finančních prostředků pro zahájení 

činnosti. Také se musí seznámit alespoň se základní legislativou související s podnikáním,  

a rozhodnout se, jakou zvolí právní formu svého podnikání. Podnikatel musí provést analýzu 

jak vnitřního tak vnějšího okolí podniku a zjistit potřebné informace o oblasti, kde chce začít 

podnikat. 11 

  

Musí si sestavit zakladatelský rozpočet a zjistit potřebnou výši počátečního kapitálu, 

vytvořit předběţnou kalkulaci nákladů a brát ohled i na současné trendy. Do podnikání by  

se neměl pouštět bez předem zpracovaného podnikatelského plánu, který mu pomůţe ověřit 

reálnost a ţivotaschopnost jeho podnikatelského nápadu. 11 

 

2.5 Podnikatelský záměr  

 

 K tomu, aby mohl podnikatel komplexně posoudit reálnost a ţivotaschopnost svého 

podnikatelského nápadu, si musí sestavit podnikatelský záměr. Jedná se o písemný dokument 

zpracovaný podnikatelem, shrnující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související  

se zahájením podnikatelské činnosti. Dobře zpracovaný podnikatelský záměr by měl jasně 

odpovědět na otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme. 11 

 

Podnikatelský záměr by měl podnikateli slouţit především k interním účelům. Často 

však bývá sestavován takto komplexně teprve tehdy, kdy ho od podnikatele poţaduje banka, 

investor či budoucí společník. 11 

 

Podnikatelský záměr slouţí uvnitř firmy jako plánovací nástroj, podklad pro 

rozhodovací proces, nástroj kontroly atd. Je uplatňován zejména tehdy, kdyţ podnikatel firmu 
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zakládá. Někteří podnikatelé ho dávají k nahlédnutí jednotlivým zaměstnancům, aby se 

seznámili se základními cíly firmy a posílila se tak identita pracovníků s firmou. Externí 

subjekty (investoři, banky, společníci) pomocí podnikatelského záměru analyzují schopnost 

firmy realizovat podnikatelský projekt. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr můţe 

významně přispět k získání potřebného kapitálu. 11 

 

 Kaţdý dobře připravený podnikatelský záměr musí uvádět všechny údaje 

srozumitelně, reálně, stručně a zajímavě. Měl by být zpracován kvalitně i po formální stránce 

a orientovat se na budoucnost, tj. ne na to, čeho jiţ podnik dosáhl, ale na vystiţení trendů, 

zpracování prognóz a na jejich vyuţití k charakteristice toho, čeho má být dosaţeno. 

Podnikatelský záměr by měl být co nejvěrohodnější a realistický, neměl by být příliš 

optimistický z hlediska trţního potenciálu a také by neměl být příliš pesimistický. Neměl by 

zakrývat slabá místa a rizika projektu. 11 

 

Cílem podnikatelského záměru je: 
 

 analyzovat výchozí stav, 

 ujasnit si základní postup dalšího rozvoje, 

 dokázat, ţe výsledky uspokojí předpokládané potřeby společnosti, 

 ukázat, ţe vymezených cílů můţe být dosaţeno, 

 přesvědčit potenciální investory, akcionáře, podílníky či spoluvlastníky aj., jimţ je 

podnikatelský záměr určen, ţe výsledky dané společnosti budou zajímavé i z jejich 

hlediska. 2 

 

Cílem zpracování podnikatelského záměru je co nejstručněji formulovat základní 

rozvojové procesy podniku a na jejich základě popsat dlouhodobé cíle jeho rozvoje. 2 

 

Obsah podnikatelského záměru 

 

 Podnikatelský záměr by měl obsahovat tyto části: 
 

 realizační resumé, 

 charakteristika firmy a jejích cílů, 

 organizace řízení a manaţerský tým, 

 přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie, 

 shrnutí a závěry, 

 přílohy. 1 
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Realizační resumé zahrnuje název a adresu firmy, dále je zde charakterizován produkt 

nebo sluţba, které jsou náplní projektu, jejich specifické vlastnosti a konkurenční výhody. 

Obsahuje popis trhů, na kterých se chce firma uplatnit. Významnou součástí je i popis 

strategického zaměření firmy na období příštích 3 aţ 5 let, včetně dlouhodobých cílů. Také je 

zde zjišťována finanční stránka projektu zahrnující odhad zisků a velikost potřebného 

kapitálu.  

 

 Charakteristika firmy a jejich cílů by měla zachytit minulost firmy, přítomnost  

a budoucnost z hlediska základních podnikatelských cílů a strategií jejich dosaţení. Stanovené 

cíle by měly být reálné a dostatečně motivující. 

 

 Organizace řízení a manažerský tým obsahuje organizační schéma, charakteristiku 

klíčových vedoucích pracovníků, politiku odměňování a základní přístup k řízení firmy. 

 

 Přehled základních výsledků a závěrů technicko – ekonomické studie zahrnuje: 

výrobní program, analýzu trhu a trţní konkurence, marketingové strategie, pracovní sílu, 

umístění výrobní jednotky, finančně-ekonomické analýzy a finanční záměry, analýzu rizika 

projektu. 

 

Shrnutí a závěry obsahuje jednak shrnutí základních aspektů, rozvedených 

v jednotlivých oddílech tohoto záměru, jednak časový plán realizace projektu. 

 

 Přílohy mohou zahrnovat výpis z obchodního rejstříku, fotografie, výsledky průzkumu 

trhu, ţivotopisy, výkazy zisku a ztrát, rozvahu a peněţní toky, různé testy apod. 1 

 

2.6 Metody a techniky 

  

 V rámci diplomové práce je vyuţita metoda analýzy, deskripce, komparace a syntézy. 

Jako konkrétní nástroje byly vyuţity PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, 

SWOT analýza, marketingový mix 4P a marketingový výzkum.  
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Podnikatelské prostředí 

 

 Podnikatelské prostředí představuje souhrn podstatných vlivů působících na podnik, 

podnikatele a podnikání. Zahrnuje vlivy působící na soustavnou činnost prováděnou 

podnikatelem nebo podnikem vlastním jménem a na jeho vlastní odpovědnost za účelem 

zhodnocení podnikatelského potenciálu (např. v podobě zisku). Vedle ekonomických  

a přírodních sloţek podnikatelského prostředí na významu nabývají sloţky nehmotného 

prostředí, jako je právo, sociální vztahy, kultura (ekonomická i všeobecná), vědecké poznatky 

atd. 2 

 

Typologie podnikatelského prostředí 

 

1. Vnější podnikatelské prostředí – rozlišují se dvě vrstvy: 
 

 makropodnikatelské prostředí („celkový obal“ reprezentující 

celospolečenské podnikatelské klima). Tvořeno těmito faktory: 
 

 

o výkonnost ekonomiky, 

o zaměstnanost, 

o státní rozpočet, 

o inflace, deflace, 

o mimoekonomické parametry. 

 

 mezzopodnikatelské prostředí (spojeno s působením konkrétně věcných 

regionálních, mikroregionálních a lokálních faktorů). Tvořeno faktory: 
 

 

o přírodně ekologické prvky, 

o ekonomická a podnikatelská infrastruktura, 

o technická a dopravní infrastruktura, 

o všeobecná a ekonomická kultura, 

o pilotní podnikatelské subjekty.  

 

2. Vnitřní podnikatelské prostředí  

 mikropodnikatelské prostředí 

Mezi rozhodující faktory tohoto prostředí patří: 

o umění vlastnit, 

o umění vést lidi, 
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o umění komunikovat, 

o umění uspokojit potřeby, 

o umění formulovat podnikatelskou filozofii.  6 

 

2.6.1 PEST analýza 

 

 Mezi klíčové součásti makrookolí můţeme zařadit faktory politické a legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní a technologické. Analýza dělící vlivy makrookolí do těchto 

čtyř hlavních skupin se proto nazývá PEST analýza. V kaţdé z těchto základních skupin jsou 

zahrnuté faktory makrookolí, které různou měrou ovlivňují podnik. Jejich důleţitost se liší 

podle odvětví, podniků a různých situací. Základní úlohou PEST analýzy je identifikace 

oblastí, jejichţ změna by mohla mít dopad na podnik a pokusit se odhadnout, k jakým 

změnám můţe dojít. V Tab. 2.1 je přehled některých typických skupin faktorů, které se 

v rámci analýzy PEST zkoumají. 9 

 

Tab. 2.1 Grafické vyjádření PEST analýzy  
 

PEST analýza 

Politické Ekonomické 

  legislativa podnikatelského sektoru   trendy vývoje HDP
  legislativa ochrany životního prostředí   úroková míra
  legislativa bezpečnosti práce    výška investic
  pracovní právo   množství peněz v oběhu
  politická stabilita   míra nezaměstnanosti
  daňová politika   míra inflace

Sociální Technologické 

  demografický vývoj   podpora vlády v oblasti výzkumu   
  mobilita pracovní síly   nové objevy a vynálezy

  míra vzdělanosti   trendy ve vývoji technologií
  vývoj životní úrovně obyvatelstva  trendy v inovacích produktů   
  rozdělení příjmů   rychlost technologického přenosu 

Zdroj: 14, s. 537 

 

Cílem této analýzy není vypracovat seznam těchto faktorů, protoţe jejich důleţitost 

pro jednotlivé podniky se můţe lišit. Důleţité je rozpoznat a odlišit faktory významné právě 

pro určitý podnik. 9 
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2.6.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

 V kaţdém odvětví, ať domácím nebo zahraničním, poskytující sluţby nebo vyrábějící 

výrobky, jsou pravidla konkurence vtělené do pěti dynamických konkurenčních faktorů: 
 

 vstup nových konkurentů, 

 hrozba substitutů, 

 vyjednávací schopnost kupujících, 

 vyjednávací schopnost dodavatelů, 

 soupeření mezi existujícími konkurenty. 8 

 

Těchto pět dynamických sil rozhoduje o výnosnosti odvětví, jestliţe ovlivňují cenu, 

náklady a potřebné investice. Síla jejich působení je od odvětví k odvětví různá a můţe se 

měnit vzhledem k vývoji odvětví. Výsledkem je odlišná výnosnost jednotlivých odvětví.  

Na Obr. 2.1 je tento model znázorněn graficky. 8 

 

Obr. 2.1 Porterův model pěti konkurenčních sil  

 

     Zdroj: 14, s. 515 

 

 Cílem modelu pěti konkurenčních sil je umoţnit pochopit působení těchto sil  

a identifikovat, které z těchto sil mají pro budoucí vývoj podniku největší význam, a které 

můţou být ovlivněné strategickým rozhodnutím podnikatele. Podnik, který chce uspět na trhu, 
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musí umět tyto faktory rozpoznat, vyrovnat se s nimi, následně na ně reagovat a nakonec, 

jestli je to jen trochu moţné, pokusit se obrátit jejich působení ve svůj prospěch. 9 

 

2.6.3 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické 

situace vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Je to přístup neustálé 

konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho okolí. SWOT analýza 

identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy z okolí 

podniku resp. příleţitostmi a ohroţeními a směřuje k syntéze jako východisku pro formulaci 

strategie. 9 

 

Název této analýzy je tvořen zkratkami anglických slov: 
 

 Strengths – přednosti, silné stránky podniku, 

 Weaknesses – nedostatky, slabé stránky podniku, 

 Opportunities – příleţitosti ve vnějším prostředí, 

 Threats – hrozby z vnějšího prostředí. 5 

  

Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci firmy. Vnitřní okolí firmy představují 

zákazníci, konkurenti a dodavatelé. Vyhodnocují se především zdroje firmy a jejich vyuţití, 

plnění cílů firmy. 5  

 

Příleţitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí (makroprostředí, konkrétní trh) 

obklopující danou firmu a působící na ni prostřednictvím různých faktorů. Tvoří jej 

především politické, legislativní, ekonomické, demografické, sociální, kulturní  

a technologické prostředí. 5 

 

Při provádění SWOT analýzy se sepíší silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby do 

čtyř kvadrantů a do kaţdého se vepíší nejdůleţitější faktory ovlivňující naši firmu. Grafické 

vyjádření této analýzy je v Tab. 2.2. 5 
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Tab. 2.2 Grafické vyjádření SWOT analýzy    

 

 

     Zdroj: 4, s. 121 

 

Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, podporovat své silné stránky, 

vyuţívat příleţitostí okolí a snaţit se předvídat a jistit proti případným hrozbám. Pouze tak 

firma dosáhne konkurenční výhody nad ostatními. K tomu však potřebuje dostatek kvalitních 

informací z firmy i jejího okolí. 5 

 

2.6.4 Marketingové studie 

 

Marketingový mix 4P 

 

Marketingový mix se chápe jako souhrn vnitřních činitelů podniku (soubor nástrojů) 

umoţňující ovlivňovat chování spotřebitele. S rozdílnou intenzitou je vyuţívá kaţdá firma  

a snaţí se tak dosahovat svých vytyčených cílů. Mezi čtyři hlavní nástroje marketingového 

mixu, tzv. 4P marketingu podle E. J. McCarthyho patří: výrobek (Product), cena (Price), 

distribuce (Place) a propagace (Promotion). Tyto nástroje musí být vzájemně harmonizovány 

a kombinovány tak, aby co nejlépe odpovídaly vnějším podmínkám, tj. trhu. Teprve pak 

mohou efektivně plnit svoji funkci a přinášet synergický efekt.  16 

 

 Produkt nepředstavuje pouze hmotný výrobek, ale můţe také znamenat sluţbu, osoby, 

místa nebo dokonce myšlenky a ideje. Je to veškerá nabídka, která se snaţí uspokojovat určité 

potřeby. Produkt zahrnuje kromě své základní funkce také kvalitu, design, značku, obal  

a další charakteristiky např. servis, poradenské sluţby, které mnohdy hrají u zákazníka 

významnější roli neţ funkce základní.  5 
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Cena jako jediný prvek marketingového mixu produkuje příjmy. Při stanovení ceny je 

důleţitá správná volba cenové strategie. Pro stanovení ceny lze vyuţít způsob nákladový  

(k nákladům se připočítává jistá přiráţka) nebo způsob dialogový, kdy je cena utvářena 

dialogem mezi prodávajícím a kupujícím. Aby firma prosperovala, musí být 

konkurenceschopná. Konkurovat velkým podnikům cenou však pro malé firmy není moţné,  

a proto se orientují na cenovou strategii vyšších nákladů, za něţ nabízejí výrobky či sluţby  

s unikátními vlastnostmi a doprovodnými sluţbami. Častá je taktéţ strategie přizpůsobování 

se, kdy podnik kopíruje cenu konkurence.  5 

 

Metody stanovení ceny 
 

1. Nákladově orientovaná tvorba cen 

- základem téměř všech nákladových metod stanovení ceny je kalkulace nákladů, 

- mezi nejznámější nákladové metody tvorby cen patří kalkulace úplných nákladů 

(kalkulační porovnání, metoda individuální kalkulace, apod.) a kalkulace neúplných 

nákladů. 2 

 

2. Poptávkově orientovaná tvorba cen  

- trţní metody tvorby cen lze rozdělit do dvou skupin: 

 

a) metody orientované na zákazníka (bodová metoda, holandský test cenové 

citlivosti, aj.), 

b) metody orientované na konkurenci (metoda stanovení ceny odvozením ze 

zahraničních cenových relací, metoda stanovení ceny se zřetelem na 

pravděpodobnost uzavření kontraktu. 2 

 

Tyto metody vyuţívají informace získané cenovým průzkumem. 2 

 

Distribuce má za úkol překlenutí vzdálenosti mezi výrobcem a konečným 

spotřebitelem. Distribuce můţe probíhat buď přímo, nebo zprostředkovaně, to znamená přes 

marketingové prostředníky (prodejní agenty, dealery aj.). Řeší se komu, a kde budou výrobky 

prodávány, jakým nejvhodnějším způsobem lze zajistit jejich nabídku. Výrobky je třeba ke 

spotřebiteli dopravit ve vhodné formě, prostoru, času a podmínkách. 5 
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Propagace zajišťuje bezprostřední tok informací mezi výrobcem zboţí a sluţeb  

a potencionálním spotřebitelem s cílem prosazování svých marketingových záměrů na 

určeném trhu. Komunikační strategie je zaloţena na kombinaci vyuţití jednotlivých prvků 

komunikačního mixu (přímý marketing, reklama, public relations, podpora prodeje, osobní 

prodej aj.). Cílem je informování a přesvědčování spotřebitele. 5 

 

 Označení 4P se pouţívá pro jednoduchost a stručnost. Ve skutečnosti můţe být 

marketingových aktivit, které jsou iniciovány podnikem, mnohem více. Ke zvýraznění úlohy 

dalších vybraných nástrojů pro dosahování podnikatelských cílů ve specifických oborech 

podnikání bývají zmiňovány modely rozšířené o další P (v modelu 5P bývají zmiňováni lidé 

(People), pro sluţby se vţil model 7P, kde přidanými P jsou zaměstnanci (Personnel), proces 

(process) a fyzický důkaz (Physical evidence). 16 

 

Marketingový výzkum 

  

 Marketingový výzkum má za úkol systematicky specifikovat, shromaţďovat 

analyzovat a interpretovat informace, které se dále vyuţívají v marketingovém řízení.  

 

 Všechny metody sběru primárních údajů mají v procesu výzkumu své místo. Jejich 

vyuţití má své výhody a nese s sebou problémy vţdy v závislosti na konkrétních podmínkách 

výzkumu. Mezi základní metody sběru údajů patří pozorování, dotazování a experiment. 5  

 

Dotazování 

 

 Pro účely diplomové práce byla vybrána metoda dotazování. Smyslem dotazování je 

zadávání otázek respondentům. Jejich odpovědi jsou podkladem pro získání poţadovaných 

primárních údajů. Vybraní respondenti, kteří budou dotazováni, musí odpovídat cíli a 

záměrům výzkumu. Výběr vhodného typu dotazovaní, závisí na různých faktorech, především 

na charakteru a rozsahu zjišťovaných informací, časových a finančních limitech, skupině 

respondentů, kvalifikaci tazatele apod. V praxi se jednotlivé typy většinou navzájem 

kombinují. Dotazování můţe probíhat různými způsoby a to osobně, písemně, telefonicky 

nebo elektronicky. 5 
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Osobní dotazování 

 

 Jedná se o nejtradičnější typ dotazování. Osobní styk je zaloţen na přímé komunikaci 

s respondentem. Dotazování se stává osobním vţdy při osobním kontaktu a je jedno, jestli 

dotazník vyplňuje tazatel nebo respondent. Existence přímé zpětné vazby mezi tazatelem  

a respondentem je jeho hlavní výhodou. Tento typ dotazování má nejvyšší návratnost 

odpovědí. Náročnost spočívá ve finančních a časových nákladech. 5 

 

Elektronické dotazování  

 

 Informace jsou zjišťovány od respondentů prostřednictvím dotazníků v e-mailech nebo 

na webových stránkách. Výhodou je minimální finanční a časová náročnost, adresnost, neboť 

konkrétní webové stránky si prohlíţí uţivatelé, které problematika zajímá. K nevýhodám patří 

důvěryhodnost odpovědí a také se lidé bojí zneuţití svých odpovědí v elektronické podobě. 

5 

 

2.7 Zdroje finanční analýzy 

 

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloţeno finanční analýzou. Na jejích 

výsledcích je zaloţeno řízení financí, řízení a financování oběţných aktiv aj.  

 

Zdrojem údajů pro finanční analýzu jsou interní finanční výkazy (rozvaha, výkaz cash 

flow a výkaz zisků a ztráty), výroční zprávy aj. Dalšími zdroji mohou být externí údaje  

o jiných podnicích (např. údaje z Obchodního věstníku), které slouţí především pro srovnání 

s konkurenčními podniky. Zjištěné údaje jsou historické a neberou tudíţ v úvahu inflaci. 13 

 

2.7.1 Rozvaha 

  

 Rozvaha je účetní výkaz, který podává v peněţním vyjádření přehled o majetku 

podniku (aktivech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) k určitému datu. Jedná se tedy o dvojí 

pohled na majetek, který se označuje jako bilanční princip. Rozvaha musí splňovat základní 

bilanční rovnici, a to ţe součet aktiv se rovná součtu pasiv. Bilance se sestavuje minimálně 
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jednou za rok na základě smluvních dohod (např. s věřitelem), nebo se sestavuje pro 

vnitropodnikové účely. Jde o součást účetní závěrky podniku. 12 

 

2.7.2 Cash flow 

 

 Výkaz o peněţních tocích neboli výkaz cash flow je součástí účetní závěrky. Je 

nejdůleţitějším výkazem v podnikání malých a středních firem. Podává informace  

o přírůstcích a úbytcích peněţních prostředků a peněţních ekvivalentů dle jednotlivých skupin 

činností podniku. Peněţními prostředky rozumíme peníze v pokladně, na účtu a ceniny. 

Peněţními ekvivalenty jsou pak především vysoce likvidní poloţky krátkodobého finančního 

majetku, tj. např. běţně obchodované akcie. 12 

 

 Princip výkazu o peněţních tocích spočívá v tom, ţe převádí účetní hospodářský 

výsledek (sestavený jako rozdíl výnosů a nákladů) na příjmy a výdaje. 12   

 

Výkaz o peněžních tocích se sestavuje ve třech úrovních činností podniku: 

 

o provozní činnost je základní činností podniku, tj. jde o činnosti, kterými se firma 

zabývá. Do této činnosti patří především peněţní toky související s pohybem zásob, 

pohledávek či závazků, 

o investiční činnost se týká pohybů – tj. přírůstků (pořízení) a úbytků (vyřazení) 

dlouhodobého majetku, 

o finanční činnost je taková činnost podniku, která souvisí se změnami ve velikosti  

a sloţení v poloţkách vlastního kapitálu, popř. některých – zejména dlouhodobých 

– závazků. 12 

 

2.7.3 Výkaz zisku a ztráty 

 

 Výkaz zisku a ztráty je zprávou o tom, jak fungovala firma za stanovené minulé 

období, nebo je sestaven na základě odhadovaného průběhu podnikání. Zachycuje obchodní 

aktivity v pojmech trţby a náklady nutné k jejich dosaţení a z toho vyplývající zisk nebo 

ztrátu. Lze jej pojmenovat jako výsledovku. Vykazované období bývá zpravidla jeden rok, ale 

můţe být také kratší v případě, ţe jej vyţadují investoři. V případě zahájení nového podnikání 

se prognóza můţe vypracovat i na období delší, alespoň na dva, příp. tři roky. 12 
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 Výkaz zisku a ztráty poskytuje souhrnnou sumarizaci obdrţených trţeb, které jsou 

výsledkem obchodní činnosti za vykazované období. Mezi základní poloţky patří výnosy  

a náklady. Výnosy jsou peněţní částky, které podnik získal z prodeje svých výrobků a sluţeb 

za dané účetní období, bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu. Náklady 

představují peněţní částky, které podnik v účetním období účelně vynaloţil na získání 

výnosů, přestoţe k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít. 12 

 

Výnosy 
 

 trţby z obchodní činnosti, 

 finanční výnosy, např. příjmy z cenných papírů, úroky aj., 

 mimořádné výnosy, např. náhrady škody. 

 

Náklady 
 

 náklady na provozní činnost, 

o spotřeba materiálu, 

o sluţby, 

o osobní náklady, 

o daně a poplatky, 

o jiné provozní náklady, 

o odpisy, rezervy apod. 

 finanční náklady, 

 mimořádné náklady. 

 

Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek.  

 

 Kategorie zisku: 
 

 

1. provozní zisk před zdaněním, 

2. zisk před úroky a zdaněním, 

3. zisk před odpisy, úroky a zdaněním, 

4. čistý zisk – zisk po zdanění. 12 
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V kapitole věnované teoreticko-metodologickým východiskům byly shrnuty obecné 

pojmy a druhy právních forem podnikání. Pozornost byla zaměřena především na teorii 

zpracování podnikatelského záměru, který je při zakládání úspěšného podniku klíčový. Byly 

popsány metody a techniky pouţívané při analýzách podnikatelského prostředí a podniku 

samotného a zdroje finanční analýzy. Tyto teoreticky popsané poznatky budou pouţity 

v aplikační části pro vypracování podnikatelského záměru konkrétně zamýšlené firmy. 
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3 Charakteristika podniku 

 

Obchodní firma:  ElektroLight s.r.o. 

Sídlo:   Na Hradbách 1257/12, Ostrava-město, 702 00 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Jednatel společnosti:  Marek Koutný 

Předmět podnikání:  specializovaný maloobchod 

 

 Pan Marek Koutný vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně. 

Dlouholetou praxi získal ve firmě, která se specializovala na velkoobchod a maloobchod  

s elektroinstalačním materiálem a svítidly. Zde působil na pozici obchodní manaţer pro 

osvětlovací techniku. Po pětiletém působení v této firmě, nabytí určitých zkušeností, kontaktů  

a získání širšího přehledu na trhu v této oblasti podnikání, dospěl k rozhodnutí, ţe v tomto 

oboru začne samostatně podnikat.  

 

Na základě tohoto rozhodnutí mě oslovil o vypracování podnikatelského záměru. Pan 

Koutný mi poskytl základní informace týkající se jeho představy o podnikání. Svou 

podnikatelskou činnost by chtěl zahájit v  příštím roce. Jeho předmětem podnikání bude 

specializovaný maloobchod. Společnost se bude zabývat prodejem elektroinstalačního 

zařízení a svítidel. Pan Koutný bude klást důraz na osobní přístup k zákazníkům, poskytovat 

odborné konzultace, vytvářet technické návrhy a poskytovat odbornou montáţ.  

 

 Kromě povinného základního kapitálu, který činí 200. 000,- Kč, bude pan Koutný 

čerpat další finanční prostředky ze svých zdrojů, úvěr nezvaţuje. Dále se počítá 

s nepeněţitým vkladem ve formě osobního automobilu a výpočetní techniky. 

 

Panu Koutnému se jako nejpřijatelnější právní forma podnikání jeví zaloţení 

společnosti s  ručením omezeným. Výhodu zvolení této právní formy spatřuje v tom, ţe 

společník neručí za závazky společnosti ţádným svým soukromým majetkem, ale ručí jen do 

výše nesplaceného základního kapitálu. Společnost budí v očích zákazníků i partnerů 

nesrovnatelně vyšší důvěryhodnost, neţ ţivnostník. 
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 Jelikoţ ţije pan Koutný v Ostravě, nebylo pro něj sloţité vybrat lokalitu, ve které by 

chtěl začít podnikat. Rozhodnul se pro okres Ostrava-město. Tuto část Ostravy velmi dobře 

zná. V blízkosti firmy se nachází všechny důleţité úřady, které pro své podnikání potřebuje. 

Jedná se např. o banky, poštu, finanční úřad, českou správu sociálního zabezpečení aj. 

 

Hlavním cílem společnosti ElektroLight s.r.o. bude upoutat pozornost 

potencionálních zákazníků kvalitní nabídkou zboţí a poskytovaných sluţeb, vybudovat 

dobrou pověst a získat stálou klientelu, čímţ se posílí obchodní značka firmy a zároveň se tak 

upevní pozice firmy na trhu. 
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4 Aplikační část 

 

Cílem této kapitoly je aplikace a rozvinutí poznatků z teoreticko – metodologické 

části. Je zde provedena analýza vnitřního a vnějšího podnikatelského prostředí, podrobně jsou 

zde také rozebrány nástroje marketingového mixu, proveden marketingový výzkum a analýza 

vnitřních zdrojů a schopností podniku. 

 

4.1 Analýza makroprostředí 

 

 Vlivy makroprostředí působící na firmu mohou významným způsobem ovlivnit 

efektivitu podniku a jeho úspěšnost. Pro charakteristiku makroprostředí byla vyuţita analýza 

PEST. 

 

4.1.1 PEST analýza 

 

Pomocí PEST analýzy byla zhodnocena situace v podnikatelském prostředí a to 

konkrétně v oblasti politické, ekonomické, sociální a technologické.  

 

Politické faktory 

 

 Pan Koutný bude muset v rámci svého podnikání dodrţovat a řídit se platnými zákony, 

vyhláškami, předpisy a normami České republiky. Co se týče sloţky legislativní, pro podnik 

je nutné brát v potaz zákony daňové, respektive povinnost platit daň z příjmu a také daň 

silniční.  

 

Plánuje se daňová reforma, která se dotkne všech skupin ekonomicky aktivního 

obyvatelstva. Většina z nich by si měla podle propočtů ministerstva i různých médií  

a analytiků mírně polepšit. Přestoţe hlavní teze reformy jsou jiţ známy, ohledně řady 

parametrů a detailů panuje velká neznámá. Některé, na první pohled příjemné, změny tak 

mohou v konečném důsledku znamenat i zvýšení daní. Celou reformu můţe navíc změnit 

legislativní proces k nepoznání. Příslušný zákon chce ministerstvo předloţit na konci dubna 

tohoto roku. Pro letošní rok se sazba daně z DPH nemění, zůstává na sníţené 10 %  
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a zvýšené 20 % sazbě. Pro rok 2013 se plánuje sjednocení DPH na jednotnou sazbu 17,5 %. 

26 

Povinností pana Koutného bude také uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru  

a recyklaci odpadu z obalů a to se společností EKO-KOM, a.s., která je autorizovaná obalová 

společnost zajišťující sdruţené plnění povinností zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů, 

které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. 23 

 

Ekonomické faktory 

 

 Mezi vlivy, které zde působí, patří míra inflace, která je vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Od konce roku 2006 činila míra inflace  

2,5 %, v roce 2008 se výrazně vzrostla na 6,3 %. Na konci roku 2010 uţ byla na 1,5 %. 

V porovnání s březnem 2006 a s březnem 2011 se míra inflace sníţila o 0,5 %. 20  

 

Hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, vzrostl v roce 

2010 celkem o 2,3 %, z toho v samotném 4. čtvrtletí meziročně o 2,9 %, respektive o 0,5 % 

oproti 3. čtvrtletí. Celková zaměstnanost vzrostla v posledním loňském čtvrtletí v meziročním 

srovnání o 0,2 % a v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 %. Dílčí přírůstky přitom 

zaznamenala některá odvětví trţních sluţeb, zatímco zaměstnanost v průmyslu se meziročně 

ani mezičtvrtletně téměř nezměnila. Ve srovnání s předchozím rokem se sníţila celková 

zaměstnanost v roce 2010 v průměru o 0,7 %, přičemţ ve druhé polovině roku počet 

zaměstnaných osob jiţ dále neklesal. Zaměstnanost by se měla zvýšit o 0,2 %, v roce 2012 

pak o 0,5 %. Míra nezaměstnanosti v České republice činí za měsíc březen 9,2 %. 

S porovnáním s loňským březnem, kdy míra nezaměstnanosti činila 9,7 %, je to rozdíl 0,5 %. 

Ekonomové předpovídají letošní míru nezaměstnanosti v České republice na 8,6 %. Další 

zlepšení předpokládají v roce 2012, kdy by měla míra nezaměstnanosti v ČR poklesnout na  

8 %. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla v březnu z 12,3 % na 12 %. Ve 

srovnání s březnem loňského roku je nezaměstnanost niţší o 0,7 %. 19 a 25 

 

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji se loni zvýšila o 666,- Kč na 22. 043,- Kč. 

V porovnání s celorepublikovým průměrem je průměrný plat v regionu o téměř 2. 000,- Kč 

niţší. V celorepublikovém ţebříčku jsou platy v Moravskoslezském kraji páté nejvyšší. 

Průměrná mzda loni v Česku vzrostla meziročně o 463,- Kč na 23. 951,- Kč. Proti 
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předchozímu roku tak byla vyšší o dvě procenta. Většina lidí však na průměrnou mzdu 

nedosáhne, zhruba dvě třetiny. Navíc se bude dále šetřit ve veřejném sektoru, opatrní jsou  

v dalším výhledu kvůli nejisté ekonomické situaci i podnikatelé a firmy. Je proto 

pravděpodobně, ţe reálné mzdy budou kvůli zvyšujícím se cenám klesat. 24 

 

Sociální faktory 

 

 Ostrava je jedním z významných sídelních, průmyslových a intelektuálních center  

v České republice. Podle počtu obyvatel (přes 300 000) i rozlohy je třetím největším městem 

České republiky a zároveň největším městem Moravskoslezského kraje. Město Ostrava  

o rozloze 214 km² tvoří celkem 23 městských obvodů. Hustota zalidnění je 1 457 obyvatel na 

km².  

 Stav obyvatel v Ostravě od roku 2000 mírně poklesl. Počet obyvatel k 1. 1. 2010 byl 

306 006, z toho 148 183 muţů a 157 823 ţen. Dalším rozhodujícím faktorem je úmrtnost  

a narození.  Počet úmrtí k 1. 1. 2009 byl 3 349 a počet narozených bylo 3 311. Z Ostravy se 

v tomtéţ roce přistěhovalo 3 655 obyvatel a odstěhovalo 5 378 obyvatel. Skupina 

přistěhovalých obyvatel se můţe stát potencionálními zákazníky pana Koutného. Dalším 

důleţitým faktorem jsou určitě sňatky. Od roku 2007 se počet sňatků v Ostravě sníţil o 300. 

K 1. 1. 2009 bylo uzavřeno 1 462 sňatků. Tato skupina obyvatel se můţe stát dalšími 

potencionálními zákazníky a to v případě, ţe se novomanţelé rozhodnou stavět nebo 

rekonstruovat svůj byt. 21  

 

Technologické faktory 

 

Největším vývojem v poslední době prochází oblast vývoje a zdokonalování 

světelných zdrojů nazývaných obecně LED (světlo vyzařující dioda). Právě vývoj nových 

technologií při výrobě LED přináší zásadní zvrat. LED se stává díky schopnosti produkovat 

více světla stále pouţívanější i pro běţné osvětlování. Nezanedbatelná stránka vyuţití LED 

technologie je v místech, kde je špatný přístup a nesnadná výměna stávajících zdrojů světla.  

V současnosti je v domácnostech nebo komerčních realizacích běţně cenově akceptovatelné 

osvětlení LED, které lze aplikovat na místech jako orientační osvětlení na schodišti  

či chodbách. Cena je ve srovnání s jinými, dnes běţně pouţívanými světlenými zdroji jako 

jsou např. ţárovky a zářivky, je pořizovací cena vyšší. Je to dáno zatím malým uplatněním v 
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praxi. Je zde předpoklad, ţe při zvyšování výroby bude jejich cena klesat. Určitou 

kompenzací jsou nízké provozní náklady. 18 

 

 Také v případě zásuvek a vypínačů dochází k technickým zdokonalením. Stále více 

oblíbenými se stávají stmívače světla, kterými lze regulovat intenzitu osvětlení. V dnešní 

době uţ existují také systémy v bezdrátovém provedení pro pohodlnější dálkové ovládání. 
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Shrnutí PEST analýzy 

 

 Ze zjištěných informací vyplývá, ţe ekonomická situace na trhu se pomalu zlepšuje,  

je tedy předpoklad, ţe dojde k nárůstu kupní síly zákazníků. Vzhledem k rozvíjejícím se 

trendům v oblasti elektro je nutné, aby je pan Koutný neustále sledoval a seznamoval se 

s dostupnými informacemi na trhu a zkvalitňoval tak svou nabídku. 

 

4.2 Analýza mikroprostředí 

 

Mikroprostředí zahrnuje faktory, které můţe podnik do jisté míry vyuţít, a které 

ovlivňují moţnost podniku dosáhnout své hlavní funkce – uspokojovat potřeby svých 

zákazníků. K analýze mikroprostředí byl pouţit Porterův model pěti konkurenčních sil.  

 

4.2.1 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Na základě zmapování konkurence v Ostravě a okolí, moţností dodavatelů  

a potencionálních odběratelů byla provedena analýza konkurenčních sil. 

 

Dodavatelé 

 

Pro zajištění provozu firmy bude pan Koutný vyuţívat sluţeb od konkrétních 

dodavatelů: 

 

 ČEZ Distribuce, a. s. 

 Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. 
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 Severomoravská plynárenská, a.s. 

 T–mobile Czech republic, a.s.  

 IBEX (bezpečnostní agentura) 

 

Vybavení interiéru bude zakoupeno ve Sconto nábytku s.r.o., bude se jednat o stůl, 

ţidle, regály a pohovku. 

 

Ke konkrétním dodavatelům osvětlení a elektroinstalačního materiálu, od kterých 

bude pan Koutný nakupovat, patří: 

 

 BTicino – výrobce elektroinstalačního zařízení, Itálie, 

 Eco design – výrobce a dodavatel svítidel, České Budějovice, 

 Legrand – dodavatel elektroinstalačního materiálu, Praha, 

 LightVision – dodavatel osvětlovací techniky, Brno, 

 Lucis – výrobce interiérových svítidel, Brno. 

 

Konkurence 

 

 V této části jsem se snaţila zmapovat konkurenci, která se nachází v blízkém okolí 

prodejny. Za největší konkurenci povaţuji firmu Lampárna, jelikoţ se nachází v těsné 

blízkosti sídla firmy ElektroLight s.r.o. Sídlo této konkurenční firmy je znázorněno na  

Obr. 4.1. 

 
 

Lampárna – Ing. Viktor Konvičný 

Střelniční 1 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Specializovaný maloobchod – prodej svítidel, návrhy a poradenství, montáţ. 
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Obr. 4.1 Sídlo firmy Lampárna 

 

     Zdroj: 32 

 

K dalším konkurentům patří: 

 

Firma JANČA  

Štramberska 2878 

706 02 Ostrava – Vítkovice 

Maloobchod s instalačním materiálem a svítidly. 

 

BAUHAUS, k.s. 

Janáčkova 22 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Hobby market nabízející sluţby a produkty pro dílnu, dům a zahradu. 

 

BAUMAX ČR, s.r.o. 

Novoveská 3137 

709 00  Ostrava-Moravská Ostrava 

Hobby market nabízející výrobky pro zahrádkáře, řemeslníky a kutily. 
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HORNBACH BAUMARKT CS spol. s.r.o. 

Bílovecká 3 

721 00 Ostrava – Svinov 

Hobby market nabízející sluţby a produkty pro stavbu, dílnu a zahradu.  

 

 Samozřejmě mezi další konkurenty patří také firmy obchodující na internetu. Mezi 

největší internetové konkurenty lze zařadit následující obchody: 
 

 www.azzardo.cz 

 www.obo-bettermann.com  

 

Firem specializujících se na prodej podobných produktů a nabízených sluţeb jako 

bude firma ElektroLight s.r.o. je v Ostravě a jeho blízkém okolí poměrně málo. Z tohoto 

zjištění usuzuji, ţe pan Koutný bude mít velkou pravděpodobnost se na trhu uchytit a získat si 

svou klientelu.  

 

Odběratelé  

 

 K potencionálním zákazníkům budou patřit především obyvatelé Ostravy a okolí. 

Jelikoţ se jedná o nabídku vysoce kvalitního zboţí, měla by oslovit zákazníky střední a vyšší 

třídy. Klientelu budou tvořit koncoví zákazníci, kteří byty nebo nebytové prostory 

rekonstruují nebo nově zařizují. Klientovi můţe být poskytnuta pouze odborná konzultace 

spolu s vytvořením konkrétního návrhu. V případě další spolupráce, tzn. odběr zboţí, bude 

vypracován tento návrh zdarma. Dalšími klienty budou ţivnostníci podnikající v tomto oboru 

nebo firmy, zařizující své prostory. 

 

Shrnutí Porterovy analýzy 

 

 Z výsledků analýzy vyplývá, ţe konkurence nabízející podobný nebo stejný sortiment 

jako bude firma ElektroLight s.r.o. není příliš velká. Největším konkurentem bude firma 

Lampárna, která se nachází v blízkosti prodejny. Dalšími konkurenty jsou velké hobby 

markety, které nabízí široký sortiment zboţí ne vţdy vysoké kvality. Potencionálními 

zákazníky budou jak koncoví zákazníci, ţivnostníci podnikající v tomto oboru a také firmy. 

V nabídce budou jak zahraniční tak domácí výrobky. 

http://www.azzardo.cz/
http://www.obo-bettermann.com/
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4.3 Marketingové studie 

 

4.3.1 Marketingový mix 

 

Marketingový mix představuje souhrn základních marketingových prvků, jimiţ firma 

dosahuje svých marketingových cílů. Zde jsou popsány produkty a poskytované sluţby, 

způsob stanovení jejich cen, způsoby distribuce a propagace. 

 

Produkt 

 

 Firma bude zaměřena na prodej svítidel do interiéru, exteriéru, designových svítidel  

a elektroinstalačního materiálu. Ukázka nabízeného sortimentu se nachází v příloze č. 1. Také 

budou poskytovány odborné konzultace, technické návrhy a v případě zájmu i odborné 

montáţe. Předností bude osobní přístup k zákazníkům, poradenství a pečlivý výběr pouze 

kvalitních a bezpečných produktů se zárukou kvality. 

 

Nabízený sortiment bude jak od českých tak i zahraničních výrobců. Interiérová 

svítidla jsou v kvalitním provedení, vhodná pro interiéry domácností, splňující vysoké nároky 

na funkčnost i originální design. Mezi tato svítidla budou patřit lustry, stropní – závěsná, 

lampy stojací, bodová svítidla, lampy stolní, nástěnná svítidla, vestavná svítidla a led svítidla. 

Exteriérová svítidla splňují vysoké nároky v externích podmínkách, pro rodinné domy, byty  

i reprezentativní prostranství firem a jiné komerční prostory. V nabídce budou solární lampy, 

zahradní lampy a svítidla na senzor. Designová svítidla budou nabízena z nejnovějších trendů 

a v moderním designu. Zákazníci budou mít moţnost vyuţít také nákupu širokého sortimentu 

elektroinstalačního materiálu, jedná se o kvalitní vypínače různého designu a materiálového 

provedení. Dále mezi tento materiál patří jističe, rozvaděče, kabely, krabičky apod.  

 

 Pan Koutný bude poskytovat odborné konzultace a na základě informací, poţadavků  

a představ získaných od klientů jim bude zpracován návrh a doporučen správný výběr 

osvětlení. Konkrétní návrh můţe být uţitečným nástrojem pro lepší pochopení ideového 

návrhu pro klienty, ale také pro specialisty, kteří se na realizaci díla podílejí. V případě 

poţadavku klienta bude konzultace probíhat přímo v prostorách, o které se jedná. Důraz bude 

kladen na individuální přístup ke klientovi s vědomím, ţe kaţdá zakázka je svým způsobem 
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ojedinělá. Nepůjde jen o doporučení a osazení vhodnými svítidly na správná místa, ale  

o kompletní servis v kombinování zajímavých materiálů, tvarů, barev a vytvořením nálady 

v konkrétním prostoru. Klientům bude nabídnuta v případě zájmu také moţnost odborné 

montáţe svítidel a elektroinstalačního zařízení. Pan Koutný bude doporučovat tyto sluţby 

přes partnerské firmy, se kterými je v kontaktu z předešlé praxe. Konkrétně se jedná např.  

o montáţní firmy, projektanty atd. 

 

 Na veškeré zboţí a sluţby bude poskytována záruka v trvání 2 let. Samozřejmostí 

bude záruční i pozáruční servis. Zákazníkům budou poskytovány slevy a to při nákupu zboţí 

nad 20. 000,- Kč 10 %, nad 50. 000,- Kč 15 % a nad 100. 000,- Kč cena smluvní. Také bude 

přihlíţeno na slevy poskytované dodavateli.   

 

Cena 

 

 Rozhodování o cenách zboţí se bude odvíjet od dané situace na trhu. Pro pana 

Koutného bude důleţité zmapovat ceny nejbliţších konkurentů. Na základně zjištěných 

skutečností musí stanovit cenu tak, aby ceny a zboţí odpovídaly poptávce na trhu. Prodejní 

cena zboţí se bude skládat z přímých nákladů, kalkulační přiráţky (zisku) a DPH. Konkrétně 

bude prodejní cena zboţí součtem nákupní ceny (brutto), kalkulační přiráţky, která bude činit 

30 – 40 % a DPH, která je 20 %.  

 

 Pokud bude zákazníkovi vytvořen návrh dle jeho představ a navrhované zboţí bude  

u firmy zakoupeno, pak tento návrh nebude započítáván do konečné ceny. V případě, ţe zboţí 

zakoupeno nebude, bude cena návrhu činit 1. 000,- Kč. Zákazníci budou za zboţí platit 

v hotovosti.   

 

Distribuce 

 

 Zboţí bude nakupováno od různých výrobců a dodavatelů jak z České republiky, tak 

ze zahraničí. Zakoupené zboţí v zahraničí bude dováţeno konkrétně z Itálie, Španělska a 

Německa. Dodané zboţí bude uskladněno ve skladových prostorech firmy. Jelikoţ se jedná o 

specifické výrobky, které se z ekonomického hlediska nevyplatí skladovat, bude se proto 

velikost objednávky odvíjet od poţadavků zákazníků. České výrobky budou dodávány 

expresní přepravou jako je např. TOPTRANS. 
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Prodej a odběr zboţí bude realizován přímo v prodejně firmy ElektroLight s.r.o. 

Další moţností bude nákup zboţí přes internet na webových stránkách firmy, kde si zákazník 

předem objednané zboţí vyzvedne buď přímo na prodejně firmy, nebo mu bude posláno na 

dobírku a to po zaplacení zálohy. 

 

Propagace 

 

 Firmy, které nabízí kvalitní produkty a sluţby, se potýkají s problémy kvůli nedostatku 

zákazníků a to mnohdy jen kvůli tomu, ţe o nich zákazníci jednoduše nevědí. Firma, která 

není vidět, má jistý handicap při získávání nových zákazníků a budování pozice na trhu. Proto 

je reklama při zakládání firmy velice důleţitá.  

 

 Základem jsou v dnešní době především kvalitní webové stránky a zákaznicky 

přitaţlivý název a logo firmy. Pro webové stránky byla vybrána doména  

www.elektro-light.cz. Pan Koutný bude vyuţívat ke své propagaci také letáky, které můţe 

roznést do různých částí Ostravy, především se chce zaměřit na nejbliţší okolí své 

provozovny tj. Ostrava – město. Určitě doporučuji natisknutí vizitek, umístění reklamní tabule 

před prodejnu a vyuţití inzerce jak v listové tak elektronické podobě. Propagovat zboţí bude 

pan Koutný také formou katalogů a reklamních panelů, které mu dodají jednotliví výrobci. 

 

Shrnutí marketingového mixu 

 

Firma se bude snaţit o uspokojení zákazníků jak nabídkou kvalitních výrobků  

a sluţeb, tak i cenou a dostupností. Důraz bude kladen na osobní přístup k zákazníkům. 

Rozhodování o tom, jak stanovit ceny zboţí je jedním z nejsloţitějších úkolů, které stojí před 

kaţdým podnikatelem. Pan Koutný se bude snaţit stanovit ceny zboţí takovým způsobem, 

aby pokryly náklady firmy a přilákaly dostatek zákazníků. Do podvědomí zákazníků se chce 

dostat propagací své firmy ve formě reklamy, umístěné jak na internetu, tak v místním tisku. 

Pro získání nového segmentu zákazníků pan Koutný do budoucna zvaţuje, rozšířit stávající 

sortiment o výrobky v oblasti řízení budov. Konkrétně se jedná o inteligentní ovládání 

skupiny elektrických přístrojů v bytě či rodinném domě.  

 

http://www.elektro-light.cz/
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4.3.2 Marketingový výzkum 

 

 Součástí vypracování podnikatelského záměru byl také marketingový výzkum, který 

probíhal formou osobního dotazování. Občané města Ostravy byli oslovováni za účelem 

vyplnění krátkého dotazníku, souvisejícího s otevřením nově vznikající prodejny zabývající se 

prodejem elektroinstalačního zařízení a svítidel a také poskytováním sluţeb v tomto oboru. 

Dotazování probíhalo v různých částech Ostravy. Celkem bylo osloveno 100 respondentů, 

přičemţ dotazník vyplnilo 58 z nich. Cílem dotazníku bylo zjištění informací, které budou 

vyuţity pro realizaci specializovaného maloobchodu. Dotazník se nachází v příloze č. 2. 

 

 Dotazník obsahoval celkem 8 otázek. U otázky č. 3 byl umoţněn výběr více moţností. 

U ostatních otázek bylo moţné vybrat pouze jednu odpověď. Výsledky výzkumu jsou 

znázorněny pomocí grafů a slovně popsány.  

 

Graf 4.1 Vyhodnocení otázky č. 1 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z grafu 4.1 vyplývá, ţe převáţná část dotázaných preferuje nákup elektroinstalačního 

zařízení a osvětlení ve velkých prodejnách. Důvodem můţe být nabídka širšího sortimentu, 

dostupnost nebo také nedostatek specializovaných prodejen v Ostravě a okolí.  

 Nákupu ve specializovaných maloobchodech dává přednost 38 % dotázaných, kde 

mohou při nákupu vyuţít odborné poradenství a sluţby. Přes internetové obchody nakupuje 
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14 % dotázaných. V dnešní uspěchané době můţe být tímto důvodem nedostatek času, ale 

také finanční stránka. 

 

Graf 4.2 Vyhodnocení otázky č. 2 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Při nákupu 7 % dotazovaných upřednostňuje ověřené české výrobce, 5 % sází na 

kvalitu zahraničních výrobců a zbylých 88 % při nákupu na výrobce nepřihlíţí. Důvodem 

můţe být to, ţe dotazovaní mohou mít při výběru zboţí jiné priority. Často také ani není 

zřejmé, o kterého výrobce se jedná, v případě výrobku z EU. 

 

Graf 4.3 Vyhodnocení otázky č. 3 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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 Tato otázka měla zodpovědět, co je pro dotazované při nákupu nejdůleţitější. 

Dotazovaní mohli vybrat více odpovědí. Při nákupu pro ně zůstává nejdůleţitější cena a 

kvalita, 67 % by si zboţí před nákupem prohlédlo. Design je důleţitý pro 55 % dotazovaných, 

62 % by uvítalo odborné poradenství a téměř polovina by měla zájem o rozšiřující sluţby.  
 

Graf 4.4 Vyhodnocení otázky č. 4 

 

         Zdroj: vlastní zpracování 
 

 Z  grafu 4.4 vyplývá, ţe 62 % dotazovaných je s nabídkou sortimentu 

elektroinstalačního zařízení a osvětlení a s poskytovanými sluţbami nespokojeno. Moţnými 

příčinami můţe být špatná zkušenost způsobena neodborným poradenstvím, nákupem 

nekvalitního zboţí nebo problémy při reklamaci. Zbylých 38 % je s nabídkou sortimentu a 

nabízenými sluţbami v Ostravě a okolí spokojeno. 
 

Graf 4.5 Vyhodnocení otázky č. 5 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z grafu 4.5 vyplývá, ţe 68 % dotázaných, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, se 

pohybují v platovém rozsahu 10. 000,- Kč aţ 30. 000,- Kč. Je tedy předpoklad, ţe by mohl být 

z jejich strany zájem i o draţší zboţí. Do příjmové kategorie do 10. 000,- Kč spadá 17 % 

dotázaných a zbylých 15 % mají příjmy vyšší jak 30. 000,- Kč. Zde můţou patřit lidé 

s vyšším postavením, kteří by byli ochotni zaplatit za draţší a exkluzivnější zboţí při 

vybavování bytu nebo kanceláří.   

 

Graf 4.6 Vyhodnocení otázky č. 6 

 

          Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Přestoţe 55 % dotázaných by nevyuţilo odborných konzultací a moţnost vytvoření 

technického návrhu, zbylých 45 % stále představuje dostatečně velký zákaznický potenciál 

pro tyto doplňkové sluţby. Tyto sluţby mohou preferovat dotazovaní, kteří chtějí při výběru 

zboţí poradit a také by uvítali vytvoření návrhu, který by zahrnoval grafické a prostorové 

znázornění. 
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Graf 4.7 Vyhodnocení otázky č. 7 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z grafu 4.7 je patrné, ţe dotazovaní hlavní nedostatek specializovaných maloobchodů 

s elektroinstalačním zařízením a svítidly spatřují v tom, ţe tyto obchody pravděpodobně 

nenabízí takový sortiment jako velké obchody typu Baumax, ale na druhé straně poskytují 

kvalitnější poradenství a více dodatečných sluţeb. 

 

Graf 4.8 Vyhodnocení otázky č. 8 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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 Z grafu 4.8 vyplývá, ţe dominantní je věková skupina od 20 - 40 let tvořící 57 % 

dotázaných. Dá se předpokládat, ţe lidé z této věkové skupiny budou stavět, zařizovat nebo 

renovovat své obydlí. Tato skupina dotázaných by se mohla stát potencionálními zákazníky 

pana Koutného. Pouze 5 % dotázaných je ve věku do 20 let. Tito lidé budou pravděpodobně 

nakupovat ve velkých obchodech s levnějším zboţím, jelikoţ mají niţší příjmy. 38 % 

dotázaných se pohybuje ve věkové skupině od 40 let a výše a při nákupu především preferují 

cenu a kvalitu.   

 

Shrnutí marketingového výzkumu 

 

Úkolem dotazníku bylo formou několika otázek orientačně zjistit, zda by se sortiment 

firmy a její sluţby setkaly v dané lokalitě se zájmem. Zjišťovalo se, jaká je většinová 

příjmová a věková skupina, jakým parametrům zboţí a nákupu dávají dotázaní přednost a do 

jaké příjmové skupiny patří. Z toho lze usoudit nejen případný zájem o nabízené zboţí  

a sluţby, ale také orientaci vlastní nabídky a co lze nabídnout navíc, popřípadě kvalitněji 

oproti konkurenci. 

 

Z výsledků vyplývá, ţe zákazníci by na trhu uvítali rozšíření nabídky specializovaných 

prodejen. Vyuţili by také rozšiřujících sluţeb, především v oblasti odborného poradenství, 

osobního přístupu, tvorby technického návrhu, případně i zprostředkování montáţe. Tradičně 

dominuje poměr cena a kvalita, výrobce není rozhodující. 

  

4.4 Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku 

 

 Ocenění a odhad silných a slabých stránek podniku, příleţitostí a hrozeb pomáhá 

podniku určit jeho hlavní konkurenční výhodu a faktory vedoucí k úspěchu. Kaţdý podnik se 

proto musí snaţit trvale eliminovat existující slabiny a rozvíjet co nejvíc silných stránek  

a zajistit si tak vysokou úroveň konkurenceschopnosti. 
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4.4.1 SWOT analýza 

 

Tab. 4.1 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Umístění firmy  Nová firma na trhu  

 Dostupnost  Malé povědomí zákazníků o firmě 

 Dlouholetá praxe v oboru  Dočasná neznalost zákazníků a veřejnosti 

 Dostatečný vstupní kapitál 
 Vysoké fixní náklady spojené 

s provozem společnosti 

 Široký sortiment zboţí   

 Kvalita zboţí a sluţeb za dobrou cenu  

 Široké spektrum a flexibilita 

poskytovaných sluţeb 
 

 Individuální přístup k zákazníkům  

 Pruţnost a spolehlivost  

 Zodpovědný přístup k výběru 

partnerských firem 
 

Příleţitosti Hrozby 

 Nové trendy na trhu  Současná ekonomická situace  

 Nízký počet konkurentů v okolí  Vstup nové konkurence na trh  

 Nové zákaznické skupiny 
 Rostoucí vyjednávací síla dodavatelů 

a kupujících 

 Očekávaný růst poptávky  Levnější substituty na trhu 

 Rostoucí ţivotní úroveň obyvatel a s tím 

i růst trhu 
 Nová legislativa 

 Spolupráce na projektech (novostavby) 
 Rostoucí nezaměstnanost a sniţování 

mezd 

 Rozšíření sortimentu zboţí  Narušení vztahů s dodavateli 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí SWOT analýzy 

 

 Z výsledku SWOT analýzy vyplývá převaha silných stránek firmy nad jeho slabými 

stránkami. Umístění firmy v centru Ostravy bude výhodou z důvodu velké koncentrace lidí  

a dobré dopravní dostupnosti. Do podnikání pan Koutný vstupuje se zkušenostmi nabytými 

z předchozí praxe s osvětlovací technikou. S moţností výběru z mnoha dodavatelů lze zajistit 
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dostatečně široký a zároveň kvalitní sortiment. K úspěšnému zahájení činnosti firmy bude 

slouţit dostatečná finanční hotovost na podnikatelském účtu. Firma se bude zaměřovat na 

osobní přístup k zákazníkům, odborné poradenství, tvorbu technických návrhů a sluţby 

související s montáţí či dalším servisem. 

  

 Slabou stránku firmy spatřuji v malém povědomí zákazníků z toho důvodu, ţe firma 

bude nově zaloţena. Byť konkurence dostatečně neuspokojuje zákazníka, má za léta své 

existence jiţ vybudované povědomí. Problémem z počátku mohou být také pravidelné 

náklady spojené s provozem společnosti např. nájem.   

 

 Příleţitosti firmy spočívají zejména v příchodu nových trendů na trh. Rozšířením 

sortimentu zboţí a sluţeb můţe přilákat nové zákaznické skupiny. Poroste-li ţivotní úroveň 

obyvatel, lze očekávat také růst poptávky. Konkurenční výhodou bude také to, ţe se 

v blízkosti firmy nenachází větší počet konkurentů. V budování nových staveb spatřuji 

příleţitost v dodávce vybavení. 

 

 Problémem můţe být nová i stávající konkurence a s tím související levnější 

alternativy na trhu. Současná ekonomická situace má za následek růst nezaměstnanosti  

a sniţování platů, coţ můţe vést ke sníţení poptávky. Velkou hrozbou pro maloobchodní 

firmu můţe být v případě narušení vztahů s dodavateli rychlé nalezení adekvátní náhrady. 

Malá firma zpravidla nedisponuje tolika dodavateli jako velké obchody.  

 

 

V této části byla provedena analýza podnikatelského prostředí, v němţ chce firma 

začít podnikat. Pomocí jednotlivých analýz byla vyhodnocena situace podnikatelského 

prostředí. Sledovány byly rozhodující síly makroprostředí (politické, ekonomické, sociální  

a technologické) ovlivňující obchody firmy. Dále se zaměřilo na účastníky mikroprostředí 

(dodavatelé, konkurenti, zákazníci), kteří ovlivňují schopnost firmy vytvářet na trhu zisk. Na 

základě analýzy podnikatelského prostředí byly odhadnuty příleţitosti, které se nabízejí a 

mohli by firmě poskytnout výhody oproti konkurenci, stejně jako hrozby, které mohou firmu 

bezprostředně ohrozit. Podrobně jsou zde popsány produkty a sluţby, které bude firma 

nabízet, způsob stanovení prodejní ceny a formy propagace a distribuce. Dále byl proveden 

marketingový výzkum formou dotazníků, jehoţ účelem bylo zjistit, zda bude  

o sortiment a sluţby nabízené firmou zájem.  
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5 Návrhy a doporučení 

 

5.1 Základní informace o společnosti 

 

Obchodní firma:  ElektroLight s.r.o. 

Sídlo:   Na Hradbách 1257/12, Ostrava-město, PSČ 702 00 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Jednatel společnosti:  Marek Koutný 

Předmět podnikání:  specializovaný maloobchod 

Webové stránky:  http://www.elektro-light.cz 

Mobilní telefon: +420 774 521 584 

E-mail: koutny@volny.cz 

 

Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského záměru pro zaloţení nově 

vznikající společnosti. Název této obchodní firmy bude ElektroLight s.r.o., v příloze č. 3 je 

znázorněno logo společnosti. Společnost se bude zabývat prodejem elektroinstalačního 

zařízení a svítidel. Na základě analýzy konkurence a jimi nabízených produktů a sluţeb, jsem 

panu Koutnému navrhla, zaměřit prodej na zákazníky střední a vyšší třídy. Dále doporučuji, 

zaměřit se na osobní přístup k zákazníkům, poskytovat odborné konzultace, vytvářet 

technické návrhy a v případě zájmu poskytnout odbornou montáţ. Domnívám se, ţe tyto 

sluţby mohou být dobrou konkurenční výhodou oproti ostatním podobně specializovaným 

firmám. Dále doporučuji zaměřit se na výrobce a dodavatelé, po kterých je na trhu poptávka.  

 

Pan Koutný by chtěl zahájit svou podnikatelskou činnost v  příštím roce. Firmu 

plánuje zaloţit 1. 1. 2012. 

 

 firma ElektroLight s.r.o. vznikne jako společnost s ručením omezeným v souladě s 

Obchodním zákoníkem, 

 ElektroLight s.r.o. je společnost, která vznikne v Ostravě sepsáním zakladatelské 

listiny, která musí mít formu notářského zápisu, 

 zakladatelem a jednatelem společnosti bude pan Marek Koutný s trvalým pobytem na 

ulici Nedbalova, okres Ostrava-město, 

http://www.elektro-light.cz/
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 sídlo firmy bude v ulici Na Hradbách 1257/12, okres Ostrava-město, 702 00. Firma se 

bude nacházet v pronajatém prostoru cihlového domu v centru Ostravy,  

 povinný hotovostní vklad bude ve výši 200. 000,- Kč, obchodní podíl bude 100 %. 

 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, firma se bude zaměřovat na prodej svítidel do interiéru, 

exteriéru, designových svítidel a elektroinstalačního materiálu. Pan Koutný bude stanovovat 

ceny zboţí tak, aby odpovídaly dané poptávce na trhu. Konkrétně se bude prodejní cena zboţí 

skládat z nákupní ceny, ke které se připočítá kalkulační přiráţka a DPH. Ceny budou 

přizpůsobovány s ohledem na danou situaci na trhu a také podle pokrytí vynaloţených 

nákladů. 

 

Pro pana Koutného jsem se snaţila v tomto podnikatelském záměru vystihnout to 

nejdůleţitější, co je při zahájení prvního roku podnikání potřeba. V příloze č. 4 uvádím 

seznam institucí, které je třeba navštívit a výčet dokladů potřebných pro zaloţení s.r.o. 

 

5.2 Podnikatelská vize a cíle společnosti 

 

Hlavním cílem společnosti ElektroLight s.r.o. je upoutat pozornost potencionálních 

zákazníků kvalitní nabídkou zboţí a poskytovaných sluţeb, vybudovat dobrou pověst a získat 

stálou klientelu, čímţ se posílí obchodní značka firmy a zároveň se tak upevní pozice firmy na 

trhu. 

 

Cíle společnosti: 
 

 nabízet luxusní zboţí a zajišťovat ucelené sluţby v oblasti osvětlovací techniky 

a elektroinstalačního zařízení na míru konečnému zákazníkovi,  

 dodávat na místní trh zboţí takové kvality, aby zákazníci obdrţeli nejvyšší 

moţnou uţitnou hodnotu, 

 vytvořit si na místním trhu stálou klientelu, 

 osobní přístup k zákazníkům, 

 sledovat trendy a zkvalitňoval tak svou nabídku, 

 budovat úspěšnou a sebevědomou společnost zaloţenou na: 

 plné orientaci na uspokojování potřeb svých zákazníků, 

 jakosti, spolehlivosti a bezpečnosti, 
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 dobré spolupráci se svými dodavateli, 

 vyhledávat příleţitosti  v podobě spolupráce na různých projektech v Ostravě, 

ať uţ se jedná o novostavby nebo rekonstrukce stávajících budov. 

 

Dalším cílem bude snaha o rozšíření sortimentu. Do budoucna pan Koutný zvaţuje 

rozšířit nabízený sortiment o výrobky v oblasti řízení budov. Konkrétně se jedná o inteligentní 

ovládání skupiny elektrických přístrojů v bytě či rodinném domě. Tím by chtěl rozšířit 

stávající klientelu o nový segment zákazníků.  

 

Panu Koutnému doporučuji navštěvovat různé veletrhy elektrotechniky, elektroniky, 

osvětlení a designu, jako např. Amper a Pragointerier za účelem sledování nových trendů.  

 

5.3 Sídlo 

 

 Jedním z hlavních poţadavků pana Koutného bylo, aby oblast, ve které chce zahájit 

svou podnikatelskou činnost, byla Ostrava. Konkrétně jsem se zaměřila na okres Ostrava-

město. Navrhla jsem pronájem komerčních prostor cihlového domu v centru Ostravy. 

Konkrétní adresa je ulice Na Hradbách 1257/12, Ostrava-město, 702 00 (sídlo firmy je 

vyznačeno na mapě centra Ostravy v příloze č. 5). Jedná se o nebytový prostor s prosklenou 

výlohou o výměře 120 m
2
.  

 

 Součástí prodejny bude showroom, kde bude vystavena konkrétní nabídka zboţí. 

V elektronických i tištěných katalozích a vzornících si budou moci zákazníci prohlédnout 

kompletní nabízený sortiment, který není zrovna na prodejně vystaven. Dále zde bude mít 

svou kancelář pro jednání se zákazníky, kuchyňku, sociální zařízení a skladovací prostory, 

které jsou pro pana Koutného nezbytné. 

 

 Toto umístění sídla firmy jsem doporučila panu Koutnému z těchto důvodů: 
 

 dostupnost k úřadům, 

 snadná dostupnost MHD a dopravní infrastruktury,  

 parkovací plocha v blízkosti prodejny, 

 velká koncentrace lidí, jelikoţ se jedná o centrum Ostravy, nachází se zde 

mnoho úřadů, obchodů, škol, bank, restaurací apod., 
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 dobrá znalost oblasti,  

 Ostrava je třetím největším městem České republiky. 

 

Prodejna bude viditelně označena názvem firmy, jménem a příjmením odpovědné 

osoby, telefonním kontaktem na tuto osobu, identifikačním číslem a provozní dobou. Také 

zde mohou být uvedeny webové stránky firmy.  

 

Sluţby budou poskytovány v prodejně během následujících hodin: 

 

  Den  Provozní doba  

   Po – Pá 9 - 18 

  So  9 - 12 

             Ne  Zavřeno 

 

5.4 Propagace 

 

 Jako vhodnou formu propagace doporučuji vytvořit kvalitní stránky, přitaţlivý název a 

logo firmy. K tomu, aby se firma dostala do podvědomí obyvatel, navrhuji tisk letáků se 

základními údaji o firmě, které se můţou roznést do různých částí Ostravy a také vyuţití 

inzerce jak v listové tak elektronické podobě. 
 

 

5.5 Finanční plán  

 

Ve finančním plánu se pokusím vystihnout veškeré náklady a výdaje nutné na zahájení 

podnikatelské činnosti a pravidelné měsíční náklady firmy. Údaje mi byly poskytnuty panem 

Koutným na základě jeho odborného odhadu. Také zde budou nastíněny předpokládané 

náklady, trţby a zisk v prvních 3 letech podnikání. 

 

 

5.5.1 Plán nákladů  

 

Jak jiţ bylo zmíněno, pan Koutný vloţí do svého podnikání povinný ZK ve výši 

200. 000,- Kč. Další finanční prostředky, které budou vloţeny do podnikání, bude čerpat ze 

svých vlastních zdrojů. Tyto finanční zdroje získal prodejem pozemků, které v letošním roce 

zdědil. Také bude do podnikání vloţen nepeněţitý vklad ve formě osobního automobilu 

v hodnotě 150. 000,- Kč a notebooku ve výši 12 000,- Kč. Celkem tedy činí vklad majitele 

firmy 962. 000,- Kč. V příloze č. 6 je znázorněna počáteční rozvaha firmy k 1. 1. 2012. 
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Náklady na zaloţení firmy a náklady na vybavení prodejny 
 

V Tab. 5.1 jsou uvedeny veškeré náklady nutné k zaloţení s.r.o. Také je zde přičtena 

částka na počáteční propagaci firmy. 
 

Tab. 5.1 Náklady na zaloţení firmy 

Poloţka nákladů Vynaloţené finanční prostředky v Kč 

Sepsání zakladatelské listiny u notáře 5. 000 

Ověřování podpisů a listin,  

další stejnopisy zakladatelské listiny 2. 200 

Výpis z rejstříku trestů  150 

Ohlášení ţivností 1. 000 

Zřízení bankovního účtu 700 

Návrh na prvozápis do obchodního rejstříku 5. 200 

Výpis z obchodního rejstříku 100 

Výpis z ţivnostenského rejstříku 100 

Propagace  32. 000 

Celkové náklady na zaloţení firmy 46. 450 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Před zahájením podnikatelské činnosti budou muset prostory prodejny projít menší 

rekonstrukcí. Jelikoţ zde bude pan Koutný zboţí vystavovat, musí se přeinstalovat rozvody 

elektřiny a postavit sádrokartonové příčky. V Tab. 5.2 jsou náklady na vybavení prodejny 

podrobně popsány.    
 

Tab. 5.2 Náklady na vybavení prodejny 

Poloţka nákladů Vynaloţené finanční prostředky v Kč 

Rekonstrukce 55. 000                

Stůl 7. 000 

Regály 8. 000  

Ţidle 8. 000  

Software  7. 000 

Účetní software 6. 000 

Kancelářské potřeby 2. 000 

Tiskárna 1. 500 

Ostatní vybavení 2. 000 

Celkové náklady na vybavení  96. 500 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 Celkové zřizovací náklady činí 142 950,- Kč. Tyto náklady budou pokryty z vlastních 

zdrojů pana Koutného.  

 

Fixní náklady na provoz firmy 

 

 Fixní náklady představují pravidelně vynaloţené náklady na provoz firmy. Tyto 

náklady vznikají bez ohledu na objem prováděných zakázek, resp. trţeb. V Tab. 5.3 jsou 

náklady podrobně popsány.  
 

Tab. 5.3 Fixní měsíční náklady 

Poloţka nákladů Vynaloţené finanční prostředky v Kč / měsíc 

Nájemné 19. 000 

Elektřina, plyn,  2. 000 

Voda, topení 1. 000 

Český rozhlas 45 

Telefon a internet 1. 500 

Propagace 4. 000 

Zabezpečovací sluţba 1. 000 

Vedení účtu 250 

Odpisy  2. 500 

PHM 5. 000 

Doprava  2. 000 

Silniční daň 140 

Ostatní sluţby 5. 000 

Celkové fixní náklady  43. 435 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Celkové náklady potřebné na zahájení podnikání 

 

Součet všech výše vypočtených nákladů představuje celkové náklady potřebné na 

zahájení podnikatelské činnosti. K tomu budou dále přičteny mzdové náklady, uváděné včetně 

sociálního a zdravotního pojištění a zboţí. Nákup zboţí, které bude při zahájení nabízeno, 

bude proveden na základě odborného odhadu pana Koutného a to ve výši 200. 000,- Kč. 

Jelikoţ se jedná o specifické výrobky, které se z ekonomického hlediska nevyplatí skladovat, 

bude se proto velikost objednávky odvíjet od poţadavků zákazníků. Součet nákladů je uveden 

v Tab. 5.4. 
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Tab. 5.4 Celkové náklady potřebné na zahájení podnikatelské činnosti 

Poloţka nákladů Vynaloţené finanční prostředky v Kč 

Celkové náklady na zaloţení firmy 46. 450 

Celkové náklady na vybavení 96. 500 

Celkové fixní náklady / měsíc 43. 435 

Mzdové náklady (včetně SZP) / měsíc 26. 800 

Nákup zboţí  200. 000 

Celkové náklady potřebné na zahájení provozu 413. 185 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 Z tabulky vyplývá, ţe celkové náklady potřebné na zahájení podnikání činí  

413. 185,- Kč. Jelikoţ pan Koutný vloţil do svého podnikání dostatečné mnoţství finančních 

prostředků, budou tyto náklady pokryty. Nebude tedy nutné vyuţít cizí kapitál. Náklady na 

provoz firmy a mzdové náklady budou kryty z trţeb společnosti. 
 

Předpokládané náklady v prvních 3 letech podnikání  
 

Tab. 5.5 Plánované náklady za rok 2012 - 2014 

Náklady v Kč 
Rok 

2012 2013 2014 

Zřizovací náklady  142. 950 0 0 

Mzdové náklady 321. 600 321. 600 321. 600 

Nákup zboţí  2 000. 000 2 300. 000 2 500. 000 

Nájemné 228. 000 228. 000  240. 000  

Elektřina, plyn,  24. 000 26. 000 27. 000 

Voda, topení 12. 000 14. 000 15. 000 

Český rozhlas 540 540 540  

Telefon a internet 18. 000 18. 000 18. 000 

Propagace 18. 000 13. 000 9. 000 

Zabezpečovací sluţba 12. 000 12. 000 12. 000 

Vedení účtu 3. 000 3. 000 3. 000 

Odpisy  30. 000 60. 000 60. 000 

PHM 60. 000 70. 000 77. 000 

Doprava  24. 000 25. 500 27. 000 

Silniční daň 1. 680 1. 680 1. 680 

Ostatní sluţby  30. 000 30. 000 25. 000 

Celkové roční náklady   2 925. 770 3 123. 320 3 336. 820 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 V této části jsou nastíněny vynaloţené náklady firmy v jednotlivých letech. Z Tab. 5.5 

vyplývá, ţe náklady kaţdoročně rostou. V prvním roce podnikání se odhadují celkové 

náklady na 2 925. 770,- Kč. Největší poloţku představuje nákup zboţí. Dále tato částka 

zahrnuje také náklady na vybavení firmy, které jsou součástí zřizovacích nákladů. S těmito 

náklady se počítá v prvním roce podnikání.  

 

 Celkové roční náklady v roce 2013 se odhadují na 3 123. 320,- Kč. Nárůst oproti  

1. roku můţe být způsoben zvýšením PHM a sluţeb (voda, elektřina, plyn). Naopak můţe 

dojít ke sníţení nákladů na propagaci, z důvodu jiţ vynaloţených finančních prostředků při 

počáteční propagaci firmy. 

 

 V roce 2014 se předpokládají náklady ve výši 3 336. 820,- Kč. Opět se očekává 

zvýšení cen PHM, sluţeb a také nájemného. Náklady na propagaci se můţou sníţit oproti 

roku 2013 aţ o 4. 000,- Kč.  

 

5.5.2 Plán tržeb 

  

 Plán trţeb je odhadem očekávaných trţeb za určité období. Firmě budou vznikat 

výnosy jako trţby za prodej zboţí a poskytování sluţeb. Jejich výše byla stanovena na základě 

odborného odhadu pana Koutného. 

 

Tab. 5.6 Plánované trţby za rok 2012 - 2014 

Trţby v Kč 
Rok 

2012 2013 2014 

Zboţí 2 600. 000 2 990. 000 3 250. 000 

Sluţby 130. 000 162. 000 230. 000 

Celkem   2 730. 000   3 152. 000   3 480. 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 5.7 Plánovaný hospodářský výsledek za rok 2012 - 2014 

Zisk / Ztráta v Kč 
Rok 

2012 2013 2014 

Trţby 2 730. 000 3 152. 000 3 480. 000 

Náklady 2 925. 770 3 123. 320 3 336. 820 

Daň z příjmů 15 %   4. 302 21. 477 

Celkem  – 195. 770 24. 378 121. 703 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na základě výpočtů, kdy byly nastíněny očekávané náklady, výnosy a zisky za první  

3 roky podnikání firmy usuzuji, ţe pokud by pan Koutný realizoval tyto údaje, pak by byla 

firma ElektroLight s.r.o. ţivotaschopná. V prvním roce podnikání můţe dojít ke ztrátě aţ 

kolem 200. 000,- Kč, ale s tím pan Koutný počítá. Tato ztráta bude uhrazena z jeho vlastních 

zdrojů. Ztráta můţe být způsobena malým povědomím zákazníků o firmě. Následující roky 

fungování firmy se jeví jako finančně ziskové a tudíţ je velká šance, ţe firma bude úspěšně 

prosperovat. 
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6 Závěr 

 

 Se zaloţením podniku je spojeno mnoho otázek. Kvalitně zpracovaný podnikatelský 

záměr můţe podnikateli odpovědět na některé z nich ještě před započetím podnikání. Na jeho 

základě můţe podnikatel zhodnotit rizika, která by souvisela s jeho podnikáním a včas jim 

předejít, nebo se nepouštět do podnikání vůbec.  

 

 Cílem diplomové práce bylo vypracovat perspektivní a především realizovatelný 

podnikatelský záměr pro zaloţení firmy. Na základě dostupných teoretických i praktických 

informací byl vytvořen návrh řešení jednotlivých částí záměru pro konkrétní firmu 

ElektroLight s.r.o. zabývající se prodejem elektroinstalačního zařízení a osvětlení. Tento 

podnikatelský záměr by měl panu Koutnému poslouţit ke snadnějšímu rozhodování  

a k moţnosti vyuţití výsledků práce v podnikatelské praxi. 

 

 V teoreticko – metodologické části práce byly objasněny základní pojmy související 

s podnikatelskou činností. Pro účely této práce byla zvolena forma s.r.o., která je v této části 

podrobně rozebrána. Je zde popsán samotný podnikatelský záměr a jeho struktura. Následně 

byly objasněny metody a analýzy potřebné pro návrh podnikatelského záměru. Konkrétně 

byla vyuţita: PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza, 

marketingový mix 4P a marketingový výzkum. Také byly popsány zdroje finanční analýzy. 

 

 V další části byla představena společnost ElektroLight s.r.o. uvedením základních 

údajů o firmě a jeho základních cílů. Součástí kapitoly jsou také informace o poskytovaných 

sluţbách a kvalitě nabízeného zboţí. 

 

V aplikační části byly provedeny výstupy jednotlivých analýz. PEST analýzou byla 

zhodnocena situace v podnikatelském prostředí. Konkurenční prostředí firmy bylo posouzeno 

na základě Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Pomocí marketingového mixu byly 

vymezeny produkty, poskytované sluţby, způsob stanovení jejich cen, formy distribuce  

a propagace. Součástí vypracování podnikatelského záměru byl také marketingový výzkum, 

jehoţ úkolem bylo orientačně zjistit, zda by se sortiment firmy a její sluţby setkaly v dané 

lokalitě se zájmem. Na závěr byly zjištěny pomocí SWOT analýzy silné a slabé stránky, 

příleţitosti a ohroţení firmy. 
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 Na základě zjištěných výsledků byly zformulovány konkrétní návrhy a doporučení, 

které by měly panu Koutnému pomoci při zaloţení firmy a uchycení se na trhu. Panu 

Koutnému jsem doporučila umístit sídlo firmy na lukrativním místě, vhodnou formu 

propagace a dále byly navrţeny cíle, které by měly být v průběhu působení firmy na trhu 

dosaţeny. Pro nastínění předpokládaných finančních nákladů a výnosů firmy byl sestaven 

finanční plán, který byl vypracován na dobu prvních tří let fungování firmy. Podklady pro 

vypracování finančního plánu byly poskytnuty na základě odborného odhadu pana Koutného.   

  

 Z výsledků jednotlivých analýz vyplývá, ţe se firma ElektroLight s.r.o. jeví jako 

ţivotaschopná a prosperující firma, a proto panu Koutnému doporučuji tento podnikatelský 

záměr realizovat.  
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