
 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra ekonomie a managementu v metalurgii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikatelský záměr obchodní jednotky 

 

Business planofthe business unit 
 

 

Bakalářská práce 

 

 

Autor:  Kamil Tomčík 

Vedoucí práce: Ing.Martin Koudela                                            

Ostrava2011 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych rád poděkoval ing.Martinu Koudelovi za odborné vedení práce, cenné rady a 

připomínky.



 
 

Abstrakt 

 

Téma bakalářské práce se zabývá problematikou realizace a tvorby podnikatelského záměru 

obchodní jednotky. Práce pojednává o jednotlivých krocích a postupech při tvorbě 

podnikatelského záměru tak, aby byl pro budoucího podnikatele efektivní a pomohl mu získat 

přízeň potenciálního investora. První část práce se zabývá druhy obchodních společností, 

jejich podmínek pro vznik a volbou právní formy a další části již pojednávají o vlastních 

krocích realizace podnikatelského záměru. 

 

Abstract 

 

Thethemeofthis thesis dealswiththeimplementationof a business planof business unit. 

Theworkdealswiththevarioussteps and proceduresforcreating a business plan so 

thatitiseffectiveforfutureentrepreneurs and helptogainfavorwith a potential investor. Thefirst 

part dealswiththekindsofcompanies, theirconditionsforthe emergence and 

selectionoflegalforms. Otherpartsare concentrated onown business planimplementationsteps. 
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Úvod 

 

 Tématem bakalářské práce je podnikatelský záměr obchodní jednotky. Každá osoba, 

která se rozhodne podnikat, čelí mnoha otázkám a důležitým rozhodnutím. V první fázi těchto 

otázek je stanovit si oblast, ve které by chtěla podnikat. Následně může přejít k seznamu celé 

řady otázek, které si musí zodpovědět před tím, než s vlastní činností začne. Zpravidla 

budoucí podnikatel uvažuje o možnostech financování a volba často padá na možnosti 

poskytované bankovní institucí. Pokud se tato osoba rozhodne pro úvěr z banky, musí sestavit 

podnikatelský záměr, ve kterém vyhodnotí veškeré možné příležitosti, ale také hrozby a 

zmapuje aktuální situaci na trhu. Jedná se o důležitý krok a jeho správnému sestavení by měla 

být věnována dostatečná pozornost.  

V dnešní době není snadné začít podnikat. Existuje celá řada firem zabývajících se 

nejrůznějšími službami nebo nabízející celou řadu výrobků a jejich rozkvět je možno v České 

republice datovat již od počátku 90. let, kdy vlivem celospolečenských změn došlo k úbytku 

pracovních míst a lehký průmysl nedokázal čelit tak velkému náporu uchazečů o zaměstnání. 

Podnikatelé, kteří se v této době uchytili, si zpravidla vybudovali určité místo v podvědomí 

široké veřejnosti, přestože s nástupem současné celosvětové hospodářské krize jich mnoho 

čelilo vážným, někdy až existenčním problémům. Dnešní začínající podnikatelé mají situaci 

složitou. Na trhu existuje snad jakýkoliv výrobek nebo služba a tak je složité přijít s něčím 

novým, co upoutá zákazníky a zvítězí nad konkurencí. Složité je také přesvědčit investora, 

kterému se musí předložit přesvědčivý plán, ze kterého bude patrné, že budoucí podnikatel ví 

„jak podnikat.“ 

Cílem této práce je analyzovat a popsat metodiku zpracování podnikatelského záměru 

obchodní, výrobní, průmyslové jednotky dle dostupné metodiky, dle požadavků jednotlivých 

uživatelů podnikatelských záměrů. Snahou je definovat jednotlivé postupy z věcného, 

časového, ekonomického a finančního hlediska.  

Bakalářská práce je členěna do tří základních kapitol. První kapitola pojednává o 

podnikání a právních formách podnikání a podstatných náležitostech nutných pro založení 

podniku. Druhá část práce se věnuje podnikatelskému záměru obecně, informuje o tom, proč 

je nutné podnikatelský záměr správně sestavit a také ve zkratce pojednává o struktuře 

podnikatelského záměru. Ve třetí části se již podrobně zabývám jednotlivými fázemi a 

náležitostmi podnikatelského záměru tak, jak by měl být v praxi sestaven. Závěrem celou 

zkoumanou problematiku zhodnocuji. 
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Téma své bakalářské práce jsem si vybral záměrně. Velmi se o tuto problematiku 

zajímám, proto bych rád své znalosti podložené studiem a vlastními zájmy zúročil v rámci své 

bakalářské práce.  
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1. Podnikání a právní formy podnikání 

 

Každý budoucí podnikatel, který si přeje působit na trhu, si musí nejprve ujasnit, jaká 

by jeho firma měla být, jestli se bude jednat o velký podnik, střední nebo malý podnik a podle 

toho také adekvátně sestavit podnikatelský záměr, který předloží bankovní instituci nebo 

jinému investorovi. Obecně rozeznáváme tyto druhy právních forem: fyzická osoba 

samostatně výdělečně činná, sdružení fyzických osob bez právní subjektivity, tiché 

společenství. Mezi obchodní společnosti patří veřejná obchodní společnost, komanditní 

společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost.Dále mezi obchodní 

společnosti patří evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. 

 

1.1 Druhy obchodních společností 

 

 Vznik, zánik a další náležitosti obchodních společností upravuje zákon č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník. Zákon jmenuje druhy obchodních společností a poukazuje na některé 

změny spojené s jejich založením, vklady nebo zánikem těchto společností. U založení 

obchodních společností existují určité rozdíly v závislosti na druhu společnosti. Některé 

náležitosti však jsou podobné a zejména obecnou část tvoří časová posloupnost, viz níže: 

Ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku – tedy ode dne vzniku společnosti, 

začínají společnostem plynout následující lhůty: 

  8 dnů k zaregistrování u správy sociálního zabezpečení za předpokladu, že společnost má 

zaměstnance,  

 8 dnů k zaregistrování u zdravotních pojišťoven za předpokladu, že společnost má 

zaměstnance, 

 30 dnů k zaregistrování u finančního úřadu (registrace k vybraným daním) [14]. 

 

1.1.1 Veřejná obchodní společnost 

 

Jedná se o osobní společnost, kterou zakládají alespoň dvě osoby, které podnikají pod 

společnou firmou a za závazky společnosti ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem, 

viz tabulka 1.1. Výhody této společnosti jsou zejména v tom, že není nutné vkládat počáteční 

kapitál, společník může poměrně snadno ze společnosti vystoupit, je zde dobrý přístup 
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k cizímu kapitálu. Problémem se však stávají možné spory a osobní rizika z důvodu 

neomezeného ručení či konflikty při řízení společnosti[12]. 

 

Tab. 1.1Podmínky založení veřejné obchodní společnosti 

 

Zdroj[14] 

 

 

1.1.2 Komanditní společnost 

 

Komanditní společnost představuje osobní společnost smíšeného typu. Za závazky 

společnosti ručí jeden nebo více společníků do výše svého nesplaceného vkladu, což jsou 

komandisté, viz tabulka1.2. Komplementáři ručí svým celým majetkem. Komplementáři 

musejí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Výhodou komanditní společnosti 

je nízký počáteční kapitál. Na komandisty se nevztahuje zákaz konkurence. Zisk je dělen na 

základě podmínek stanovených ve společenské smlouvě. Nevýhodou však je administrativně 

náročnější vznik a neomezené ručení komplementářů. Také existuje reálná hrozba vzniku 

konfliktů mezi prioritami komplementářů a komandistů, jelikož každý z nich nese jinou míru 

rizika. Pokud by byl vznesen požadavek na změnu společenské smlouvy, je vyžadován 

souhlas komandistů i komplementářů[12]. 

 

Zakladatelský dokument
písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy 

společníků

Povinnost a výše rezerv
rezervní fond se ze zákona nevytváří, jinak může stanovit 

společenská smlouva

Ručení společníka za závazky společnosti ručí neomezeně

Předmět činnosti podnikání

Orgány společnosti
statutární orbán - společníci (další lze určit ve společenské 

smlouvě)

Rozsah splacení vkladu při vzniku 0

Doba splacení vkladu 0

Počet hlasů ke vkladu
není vázán ke vkladu - každý společník 1 hlas (společenská 

smlouva může určit jiný počet hlasů)

Minimální výše základního kapitálu 0 Kč

Nejnižší možný vklad není určen

Nejvyšší možný vklad neomezen

Veřejná obchodní společnost

Nejnižší počet zakladatelů
2 fyzické nebo 2 právnické osoby nebo kombinace, vždy 

nejméně 2 osoby

Nejvyšší počet společníků neomezno
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Tab.1.2 Podmínky založení komanditní společnosti 

 

Zdroj[14] 

 

 

1.1.3 Společnost s ručením omezeným 

 

Vznik společnosti s ručením omezeným je vázán některými základními postupy. 

Jednatelé společnosti s ručením omezeným musejí požádat o vydání živnostenského nebo 

jiného podnikatelského oprávnění. Po obdržení tohoto podnikatelského oprávnění mají 90 

denní lhůtu na podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který podávají všichni 

jednatelé společnosti svým jménem. Pravost jejich podpisů musí být úředně ověřená. 

K návrhu o zápis s.r.o. do obchodního rejstříku je nutné doložit společenskou smlouvu nebo 

zakladatelskou listinu, doklady o předmětu podnikání a oprávnění k podnikatelské činnosti. 

Dále je nutné doložit doklady o splacení vkladu, které zahrnují prohlášení správce vkladu 

s úředně ověřeným podpisem, potvrzení banky o složení vkladu na základní kapitál. Dále se 

dokládají doklady o sídle zahrnující písemné prohlášení vlastníka prostor, že je možné tyto 

prostory využívat. Také se dokládá výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než 3 

měsíce. Další důležité doklady tvoří doklady o jednatelích a to výpis z rejstříku trestů 

jednatelů a čestné prohlášení jednatele s úředně ověřeným podpisem, který potvrzuje, že je 

způsobilý k právním úkonům. Doklady o členech dozorčí rady, doklady do sbírky listin 

zahrnující společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu, podpisové vzory jednatelů a 

Povinnost a výše rezerv
rezervní fond se ze zákona nevytváří, jinak může stanovit 

společenská smlouva

Předmět činnosti podnikání

Orgány společnosti statutární orgán - komplementář(i)

Zakladatelský dokument
písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy 

společníků

Doba splacení vkladu podle společenské smlouvy, jinak bez zbytečného odkladu

Počet hlasů ke vkladu
každý společník 1 hlas (společenská smlouva může určit jiný 

počet hlasů)

Ručení společníka za závazky společnosti
komplementář ručí neomezeně, komandista ručí do výše 

nesplaceného vkladu zapsaného v OR

Nejnižší možný vklad 5 000 Kč

Nejvyšší možný vklad neomezen

Rozsah splacení vkladu při vzniku podle společenské smlouvy

Nejnižší počet zakladatelů 2 osoby

Nejvyšší počet společníků neomezno

Minimální výše základního kapitálu 5 000 Kč

Komanditní společnost
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znalecký posudek na vloženou nemovitost v případě, že je nemovitost vložena. Dalšími 

dokumenty jsou plná moc advokátovi či jinému zástupci a souhlas zapisované fyzické nebo 

právnické osoby se zápisem do obchodního rejstříku, který musí obsahovat úředně ověřený 

podpis[1]. Obecně doba založení společnosti s ručením omezeným trvá přibližně 3 týdny. 

Níže je zobrazena tabulka, která zachycuje základní požadavky na vznik společnosti 

s ručením omezeným, viz tabulka 1.3. 

 

Tab. 1.3 Podmínky založení společnosti s ručením omezeným 

 

Zdroj[14] 

 

 

1.1.4 Akciová společnost 

 

Akciovou společnost lze založit na základě zakladatelské listiny (1 zakladatel) nebo 

pomocí zakladatelské smlouvy (více zakladatelů). Základní kapitál společnosti s veřejnou 

nabídkou akcií činí minimálně 20 000 000 Kč. Základní kapitál společnosti, která nemá 

veřejnou nabídku akcií činíalespoň 2 000 000 Kč, viz tabulka 1.4[17]. 

 Pro založení akciové společnosti je důležité podstoupit několik kroků před jejím 

založením. Každý budoucí podnikatel musí znát název firmy, který nesmí být totožný ani být 

na každých 1000 Kč 1 hlas (může být ve společesnké 

smlouvě určeno i jinak

společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů všech 

společníků podle stavu zápisu do OR

podnikání, lze založit i za jiným účelem

valná hromada, statutární orgán - jednatelé, dozorčí rada 

(nepovinná), další dle společenské smlouvy

společenská smlouva nebo zakladateská listina ve formě 

notářského zápisu

vytváří se rezervní fond ze zisku, výše podle společsnské 

smlouvy - nejméně však 10 % zsiku

1 fyzická nebo právnická osoba

50

200 000 Kč

20 000 Kč

neomezen

30 % z každého vkladu celkem nejméně 100 000 Kč

nejvýše do 5 let od vzniku

Počet hlasů ke vkladu

Ručení společníka za závazky společnosti

Předmět činnosti

Orgány společnosti

Zakladatelský dokument

Povinnost a výše rezerv

Společnost s ručením omezeným

Nejnižší počet zakladatelů

Nejvyšší počet společníků

Minimální výše základního kapitálu

Nejnižší možný vklad

Nejvyšší možný vklad

Rozsah splacení vkladu při vzniku

Doba splacení vkladu
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podobný s nějakou obchodní společností, která již existuje. Dále je nutné znát sídlo 

společnosti, které se uvádí v zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Do zakladatelského 

dokumentu se uvádí předmět podnikání. Založení akciové společnosti trvá přibližně 3 týdny a 

obecně se jedná o složitější postup zakládání firmy[16]. 

 

Tab. 1.4 Podmínky založení akciové společnosti 

 

Zdroj[14] 
 

1.2 Kritéria o volbě právní formy 

 

 Volba právní formy podnikání je závislá od uvážení podnikatele. Existují však některá 

základní pravidla, podle kterých by se měl podnikatel při volbě právní formy řídit: 

1. Způsob a rozsah ručení. 

2. Oprávnění k řízení, což zahrnuje zastupování podniku navenek, vedení podniku atd. 

3. Počet zakladatelů. 

4. Výše počátečního kapitálu. 

5. Administrativní náročnost založení podniku. 

6. Rozsah výdajů spojených se zakládáním a provozováním podniku. 

7. Účast na zisku, ale i ztrátě. 

Akciová společnost

Nejnižší počet zakladatelů 2 fyzické nebo 1 právnická osoba

Nejvyšší počet společníků neomezno

Rozsah splacení vkladu při vzniku 30 % jmenovité hodnoty akcií a emisní ážio

Doba splacení vkladu nejvýše do 1 roku od vzniku

Počet hlasů ke vkladu
hlas spojen s akcií (na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou 

stejný počet hlasů)

Minimální výše základního kapitálu 2 000 000 Kč (s veřejnou nabídkou akcií 20 000 000 Kč)

Nejnižší možný vklad
takový, aby součet byl nejméně 2 000 000 Kč (s veřejnou 

nabídkou akcií až 20 000 000 Kč)

Nejvyšší možný vklad neomezen

Zakladatelský dokument
ustavující valná hromada nebo zakladatelská smlouva či listina 

ve formě notářského zápisu

Povinnost a výše rezerv

vytváří se rezervní fond, ze zisku, výše je určena podle 

stanov, nejméně 20 % z čistého zisku, ne však výše než 10 % 

z hodnoty základního kapitálu

Ručení společníka za závazky společnosti neručí

Předmět činnosti podnikání, lze založit i za jiným účelem

Orgány společnosti
valná hromada, statutární orgán - představenstvo, dozorčí 

rada, další dle stanov
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8. Finanční zdroje. 

9. Daňové zatížení. 

10. Zveřejňovací povinnosti[11]. 

 

Jednotlivé právní formy se od sebe liší, a proto je musí budoucí podnikatel náležitě 

vyhodnotit, aby se rozhodl při jejich volbě správně. 
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2. Podnikatelský záměr 

 

 Každá osoba, která se rozhodne podnikat a nemá dostatek financí na rozjezd vlastního 

podnikání, pravděpodobně bude potřebovat finanční pomoc nějaké banky. Jestliže se tato 

osoba – budoucí podnikatel – rozhodne požádat banku o úvěr na financování podnikatelské 

činnosti, je nutné, aby budoucí podnikatel předložil podnikatelský záměr (plán). Ten je nutné 

předložit vždy, když se jedná o žádost o úvěr na začínající podnikatelskou činnost a banka jej 

pečlivě vyhodnocuje. Banky zejména prověřují bonitu potenciálního dlužníka, kterou zjistí na 

základě výše jmenovaného podnikatelského záměru[13]. 

 

 Podnikatelský plán je koncepce podniku v písemné podobě. Obsahuje mj.: 

 Cíle a strategie podniku. 

 Podnikatelský záměr a jeho přednosti. 

 Vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů. 

 Další kroky budování podniku. 

 Plánování obratu, hospodářského výsledku a financování[1]. 

Podnikatelský záměr je kvalitativním vyjádřením k budoucí perspektivě podniku a 

jeho rozvojovým možnostem a také k možným rizikům. 

Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku[8]. 

Podnikatelský záměr předkládaný bance musí být srozumitelný (srozumitelnost zde 

představuje jednoduchost vyjadřování, snaha logického navazování jednotlivých vět, 

opatrnost užívání přídavných jmen, snaha tvořit jednotlivé údaje do přehledných tabulek), 

logický (logická návaznost jednotlivých údajů), pravdivý (pravdivé údaje)a stručný (stručné 

informace se základními údaji)[9]. 

 Před samotnou realizací podnikatelského záměru si budoucí podnikatel musí 

odpovědět na některé základní otázky a vzít v potaz provázanost všech možných faktorů, 

které budou na něj a jeho podnik působit a ovlivňovat jej. Musí umět určit a odpovědět si na 

otázku:„kde jsem nyní?“Tedy určit jakou má nebo bude mít podnik právní formu a také určit 

jeho nynější nebo budoucí organizační strukturu. Nutnost určit nejdůležitější zaměstnance 

podniku, na kterých bude vše záviset. Správný výběr kvalitních zaměstnanců je pro podnik to 

nejdůležitější. Důležité také je správně vybrat prostředí, ve kterém bude podnik působit. 
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K tomu účelu je vhodné zařadit tzv. SLEPT analýzu, pomocí níž se analyzují faktory 

obecného prostředí. SLEPT analýza se skládá z těchto částí: 

S – sociální, L – legislativní, E – ekonomické, P – politické, T – technologické. 

 Důležitou otázkou také je:„kam chci jít?“Jedná se o stanovení cíle a strategie 

podniku. Další otázkou je:„jak se dostanu k vytyčenému cíli?“[7]. Zde je nutno zajistit 

zejména zpracování těchto tří kroků: 

 podrobného finančního plánu, včetně základní finanční analýzy,  

 návrhu řízení finančních, lidských a materiálových zdrojů, 

 zpracování marketingového plánu[7]. 

 

Během plánování podnikatelské činnosti by neměl budoucí podnikatel zapomínat na 

časový harmonogram všech činností, což zahrnuje projektové zpracování realizace 

podnikatelského záměru. V této fázi je důležité sepsat jednotlivé kroky, milníky a cíle, 

kterých chce budoucí podnikatel dosáhnout. Také je důležité určit osoby, které budou za 

jednotlivé činnosti zodpovídat. Pro usnadnění práce je možné použít Ganttův diagram, ve 

kterém je možné jakoukoliv práci plánovat[15].Ganttův diagram lze sestavovat pomocí MS 

Project, verze např. 2010, dále MS SharePoint Server 2010, MS Outlook 2010, případně 

v Microsoft Excelu, kde je však provázanost s jinými aplikacemi omezená.  

 

2.1 Struktura podnikatelského záměru 

 

 Každý podnikatelský záměr musí mít určitou strukturu a nezáleží na tom, zda se jedná 

o podnikatelský záměr sestavený pro obchodní nebo výrobní podnik. Pečlivě napsaný 

podnikatelský záměr bude sloužit podnikateli při zakládání podnikání a v prvních letech 

podnikání. Důležité také je všechny body a nápady napsat a použít je ve správnou chvíli. 

Podnikatelský záměr musí mít všechny náležitosti, aby byl správný a aby mu byla věnována 

patřičná pozornost.Každý budoucí podnikatel si musí jasně definovat kroky, které povedou 

k realizaci podnikatelského záměru. Tyto kroky jsou zachyceny na obrázku 2.1. 
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Obr.2.1 Kroky k sestavení podnikatelského záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj[6] 

 

 

Přesná struktura sestavení podnikatelského záměru se liší co do různosti názorů 

jednotlivých autorů. Obecně však platí, že podnikatelský záměr nemůže být správně sestaven 

bez důkladné analýzy trhu a konkurenčního prostředí, které je pro budoucí podnikání stěžejní. 

Pro budoucího podnikatele je také důležité umět správně získané informace vyhodnotit a 

prezentovat a umět je využít ve správnou chvíli. V prvních letech podnikání mu může 

podnikatelský záměr mnohé usnadnit. 

 

 

 

 

 

Shromážděte všechny doposud 

vypracovanéplánovací podklady. 

Posuďte, zda nepotřebujete 

konzultace s odborníky nebo 

dodavateli. 

Načrtněte text podnikatelského 

záměru. 

Proveďte vyčíslení plánu a 

prognózu finančních toků. 

Upřesněte podnikatelský záměr i 

prognózu finančních toků. 

Dokončete podnikatelský záměr. 

Doplňte informace o personálu, 

provozních prostorách, právních 

aspektech, finančním průzkumu a 

vašem výzkumu trhu. 

Pokud třeba, kontaktujte účetního, 

právníka a dodavatele. 

Vytvořte si potřebnou časovou 

rezervu. Pracujte na těch částech 

záměru, k nimž máte dostatek 

informací, poté můžete zahájit 

výzkum na vyplnění mezer. 

Doplňte veškeré náklady, ceny a 

prognózy, které byly součástí vašeho 

průzkumu. 



12 
 

3. Návrh podnikatelského záměru 

 

Během tvorby podnikatelského záměru je nutné dodržet určitou strukturu. Mezi 

nejdůležitější body patří: titulní strana, exekutivní souhrn, analýza odvětví, popis 

podniku, výrobní plán, marketingový plán, organizační plán, hodnocení rizik, finanční 

plán a přílohy, které tvoří podpůrnou dokumentaci, ale i některé další části. 

 

3.1 Titulní strana 

 

Titulní strana musí obsahovat základní údaje o názvu a sídlu společnosti, jménech 

podnikatelů a telefonní spojení, případně e-mail, informace o společnosti – její popis a povaha 

podnikání, způsob financování a jeho struktura[7]. 

 

3.2 Exekutivní souhrn 

 

Exekutivní souhrn (shrnutí) je zpravidla sestavován po dokončení podnikatelského 

plánu a skládá se z několika stránek. Cílem této části je podnítit zájem možných investorů. 

Jedná se o celkový souhrn, vytyčení hlavních myšlenek podnikatelského záměru. Jde o 

nejdůležitější kapitolu, neboť na jejím základě se investoři rozhodují, zda si podnikatelský 

záměr přečtou či nikoliv[14].Neměl by být příliš dlouhý, ale ani příliš krátký a měl by čtenáře 

upoutat. Měl by být také srozumitelný a napsán tak, aby jej čtenář snadno pochopil a vzbudil 

v něm zájem o další informace. Shrnutí se píše vždy až na konec a tvoří samostatný stavební 

kámen podnikatelského záměru. 

 Vlastní shrnutí by mělo obsahovat nejdůležitější body a to: 

1. Předmět podnikání – ve stručnosti napsat jaký je předmět podnikání, jaké podnikatel 

nabízí výrobky, služby a na jaký trh se zaměřuje. 

2. Cíle podniku – vysvětlit cíle podniku, možnosti růstu a výchozí představu.  

3. Ekonomické aspekty – uvést ziskové a obratové cíle a napsat kolik je potřeba 

kapitálu k úspěšné realizaci svých záměrů. 

4. Faktory úspěchu – uvést jaké jsou nejvýznamnější konkurenční výhody 

podnikatelského záměru a výjimečnost podnikání[13]. 
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Budoucí podnikatel by měl vycházet z otázek, které se týkají shrnutí. Jedná se 

především o tyto otázky: 

 Co je předmětem vašeho podnikání? 

 Kterými výrobky či službami chcete obsloužit které trhy? 

 Jak se má zajistit přístup na trh? 

 Jak velký je tržní potenciál dnes a jak velký bude zítra? 

 Kterých důležitých milníků v rozvoji podniku jste zatím dosáhli? 

 Co vám pomůže k úspěchu? Jaké jsou vaše konkurenční výhody a v čem 

spočívá užitek pro zákazníka? 

 Jaké cíle jste si stanovili? 

 Jak chcete těchto cílů dosáhnout (konkrétní kroky)? 

 Jaký obrat a zisk plánujete v příštích pěti letech? 

 Kolik potřebujete kapitálu?[13]. 

 

3.3 Analýza odvětví 

 

V analýze odvětví se hodnotí celá řada faktorů. Analyzuje se zde konkurenční 

prostředí, analyzuje se odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků a rovněž 

se analyzují zákazníci na základě segmentace trhu[7]. 

 V této části podnikatelského záměru je důležité soustředit se především na odběratele 

a konkurenci. Je nutné přesně a detailně charakterizovat tržní segment skládající se z: 

1. velikost odběratelů (firem) 

2. odvětví jejich působnosti 

3. vzdálenost odběratelů od podniku 

4. četnost objednávek 

Dále je nezbytné zaměřit se na to, jak velký je celkový trh pro určený produkt. Také se 

musí zjistit, jaký je nákupní cyklus produktu a to, zda-li zde hraje nějakou roli sezónnost či 

nikoliv.Pro průmyslový podnik je důležité se zaměřit na odběratelé, které tvoří další 

firmy. 

Vhodné je sestavit SWOT analýzu, která zjišťuje silné a slabé stránky, ale rovněž 

příležitosti a hrozby. S = Strengths, W = Weaknesses, O = Opportunities, T = Threats. Tato 

analýza umožní budoucímu podnikateli určit základní analýzu prostředí. Její tvorba má 

několik výhod, mezi které patří nenáročnost tvorby této analýzy, nízké náklady na 
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uskutečnění této analýzy. SWOT analýza může také zlepšit kvalitu strategického plánování 

organizace i bez rozsáhlých informačních systémů. Nicméně v případě, kdy jsou komplexní 

systémy přítomny, mohou být strukturovány tak, aby byly informace zahrnuty přímo do 

SWOT analýzy. SWOT analýza dává svému tvůrci schopnost integrovat různé informace, a to 

jak z kvantitativního, tak i z kvalitativního charakteru[3]. 

 

3.3.1 Analýza konkurence 

 

Další etapou je analýza konkurence. Touto analýzou zjistí budoucí podnikatel 

konkurenční poměry a zjistí možnosti prodeje, jaké podnikatel na trhu má.  Analýza by měla 

zahrnovat silné a slabé stránky konkurence. Je důležité mít přehled o všech konkurentech, 

kteří se vyskytují v segmentu, kde chce podnikatel působit. Informace o konkurentech je 

možné získat z internetu, informačních brožurek, tisku atd. Důležité však je také umět správně 

informace vyhodnotit[9]. V případězakládáníprůmyslovéhopodniku je pravděpodobné, že se 

budoucípodnikateljižčástečněseznámil s konkurencídopředu a 

zjistilsipřibližnýpočetpodobnězaměřenýchprůmyslovýchpodniků a jejichúspěšnostinatrhu. 

 

3.3.2 Analýza zákazníků 

 

Analýza zákazníků je pro budoucí podnikání rovněž důležitá. Cílem této analýzy je 

ukázat, že budoucí podnikatel má vymezeny tržní segmenty a orientuje se v okruhu zákazníků 

či odběratelů, kteří by měli jeho produkty kupovat. Podnikatel musí znát požadavky a potřeby 

předpokládanýchodběratelů, které hodlá oslovit[9]. 

 

 Uskutečněná analýza by měla zahrnovat následující oblasti: 

1. Definovat produkty, které budou poskytovány předem uřčeným odběratelům. 

2. Určit, kde budou dané produkty poskytovány. 

3. Definovat na jaké zákazníky se chce podnikatel zaměřit. 

4. Zacílit se na přednosti, které odběratelé přimějí ke koupi produktů nebo produktové 

řady[9]. 

 

V podnikatelském záměru nesmějí chybět informace o zákaznících a zejména 

odběratelích, kteří jsou pro budoucího podnikatele klíčoví. Investory bude zajímat, jak 
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podnikatel dokáže přimět odběratelé, aby si kupovali jeho výrobek, proto by se měl zaměřit 

na detailnější popis této části podnikatelského záměru. 

3.4 Informace o podniku 

 

Popis podniku se zaměřuje na detailní popis nového podniku. Důležité jsou zejména 

údaje o velikosti podniku, plánovaných výrobcích, lokalitě umístění podniku, 

personálním, prostorovém a technickém vybavení a také podnikatelově znalosti 

vybavení a předchozí praxi a případně informace o referencích[7]. 

 

3.4.1 Působiště podniku 

  

 Do podnikatelského záměru by budoucí podnikatel měl začlenit informace o jeho 

plánovaném umístění průmyslového podniku. Podnikatel by se měl orientovat při výběru 

působiště svého podniku a volit jej podle: 

 druhu podnikání, 

 potřeb odběratelů, 

 nákladů, 

 plánů územního rozvoje, 

 ekologických aspektů, 

 vztahů v blízkém okolí[13]. 

 

Správná volba umístění podniku může být pro budoucího podnikatele rozhodující. 

Podnik, který je umístěn na dobře přístupném místě, kde se pohybují zákazníci a odběratelé, 

má určitou konkurenční výhodu. Hlavní předností však může být dostupnost energie a 

materiálových zdrojů, vzdálenost od odběratelů, dostupnost kvalifikované pracovní síly, 

loajalita pracovníků, orientace na trhu nebo dostupnost, servis a prodloužená záruční doba 

jednotlivých strojů či legislativní podmínky. 

 

3.4.2 Popis výrobku 

 

Popis plánované průmyslové výroby je jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského 

záměru. Při sestavování podnikatelského záměru je nutné uvést vlastnosti výrobku, jeho 

technické parametry, materiály, ze kterých se výrobek vyrábí nebo definovat náročnost 
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výroby. Také je důležité specifikovat cílovou skupinu odběratelů, pro kterou je určen[12]. 

Může se tak jednat o výrobu zdravotnického materiálu, výrobu strojů, zařízení, textilní výrobu 

atd. 

 V rámci představení výrobku je vhodné rovněž určit doplňkové služby, které chce 

podnikatel poskytovat, pokud jsou takové služby plánovány. Podnikatel by měl uvést, zda se 

jedná o nový výrobek nebo zda tento výrobek již na trhu existuje. V případě stejného výrobku 

uvést výhody oproti konkurenci, např. snížení výrobních nákladů a tím snížení ceny 

výrobku[12].Mezidodatečnéslužbymůžezahrnoutprodlouženouzáručnílhůtu, 

množstevníslevyatd. 

 

3.4.3 Lidské zdroje 

 

 Lidské zdroje v podniku tvoří nejdůležitější jeho složku. Podle toho, jaké zaměstnance 

si budoucí podnikatel do podniku vybere, bude se také jeho podnikání odvíjet.  Budoucí 

podnikatel si musí ujasnit, jaké lidi bude potřebovat, kolik by jich mělo být a kdy je bude 

potřebovat. Lidské zdroje musí plánovat. Musí také vědět, jak a kde lidi získat a kdo bude 

odpovídat za jejich výběr. Ve větších firmách bývá pro tento účel zřízen post ředitele lidských 

zdrojů a v menších firmách si většinou své pracovníky vybírají vedoucí daných oddělení. 

Podnikatel by měl plánovat lidské zdroje, mít definovány postupy pro výběr lidí, řídit rozvoj 

lidí a odměňování[2].V případěprůmyslovéhopodnikubudezřejmé, 

žepodnikatelplánujezaměstnatpersonálníhomanažera. 

 

 Během plánování lidských zdrojů je nutné se zaměřit na některé následující faktory: 

1. Poptávka a nabídka pracovníků – jaká je v oblasti působení podniku. 

2. Počet pracovních dní v roce – zpravidla zahrnuje 200 – 250 dní v roce. 

3. Legislativní podmínky – budoucí podnikatel musí brát v potaz aktuální legislativní 

znění pracovně právních vztahů[4]. V České republice jsou tyto vztahy upraveny 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel by 

se měl orientovat v této oblasti, znát postupy přijímání a propouštění zaměstnanců 

nebo vytvořit post personálního manažera v podniku.  

 

Podnikatel musí také vědět, že často není možné přijímat pracovníky až po spuštění 

provozu, ale a to zejména u výrobních a průmyslových podniků, je nutno pamatovat na 

přijímání pracovníků pro přípravné fáze spuštění výrobního procesu. Důležité také je stanovit 
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a zejména získat vhodné řídící pracovníky, jelikož velice kvalifikovaní a zkušení řídící 

pracovníci jsou obtížně získatelní[4]. 

 

3.4.4 Prostorové vybavení 

 

 V podnikatelském záměru nesmí budoucí podnikatel zapomínat na prostorové 

vybavení. Vhodné je napsat vybavenost kanceláří a zejména vybavenost provozu. 

 

3.5 Výrobní plán 

 

Výrobní plán zachycuje celý výrobní proces. Je nutné uvést veškeré informace týkající 

se výroby, možných subdodavatelů, odůvodnění proč se podnikatel rozhoduje pro tuto volbu. 

Uvádí se informace o nákladech a uzavřených smlouvách. Uvádí se také popis strojů a 

zařízení, zejména v případě, kdy bude výrobu zajišťovat sám podnikatel. V případě, že 

podnikatel nemá v plánu realizovat výrobní podnik, nazve tuto kapitolu obchodní plán. 

Zahrne zde informace o nákupu zboží a služeb, skladovací prostory, dodavatelské subjekty a 

jejich odůvodnění a další důležité údaje[7]. 

V případě výrobního podniku je důležité specifikovat výrobní program a zvolit 

velikost výrobní jednotky neboli výrobní kapacity. Tu ovlivňují některé faktory, mezi které 

patří minimální ekonomická velikost. Obecně totiž platí, že investiční náklady i mnohé složky 

výrobních a dalších nákladů se nezvyšují úměrně s růstem velikosti výrobní kapacity, ale 

rostou pomaleji[4]. 

Dolní mez velikosti výrobní jednotky je odvozená od její minimální ekonomické 

velikosti. Horní mez pak ovlivňují zejména omezení trhu a zdrojová omezení. Řadí se zde 

omezené zdroje základních surovin a materiálu, pracovní síla (např. málo kvalifikovaná nebo 

její dostupnost), finanční prostředky, někdy také určitá standardizace velikosti výrobních 

zařízení. Veškeré tyto faktory ovlivňují budoucího podnikatele jen do určité míry. Zásadně jej 

však ovlivňují dva faktory, mezi které patří ekonomie rozsahu a prognóza prodejů. 

Ekonomie rozsahu funguje na principu, kdy růst investičních nákladů zahrnující některé 

položky výrobních a ostatních nákladů, které mají zejména režijní charakter, je možné 

prezentovat v mocninném tvaru. 

Tato mocninná závislost tvaru je vyjádřena následovně: 

 

N2 = N1 x (K2/ K1)
x  

, 
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Kde  N2 = investiční náklady výrobní jednotky velikosti K2 

 N1 = investiční náklady základní výrobní jednotky velikosti K1 

 X  = exponent charakterizující růst nákladů v závislosti na růstu výrobní kapacity. 

 

Hodnota x se odlišuje v závislosti na odvětví. Zpravidla se pohybuje v rozmezí od 0,4 – 0,9. 

Tato hodnota závisí na povaze výrobní jednotky nebo výrobního procesu[4]. 

 

3.5.1 Výrobní zařízení a technologie 

 

Volba technologie a výrobního zařízení představuje úzce spojený proces, proto by jeho 

pečlivé přípravě měl být věnován dostatečný čas. Na správnou volbu mají vliv zejména tyto 

faktory: dostupnost základního materiálu, disponibilita technologie, finanční prostředky, 

kvalita vlastního vývoje, legislativa. Při volbě vhodné technologie by měl budoucí podnikatel 

také vycházet z plánované šíře výrobního sortimentu, výše nákladů, náročnosti technologie na 

pracovní síly, míry možného znečištění ovzduší, náročnosti technologie na lidské zdroje a 

další[4]. 

 Specifikace výrobního zařízení v technicko-ekonomické studii by měla vycházet ze 

zvolené výrobní technologie a velikosti výrobní jednotky a jejím výsledkem by měl být 

optimální soubor výrobních zařízení a strojů nezbytný pro danou výrobní kapacitu a užitou 

technologii[4]. 

 Budoucí podnikatel by při výběru výrobních zařízení měl vzít v potaz výši 

investičních nákladů, kdy by se měl snažit dosáhnout co nejnižších nákladů. Jedná se o 

zajištění výrobních procesů co do spolehlivosti, bezpečnosti, požadované kvality atd. Měl by 

také zvažovat další aspekty, zejména případné omezení infrastruktury, nedostatečná 

kvalifikace pracovníků nebo náročnost oprav daného zařízení[4]. 

 

3.5.2 Energie a materiálové vstupy 

 

 Na základě výrobního programu, velikosti výrobních kapacit a technologického 

procesu je možné definovat základní vstupy. Nejdůležitější jsou základní materiály a suroviny 

pro výrobu, které tvoří velkou část výrobních nákladů. Výrobu lze uskutečňovat pomocí 

různých druhů materiálu. Je tedy vhodné věnovat této oblasti značnou pozornost a zaměřit se 

zejména na tyto faktory při výběru materiálu: 
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1. Dostupnost materiálu – ověřit dostupnost z krátkodobého, ale i dlouhodobého hlediska 

a v případě nedostupnosti daného materiálu zajistit jeho substituci. 

2. Kvalita – je velmi důležitým faktorem, který může ovlivnit celou výrobu. 

3. Vzdálenost – je nutné zjistit vzdálenost dostupnosti materiálu a porovnat ji s náklady 

na dopravu. Nutné je také vyhodnotit míru rizika. Pokud je materiál příliš vzdálen, 

může nastat problém s plynulostí dodávky. 

4. Cena – na výši ceny materiálu závisí konečná cena výrobku. 

 

Budoucí podnikatel také musí pamatovat na další vstupy, kde patří např. polotovary, 

pomocné materiály nebo energie. Zajištění energie a její náročnosti na finanční stránku by se 

nemělo podceňovat, avšak bohužel často k podceňování dochází[4]. 

 

3.6 Marketingový plán 

 

Marketingový plán zahrnuje informace o způsobu propagace, distribuce a oceňování 

výrobků nebo služeb. Uvádějí se zde také odhady objemu produkce nebo služeb[7]. 

Marketingový plán pak zahrnuje SWOT analýzu. Dále je nutno formulovat výchozí 

strategii, která se skládá z: produktové strategie, cenové strategie, distribuční strategie, 

reklamní strategie, vytváření sítí.  

 

1. Produktová strategie zahrnuje body, které stanoví odlišnost našeho produktu od 

jiných. Rozdíl je možné sledovat v ceně, kvalitě, způsobu využití a jiných. Je také 

dobré ukázat potenciálnímu investorovi vzorek daného produktu. 

2. Cenová strategie určuje cenu produktu ve vztahu ke konkurenčním výrobkům. 

Cenová strategie se odvíjí od nákladové struktury. 

3. Distribuční strategie pojednává o tom, jak bude realizována distribuce produktu. 

Zdali se bude jednat o distribuci přímými dodávkami, prostřednictvím velkoobchodu 

do maloobchodu[10]. 

4. Reklamní strategie řeší druh propagace. V dnešní době snad již všichni podnikatelé, 

kteří se snaží prorazit na trh, volí určitou formu propagace. Propagace tak může 

zahrnovat reklamu, osobní prodej, různé způsoby podpory prodeje a publicitu.  

Reklama je určitá forma placené činnosti vytvořená s cílem vzbuzení zájmu o 

zboží v zákazníkovi[11]. Budoucí podnikatel může svou nabídku s reklamou umístit 

do novin, časopisů, televize, rádia. Může také nabízet reklamní dárky, plakáty, letáky, 
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nebo využít reklamních prostor na veřejné dopravě. Reklama v televizi či v rozhlase je 

finančně náročnější, ale zacílí se na větší část obyvatelstva.   

Osobní nabídka zboží představuje nabídku zboží uskutečněnou podnikatelem 

nebo jeho pracovníky. Výhodou této formy propagace je hlubší psychologické 

působení na zákazníka s možností jej ovlivňovat.  

Podpora prodeje zahrnuje například poskytování slev, rozšiřování nákupních 

kupónů, nabídku rabatů a bezplatných vzorků, pořádání soutěží atd.  

Publicita představuje nepřímou činnost. Jejím cílem je bezúplatně působit na 

zákazníka[11]. 

 

5. Vytváření sítířeší vztahy mezi naším podnikem a jinými organizacemi, které mohou 

představovat konkurenční výhodu[10]. 

 

Podnikatel by měl znát, umět určit a vyhodnotit takové konkurenční strategie, které 

mu umožní co nejlépe umístit výrobek na trh. Podnik však nikdy nemůže zaujímat prvenství 

ve všech oblastech oproti konkurenci, proto je vhodné se soustředit pouze na některé oblasti.  

Podle Michaela Portera existují tři potenciálně úspěšné obecné strategické přístupy: 

1. prvenství v celkových nákladech – tato strategie vychází z předpokladu, že se 

podnikatel zaměří na důsledné sledování možností ve snižování nákladů. Měl by 

přísně kontrolovat přímé a režijní náklady a vyhýbat se účtům zákazníků 

s minimálním krytím. Měl by minimalizovat náklady v oblastech jako je výzkum a 

vývoj, prodej, reklama, služby a další. Je nutné pozorně sledovat náklady 

v manažerské sféře. Podnik, který dosáhne nízkých nákladů, má možnost získávat 

nadprůměrné výnosy v daném odvětví a tím se snižuje konkurence. 

2. diferenciace – spočívá ve vytvoření výrobku, který bude jedinečný na trhu. Může se 

jednat o odlišnost výrobku oproti jiným výrobkům značkou, designem, technologií, 

vlastností, zákaznickým servisem, prodejní sítí nebo v kombinaci více odlišností 

najednou, což v mnohém zvyšuje konkurenční výhodu. Pokud se podniku podaří 

dosáhnout diferenciace, dokáže být životaschopnou strategií pro získání 

nadprůměrných zisků v daném odvětví. Dokáže si tak získat věrnost zákazníků, kteří 

se stanou odolní vůči konkurenci. 

3. soustředění pozornosti – jedná se o strategii, která se zaměřuje jen na určitý segment, 

např. skupinu odběratelů, segment výrobní řady nebo geografický trh. Jejím cílem je 

vyhovět velmi dobře zvolenému objektu[8]. 
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Všechny tyto strategie jsou znázorněny na schématu, viz níže. 

 

Obr. 2.2 Konkurenční strategie 

 

Zdroj: [8] 

 

 

3.7 Organizační plán 

 

Organizační plán zachycuje formu vlastnictví nového podniku. Obchodní společnost 

musí mít detailně rozebrány informace o managementu a údaje o obchodních podílech. Také 

se uvádí celá organizace činností v podniku[7]. 

V případě rozsáhlejší realizace, např. vybudování nového závodu, je nutno řešit 

organizační uspořádání jednotky, což představuje rozčlenění jednotky na jednotlivé útvary, 

určení řídících úrovní a jejich odpovědnost a pravomoc. S organizačním uspořádáním přímo 

souvisejí režijní náklady, proto je nutné jim věnovat patřičnou pozornost. Pro správnost 

stanovení režijních nákladů je nutné posoudit jednotlivé operace, od výrobních, zásobovacích, 

prodejních přes obslužné, správně-administrativní atd. Jedná se o takové operace, které 

podnik vyžaduje a jejich přiřazení určitým organizačním útvarům (výrobní střediska, 

středisko dopravy, skladování, správně-administrativní střediska atd.). Pomocí této koncepce 
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je možné dojít k reálným odhadům jednotlivých složek režie zásobovací, výrobní, odbytové i 

správní s přihlédnutím k vlivu inflace[4]. 

 

3.8 Hodnocení rizik 

 

V této části podnikatelského záměru se uvádí informace o možných rizicích a způsobu 

jejich řešení nebo prevenci. Riziko je spojeno s určitou negativní odchylkou od plánovaného 

cíle. Hodnocení rizik tak bude zahrnovat vypořádání se s negativní situací, která může 

v podniku v průběhu času nastat. Mezi taková rizika patří změny v chování zákazníků, 

technologický pokrok, reakce konkurentů, legislativní změny a další.  

Analýzu rizik lze uskutečnit pomocí expertního hodnocení nebo analýzy citlivosti. 

Expertní hodnocení spočívá v odhadu rizik ve vztahu k podniku. Je možné je zjistit podle 

pravděpodobnosti výskytu rizik a intenzity negativního vlivu. Analýzou citlivosti se zjišťuje 

citlivost hospodářského výsledku. V této metodě se vychází z expertního hodnocení, kdy byly 

některé faktory považovány za významné[9]. 

 

3.9 Finanční plán 

 

Finanční plán určuje objemy investic, které nový podnik potřebuje. Zásadní jsou 

zejména tři následující oblasti: 

1. předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky. Jsou zde 

zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady, 

2. vývoj hotovostních toků (Cash-flow) v příštích alespoň 3 letech, 

3. odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu[7]. 

 

Kalkulace by měla zahrnovat tyto položky: výrobní režii, provozní režii, správní režii, 

míru zisku, výrobní kapacitu, minimální odbyt výrobku, předpokládaný minimální obrat a 

předpokládaný minimální zisk[5]. 

 

Finanční hodnocení by mělo zahrnovat 12 kalendářních měsíců a mělo by se odvíjet 

z následujícího vzorce[5]: 
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Produkt:                                      předpokládaný obrat                              předpokládaný zisk    

1. xxxxxx                                                Kč      Kč 

 

Průměrný předpokládaný zisk v procentech…………………………..…………….. 

Předpokládaná produktivita na pracovníky při xx pracovnících……….………….... 

 

Finanční plán řeší: 

 Zakladatelský rozpočet  

 Provozní rozpočet 

 Investiční rozpočet 

 Celková náročnost na finanční zdroje, 

 Základní účetní výkazy  

 Výkaz cash-flow - popisuje finanční toky 

 Výkaz zisků a ztrát – vyčísluje výnosy a náklady společnosti a její hospodářský 

výsledek za jednotlivé roky  

 Rozvaha – soupis aktiv a pasiv podniku, struktura majetku, jeho vývoj a zdrojů 

financování 

 Analýza bodu zvratu –  zjistíte v jakém okamžiku nebo při jakém množství 

dosáhneme rovnosti nákladů a výnosů  

 Soupis vlastních a cizích zdrojů – struktura kapitálu [15]. 

 

Každý budoucí podnikatel by měl plánovat finance na úrovni cash-flow i výsledovky. 

Cash-flow řeší reálný vývoj peněžních toků v podniku. Jedná se tak o finanční zdroje na účtu, 

se kterými lze disponovat. Výkaz zisků a ztrát slouží účetním podniku, kdy informuje o stavu 

podniku a o účetním hospodářském výsledku. V začátku podnikání lze sestavovat výkazy 

měsíčně. V budoucnu pak je možno je sestavovat čtvrtletně, ale i ročně. Jednotlivé výkazy by 

měly být sestavovány ve třech dokumentech, zahrnující variantu reálnou, optimistickou (např. 

100 % naplnění kapacit) a variantu pesimistickou, která zohledňuje horší variantu [15]. 
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3.10 Přílohy 

 

Přílohyslučují veškeré další informativní materiály, na které se v podnikatelském 

záměru odkazujeme. Může se jednat o korespondenci se zákazníky, dodavateli nebo 

informace z primárního výzkumu a další nezbytné záležitosti[7]. 

 

Tyto výše zmíněné body by měly být dodržovány. Dle potřeby však je lze doplnit o 

další dodatečné informace, které zvýší šance na získání úvěru. V podnikatelském záměru by 

však také neměl chybět způsob vedení účetnictví, zejména informaci, zda se bude jednat o 

externí řešení nebo si budoucí podnikatel najme účetní.  
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Závěr 

 

 Česká republika je zemí, ve které v posledních letech vzrostl počet drobných i 

středních podnikatelů. Největší nárůst v drobném podnikání můžeme pozorovat zejména ze 

začátku 90. let vlivem rozsáhlých celospolečenských změn s dopady na zaměstnanost. 

Přestože existuje celá řada osob, které se znovu a znovu vrhají do podnikatelské činnosti, 

nemají zde velkého zastání. Nejednoznačnost legislativy a zdlouhavá jednání při zakládání 

společností, nutí nově příchozí podnikatele pečlivě zvažovat každý krok. Většina osob, které 

se rozhodnou pro podnikatelskou činnost, nemá dostatek financí na pokrytí nezbytných 

nákladů a to je nutí požádat banku nebo jiného investora o možnost financování jejich 

podnikatelské činnosti. Banky a investoři však nepřistoupí na takový návrh, jestliže nemají 

před sebou pádné důkazy, které by je přesvědčily o schopnostech budoucího podnikatele vést 

a řídit svůj podnik. Před podnikatelem tak stojí složitý úkol spočívající v sestavení 

podnikatelského záměru nebo plánu, který by investory přesvědčil o jeho schopnostech. Není 

možné říct, na kterou část by se měl podnikatel nejvíce zaměřit, avšak platí, že úvodní část, 

tzv. „shrnutí“ si investoři prostudují nejdříve. Na jeho úspěšném nebo neúspěšném sepsání 

závisí další postup, který však je stejně důležitý. Investoři se nejen soustředí na správnost 

údajů, podnikatelovu schopnost analyzovat stěžejní oblasti podnikání a jeho možné nástrahy, 

ale také na logičnost, stručnost a výstižnost daného textu. Sestavit správně podnikatelský 

záměr je náročné nejen na čas a přípravu, ale také na znalosti a orientaci v dané problematice 

budoucího podnikatele. Pokud se podnikateli podaří správně podnikatelský záměr sestavit, 

bude mít přehled podnikatelského plánu pro další období, z nějž může vycházet při 

provozování vlastní podnikatelské činnosti. 

 Tato bakalářská práce se soustředila na rámcový pohled na sestavení základních kroků 

vedoucích k realizaci podnikatelského záměru. Každý podnikatel se však musí detailně 

zaměřit na oblast vlastního podnikání, ke které přizpůsobí další postup. Odlišný postup bude 

při zakládání malé firmy poskytující služby a velkého průmyslového podniku. Rozsah 

podnikatelského záměru se tak bude jistě různit a také jednotlivé části mohou být 

přizpůsobeny předmětu podnikání. 

Cílem této práce bylo analyzovat a popsat metodiku zpracování podnikatelského 

záměru obchodní, výrobní, průmyslové jednotky dle dostupné metodiky, dle požadavků 

jednotlivých uživatelů podnikatelských záměrů. Snahou bylo definovat jednotlivé postupy 

z věcného, časového, ekonomického a finančního hlediska. Domnívám se, že stanovený cíl se 
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podařilo splnit. V této práci jsem se zaměřil na jednotlivé postupy při sestavování 

podnikatelského záměru s cílem vytvořit průmyslový podnik. Tato oblast je však velmi široká 

a bylo by možno se jí věnovat detailněji. Detailní rozbor zde není možný, neboť by v mnohém 

přesáhl stanovený rámec práce. 
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