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Anotace 

V této bakalářské práci s názvem „Podnikatelský plán jako podklad pro získání 

bankovního úvěru“, najdete podnikatelský plán pro zaloţení malého podniku. V první části 

najdete teoretické rady a postupy pro vytvoření úspěšného podnikatelského plánu. Poté 

Vám bude představen vlastní podnikatelský plán na zaloţení Motoservisu s prodejnou ND, 

dozvíte se o moţnostech získání financí pomocí bankovního úvěru a v závěru této 

bakalářské práce najdete vyhodnocení stanovených cílŧ práce. 

 

Klíčová slova: 

Podnikatelský plán, podnik, zaloţení společnosti, společník, zaměstnanec, bankovní úvěr. 

Summary 

In this work entitled Business Plan as a Pre-Condition of Getting a Bank Loan finf a 

business plan for setting up small business. The first section provides theoretical advice 

and procedures for creating a successful business plan. You will then be presented to your 

own business plan to set up shop with motorcycles parts, to learn about how to obtain 

finance through bank loans and at the end of this work can be found evaluating the 

objectives of work. 

Keywords: Business plan, firm, establishment companies, partner, jobholder, bank loan. 
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1. Úvod 

 

V době pozvolna stagnující hospodářské krize a velkých dopadech ekonomických 

škrtŧ na zaměstnance státní sféry, ale i zaměstnance větších soukromých továren si 

pokládám otázku, jeli vhodné začít s vlastním podnikáním. Člověk mŧţe zúročit své 

znalosti formou zaměstnaneckou, která přináší méně rizik, mnohdy pevnou pracovní dobu 

a bezproblémovost. Naopak postaví-li se člověk tzv. „na vlastní nohy“ a začne podnikat, 

potýká se s riziky a nekončící prácí. V budoucnu bych se chtěl podnikání věnovat. Jak, se 

k mému podnikání budou stavět bankovní subjekty? Je vŧbec reálné začínat s 

podnikatelskou pŧjčkou od nuly? Na tyto otázky se pokusím odpovědět v mé bakalářské 

práci. 

Svŧj podnikatelský plán Vám představím ve třech částích. V první části bude uveden popis 

a charakteristika zaloţené společnosti. V části druhé pak teoretické číselné zhodnocení 

podniku. Třetí částí je zakomponování podnikatelského plánu v reálném prostředí. Po té jej 

porovnám s moţnostmi, které nabízí bankovní subjekty. 

2. Podnikatel  

„I v případě vymezení pojmu „podnikatel“ existuje řada definic: 

 osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního kapitálu   

 osoba schopna rozpoznat příleţitosti, mobilizovat a vyuţívat zdroje a prostředky k 

dosaţení stanovených cílŧ a ochotná tomu podstoupit odpovídající rizika 

 iniciátor a nositel podnikání – investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá 

odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení.“ [1] 

3. Teorie podnikatelského plánu  

V této části bakalářské práce vám popíšu postupy jak sestrojit úspěšný 

podnikatelský plán. Jaké jsou jeho zásady a náleţitosti. A proč je podnikatelský plán tak 

dŧleţitý pro poskytnutí úvěru. 

3.1 Co je podnikatelský plán 

 

„Pro zajištění řádného rozvoje podniku je nutno definovat cíle pro tak rozdílné 

oblasti, jako je vývoj, výroba, odbyt a financování, a rovněţ je nutno stanovit strategii 

jejich dosaţení. Výsledky tohoto plánovacího a rozhodovacího procesu jsou komplexní, a 

musí být proto obsaţeny v jedné písemné studii (plánu). Tato studie se nazývá obchodní 

plán, podnikatelský plán nebo podnikatelská koncepce. V praxi bank a podílnických 

společností se tyto tři pojmy pouţívají jako synonyma.“ [2] 
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Podnikatelský plán musí především obsahovat: 

 

- Údaje o vlastnících kapitálu 

- Údaje o vzdělání a zkušenostech vedoucích představitelŧ podniku 

- Trţní odhady 

- Informace o dosavadním rozvoji podniku 

- Informace o finančním plánování 

Zpŧsob a rozsah zpracování závisí na výši potřebného kapitálu, na cílech autora a na 

individuálních poţadavcích příjemce. 

Podnikatelské plány se skládají obvykle ze tří velkých dílčích částí: z popisné části, ve 

které se uvedou souvislosti, předpoklady a plánované aktivity, dále z číselné části, která 

dokumentuje účinek předpokladŧ a aktivit na počet zaměstnancŧ podniku, obrat, investice, 

likviditu a zisky. Další částí je příloha, která obsahuje obrázky, studie trhu, podrobné 

výpočty, smlouvy a další dŧleţité podklady. [2] 

3.2 Funkce podnikatelského plánu 

„Podnikatelský plán má ústřední význam při zakládání podniku. Rozhoduje hlavní 

měrou o cestě k budoucímu úspěchu. Dŧkladné vypracování tohoto dokumentu by proto 

mělo mít nejvyšší prioritu. 

Podnikatelský plán však nemá být jen „kusem papíru“, který se zaloţí v bance do sloţky se 

ţádostí o úvěr, ale spíše by měl plnit dŧleţité úkoly“. [3] 

3.3 Podnikatelský plán jako nástroj řízení 

Podnikatelský plán je pro zakladatele firmy ústřední řídící dokument. 

- Slouţí k uspořádání a představení podnikové koncepce. Vlastní myšlenky lze 

uspořádat a rozvíjet pouze tehdy, kdyţ se „hodí na papír“. 

- Podnikatelský plán lze prodiskutovat se známými a s odborníky. Takto se dá krok za 

krokem zdokonalovat podnikatelský záměr. 

- Podnikatelský plán nutí zakladatele firmy, aby se dohodli na přesných cílech, 

strategiích a opatřeních. Vypracovat tento plán písemně je přitom mnohem přesnější a 

závaţnější neţ vyhlašovat společné zájmy a snít o budoucím úspěchu. 

- Spolu s podnikatelským plánem se sestavují plány opatření a projektŧ, které jsou 

směrnicí pro pozdější kaţdodenní práci managementu a zaměstnancŧ. 
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Podnikatelský plán je nástrojem pozdějšího srovnání plánu a skutečnosti. Pro kaţdou firmu 

je dŧleţité vědět, zda je realistické její plánování obratu, nákladŧ a finančních příjmŧ. 

Dojde-li k velkým odchylkám, musejí se najít příčiny popř. slabá místa. [3] 

3.4 Bez podnikatelského plánu nelze získat finance 

„Podnikatelský plán je nezbytný předpoklad pro získání bankovních úvěrŧ, vlastního 

kapitálu od společností rizikového kapitálu, soukromých a institucionálních investorŧ, 

podpŧrných prostředkŧ z rŧzných státních fondŧ a fondŧ EU. Podnikatelský plán přináší 

poskytovatelŧm kapitálu (bankám, investorŧm) první, velmi dŧleţitý obraz vašeho 

podniku. Je to jakási vizitka firmy, která musí přesvědčit na první pohled. 

Má ovlivnit rozhodování zkušených odborníkŧ, musejí mu porozumět osoby, které se příliš 

nevyznají v technice.“ [3] 

3.5 Požadavky na podnikatelský plán 

Podnikatelský plán musí:    

 být stručný a přehledný o délce do 50 strojových stran.  

 být jednoduchý, srozumitelný pro investory i bankovní instituce a nemělo by se  

zacházet do technických detailŧ.   

 mít schopnost ukázat výhody produktu nebo sluţby uţivatelŧm  

 být vyváţený, nesmí být příliš pesimistický ani pesimistický z hlediska trţního  

potenciálu a jiných atributŧ. 

 být věrohodný a reálně proveditelný 

 poukázat na moţná rizika projektu a slabá místa. Rizika zjištěná investorem u něj 

oslabují dŧvěryhodnost projektu. Pokud tato rizika a slabá místa uvedeme,  značí to určitou 

připravenost vedení na zvládnutí problémŧ.  

 upozornit na výhody projektu, na silné stránky firmy a kompetenci vedení. 

 prokázat solventnost firmy, dokázat, ţe firma je schopna splatit úvěry a splátky, kdyţ 

bude tento plán financován a také ukázat investorovi, jak firma zhodnotí jeho kapitál 

vloţený do ní. 

 být formálně správný, musí být zpracován kvalitně  
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Chceme-li tedy získat kapitál od investorŧ a bank, zvýšit naději na úspěch, dodrţíme tyto 

předpoklady a zpracujeme kvalitní plán. Ten ovšem nezaručuje úspěch projektu a úspěšné 

podnikání. Neustále se objevují nová rizika a hrozby, které by mohly naše podnikání 

ovlivnit. Proto je nutné brát podnikatelský plán jako otevřený a aktualizující se dokument, 

který je potřeba přizpŧsobit měnícím se podmínkám. 

4. Trh 

„Podnik mŧţe uspět pouze tehdy, kdyţ bude existovat trh, který bude schopen přijmout 

vaše produkty, popř. jejich inovace. Úspěšné prosazení nových produktŧ dokonce často 

předpokládá trh s velkým rŧstovým potenciálem a odpovídajícími perspektivami obratu. 

Banky a investory proto velmi zajímají fakta týkající se trhu a trţních příleţitostí. Na 

základě analýzy oboru a trhu byste měli být schopni prokázat, ţe váš cílový trh se 

vyznačuje značným potencionálem. Ve svém popisu uveďte údaje o velikosti trhu, o 

obvyklé oborové výnosnosti, o překáţkách vstupu na trh, o konkurentech, dodavatelích, 

jakoţ i o zákaznících a distribučních cestách.“ [3] 

„Celkový trh zahrnuje všechny myslitelné moţnosti vyuţití výrobku nebo sluţby. Váš 

podnikatelský záměr ovšem nezaujme celý trh či všechny potencionální zákazníky, protoţe 

ne všichni mají stejné potřeby či poţadavky. Váš produkt nebude dostatečně luxusní nebo 

naopak cenově dostupný pro všechny moţné skupiny zákazníkŧ, kteří: 

 mají z vašeho výrobku nebo sluţby značný uţitek, 

 k vám mají snadný přístup,  

 jsou ochotni vám za váš produkt zaplatit.“ [3] 

4.1 Vývoj trhu 

V posledních letech se počet motocyklŧ na našich silnicích zvyšuje a přímočaře s tím se 

zvyšuje i poptávka po kvalitním, cenově dostupném servisu, náhradních dílech a 

v neposlední řadě také výbavě na motocykl. Zároveň s technickou obtíţností moderních 

motocyklŧ skončila doba servisních oprav doma v garáţích. 

5. Aplikace metod v podnikatelském plánu  

Tato část mé bakalářské práce obsahuje mŧj podnikatelský plán. Jsou zde vylíčeny aspekty 

mého budoucího podnikání, jeho moţnosti a analýza okolí. Zpracování této části práce 

ukáţe, bude-li mŧj plán úspěšný, podnikání reálné a firma konkurence schopná.  
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5.1 Analýza konkurence 

V okolí plánovaného pŧsobiště se nachází několik firem, které jsou orientovány na 

motocykly. Kaţdá firma se zaobírá jiným směrem, nebo neposkytuje sluţby, které chceme 

poskytovat my. Tyto prodejny jsem navštívil a zde uvedl výčet těch nejvýznamnějších 

z nich. 

Dům motocyklů Ostrava: 

Firma je na trhu přes deset let, za tu dobu si vybudovala pozici neznámějšího prodejního 

místa v Ostravě. Specializují se především na motocykly české produkce, Kawasaki a 

prodej ND, oblečení a příslušenství. Mají smluvní servis, který je mimo prodejnu a zastává 

jej jeden člověk. Web: dummotocyklu.eu 

Motofaktor Yamaha Ostrava: 

Autorizovaná prodejna motocyklŧ Yamaha. Servis, prodej ND a doplňkŧ pouze na tuto 

značku. Také prodej oblečení pro motorkáře a volný čas. Web: motofaktor.cz 

Motoranch Ostrava: 

Prodejna převáţně skútrŧ a čtyřkolek asijské produkce. Mají také svŧj servis zaměřený na 

tyto stroje. Web: motoranch.cz 

Dami motors s.r.o: 

Tato společnost se zabývá prodejem ojetých motocyklŧ, prodejem náhradních dílŧ a 

příslušenství. Nemají servis. Web: dami-motors.cz 

Victory Ostrava: 

Nově zaloţená autorizovaná prodejna motocyklŧ Victory a čtyřkolek Polaris. Prodej a 

servis pouze těchto strojŧ. Příslušenství a oblečení prodávají pouze k těmto značkám. 

Web: victorycz.cz 

5.2 SWOT analýza 

Silné stránky: 

 rychlé vyřízení objednávek  

 vysoká kvalita provedených prací  

 kvalitní dodávaný materiál 

 mechanici s dlouhodobou praxí  

 sluţby soustředěné na jednom místě  
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Slabé stránky: 

 málo zaměstnancŧ 

 doba zavedení 

 nejistota úspěchu 

 konkurence 

Příleţitosti: 

 rychlé rostoucí poptávka a trh 

 nabídnout trhu nové výrobce 

 špatná pověst konkurence 

Hrozby: 

 Finanční krize 

 Nespolehliví zaměstnanci 

 Nezaujetí zákazníkŧ 

5.3 Dotazníkové šetření 

Dotazník jsem umístil v motobaru „U Hanky“ v Albrechticích, kde se hojně scházejí 

motorkáři. Z 50ks jsem dostal 37 vyplněných.  Formu dotazníku jsem zvolil jednoduchou 

s přímým oslovením a tykáním, jak je mezi motorkáři zvykem.  

Vyhodnocení dotazníku: 

1. Vyuţití motocyklu: 

 

     Graf č.1 Využití motocyklu 

Velká většina celkem 29 respondentŧ označila, ţe svŧj motocykl vyuţívají jako koníček.  
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2. Servis motocyklů: 

     Graf č.2 Využívání servisů 

Servis motocyklŧ vyuţívá 17 respondentŧ a 3 si myslí, ţe není kam nebo nejsou spokojeni 

s nabízenou kvalitou. 

3. Čemu přikládáte větší váhu? 

    Graf č.3 Důležitost faktorů 

Z grafu vyplývá, ţe cena není tím rozhodujícím faktorem. Převaţuje ji i komunikace se 

zákazníkem. Otázka zohledňující kvalitu servisu dopadla dle očekávání, ovšem rozsah 

nabízených sluţeb je pro nás motivací do další práce. 

4. Kde nechávají respondenti servisovat motocykly nyní? 

 

- Smluvní servis Domu motocyklŧ Ostrava 14x 

- MotoFaktor Yamaha 7x 

- MotoRanch 2x 

- Jiné i „domácí“ servisy 14x 

Z dotazníku mŧţeme vyčíst, ţe se často vyuţívá značkových prodejcŧ, Dŧm motocyklŧ 

ukazuje svou silnou pozici na Ostravském trhu.  
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5. Spokojenost s kvalitou servisu 

Plně spokojených se servisem svého motocyklu bylo jen 5 respondentŧ. V prŧměru 

převládali odpovědi spíše ano, spíše ne a 8 odpovídajících spokojeno nebylo. 

6.  Kolik km dojíţdíš do servisu? 

     Graf č. 4 Dojíždění 

Většina dotázaných, 18 lidí dojíţdí do servisu do 5km. Ovšem dohromady 11 motorkářŧ 

odpovědělo do 50km a nad 50km, coţ ukazuje ochotu za lepší servis utratit více peněz. 

7. Navštívíš náš nový, kvalitní servis a prodejnu plnou dílů a doplňků? 

Téměř 87% dotázaných odpověděla ANO a pouze 1% je velmi spokojena tam kde dojíţdí. 

Toto je pro nás vynikající výsledek. 

8. Kolik peněz investuješ ročně do motocyklu? 

Naši dotazovaní utratí za servis svého motocyklu ø 7900Kč ročně. 

Výsledky dotazníku nám přinesly pozitivní odpovědi. Obzvláště otázka číslo 7. Je velice pozitivní. 

Pokud dokáţeme zákazníky přilákat do naší prodejny, věřím, ţe je i udrţíme. 

5.4 Původ podnikatelského záměru 

Jako zakladatel firmy mám několikaleté zkušenosti v oblasti „motorkaření“. Umím se vcítit 

do potřeb zákazníka a jeho pocitŧ. Motorkář je ochoten za svŧj koníček utratit spoustu 

peněz, ale poţaduje kvalitu a preciznost. 

Z vlastní zkušenosti vím, jak je sloţité v okolí mého bydliště najít kvalitní sluţby a to i 

kdyţ v okolí jiné firmy existují. Proto jsem se rozhodl tuto díru vyplnit a nabídnou 

zákazníkovi sluţby.  
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Konkrétní cíle projektu: 

- Vytvoření stále klientely 

- Mít v sezóně plnou kapacitu servisu 

- Do dvou let se stát jedním z nejnavštěvovanějších servisŧ v okolí Ostravy 

- Během 6 let dosáhnout návratnosti naší investice 

6. Představení společnosti 
 

V této části se pokusím nastínit svou představu o fungování společnosti, cílech a rozvoji. 

Zahájení činnosti 

Předpokládané zahájení činnosti je 1.3 2012 

Popis podniku 

- Ţivnostenské podnikání OSVČ 

- Název podniku: Biker-Shop 

- Servis motocyklŧ, prodej náhradních dílŧ a příslušenství 

Personál 

Vlastník a společník zastávající své pracovní pozice, šéf-mechanik a mechanik 

Nabídka služeb 

- Servis motocyklŧ s vysokou úrovní servisního vybavení. 

- Pneuservis 

- Prodejna ND, příslušenství a vybavení 

- Internetový prodej (E-Shop) 

Umístění 

Provozovna v Ostravě - Koblově poblíţ ulice Bohumínská 

6.1 Cíle společnosti 

Naši společnost chceme do 2 let zařadit na špičku v nabídce servisních prací a prodeje 

příslušenství v okolí Ostravska. Cílem je vytvoření stále klientely, která se k nám 

s jakýmkoliv problémem či potřebou obrátí. Našim posláním je zaplnit díru a poptávku po 

kvalitních ND a servisních pracích na jednom místě.  
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6.2 Podniková koncepce 

Jedná se o sluţby motocyklistŧm v oblasti příslušenství, servisu, úprav a renovace 

motocyklŧ. Tyto sluţby budou nabízeny na jednom místě, a proto si zákazník ovlivněn 

mnoţstvím nabízených sluţeb odváţí i to co pŧvodně nechtěl. To úsilí je navíc podpořeno 

prodejem na internetu. 

Chceme nabízet příslušenství v rŧzných cenových hladinách, aby si u nás vybral opravdu 

kaţdý a zároveň demonstrovat kvalitu odvedených servisních prací mechaniky s praxí a 

zkušenostmi. Usilujeme o spokojeného a vracejícího se zákazníka, který rád náš podnik 

dále doporučí a také o neustálý rozvoj nabízených sluţeb, aby zákazník neměl potřebu 

hledat jinde a tím se stát špičkou v oboru. 

6.3 Organizační schéma 

 

 

Obrázek č.1 Organizační schéma   

Jelikoţ podnik bude při zakládání malý, je tato jednoduchá organizační struktura 

dostačující a případně mŧţe být v letních měsících doplněna externím zaměstnancem. 

Vlastníci podniku v pozici vedoucích budou mít na starosti delegování jednotlivých 

činností a práce přímo na své zaměstnance. Zaměstnance budeme shánět formou pohovorŧ. 

Vlastník Pavel Fojtík bude dohlíţet na chod dílny a zároveň vypomáhat mechanikŧm. 

Jakub Šosták vede prodejnu, internetový obchod a zajišťuje jednání s dodavateli, zároveň 

zajišťuje školení zaměstnancŧ. Celkem budou při zahájení podnikání v podniku 2 

zaměstnanci a 2 vlastníci podniku. Hlavní mechanik se stará výhradně o servis motocyklŧ. 

Mechanik obsluhuje pneuservis a také opravuje motocykly. Zaměstnanci jsou povinni 

udrţovat prostory firmy v čistotě a po kaţdé směně uklidit.  

Vlastníci
Šosták Jakub
Fojtík Pavel

Mechanik

Hlavní mechanik
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6.4 Volba právní formy podniku 

Pro zahájení podnikání jsem vybral formu „Fyzická osoba“  

„Fyzická osoba = osoba, která podniká na základě ţivnostenského nebo jiného oprávnění. 

Většinou vykonává činnost menšího rozsahu a to sama, případně s tichým společníkem. Ve 

většině případŧ také podnik sama řídí a vede.“ [4] 

Výhody: 

 velmi nízké výdaje na zaloţení společnosti 

 podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení (kromě koncesovaných 

ţivností a činností vyţadující zvláštní povolení) 

 samostatnost a volnost při rozhodování 

 snadné zaloţení, přerušení či ukončení činnosti 

 místo podvojného účetnictví lze vést pouze daňovou evidenci (pokud není 

podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, popř. mu nevyplynuly povinnosti přejít na 

podvojné účetnictví) 

 není vkladová povinnost 

 pokud je to výhodnější, lze pro zjištění dílčího základu daně uplatnit výdaje 

paušální částkou z dosaţených příjmŧ 

 celý zisk z podnikání po zdanění náleţí podnikateli 

lze přizvat osobu ţijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako spolupracující osobu, 

přerozdělit na ni krom pracovních povinností také část příjmŧ a výdajŧ z podnikání a 

vyuţít tak moţnost daňové úspory. [4]  

Nevýhody: 

 vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení podnikatele za závazky 

společnosti (riziko lze omezit změnou podílu na společném jmění manţelŧ) 

 omezený přístup k bankovním úvěrŧm spojený např. i s vysokou úrokovou mírou 

 vysoké poţadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele (podnikatel si 

většinou sám provádí veškerou administrativu týkající se podnikání) 

 vzhledem ke své velikosti mŧţe v obchodních vztazích pŧsobit jako malý a 

nevýznamný partner [4] 

6.5 Působiště firmy 

Jakoţto začínající podnikatel volím formu pronájmu komerčních prostor v blízkosti 

Ostravy. Pomocí internetového serveru Sreality jsem vyhledal moţné varianty a porovnal.  

http://www.podnikatel.cz/slovnicek/fyzicka-osoba/
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1. Výrobní objekt Ostrava – Hrušov 

 

     Obrázek č.2 Objekt Hrušov 

„Nabízíme Vám k pronájmu objekt vhodný pro drobnou výrobu-nebo skladování v 

Ostravě-Hrušově. Objekt má výměru 230 m2. Součástí je 6 m2 sklad vhodný i k práci s 

hořlavinami či uskladnění. K tomuto objektu patří 3 kanceláře ve vedlejším objektu (61 

m2) a soc. zázemí, 2 unimobuňky a plechová hala o výměře cca 50 m2. Cena 25800Kč 

s DPH.“ [5] 

2. Obchodní prostory Ostrava – Kunčičky 

 

    Obrázek č.3 Objekt Kunčičky  

 

„Nabízíme zaběhnutý pneuservis o velikosti 160 m2 s pozemkem o rozloze 400 m2, s 

vlastní klientelou, s moţností přenechání za menší poplatek i s vybavením pro osobní auta. 

Mŧţe také slouţit jako sídlo firmy. Objekt se nachází na frekventovaném dobře dostupném 

místě. Měsíční nájem 30 000,- Kč + sluţby, majitel poţaduje dva nájmy dopředu. Poplatek 

RK 30 000,- Kč. Volný dle dohody, doporučujeme.“ [6]  
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Objekt č. 1 

 

Výhody: Nevýhody: 

- Plocha 260 m
2 

- Prostor pro další rŧst 

- Kancelářské prostory 

- Umístění 

 

 

 

Objekt č. 2 

 

- Umístění 

- Zavedený podnik 

 

 

- Vyšší nájem a provize RK 

- Ţádný prostor pro budoucí 

rozvoj 

- Menší podlahová plocha 

160m
2
 

Tabulka č. 1 Volba objektu 

Volím objekt č.1 v Ostravě - Hrušově, který je vhodnější pro druh našeho podnikání a je zde 

moţnost rŧstu firmy. Věřím, ţe zde dobrou marketingovou strategií dokáţu zákazníky přilákat. 

6.6 Logo a název firmy 

Logo a název pouţiji z jiţ zavedeného e-shopu www.biker-shop.cz 

 

 [7] 

Obrázek č.4 Logo firmy 

7. Základní investice firmy 

Chod firmy zajišťují 3 části: 

Servis motocyklŧ, skútrŧ a čtyřkolek + Prodej náhradních dílŧ a doplňkŧ + pneuservis.  
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Část 1. Servis : 

K zajištění kvalitních servisních prací je nutná investice v částce 196243Kč. 

- Servisní nářadí: 56550Kč [8] 

- Speciální nářadí a měřicí přístroje: cca. 15902Kč 

- Zvedák motocyklŧ a čtyřkolek:  17880Kč [9] 

- Diagnostika: 71880Kč [10] 

- Mycí stŧl: 4031Kč [11] 

- Investice do prostoru a montáţních ponkŧ: cca. 30000Kč 

 

Část 2. Prodejna: 

K zajištění prodejny je nutná investice 120000Kč. 
 

- Vybavení prodejny: cca. 40000Kč 

- Vybavení náhradními díly: cca. 80000Kč [12] 

Část 3. Pneuservis:  

K zajištění prací je nutná investice v částce 103080Kč. 

- Vyvaţovačka s trnem pro motocykly: 35880Kč [13] 

- Zouvačka: 35200Kč [14] 

- Příslušenství: cca. 2000Kč 

- Základní výběr pneumatik: cca. 30000Kč 

Další výdaje a rezerva: 

- Dodávka VW Transportér: 70000Kč [15] 

- 3ks mobilních telefonŧ: cca. 6000Kč 

- Finanční rezerva: 100000Kč 

Celkové finance potřebné k zahájení podnikání 595323Kč s DPH 

7.1 Měsíční výdaje 

Pravidelné měsíční výdaje se skládají z platŧ zaměstnancŧm, výdaji za provoz (elektřina, 

voda atd.), výdaji za pouţívání mobilních telefonŧ, dodávky a marketingových výdajŧ.  

7.1.1 Platy zaměstnancům 

 

Mechanik I. kategorie: 

Hrubá mzda: 16000Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 34%: 5440Kč 

Základ daně: 21440Kč 

Záloha na daň: 3220Kč  
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Sleva na dani: 1970Kč 

Záloha po daňové slevě: 1250Kč 

Pojištění zaměstnanec 11%: 1760Kč 

Čistá mzda: 12990Kč 

 

Mechanik II. kategorie: 

Hrubá mzda: 18000Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 34%: 6120Kč 

Základ daně: 24120Kč 

Záloha na daň: 3620Kč 

Sleva na dani: 1970Kč 

Záloha po daňové slevě: 1650Kč 

Pojištění zaměstnanec 11%: 1980Kč 

Čistá mzda: 14370Kč 

Vlastník/vedoucí: 

Hrubá mzda: 18000Kč 

Sociální a zdravotní pojištění 34%: 6120Kč 

Základ daně: 24120Kč 

Záloha na daň: 3620Kč 

Sleva na dani: 1970Kč 

Záloha po daňové slevě: 1650Kč 

Pojištění zaměstnanec 11%: 1980Kč 

Čistá mzda: 14370Kč 

7.1.2 Marketingový plán a výdaje 

Vytvoření marketingového plánu 

„Dobrý marketingový plán definuje zpŧsob komunikace s existujícími zákazníky a zpŧsob 

získávání nových zákazníkŧ. Zároveň umoţňuje určit rŧzné typy zákazníkŧ, na které byste 

se měli zaměřit, moţnosti kontaktování těchto zákazníkŧ a proces sledování výsledkŧ, 

podle kterého zjistíte postupy zvyšující prodej. 

Úspěšný marketingový plán nemusí být sloţitý ani obsáhlý, ale měl by obsahovat dost 

informací pro definování, řízení a koordinaci marketingové činnosti.“ [16] 

Marketingová strategie je klíčová k získávání zákazníkŧ. Proto plánujeme reklamu jako stálý 

měsíční výdaj.  
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Zamýšlené reklamní akce: 

1. Prezentace v Rádiu 

 

 [17]    Obrázek č.5 rádiová prezentace 

Sluţbu zajišťuje společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 

Volím dvoutýdenní přehrávání v rádiu Hey Ostrava v časech 13.00-16.00h  a výrobu spotu u firmy 

Soundart.  

- Výroba reklamního spotu: 1800Kč [18] 

- Přehrávání v rádiu: 15840Kč 

Celkové náklady za reklamu v rádiu: 17640Kč 

2. Prezentace na Autosalonu 

Prezentace firmy na ploše 24m
2
 s třemi motocykly, předvedením servisních oprav a prodejního 

sortimentu. Součástí akce budou slevové kupony na sluţby v naší provozovně. 

- Cena vystavovacích prostor: 13950Kč [19] 

- Cena reklamních předmětŧ a grafiky: cca. 3000Kč 

Celková cena 3 denní propagace: 16950Kč 

3. Prezentace na webovém periodiku 

Jako vhodný web pro umístění reklamy volím motorkari.cz, které navštíví zhruba 50652 

návštěvníkŧ denně. V segmentu motocyklŧ je tento web hojně vyuţíván a reklama na něm je 

podávána cílové skupině. Nevýhodou mŧţe být velká koncentrace firem zde inzerujících.  
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Obrázek č.6 Srovnání návštěvností webů ke 3.2 20011 

 

Jako umístění reklamy na webu jsem vybral sekci „Bazar“ umístění B, kde návštěvník hledající 

motodíly a servis zavítá nejčastěji. Server motorkáři garantuje pro tuto sekci 1300 000 zobrazení 

měsíčně a v případě nevyuţití prodluţuje zobrazování do dalšího měsíce. 

 

 

Obrázek č.7 Volba umístění reklamy na webu 

Výroba reklamního banneru: 1080Kč [18] 

Cena měsíční kampaně sekce B: 20400Kč 

Celkové náklady měsíční kampaň: 21480Kč  
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4. Sponzoring v motoristickém sportu 

Prezentace formou sponzoringu je dobrým zviditelněním a moţnost oslovit cílové zákazníky. Loga 

firmy jsou k vidění nejen na závodech, ale také na webových stránkách teamu a dostávají se i do 

jiných periodik díky fotografiím jezdce. Např. webové servery, sportovní či regionální noviny. 

 

Obrázek č.8 Návrh realizace reklamy na závodním motocyklu ČZ 175 

- Výroba reklamních polepŧ a bannerŧ: 2500Kč [18] 

- Cena prezentace teamem: 5000Kč/ 1 závod (v sezoně 7 závodŧ) 

Celkové náklady za roční sponzoring: 37500Kč 

Toto jsou 4 největší formy sponzoringu, které bych chtěl během roku vyuţít. Celková cena za tyto 

varianty je 93570Kč/ročně coţ je 7798Kč/měsíčně.K těmto formám reklamy počítám s cenami 

vizitek, nálepek a jiných propagačních výrobkŧ v ceně 6000Kč ročně coţ je 500Kč měsíčně. 

Celkový výdaj za mzdy zaměstnancŧm:  93800Kč 

Výdaje za energie: cca. 25000Kč 

Výdaje za mobilní telefony: cca. 5000kč 

Výdaje na provoz dodávky: cca. 5000Kč 

Výdaje na reklamu a propagaci: 8298Kč 

Celkové plánované měsíční výdaje: 137098Kč 

Denní plánované výdaje: 4507Kč 

Roční plánované výdaje: 1 645176Kč  



Šosták Jakub: Podnikatelský plán jako podklad pro získání bankovního úvěru 

2011    19 

8.0 Měsíční zisk 

1. Pneuservis 

Ceník servisních prací: 

Úkon: Běţná cena 

Přezutí celého motocyklu (pneu zakoupené 

u nás) 

      100Kč 

Přezutí celého motocyklu (pneu zakoupené 

jinde) 
      200Kč 

Přezutí jednoho kola (pneu zakoupené u 

nás) 
     50Kč 

Přezutí jednoho kola (pneu zakoupené 

jinde) 
      100Kč 

Lepení duší a pneumatik       70Kč 

Tabulka č.2 Ceník prací 

Plánovaný zisk na 1 pneumatice je 200-250Kč 

Simulace denního zisku: 

1. zákazník: Zakoupení nových pneumatik + výměna:   500Kč 

2. zákazník: Výměna pneumatik zakoupených jinde: 200Kč 

3. zákazník: Zalepení děravé pneu: 70Kč 

4. zákazník: Zakoupení zadní pneu + výměna: 300Kč 

Denní výdělek 1070Kč 

3. Servis  

Za hodinu servisních prací je účtováno 300Kč. Při servisu v našem servise získává 

zákazník 10% slevu na materiál spojený s opravou. 

Simulace denního zisku: 

1. Zákazník: Diagnostika a odstranění závady na elektronice (4h): 1200Kč 

2. Zákazník: Výměna náplní v celém motocyklu (3h): 300+900= 1300Kč 

3. Zákazník: Výměna brzdových destiček (1h): 200+300=400Kč 

Denní výdělek 2900Kč 

4. Prodej ND a příslušenství 

Simulace denního zisku: 

1. Zákazník: Nákup oleje,filtrŧ a  brzdových destiček: 430Kč 

2. Zákazník: Nákup pancéřových brzdových hadic a malého příslušenství: 250Kč 

3. Zákazník: Nákup přilby: 700Kč 

4. Zákazník: Nákup polepŧ: 70Kč 

Denní výdělek 1450Kč  
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4. Prodej prostřednictvím webových stránek 

Simulace denního zisku: 

1. Zákazník nákup trička: 100Kč 

2. Zákazník nákup spojkových lamel: 300Kč 

Denní výdělek 400Kč 

Denní zisk: 5820Kč 

Denní výdaje: 4507Kč 

Tyto hodnoty jsem stanovil pro zahájení podnikání v měsících „příznivějších“ pro zahájení 

podnikání v tomto odvětví. Stanovil jsem tedy kolísavost výdělku a ve 4 zimních měsících 

počítám s 2/3 výdělku. 

Roční výdělek = 30,5.(8.5820)+30.(4.3666)=1860000Kč 

Roční výdaj = 1 645176Kč 

Roční zisk = 214824Kč 

Ø Měsíční zisk= 17902Kč 

9.0 Výběr bankovního subjektu 

 

Hodnotící kritéria bank 

„V rámci odhadování očekávaného rizika se úvěrové ústavy zajímají především o budoucí 

platební schopnost financovaného podniku a existující záruky.  Podrobně zkoumají, zda 

podnik bude schopen hradit úroky a splácet úvěry. Na základě dlouholetých zkušeností 

bankéři vědí, kde jsou rizika plánu. Jestliţe prověrky ukázaly, ţe podnik mŧţe pravidelně 

splácet úroky a umořovací částky, snaţí se získat záruky za své úvěry. V praxi existuje 

velké mnoţství věcí, které se akceptují jako záruky. Nejradši banky vidí nezatíţený nebo 

jen částečně zatíţený nemovitý majetek. Protoţe často není k dispozici, sahá se k jiným 

moţnostem: Stroje, přístroje, sklady zboţí. Pohledávky u zákazníkŧ a ručení jiných 

subjektŧ jsou také jako záruky vhodné.“ [2] 

GE Money 

Česká republika 

GE Money nabízí dva druhy úvěrŧ Expres business 

Nezajištěný Expres Business je určen: 

 fyzickým osobám-podnikatelŧm a sdruţením fyzických osob – podnikatelŧ¨ 
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 právnickým osobám: společnostem s ručením omezeným (s.r.o), veřejným 

obchodním společnostem (v.o.s.) 

Charakteristika 

 Neúčelový úvěr pro podnikatele s annuitní formou splácení 

 Výše úvěru: 40 000 – 1 500 000 Kč 

 Doba splatnosti: 24 – 84 měsícŧ 

 Pravidelná měsíční splátka neměnná po celou dobu trvání úvěru 

 Pojištění schopnosti splácet splátky pro případ pracovní neschopnosti, trvalé 

invalidity a smrti – POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 

 Čerpání úvěru: úvěr bude poukázán na váš běţný korunový účet u GE Money Bank 

 Splácení úvěru: inkasem z běţného korunového účtu u GE Money Bank 

 Moţnost mimořádné splátky nebo předčasného splacení 

Garance úvěru 

Fyzická osoba – podnikatel 

 vlastní směnka vţdy bez avalu manţela/ky (směnku nemusíte podepisovat, pokud 

předkládáte dvě daňová přiznání a ţádáte o úvěr do 400 000 Kč) 

Právnická osoba 

 vlastní směnka s avalem společníkŧ 

Základní podmínky poskytnutí úvěru 

 Doba podnikání: minimálně 1 ukončené daňové období 

 Sídlo firmy a adresa trvalého bydliště: Česká republika 

 Minimální trţby v posledním roce podnikání: 300 000 Kč 

 Společnost není v konkurzu / likvidaci / vyrovnání a nemá exekuci na běţný účet 

 Platby Finančnímu úřadu ani Správě sociálního zabezpečení nejsou v prodlení 

Splněním všech výše uvedených podmínek nevzniká ţadateli právní nárok na uzavření 

smlouvy. GE Money Bank si vyhrazuje právo nevyhovět ţádosti o úvěr. 

Pojištění schopnosti splácet úvěrové splátky 

(určeno fyzickým osobám - podnikatelŧm a sdruţením fyzických osob - podnikatelŧ) 

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti, trvalé invalidity a smrti  

Náklady na pojištění hradíte v rámci měsíční splátky úvěru  
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Doklady potřebné pro získání produktu 

 Platný občanský prŧkaz osob oprávněných jednat za společnost 

 Druhý doklad totoţnosti (řidičský prŧkaz, cestovní pas) 

 Platný Ţivnostenský list/ výpis z obchodního rejstříku 

 Minimálně 1 daňové přiznání vč. příloh (výkaz zisku a ztráty, rozvaha) s razítkem 

FÚ nebo opisovým razítkem 

 U fyzických osob – podnikatelŧ: druhý doklad totoţnosti (řidičský prŧkaz, cestovní 

pas) 

Ţadatel, který nevyuţívá podnikatelský účet u GE Money Bank navíc: 

 Potvrzení od Finančního úřadu o bezdluţnosti ne starší 1 měsíc 

 Právnické osoby: Potvrzení od Okresní správy sociálního zabezpečení o 

bezdluţnosti ne starší neţ 1 měsíc 

 Banka je oprávněna kdykoli si vyţádat potvrzení od Finančního úřadu o 

bezdluţnosti [20] 

Zajištěný Expres Business 

Zajištěný Expres Business je určen 

 právnickým osobám 

 fyzickým osobám - podnikatelŧm 

Charakteristika Zajištěný Expres Business 

 úvěr je poskytován aţ do výše 5000000 Kč 

 splatnost úvěru je aţ 10 let 

 schválení úvěru rozhodneme do 1 dne 

 finanční prostředky obdrţíte převodem na váš běţný účet nebo na kontokorentní 

či revolvingový účet 

 investiční část úvěru lze splácet formou anuit (stejná splátka po celou dobu 

úvěru) nebo lze odděleně splácet jistinu úvěru a úrok 

 provozní část úvěru splácíte dle svých potřeb 

 úvěr je zajištěn nemovitostí, která nemusí být ve vašem vlastnictví 

 přednostní odhad nemovitosti je zajištěn do 5 pracovních dnŧ, v případě objektŧ 

s podnikatelskou činností nebo s věcným břemenem do 10 dnŧ 

 úroková sazba se stanovuje individuálně dle finanční stability klienta a 

rizikovosti financování z pohledu banky 

 úvěr je moţné předčasně splatit, splátky jistiny lze odloţit 

 splacenou část úvěru lze opakovaně načerpat na váš běţný účet [21]  
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Česká spořitelna, a.s. 

Investiční úvěr 

Na financování investičních potřeb 

Komu je určen 

Podnikatelé a malé firmy 

Charakteristika a popis produktu 

Vyuţívá se k financování investičních potřeb klienta. Předmětem úvěrování jsou 

nemovitosti, stavby, stroje a zařízení, nákup cenných papírŧ a další investice. Jedná se o 

účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení. 

Výhody 

 překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojŧ na 

investice 

 přizpŧsobení splatnosti potřebám klienta – moţnost krátkodobého (do 1 roku), 

střednědobého (1 aţ 5 let) i dlouhodobého (5 aţ 8 let) úvěru 

 individuální čerpání úvěru, jednorázové nebo postupné 

vytvoření vhodného splátkového kalendáře pro splácení úvěru – pravidelný nebo 

nepravidelný, moţnost jednorázového splacení 

Podmínky zaloţení 

 vedení běţného účtu u České spořitelny 

 schválení úvěru 

Základní operace s produktem 

 ţádost o úvěr 

 čerpání úvěru - jednorázové nebo postupné 

 splácení úvěru - podle dohodnutého splátkového kalendáře, moţné i jednorázové [22] 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky. 

Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionŧ 

rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorŧ ekonomiky 

vyţadujících veřejnou podporu. Byla zaloţena v roce 1992. Jejími akcionáři jsou: 

 Česká republika zastoupená Ministerstvem prŧmyslu a obchodu, Ministerstvem 

financí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72 % akcií), 

 Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a.s.  
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Banka poskytuje především: 

 podpory malým a středním podnikatelŧm formou záruk a zvýhodněných úvěrŧ 

s vyuţitím prostředkŧ státního rozpočtu, strukturálních fondŧ a krajŧ, 

 podpory vlastníkŧm bytových domŧ při jejich rekonstrukci, 

 zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty. 

Pŧsobí téţ jako finanční manager prostředkŧ poskytnutých České republice na financování  rozvoje 

infrastruktury. [23] 

Operační program podnikání a inovace - Ministerstvo průmyslu a 

obchodu České republiky, sekce fondů EU, výzkumu a vývoje – Řídicí orgán OPPI 

CZ-NACE – program PROGRES, Výzva III 

1. Cíl programu 

Cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrŧ posilujících kapitálové 

vybavení podnikatele umoţnit realizaci rozvojových podnikatelských projektŧ malých a 

středních podnikatelŧ, pro které je bariérou získání externího financování niţší vlastní 

kapitálová vybavenost nebo omezená moţnost poskytnout zajištění úvěr. 

2. Podporované aktivity 

Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle 

CZ  - NACE, který je uveden v Příloze č. 1 část A Výzvy III programu PROGRES (dále 

jen „podporovaná ekonomická činnost“). [24] 

9.1 Úvěr 

Jelikoţ jako začínající společnost nesplňujeme nároky bank jako obrat 300000Kč za 

minulá období. Nesplňujeme ani podmínky pro podporu podnikání fondŧ EU, která 

neobsahují segment našeho podnikání. Jsme nuceni pro vklad do společnosti vyuţít 

osobních pŧjček. 

Potřebný kapitál 600000Kč jsme rozdělili rovnoměrně mezi dva zakládající členy: 

Šosták Jakub: 300000Kč 

Fojtík Pavel: 300000Kč 

Plánovaný měsíční zisk činí: 17902Kč a z něj se budou úvěry hrazeny.  
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Nabídky úvěrování:  

Česká spořitelna a.s. 

RPSN od: 13,64 % 

 Měsíční splátka: 4922Kč 

Doba splácení: 8 let [25] 

GE Money Bank 

RPSN od: 13,2 %  

Měsíční splátka: 5200,04Kč 

Doba splácení: 8 let 

- Moţnost prvotního odloţení splátky o 3 měsíce [26] 

Cetelem 

RPSN od: 14,02 %  

Měsíční splátka: 5489Kč 

Doba splácen: 8 let [27] 

Raiffeisen bank 

RPSN od: 12,9 %  

Měsíční splátka: 5173Kč 

Doba splácení: 8 let [28] 

Volím nabídku společnosti GE Money Bank a vyuţiji jejich nabídku odloţení splátek o 3 

měsíce. Coţ je dobré pro zaběhnutí společnosti. Doba splácení je 8 let, ale úvěr se dá za 

poplatek doplatit dříve. 

10.  Závěr 

Zahájení podnikání je proces náročný na přípravu. V dnešním konkurenčním 

prostředí není jednoduché se prosadit. Dobře připravený podnikatelský plán je tedy 

dŧleţitý pro udrţení společnosti na trhu. Mění se v závislostech na celé řadě faktorŧ. 

Podnikatel do něj vkládá mnoho úsilí a píle s dŧvěrou, ţe se vyplatí. Bohuţel podnikatel 

v začátcích to nemá zrovna jednoduché. I s dobrým podnikatelským plánem není 

jednoduché u našich bank získat úvěr. Všude se víceméně dozvíte to samé, pokud máte 

obrat z minulých období minimálně 300000Kč a jste bez dluhŧ vŧči státní správě, máte 

šanci. Lépe na tom tedy budeme, kdyţ banku o podnikatelský úvěr poţádáme aţ v prŧběhu 

podnikání a zainventujeme do rozvoje firmy. 

V případě našeho podnikatelského záměru jsem vyzkoušel i nabídku Českomoravské 

záruční a rozvojové banky, která se stará o operační program „Podnikání a inovace“ a 

pomáhá firmám v získávání úvěrŧ českých bank, ale také dotací EU. Bohuţel aktuální 

program CZ-NACE – program PROGRES, Výzva III není určen pro podnikání zaměřené 

na servisní sluţby.  
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 Pokud bychom tedy chtěli, tento podnikatelský plán, uskutečnit musíme zváţit vstup 

investora nebo vloţit peníze formou osobní pŧjčky. Tento plán byl vytvořen podle mých 

představ do budoucna a měl by odráţet realitu v tomto oboru. 
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Příloha 1. 

DOTAZNÍK 

 

Nazdar bikere, 

Věnuj prosím chvilku vyplnění tohoto dotazníku. Zakládáme v Ostravě nový servis a prodejnu 

příslušenství, kterou moţná znáš z internetu jako Biker-Shop.cz 

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění nebude trvat ani 5 minut. Není–li uvedeno jinak, 

zakrouţkuj, prosím, jednu odpověď.  Děkujeme za názor a jezdi koly dolŧ! 

1. Jak vyuţíváš svůj motocykl? 

a) sport 
b) koníček 

c) doprava 

d) jiné 
 

2. Dáváš svůj motocykl do servisu?  
a) ano 

b) ne 

c) pouze někdy 
d) není kam 

 

3. Čemu přikládáš větší váhu? (zakrouţkuj z všech moţností  

dŧleţitost, kdy 5 je nejvyšší - 1 nejniţší)  

 

Cena servisu  

Rychlost servisu 

Komunikace 

Kvalita servisu 

Rozsah nab. sluţeb 

4. Kde necháváš svůj motocykl servisovat? 

…………………  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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5. Jsi spokojen(á) s kvalitou servisu kde jezdíš? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 

6. Kolik km dojíţdíš do servisu? 

a) Do 5km 

b) Do 10km 
c) Do 50km 

d) Více neţ 50km 

7. Navštívíš náš nový, kvalitní servis a 

prodejnu plnou dílů a doplňků? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne jsem spokojen s nabízenými sluţbami 

 

8. Kolik peněz investuješ ročně do motocyklu? 

a) Do 5000Kč 

b) Do 10000Kč 

c) Do 15000Kč 

d) Nad 15000Kč 

 

     

     

     

     

     

     

     


