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1. Úvod 

 

Každý z nás, ať už v České republice nebo v zahraničí, si mnohdy pohrával s myšlenkou 

samotného podnikání. Začít samostatně podnikat není určitě nic snadného, o tom se již 

přesvědčila celá řada podnikatelů, kteří si v počátku svého podnikání prošli velmi složitým 

obdobím. Během tohoto období se rozhodovalo o jejich úspěchu, či neúspěchu na trhu. Jen 

ale někteří podnikatelé dokážou podstoupit mimořádně velké riziko podnikání a naplnit si tak 

své sny a cíle, které si stanovili před samotným začátkem podnikáni. 

 

Podnikání lze charakterizovat jako velmi komplexní činnost, která vyžaduje od 

podnikatelů celou řadu odborných znalostí a dovedností. Pro samotný úspěch je toto ale 

nedostačující. Důležitou podmínkou podnikání je dobrý nápad, nebo myšlenka, která musí být 

realizovatelná a zároveň by měla být nositelem úspěchu. Podnikatelé by měli mít proto 

náležitě propracovaný podnikatelský plán, aby v co největší míře eliminovali všechny rizika a 

případné neúspěchy. Podnikání je svým způsobem investicí do budoucnosti a rozvoje vlastní 

společnosti.  Na samotném počátku podnikání je vhodné provést celou řadu analýz, porovnat 

výhody a nevýhody a svým kladným rozhodnutím o zahájení podnikání se pokusit odlišit od 

konkurence. 

 

Tato diplomová práce řeší podnikatelský plán k vybudování nové dceřiné společnosti 

CarTec Group – autorizovaný autosalón v Olomouci.  Téma diplomové práce bylo vybráno na 

základě recenzí a odborných zkušeností s vozidly BMW, které mimo jiného zajišťují svým 

uživatelům velkou bezpečnost v silničním provozu, vyznačují se unikátním designem, 

kvalitou jízdních vlastností a navíc se výrazně odlišují od konkurence. Dalším kritériem pro 

výběr tohoto téma diplomové práce, bylo i dobré jméno samotné společnosti, osobní znalost 

organizace a systém prodeje automobilů v mateřské společnosti v Ostravě.  

 

Cílem diplomové práce je sestavit podnikatelský plán, který by měl být nápomocný při 

vybudování nové dceřiné společnosti autorizovaného autosalónu značky BMW a který by měl 

případně zjistit, zdali je plán realizovatelný a jestli se do něj vyplatí investovat.  

 

V teoretické části jsou popsány jednotlivé kroky podnikatelského plánu a vše, co by v 

něm mělo být zahrnuto.  
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V praktické části diplomové práce je popsán samotný podnikatelský plán, který bude 

sloužit k vybudování nové podnikatelské jednotky. Bude se opírat o část teoretickou, kdy 

s její pomocí bude sestaven podnikatelský plán. Plán bude zahrnovat představení společnosti, 

historii společnosti, analýzu trhu, marketingový, obchodní a finanční plán.  
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2. Teoretická východiska podnikatelské jednotky  

 

2.1. Malý a střední podnik 

 

2.1.1. Význam malých a středních podniků pro národní hospodářství 

 

Malé a střední podniky jsou páteří každé ekonomiky. Lze říct, že hrají významnou roli 

v ekonomické realitě, což je doloženo řadou ekonomických analýz, jejichž výsledky jsou 

obecně známé a respektované. V ekonomikách EU představuji 99% z celkového počtu 

podniků. Z mnoha výzkumů v České republice i jinde ve světě je evidentní, že pozice malých 

a středních podniků je z hlediska ekonomických ukazatelů nezastupitelná. I přes zřejmé 

výhody oproti velkým podnikům mají však tyto podniky své specifické problémy, které by 

mohly mít negativní vliv na ekonomiku dané země, zejména v oblasti zaměstnanosti.  

 

V národním hospodářství plní malé a střední podniky několik důležitých funkcí. Mezi ně 

patří především: udržování zaměstnanosti, regionální rozvoj, zvýšení konkurence na trhu a 

inovativnost. 
1
 

 

Malé a střední podniky jsou daleko schopnější být inovativní vzhledem ke změnám 

v chování zákazníků, protože vytváří pro inovace vhodné prostředí, umí čerpat výhody 

z dostupných lokálních zdrojů a skrývají v sobě určitý druh potenciálu, který není dosud plně 

využit. Pro dnešní společnost jsou ekonomickým i sociálním přínosem. Malé a střední 

podniky zmírňují negativní důsledky strukturálních změn, absorbují velkou část pracovních 

sil, jsou subdodavateli velkých firem, na požadavky a výkyvy trhu se adaptují rychleji než 

velké podniky, vyplňují tržní nitky, které jsou pro velké podniky neefektivní a nezajímavé, 

podporují konkurenceschopnost prostředí a rozvoj regionů, měst a obcí.
2
  

 

Ekonomický význam malých a středních podniků není jediný, podniky mají význam také 

sociální a politický, na který se musí rovněž zaměřit. Pro stabilitu politického systému a 

nálady v zemi je velice důležitá střední vrstva, které nepodléhá pocitům křivdy z toho, že 

jedni jsou příliš chudí a jiní příliš majetní. Bohatá vrstva obyvatel netíhne k tomu, aby 

                                                
1
  FRKOVÁ, J. Individuální podnikání. 1. vyd. Praha: ČVUT Praha, 2004. ISBN 80-01-02857-7 

2
 BEDNÁŘOVÁ, D. a D. PARMOVÁ. Malé a střední podnikání. 1. vyd. České Budějovice: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003. ISBN 80-7040-629-9. 
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bohatství primárně rozdělované ve společnosti ještě jednou přerozdělovala ve jménu 

spravedlnosti a snažila se tím vyrovnat rozdíly mezi příjmy ve prospěch chudých. Pokud by 

existovaly jen tyto dvě skupiny bohatých a chudých, záhy by došlo ke střetu 

s nepředvídatelnými následky. Střední vrstva proto stojí mezi nimi a tupí hroty obou táborů. 

Právě v rámci této skupiny jsou důležité malé a střední podniky, mnohými považovány za 

nejdůležitější faktor pro svobodu uspořádání ve společnosti.
3
 

 

2.1.2. Podnikání a podnik 

 

Podnikání je v Obchodním zákoníku definováno takto: „Podnikání je soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku.“ 
4
 

 

Bostonská definice podnikání jej charakterizuje tak, že: 

 

 vytváří a buduje něco hodnotného prakticky z ničeho 

 je procesem zmocnění se příležitosti, vytvoření a rozdělení hodnoty anebo prospěchu 

jednotlivce, skupiny, organizace a společnosti 

 podnikání je zřídka rychlým zbohatnutím – vytváří dlouhodobé hodnoty a trvalé toky 

likvidního kapitálu (cash – flow) 

 podnikání vyžaduje – představu, nadšení, odhodlání a odhad, vzít na sebe riziko, 

motivaci a odevzdat tyto prvky ostatním zúčastněným (partneři, spotřebitele, dodavatele, 

zaměstnanci a jiní)
5
 

 

Obdobná definice je uvedená v živnostenském zákoně. „Živnost je soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku 

a za podmínek stanovených tímto (živnostenským) zákonem.“
6
  

 

Osoba podnikatele je charakterizována mnohými vlastnostmi, přičemž se zdůrazňuji 

hlavně jeho osobní předpoklady pro úspěch. Tato skutečnost souvisí se samotnou podstatou 

                                                
3
  POTLUKA, O. Malé a střední podnikání jako pilíř politické stability. 1999. 

4
  Česká republika. Obchodní zákoník. In: Ostrava: Sagit, 2011. 

5
 STRÁŽOVSKÁ, Elena. Obchodné podnikanie. Hronský Beňadik: Netri, 2003. ISBN 80-968904-0-9. 

6
  Česká republika. Živnostenský zákon. In: Ostrava: Sagit, 2011. 
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definice podnikání, která by měla být zaměřena na dosažení zisku. Stát se podnikatelem, 

znamená přijmout výzvu, respektovat novou výzvu, ale přijmout i riziko.
7
  

 

Podle obchodního zákoníku podnikatelem je: 

 

 Osoba zapsána v obchodním rejstříku. 

 Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění. 

 Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů. 

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

zvláštních předpisů. 

 

Do obchodního registru se zapisují obchodní společnosti, družstva, jiné právnické osoby a 

zahraniční osoby. 

 

Podnikatelské osoby lze rozdělit na dvě základní skupiny, na osoby fyzické a osoby 

právnické.
8
  

 

2.1.3. Živnost a jejich provozování 

 

Živnost je určitou ekonomickou, organizační a právní jednotkou, kterou vlastní jeden 

podnikatel nebo několik společníků. Charakterizuje ji nízký počet zaměstnanců a omezená 

kapitálová síla. Podnikat lze jen na základě oprávnění nebo registrace vydané příslušným 

živnostenským úřadem, profesní komorou nebo jiným zákonem pověřeným orgánem. 
9
 

 

2.1.3.1. Rozdělení živnosti 

 

Podmínky živnostenského podnikání upravuje živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

                                                
7
 STRÁŽOVSKÁ, Elena. Obchodné podnikanie. Hronský Beňadik: Netri, 2003. ISBN 80-968904-0-9. 

8
  Česká republika. Obchodní zákoník. In: Ostrava: Sagit, 2011. 

9
  NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. ISBN 80-210-3090-9. 
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Živnost může provozovat jak fyzická tak i právnická osoba. Živnostník ručí za závazky 

celým svým i osobním majetkem. Základní kapitál není podmínkou vzniku živnosti. Údaje o 

podnikatelích vedou živnostenské úřady v živnostenském rejstříku. 

 

Podle způsobu získání živnostenského oprávnění se živnost dělí na: 

 

 Živnost ohlašovací, které smějí být provozovány na základě ohlášení živnostenskému 

úřadu, za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Oprávnění 

podnikat vzniká dnem ohlášení. 

 

 Koncesované živnosti mohou být provozovány pouze na základě státního povolení – 

koncese. Toto oprávnění vzniká až dnem doručení koncesní listiny. Na vydání koncesní 

listiny není právní nárok. 

 

Koncesované živnosti jsou taxativně uvedeny v příloze živnostenského zákona. Jedná se 

například o vývoj, výrobu a prodej zbraní, provozování střelnic atd.  

 

Podmínky, které musí uchazeč o živnostenské oprávnění splňovat při ohlášení živnosti, 

zejména podle požadované odborné způsobilosti, se rozlišují na tyto druhy živnosti:  

 

 Řemeslné živnosti, u nichž je podmínkou pro jejich provozování odborná způsobilost 

získaná vyučením v oboru. 

 Vázané živnosti, pro jejichž provozování je podmínkou odborná způsobilost upravena 

zvláštními předpisy. 

 Volné živnosti, u nichž není jako podmínka pro jejich provozování odborná 

způsobilost stanovena. 

 

Řemeslné živnosti jsou rovněž taxativně uvedeny v příloze živnostenského zákona. 

Příklad živnosti řemeslné je zednictví, truhlářství, zámečnictví atd. Volné živnosti jsou 

vymezeny nepřímo jako ty obory, které spadají pod působnost živnostenského zákona, ale 

nepatří mezi živnosti koncesované a řemeslné.
10

 

 

                                                
10

  NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. ISBN 80-210-3090-9. 
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Všeobecné podmínky pro provozování živnosti jsou: 

 

 Dosažení hranice věku 18 let. 

 Způsobilost k právním úkonům. 

 Bezúhonnost – prokazuje se výpisem z rejstříků trestů.  

 Předložení dokladu o tom že, fyzická osoba nemá vůči územním orgánům státu daňové 

nedoplatky. 

 

Osoba, která splňuje všeobecné podmínky pro provozování živnosti, ale nesplňuje 

podmínky zvláštní (odbornou způsobilost), musí stanovit odpovědného zástupce, který tyto 

zvláštní podmínky splňuje.
11

 

 

2.1.4. Definice drobného, malého a středního podniku 

 

Definice malých a středních podniků existuje celá řada. Za malé a střední podniky 

můžeme považovat firmy, které jsou nezávislé vlastněny, mají dominantní postavení na trhu 

v daném odvětví a splňují určitá kritéria (počet zaměstnanců a roční obrat). 

 

Ve světě jsou většinou přizpůsobený potřebám podniků a úřadů z důvodů přidělování 

různých podpor anebo státních zakázek. Prostředky pro podporu malých a středních podniků 

jsou poskytovány prostřednictvím programů. Za malého a středního podnikatele je pro účel 

zákona o podpoře považován podnikatel, který splňuje kritéria stanovená přímo použitelným 

předpisem Evropských společenství. Za drobného, malého a středního podnikatele 

považujeme podnikatele, pokud splňuje níže uvedené podmínky. 

  

Za středního podnikatele se považujeme podnikatele pokud: 

a. Zaměstnává méně než 250 zaměstnanců. 

b. Jeho aktiva nebo majetek nepřesahuje korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo 

má obrat nebo příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. 

c. Je nezávislý. 

 

 

                                                
11

 STÁŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. Praha: C.H.Bech, 2007. ISBN 978-80-
7179-926-9. 
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Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: 

a. Zaměstnává méně než 50 zaměstnanců. 

b. Jeho aktiva nebo majetek nepřesahuje korunový ekvivalent částky 10mil. EUR. 

c. Je nezávislý. 

 

Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: 

a. Zaměstnává méně než 10 zaměstnanců. 

b. Jeho aktiva nebo majetek nepřesahuje korunový ekvivalent částky 2 mil. EUR. 

c. Je nezávislý.
12

  

 

2.1.5. Právní formy podnikatelské činnosti 

 

Podle obchodního zákoníku se právní formy rozdělují následovně: 

 Podnikání fyzických osob  

 Podnikání právnických osob 

 

Podnikání fyzických osob je nejjednodušší formou podnikání. Jejím charakteristickým 

rysem je osobní angažovanost podnikatele při realizaci podnikatelských aktivit (záměrů). Pro 

osobní společnosti a podnikatelské subjekty fyzické osoby je charakteristické, že ručí za 

závazky celým svým majetkem (s výjimkou komanditistů) a předpokládá se účast společníku 

na jednáních o činnostech společnosti. U osobních společností je výhodou daňové zatížení, 

které nepodléhá dvojímu zdanění zisku společnosti při jeho spotřebě. 

 

Kapitálové společnosti jsou charakteristické tím, že společníci ručí za své závazky 

společnosti neomezeně, ale je zde povinnost vložit vstupní vklad a vytvořit tak základní jmění 

společnosti. Nevýhodou je dvojí zdanění zisku při jeho spotřebě. Vyžaduje je však výhoda 

omezeného ručení společníků. 
13

 

 

Autor diplomové práce je toho názorů, že nejvhodnější právní formou pro drobný 

podnik je podnikat jako osoba s ručením omezeným. Důvodem rozhodnutí je výše vkladu do 

podniku, která je u společníků ve společnosti s ručením omezeným v možnostech a ručení jim 

                                                
12

 PETERA, P. a Josef ŠIMAN. Financování podnikatelských subjektů. 1. vyd. Praha: C.H.Bech, 
2010. ISBN 978-80-7400-117-8. 

13
 PETERA, P. a Josef ŠIMAN. Financování podnikatelských subjektů. 1. vyd. Praha: C.H.Bech, 

2010. ISBN 978-80-7400-117-8. 



 

 

9 
 

garantuje, že v případě neúspěchu společnosti budou ručit za závazky jen do výše svého 

vkladu. 

2.1.5.1. Společnost s ručením omezeným 

 

Jedná se o kapitálovou společnost, která může být založená minimálně jedním 

společníkem a maximálně může mít padesát společníků. Její základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a její společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše 

souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním 

rejstříku. Výše základního kapitálu společnosti musí činit 200 000 Kč a výše vkladu 

společníka musí činit 20 000 Kč. Základním dokumentem je společenská smlouva nebo 

zakladatelská listina. Společenská smlouva stanoví výši základního kapitálu a výši vkladu 

každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu. Společnost vzniká dnem zápisu 

do obchodního rejstříku.
14

  

 

2.1.6. Výběr právní formy 

 

Podnik, může existovat v různých právních formách. Vhodná volba právní formy 

podnikání je důležitým rozhodnutím, které ve svém důsledku významně ovlivňuje podnikání, 

a to zejména: 

 

 Výši kapitálu vloženého do podnikání a možnost jeho získání. 

 Zřizovací výdaje podniku. 

 Způsob řízení podniku. 

 Rozsah ručení za závazky podniku. 

 Vyjednávací sílu podniku, zejména při nakupování vstupu. 

 

Klady a zápory jednotlivých právních forem podnikání je proto nutné před konečným 

rozhodnutím uvážlivě posoudit. Volba právní formy společnosti je důležitým rozhodnutím 

s dlouhodobými ekonomickými, právními a daňovými důsledky. Zvolenou právní formu 

                                                
14

 PETERA, P. a Josef ŠIMAN. Financování podnikatelských subjektů. 1. vyd. Praha: C.H.Bech, 
2010. ISBN 978-80-7400-117-8. 
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podnikání lze během podnikání změnit, ale změna kromě ztráty času, vyvolá i poměrně 

značné výdaje peněžních prostředků.
15

 

 

Existují vhodná kritéria, podle nichž se může podnikatel rozhodnout jakou právní formu 

zvolit. Jedním z nejznámějších autorů který stanovil vhodná kritéria je Prof. Ing. Jaromír 

Veber, CSc.: 

 

Kriteria dle Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.: 

 Minimální velikost počátečního kapitálu. 

 Počet osob potřebných k založení. 

 Obtížnost založení (formální náležitostí a výdaje spojené se založením). 

 Míra právní regulace. 

 Flexibilita právní formy a obtížnost případné transformace na jinou právní formu. 

 Zastupování podnikatelského subjektu navenek. 

 Rozsah podnikatelských aktivit. 

 Obor činnosti. 

 Míra zdanění vytvořeného zisku. 

 Povinný audit účetní závěrky a požadavky na vedení účetnictví. 

 Ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činnosti. 

 Možnosti financování.
16

 

 

Z informací získané na internetu je zřejmé, že ke dni 31. 12. 2011 ČEKIA ve svých 

databázích evidovala celkem 357 701 firem, z toho 24 714 (6,9 %) akciových společností a 

332 987 (93,1 %) společností s ručením omezeným. Podle výpočtů agentury ČEKIA 

podnikatelé loni do registrovaného kapitálu nově vzniklých firem investovali 37,23 miliard 

korun (28,90 miliard do akciových společností a 8,32 miliardy do společností s ručením 

omezeným). 

 

Celkový počet kapitálových společností podnikajících v ČR se v období 2010 až 2011 

zvýšil o 5,1 % z 340 471 na 357 987. „I když v roce 2011 došlo ke zpomalení dynamiky růstu 

celkového počtu firem registrovaných v ČR, stávající trend lze stále hodnotit jako pozitivní.“ 

                                                
15

 PETERA, P. a Josef ŠIMAN. Financování podnikatelských subjektů. 1. vyd. Praha: C.H.Bech, 
2010. ISBN 978-80-7400-117-8. 

16
 VEBER, J. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1069-2. 
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ČEKIA odhaduje, že zhruba 20 % společností zapsaných v obchodním rejstříku jsou mrtvé 

schránky, které nevykazují žádnou podnikatelskou činnost.
17

 

 

2.1.7. Motivace a osobní předpoklady podnikání 

 

Pod pojmem „motivace“ rozumíme vnitřní (subjektivní) podmínky, které ovlivňují obsah 

činnosti (tj. co člověk dělá), intenzitu činnosti (míru nasazení) a vytrvalost v realizaci činností 

(Bedrnova, 2007, s. 53). Motivace integruje psychickou a fyzickou aktivitu člověka směrem 

k vytýčenému cíli.  

 

Není-li vůle být nejlepší a úspěšný, tak k dosažení plánovaných cílů nepomohou ani 

znalosti podnikatele, ani sebevětší finanční prostředky vložené do podnikání. Iniciativa 

znalosti podnikatelů při realizaci svých myšlenek a podnikatelských záměrů je motorem růstu. 

Každý podnikatel se musí snažit udržet krok se současným technickým pokrokem, a to jak 

v oblasti produktů, tak v oblasti technologie a mobilizace pracovní síly (výkonné a řídicí).
18

 

 

Seznam důvodů proč jsou lidé motivování k podnikání, uvádí v knize Ing. Dagmar 

Bednářová CSc.: 

 Ztráta pracovního místa. 

 Naděje na zbohatnutí. 

 Touha po nezávislosti. 

 Nespokojenost se současným zaměstnáním.
19

 

 

Podnikatel by měl mít i jiné dispozice k samotnému podnikání, jde zejména o duševní a 

fyzické předpoklady. Mělo by se jednat o člověka, který rozezná příležitost od hrozby 

neúspěchu, který umí zmobilizovat zdroje a umí podnikat celou řadou akcí vedoucích 

k úspěšnosti podnikání.  Mezi osobní předpoklady řadíme následující: 

 

 Odvaha. 

                                                
17 Česká kapitálová informační agentura, a.s. ČEKIA: loni vzniklo nejméně firem za pět posledních let ze 

dne 17. Ledna 2012. Dostupné na: http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/315-tz120116 
18

 PETERA, P. a Josef ŠIMAN. Financování podnikatelských subjektů. 1. vyd. Praha: C.H.Bech, 2010. 

ISBN 978-80-7400-117-8. 
19

 BEDNÁŘOVÁ, D. a D. PARMOVÁ. Malé a střední podnikání. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích, 2003. ISBN 80-7040-629- 

http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/315-tz120116
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 Iniciativa. 

 Rozhodnost. 

 Inteligence. 

 Komunikační dovednosti. 

 Manažerské dovednosti. 

 Sebedůvěra. 

 Sebekázeň. 

 

Podnikatel by měl mít i schopnost podstupovat riziko a přijímat odpovědnost. 

 

2.2. Podnikatelský plán a plánování 

 

2.2.1. Plánování 

Plánování je rozhodujícím procesem, kterým stanovíme cíle svého podnikání a způsoby 

jejich dosažení. Podceňování plánování obratu či zisku vede zpravidla k neúspěchu. 

 

Je samozřejmé, že se skutečnost od plánů, respektive prognóz mnohdy liší; přínos 

plánování však není v tom, že se splní prognózy, ale v tom že při zahájení podnikání se 

kvantifikují rizika a přínosy podnikání.  

 

Je důležité si uvědomit své silné a slabé stránky, silné budeme rozvíjet a slabé 

odstraňovat, respektive je překonávat. Plánování je samozřejmě efektivnější než 

improvizace.
20

 

 

Definici plánování, kterou lze považovat za zdařilou uvádí Novotný: „Plánování je 

hledání alternativních cest k dosažení stanoveného cíle, z nichž je pak v rámci etapy 

rozhodování zvolena k provedení optimální varianta. Aby mohlo podnikové vedení uskutečnit 

svůj cíl, jímž je dosáhnout podnikovým procesem dlouhodobou maximalizaci zisku, musí 

průběh tohoto procesu plánovat. Plánování znamená přijímání rozhodnutí orientovaných do 

budoucna, která určují průběh podnikového procesu jako celku i v jeho částech.
21

 

 

                                                
20

 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vyd. Praha: Mangement Press, 2003. ISBN 

80-7261-075-9. 
21

 NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. ISBN 80-210-3090-9. 
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2.2.2.  Podnikatelský plán a jeho využití 

 

V zásadě neexistuje nějaký přesný popis, co má podnikatelský plán obsahovat a jak má 

být upraven. Protože má sloužit podnikateli a jeho spolupracovníkům, bude vždy odcházet od 

jejich záměru. Bude prezentován investorům a zákazníkům, pro které je určen, a proto musí 

obsahovat informace a aktivity, na které chce cílová skupina znát odpověď. Půjde li o 

zahajovací projekt vytvoření nové podnikatelské jednotky, budou požadavky na podrobnější 

zpracování, nežli u plánu které se budou týkat nových aktivit již zaběhnuté firmy. 

 

Lze říct, že se jedná o dokument, který nám má odpovědět na otázky co, jak a pro koho 

budeme vyrábět. Bude mít písemnou podobu, ve které budou popsány všechny vnější i vnitřní 

faktory, jež budou souviset se zahájením podnikatelské činnosti nebo fungování existující 

firmy. Měl by pomoci podnikatelům odpovědět na otázky, kde se nachází teď a kam se chtějí 

následně dostat. 

 

Podnikatelský plán by měl obsahovat: 

 Cíle a strategii podniku. 

 Podnikatelský záměr a jeho přednosti. 

 Vymezení trhu, cílové skupiny a konkurentů. 

 Další kroky budování podniku. 

 Plánování obratu, hospodářského výsledku a financování.
22

 

 

A na základě těchto požadavků a jeho sestavení jej lze použít k: 

 založení nového podniku, 

 rozvoji již existujícího podniku, 

 poskytnutí bankovních úvěru, dotací a podpor, 

 plánování vstupu nových investorů.  

 

 

 

                                                
22

 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vyd. Praha: Mangement Press, 2003. ISBN 

80-7261-075-9. 
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2.2.3.  Struktura podnikatelského plánu 

 

Nelze pevně sestrojit strukturu podnikatelského plánu pro všechny podniky. Struktura a 

obsah podnikatelského plánu se řídí tím, jaké informace potřebují poskytovatelé kapitálu. Ti 

očekávají údaje týkající se historie firmy, podnikatelských cílů, právních vztahů, 

managementu, konkurenční situace, plánování, potřeby kapitálu, možných výnosů, jakož i 

příležitostí a rizik.
23

 

 

V diplomové práci byla zvolena struktura podnikatelského plánu dle Hisricha a Peterse:  

 

1. Titulní strana a obsah. 

2. Shrnutí. 

3. Všeobecný popis podniku. 

4. Nabízený produkt / služba. 

5. Marketingový plán. 

6. Výrobní plán. 

7. Organizační plán. 

8. Finanční plán. 

9. Závěr a zhodnocení projektu. 

10. Přílohy 

 

Jednotlivé části podnikatelského plánu budou rozpracovány v následujících 

podkapitolách.
24

 

 

2.2.3.1. Titulní strana, obsah 

 

Podle Hisricha a Peterse by tato část podnikatelského plánu měla obsahovat ve zkratce 

tyto informace: 

 Název a sídlo společnosti. 

 Jméno podnikatele / podnikatelů a kontaktů. 

 Popis společnosti a povahy podnikatele. 

                                                
23

 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vyd. Praha: Mangement Press, 2003. ISBN 

80-7261-075-9. 
24

 HISRICH, R.D. a M.P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 

1996. ISBN 80-85865-07-6. 
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 Částka potřebná na financování a jeho strukturu. 

 Prohlášení o důvěrnosti zpráv (ochrana podnikatele). 

 

Titulní strana je důležitá hlavně pro investory, protože v této části se dozví částku, která je 

potřebná k financování, aniž by museli pročítat cely podnikatelský plán. Obsah usnadní 

celkovou orientaci v podnikatelském plánu.
25

 

 

2.2.3.2. Shrnutí 

 

Stejně jako mnoho jiných dokumentů také podnikatelský plán začíná stručným shrnutím 

nejdůležitějších bodů. Neformulujte tyto body jako úvod, nýbrž jako zhuštěnou prezentaci 

následujících bodů. Investoři a pracovníci úvěrových oddělení bank si vždy ze všeho nejdříve 

prostudují toto shrnutí.  Mělo by být napsáno tak, aby se dalo přečíst a pochopit za pět až 

deset minut. Zvlášť důležité je právě pochopení podnikatelského záměru. Zmíněné shrnutí by 

mělo být sepsáno pečlivě a měl by být vyjádřeno stručně a přesně. Nesmíme zapomenout, že 

shrnutí by mělo vzbudit čtenářův zájem.  

 

Shrnutí by mělo obsahovat: 

 

 Předmět podnikání / podnikatelský záměr. 

 Faktory úspěchu. 

 Podnikové cíle. 

 Ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu.
26

 

 

2.2.3.3. Všeobecný popis podniku 

 

Cílem této podkapitoly v podnikatelském plánu je podrobně popsat nově vzniklý podnik 

nebo změny, které mají v podniku nastat. Za klíčové body zde lze považovat: 

 

 Předmět činnosti. 

                                                
25

 HISRICH, R.D. a M.P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 

1996. ISBN 80-85865-07-6. 
26

 WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. vyd. Praha: Mangement Press, 2003. ISBN 
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 Velikost podniku a jeho umístění. 

 Vlastnictví podniku. 

 Popřípadě historie či úspěch z minulých let fungování podniku. 

 

Předmět činnosti podniku by měl stručně vypovídat o charakteristice podnikání. Zde 

můžeme uvést například popis produktu či nabízené služby, pro koho je produkt, služba 

určená a samotná realizace podnikatelské činnosti. Dalším důležitým klíčovým faktorem je i 

umístěni podniku. Jde o důležité rozhodnutí, které může v budoucnu ovlivnit celkový chod 

společnosti, popřípadě jeho pozdější změna může být pro majitele velmi nákladná v mnoha 

případech i nemožná.  

 

O tom vypovídá i definice, která potvrzuje že „ Volba stanoviště je jedním z rozhodnutí, 

nutných při zakládání nebo přemisťování podniku. Je to přitom rozhodnutí s dlouhodobým 

dopadem, které lze obtížně (velmi nákladně) revidovat, nebo, v případě velkých podniků, 

nelze revidovat vůbec.“ Dále lze uvést aspekty, které je nutné brát na vědomi při volbě místa 

stanoviště podniku: 

 

 Nájem a cena pozemků. 

 Dopravní náklady. 

 Mzdy zaměstnanců. 

 Daňové zatížení. 

 Odbyt a ceny produktů.
27

 

 

Každý podnik dává jinou váhu výše uvedeným aspektům při rozhodování o umístění 

podnikatelské jednotky. 

 

Údaje o vlastnicích podniku by měly investory informovat o manažerských a 

podnikatelských schopnostech jednotlivých vlastníků. Jestliže hovoříme o malých a středních 

podnicích, je všeobecně známe, že jejich úspěch závisí na manažerských a podnikatelských 

zkušeností vlastníků. V této části uvádíme kvalifikační předpoklady a praktické zkušenosti 

vlastníku podniku.  

 

                                                
27

 NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. ISBN 80-210-3090-9. 
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Jestliže podnik už má určitou historii a tradici na trhu, je dobré se soustředit na fakta a 

informace, které jsou ověřitelné. Jde hlavně o zmínění dosažených kladných skutečností za 

dob existence podniku (například získané patenty, certifikáty). U nově vzniklých podniku je 

dobré v této části zmínit současné úspěchy (příkladem můžou být překonané bariéry).  

 

2.2.3.4. Nabízený produkt / služba 

 

Při výběru produktu nebo služby u nově zakládaného podniku je rozumné vyjít 

z produktu, jehož prostřednictvím se chceme na trhu uplatnit. Termín produkt je však třeba 

pojmout v širším smyslu slova – tedy může jít o fyzický produkt, o službu, kombinaci obojího 

v různé struktuře a vzájemných vazbách. Obecně tedy lze říct, že jde o všechno to, za co je 

zákazník ochoten platit.  

 

Výrobek 

 

Lze říct, že má hmotnou podstatu a může mít krátkou i dlouhou dobu používání.  U 

výrobku by měly být uvedeny jeho vlastnosti, technické parametry, náročnost výroby a 

materiál, z kterého bude vyráběn.  Dále je zapotřebí uvést pro jakou cílovou skupinu je daný 

výrobek vytvořen. Zahrnout bychom k výrobku měli i doplňkové služby, pokud tedy budou 

k výrobku poskytovány. Musí se upřesnit, jestli je výrobek už na trhu známý, anebo je zcela 

novým produktem.  Je nutné vycházet i z toho, že výrobek už na trhu je a my jsme jen 

vylepšili jeho materiální složení či výrobní postup, který nám umožnil snížit naše náklady, 

změnit cenu a tím také vytvořit předpoklady konkurence na trhu. 

 

Služba 

 

 Lze konstatovat, že služba je nehmotné podstaty. Vždy musí být definováno pro jakou 

cílovou skupinu je služba určena. Také je nutné uvést, jak bude služba poskytována a na co 

bude zaměřena. Důležité je, na jakém místě bude služba poskytována a jaké zařízení k ní 

budeme potřebovat, a zdali je nutné personální zajištění.
28

 

                                                
28

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press a. s., 2007. 
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2.2.3.5. Analýza trhu a konkurence 

 

Tato část podnikatelského plánu bude zaměřena na situační analýzu. Situační analýza 

obsahuje: analýzu konkurenčního prostředí, analýzu silných a slabých stránek podniku a 

analýzu trhu. V rámci analýzy konkurenčního prostředí je zapotřebí se zaměřit na silné a slabé 

stránky konkurence, která může svým působením ovlivnit nově vznikající podnik a může tak 

ovlivnit i jeho potenciální tržní úspěšnost. U analýzy konkurence je vhodné zaměřit se na 

image výrobků, cenu, obrat, odbytové cesty atd. 

  

Analýzu trhu popsal pan Wupperfeld, tvrdí že podnik může uspět pouze tehdy, když bude 

existovat trh, který bude schopen přijmout vaše produkty, popřípadě jejich inovace. Úspěšné 

prosazení nových produktů dokonce často předpokládá trh s velkým růstovým potenciálem a 

odpovídajícími perspektivami obratu. Banky a investory proto velmi zajímají fakta týkající se 

trhu a tržních příležitostí. Na základě analýzy oboru a trhu bychom měli být schopni prokázat, 

že cílový trh se vyznačuje značným potenciálem.  

 

U drobného podniku lze uvažovat o nikoliv celém trhu, ale pouze o segmentu, na který 

podnik míří se svým produktem nebo službou. Tržní segmenty jsou vymezeny pomocí 

demografických znaků (stáří, pohlaví, příjmy, vzdělání apod.) a psychologických znaků 

(životní styl apod.) Analýza by měly vždy obsahovat nejen subjektivní informace, ale i 

objektivní (například počet zákazníků).
29

  

 

2.2.3.6. Marketingový plán 

 

Marketingový plán si můžeme představit jako „cestovní mapu“ našeho dalšího podnikání. 

Pro nové pracovníky se rovněž stává dokumentem, z něhož se jasně a konkrétně dovědí, o co 

organizace usiluje, kam se chce dostat, co se od nich tudíž očekává a k čemu mají přispět. 

V této části marketingový plán bude obsahovat marketingovou strategii, stanovení ceny 

produktu / služby, distribuci prodeje a opatření na podporu prodeje a reklamu.  
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Marketingová strategie 

 

Pod pojmem strategie rozumíme umění řídit činnost podniku, respektive určitého 

kolektivu lidí takovým způsobem, který zajistí splnění hlavních vytýčených cílů. Strategické 

plánování se týká všech sfér činnosti podniku. Zabývá se jim vrcholový podnikový 

management, který formuluje dlouhodobé (strategické cíle), určuje směry vývoje a hledá 

způsob, postup (tedy strategii), jak jich dosáhnout. Všichni manažeři by měli být s těmito cíli 

naprosto srozuměni. 

 

Marketingová strategie potom konkretizuje marketingové cíle a aktivity celkové strategie 

podniku. Základní obecný rámec marketingové strategie lze stanovit následujícími kroky: 

 

 Stanovení marketingových cílů již chceme dosáhnout. 

 Stanovení marketingový strategických alternativ. 

 Stanovení přesných parametrů jednotlivých cílových skupin zákazníků, na něž se 

chceme zaměřit. 

 Identifikace konkurence. 

 Vymezení nabízených produktů. 

 Prezentace nabídky cílovým zákazníkům. 

 Vypracování marketingového mixu.
30

 

 

Každá organizace je do značné míry jedinečná svým posláním, vizi a cíli. Navíc působí 

ve zcela specifických sociálně-ekonomických podmínkách. Proto by měla mít svoji vlastní 

marketingovou strategii. Mezi tři nejznámější a také nejrozšířenější patří: 

 

 Strategie minimálních nákladů – cílem je dosáhnout co nejnižší náklady na výrobu a 

distribuci a tím nabízet produkty za nižší ceny než konkurence, což může umožnit získat 

větší podíl na trhu. Strategie je vhodná pro velmi rozsáhlý trh. 

 

 Strategie diferenciace produktu – podnik se soustřeďuje na dosažení co nejlepšího 

produktu. Obvykle jí uplatňují střední a malé podniky, kterým jejich omezené finanční 
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zdroje nedovolují vstoupit do přímé konfrontace s šíří a cenami nabídky vedoucích 

konkurentů na trhu. Proto se podnik snaží rozvíjet své silné stránky. 

 

 Strategie tržní orientace – zde se podnik zaměřuje na jeden či menší segmenty trhu. 

Často se jedná dokonce o malé, specifické výklenky (mezery) trhu, nazývané niky. 

Podnik neusiluje o ovládnutí celého trhu nebo jeho větší části. Snaží se získat na svém 

cílovém segmentu vedoucí postavení. 

 

Podniky ve skutečnosti tyto tři strategie kombinují například tržní orientaci se strategií 

diferenciace produktu. Stává se v praxi, že mnohdy podniky nesledují vůbec žádnou strategii. 

 

Stanovení ceny produktu / služby 

 

Cenou se v marketingovém mixu rozumí to, co požadujeme za nabízený produkt. 

Nejčastěji má podobu částky, určitého množství peněžních jednotek, případně objemů jiných 

produktů. Jestliže produkt představuje pro zákazníka hodnotu, je třeba pro jeho směnu sjednat 

protihodnotu. Cena je tedy vyjádřením protihodnoty, za níž je prodávající ochoten produkt 

směnit. 

 

Z hlediska marketingového řízení vyniká cena mimořádnou flexibilitou. Lze ji okamžitě 

změnit.  Stačí se doslova na místě operativně dohodnout se zákazníkem.
31

 

 

K základním způsobům stanovení ceny počítáme: 

 

 Nákladově orientovaná cena – nejčastěji používaná metoda založená na nákladech. Je 

to jednoduchá metoda, která využívá různě modifikovaných kalkulačních postupů, které 

jsou založeny na vyčíslení nákladů na jeden produkt, ke kterým je připočtena zisková 

marže. 

 

 Poptávkově orientovaná cena – metoda založená na odhadu objemu prodeje v 

závislosti na různé výši ceny. Princip tohoto způsobu tvorby ceny spočívá ve stanovení 
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vysoké ceny při vysoké poptávce a nízké ceny při nízké poptávce. Cena tak odpovídá 

hodnotě, kterou produktu přisoudí zákazník. 

 

 Konkurenčně orientovaná cena – metoda založená na odvození ceny od předpokládané 

ceny konkurenta. Využívá se v případě, kdy podnik musí předložit cenovou nabídku, 

která je konfrontována s nabídkou konkurence nebo se podnik dostává na trhy, kde se 

střetávají zájmy velkého počtu stejně silných konkurentů.
32

 

 

Ústředním problémem cenové politiky je tedy stanovení ceny služby nebo výrobků. Než 

dojde k samotnému určení ceny, je třeba předem říct, že v praxi většinou neexistuje žádný 

optimální výpočet ani matematický model. Podniky se opírají z části o neúplné informace, 

které mají k dispozici, a takto se snaží přiblížit se optimální ceně. Vždy je důležité si určit 

požadavky, které by cena měla splňovat: 

 

 Musí krýt podnikové náklady. 

 Musí zabezpečit, aby podnik dosahoval zisku. 

 Musí být akceptovatelná zákazníky. 

 Musí se orientovat podle konkurence. 

 

Cena je optimální když kryje náklady a navíc přináší zisk, když ji jako přiměřenou 

akceptují zájemci o koupi a není vyšší než ceny srovnatelných konkurenčních produktů.
33

 

 

Způsob distribuce prodeje 

 

V této části se zaměříme na způsoby distribučních cest, prodeje produktu a služby. 

Úspěšný prodej produktů je často obtížnější než jejich vývoj. Při tvorbě odbytové koncepce se 

doporučuje zabývat několika otázkami: 

 

 Jaké činnosti jsou od prvního kontaktu se zákazníkem až po vyřízení zakázky 

potřebné? 
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 Jaké jsou na trhu běžné zvyklosti při prodeji srovnatelných produktů? Bylo k nim 

přihlédnuto při koncepci odbytové strategie? 

 Kdo rozhoduje o koupi a kolik času mu za normálních okolností rozhodovací proces 

zabere? 

 Jakým způsobem je běžný rozhodovací proces zahrnut do strategie odbytu? 

 Která opatření jsou na podporu prodeje plánována, proč a na kdy? 

 Jaké má být personální obsazení? 

 Jaké náklady bude odbytové oddělení vyžadovat? 

 

Otázky se mohou měnit v závislosti na trhu a výrobků. Stejně důležitá jako samotná 

koncepce odbytové strategie je i postup, podle kterého se koncepce řídí. Tržní podmínky 

v mnoha případech určují způsob prodeje jednotlivých produktů. Jestliže půjde o výrobek 

s nízkou cenou, bude se prodávat ve větším počtu kusů, protože zde se nedoporučuje prodávat 

výrobek jednotlivé. Naproti tomu jestli se bude jednat o drahý a složitý výrobek, zde se 

doporučuje prodávat výrobek jednotlivě.
34

 

 

Opatření na podporu prodeje a reklamy 

 

Opatření na podporu prodeje a reklamu ovlivňuje několik faktorů: 

 

 Způsob prodeje. 

 Druh nabízené služby nebo výrobků. 

 Omezení reklamním rozpočtem. 

 Velikost cílové skupiny. 

 

Reklama by měla odpovídat zásadám „vzorce AIDA“, který vychází z počátečních 

písmen anglických výrazů: 

 

 Vzbudit pozornost („attention“). 

 Vzbudit zájem („intereset“). 

 Vystihnout potřeby zákazníků („desire“). 
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 Podnítit je ke koupi („action“). 

 

Jestliže půjde o reklamní koncepci, měl by podnikatelský plán odpovědět alespoň na níže 

uvedené otázky: 

 

 Jaké aktivity jsou v oblasti komunikace a jakým cílovým skupinám jsou určeny 

(návštěvy zákazníku, výstavy a veletrhy, reklama v odborném tisku, rozhlasová reklama 

atd.)? 

 Jaké reklamní prostředky budou použity (prospekty, reklamní samolepky, inzerce 

vkládaná do novin, rozhlasové spoty, videonahrávky atd.)?  

 Jaký je plán reklamy z hlediska jejího načasování a prostorového rozšíření?  

  Podle jakých kritérií a v jaké výši je určen rozpočet na komunikaci? 

 

Jestliže půjde o výrobky s nízkou cenou a půjde o velké množství potencionálních 

zákazníků, tím větší význam bude mít opatření na podporu prodeje.
35

 

 

2.2.3.7. Výrobní plán 

 

Výrobní činnost podniku lze charakterizovat jako proces, který je prováděn za účelem 

tvorby statků hmotné i nehmotné povahy s cílem uspokojit požadavky zákazníků. Výstupem 

výrobní činnosti jsou výrobky nebo služby. Výrobní činnost: 

 

 Podporuje splnění cílů podniku, neboť vytváří výstupy podniku jak hmotné povahy 

(výrobky), tak i nehmotné povahy (služby) 

 Ovlivňuje konkurenceschopnost výrobků (užitnou hodnotu výrobků, rozsah sortimentu 

výroby, kvalitu výrobků, inovaci výrobků apod.) 

 Výrazně ovlivňuje efektivitu podnikání (prostřednictvím hospodárnosti, zkracování 

průběžných dob výroby, snižování pracnosti, snižováni výrobních nákladů apod.) 

 

Plán výroby podniku je funkcí obchodního plánu, který stanoví sortimentní skladbu 

výroby, její objem a termíny. Sortimentní skladba výrobního programu, která vychází 

z obchodního plánu, je determinována koupěschopnou poptávkou, výrobní kapacitou a 
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přínosem jednotlivých výrobků k tvorbě zisku, hrubého rozpětí nebo příspěvku na úhradu 

fixních nákladů a tvorbu zisku. 

Výrobní plán je základem pro tvorbu dalších dílčích podnikových plánů, zejména plánu 

nákupu, personálního plánu, investičního plánu, plánu preventivních prohlídek a oprav 

majetku.
36

 

 

2.2.3.8. Organizační plán 

 

Část organizačního plánu je zaměřena na formu vlastnictví podniku (tzn. osobní 

vlastnictví nebo obchodní společnost aj.). Dále obsahuje informace o samotném podnikateli a 

jeho týmu. Je důležitě uvést všechny relevantní informace na podporu podnikatelského plánu 

(kvalifikace, praxe, zkušenosti, dovednosti apod.). 

 

Lze říct, že samotná kvalifikace a zkušenosti jsou jedním z podstatných předpokladů 

úspěchu projektu. Celková kvalita, prestiž a přístup pracovníků ovlivňuje i získání kapitálu 

pro financování projektu. V organizačním plánu se mnohdy vytváří i organizační schéma, ze 

kterého vyplývá podřízenost, pravomoc a odpovědnosti jednotlivých členů podniku.
37

 

 

2.2.3.9. Finanční plán 

 

Finanční plán se sestavuje na základě dílčích plánů podnikových činností, které převádí 

do hodnotového vyjádření. Dílčí plány podnikových činností zajišťují plnění relevantních 

podnikových cílů. Plány podnikových činností musí být vzájemně propojeny. 

 

Základní struktura dílčích plánů průmyslového podniku je následující: 

 

 Plán prodejů. 

 Plán nákupu. 

 Plán lidských zdrojů. 

 Plán výroby. 
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 Plán opravy a údržby majetku. 

 Plán investic do rozšíření, obnovy nebo modernizace majetku. 

 

Plánování je především myšlenkový proces, jehož hlavním účelem je zpracování scénáře 

možného dalšího vývoje a stanoveni optimální reakce podnikového managementu na ně. Je 

doprovázen soustavou výpočtů, které jsou uspořádaný do požadovaných výstupů (například 

výkazů, přehledů, tabulek, modelů a komentářů). Finanční plánování se jednoznačně 

spolupodílí na zvyšování tržní hodnoty podniku. Dlouhodobý finanční plán podporuje 

dosažení plánované rentability kapitálu, zatímco krátkodobé plánování zajišťuje především 

solventnost. Z časového hlediska plány rozdělujeme na dlouhodobé a krátkodobé: 

 

 Dlouhodobé, tj. strategické finanční plány (sestavené na více než 1 rok, obvykle na 3 

až 5 let). 

 Krátkodobé finanční plány (sestavované na 1 rok, obvykle v měsíčním členění) 

 

Obecně akceptovaným výstupem (zejména externími subjekty) podnikového finančního 

plánování (dlouhodobého i krátkodobého) jsou: 

 

 Výkaz zisku a ztráty (výsledovka). 

 Rozvaha (bilance). 

 Výkaz cash-flow (hotovostní toky).  

 

Rozvaha 

 

Rozvaha je statickým přehledem majetku a finančního krytí podniku k určitému datu a 

slouží jako základ pro průběžné a pravidelné zhodnocení majetkové a finanční situace 

podniku. Rozvaha musí odpovídat zákonným předpisům. 

 

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

(aktivech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) k určitému datu. Jde tedy o dvojí pohled na majetek, 



 

 

26 
 

který se označuje jako bilanční princip. Rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici a to 

že součet aktiv se rovná součtu pasiv.
38

 

 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

1. Dlouhodobý majetek 1. Vlastní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý finanční majetek Fondy ze zisku 

  Výsledek hospodaření 

2. Oběžný majetek 2. Cizí zdroje 

zásoby Rezervy 

Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky 

Dlouhodobé pohledávky dlouhodobé závazky 

Finanční majetek Bankovní úvěr 

3. Ostatní aktiva 3. Ostatní pasiva 

Celkem aktiva Celkem pasiva 

 

Tabulka č. 1: Rozvaha (bilance) podniku – zjednodušená 

 

Bilanční rovnice vyjadřuje rovnováhu aktiv a pasiv respektive majetku a kapitálu. 

Existují, ale i obecná pravidla pro řízení majetkové a kapitálové struktury podniku, které je 

důležité respektovat: 

 

 Zlaté bilanční pravidlo – dlouhodobý majetek má být financován z dlouhodobých 

zdrojů, krátkodobý majetek ze zdrojů krátkodobých.  

 

 Zlaté pravidlo vyrovnání rizika – vlastní zdroje by měly být větší než cizí zdroje, v 

krajním případě by se měly rovnat.
39
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Plánování potřeby kapitálu a zdroje financování 

 

Při plánování kapitálu je vhodné postupovat v následujících krocích: 

 

 Zahrnout disponibilní plánované hodnoty zisku po zdanění do hodnoty vlastního 

kapitálu. 

 Posoudit plánovanou hodnotu a strukturu majetku s hodnotou, strukturou a dobou 

splatnosti disponibilního kapitálu pro plánované období. 

 Na základě posouzení a s přihlédnutím k bilanční rovnici naplánovat eventuelně 

chybějící hodnotu kapitálu ze zdrojů: 

 

o Externích vlastních (vklady vlastníků, dotací, rizikový kapitál) 

o Cizích (dlouhodobé nebo krátkodobé bankovní úvěry, rezervy, závazky 

z obchodního styku) 

 

Při plánování kapitálu přihlížíme kromě výše uvedených podmínek rovněž k: 

 

 Finanční stabilitě podniku. 

 Reálnosti zajištění cizích zdrojů, respektive dodržení podmínek jejich poskytnutí. 

 Stabilitě a velikosti plánovaného zisku jako hlavního zdroje splacení cizího kapitálu. 

 

Plán nákladů 

 

Jedná se o všechny náklady, které jsou nutné při založení podniku plus všechny provozní 

náklady. 

 

Plán tržeb 

 

Plán tržeb je určitým odhadem očekávaných tržeb za určité období. Aby mohl být 

sestaven plán tržeb, musíme mít k tomu podklady, a ty lze čerpat z výsledků analýzy trhu a 
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stanovení marketingových cílů. Plán tržeb je vhodné sestavit ve třech provedeních a to 

optimistickém, reálném a pesimistickém.
40

  

 

Výkaz zisku a ztráty 

 

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

nebo je sestaven na základě odhadovaného průběhu podnikání. Zachycuje obchodní aktivity 

v pojmech tržby a náklady nutné k jejich dosažení a z toho vyplývající zisk nebo ztrátu. 

Vykazované období bývá zpravidla jeden rok, ale může být i kratší v případě, že jej vyžadují 

investoři. V případě zahájení nového podnikání se prognóza může vypracovat i na období 

delší, alespoň na dva, popřípadě tři roky. 

 

 Výkaz zisku a ztrát poskytuje souhrnnou sumarizaci obdržených tržeb, které jsou 

výsledkem obchodní činnosti za vykazované období. Základními položkami jsou:  

 

Výnosy 

 Tržby z obchodní činnosti 

 Finanční výnosy (úroky, příjmy z cenných papírů) 

 Mimořádné výnosy (náhrady škody) 

 

Náklady 

 Náklady na provozní činnosti  

o Spotřeba materiálu 

o Služby 

o Osobní náklady 

o Daně a poplatky 

o Jiné provozní náklady 

 Finanční náklady 

 Mimořádné náklady 

 

Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek.
41
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Cash – Flow 

 

Cash-flow sleduje příjmy a výdaje tak, jak do podniku skutečně přichází a odchází ven, 

včetně DPH. Plánování cash-flow není jednorázový proces, ale nástroj řízení podniku (nástroj 

na udržení platební schopnosti). 

  

Při samotném zpracování plánu cash-flow je vhodné dodržet tyto zásady: 

 

 Do plánu zahrnout všechny příjmy a výdaje za dané plánovací období. 

 Naplánovat termíny a částky příjmů a výdajů. 

 Příjmy plánovat v minimální hodnotě, výdaje v maximální hodnotě (minimalizace 

rizika). 

  Plán soustavně aktualizovat, a to klouzavým způsobem minimálně na šest měsíců.
42

 

 

Plánování cash-flow sestává ze dvou částí. V první části jsou to předpoklady a modely 

toho, co se může přihodit a v druhé části je to matematické zpracování části první. V první, 

obtížnější části se definují předpoklady, co a v jakém časovém horizontu se přihodí, jaké 

budou výdaje, jaké budou příjmy. Vychází se z takzvaných klíčových předpokladů (key 

assumptions), které jsou subjektivním odhadem podnikatele. V podstatě se jedná o sestavení 

plánu nákladů a plánu tržeb. Ve druhé části sestavování plánu cash-flow je to zpracování 

předpokladů z části první sečítáním a odečítáním příjmů a výdajů. Výsledky se zpracují do 

přehledných tabulek. Tabulky bývají většinou zpracovány tak, že na horizontální ose je 

vyjádřeno sledované období a na vertikální ose jsou vyjádřeny položky výdajů a příjmů.
43

 

 

2.2.3.10. Závěr a zhodnocení projektu 

 

Poslední část podnikatelského plánu je zaměřená na celkové zhodnocení. Prezentují se 

zde jednotlivé poznatky z předchozích částí podnikatelského plánu a vyhodnocení 

                                                                                                                                                   
41
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ekonomické efektivnosti plánovaného projektu. Je zde možno sestavit i plán a uvést časový 

plán pro realizaci projektu. 

  

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti plánového projektu 

 

Z praktického hlediska se využívá mnoho metod pro zhodnocení investic v podniku. 

Účetní výkazy (výsledovka, rozvaha a výkaz cash-flow) tvoří pro jednotlivé metody 

informační základnu.  

 

Byly vybrány některé z metod pro hodnocení investic a budou jednotlivě popsány 

podrobněji. 

 

Metoda výnosnosti investic 

Výhodnější je vždy ten projekt, který má vyšší výnosnost. Jde tedy o statistickou metodu, 

která patří mezi nejdůležitější ukazatele, kterou lze hodnotit podnikatelskou činnost. 

Spočítáme ji jako roční čistý zisk / investovaným kapitálem. 

 

Výpočet doby návratnosti 

Jedná se o statistickou metodu, která je založena na příjmech a výnosech. Jde o rozdíl 

celkových příjmů a investičních nákladů, které vytvoří čistý peněžní tok projektu, z něj se 

stanoví celková doba návratnosti a to jeho postupnou kumulaci. Čím kratší bude doba 

návratnosti, tím výhodnější bude projekt. 

 

Metoda čisté současné hodnoty 

Jedná se o dynamickou metodu hodnocení investičních projektů, která je založena na 

příjmech a výdajích. Postup stanovení čisté současné hodnoty: 

 

 Naplánují se příjmy a výdaje investičního projektu. 

 Stanoví se hodnota podnikové diskontní míry. 

 Převedeme (diskontujeme) výdaje a příjmy na jejich současnou hodnotu. 

 Vypočteme plánovanou čistou současnou hodnotu projektu jako rozdíl současné 

hodnoty příjmů a současné hodnoty výdajů. 
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Vypočtený údaj uvádí, o kolik se zvýší (nebo sníží) hodnota podniku v důsledku realizace 

projektu v jednotkách výpočtu (například mil. CZK). 

 

 Projekt je podle kritéria čisté současné hodnoty akceptovatelný, pokud je jeho čistá 

současná hodnota větší než 0. 

 

Metoda vnitřního výnosového procenta 

Vnitřní výnosové procento je definováno jako taková hodnota podnikové diskontní míry, 

při které je čistá současná hodnota projektu rovná 0. Při ekonomickém vyhodnocení projektu 

pomocí tohoto kritéria se tedy postupuje v následujících krocích: 

 

 Hledáme takovou podnikovou diskontní sazbu, při niž je čistá současná hodnota rovná 

0. 

 Vypočtenou hodnotu vnitřního výnosového procenta porovnáváme s akceptačním 

kritériem, obvykle s podnikovou diskontní sazbou danou WACC. Projekt je 

akceptovatelný tehdy, je-li vnitřní výnosové procento vyšší než podniková diskontní 

míra. Čím vyšší je vnitřní výnosové procento projektu, tím lépe.
44

 

 

2.2.4. Přílohy 

Do příloh podnikatelského plánu je možno zahrnout výpis z obchodního rejstříku, 

životopis osobnosti podniku, výsledky průzkumu trhu, fotografie apod. 
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3. Praktická východiska pro založení nové podnikatelské jednotky 

 

3.1. SWOT analýza 

 

Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů 

z pohledu silných a slabých stránek zkoumaného objektu, tedy v tomto případě samotného 

podnikatelského plánu a budoucího podniku, a dále z pohledu příležitosti a hrozeb, kterým je 

nebo bude zkoumaný objekt, tedy podnik vystaven. Přitom je třeba si uvědomit že: 

 

Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou kontrolu a 

které samy o sobě můžeme ovlivňovat (například naše dobré nebo špatné manažerské 

schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho produktu a personálu).  

 

Hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze na ně 

můžeme v rovině přizpůsobení záměru, respektive chování podniku, tak či onak reagovat 

(například situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, legislativa – typický příklad 

daňová politika státu, pracovní“ právo). 

 

SWOT analýza umožňuje nalézt nové příležitosti pro podnik, komplexně vyhodnotit 

fungování podniku a případný růst na trhu. Výraz analýzy „SWOT“ je složen ze čtyř 

anglických slov jejich začáteční písmeny vytvořily samotná název. 

 

 S = Strengths = silné stránky 

 W = Weaknesses = Slabiny a nedostatky 

 O = Opportunities = příležitostí a další možnosti 

 T = Threats = Rizika a hrozby
45
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3.2.  Analýza trhu a konkurence 

 

Po náročném hledání a volbě produktu naši firmy je důležité obrátit pozornost 

k podrobnější analýze trhu a jeho tržnímu potenciálu. Malé firmy si zpravidla vybírají jeden 

určitý segment populace jako své zákazníky, protože nemají obvykle dostatečné zdroje pro 

pokrytí celého trhu. Tržní segmentace jednoduše znamená rozparcelování trhu do menších, 

více homogenních částí a jejich oslovení s pomocí specifické marketingové strategie, která 

apeluje na členy této části. To vyžaduje informaci o tom: kdo jsou firemní zákaznici, jejich 

charakteristiky, spotřební zvyklosti a preference. Pak je nutno ověřit, zda je segment 

dostatečně velký a disponuje dostatečnou kupní silou pro vytvoření zisku. Jestliže není cílová 

skupina dostatečně velká nebo nedisponuje dostatečným příjmem, pak by bylo nerozumné 

firmu zakládat. Typické tržní segmenty představují: důchodci, studenti, svobodní, lidé 

s nadprůměrným příjmem, diabetici podobně. 

 

Než tedy dojde k zahájení podnikání, je dobré si položit následující otázky: 

 

 Jak velký je trh zamýšleného oboru, ve kterém chceme podnikat? 

 Jaké jsou technické aspekty oboru, například ekologické požadavky? 

 Kde se nachází naše cílová skupina a jak je velká? 

 Jakým disponuje cílová skupina příjmem? 

 Je objem prodeje ve zvoleném oboru rostoucí, stálý nebo na poklesu? 

 Kolik je konkurentů a jaká je jejich velikost? 

 Jak velká je úspěšnost nově vstoupivších konkurentů na trh?
46

 

 

Analýza tržní konkurence 

 

Jde o konkurenční faktory (současní konkurenti, potencionální budoucí konkurenti nebo 

substituční výrobky či služby) které budou do značné míry ovlivňovat náš podíl na trhu. Bude 

proto nutné jim věnovat značnou pozornost (v náročných podmínkách tržní ekonomiky 

nemůže být úspěšná firma, která nezná dobře svoji konkurenci). Je proto velmi důležité 

specifikovat naše rozhodující konkurenty na jednotlivých segmentech trhu. Specifikovat 

jejich sílu (celkový prodej, prodej na nejdůležitějších segmentech, podíl na celkovém trhu a 
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na rozhodujících segmentech), poznat cíle těchto konkurentů, jejich chování, silné a slabé 

stránky aj. (může být též důležité srovnání naší firmy s těmito konkurenty z hlediska velikosti 

prodeje, hospodářských výsledků, personálního zabezpečení, jednotlivých složek 

marketingového mixu apod.). Rovněž je užitečné zvážit možnou reakci konkurence na 

vytvořený projekt (reakce může výrazně ovlivnit úspěch či neúspěch tohoto projektu), možné 

nebezpečí vstupu dalších potencionálních konkurentů na trh i ohrožení plynoucí z existence či 

objevení se substitučních výrobků nebo služeb.
47

 

 

3.3.  Analýza marketingového prostředí 

 

Podstata marketingového přístupu podnikání je v zásadě jednoduchá: pomocí systému 

teoreticky propracovaných a po desetiletí v praxi ověřených nástrojů, principů a postupů 

dosáhnout toho, aby podnik dokázal reagovat na přání, potřeby a očekávání zákazníků lépe 

než konkurence a aby si tak zvýšil pravděpodobnost dosažení úspěchu na trhu a splnění svých 

podnikatelských cílů. 

 

Proto se také za jeden ze základních marketingových kroků považuje analýza 

podnikatelského prostředí – tedy toho, jak konkrétně vypadá aktuální situace na trhu, na něž 

se zaměřujeme. Z obecného pohledu lze marketingové prostředí rozdělit na dvě hlavní části, a 

to na: 

 

Mikroprostředí – do marketingového prostředí počítáme vlastní podnik s jeho 

zaměstnanci, dále potom zákazníky, dodavatele, marketingové zprostředkovatele, veřejnost a 

konečně i konkurenty. Tito všichni činnost podniku více či méně ovlivňují, podnik je na nich 

do určité míry závislý, ale podstatné je, že je může sám aktivně měnit. 

 

Makroprostředí – prostředí se někdy označuje za globální makroprostředí, skládá se z 

šesti skupin faktorů, ovlivňující firmu z venčí, čímž působí přímo i nepřímo na všechny její 

aktivity. Na tyto faktory nemají formy prakticky vůbec žádny vliv, nemůžeme je ani pořádně 

zkontrolovat, spíše je pouze bereme na vědomí a snažíme se získat informace, abychom na ně 

mohli svými aktivitami co nejrychleji a nejvýhodněji reagovat. Obvykle se hovoří jako o 
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faktorech nekontrolovatelných. Patří k nim demografické, ekonomické, přírodní, 

technologické, politické a kulturní prostředí.
48
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4. Vytvoření podnikatelského záměru pro podnikatelskou jednotku 

 

4.1.  Titulní strana 

 

Obchodní název a adresa společnosti 

Cartec Group, s. r. o. 

Se sídlem:vítkovická 3246/1A, Moravská Ostrava 702 00 

Email: bmw@bmwcartec.cz 

Web: www.bmwcartec.cz 

 

Jednatele společnosti: 

Ing. Karel Kadlec 

Petr Lex 

Stručný popis společnosti 

 Společnost CarTec Group zahájila provozní činnost autosalónu BMW v roce 2003 

v Moravské Ostravě. Provozem se rozumí prodej a servis vozidel BMW, prodej náhradních 

dílů, příslušenství a dalších služeb spojených se značkou BMW.  

 

Financování  

K založení nové podnikatelské jednotky je zapotřebí složit prvotní kapitál ve vyšší 

200 000 Kč, na kterém se jednatele budou podílet každý 50% (100 000 Kč). Ostatní náklady, 

které vzniknou se založením nové podnikatelské jednotky, budou hrazeny bankovním úvěrem 

a leasingem. 

 

Informace uvedené na dalších stranách diplomové práce jsou důvěrné a šíření třetím 

osobám je možné pouze se souhlasem jednatelů společnosti! Z důvodu utajení byly 

veškeré účetní údaje a data společnosti CarTec Group, s.r.o.  

záměrně upraveny a skresleny. 

V Ostravě, dne………….                                                  

……………………………                           ………………………….. 

Jednatel společnosti                                   Jednatel společnosti 

Ing. Karel Kadlec                                        Petr Lex  

mailto:bmw@bmwcartec.cz
http://www.bmwcartec.cz/
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4.2.  Historie společnosti  

 

CarTec Group, s.r.o. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě 

oddíl C, vložka 4092 dne 22. července 2002 pod obchodním jménem  CarTec Group s. r. o. se 

sídlem na Vítkovická 3246/1A, 702 00 Moravská Ostrava s identifikačním číslem 259 13 620. 

Právní formou byla zvolena společnost s ručením omezeným. Na základě této informace 

můžeme soudit, že je ve vlastnictví společníků, kterými jsou:  

 

Ing. Karel Kadlec - obchodní podíl ve výši 50% 

Petr Lex - obchodní podíl ve výši 50% 

*Jednatele jednají jménem společnosti samostatně. 

 

Předmět podnikání této společnosti je velice rozsáhlý. Od nákupu zboží za účelem dalšího 

prodeje přes reklamní činnost a marketing, můžeme považovat za hlavní předmět podnikání 

maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím. (Bližší informace naleznete 

v příloze č. 2 výpis obchodního rejstříku společnosti) 

 

CarTec Group, s. r. o. zahájila svou činnost v červenci 2003. Jedná se o provoz 

společnosti autosalónu BMW v téměř samotném centru moravskoslezské metropole Ostravy 

vedle frýdlantských mostů u autobusového nádraží. Bylo využito již několik let rozestavěného 

objektu, který svým vzhledem hyzdil přilehlé okolí. Vzniklo tak dokonalé motoristické 

centrum, splňující ty nejnáročnější požadavky německé automobilky BMW AG, především 

co se týče standardů pro poskytování kvalitních služeb v oblasti prodejního a poprodejního 

servisu.  

 

Pro splnění těchto náročných kriterií využila firma CarTec Group, s.r.o. nejmodernější 

technologii, která je v současné době na trhu nabízena. 

 

Na ploše více než 1000m
2

 se nabízí celá modelová řada nových i použitých vozů 

BMW, dále pak kvalitní záruční i pozáruční servis, prodej náhradních dílů a příslušenství. 
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Společnost je připravena uspokojit i ty nejnáročnější klienty celou paletou 

doprovodných služeb, jako je např. zapůjčení náhradního vozu v případě opravy, přihlášení 

nového vozidla na Magistrátu města Ostravy, výkup již použitého vozu na protiúčet či v 

neposlední řadě také přistavení již opraveného vozu do místa, které si sami zákazníci určí. 

Samozřejmostí je také nepřetržitá asistenční služba, která je zákazníkům k dispozici. 

 

Profesionálně proškolený a připravený personál poskytuje pomocnou ruku vždy, kdy 

to budete zákazník potřebovat. 

 

V roce 2008 začala příprava na vytvoření společnost CarTec Liberec, s. r. o. a 

výstavba nového oficiálního zastoupení BMW v Liberci, jako jediné v Libereckém kraji. 

 

Showroom společnosti CarTec Liberec, s.r.o. plně respektuje poslední zákaznické 

trendy a přísné normy, které společnost BMW AG klade na oficiální zastoupení své značky 

po celém světě. Působí jako etalon posledních Corporate Identity společnosti BMW AG. 

 

Již od počátku byly známy náročné přání zákazníků vozů BMW a byly považovány 

jako minimální standard. Pro dosažení tohoto standardu bylo využito hlubokých zkušeností 

mateřské společnosti CarTec Group, s.r.o. v Ostravě, která patří ke špičce v prodeji a servisu 

vozů BMW již od roku 2003. Na výstavní ploše více než 600m
2
 lze nalézt sortiment aktuálně 

nabízených modelových řad vozů BMW, servisní zázemí s vyškoleným personálem, prodej 

náhradních dílů a příslušenství k vozům BMW. Jako jedna z prvních v České republice 

společnost CarTec Liberec, s.r.o. přináší rozšířenou nabídku formou asistenčních služeb. 

 

V roce 2012 dochází k významnému rozšíření počtu provozů společnosti na českém 

trhu. Nyní dochází k plánování výstavby dalšího oficiálního zastoupení BMW v Olomouckém 

kraji. 

 

Praktická část diplomové práce bude zaměřena na vytvoření nové podnikatelské 

jednotky v Olomouckém kraji, CarTec Olomouc s. r. o. 
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4.3. Vytvoření nové podnikatelské jednotky 

 

4.3.1. Vstupní údaje  

 

Obchodní název společnosti: 

CarTec Olomouc, s. r. o.  

 

Jednatele společnosti: 

Ing. Karel Kadlec 

Petr Lex 

 

Popis společnosti a povaha podnikání: 

 

Nově vybudovaná provozovna se bude rozkládat na ploše cca 6000 m
2
. V tomto 

komplexu bude na základě pracovních smluv zaměstnáno 14 osob (počáteční stav 

zaměstnaných osob s růstem zisku podniku se může zvýšit).  Podnik bude provozovat 

podnikatelskou činnost v oblasti prodeje a servisu vozidel BMW, prodeje náhradních dílů, 

příslušenství a poskytování dalších služeb spojených se značkou BMW.  

 

Sídlo společnosti: 

 

Dle poskytnutých informací se autosalón bude nacházet v blízkosti velmi frekventované 

křižovatky ulic Tovární a Rolsberská v Olomouci. Pozemek byl vybrán na základě konzultace 

s pracovníky zastupující BMW v České republice. 

 

Částky potřebné pro financování a jeho struktura: 

 

K založení společnosti je nezbytné složit prvotní vstupní kapitál ve výši 200 000 Kč. Na 

základě sepsané smlouvy se společníci budou podílet na vstupním kapitálu každý 50% (tj. 

složením 100 000,-Kč) s následnou pravomoci vystupovat za společnost samostatně. 

Jednotlivé položky nákladů, které bude zapotřebí v průběhu podnikání vynaložit, jsou 

podrobně rozpracovány ve finanční části plánu. Spoluvlastníci se při financování podniku 
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rozhodli využít vlastní i cizí zdroje. Vlastní zdroje, kterými společníci disponují, slouží na 

úhradu pozemku a 30% z částky celkových nákladů. Ostatní náklady, které vzniknou 

společnosti při realizaci podniku, budou financovány prostřednictvím čerpání bankovního 

úvěru. 

 

4.4. Shrnutí 

 

S každoročním nárůstem prodeje motorových vozidel došlo k založení dceřiné 

společnosti Rakouské automobilové značky BMW v České republice pod obchodním jménem 

CarTec Olomouc s. r. o. Provozovaná činnost společnosti je zaměřena na maloobchod 

s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím. Hlavní náplni autosalonu je prodej nových, ale 

také i ojetých vozidel BMW, prodej náhradních dílů, příslušenství a poskytování dalších 

služeb spojených se značkou BMW.  

 

Desetiletá tradice v prodeji motorových vozidel je jednou z důležitých předností 

společníků, která výrazně ovlivní prosperitu nově vznikající společnosti.  

 

Důvodem založení další dceřiné společnosti je především zvýšený zájem zákazníků o 

koupi produktu značky BMW, která plně respektuje jejich individuální požadavky a přání. 

Oba společníci splňují vhodné a potřebné předpoklady jako jsou schopnost, dovednost, 

a patřičná motivace, které budou zárukou vlastní provozní činnosti a ziskovosti společnosti. 

 

Na základě odhadu byl stanoven předběžný roční obrat v počtu prodaných vozidel 

spojený s následným poskytováním servisních služeb. Bližší informace, jsou popsány 

v marketingové části záměru. Finanční vyjádření obratu je podrobně rozpracováno ve finanční 

části záměru.  

 

Při financování nově vznikajícího podniku společníci využijí vlastní, ale také cizí zdroje. 

Vlastní zdroje pokryjí koupi pozemku a 30% z celkové částky vynaložených nákladu. 

Bankovní úvěr je hlavní složkou cizích zdrojů sloužících k dofinancování zbývajících nákladů 

vyplývajících z podnikatelské činnosti. Prvotním nákladem společnosti je složení základního 

kapitálu ve výší 200.000,-- Kč, jež uhradí každý ze společníků sejným dílem.  
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4.5.  Všeobecný popis podniku 

 

Společníky zvolena právní forma je společnost s ručením omezeným, je již druhou 

dceřinou společnosti, kterou založí CarTec Group s. r. o. na Českém trhu. V prvem roce 

společnost zaměstná 14 osob v hlavním pracovním poměru, v dalších letech se tento počet 

bude odvíjet od růstu obratu společnosti.  Zaměstnanci této společnosti budou zákazníkům za 

úplatu poskytovat nejen nová a ojetá motorová vozidla BMW, ale především i kompletní 

servis, příslušenství a ostatní produkty značky BMW.  

 

Podnikatelské činnosti zapsané v obchodním rejstříku obsahují: 

 

 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

 Maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 

 Pronájem a půjčování věci movitých 

 Reklamní činnost a marketing 

 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 

  

Vlastní sídlo společnosti bude situováno v Olomouci na lukrativním místě, které se 

nachází v blízkosti nového autobusového nádraží a nově vzniklého obchodního centra 

Hornbach. Společnost bude umístěna v blízkosti vysoce frekventované křižovatky, kde 

projede za den průměrně cca 50.000 vozů. Lokalita výstavby společnosti byla vybrána na 

základě následujících kritérií:  

 

 Dobrá dopravní infrastruktura 

 Zájem zákazníků 

 Možnosti zvýšení podílu na trhu 

 Atraktivnost pozemku 

 Přijatelné nákladové zatížení 
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Představení vlastníku společnosti: 

 

Jednatele (Ing. Karel Kadlec a Petr Lex) se na trhu prodeje automobilů pohybují již 10 

let. Jejich zkušenosti s prodejem značky BMW mohou výrazně ovlivnit výsledný podíl 

společnosti na trhu a rovněž tak i zájem nových zákazníků.  V případě jednatele Ing. Karla 

Kadlece lze hovořit jako o zakladateli společnosti CarTec Group s. r.o. která v letošním roce 

založí již druhou dceřinou společnost na českém trhu. 

 

Ing. Karel Kadlec 

 

Vzdělání 

 Vysokoškolské magisterské, Vysoká škola ekonomická, obor finance 

 

Praxe 

 Referentské pozice v zahraničním obchodě 

 Obchodní ředitel ve společnosti podnikající v oblasti zahraničního obchodu 

 Soukromý podnikatel – zahraniční obchod, obchod s cennými papíry 

 Doposud autorizovaný prodejce a servis BMW v Ostravě na pozici majitel společnosti 

 

Petr Lex 

 

Vzdělání 

 Střední průmyslová škola v Opavě 

 

Praxe 

 Projektant ve vývojovém centru v Opavě 

 Soukromý podnikatel – v oblasti obchodu a služby 

 Autorizovaný prodej a servis BMW v Opavě na pozici ředitele 

 Doposud autorizovaný prodej a servis BMW v Ostravě na pozici jednatele společnosti 
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4.6.  Produkt/služba 

 

Společnost BMW nabízí svým zákazníkům široký sortiment produktů a služeb.  

 

Do nabízeného sortimentu se řadí: 

 

 Prodej nových vozů BMW – oddělení prodeje vozů zajišťuje prodej nových vozů 

BMW, vozy na předváděcí jízdy s klienty, předávaní vozů, odborný výklad o 

automobilech, technické informace a informace o výrobci.  

 

 Prodej ojetých vozů BMW – náplní práce některých zaměstnanců je přejímka či výkup 

ojetých vozidel, odborné prohlídky vozů, předváděcí jízdy a následný prodej vozů a 

jejich předání novému majiteli. 

  

 Prodej náhradních dílů – zde si zákazníci mohou zakoupit jakýkoliv náhradní díl pro 

vozy z řad BMW, v elektronickém katalogu si mohou překontrolovat, zda se jedná o ten 

díl, který potřebují a také zjistit ostatní návazné díly. 

 

 Servis – je moderně vybaven a jsou zde prováděny veškeré práce na vozidlech 

v patřičné odpovídající kvalitě. 

 

 Prodej motocyklů – ve všech kubaturách. 

 

 Půjčovna aut a příslušenství BMW – jde o originální příslušenství pro volný čas (př. 

střešní nosiče, držáky kol, lyží, střešní boxy apod.) 

 

 Prodej BMW Boutique – doplňky a oblečení z řady BMW kolekce 

 

o Kolekce BMW Lifestyle - vhodná pro každou příležitost. 

o Kolekce BMW Motorsport sportovní móda, elegantní, díky modernímu designu a 

vysoké kvalitě materiálu. 

o Kolekce BMW Golfsport  určená zákazníkům se zájmem o golfový sport. 
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o Kolekce Yachting zaručuje rovněž vysokou kvalitu, odolnost a nezaměnitelný 

styl. 

o Kolekce BMW Motorrad ocení především příznivci motocyklů. 

 

4.7.  Analýza trhu a konkurence, SWOT analýza 

 

4.7.1. Analýza trhu 

 

Vozový park v České republice 

Centrální registr vozidel uvedený Ministerstvem vnitra České republiky je zdrojem 

statistik o vozovém parku v České republice. Z hlediska podnikatelského plánu je zaměřeno 

zkoumání statistik pouze na okruh osobních automobilů Za minulý rok 2011 bylo v registrech 

zaevidováno 173 282 osobních vozidel. Evidence osobních vozidel se skládá z nových a 

ojetých vozidel. V minulém roce nově zaevidovaná vozila, převýšila s 61%, ojetá vozidla, 

dosáhla pouze 39%. 

 

Tabulka č. 2: Podíl nových a ojetých vozidel 

 

Pokud bychom sledovali pouze údaje o prvních registracích, které zveřejňuje sdružení 

autodopravců, znamenalo by to, že meziročně český trh mírně vyrostl, konkrétně o 4046 

automobilů, tj. asi o 2,4 %. Realita však může být kvůli automobilům v ČR registrovaným, 

ale obratem exportovaným, poněkud méně optimistická. 

 

Rok 2011 v pořadí značek nijak zásadně neovlivnil poměry na českém trhu. V čele je 

stále domácí Škoda, s 53 tisíci registracemi, lze říci, že meziroční změna je statisticky 

nevýznamná. 
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Jedničkou mezi importéry je Volkswagen. Ten dokázal předstihnout Ford, zatímco 

čtyřprocentní růst Renaultu nestačil na víc než udržení se na 4. místě. Ambiciózní Hyundai 

nakonec zůstal pátý. Klíčem k jeho úspěchu loni byl malý levný hatchback i20, který 

meziročně zdvojnásobil registrace. Silné je také postavení domácích modelů i30, ix35 a ix20. 

 

Jediným, kdo si v top 10 pohoršil, je Citroën s pětinovým poklesem registrací. K 

udržení osmé pozice to, ale loni stačilo. S 27% růstem naopak překvapil Opel, většina 

přírůstku připadá na registrace Astry. 

 

Z desítky nejlepších vypadla Toyota a Fiat. Obě značky zaznamenaly velké ztráty, 

jedna čeká na efekt nového Yarisu a faceliftu Avensisu, druhá letos spustí prodej nové Pandy. 

 

V druhé desítce jsou největšími adepty na vyšší umístění Audi s novou A6, BMW s 

novou řadou 5 a SEAT, který přišel s řadou akčních modelů Copa. 

 

Největší meziroční růst registrací předvedl Ssangyong (+214 %; 22 ks), který loni 

oficiálně znovu vstoupil na český trh. Následuje Lancia (+98 %; 93 ks), které rostly registrace 

s novým Ypsilonem, faceliftovanou Deltou a přidala dva nové modely Thema a Voyager (8, 

resp. 13 ks). Třetí největší růst zaznamenalo britské Mini (+79 %; 163 ks), které boduje díky 

novému modelu Countryman. 

 

Naopak největší pokles zaznamenalo Lamborghini – dle statistik propad z 11 na 1 ks 

znamená -91 %. Druhý největší pokles představuje Fiat (-47 %; 2274 ks) a třetí Mazda (-42 

%; 1041 ks).
49

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Oficiální portál pro podnikání a export. businessInfo.cz: Počty nově registrovaných vozidel v roce 2011. 

ze dne 20. Února 2012. dostupné na : www.businessinfo.cz/cs/clanky/pocty-nove-registrovanych-vozidel-2011-

3216.html 
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15 značek s nejvyšším počtem registrací za rok 2011 
50

 

 

Tabulka č. 3: typy automobilů s nejvyšším počtem registrací v roce 2011 

15 značek s nejvyšším počtem registrací za první čtvrtletí roku 2012
51

 

 

Tabulka č. 4: typy automobilů s nejvyšším počtem registrací v roce 2012 

                                                
50 Sdružení automobilového průmyslu. Autosap: aktuality a vybrané statistické údaje: první registrace 

motorových vozidel. ze dne 19. května 2012. Dostupné na: http://www.autosap.cz/sfiles/a1-01.htm#osobni2011  

 
51 Sdružení automobilového průmyslu. Autosap: aktuality a vybrané statistické údaje: první registrace 

motorových vozidel. ze dne 19. května 2012. Dostupné na: http://www.autosap.cz/sfiles/a1-01.htm#osobni2012 

 

http://www.autosap.cz/sfiles/a1-01.htm#osobni2011
http://www.autosap.cz/sfiles/a1-01.htm#osobni2012
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4.7.2. Analýza konkurence 

 

Konkurence vyskytující se v oblasti Olomouckého kraje může být rozdělená do dvou 

základních skupin. Do první skupiny konkurentu řadíme autobazary neboli firmy s neznámým 

jménem společnosti, které se zabývají prodejem ojetých automobilů, popřípadě nabízí servisní 

služby. V případě o první skupiny konkurentů je jejich výskyt veliký a to platí jak pro celou 

Českou republiku, tak i pro Olomoucký kraj. Z této skupiny konkurentů však nemusí mít 

podnikatel obavy, protože se jedná o prodej ojetých automobilů, jejichž ceny jsou nastaveny 

pro nižší až střední vrstvu zákazníků. Nově vznikající autosalón BMW je zaměřen na 

movitější zákazníky, které prodej v autobazarech nemůže ovlivnit. 

 

Druha skupina konkurentů je naprosto odlišná od té první. Jedná se o autorizované 

prodejce, kteří se specializují na prodej a servis automobilů. V Olomouckém kraji se 

vyskytují tři hlavní konkurenti, kteří by mohli výrazným způsobem ovlivnit nově vznikající 

podnik a jeho ziskovost. Po důkladné analýze byli proto zařazení do druhé skupiny a 

označeny za hlavní konkurenční podniky.  

 

Hlavní konkurenti: 

 

 Mercedes – Benz, Centrum Moravia, spol. s. r. o. 

Horní lán 415/3 

Olomouc – Slavonín 77900 

  

Autorizovaný prodejce a servis vozidel značky Mercedes-Benz, SMAR a FUSO. Prodej 

nových i použitých osobních, užitkových a nákladních vozidel. Servis vozidel. 

 

 Horimex cars, s. r. o.  

Sokolská 579/15, Olomouc 

 

Smluvní partner BMW AG Mnichov pro prodej nových vozů BMW. Nabízí záruční i 

pozáruční servis vozů BMW, včetně asistenční služby a půjčovny vozů. Ruční mytí a 

pneuservis. Prodej originálních náhradních dílů a příslušenství, lifestyle shop. 
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 Hyundai Olomouc, s. r. o.  

Dolní hejčínská 350/31, Olomouc – Hejčín 

Prodej, servis, leasing osobních, užitkových a terénních vozidel Hyundai. 

 

4.7.3.  SWOT analýza 

 

Správné zhodnocení rizik a příležitostí zajistí aplikace SWOT analýzy, která je níže 

rozpracovaná. 

 

Silné stránky (strengths) společnosti: 

 

 Historie společnosti 

 Silná podpora mateřské společnosti 

 Umístění společnosti 

 Vzdělání a kvalifikace jednatelů 

 Zkušenosti s prodejem, podnikáním 

 Individuální přístup k zákazníkovi 

 Kvalita práce 

 Technologické zázemí 

 Propagace společnosti 

 Společnost BMW v podvědomí zákazníků 

 

Slabé stránky (weaknesses) společnosti: 

 

 Nedostatek finančních prostředků 

 Nově budovaný podnik 

 Produkty orientovány na movitější klientelu 

 Zvyšování cenové hladiny produktu 

 Velká konkurence v kraji 

 

Příležitosti (opportunities) společnosti: 
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 Růst poptávky po nabízených produktech 

 Rozšíření modelových řad 

 Rozšíření sortimentu 

 

Hrozby (threats) společnosti: 

 

 Rozšíření konkurence na trhu 

 Změna sazeb DPH 

 Oslabení domácí měny 

 Rychlý rozvoj technologie 

 Zvýšení emisních norem  

 

Návrhy vyplývající ze SWOT analýzy 

 

Po sestavení SWOT analýzy lze konstatovat, že nově vznikající společnost může 

využít ve svůj prospěch historii a dobré jméno mateřské společnosti, které můžeme považovat 

za velmi silnou stránku.  Rovněž tak za nejsilnější lze považovat vzdělání a kvalifikaci 

jednatelů, zkušenosti s prodejem a podnikáním, technologické zázemí, umístění společnosti, 

propagaci a individuální přístup k zákazníkům. Naopak mezi slabší články patří nedostatek 

finančních prostředků, orientace produktu na movitější klientelu, zvyšování cenové hladiny 

produktu a konkurence v kraji. 

 

Hlavní snaha společnosti při samotném řízení by měla být zaměřena na využití 

příležitosti a vyhnutí se hrozbám, které mohou společnost ovlivnit. Jestliže vyjdeme z výše 

uvedené SWOT analýzy pak za největší hrozbu společnosti je možné považovat oslabení 

domácí měny, rychlý rozvoj technologie, zvýšení emisních norem a vstup nových firem do 

odvětví. 
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Oslabení domácí měny vůči euru 

 

 Za první hrozbu, která může výrazně ovlivnit chod společnosti je skutečnost, že 

většina automobilů je vyráběná v zahraničí. Ceny produktu značky BMW jsou tedy ovlivněny 

směnným kurzem české koruny vůči euru. Změna ceny se může projevit v nákupních cenách 

dodavatelů, od kterých bude společnost odebírat produkty. Z tohoto důvodu by měli jednatele 

společnosti neustále sledovat společenský vývoj a ekonomické prostředí (např. vývoj 

směnného kurzu CZK/EURU) aby dokázali okamžitě zareagovat na případnou změnu. 

Opatřením může být nákup produktu v předstihu a jeho uskladnění. Změna výsledné ceny 

produktu se neprojeví okamžitě, ale v řádu měsíců a proto pokud dojde k předzásobení, 

poskytne to vedení společnosti rezervu před okamžitým zvýšením ceny. 

 

Rychlý rozvoj technologie 

 

Za další hrozbu společnosti lze považovat rychlý rozvoj technologie v odvětví 

automobilového průmyslu. V poslední době se v automobilovém průmyslu každoročně 

objevuji na trhu nová řešení a tím ho posouvají tak na vyšší pozice oproti roku předchozímu. 

To klade vysoké nároky na techniky jejich vzdělání a  to je důvod pro podporu ve vzdělání, a 

doškolování absolvováním odborných kurzů. Doporučením pro jednatelé společnosti je 

neustále sledovat nové trendy ve vývoji automobilů, informovat své techniky a podřízené o 

nových možnostech případně zajistit odborné kurzy a proškolení o novinkách vyskytujících se 

v oblasti automobilového průmyslu. Informace o nových možnostech lze získat na internetu, 

z televizních pořadů, z odborných časopisů zaměřených na automobily.  

 

Zvyšování emisních norem 

 

Třetí a velmi důležitou hrozbou je zvyšování ekologické daně neboli emisních norem. 

V současné době platí, že vozidla, které splňují emisní normy Euro 3, 4 a 5 lze tyto registrovat 

bez poplatků. U vozidel splňujících Euro 2 se platí poplatek ve vyšší 3000 Kč za převod, u 

Euro 1 je stanoven poplatek v hodnotě 5000 Kč. Automobily, které nesplňují žádnou 

z uvedených norem Euro, jsou zatíženy poplatkem 10 000 Kč. Tyto vozidla se nevyplatí 

převádět, proto jsou většinou ekologicky likvidována. Současné době Ministerstvo životního 
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prostředí uvažuje o úpravě tabulky ekologické daní. Cílem je odstranit ze silnic starší vozidla, 

které nevyhovují nejen stanoveným emisním normám, ale i z bezpečnostních důvodů. 

V České republice se na silnicích pohybují starší automobily s průměrným věkem 13,7 let. 

Doporučením pro jednatele společnosti je zaměřit se na nákup vozidel a jejich stáří tak aby 

jim nevznikaly zbytečné náklady spojené se stářím automobilů. 

 

Vstup nových konkurentů do odvětví 

 

Další významnou hrozbou, která může výrazně ovlivnit nově budovanou dceřinou 

společnost CarTec Olomouc je vstup nových konkurentů do odvětví. CarTec Olomouc s. r. o. 

za své největší konkurenty na trhu považuje prodejce automobilů značek Mercedes – Benz a 

Audi. Od těchto dvou hlavních konkurentů je možné očekávat stejné zaměření na cílovou 

skupinu zákazníku (tzv. movitější obyvatelstvo) jako u společnosti CarTec Olomouc. Dopady, 

které vyplývají z této skutečnosti, mohou ovlivnit poptávku po produktech a službách 

nabízených společnosti CarTec Olomouc. Doporučením pro společnost je využití současné 

situace na trhu, rozvíjet zákaznické vztahy a na tom si vybudovat dobré jméno nově vznikající 

společnosti CarTec Olomouc. 

 

4.8.  Marketingový plán 

 

4.8.1. Produkt (služba) 

 

Podnikatelský záměr je zaměřen jak na prodej produktů (automobily, motocykly, 

příslušenství) tak i na poskytování služeb, které jsou rovněž nabízené (ne jen k zakoupeným 

produktům).   

 

 Prodej automobilů 

Automobily BMW osloví své zákazníky jak designem, tak i vysokou kvalitou jízdních 

vlastností. Automobily BMW jsou vyráběny v široké paletě benzínových a dieselových 

motorů, a, které jsou každým rokem vylepšovány a zdokonalovány. V průběhu let se 

nabídka BMW automobilů rozšířila o několik dalších řad, u kterých došlo 

k technologickému vylepšení motorů. Každý z automobilů se prodává v základní výbavě, 

která obsahuje ABS, což zvyšuje bezpečnost při jízdě a řízení a tím zlepšuje ovládací 
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vlastnosti automobilu. Dalším prvkem jsou airbagy, které zajišťují větší bezpečnost řidičů 

a spolujezdců v automobilu. Samotná konstrukce automobilu je vyráběná s ohledem na 

bezpečnost řidiče a z toho důvodu je přední deformační zóna konstrukčně vyřešená velmi 

pečlivě. Mezi další a ne však poslední základní vybavení automobilu patří centrální 

zamykání, klimatizace a posilovač řízení.  

 

Zákazníci si mohou základní řady automobilů doplnit příslušenstvím, které je nabízeno 

prodejci BMW a tím tak dosáhnou lepšího designu a vzhledu automobilu, který i při jízdě je 

patrný.  

 

 Prodej motocyklů 

 

Motocykly BMW jsou už od samotného počátku dobře konstruované stroje, a spolu s 

moderním designem a výkonným motorem zabezpečují komfortní pocit z jízdy. BMW 

motocykly jsou jak sportovní tak cestovní, a zákazník se může spolehnout na 

perfekcionismus, který je pro motocykly této značky typický. (Ceny motocyklů jsou 

uvedeny v příloze) 

 

 Motocykly k pronajmutí 

 

Existuje mnoho důvodů, proč možno si motocykl zapůjčit na kratší či delší vyjížďku. 

Je tak umožněno vyzkoušet si každý model motocyklu v praxi. Na každé možnosti 

zapůjčení je společnost připravená. V půjčovně společnosti CarTec Olomouc, s. r. o. si 

každý zákazník může zapůjčit motocykl, který mu bude vyhovovat jak z hlediska 

designu, tak kubatury.  

 

 Kolekce BMW  

 

Nejen moderní automobily, ale i vhodné a atraktivní oblečení uživatele automobilu 

BMW je znakem kvality. Z toho důvodu jsou v prodejnách BMW různé kolekce, 

doplňkového zboží. Zákazníkům je nabízeno osobní vybavení a oblečení pro každou 

příležitost. Nezáleží na tom, jestli se jedná o sportovní nebo elegantní styl oblečení, který 

je vhodný na nákupy jak pro pracovní tak volný čas. Samotný designe a kvalita materiálu 

se smyslem pro detail  zajistí skvělý vzhled, ať už se jedna o jakoukoliv příležitost. To 
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vše mohou zaručit kolekce BMW, samotný nákup lze realizovat i prostřednictvím 

webových. 

4.8.2. Cena 

 

Cena nabízeného sortimentu by měla být stanovená s ohledem na konkurenci, ale zároveň 

aby pokryla náklady společnosti a umožnila její další rozvoj.  Má dvě základní složky skládá 

se z nákupní ceny a marže. Nákupní cenou jsou myšleny náklady spojené s nákupem 

materiálu, polotovarů či hotových produktů, které jsou zakoupeny za účelem dalšího prodeje. 

Marže je myšlena ta část ceny, která zbývá po odečtení variabilních nákladů produktu. Někdy 

se zdá, že stanovená marže je příliš vysoká, ale podíváme-li se na cílovou skupinu, pro kterou 

je produkt určen tak nabízená hodnota vyjádřená cenou je v přijatelné výši.  V níže uvedené 

tabulce jsou ceny některých nabízených produktů různého sortimentu. Při zakoupení vozidla 

nebo jiného zboží má každý z klientů jiné požadavky, a proto není možné sestavit přesný 

ceník. Konečná cena se bude vždy lišit vlivem individuálních požadavků koncového 

zákazníka.  

 

Nabídka produktů cena  

Motocykly k prodeji  210 000 - 650 000 Kč  

Motocykl k zapůjčení  1250 - 2800 Kč  

Automobily k prodeji  790 000 - 3 700 000 Kč  

Kolekce BMW  41 - 7 000 Kč  

Kolekce MINI  50 - 13 000 Kč  

Kolekce BMW Motorrad  400 - 22 000 Kč  

 

Tabulka č. 5: Ceny nabízeného sortimentu 

 

4.8.3. Distribuce 

 

Jestliže se jedná o způsob prodeje je několik možností jak se dostat do podvědomí 

zákazníků. Samotná koupě je až posledním bodem na seznamu distribuce, nejprve se podnik 

musí vůbec dostat s nabídkou na trh a tzv. „ proniknout mezi lidi“.   

 

V prvé fázi jde o oslovení potencionálních zákazníků, což jednatele společnosti mohou 

udělat několika způsoby (webové stránky, nabízení produktu po telefonu, přímé oslovení, 

inzerce v regionálním deníku, apod.) 
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Druhou fázi distribuce je předložení cenové nabídky, která by měla být pro obě strany tak 

lukrativní, aby k uzavření obchodu došlo. V mnoha případech se stává, že kupující si nechá 

zhotovit více nabídek od různých společností a v zásadě si vybírá tu která je pro něj 

přijatelnější. 

 

      Poslední třetí fázi je ustanovení podmínek, za kterých se koupě produktu uskuteční. 

 

Každá z výše uvedených fází se určitým způsobem podílí na získání zakázky. Společnost 

se snaží volit vždy individuální přístup ke každému novému potencionálnímu zákazníkovi a 

dává důraz na rychlou reakci v případě zájmu poskytnutím kvalitních informací.   

 

4.8.4. Propagace 

 

Propagace prodeje bude vycházet ze stávajícího plánu společnosti CarTec Group, který se 

již po řadu let osvědčil. Hlavním cílem propagace je dostat se do podvědomí zákazníků a to 

seznámit s nově vybudovaným podnikem.  Ověřená je kombinace propagace pomocí 

televizních reklam, tištěných letáků či webových stránek. Za vhodnou a velmi účinnou 

propagaci lze považovat i pořádání společenských akcí (golfové a tenisové turnaje, věrnostní 

akce, předvádění jednotlivých modelů apod.). Společnost na svou propagaci uvolnit až 3% ze 

svého celkového obratu.  

 

Word of mouth 

 

Word of mouth je jednou z neplacených marketingových reklam, kterou jednatele 

společnosti využijí a budou ji přikládat velký důraz. Principem neplacené reklamy je samotná 

spokojenost zákazníků s nabízeným produktem nebo službou, kterou dále doporučí svým 

přátelům a známým, kteří se mohou stát pro společnost potencionálními klienty.  

 

Označení autosalónu      

 

Pro úspěšný start společnosti, je důležité označit budovu příslušným znakem, názvem 

společnosti, pro zviditelnění v širokém okolí. Tyto různé konstrukční prvky budou, 
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informovat zákazníky o prodeji určitého druhu vozidel a budou umístěny na střeše 

autosalónu, podél příjezdové cesty a u hlavního vstupu do prodejny. 

 

Internet 

 

Mezi další komunikační a propagační prostředky je možné zařadit internetové stránky. 

V dnešní době je už samozřejmosti si při podnikání založit internetovou stránku společnosti, 

prostřednictvím kterých je zákazníkům umožněno komunikovat s danými prodejci. Webové 

stránky by měly vypovídat už na první pohled o velikosti společnosti, rozsahu a kvalitě 

nabízených služeb a produktů. Proto důležitou součásti je vzhled a kvalita jejich zpracování, 

která reprezentuje firmu a stává se důležitým faktorem při rozhodování zákazníka nejen o 

koupi produktu ale i o důvěryhodnosti společnosti.  Zpracovaní webové stránky, bude 

zhotoveno v barvách značky BMW (černá, modrá a bílá), budou informovat přehledně 

zákazníka o prodejním místě společnosti, kontaktních informacích, nabízeném sortimentu a 

příslušných cenách. Na stránkách bude možné nalézt i diskusní fórum, kde zákazníci mohou, 

vyjádřit své postřehy ohledně spokojenosti s produkty a službami spojené se značkou BMW. 

Samotné zhotovení webových stránek by mělo být přenecháno externímu dodavateli z důvodů 

profesionálního zpracování. 

 

Direct Email  

 

Direct email je způsob propagace prostřednictvím internetové komunikace. Jedná se o 

emailovou komunikaci mířenou na cílovou skupinu potencionálních zákazníků. Tento typ 

emailu se skládá z oslovení klienta, představení společnosti s následnou nabídkou produktů a 

služeb. Email je zakončený zdvořilým pozdravem a sdělením kompletních kontaktů na 

společnost obsahující také odkaz na webové stránky. 

 

Společenské akce 

 

Společnost CarTec Group se každoročně účastní společenských akcí, na kterých 

propaguje své produkty. Tomuto typu propagace přikládá velkou důležitost a proto i nově 

vzniklá dceřiná společnost se zaměří na tento typ propagace. Vzhledem ke každoroční účastí 

na několika společenských akcí, budou zde zohledněný a zdůrazněný některé z nich. 
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V roce 2011 proběhla akce pod názvem: 

 

 BMW Golf Cup 

 

V daném roce proběhl devátý ročník BMW Golf Cupu International, již tradičně se 

konal na Čeladné.  Jednatele společnosti se vždy snaží svým hostům zajistit pestrý 

doprovodný program a skvělý catering. Turnaj se uskutečnil díky partnerům a 

sponzorům, kteří přispěli k jeho konání a tím se  zajistila i vysoká úroveň samotné 

společenské akce. 

 

 Přehlídka Vamberské krajky v prostorách CarTec Group s. r. o. 

 

V roce 2011 proběhla v prostorách autosalónu CarTec group - Ostrava módní 

přehlídka ve spolupráci s Vamberskou krajkou CZ, s. r. o.  Společnost se rozhodla pro 

Vamberskou krajku proto, že stejně jako vozy BMW tak ani samotná krajka neztrácí na 

ceně a každým následným rokem získává na své hodnotě. Jak automobily BMW, tak i 

krajka neustále pracuje na svém designu, a proto je schopna se přizpůsobit současnému 

vývoji a životnímu stylu. Na přehlídce byla ukázka luxusního spodního prádla a 

večerních šatů. 

 

 BMW Tenis Cup 

 

Každoročně společnost CarTec Group zakončuje letní sezónu tenisovým turnajem, 

který se nese v duchu Wimbledonu. V roce 2010 se uskutečnil sedmý ročník tenisového 

turnaje. Turnaje se zúčastnilo 25 týmů a mezi nimi známy tenisový hráč Lukáš Dlouhý.  

Jde o profesionálního tenistu, který vyhrál řadu turnajů (Grandslamový turnaj ve čtyřhře 

na French Open 2009 a na US Open 2009).  Celý Tenisový turnaj byl provázen 

moderátorkou Gabrielou Lefenda. Na turnaji si lidé mohli prohlédnout vozy různých řad 

BMW, stylové oblečení a doplňky z kolekce BMW LifeStyle. Turnaj byl zakončen 

přehlídkou luxusního prádla z řad kolekce BMW LifeStyle. 
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4.9.  Obchodní plán 

 

4.9.1.  Provozní doba 

 

V Autosalónu CarTec – Olomouc bude provozní doba stanovena od pondělí do pátku tedy 

pět dnů v týdnu a to do 8:30 – do 17:00 hodin. Každý ze zaměstnanců má nárok na půl 

hodinovou přestávku během své pracovní doby, tu si může vybrat kdykoliv během dne s tím, 

že nesmí zanedbat své povinnosti, které mu vyplývají z jeho pracovní náplně. 

 

4.9.2.  Objednávka nabízeného produktu/služby 

 

Nabízený sortiment společnosti je možné už od počátku zakoupit či objednat přímo 

v provozovně nebo prostřednictvím internetu. Každý z potencionálních zákazníků musí 

nejprve projevit zájem o samotné zakoupení produktů nebo o poskytnutí nabízené služby. 

V druhé fázi si zákazník musí sjednat termín schůzky, na které si s dodavatelem produktu/ 

služby dohodnou podmínky, za kterých se obchod uskuteční. 

 

Protože se jedná o luxusní nabízené zboží je umožněno si zakoupit některý z produktů, 

který bude vystaven na prodejně. Druhou možnosti bude domluvit se s prodejcem na určitém 

z produktů, který se sice nevyskytuje přímo v prodejně, ale je v nabídce jiné pobočky 

autosalónu CarTec Group.   

 

4.9.3.  Odhad prodeje v prvním roce 

 

Na základě zkušeností obou  jednatelů byly sestaveny cíle společnosti, které by měly 

informovat o prodeji v prvém roce na trhu u nové společnosti v Olomouci. 

 

 

Od pobočky CarTec – Olomouc se očekává v prvním roce: 

 

 Prodej 90 nových vozů BMW 

 Prodej 20 ojetých vozů BMW 

 Servis navštíví 1600 nových klientů  
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 Servis navštíví 1100 stávajících (kmenových) klientů  

 

Jednatele společnosti očekávají v dalších letech prodeje nárůst prodaných aut jak nových 

tak ojetých ve výši 10 %. U servisních služeb se očekává opět nárůst v dalším roce ve výši 

10%.  

 

4.10. Organizační plán 

 

Struktura organizačního plánu bude vycházet ze zkušeností dealera BMW v Ostravě.  

Ostravská společnost CarTec Group se bude starat o řízení nových i stávajících dcéřinných 

společností, bude docházet k řízení a plánování prodeje, objednávání nových vozů včetně 

jejich financování. Dále bude pro všechny pobočky z centrály společná linie marketingu a 

jednotného účetnictví.  

 

Nově budovaný podnik bude zaměstnávat od samotného počátku 14 osob. Každá 

z nabízených pracovních pozic má stanovený určitý popis pracovní činnosti. Pracovní místo 

musí zastávat osoba s dostatečnou zkušeností, znalostí a praxi. Potencionální zaměstnanci 

musí projít ústním pohovorem, na kterém musí prokázat odbornou způsobilost a zároveň i 

dostatečný zájem a orientaci v dané problematice nabízeného pracovního místa. Každý 

z přijatých pracovníků bude docházet do práce pět dní v týdnu od pondělka do pátku, kdy 

pracovní doba bude činit 40 hodin týdně. Každá z nabízených pozic bude mít jiné platové 

ohodnocení, které je níže uvedené v tabulce.  



 

 

59 
 

 

Samotná organizační struktura se bude skládat z: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Přehled ročních finančních nákladů za zaměstnance  

2012 počet zaměstnanců Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění 

Zaměstnanci 14 1 476 000 Kč 497 000 Kč 

 

Tabulka č. 6: roční přehled finančních nákladů za zaměstnance 

4.11. Finanční plán 

 

Jednatele nově vznikající společnosti se rozhodli složit vstupní kapitál ve výši 200 000 

Kč, který je nezbytný pro založení společnosti s ručením omezeným. V základních 

informacích je zmíněno, že každý ze společníků se bude na vstupním kapitálu podílet 50%, 

Vedení společnosti 

Jednatel Ředitel 

Prodejce vozidel Servis 

Účetní  

Režie 

Recepční Vedoucí servisu 

Pracovník u myčky 

Servisní poradce 

Vedoucí skladu 

Asistentka prodeje 

Prodejce nových vozů 

Diagnostik  

Automechanik  

Skladník 

Prodejce ojetých vozů 
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složí tedy částku 100 000 Kč. Složením částky vzniká společníkům pravomoc vystupovat za 

společnost samostatně. Při financování podniku se spoluvlastníci rozhodli využít jak vlastní 

tak i cizí zdroje. Vlastní zdroje slouží na úhradu pozemku a 30% z celkové částky nákladů. 

Ostatní vzniklé náklady budou spoluvlastníci financovat čerpáním bankovního úvěru a 

leasingu. 

 

Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

1. Dlouhodobý majetek 1. Vlastní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek Základní kapitál         200 00Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý finanční majetek Fondy ze zisku 

  Výsledek hospodaření 

2. Oběžný majetek 2. Cizí zdroje 

zásoby Rezervy 

Krátkodobé pohledávky Krátkodobé závazky 

Dlouhodobé pohledávky dlouhodobé závazky 

Finanční majetek  200 000 Kč Bankovní úvěr 

3. Ostatní aktiva 3. Ostatní pasiva 

Celkem aktiva  200 000 Kč Celkem pasiva  200 000 Kč 

 

Tabulka č. 7: Rozvaha 

 

Plán nákladů  

 

Vstupní náklady 

 

Za vstupní náklady společnosti lze považovat náklady na založení společnosti tzv. 

notářské poplatky, poplatky za zápis do obchodního rejstříku, poplatek za vydání 

živnostenského listu a další drobné poplatky. Část vstupních nákladů budou tvořit náklady na 

zařízení kanceláří a náklady na nákup vybavení strojů a zařízení potřebné pro samotný chod 

společnosti. 

 

 Náklady na založení společnosti 

o Notářské poplatky, zápis do obchodního rejstříku 

o Vydání živnostenského listu 
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o Pozemek, budova 

 

 Náklady spojené se zařízením kancelářských prostor 

o Kancelářský nábytek 

o Počítače včetně software MS Office a tiskárny 

o Počítač s registrační pokladnou 

o Vytvoření webových stránek 

o Kancelářské potřeby 

o Telefony/pevné linky/ústředny 

 

 Náklady na nákup strojů a zařízení 

o Stroje a zařízení 

 

Společnost bude čerpat úvěr od Československé obchodní banky, a. s. ve výši 35 000 000 

Kč. Finanční prostředky budou použity na vybudování nových prostorů, pořízení diagnostické 

a servisní techniky a softwarového vybavení.   

 

Náklady na provoz společnosti 

 

Společnost bude vyčíslovat výši provozních nákladu bez ohledu na množství prodaných 

produktů značky BMW.  

 

Náklady na provoz podniku Frekvence placení 

Silniční daň měsíčně 

Poplatky za mobilní telefony měsíčně 

Poplatky za telefonní linku a internet měsíčně 

Poplatky za inzerce  měsíčně 

Poplatky za pojištění měsíčně 

Mzdy zaměstnanců měsíčně 

Splátky spojené s úvěrem měsíčně 

Poplatek za vodné a stočné měsíčně 

Poplatek za energií měsíčně 

 

Tabulka č. 8: provozní náklady podniku 
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Plán tržeb 

 

Očekávané tržby z prodeje automobilů 

 

Plán tržeb představuje sumarizaci očekávaných tržeb za dané období.  Na základě 

provedené analýzy trhu prodeje osobních automobilů v Olomouckém kraji byl stanoven cíl 

prodeje pro první rok, ve výši 90-ti nových a 20-ti ojetých vozidel. V dalších letech 

společnost očekává nárůst prodaných vozidel o 10%.   

Rok Prodej nových vozidel Prodej ojetých vozidel 

2012 90 20 

2013 100 25 

2014 110 30 

2015 120 35 

 

Tabulka č. 9: očekávané tržby z prodeje automobilů 

 

Očekávané tržby z prodeje náhradních dílů a poskytnutí servisních služeb 

 

V Olomouckém kraji bylo zjištěno na základě průzkumu, že je zaevidováno 2 200 vozidel 

značky BMW. Ze zaevidovaných vozidel byl sestaven průměrný předpoklad návštěvnosti 

servisu cca 1 500 návštěv ročně, k tomu však přibydou i noví kmenoví zákazníci v počtu 1 

000 klientů ročně. Protože se očekává, že v Olomouckém kraji bude jeden autorizovaný servis 

pro vozidla BMW byla, z tohoto důvodu sestavena níže uvedená tabulka pro roční obraty 

jednotlivých nabízených služeb a produktů. Pro první rok prodeje, odpovídá řádek v tabulce 

s rokem 2012, kdy je stanoven očekávaný obrat servisních sužeb, poskytování náhradních 

dílů, karosářských a lakýrnických prací. Další řádky jsou sestaveny na základě nárůstů 

prodeje o 10 %, jak je očekáváno i u prodeje automobilů. 

Rok Servisní služby Prodej náhradních dílů Karosářské a lakýrnické práce 

2012 4 500 000 Kč 11 000 000Kč 1 500 000 Kč 

2013 4 950 000 Kč 12 100 000Kč 1 650 000 Kč 

2014 5 400 000Kč 13 200 000 Kč 1 800 000 Kč  

2015 5 850 000 Kč 14 300 000 Kč 1 950 000 Kč 

 

Tabulka č. 10: očekávané tržby z prodeje náhradních dílů a servisních služeb 
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Majetková a kapitálová struktura společnosti 

 

Rozvaha 

 

Rozvaha slouží majitelům společnosti ke statistickému přehledu o výši majetku a 

finančním krytí společnosti. Je stanovena k určitému datu a slouží k průběžnému zhodnocení 

majetkové a finanční situace ve společnosti. Vždy musí odpovídat zákonným předpisům.  

 

Ve společnosti vypracovanou rozvahu lze brát jako účetní výkaz, který podává přehled o 

majetku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) jenž je vystavena k určitému datu. 

Vyobrazuje dvojí pohled na majetek společnosti a označuje se jako bilanční princip. Rozvaha 

musí vždy splňovat základní pravidlo a to že součet strany aktiv se musí rovnat součtu straně 

pasiv. 

 

Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastnila a v budoucnu ji to 

přinese ekonomický prospěch příkladem je majetek, zásoby, peníze podobně. 

Aktiva celkem 1 70 305 680,00 Kč

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0,00 Kč

B. Dlouhodobý majetek ř. 004 až 006) 3 67 065 000,00 Kč

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 459 000,00 Kč

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 66 606 000,00 Kč

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 6 0,00 Kč

C. OBĚŽNÁ AKTIVA (ř. 008 až 011) 7 2 625 000,00 Kč

C.I. Zásoby 8 0,00 Kč

C.II. Dlouhodobé pohledávky 9 0,00 Kč

C.III. Krátkodobé pohledávky 10 320 000,00 Kč

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 11 2 305 000,00 Kč

D.I. Časové rozlišení 12 0,00 Kč

Kontrolní součet (ř. 001 až 012) 999 209 685 680,00 Kč

Označ. (a) AKTIVA (b) řad. ( c) Běžné účetní období

 

 

Tabulka č. 12: Rozvaha – aktiva 

 

Pasiva jsou opakem aktiv, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, 

zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného období. 
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Pasiva celkem (ř. 014+020+025) 13 70 305 680,00 Kč

A. Vlastní kapitál (ř. 015+016+017+018+019) 14 2 985 000,00 Kč

A.I. Základní kapitál 15 200 000,00 Kč

A.II. Kapitálové fondy 16 0,00 Kč

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79+80) 17 0,00 Kč

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 18 0,00 Kč

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 19 2 785 000,00 Kč

B. Cizí zdroje (ř. 021+022+023+024) 20 67 320 680,00 Kč

B.I. Rezervy 21 0,00 Kč

B.II. Dlouhodobé závazký 22 15 320 000,00 Kč

B.III. Krátkodobé závazky 23 17 000 680,00 Kč

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24 35 000 000,00 Kč

C.I. Časové rozlišení 25 0,00 Kč

Kontrolní číslo (ř. 013 až 025) 999 137 626 360,00 Kč

Označ. (a) PASIVA (b) řad. ( c) Běžné účetní období

 

Tabulka č. 12: Rozvaha - pasiva 

 

Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty informuje vlastníky společnosti písemnou zprávou, jak funguje 

společnost za stanovené minulé období nebo jej lze sestavit na základě odhadovaného 

průběhu v podnikání. Jsou v něm znázorněný tržby a náklady ze kterých vyplývá, zdali je 

podnik v zisku nebo ztrátě. Období, pro které se stanoví výkaz, je zpravidla jeden rok, ale je 

možné ho sestavit i na kratší dobu jestliže si to vyžadují investoři. V případě že sestavíme 

podnikatelský plán a máme dostatek informací, je možné stanovit výkaz i na delší období než 

jeden rok. 

 

 Výkaz poskytuje souhrnnou sumu získaných tržeb, které lze brát jako výsledek 

obchodní činnosti za určité období. Jestliže odečteme od výnosů náklady, dostaneme zisk 

nebo ztrátu a jde o výsledek hospodaření. 

 

Základními položkami jsou:  

 

Výnosy 

 

 Tržby z obchodní činnosti 

 Finanční výnosy  

 Mimořádné výnosy  
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Náklady 

 

 Náklady na provozní činnosti  

 Finanční náklady 

 Mimořádné náklady 
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označ. a Text b řádek skutečné účetní období

I. Tržby za prodej zboží 1 13 430 000,00 Kč

A. Náklad vynaložené na prodané zboží 2 11 184 000,00 Kč

+ Obchodní marže 3 2 246 000,00 Kč

II. Výkony 4 2 757 000,00 Kč

B. Výkonová spotřeba 5 4 285 000,00 Kč

+ Přidaná hodnota 6 718 000,00 Kč

C. Osobní náklady 7 1 972 000,00 Kč

D. Daně a poplatky 8 3 000,00 Kč

E.

Odpisy dlouhodobho nehmotného a hmotného 

majetku 9 710 000,00 Kč

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu 10 1 000,00 Kč

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu 11 0,00 Kč

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozn oblasti a komplexních nákladů příštích 

období 12 0,00 Kč

IV. Ostatní provozní výnosy 13 65 000,00 Kč

H. Ostatní provozní náklady 14 29 000,00 Kč

V. Převod provozních výnosů 15 0,00 Kč

I. Převod provozních nákladů 16 0,00 Kč

* Provozní výsledek hospodaření 17 -1 824 000,00 Kč

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 0,00 Kč

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0,00 Kč

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 0,00 Kč

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 0,00 Kč

K. Náklady z finančního majetku 22 0,00 Kč

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 0,00 Kč

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 0,00 Kč

M. Změny stavu rezerv a opravných položek ve 25 0,00 Kč

X. Výnosoné úroky 26 0,00 Kč

N. Nákladové úroky 27 500 000,00 Kč

XI. Ostatní finanční výnosy 28 0,00 Kč

O. Ostatní finanční náklady 29 28 000,00 Kč

XII. Převod finančních výnosů 30 0,00 Kč

P. Převod finančních nákladů 31 0,00 Kč

* Finanční výsledek hospodaření 32 -528 000,00 Kč

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 0,00 Kč

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 -2 352 000,00 Kč

XIII. Mimořádné výnosy 35 0,00 Kč

R. Mimořádné náklady 36 0,00 Kč

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 0,00 Kč

* Mimořádný výsledek hospodaření 38 0,00 Kč

T. Převod podílů na výsledku hospodaření 39 0,00 Kč

*** Výsledek hospodaření za účetní období 40 -2 352 000,00 Kč

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 41 -2 352 000,00 Kč

kontrolní číslo 999 28 520 000,00 Kč  

 

Tabulka č. 13: Výkaz zisku a ztráty 
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5. Závěr 

Samotné založení či rozšíření nového podniku nebo společnosti prochází už od 

počátku důležitým a náročným procesem v podmínkách nynější tržní ekonomiky, která klade 

vysoké požadavky na zakladatele. Jestliže má dojít k naplnění cíle a uskutečnění realizace je 

důležité sestavit kvalitní podnikatelský záměr, jenž bude informovat o schopnosti společnosti 

proniknout na trh a obstát v konkurenčním prostředí. Podnikatelský záměr tak umožňuje 

přehledně informovat zakladatele o možnostech vzniku rizik či nedostatků, které mohou 

v průběhu vzniknout. Tyto rizika a nedostatky díky plánu mohou být včas korigovány a 

odstraněny aby nedošlo k nadbytečným výdajům. 

 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření podnikatelského záměru pro nově vznikající 

dceřinou společnosti CarTec Group s. r. o. Plán by měl posloužit jednatelům společnosti pro 

snadnější rozhodování a případně brát v úvahu zjištěné skutečnosti, které mohou využít 

k vlastnímu prospěchu.  

 

Teoretická část diplomové práce je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole, jež je 

nazvána teoretickými východisky podnikatelské jednotky, popisuje problematiku malých a 

středních podniků, výběr právní formy, strukturu podnikatelského plánu a předpoklady 

podniku pro úspěšný start. Druhá kapitola je nazvána jako praktická východiska pro založení 

nové podnikatelské jednotky, ve které je popsána analýza trhu, konkurence a SWOT analýza. 

 

V praktické části diplomové práce byl zpracován konkrétní podnikatelský záměr pro 

nově vznikající společnost CarTec Olomouc s. r. o. která se bude zabývat prodejem 

automobilů a sortimentu značka BMW.  Protože půjde již o druhou vznikající dceřinou 

společnost společnosti CarTec Group s. r. o. lze se domnívat, že rozsah teoretické části 

v diplomové práci je inspirován jak mateřskou společnosti tak i první vzniklou dceřinou 

společnosti v Liberci.  

 

Přínos práce vidí autorka v možnosti, že společníci mohou postupovat podle 

podnikatelského záměru a tím dosáhnout větší a účinnější kontroly při jednotlivých krocích 

řízení a provozu nové budované společnosti  CarTec Olomouc s. r. o. Přínosem pro 

společníky je i první část diplomové práce, která obsahuje dostatek teoretických zásad a 

poznatků, jejž odpovídají znalostem autorky diplomové práce, které získala během studia.  
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Seznam zkratek 

 a.s. – akciová společnost 

 ABS – antiblokový systém 

 Apod. – a podobně  

 Cca – cirka (přibližně)  

 BMW – Bayerische Motoren Werke AG 

 CZK (Kč) – česká koruna 

 Č. - číslo 

 ČR – Česká republika 

 Př. - příklad 

 Spol. – společnost 

 s. r. o. – společnost s ručením omezeným  

 Tzv. - takzvaně 
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