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ABSTRAKT 

Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního 

mikropodniku. Teoretická !ást se v"nuje rozboru aspekt# pot ebných pro založení malého 

a st edního podniku a dále podnikatelskému plánu, jeho náležitostmi a strukturou. $ást 

praktická se zabývá tvorbou podnikatelského plánu na založení spole!nosti s ru!ením 

omezeným, která se bude v"novat prodeji a servisu jízdních kol. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is the processing of a business plan for the establishment of a specific 

micro-enterprises. The theoretical part deals with analysis of the aspects needed for  

establishing small and medium-sized enterprise and business plan, its elements and  

structure. Part of the practical has been developing a business plan for the establishment of 

a limited liability company, which will be given to selling and servicing bicycles. 
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ÚVOD 

Když jsem si vybíral téma bakalá ské práce, tak jsem si vzpomn"l na Maslowovu  

pyramidu pot eb a zaujal m" nejvyšší bod pyramidy - pot eba seberealizace. Každý z nás 

má pot ebu se v n"jakém oboru seberealizovat. N"kdo chce být t eba výborným  

právníkem, doktorem atd., ale spousta lidí má sv#j „podnikatelský sen“. Založit si svou 

malou firmu a podnikat v oboru sob" blízkém. Dosáhnout stavu, kde se práce stane  

zárove) koní!kem. Již dlouhou dobu jezdím na kole a pohybuji se mezi cyklisty a prodejci 

kol. Mým podnikatelským snem je si založit sv#j vlastní obchod s jízdními koly. Rozhodl 

jsem se tak zkusit si zpracovat podnikatelský plán založení malého a st edního podniku  

prost ednictvím této bakalá ské práce.  

Žijeme v dob", kdy v"tšina z nás má sedavé zam"stnání. Lidé jsou v práci bez pohybu a 

nemají tak vysoký energetický výdej, proto stále v"tší procento populace trpí obezitou. 

Hodn" z nich se snaží s tím n"co d"lat. Neú!inn"jší dietou je pravidelný sportovní pohyb. 

Vhodným pohybem na zhubnutí je jízda na kole. Od roku 1982 kdy tehdy ješt" neznámý 

Gary Fisher sestrojil první horské kolo, zažívá cyklistika obrovský boom. Dnes již 

v podstat" každý má doma horské kolo a m#že na n"m vyrazit do p írody. Pro velkou  

 ádku lidí se cyklistika jako koní!ek stává životním stylem a jsou ochotni do jízdních kol a 

dalšího vybavení investovat nemalé peníze. Proto bych cht"l založit malou firmu v tomto 

oboru a bakalá ské práce mi tak pom#že k tvorb" podnikatelského plánu.  

V podnikání pot ebuje !lov"k mít znalosti hned z n"kolika obor#, jako jsou: podniková  

ekonomika, marketing, právo a další. Samoz ejmostí je pak dokonalá znalost v oboru  

podnikání. P i tvorb" podnikatelského plánu si tak každý musí prostudovat tyto obory. 

Podnikatelský plán p ispívá k hledání a  ešení mnoha potenciálních problém#, a podporuje 

tak zvyšování výkonnosti organizace a její p ipravenosti pro budoucnost. M#že nám  

pomoci oslovit potencionální investory, které budeme pot ebovat k získání pot ebného 

kapitálu.  

Cílem bakalá ské práce je definovat podnikatelský zám"r konkrétního malého !i st edního 

podniku a zpracovat ho následn" do podoby podnikatelského plánu. Práce je rozd"lena do 

dvou hlavních !ástí, praktické a teoretické. V teoretické !ásti se budu nejd íve v"novat 

právním aspekt#m založení malého a st edního podniku a dále položím teoretické základy 

pro vytvo ení podnikatelského plánu. V praktické !ásti pak popíšu podnikatelský plán  

konkrétního podniku v!etn" finan!ního plánu.  
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I.  TEORETICKÁ  ÁST 
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1 PODNIKATELSKÁ  INNOST 

V této !ásti se budeme v"novat definici podnikání a jeho právními formami. Dále pak  

volbou právní formy a založení spole!nosti s ru!ením omezeným. 

1.1 Podnikání 

Podnikání je charakterizováno n"kolika podstatnými rysy: 

  „Základním motivem podnikání je snaha o vytvo ení zisku jakožto p ebytku výnos# 

nad náklady. 

  Zisk se dociluje uspokojováním pot eb zákazník#. V centru pozornosti podnikatele 

je tedy zákazník s jeho zájmy, požadavky, pot ebami, preferencemi atd. 

  Pot eby zákazník# uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami  

prost ednictvím trhu, což vede k tomu, že musí !elit riziku. Snahou podnikatele je 

sledovat takovou strategii a politiku, která by riziko snížila na p ijatelnou úrove). 

To, co se v daném p ípad" považuje za ješt" p ijatelné riziko, závisí na konkrétních 

okolnostech p edm"tu podnikání, dynamice okolního sv"ta a v neposlední  ad" i na 

osobním založení podnikatele. Jako obecná tendence se prosazuje snaha v"tšiny 

podnikatelských subjekt# o celkovou minimalizaci rizika. 

  Pro jakékoli podnikání je charakteristické, že na jeho po!átku vkládá podnikatel do 

svého podniku kapitál a to bu* vlastní, nebo vyp#j!ený. Velikost tohoto kapitálu je 

zna!n" diferencovaná a závisí jak na p edm"tu podnikání, tak i na jeho rozsahu. 

Majitel ob!erstvení pot ebuje menší kapitál než klenotník a ten zase menší než 

výrobce automobil#“ [1] 

1.2 Podnikání z právního hlediska 

Podnikání dle živnostenského zákona „Živnostní je soustavná !innost provozovaná  

samostatn", pod vlastním jménem, na vlastní zodpov"dnost, za ú!elem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených tímto zákonem“ [2]. 

Podnikání dle obchodního zákoníku „Podnikáním se rozumí soustavná !innost provád"ná 

samostatn" podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpov"dnost za ú!elem dosažení 

zisku. 

Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejst íku, 

b) osoba, která podniká na základ" živnostenského oprávn"ní, 
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c) osoba, která podniká na základ" jiného než živnostenského oprávn"ní 

podle zvláštních p edpis#, 

d) osoba, která provozuje zem"d"lskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního p edpisu. 

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

rejst íku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do  

obchodního rejst íku své skute!né místo podnikání. Sídlem organiza!ní složky podniku  

(§ 7) se rozumí adresa jejího umíst"ní“ [3]. 

1.3 Právní formy podniku 

Výb"r právní formy podnikání záleží zcela na podnikateli.  

Základní právní formy podnikání m#žeme definovat „takto: 

1. Samostatný podnikatel- fyzická osoba=živnostník 

2. Obchodní spole!nosti: 

  Osobní  

! Ve ejná obchodní spole!nost 

! Komanditní spole!nost 

 

  Kapitálové 

! Akciová spole!nost 

! Spole!nost s ru!ením omezeným 

 

3. Družstva 

1. Samostatný podnikatel 

Je nejjednodušší formou podnikání. Mezi jeho výhody pat í zejména jednoduchost  

založení, podnikatel podniká na základ" ud"lení živnosti, nebo koncese. Nevýhodou je 

p edevším neomezené ru!ení. 

2. Obchodní spole!nosti 

Osobní  
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1.3.1 Ve%ejná obchodní spole&nost 

Ve ejnou obchodní spole!ností je spole!nost, ve které alespo) dv" osoby podnikají pod 

spole!nou firmou a ru!í za závazky spole!nosti spole!n" a nerozdíln" celým svým  

majetkem. Spole!níkem ve ejné obchodní spole!nosti m#že být jen FO, která spl)uje  

všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního p edpisu a u níž není 

dána p ekážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním p edpisem, bez ohledu 

na p edm"t podnikání spole!nosti. Je-li spole!níkem PO, vykonává práva a povinnosti  

spojená s ú!astí ve spole!nosti její statutární orgán, pop ípad" jím pov" ený zástupce, 

1.3.2 Komanditní spole&nost 

Komanditní spole!nost je spole!nost, v níž jeden nebo více spole!ník# ru!í za závazky 

spole!nosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejst íku  

(komanditisté) a jeden nebo více spole!ník# celým svým majetkem (komplementá i).   

Komplementá%em: m#že být jen osoba, která spl)uje všeobecné podmínky provozování 

živnosti. Je-li komplementá em PO, vykonává práva a povinnosti spojené s ú!astí v  

komanditní spole!nosti a je její statutární orgán 

Kapitálové 

1.3.3 Akciová spole&nost 

je spole!nost, jejíž základní kapitál je rozvržen na ur!itý po!et akcií o ur!ité jmenovité 

hodnot". Spole!nost odpovídá za porušení svých závazk# celým svým majetkem. Akcioná  

neru!í za závazky spole!nosti. 

Akcie: 

Je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcioná e jako spole!níka podílet se podle 

stanov spole!nosti na jejím  ízení, jejím zisku a na likvida!ním z#statku p i zániku  

spole!nosti.  

1.3.4 Spole&nost s ru&ením omezeným 

Je spole!nost, jejíž základní kapitál je tvo en vklady spole!ník# a jejíž spole!níci ru!í za závazky 

spole!nosti, dokud nebylo zapsáno splacení vklad# do obchodního rejst íku Spole!nost s ru!ením 

omezeným m#že být založena jednou osobou. Jedna fyzická osoba m#že být jediným spole!níkem 

nejvýše t í spole!ností s ru!ením omezeným. Spole!nost m#že mít nejvíce 50 spole!ník#.  

Spole!nost odpovídá za porušení svých závazk# celým svým majetkem. Spole!níci ru!í spole!n" a 
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nerozdíln" za závazky spole!nosti do výše souhrnu nesplacených !ástí vklad# všech spole!ník# 

podle stavu zápisu v obchodním rejst íku. Výše základního kapitálu spole!nosti musí !init alespo)  

200 000 K!. Na základním kapitálu spole!nosti se m#že každý spole!ník ú!astnit pouze jedním 

vkladem. Výše vkladu m#že být pro jednotlivé spole!níky stanovena rozdíln", musí však být  

d"litelná na celé tisíce. Celková výše vklad# musí souhlasit s výší základního kapitálu spole!nosti 

1.4 Hlavní kritéria p%i výb$ru právní formy podnikání 

Výb"r právní formy pat í, mezi nejd#ležit"jší rozhodnutí, která musí podnikatel ud"lat. P i 

tomto rozhodování je t eba zohlednit hlediska da)ová, podnikohospodá ská i výd"le!ná 

Podle Synka „jsou hlavními kriterii pro výb"r právní formy podniku tyto: 

1. Zp#sob a rozsah ru!ení (podnikatelské riziko) 

2. Oprávn"ní k  ízení, tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost  

spolurozhodování apod., 

3. Po!et zakladatel# 

4. Nároky na po!áte!ní kapitál 

5. Administrativní náro!nost založení podniku a rozsah výdaj# spojených se  

založením a provozováním podniku, 

6. Ú!ast na zisku (ztrát"), 

7. Finan!ní možnosti, zvlášt" p ístup k cizím zdroj#m, 

8. Da)ové zatížení, 

9. Zve ej)ovací povinnost“ [4] 

1.4.1 Ad. 1 Zp'sob a rozsah ru&ení 

Na zp#sobu ru!ení a jeho rozsahu závisí riziko podnikatele, který se stává zakladatelem a 

spole!níkem podniku. Podle platné právní úpravy existují v zásad" dv" varianty ru!ení, a 

to: 

a) „Omezené ru!ení, kde podnikatel ru!í pouze do výše nesplaceného majetkového  

vkladu 

b) Neomezené ru!ení, kde podnikatel ru!í za závazky podniku celým svým majetkem, tj. i 

osobním majetkem“ [4] 

1.4.2 Ad 2. Oprávn$ní k %ízení 

T"žišt" spo!ívá v úprav" zmocn"ní vést podnik a zastupovat ho navenek. Obchodní  

zákoník zakotvuje dv" možnosti, a to: 
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1. „Ve vybraných p ípadech je ponechána tato otázka na uvážení majitel#, spole!níku, 

kte í mohou toto zmocn"ní zakotvit nap . do spole!enské smlouvy, 

2. Zákon p edepisuje, jaké orgány podnik musí mít a jaké jsou jejich kompetence 

(nap . akciová spole!nost)“ [4] 

1.4.3 Ad. 3 po&et zakladatel' 

V $eské republice u spole!nosti s ru!ením omezeným i u akciové spole!nosti je možné, 

aby je založila jedna osoba (fyzická nebo u a. s. právnická). Naproti tomu osobní obchodní 

spole!nost musí založit minimáln" osoby dv", nebo+ se v podstat" jedná o sdružení ke  

spole!nému provozování živnosti. Obchodní zákoník také u spole!nosti s ru!ením  

omezeným jako u jediné spole!nosti limituje i maximální po!et spole!ník#, a to na 50 

osob. 

1.4.4 Ad 4. Nároky na po&áte&ní kapitál 

„Minimální rozsah po!áte!ního kapitálu pot ebného pro založení podniku je ze zákona  

definován pouze pro kapitálové spole!nosti, a to u spole!nosti s ru!ením omezeným 

v rozsahu 200 tis. K! a u akciové spole!nosti ve výši 2 mil. K!.“ [4] 

1.4.5 Ad 5 Administrativní náro&nost a rozsah výdaj' spojených se založením a 

provozováním podniku  

„Administrativní náro!nost je p edevším spojena s úpravou podmínek, za kterých podnik 

vzniká. Nejnáro!n"jší je založení akciové spole!nosti, kde p ed zahájením !innosti je  

nezbytné vyhotovit zakladatelskou listinu a stanovy. V obchodních spole!nostech mají 

zpravidla rozhodující vliv na výdaje spojené: 

  S povolením živnosti (musí být živnostenské oprávn"ní na všechny !innosti  

uvedené v p edm"tu !innosti). 

  Se zpracováním spole!enské smlouvy a s jejím notá ským ov" ením 

  Se zápisem v obchodním rejst íku 

  Se zpracováním a zve ejn"ním auditu. 

Naproti tomu u podnikatel#-živnostník# se jedná o jednorázový výdaj, který uhradí za  

vydání nap íklad živnostenského oprávn"ní.“ [4] 
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1.4.6 Ad 6 Ú&ast na zisku (ztrát$) 

„Míra rizika podnikatele je úm"rná jeho ú!asti na zisku (ztrát"). U osobních spole!ností 

v p ípad", že spole!níci neuzav eli dohod o rozd"lování zisku, p ípadn" se nedohodli již 

p i formulaci spole!enské smlouvy, d"lí se zisk rovným dílem mezi všechny spole!níky. 

Obdobná úprava platí i pro kapitálovou spole!nost, spole!nost s ru!ením omezeným.  

Pouze u akciových spole!ností podíl na zisku u akcioná e (dividenda) závisí na rozhodnutí 

valné hromady. D#ležitou skute!ností však je také zdan"ní zisku u akciové spole!nosti a u 

spole!nosti s ru!ením omezeným, protože zisk vyprodukovaný firmou podléhá dvojímu 

zdan"ní. Nejd íve je zdan"n daní z p íjmu právnických osoba a následní daní z p íjmu osob 

fyzických.“ [4] 

1.4.7 Ad. 7. Finan&ní možnosti 

Jde o možnosti zvýšení vlastního kapitálu a o p ístup k cizímu kapitálu. Úv"rové možnosti 

jednotlivých právních forem se odvíjí od výše kapitálu, se kterým spole!nosti disponují, 

d#ležitá je i míra ru!ení spole!ník#. 

1.4.8 Ad. 8. Da(ové zatížení 

V naší da)ové soustav" máme jak dan" p ímé (da) z p íjmu, da) z nemovitostí, da) z  

p evodu nemovitostí, da) d"dickou a darovací, da) silni!ní) tak i dan" nep ímé (da) 

z p idané hodnoty, dan" spot ební)  

1.4.9 Ad. 9. Zve%ej(ovací povinnost 

„Zve ej)ovací povinnost je upravena zákonem !. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve  

zn"ní pozd"jších p edpis#, zákonem !. 563/1991 Sb., o ú!etnictví ve zn"ní pozd"jších 

p edpis# a zákonem !. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve zn"ní pozd"jších p edpis#.  

Zve ej)ovací povinností se rozumí povinnost spole!nosti publikovat auditovanou ú!etní 

záv"rku do 30 dn# po konání valné hromady, která tuto záv"rku projednala.“ [4] 

1.5 Jak založit s.r.o. 

Prvním krokem „je založení spole&nosti. Tento pojem nelze v žádném p ípad"  

zam")ovat se vznikem spole!nosti. 

§ 57 Obchodního zákoníku (dále jen OZ) stanoví, že obchodní spole!nost se zakládá  

spole!enskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli, nevyplývá-li z jiných ustanovení 
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OZ n"co jiného. Pro spole!enskou smlouvu spole!nosti s ru!ením omezeným zákon  

stanovuje obligatorní formu notá ského zápisu. Pakliže bude mít daná s.r.o. pouze jediného 

spole!níka (a+ jím bude fyzická osoba !i právnická osoba), nazývá se tento dokument  

zakladatelskou listinou, avšak veškeré jeho nezbytné náležitosti jsou se spole!enskou 

smlouvou zcela identické. 

Nezbytnými náležitostmi spole!enské smlouvy nebo zakladatelské listiny jsou: 

  Obchodní jméno 

  Sídlo 

  Ur!ení spole!ník# a uvedení jejich sídla, resp. trvalého bydlišt" 

  P edm"t podnikání 

  Výše základního jm"ní a výše vklad# jednotlivých spole!ník# 

  Jména a bydlišt" prvních jednatel# a zp#sob, jakým jednají  

  Jména a bydlišt" !len# dozor!í rady (pokud se z izuje) 

1.6 Složení vklad' 

Zp#sob složení vklad# stanoví podle § 60 OZ spole!enská smlouva nebo zakladatelská 

listina. Nej!ast"ji se volí složení vklad# na bankovní ú!et, který se nov" založí na jméno 

správce vklad#. 

Banka, u níž je ú!et z ízen, na požádání vydá potvrzení o složení vklad# a jejich výši. K 

vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka p edložení spole!enské smlouvy, nebo  

zakladatelské listiny. Potvrzení je t eba p i podání návrhu na zápis do Obchodního  

rejst íku.  

1.7 Získání živnostenského oprávn$ní 

Stejn" jako fyzická osoba musí i právnická osoba mít živnostenské oprávn"ní (koncesi) pro 

své podnikání, pakliže se nechce dostat do rozporu se zákonem. 

Ohlášení živnosti provádí právnická osoba na místn" p íslušném živnostenském ú ad", tím 

je zpravidla živnostenský odbor na m"stském ú ad". Závazné náležitosti ohlášení jsou  

ur!eny v § 45 Živnostenského zákona. 

Mezi nutné p ílohy pat í podle § 46 Živnostenského zákona zejména: 
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  Výpis z rejst íku trest# odpov"dného zástupce 

  Doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 K! za každou ohlašovanou živnost 

  Doklady o odborné zp#sobilosti požadované u  emeslných a vázaných živností 

  $estné prohlášení odpov"dného zástupce 

  Doklady, které prokazují p ípadné provozování živnosti pr#myslovým zp#sobem 

  Doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je z ízena 

1.8 Zápis spole&nosti do Obchodního rejst%íku 

Návrh na zápis do Obchodního rejst íku se podává u p íslušného rejst íkového soudu, a to 

ve lh#t" 90 dn# od založení spole!nosti, p i!emž jej podepisují všichni jednatelé. Podpisy 

musí být ú edn" ov" eny. 

Jako povinné p ílohy se k návrhu na zápis p ikládají: 

  Spole!enská smlouva nebo zakladatelská listina 

  Oprávn"ní k podnikatelské !innosti (živnostenské listy apod.) 

  Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 m"síc# osv"d!ující vlastnické právo k  

prostorám, do nichž spole!nost umístila své sídlo 

  Dokument o spln"ní vkladové povinnosti 

  Výpis z Rejst íku trest# pro jednatele ne starší 3 m"síc# 

  $estné prohlášení jednatel#, že jsou pln" zp#sobilí k právním úkon#m 

  $estné prohlášení jednatel#, že spl)ují podmínky provozování živnosti podle § 6 

Živnostenského zákona 

  $estné prohlášení jednatel#, že spl)ují podmínky podle § 38l OZ 

Tato fáze je nejv"tším úskalím námi popisovaného procesu. Rejst íkové soudy !asto  

vy izují návrhy na zápis do Obchodního rejst íku i p#l roku. 

Dnem, kdy je s.r.o. zapsána do Obchodního rejst íku, zárove) vzniká a stává se tak  

právnickou osobou se zp#sobilostí k právním úkon#m. V mezidobí mezi založením  

spole!nosti a jejím vznikem má zp#sobilost k právním úkon#m pouze tehdy, pokud 

 pozd"ji v souladu se zákonem vznikne.“ [5] 
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2 PODNIKATELSKÝ PLÁN 

V této kapitole se budu zabývat teoretickým vytvá ením podnikatelského plánu a jeho 

strukturou. Je d#ležité zamyslet se nad tím, co vlastn" podnikatelský plán p edstavuje a 

jaké jsou jeho funkce. 

Podnikatelský plán „p edstavuje programový dokument, jehož podoba a ú!el se do jisté 

míry liší v závislosti na velikosti organizace. U velkých a st edních organizací p edstavuje 

podnikatelský plán jeden z typických praktických výstup# strategického managementu a je 

sestavován z následujících d#vod#: 

  Je to souhrnný dokument, jenž komplexn" prezentuje zám"ry, kterých má  

organizace dosáhnout v ur!itém období. V této podob" slouží jako programový  

dokument pro statutární orgány a podklad pro formování taktických plán# 

  Slouží jako nástroj realizace závažných zm"n, jako základ pro rozhodování v  

p ípadech, kdy organizace stojí p ed dalekosáhlými zm"nami, nap . slou!ením,  

rozd"lením, uzav ením ur!itých útvar# apod. 

  Je nástrojem pro posouzení technicko-ekonomické smysluplnosti významné  

investi!ní akce; v p ípad" jejího schválení/p ijetí slouží podnikatelský plán jako 

projektový“ [6] 

2.1 Funkce podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán je sestavován p ed zapo!tením podnikatelských aktivit, v p ípad"  

pot eba dodate!ného kapitálu pro expanzi firmy, p i žádosti o bankovní úv"r pro  

informování o strategii budoucího vývoje organizace a mnoha dalších d#vod#. Tvorba  

podnikatelského plánu má následující „funkce a p ínosy: 

  P ispívá k hledání a  ešení mnoha potenciálních problém#, a podporuje tak  

zvyšování výkonnosti organizace a její p ipravenosti pro budoucnost. 

  Eliminuje mnoho potencionálních chyb, které takto vzniknou pouze teoreticky, ale 

ne ve skute!nosti (!asto díky komplexn"jšímu sb"ru a lepší analýze dat) 

  P i jeho zpracování se tv#rce nau!í procesu plánování, což je nutné pro dlouhodobé 

p ežití organizace, a schopnosti reagovat na zm"n"né podmínky. 

  Je zdrojem informací o tom, kdy vznikne pot eba finan!ních prost edk#, jak bude 

velká a jaký bude její !asový horizont. To je d#ležité p edevším proto, že  
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podkapitalizování a nedostatek hotovosti jsou jedn"mi z nej!ast"jších p í!in  

p ed!asného zániku mnoha organizací. Management se zárove) u!í  ešit finan!ní 

otázky. 

  Sestavením plánu se obvykle zvýší d#v"ra v jeho realizovatelnost. 

  Pomáhá zam"stnanc#m pochopit podnikovou kulturu a osvojovat si ji.“ [6] 

2.2 Struktura podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán organizace je výstupem strategických aktivit vrcholového vedení  

organizace, který zahrnuje cíle organizace, její strategii a projekty. Slouží jako strategický 

návod, p íru!ka i operativní pom#cka pro realizaci podnikatelského zám"ru. 

Podnikatelský plán by m"l obsahovat „t i základní !ásti: 

  Popis podnikatelského zám"ru; 

  Ekonomické propo!ty; 

  P ílohy“ [7] 

Struktura podnikatelského plánu není nikde fixn" stanovena. V literatu e m#žeme najít 

velké množství struktur podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu si podnik 

stanoví sám, ale n"které atributy by m"ly z#stat stejné. 

Základní atributy „podnikatelského plán: 

1. Titulní strana a obsah 

2. Shrnutí 

3. Všeobecný popis organizace 

4. Klí!ové osobnosti organizace 

5. Výrobky a služby 

6. Analýza trhu 

7. Odbyt 

8. Výroba 

9. Finan!ní plán 

10.  P íloha“ [7] 
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2.2.1 Titulní strana 

Podává stru!ný obsah o podnikatelském plánu. Je velice d#ležité, aby ud"lala dobrý dojem, 

protože je to první strana, kterou bude mít kdokoliv p ed sebou. Na titulní stran" by  

nem"ly chyb"t tyto „údaje: 

  Název a sídlo spole!nosti 

  Jména podnikatel# a kontakty (nap . telefon, email) 

  Popis podniku a povaha podnikání 

  Zp#sob financování“ [6] 

Dále následuje obsah, který m"l být krátký a svou délkou by nem"l p ekonat jednu stranu  

formátu A4. 

2.2.2 Shrnutí 

Nesmí být chápáno jako úvod, ale jako stru!ná p edstava toho, co je na následujících 

stránkách popsáno podrobn"ji. Po p ed!tení shrnutí se má v !tená i vzbudit zv"davost, aby 

do!etl podnikatelský plán do konce. Tato !ást se p edstavuje hlavní myšlenku plánu,  

výrobky a služby, strategii, atd. 

2.2.3 Všeobecný popis organizace 

„Minulost. Na za!átku popisu organizace, bývá stru!ná historie firmy. M"l by zde být, jak 

datum založení, tak i motivace vedoucí k založení organizace. Dále následuje oblast  

podnikatelské !innosti, informace o výrobcích a službách 

Budoucnost. Nejd íve je t eba definovat vizi firmy, od které se pak odvodí cíle organizace. 

Formulace cíl# by m"li být stru!né a vždy trochu „reklamní“ nap . Do p"ti let 10krát zvýšit 

hodnotu organizace.“ [6] 

2.2.4 Klí&ové osobnosti organizace 

P edstavení klí!ových osobností. Tato kapitola je pro potencionální investory d#ležitým 

informa!ním zdrojem pro posouzení organizace a zpravidla ji !tou jako první. Klí!ovým 

osobnostem p ikládají pro úsp"ch organizace velký význam a !asto se tvrdí, že dobré  

vedení s pr#m"rným výrobkem je lepší než pr#m"rné vedení s prvot ídním výrobkem. P i 

p edstavování osobností se za!íná jejich dosaženém vzd"lání a praxí, zejména v  ídících 

funkcích. Úplné životopisy nejsou nutné, ty mohou být uvedeny v p íloze. 
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Organiza&ní struktura. Klasickým nástrojem znázorn"ní organiza!ní struktury je  

organiza!ní schéma, které popisuje za azení jednotlivých !len# firmy, jejich propojení a 

vztahy mezi funkcemi. 

 

2.2.5 Výrobky a služby 

Výrobky a služby je nutné popsat proto, aby byli !tená i srozumitelné další úvahy o trhu a 

o!ekávaném obratu. Popis je t eba omezit na nejd#ležit"jší výrobky a m"l by za!ínat  

hlavními nositeli obratu. V popisu je d#ležité se zmínit o všech d#ležitých technických 

funkcích, avšak není nutné se zabývat technickými podrobnostmi. 

2.2.6 Analýza trhu 

Relevantní sou!ástí každého podnikatelského plánu je analýza trhu, na kterém chce  

organizace prodávat své výrobky a poskytovat služby. Prezentace výsledk# analýzy  

umož)uje investor#m lépe porozum"t velikosti trhu a faktor#m, které podstatn" ovliv)ují 

poptávku. 

Analýzu trhu provádíme v následujících „ krocích: 

  Získávání informací. 

  Popis celkového trhu. 

  Vymezení a popis tržních segment#. 

  Odhady objemu produkce. 

  Analýza konkurence. „[6] 

2.2.7 Odbyt 

Úsp"šný prodej nových výrobk# je !asto obtížn"jší než jejich prodej. I kvalitní výrobek !i 

služba jsou ur!eny k zániku, pokud si nenajdou cestu k zákazníkovi. P i stanovování  

odbytové strategie si musí podnik ud"lat jasno v oblastech zp#sobu distribuce, reklamy a 

cen za výrobky a služby. 

2.2.8 Výroba 

Výrobní strategie. Investora na výrobní strategii zajímá hlavn" to, jak p ispívá k úsp"šnosti 

firmy. Toto p isp"ní m#že mít mnoho r#zných podob, „ nap íklad: 
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  Organizace disponuje levným výrobním postupem 

  Organizace je schopna vyráb"t klí!ové komponenty, které nejsou na trhu; 

  Organizace z cenových d#vod# neprovozuje vlastní výrobu a výrobky objednává u 

externích dodavatel#.“ [6] 

2.2.9 Finan&ní plán 

Hlavním cílem finan!ního plánu je ukázat investor#m, jak se bude vyvíjet finan!ní situace 

firmy, za p edpokladu dosažení všech plánovaných cíl#. V praxi jde o p edložení  

podnikatelských plán#, které se skládají zejména z podklad# pro finan!ní plánování.  

Zásadou by m"lo být zam" ení se na d#ležité údaje. Finan!ní plán tvo í „zejména: 

  Plánovaný výkaz zisk# a ztrát, jenž vy!ísluje výnosy, náklady a hospodá ský  

výsledek, které organizace p edpokládá v jednotlivých letech; 

  Plánovaná rozvaha, která charakterizuje vývoj majetku organizace, tj. jeho  

stálých a ob"žných aktiv i zdroj# financování tohoto majetku vlastním a cizím 

kapitálem; 

  Plán pen"žních tok#, který specifikuje p edpokládané p íjmy a výdaje v  

jednotlivých letech v!etn" pohotových finan!ních prost edk# na konci každého 

roku; 

  Soustava finan!ních ukazatel#, které slouží k posuzování variant plánu 

z hlediska rentability, likvidity, finan!ní stability apod.“ [6] 

2.2.10 P%íloha 

Rozsah p ílohy je individuální, m#že mít i padesát a více stran. Aby se omezil po!et stran, 

„mohou se n"které podklady uvést v seznamu a tento seznam lze p ipojit k p íloze s  

poznámkou, že uvedené podklady jsou k dispozici. Do p ílohy by m"ly být za azeny: 
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  Životopisy klí!ových osobností; 

  Analýza trhu; 

  Zprávy, !lánky a pojednání z novin a !asopis# o trhu a výrobku; 

  Podklady z finan!ní oblasti – rozvahy a výkazy zisk# a ztrát za posledních 3 – 5 let; 

  Obrázky výrobk# a prospekty; 

  Technické výkresy; 

  D#ležité smlouvy, nap . odbytové.“ [6] 
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II. PRAKTICKÁ  ÁST 
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3 PRAKTICKÁ  ÁST PODNIKATELSKÝ PLÁN 

V praktické !ásti se již budu v"novat tvorb" podnikatelského plánu konkrétního podniku, 

na základ" informací z teoretické !ásti.  

3.1 Titulní strana 

Název firmy: Bikeworld.cz 

Logo:  

Sídlo firmy: Legioná ská 130 Bu!ovice 

Spole!níci: Jan Novák, Úlehla 1343, Bu!ovice 685 01 

Petr Kyjovský, U Škol 964, Bu!ovice 685 01 

Forma podnikání: Spole!nost s ru!ením omezeným 

P edm"t podnikání: Prodej a servis jízdních kol 

Financování podniku: Financování podniku si zajistí spole!níci ze svých zdroj#. Jednateli 

se stanou oba dva spole!níci, d"lit o zisk se budou každý shodným podílem Jan Novák 

50%, Petr Kyjovský 50%. Základní kapitál bude !init 400 000k!. Každý ze spole!ník# 

vloží pen"žitý vklad 200 000k!. Pan Kyjovský se rozhodl, že k tomuto vkladu ješt" do 

spole!nosti vloží osobní automobil Škoda Roomster v hodnot" 338 000k!. 

3.2 Shrnutí 

Pan Novák a pan Kyjovský se rozhodli založit firmu Bikeworld.cz s.r.o., která se bude 

zabývat a prodejem a servisem jízdních kol. Hlavními !innostmi této spole!nosti tedy bude 

prodej všech kategorií jízdních kol a jejich servis, v zim" k t"mto !innostem p ibude i  

servis lyží. 

Když se spole!níci rozhodovali o založení této firmy, d#ležitým faktorem bylo spojení 

práce s koní!kem a tím spln"ní podnikatelského snu. Dalším d#ležitým hlediskem pro start 

podnikání byla analýza trhu, díky které se zjistil stále rostoucí zájem o  

cyklistiku a zvyšující se prodej jízdních kol.  
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3.3 Všeobecný popis organizace 

Ideální právní formou pro firmu Bikeworld.cz se jeví spole!nost s ru!ením omezeným díky 

relativn" nízkému základnímu kapitálu. Je to nej!ast"jší forma právnické osoby v $R a 

vzbuzuje u zákazník# d#v"ru. Spole!nost Bikeworld.cz s.r.o., která bude na základ" tohoto 

podnikatelského plánu založena, se stane spole!ností s ru!ením omezeným se dv"ma  

spole!níky. Firma bude vytvo ena tak, aby pokryla poptávku zejména regionálního trhu, po 

kvalitním zboží za rozumnou cenu. Filozofie spole!nosti Bikeworld.cz s.r.o. je založena na 

prodeji mén" známých !eských zna!ek za p im" enou cenu, na rozdíl od drahých cizích 

zna!ek které nabízí konkurence. Firma chce také nabídnout kvalitní servis a  

prost ednictvím internetových stránek poskytnout zákazníkovi vysoký komfort p i  

komunikaci s ní. Výrobky budou zam" eny na širokou skupinu zákazníku, kte í hledají 

kvalitu za nízkou cenu. Proto bude firemním sloganem „Bikeworld, bike pro každého“.  

3.3.1 Poslání 

„Prosperita a úsp"ch spole!nosti Bikeworld.cz je založena zejména na prodeji kvalitních 

!eských výrobk# za rozumnou cenu a na poskytování odborného servisu, tak aby dokázala 

splnit i nejnáro!n"jší p ání zákazník#.“  

3.4 Klí&ové osobnosti organizace 

Spoluvlastníky podniku jsou dv" osoby ing. Jan Novák a Mgr. Petr Kyjovský. Oba mají 

p edpoklady pro vedení firmy a disponují praxí v oboru. 

Ing. Jan Novák 

  28 let 

  5-leté studium Managementu a Marketingu na Univerzit" Tomáš Bati ve Zlín" 

  Manažer firmy Pegas nonwovens s.r.o. 5 let 

  Externí spolupracovník firmy JKZ a.s. 

  Aktivní cyklista 
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Mgr. Petr Kyjovský 

  29 let 

  5-leté dvouoborové studium u!itelství ob!anské výchovy a t"lesné výchovy na  

Pedagogické fakult" a Fakult" sportovních studií MU v Brn" 

  3-letá praxe trenéra fitness 

  5-letá praxe mechanika ve firm" Rockybikes s.r.o. 

  Aktivní cyklista 

Od založení firmy si spole!níci slibují prosazení se v oboru jím blízkém a vytvo ení zisku 

na základ" jejich podnikání. 

3.4.1 Zam$stnanci 

Spole!nost bude mít celkov" 3 zam"stnance, kterými budou oba spole!níci a pan David 

Machálek, který je zkušeným mechanikem s dlouholetou praxí. 

3.5 Výrobky a služby 

Protože pan Novák má dobré vztahy s firmou Pell´s s.r.o. stane se spole!nost Bikeworld.cz 

s.r.o. autorizovaným prodejcem této zna!ky. Hlavním p edm"tem prodeje budou jízdní 

kola r#zných kategorií. Spole!nost Pell´s je také dovozcem oble!ení a dopl)k# zna!ek 

Gaerne, Nalliny, Pedros, Cratoni, které bude mít firma také ve své nabídce. V  prodejn" 

bude k p ímému prodeji z každé kategorie n"kolik model#, pokud bude zákazník chtít jiný 

model, samoz ejm" si jej m#že objednat z katalogu. V P íloze je uveden seznam 

nabízených kol.  

3.5.1 Servis jízdních kol 

Samoz ejmostí mezi nabízenými službami, je servis jízdních kol, ke kterému v zim"  

p ibude servis lyží a snowboard#. 
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3.5.1.1 Malý servis- cena 200,-K  

  Se ízení brzd 

  Se ízení  azení 

  Se ízení hlavového složení 

  Dotažení klik 

  Dofouknutí kol na správný tlak 

  Dotažení pedál# 

  Celková kontrola kola a stavu opot ebovaných díl# 

3.5.1.2 Standardní servis- cena 400,-K  

  Se ízení brzd 

  Se ízení  azení 

  Se ízení hlavového složení 

  Dotažení klik 

  Dofouknutí kol na správný tlak 

  Dotažení pedál# 

  Promazání  et"zu a všech d#ležitých sou!ástek 

  Zm" ení stavu  et"zu 

  Celková kontrola kola a stavu opot ebovaných díl# 
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3.5.1.3 Velký servis- cena 600,-K  

  Se ízení brzd 

  Se ízení  azení 

  Se ízení hlavového složení 

  Dotažení klik 

  Dofouknutí kol na správný tlak 

  Dotažení pedál# 

  Promazání  et"zu a všech d#ležitých sou!ástek 

  Zm" ení stavu  et"zu 

  Vycentrování kol 

  Se ízení kónus# náboj# 

  Promazání st edového a hlavového složení 

  Celková kontrola kola a stavu opot ebovaných díl# 

3.5.2 Zimní servis lyží a snowboard' 

Lyže 

malý (broušení hran, skluznice, voskování) 250,-K! 

velký (broušení hran, skluznice, voskování, oprava skluznice) 350,-K! 

snowboardy 

malý (broušení hran, skluznice, voskování) 350,-K! 

velký (broušení hran, skluznice, voskování, oprava skluznice) 450,-K! 

3.6 Analýza trhu 

Cyklistika jako jeden z moderních sport# zažívá v $eské republice obrovský boom. „$eši 

koupili v roce 2007 390 000 jízdních kol, což bylo celkov" o 40 000 bicykl# více než v 

roce 2006. V"tšina v tuzemsku prodaných kol p itom pocházela z dovozu. 
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Graf 1 Prodej kol v  R v ks 

 

Zdroj: ASPK, prodej jízdních kol a cyklodoprava 2006, Dostupné z www 

http://www.cyklostrategie.cz/download/aktuality/prodej-jizdnich-kol-a-cyklodoprava.pdf 

 V roce 2006 $eši za jízdní kola utratili 2,7 miliardy korun a další 1,8 miliardy korun dali 

za náhradní díly a p íslušenství.“ [7] 

Graf 2 Objem prodeje cyklistického zboží v mld. K! 

 

Zdroj: ASPK, prodej jízdních kol a cyklodoprava 2006, Dostupné z www 

http://www.cyklostrategie.cz/download/aktuality/prodej-jizdnich-kol-a-cyklodoprava.pdf 

Jak je doloženo na výše zmín"ných grafech cyklistika zažívá v $eské republice obrovský 

rozmach. Je však také pravda, že u nás najdeme velké množství obchod# s jízdními koly. 

Dle názor# spole!ník# však kvalita nabízených služeb pokulhává, proto se rozhodli za!ít 

podnikat práv" v tomto oboru. Majitelé spole!nosti si myslí, že firmy podnikající 

v cyklistice mají velké nedostatky ve využívání internetu a komunikaci se zákazníkem, 

v tom je vid"t p íležitost pro firmu Bikeworld.cz s.r.o., která by m"la lidem nabídnout  

daleko pohodln"jší nákup a poskytnutí kvalitního servisu.  
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3.6.1 Konkurence 

Firma Bikeworld.cz s.r.o. bude hledat zákazníky p edevším z okresu Vyškov. Mezi její 

hlavní konkurenty pat í zejména: 

3.6.1.1 Cyklosport !astulík Bu ovice 

Firma byla založena v roce 2000. Ve své nabídce má p edevším kola zna!ek Dema a 

Author. Poskytuje veškerý servis kol a v zim" také lyží a snowboard#. Nabízí také  

cyklistické oble!ení zna!ky Progress a sou!ástí prodejny je i bazar.  

3.6.1.2 V"lo Hanák, Slavkov u Brna 

Podnik byl založen v roce 1998. Nabízí kompletní sortiment slovenské zna!ky Kelly´s, 

dále široký výb"r oble!ení a cyklistických dopl)k#. Krom" servisu kol je možné si zde i 

nechat opravit šicí stroj. Velo Hanák je jediným prodejcem jízdních kol ve Slavkov".  

3.6.1.3 Velo Usnul 

Tuto firmu lze považovat za nejv"tšího konkurenta spole!nosti Bikeworld.cz. s.r.o. Její 

nespornou výhodou jsou dlouholeté zkušenosti, na trhu p#sobí již od roku 1995. Disponuje  

velkou prodejnou, která je výborn" situovaná u supermarketu Hypernova. Nabízí pestrý 

výb"r kol zna!ek Author, Trek, Pells a dalších. V oblasti oble!ení nabízí zejména italské 

zna!ky Castelli a Sidi, které pat í mezi nejlépe hodnocené v cyklististických !asopisech. 

Samoz ejmostí je servis kol a v zim" lyží a snowboard#.  

3.7 Marketingový plán 

Firma by se m"la dob e uvést na trh prost ednictvím vhodných marketingových politik. 

3.7.1 Place 

Spole!nost Bikeworld.cz s.r.o. bude podnikat v Bu!ovicích na adrese Komenského 618  

Bu!ovice. Prodejna bude situovaná v centru m"sta v blízkosti nám"stí. K firm" se bude dát  

pohodln" p ijet autem a dob e zaparkovat na velkém parkovišti u m"stského ú adu.  

Firma Bikeworld.cz s.r.o. za!ne podnikat až v roce 2010 z d#vodu uzavírky silnice E 50. 

3.7.2 Price 

Cena servisu bude odvozená od konkurence. Spole!nost se bude snažit spíše snižovat 

 náklady a tla!it ceny dol#. Na kolech Pell´s, které prodá, bude 30% marže. 
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3.7.3 Product 

Firma bude prodávat kola zna!ky Pell´s, která se t"ší stále v"tšímu zájmu cyklist#. Je to 

mladá firma, která se snaží prosadit na trhu. Tyto kola by m"li být velice kvalitní, d#kazem 

jsou úsp"chy !eské reprezentantky Lady Kozlíkové, která jezdí práv" na kolech od  

Brn"nské firmy Pell´s. Kozlíková se stala na kole Pell´s mistryní sv"ta v dráhové  

cyklistice, což výrazn" pomohlo této malé firm" k širšímu pov"domí u ve ejnosti.  

 

3.7.4 Promotion 

Podpora prodej 

Na podporu prodeje p i zakládání malého a st edního podniku je d#ležité klást velký d#raz. 

Firma se bude snažit podpo it prodej za pomoci t"chto prost edk#: 

  Internetové stránky 

  Prezentace na veletrzích 

  Sponzorování cyklistického týmu 

  Po ádní cyklistických závod# 

  Reklama na služebním aut" 

  Nákup na úv"r 

3.7.4.1 Internetové stránky 

Internetové stránky jsou dnes v podstat" nutností. V této oblasti je vid"t nejv"tší slabina 

konkurence, protože ani jedna z  konkuren!ních firem na okrese Vyškov nemá www  

stránky. Jde zcela ur!it" o výbornou propagaci firmy a z tohoto d#vodu se chce spole!nost  

Bikeworld.cz s.r.o. zam" it na tuto oblast podrobn"ji. Firma chce zákazníkovi nabídnout 

n"co navíc a to zejména v oblasti informovanosti prost ednictvím www stránek a e-mailu, 

nebo sms zpráv. Zákazníci, kte í si nechají, nap . spravit kolo dostanou zprávu o stavu  

jejich opravy mailem, nebo prost ednictvím sms zprávy na jejich mobilní telefony. Díky 

tomuto informa!ním systému si budou moci kolo vyzvednout hned, jakmile bude hotové. 
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3.7.4.2 Prezentace 

Firma se zú!astní každoro!n" po ádaného listopadového veletrhu Sport-life na  

Brn"nském výstavišti. Zde bude propagovat kola zna!ky Pell´s, jejichž se stane  

autorizovaným prodejcem. Využije tak, této akce ke zviditeln"ní naší spole!nosti. 

3.7.4.3 Po#ádní cyklistických závod$ 

Spole!nost má v plánu se finan!n" podílet na po ádání cyklistického závodu Brn"nská 50.  

Tohoto tradi!ního maraton horských kol se každým rokem ú!astní p es tisíc biker# z celé 

$R. Ú!ast na tomto závod" by m"la být dobrou reklamou. 

3.7.4.4 Sponzorování cyklistického týmu 

Spole!nost Bikeworld.cz s.r.o. chce finan!n" podpo it stále po!etn"jší tým závodník# CK 

Bu!ovice. Tito závodníci od nás budou mít slevy na vybrané modely kol zna!ky Pell´s. 

Spole!níci v" í, že nás budou dob e prezentovat na závodech !eského poháru horských kol, 

kde budou nosit cyklistické dresy s naším logem.  

3.7.4.5 Reklama na služebním aut" 

Na aut" Škoda Roomster, které vložil do spole!nosti pan Novák se nechá natisknout  

reklama od firmy Rena s.r.o. Toto auto se bude využívat k nákupu zboží a materiálu.  

3.7.4.6 Nákup na úv"r 

Samoz ejmostí je, že firma nabídne nákup jízdních kol na splátky. Tuto službu bude  

zajiš+ovat spole!nost Essox s.r.o. 

3.7.5 Swot analýza 

3.7.5.1 Silné stránky 

Praxe v oboru 

Znalost prost edí 

Manažerské zkušenosti 
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3.7.5.2 Slabé stránky 

Za!ínající podnik 

Nejistota úsp"chu 

Pom"rn" mladý v"k obou spole!ník# 

3.7.5.3 P#íležitosti 

Velký zájem o cyklistiku 

Slabá konkurence na okresu Vyškov 

3.7.5.4 Hrozby 

Finan!ní krize 

Zm"na spot ebitelských preferencí 

3.8 Finan&ní plán 

Po!áte!ní kapitál je tvo en t"mito vklady spole!ník#. 

Vklady vložené pan Novákem 

Tabulka 1 Vklady vložené panem Novákem 

Osobní po&íta& 20 000 

Pen$žitý vklad 200 000 

 

Vklady vložené panem Kyjovským 

Tabulka 2 Vklady vložené panem Kyjovským 

 !"#$%&'()"*"#+,&-."/'&0"*!)12& 334&555&

61$78+)9&:.,'/& 200 000 

;,'!)$%&.'<+)=,&>1,.1*& 758 000 
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3.8.1 Zahajovací rozvaha k 1.1. 2010 

Tabulka 3 Rozvaha 

Ozna!ení Aktiva 1.1. 2010 
 Aktiva celkem 758 000
A. Pohledávky za zapsaný základní kapitál 
B. Stálá aktiva 338 000
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
B. II: Dlouhodobý hmotný majetek 338 000
B II 1 Samostatné movité v ci 20 000
B. III. Dlouhodobý finan!ní majetek 
C. Obježná aktiva 
C. I: Zásoby 
C. II: Dlouhodobé pohledávky 
C. III: Krátkodobé pohledávky 
C. IV.  Krátkodobý finan!ní majetek 400 000
D. Ostatní aktiva 
D. I. "asové rozlišení 
 Aktiva celkem 758 000
 
 
Ozna!ení Pasiva 1.1. 2010 
A. I. Základní kapitál 758 000
A. II. Kapitálové fondy 
A.III: Rezervní fondy, ned litelný zisk a ostatní fondy ze zisku 
A.IV. Výsledek z hospoda#ení minulých let 
A.V. Výsledek hospoda#ení b žného ú!etního období (+//) 
B. Cizí zdroje 
B. I. Rezervy 
B. II. Dlouhodobé závazky 
B.III: Krátkodobé závazky 
B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci 
C. Ostatní pasiva 
C. I. "asové rozlišení 
 Pasiva celkem 758 000

3.8.2 Plán náklad" 

Náklady se majitelé spole!nosti rozhodli roz!lenit na vstupní, provozní, propaga!ní a 

mzdové. 
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3.8.2.1 Vstupní náklady 

Do vstupních náklad$ pat#í:  

  Notá#ské poplatky 

  Poplatky za zápis do obchodního rejst#íku 

  Nákup pokladny 

  Po#ízení software 

V prvním roce podnikání jsou vstupních náklad$ zahrnuty: 

  Po#ízení zboží 

  Po#ízení materiálu 

V dalších letech se budou tyto položky po!ítat do náklad$ provozních. Spole!níci se tak 

rozhodli proto, že bez zboží a materiálu nemohou bezprost#edn  za!ít podnikat. Celkové 

vstupní náklady tak !iní 337 000 K!. Vstupní náklady budou financovány ze základního 

kapitálu spole!nosti.  

 

Tabulka 4 Vstupní náklady 

;!)(<$%&$=.,'/?&

 #/"#%& Q1 2010 

@")=A!.B&<"<,').?& 25 000 

6"<,').?&C'&C=<+!&/"&"#>D"/$%D"&21E!)A%.( 5 000 

6"A%C1$%&!"F)G'21& 10 000 

6"A%C1$%&*')12+=,(& 15 000 

6"A%C1$%&C#"8%& 250 000 

6"A%C1$%&!)2"EH&'&$=A'/%& 15 000 

@=.(<&<".,'/$?& 17 000 

I1,.":B&:!)(<$%&$=.,'/?& 337 000 
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3.8.2.2 Provozní náklady 

Sem pat#í náklady na chod podniku, jako jsou: 

  Telefon a internet 

  Náklady na provoz služebního vozidla 

  Spot#eba elektrické energie 

  Vedení ú!etnictví 

  Nájemné 

Ro!ní výše náklad$ na provoz podniku bude 330 000 K!. Náklady jsou hrazeny m sí!n , 

jejich m sí!ní výše bude 27 500 K!. V prvních m sících budou hrazeny ze základního  

kapitálu a v dalších ze zisku. 

 

Tabulka 5 náklady na provoz podniku 

3.8.2.3 Náklady na podporu prodeje 

K správnému chodu firmy je t#eba investovat do podpory prodeje. Do náklad$ na podporu 

prodeje jsou zahrnuty tyto náklady: 

  Náklady na tvorbu www stránek 

  Reklama v tisku 

  Náklady na tvorbu vizitek 

  Náklady na potisk auta 

  Sponzorské dary 

Náklady na provoz podniku 2010 

Období Q1 Q2 Q3 Q4 2009 
Telefon a internet 4 500 4 500 4 500 4 500 18 000
Provoz služebního vozidla 23 000 23 000 23 000 23 000 92 000
Spot#eba elektrické energie 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000
Vedení ú!etnictví 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000
nájemné 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000
celkem 82 500 82 500 82 500 82 500 330 000
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Tabulka 6 P ímé náklady na podporu prodeje 

 !"#$%&'()*+,%&*%-.+-./0%-/.+121 3454%

67+.7"% Q1 Q2 Q3 Q4 2009 

8'()*+,%&*%9:./70%;;;%<9/'&1(% 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

=1()*#*%:%9><(0% 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

8'()*+,%&*%9:./70%:>?>91(%% 100 100 100 100 400

8'()*+,%&*%-.9><(%*09*% 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

@-.&?./<($%+*/,% 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

A1)(1#% 19 600 19 600 19 600 19 600 78 400
 

3.8.2.4 Mzdové náklady 

Spole nost Bikeworld.cz s.r.o. bude mít 3 zam!stnance, ke spole ník"m panovi Novákovi 

a Kyjovskému p#ibude zkušený mechanik pan David Machálek. Mzdové náklady tvo#í: 

hrubá mzda a zákonné odvody sociálního a zdravotního pojišt!ní za zam!stnance (35% 

z hrubé mzdy). V prvním roce podnikání jsou mzdové náklady na jednoho zam!stnance  

20 000k /m!síc. Celkové ro ní náklady tak budou  init 240 000k . V dalších letech by tyto 

náklady m!ly nar"st meziro n! o 10% v souvislosti s rostoucím ziskem. 

Tabulka 7 Mzdové náklady 

B?+.:$%&'()*+,% 3454%

%67+.7"% Q1 Q2 Q3 Q4 2009 

B?+*%-*&*%B*AC')(*% 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 

B?+*%-*&*%8.:'(*% 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 

B?+*%-*&*%D,2.:<($C. 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 

A1)(1#% 20 000 20 000 20 000 20 000 240 000 
 

3.8.2.5 Výkaz zisk  a ztrát 

V plánovaném výkazu zisk" a ztrát vychází kladný hospodá#ský výsledek ve všech  

variantách. Potvrdil se zde p#edpoklad, že firma bude zisková již v prvním roce  

podnikání. 
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Tabulka 8 výsledovka v roce 2010 

Výsledovka 2010 

Varianta Pesimistická Realistická Optimistická

Celkové tržby podniku 1 379 560 1 428 830 1 478 100
Celkové náklady 985 400 985 400 985 400
Vstupní náklady 337 000 337 000 337 000

Provozní náklady 330 000 330 000 330 000

Propaga!ní náklady 78 400 78 400 58 400

Mzdové náklady 240 000 240 000 240 000

Hospodá"ský výsledek p"ed zdan ním 394 160 443 430 492 700

DPPO 94 598,4 106 423,2 118 248

Hospodá"ský výsledek po zdan ní 299 561,6 337 006,8 374 452

 

3.8.3 Plánové tržby v letech 2010-2011 

V dalších letech se p#edpokládá nár"st tržeb meziro n! o 10 %, s tím bude samoz#ejm! 

souviset i stejné zvyšování náklad". S takovým nár"stem firma po ítá ve všech variantách.  

3.8.3.1 Pesimistická varianta v letech 2010-2011 

Tabulka 9 Výsledovka v letech 2010-2011 pesimistická varianta 

Výsledovka 2010 2011 2012
Celkové tržby podniku 1 379 560 1 517 516 1 350 795,6
Celkové náklady podniku 985 400 1 004 740 1 105 214
Vstupní náklady 337 000 0 0
Provozní náklady 330 000 654 500 719 950
náklady na propagaci 78 400 86 240 94 864
Mzdové náklady 240 000 264 000 290 400
Hospodá"ský výsledek 394 160 512 776 245 582
DPPO 94 598,4 123 066 58 940
Hospodá"ský výsledek po zdan ní

299 561,6 389 710 186 642
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3.8.3.2 Realistická varianta v letech 2010-2011 

Tabulka 10 Výsledovka v letech 2010-2011 realistická varianta 

Výsledovka 2010 2011 2012

Celkové tržby podniku 1 428 830 1 571 713 1 728 884,3
Celkové náklady podniku 985 400 1 004 740 1 105 214
Vstupní náklady 337 000 0 0

Provozní náklady 330 000 654 500 719 950

náklady na propagaci 78 400 86 240 94 864

Mzdové náklady 240 000 264 000 290 400

Hospodá"ský výsledek 443 430 566 973 623 670
DPPO 106 423,2 136 074 149 681

Hospodá"ský výsledek po zdan ní 337 006,8 430 899 473 989

 

3.8.3.3 Optimistická varianta v letech 2010-2011 

Tabulka 11 Výsledovka v letech 2010-2011 optimistická varianta 

Výsledovka 2010 2011 2012
Celkové tržby podniku 1 478 100 1 625 910 1 788 501
Celkové náklady podniku 985 400 982 740 1 081 014
Vstupní náklady 337 000 0 0
Provozní náklady 330 000 654 500 719 950
náklady na propagaci 58 400 64 240 70 664
Mzdové náklady 240 000 264 000 290 400
Hospodá"ský výsledek 492 700 643 170 707 487
DPPO 118 248 154 361 169 797
Hospodá"ský výsledek po zdan ní

374 452 488 809 537 690
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3.8.4 Cash flow 

Plánované cash flow pro jednotlivé varianty vývoje je uvedeno v následujících tabulkách. 

3.8.4.1 Pesimistická varianta 

Tabulka 12 cash flow v letech 2010-2011 pesimistická varianta 

Cash Flow 2010 2011 2012 
P"íjmy 1 379 560 1 517 516 1 350 795,6 
Výdaje 985 400 1 004 740 1 105 214 
Vstupní náklady 337 000 0 0 

Náklady na provoz podniku 330 000 654 500 719 950 

Náklady na poskytování služeb 78 400 86 240 94 864 

Mzdové náklady 240 000 264 000 290 400 

Hotovostní tok 394 160 512 776 245 582 
Dan  94 598 123 066 58 940 
Stav na po!átku 758 000 1 057 562 1 447 271 
Stav na konci 1 057 562 1 447 271 1 633 913 

 

 

3.8.4.2 Realistická varianta 

Tabulka 13 cash flow v letech 2010-2011 realistická varianta 

Cash Flow 2010 2011 2012 
P"íjmy 1 428 830 1 571 713 1 728 884,3 
Výdaje 985 400 1 004 740 1 105 214 
Vstupní náklady 337 000 0 0 
Náklady na provoz podniku 330 000 654 500 719 950 
Náklady na poskytování služeb 78 400 86 240 94 864 
Mzdové náklady 240 000 264 000 290 400 
Hotovostní tok 443 430 566 973 623 670 
Dan  106 423 136 074 149 681 
Stav na po!átku 758 000 1 095 007 1 525 906 
Stav na konci 1 095 007 1 525 906 1 999 896 

 



UTB ve Zlín , Fakulta technologická  42 

3.8.4.3 Optimistická varianta 

Tabulka 14 cash flow v letech 2010-2011 optimistická varianta 

Cash Flow 2010 2011 2012 
P"íjmy 1 478 100 1 625 910 1 788 501 
Výdaje 985 400 982 740 1 081 014 
Vstupní náklady 337 000 0 0 
Náklady na provoz podniku 330 000 654 500 719 950 
Náklady na poskytování služeb 58 400 64 240 70 664 
Mzdové náklady 240 000 264 000 290 400 
Hotovostní tok 492 700 643 170 707 487 
Dan  118 248 154 361 169 797 
Stav na po!átku 758 000 1 132 452 1 621 261 
Stav na konci 1 132 452 1 621 261 2 158 951 
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4 ZÁV#R 

Podnikatelský plán je základním kamenem úsp!šného za átku podnikání. Slouží k  

definování základních cíl" podniku. Za pomoci podnikatelské plánu m"žeme #ešit 

problémy a zvýšit tak výkonnost organizace.  

Cílem mé bakalá#ské práce bylo napsat podnikatelský plán spole nosti, která se bude  

v!novat prodejem a servisem jízdních kol. Spole nost se stane prodejcem kol tuzemské 

zna ky Pell´s, která se t!ší stále v!tší oblib!. Samoz#ejmostí je, že firma bude nabízet 

servis kol, ke kterému se v zim! p#idá i servis lyží. Bude se snažit zákazníkovi nabídnout 

v!tší informovanost o svých službách prost#ednictvím internetu, na rozdíl od konkurence, 

která v tomto sm!ru zna n! pokulhává. Spole nost Bikeworld.cz s.r.o. nabídne  

zákazníkovi také hodn! cyklistických dopl$k" a oble ení.  

V teoretické  ásti jsem se v!noval vymezení právních aspekt" podnikání a dále funkcí a 

strukturou podnikatelského plánu. Následuje  ást praktická, ve které považuji za  

nejd"ležit!jší analýzu trhu, marketingový plán, popis klí ových osobností spole nosti a 

p#edevším finan ní plán. V této oblasti praktické  ásti za ínám vklady spole ník",  

rozvahou, plánovanými tržbami v jednotlivých letech a variantách a nakonec Cash flow.  

Na základ! zpracovaného podnikatelského plánu jsem p#esv!d en, že tento podnikatelský 

zám!r je realizovatelný a m"že být pro investory zajímavý. Spole nost má perspektivu stát 

se úsp!šnou, vše ale bude záležet na pracovitosti a schopnostech spole ník".  
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Horská kola MTB-pevná 

Model: Thorr 8 670 s DPH 

 

Model: Thorr Rám: PELLS 6061 Custom Tube Set, Rhombus Bi-Axial, UltraS CNC  

Triangle, Geometry 110+Vidlice: RST Gila T6, 100mm Kliky: SR Suntour   

P"ehazova$ka:Shimano Alivio 

PHANTOM First 10 690 s DPH  

 

Rám: PELL'S 7005 Custom Tube Set, Rhombus Bi-Axial, Flexible S Stay Vidlice:  

Suntour XCM !azení: Shimano EZ Fire M ni$: Shimano AlivioP"esmyka$: Shimano 

C50 Brzdy: Tektro 
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RAZZER Pro D  11 390 s DPH  

 

Rám: PELL'S 7005 Custom Tube Set, Rhombus Bi-Axial, VFHS Techn. Vidlice: Suntour 

XCR LO !azení: Shimano Deore M ni$: Shimano XTP"esmyka$: Shimano  

Deore 

RAZZER Carbon Elite  29 990 s DPH 

 

DRám: PELL'S P6 Ultralite Racing Tubeset, Tripple Butted, Rhombus Biaxial, VFHS 

Carbon Vidlice: Marzocchi MZ Race !azení: Shimano Deore LX M ni$: Shimano Deore 
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Celoodpružená horská kola 

RIDELIGHT Pro 29 990 s DPH  

 

Rám: Full Suspension, PELL'S 7005 Custom Tube Set, Large Sealed Pivot Bearing, 

100mm Rear Travel Vidlice: Suntour XCR LOTlumi$: X-Fusion O2 RPV !azení:  

Shimano Deore 

RIDELIGHT Race 49 990 s DPH 

 

Rám: Full Suspension, PELL'S 7005 Triple Butted Custom Tube Set, Large Sealed Pivot 

Bearing, 100mm Rear TravelVidlice: Rock Shox Reba SL Tlumi$: Rock Shox Monarch  
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Crossová kola 

CRONO Comp 10 990 s DPH 

 

Rám: PELL'S 6061Custom Tube Set, Rhombus Bi-Axial, VFHS Techn. Vidlice: Suntour 

NEX 4610 LO !azení: Shimano Acera M ni$: Shimano Deore, P"esmyka$: Shimano C 

DEMON Lite 13 890 s DPH  

 

Rám: Demon P6 Ultralite Racing Tubeset, Tripple Butted, Rhombus Bi-Axial, VFHS 

Techn. Vidlice: PELL'S CRF Carbon !azení: Shimano SLX M ni$: Shimano XT  

P"esmyka$: 
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Silni ní kola 

SPEEDY First 17 490 s DPH  

 

Rám: PELL'S P6 Ultralite Racing Tubeset, Triple Butted, Rhombus Biaxial, Flexible 

S Stay Vidlice: PELL'S RF22 Carbon, !azení: Shimano Sora M ni$: Shimano Sora 

AERON Veloce 32 960 s DPH  

 

Rám: PELL'S P6 Ultralite Racing Tubeset, Triple Butted, Rhombus Biaxial, Carbon 

VFHS Stays Vidlice: PELL'S RF22 Carbon !azení: Campagnolo Veloce M ni$:  

Campagnolo Veloce 

 


