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ABSTRAKT 

 

Návrh podnikatelského plánu pro sociální podnik 

 

Práce obsahuje návrh podnikatelského plánu pro firmu Mineral Bangle, která vyrábí šperky 

a doplňky z minerálních kamenů. Firma finančně podporuje Farní charitu v Roudnici 

nad Labem a 10 % zisku odvádí na výlety pro děti a mládež z nízkoprahového zařízení. 

Firma je na trhu třetím rokem a ráda by se transformovala na sociální podnik, aby byla 

větším přínosem pro společnost a přímo mohla podpořit cílovou skupinu zaměstnanců. 

Cílem práce je přispět k rozvoji a transformaci již fungující firmy na sociální podnik, 

vytvořením podnikatelského plánu, který je použit v žádosti o dotace a slouží také jako 

inspirace pro ostatní studenty, kterým je sociální podnikání bližší než podnikání běžné. 

Podnikatelský plán je sestaven včetně analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, analýzy 

statistik firmy, zmapování oborového okolí, zjištění silných a slabých stránek, zpracování 

marketingového, finančního plánu a plánu řízení rizik. Plán obsahuje popis podmínek, 

za jakých by bylo možné sociální podnik provozovat. Diplomovou práci je možné 

považovat i za metodiku podnikatelského plánování pro konkrétní sociální podnik. 

 

Klíčová slova: Sociální ekonomika. Sociální podnikání. Podnikatelský plán. Strategická 

analýza. Finanční plán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Bussiness plan design for a social enterprise 

 

The thesis deals with the proposal of a business plan for Mineral Bangle, which produces 

jewelry and accessories from mineral stones. The company financially supports Farní 

charita in Roudnice nad Labem and 10 % of profits goes for children´s and youth´s trips 

from low-threshold facilities. The company is in the market for the third year and intends 

to be transformed into a social enterprise to make a greater contribution to the society. The 

aim of the thesis is to contribute to the development and transformation of the already 

functioning company into a social enterprise by creating a business plan that will be used 

in the grant application and will also serve as an inspiration for other students whom are 

social businesses closer than ordinary business. The business plan will be compiled 

including an analysis of the external and internal environment, analysis of company 

statistics, mapping of the business environment, identification of strengths and weaknesses, 

elaboration of marketing, financial plan and risk management plan. The plan 

contains description of conditions under which a social enterprise could operate. The 

diploma thesis can be considered as a methodology of business planning for a particular 

social enterprise. 

 

Key words: Social economic. Social enterprise. Business plan. Strategic analysis. Financial 

plan. 
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I. Úvod                                                                                                                                       

          Tato diplomová práce obsahuje návrh podnikatelského plánu, který bude podkladem 

k vybudování sociálního podniku z již stávající běžné firmy. Firma, která bude 

transformována na sociální podnik, nese název Mineral Bangle a zabývá se výrobou šperků 

a doplňků z minerálních kamenů. Firma je na trhu dva roky. Založena byla v únoru roku 

2016 a je provozována jako internetový obchod na adrese www.mineralbangle.cz. 

Společenský přesah má firma již od počátku jejího založení. 10 % ze zisku odvádí Farní 

charitě v Roudnici nad Labem. Z financí, které se Farní charitě Roudnice nad Labem 

poskytují, jezdí děti z nízkoprahového zařízení na různé výlety po České republice (ČR), 

což je organizací vnímáno jako velmi významná finanční podpora. Výlety pro děti jsou 

totiž z hlediska financování neziskových organizací brány jako fakultativní činnosti, tedy 

činnosti, které nelze hradit z běžných dotací. Za dobu svého působení si značka Mineral 

Bangle dokázala vybudovat velmi dobré jméno, což potvrzuje hodnocení zákazníků 

a každodenní sdílení fotografií zákazníků se šperky Mineral Bangle. Tuto skutečnost 

potvrzují také četné spolupráce s českými celebritami. Firmu vlastní dvě majitelky, 

které v současné době zaměstnávají tři osoby na dohodu o provedení práce. Konkrétním 

produktem jsou náramky z minerálních kamenů. Zboží je vyráběno ručně, je ručně baleno 

a odesíláno. Objednávání produktů funguje přes internet. Součástí práce v této firmě je 

kromě ručních prací, online komunikace se zákazníky, PR marketing a obstarávání 

sociálních sítí. Firma je budována s radostí a produkty jsou vyráběny s láskou, protože jak 

řekl ekonom Muhammad Yunus, nejdůležitější z principů sociálního podnikání je dělat jej 

s radostí. Tohoto principu se snaží firma držet za každých okolností. Vzhledem k tomu, že 

majitelky firmy pracují dlouhodobě v sociálních službách, vedení sociálního podniku bude 

oběma mnohem bližší než vedení podniku běžného. Podnikatelský plán se primárně 

sestavuje pro nové podniky, které teprve vznikají. V tomto případě však půjde o návrh 

podnikatelského plánu pro již fungující firmu, jejíž právní forma je osoba samostatně 

výdělečně činná (OSVČ). Firma bude transformována na sociální podnik, který by měl 

pomoci se snižováním nezaměstnanosti u osob s různým typem znevýhodnění. Takovéto 

zapojení znevýhodněných osob pomůže snížit nároky na státní rozpočet a pomůže 

znevýhodněným osobám zapojit se do běžné společnosti. Nezaměstnanost v ČR podle 

posledních dostupných dat z ledna roku 2018 byla nejnižší z celé Evropy. Hlavní motivací 

k transformaci Mineral Bangle na sociální podnik je přispět k dalšímu snižování 

nezaměstnanosti v České republice především v řadách sociálně slabých a vyloučených 

http://www.mineralbangle.cz/
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a tím mimo jiné pomoci v rozvoji ekonomiky a kultivaci podnikatelského prostředí. 

I přestože mnozí ekonomové se shodují v tom, že nezaměstnanost kolem 4% 

je pro ekonomiku i stát „zdravá“, v zájmu firmy je přemýšlet do budoucna. Pokud je 

v současné době vysoká zaměstnanost, dá se předpokládat, že se zvýší porodnost, 

která bude mít za následek mnoho žen na/po rodičovské dovolené a matek samoživitelek, 

které by v budoucnu sociální podnik rád zaměstnával.  

V teoretické části bude popsána historie sociálního podnikání ve světě i v České 

republice. Dále budou definovány pojmy, jako je sociální ekonomika či sociální podnikání. 

V této části budou popsána také specifika a podmínky sociálního podnikání z hlediska 

legislativy a financování. Zmíněna bude také podpora a poradenství, které se věnuje 

pomoci podnikatelům. Bude popsáno, co je to podnikatelský plán, a jaké náležitosti by měl 

obsahovat. Definován bude taktéž finanční plán a marketingový plán, a také jednotlivé 

analýzy, které budou využity v metodologické části v rámci návrhu podnikatelského plánu. 

Autor v práci logicky manipuluje s pojmy firma a podnik. Pojem firma používá v případě, 

že jde o současnou situaci a pojem podnik používá ve spojitosti s jeho budoucím sociálním 

podnikáním.  

Praktická část diplomové práce se zabývá samotným sepsáním podnikatelského 

plánu, tedy popisem firmy, jejím konceptem, historií a plány. Tato část je doplněna také 

o seznam produktových fotografií a ceny produktů (Příloha 2). Pozornost je věnována také 

výběru a popisu cílové skupiny zaměstnanců. Aby mohla být firma transformována 

na sociální podnik je nutné rozpoznat, zda si vede dobře, a zda má rostoucí potenciál. 

V praktické části je tedy důležité analyzovat statistiky internetového obchodu a rozpoznat 

tak, zda je její transformace na sociální podnik vhodná. Velmi důležité v praktické části 

jsou jednotlivé analýzy firmy z hlediska mikro a makroprostředí. Pro analýzu vnějšího 

prostředí byla jako hlavní metoda použita metoda TEMPLES, kde je zájem věnován 

technickým, politickým, legislativním, ekonomickým, ekologickým, společensko-

kulturním a demografickým aspektům. Pro jejich identifikaci je použita analýza 

dokumentů. Pro analýzu vnitřního prostředí pak byla použita metoda 12M, kde je zájem 

směřovat především k trhu, konkurenci, dodavatelům, zákazníkům, distributorům, odborné 

a běžné veřejnosti. V neposlední řadě je nastínen plán řízení rizik a obchodní strategie 

firmy Mineral Bangle do budoucna. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

V této kapitole je přiblížena historie sociálního podnikání ve světě a v České 

republice. Pro správné pochopení celé kapitoly jsou vysvětleny také základní pojmy 

spojené právě se sociálním podnikáním.  

 

1.1 TŘETÍ SEKTOR 

Abychom pochopili níže uvedené pojmy, je důležité zasadit sociální ekonomiku 

do širšího kontextu, konkrétně do kontextu třetího sektoru, který se obecně vyobrazuje 

trojúhelníkem, jenž Evers a Laville (2004) nazývají „trojúhelníkovým modelem“ a do jeho 

horního vrcholu zasazují stát a veřejné instituce, tedy netržní ekonomiku která je 

charakteristická tím, že veškerá produkce, distribuce i redistribuce je v rukách státu. 

Do pravého dolního vrcholu zasazují trh a privátní firmy, které se vyznačují svou orientací 

na trh a zisk. Do dolního levého rohu pak zasazují rodiny a komunity, které se vyznačují 

zejména sociálními motivy (Evers, Lavile, 2004). Skovajsa (2010) tuto skupinu třetího 

sektoru doplňuje ještě o sousedy či neformální komunity. Hunčová (2007) říká, že třetí 

sektor je určitým doplňkem veřejného a tržního sektoru, což potvrzuje i trojúhelníkový 

model, který toto tvrzení rozšiřuje pouze o komunity. Třetí sektor vzniká uprostřed těchto 

tří pilířů, které protínají tři osy a rozdělují jednotlivé části na formální a neformální, 

profitové a neprofitové, veřejné a soukromé. Hunčová (2007) ještě dodává, že pokud 

by se sociální ekonomika měla zakreslit do modelu vyobrazeného níže, zakreslila by 

se do třetího sektoru, konkrétně do oblasti profitové a neprofitové osy.  

Obrázek 1 Trojúhelníkový model (Zdroj: Evers, Laville, 2004) 
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Na závěr této kapitoly je nutné říci, že z hlediska předcházení destabilizace a konfliktů 

ve společnosti, je důležité tuto část ekonomiky podporovat (Matoušek, 2011). 

 

1.2 HISTORIE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 

Samotný pojem sociální podnikání se v daleké historii sice neobjevuje, ale 

to neznamená, že tam nenajdeme ani podobné iniciativy. O sociálním podnikání jako 

takovém se však začíná mluvit až v 90. letech 20. století (Dohnalová, 2012). 

 

Spojené státy americké (USA) 

Dohnalová (2012) popisuje, že sociálního podnikání v USA v devadesátých letech 

20. století bylo přijato velmi pozitivně. Fakulta managementu a obchodu Harvardské 

univerzity v roce 1993 vytvořila sociální podnikatelskou aktivitu, která je v oblasti 

sociálního podnikání v USA považována za zlomovou, na základě ní tuto iniciativu začaly 

následovat i další univerzity. Vyskočil (2014) však uvádí, že i přes to, že iniciativy 

sociálního podnikání se začaly rozšiřovat, sociální podnikání bylo stále považováno jen 

za doplňkovou vedlejší činnost nestátních neziskových organizací. V této době však začal 

vznikat i druhý přístup k sociálnímu podnikání v USA, který se nazývá jako „social 

innovation school of thought“, což můžeme přeložit jako myšlenková škola sociálních 

inovací. Dohnalová (2012) píše, že za průkopníka v tomto pojetí sociálního podnikání 

se považuje Bill Drayton, který je zakladatel organizace Ashoka, která přispívá k rozvoji 

třetího sektoru a hlavně k rozvoji sociálního podnikání. V USA tedy vznikly 

dva myšlenkové proudy (Dohnalová, 2012): 

 zajištění finančních zdrojů vlastním příjmem (získávání financí na dobročinné účely 

          pomocí komerčních aktivit), 

 orientace na prosazování sociálních inovací (aktivity komerčních firem, věnujících se 

         sociálně prospěšným činnostem). 

 

Evropa 

Stejně jako v USA jsou počátky sociálního podnikání v Evropě datovány do počátku 

90. let minulého století převážně v souvislosti s družstevním hnutím, kdy v roce 1991 

Italský parlament přijímá zákon, který určuje speciální status sociálních družstev, která 

začala být stále více spojována s řešením aktuálních společenských problémů. Aby 

se sociální podnikání mohlo nadále rozvíjet, začaly vznikat výzkumy na toto téma. V této 

oblasti začal působit jako první časopis Impresa, který se zaměřoval právě na výzkum 
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podnikání se sociálním podtextem. V roce 1996 pak vznikla síť 15 členských zemí 

Evropské unie (EU), která se zabývala výzkumem sociálního podnikání. Defourny (2001) 

zmiňuje, že v tomto období byla navržena také jedna z prvních definic sociálního 

podnikání a ve Velké Británii vznikl seznam sociálních podniků. 

 

Česká republika 

Dle webu Českého sociálního podnikání má sociální podnikání v České republice 

velmi dlouhou tradici, která vychází z výrobních a spotřebních družstev různých spolků 

či záložen. Jeden z průkopníků sociálního podnikání je František Cyril Kampelík, který stál 

právě za vznikem venkovských záložen již v 19. století a nesou po něm název kampeličky 

(Dohnalová, Průša 2011). 

V období velké hospodářské krize ve 20. a 30. letech 20. století byla úloha družstev 

ještě posílena z důvodu větší filantropie a solidárnosti v těžkém období. Dohnalová 

zmiňuje, že svou úlohu v rozkvětu charitativních a dobročinných organizací měl také 

Tomáš Garrigue Masaryk, který právě ve filantropii spatřoval velkou důležitost 

(Dohnalová, Průša 2011). Kunz (2012) zmiňuje také osobnost Tomáše Bati, jehož závody 

v období První republiky nesly několik rysů sociálního podnikání, takového jaké 

ho spatřujeme dnes. Tomáš Baťa totiž kladl důraz na environmentální, sociální 

i ekonomickou stránku svého podniku. Velmi dobře se staral o své zaměstnance, kterým 

poskytoval ubytování, pořádal volnočasové aktivity a také mnoho dalších výhod. 

Zaměstnával také nevidomé občany a o své zaměstnance jevil opravdový zájem.  

Vývoj a tradice sociální ekonomiky a sociálního podnikání byl přerušen totalitním 

režimem v průběhu 2. světové války a po roce 1948.  Po revoluci však docházelo 

ke snahám družstevní sektor obnovit, ale nástup sociální ekonomiky je zaznamenán 

až po roce 2000.  

V současné době je sociální podnikání na vzestupu a sociálních podniků stále 

přibývá, jak na území České republiky, tak v Evropě. V evropských státech můžeme 

zaznamenat rozdílné přístupy k sociálnímu podnikání. I přes rozdílnost v přístupech jsou 

sociální podniky v Evropě v určitých znacích jednotné. Existuje seznam znaků sociálního 

podniku Emergence des enterprises sociales en Europe (EMES), které všechny sociální 

podniky v Evropě spojují a  těmito znaky se vyznačují. V roce 2005 vznikla 

v České republice Národní tematická síť pro sociální ekonomiku v rámci programu 

EQUAL. V roce 2007 byly vytvořeny první definice a principy a v roce 2011 došlo 

k revizi a znaky sociálního podnikání byly rozřazeny do třech hlavních principů 
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(sociální, ekonomická, environmentální). Principy i znaky jsou dle webu Sociálního 

podnikání schválené Tématickou sítí pro sociální ekonomiku (TESSEA) a jsou v souladu 

s evropským pojetím EMES (www.ceske-socialni-podnikani.cz). 

 

1.3  SOCIÁLNÍ EKONOMIKA 

Pojem sociální ekonomika má celou řadu různých vysvětlení. Mnoho autorů 

a odborníků zabývajících se sociální ekonomikou, vykládá její význam sice odlišnými 

způsoby, ale základní myšlenka zůstává u všech výkladů stejná. Subjekty sociální 

ekonomiky se v porovnání s běžnými firmami liší hlavně cílem podnikání. Bednáriková 

a Francová (2011) popisují sociální ekonomiku jako souhrn všech aktivit, které jsou 

vytvářeny subjekty sociální ekonomiky a mají za cíl zvýšit zaměstnanost nebo reagovat 

na jiné potřeby související s rozvojem ekonomických, sociálních a environmentálních 

podmínek. Sociální ekonomiku lze též definovat jako část národního hospodářství, 

v podstatě jako jeho třetí sektor, který tvoří soukromé subjekty, které nejsou závislé 

na státu, a které sice vykonávají ekonomické činnosti, ale také se řídí tím, aby z této 

činnosti měla prospěch i společnost (Dohnalová, Průša, 2011). Koncepce sociální 

ekonomiky bývá v různých zemích i různě označována. Můžeme se setkat například 

s pojmy „třetí sektor“, „solidární ekonomika“, „platforma“ nebo „třetí systém“, ale jak 

uvádí autor Potůček (2005), činnosti sociální ekonomiky se v Evropě vyznačují stejnými 

rysy. Jde o aktivity podporující zaměstnanost, sociální začleňování, demokratickou 

spoluúčast a místní komunitu.  

Z hlediska třetího sektoru je sociální ekonomika charakteristická místním, 

ekonomickým a sociálním významem subjektů (Dohnalová, 2012). Jedná se tedy o pojem 

poměrně široký. Sociální podnikání je pak popsáno více detailněji, zmiňuje se hlavně 

specifické užití zisku, inovativnost podnikání a podpora formou zaměstnávání 

znevýhodněných osob. Dohnalová (2012) při definování sociální ekonomiky uplatňuje 

dva přístupy, které mohou pomoci k celkovému pochopení tohoto pojmu. 

 

Institucionální přístup 

Šloufová říká, že tento přístup „vymezuje sociální ekonomiku na základě právních 

či institucionálních forem, pod jejichž hlavičkou působí subjekty sociální ekonomiky“ 

(Dohnalová, Průša, 2011:27). To znamená, že tento přístup se zaměřuje hlavně na právní 

či institucionální formy subjektů a dle nich subjekty identifikuje.  

 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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Mezi hlavní typy subjektů sociální ekonomiky v rámci institucionálního přístupu patří: 

 družstva, 

 vzájemně prospěšné společnosti, 

 asociace, 

 nadace, 

 sociální podniky. 

 

Normativní přístup  

Tento  přístup se nezaměřuje na právní a institucionální formy subjektů, ani dle nich 

subjekty neidentifikuje, naopak se zaměřuje na společné principy, v rámci kterých subjekty 

sociální ekonomiky fungují.  Na základě těchto společných principů pak identifikuje 

subjekty sociální ekonomiky (Hunčová, 2007). 

Sociální ekonomika se obecně dělí na tržní a netržní. Jak již přívlastek tržní 

napovídá, jedná se o výdělečné odvětví, do kterého můžeme řadit právě sociální podniky, 

které se orientují na generování zisku, ale zároveň na dosažení společensky prospěšných  

cílů. Netržní část sociální ekonomiky jsou organizace, v jejichž zájmu není generování 

zisku, ale plnění společensky prospěšného cíle. Jejich produkty či služby jsou bezplatné 

či za velmi nízké ceny. Mezi tyto subjekty můžeme řadit převážně neziskové organizace 

(www.eesc.europa.eu).  

Sociální ekonomiku dobře definuje a shrnuje Meszáros, který o sociální ekonomice 

mluví jako o:„souhrnu autonomních soukromých aktivit, uskutečňovaných různými typy 

organizací, jejichž cílem je služba členům nebo místní komunitě především prostřednictvím 

podnikání“ (Mészáros, 2008:253). Dále však zmiňuje, že sociální ekonomika se zaměřuje 

na řešení otázek nezaměstnanosti. Neméně důležitou informací je také to, že sociální 

ekonomika se snaží o zisk, ale jeho dosažení pro ni není primární, a pokud je zisk 

vytvořen, bývá investován do rozvoje subjektu sociální ekonomiky (Mészáros, 2008).  

 

1.4 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ  

Sociální podnikání je obecně definováno jako jeden z nástrojů sociální ekonomiky. 

Podle definice, kterou přijala britská vláda v roce 2002 je sociální podnikání zahajováno: 

„S primárně sociálními cíli, jehož hospodářský zisk je v prvé řadě znovu investován 

do podnikání za stejným účelem nebo do rozvoje místní komunity, spíše než aby se jednalo 

o podnikání vedené potřebou maximalizovat zisk pro zainteresované osoby či vlastníky.“ 



 

16 

 

(Social Enterprise - DTI, 2002:13). Sociální podnikání je tedy prospěšné společnosti 

i životnímu prostředí. Vytváří nová pracovní místa, podílí se na rozvoji ekonomiky 

a při tom se snaží i o generování zisku, který z větší části investuje zpět do rozvoje 

podniku, či místní komunity. Toto potvrzují i Bednáriková a Francová (2011), které sdílí 

názor, že sociálním podnikáním se rozumí všechny podnikatelské aktivity, které přispívají 

zejména společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnik pak definují jako subjekt 

sociálního podnikání a sociálního podnikatele jako osobu, která splňuje principy sociálního 

podnikání. Velmi kvalitní definice sociálního podnikání pochází z Dánského 

technologického institutu (DTI), který definuje sociální podnikání jako podnikání, které má 

převážně sociální cíle a jeho zisk je zpět reinvestován do rozvoje podniku nebo do rozvoje 

místní komunity. Jeho prioritou tedy není generování zisku za účelem bohatnutí jeho 

vlastníků. (DTI, 2002). O rozsáhlejší definici se pokusila také organizace Centre 

International de Recherches et d´Information sur l´Economie Publique, Sociale 

et Cooperative (CIRIEC), což je mezinárodní síť věnující se výzkumu a publikování 

se zaměřením na veřejnou sociální ekonomiku, založena byla již roku 1947.  Ta říká, 

že sociální podnikání je v podstatě jakýsi soubor soukromých společností, které jsou 

formálně založené, svobodně se rozhodují a mají svobodné členství (Porkertová, 2013). 

Dohnalová (2012) zmiňuje, že pojem sociální podnikání a pojem sociální podnik nejsou 

zatím zažité a definuje je jako pojmy mladé, které se v minulosti příliš nerozebíraly. 

V současné době, zejména během posledních dvaceti let však popularita sociálního 

podnikání stále roste a to jak v EU, tak i v dalších zemích Evropy, Asie i v USA. 

Což potvrzuje i Rychtář (2011), který zmiňuje, že téma sociálního podnikání a sociální 

ekonomiky je v ČR vyučováno na řadě vysokých škol. Lze tedy předpokládat rostoucí 

zájem o tuto problematiku.  

 

1.4.1 Charakteristiky sociálního podnikání 

Sociální podnikání má čtyři základní charakteristiky, jimiž jsou (www.ceske-

socialni-podnikani.cz): 

 podnikatelská aktivita, která přispívá sociálnímu i životnímu prostředí, 

 aktivita prospěšná pro místní rozvoj a vytváření pracovních příležitostí 

pro znevýhodněné osoby, 

 zisk je z velké části používán na další rozvoj sociálního podniku, 

 stejnou váhu má dosahování zisku i zvyšování veřejného prospěchu. 
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1.4.2 Cíle sociálního podnikání 

Cílem sociálního podnikání je tedy vytváření pracovních míst pro znevýhodněné 

osoby, přispívání ke snižování nezaměstnanosti, podpoře sociálního začleňování a to vše 

s ohledem na životní prostředí.  

 

1.4.3 Principy sociálního podnikání 

Výše bylo popsáno mnoho různých definic objasňujících sociální podnikání, které 

ale vychází z deseti základních principů. Tyto principy vznikly v roce 2007 a v roce 2011 

byly revidovány. Jsou schválené TESSEA a jsou v souladu s evropskými principy EMES.  

Základními principy sociálního podnikání tedy jsou: 

 společensky prospěšný cíl, 

 finanční, kapitálová a obchodní nezávislost (tzn. na zájmech, které by mohly být 

v nesouladu s cílem sociálního podnikání), 

 přítomnost určitých rizik (ekonomických, finančních, obchodních), 

 zisk z podnikání je vkládán zejména do rozvoje podniku či do rozvoje společnosti, 

k naplnění sociálně-společenských cílů, 

 demokratický princip podnikání v rámci budování, rozvoje i rozhodování, 

 rovnováha obchodních a sociálních motivů, 

 vícezdrojové financování, 

 vliv na místní rozvoj i životní prostředí, 

 kombinace inovativních nápadů s využitím netradičních možností, 

 inovativnost. 
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2 SOCIÁLNÍ PODNIK 

Sociální podnik je v podstatě jen jiný druh podnikání a jiný druh charitativní práce. 

Bilis (2010) říká, že společnosti by měly být více sociální a charity zase více podnikavější. 

Říká také, že je zcela žádoucí být sociálně odpovědnou firmou i v případě, že jsou firemní 

zisky nižší. Defourny tvrdí, že pojem sociální podnik jako takový se poprvé objevil v Itálii. 

Na základě nesplněných potřeb v oblasti integrace v zaměstnání se časopis Impresa sociale 

v roce 1990 o pojmu sociální podnikání zmínil v jednom ze svých čísel. V roce 1991 pak 

přijal italský parlament zákon, který vytvořil právní formu, tzv. sociální družstvo, které 

bylo velmi podobné současným sociálním podnikům. Vývoj v Itálii inspiroval i ostatní 

země a během následujících dvou desetiletí v Evropě i mimo ni se začaly zavádět nové 

právní normy odrážející sociální podnikatelský přístup, i přestože pojem sociální podnik 

nebyl v legislativě používán (Defourny, Nyssen, 2010). 

Dle J. Defournyho, který je prezidentem evropské sítě EMES a C. Borzaga 

„je sociální podnik převážně malý a střední a to včetně družstev. Inovativnost lze spatřovat 

v odlišnosti cílů, v multizdrojovém financování, v odlišném přístupu k vytváření pracovních 

míst a také v novém typu podnikavosti, kterým je způsob nesení rizik na principu podílníků 

a podporovatelů a také včetně partnerství s veřejným sektorem“ (Borzaga, Defourny, 

2001:12). V sociálních podnicích jsou lidé za svou práci odměňováni, je tu ale i část lidí, 

kteří svoji práci vykonávají dobrovolně. Díky této dobrovolnosti a pomoci, která posiluje 

důvěru podniků, získávají na trhu výhodnější postavení (Borzaga, Defourny, 2001). 

Na sociální podniky jsou kladeny dva základní požadavky. Prvním z nich je dosažení 

obchodního zisku a druhým z nich je naplnění sociálních cílů, které si podnik stanovil 

(Gidron, Hasenfeld, 2012). 

 

2.1 PODMÍNKY STATUTU SOCIÁLNÍHO PODNIKU 

První podmínkou je počet zaměstnanců, který má svá specifika. Z celkového počtu 

zaměstnanců, pracujících v sociálním podniku musí minimálně 40 % lidí pocházet z cílové 

skupiny. Minimální výše úvazku je 0,4 na jednoho zaměstnance z cílové skupiny. Další 

neméně důležitou podmínkou je pracovně právní vztah, který musí mít zaměstnavatel 

se zaměstnanci uzavřen, tedy buď pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti. 

Se zaměstnanci by neměl mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Další podmínkou je 

reinvestice zisku, kdy 51 % zisku bude reinvestováno zpět do rozvoje podniku 

(do zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zázemí, technologie, plnění prospěšného cíle), 
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zbylých 49 % může být rozděleno mezi akcionáře, společníky, členy či zakladatele. 

Sociální podnik by měl být také orientován lokálně a měl by uspokojovat místní 

či regionální potřeby s využitím lokálních zdrojů, a tím přispívat k místnímu rozvoji 

(www.komora-socialnich-podniku.cz). Komora sociálních podniků také zdůrazňuje, 

že sociální podnik není sociálně-terapeutická chráněná dílna, ani sociálně odpovědná 

firma. Sociální podnik v podstatě stojí někde uprostřed mezi těmito dvěma „světy“.  

 

2.2 CO JE A JIŽ NENÍ SOCIÁLNÍ PODNIK 

V následující tabulce můžeme nalézt srovnání toho, co je sociální podnik, a co již ne. 

Tato tabulka hraje velmi důležitou roli v ucelení znalostí o sociálním podniku. Mimo jiné 

v ní můžeme najít například to, že sociálním podnikem se nerozumí sociálně terapeutické 

pracoviště, ve kterém jde spíše o zaměstnávání klientů v rámci jejich terapie. V sociálním 

podniku jde o zaměstnávání lidí z cílové skupiny zaměstnanců převážně z ekonomického 

hlediska.  

Tabulka 1 Co je a není sociální podnik (Zdroj: Autor) 

    CO JE SOCIÁLNÍ PODNIK    CO NENÍ SOCIÁLNÍ PODNIK 

motivace majitelů nebo managementu vychází z jiného 

hodnotového žebříčku, chtějí věci dělat lépe a jinak, tzn. s 

prospěchem pro společnost 

sociálním podnikem se nerozumí každý zaměstnavatel, 

který se takto označí, ale nesplňuje mezinárodně sdílené 

principy 

podnikání je základem finančních zdrojů sociálního 

podnikatele, který rozumí ekonomické realitě, tzn., že 

podnikat umí  

není to každý společensky odpovědný podnik, jehož 

prioritou je vytvoření zisku 

minimálně 51 % ze zisku přerozděluje zpět do podnikání, 

konkrétně do jeho rozvoje nebo ho věnuje na společensky 

prospěšné účely 

nejedná se o neziskové organizace, které si prodejem 

výrobků či služeb pouze přivydělávají, ale podnikatelské 

projevy těchto neziskových organizací mohou být 

základem pro sociální podnikání 

respektuje zájmy i potřeby svých zaměstnanců, ke kterým 

přistupuje individuálně 

nejedná se o sociálně terapeutické pracoviště, ve kterém 

nejde o zaměstnávání v ekonomickém smyslu 

zpravidla zaměstnává znevýhodněné osoby, toto však není 

podmínkou, je to pouze v případě integračního sociálního 

podniku 

integrační sociální podnik nemusí být automaticky každý 

zaměstnavatel s 50 % osob se zdravotním postižením 

vyznačuje se spoluprací se stakeholdery a místní 

komunitou 

nejedná se o nadnárodní společnost ani její část ani o 

podnik, který je na této společnosti závislý 

http://www.komora-socialnich-podniku.cz/
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2.3 CÍLOVÉ SKUPINY ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKU 

Cílová skupina zaměstnanců, která musí být z větší části zaměstnána v sociálním 

podniku, patří do skupiny znevýhodněných osob na trhu práce. Jedná se o následující 

cílové skupiny (www.komora-socialnich-podniku.cz): 

 děti a mládež ve věku 15-26 let sociálně vyloučené, ohrožené sociálním vyloučením 

nebo z rodin v nepříznivé sociální situaci - podle § 244 Zákoníku práce zaměstnavatelé 

pak mohou osoby ve věku 15-18 let zaměstnat pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich 

fyzickému a rozumovému rozvoji, a při tom jim poskytují zvýšenou péči; mladiství nesmí 

vykonávat práce pod zemí, dále nemohou vykonávat práce nebezpečné nebo nepřiměřené 

a práce, které mohou být škodlivé jejich zdraví; zaměstnavatel jim také nesmí dávat noční 

směny či přesčasy, 

 osoby se zdravotním postižením nebo osoby s duševním onemocněním, 

 rodiče, kteří mají děti a nachází se v nepříznivé sociální situaci, včetně 

        samoživitelů, 

 osoby pečující o blízkou osobu, 

 osoby bez domova nebo osoby ohrožené bezdomovectvím,  

 příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, 

        imigrantů a azylantů,  

 oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti          

        obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu,  

 osoby závislé a ohrožené závislostmi,  

 dlouhodobě nezaměstnaní, 

 další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby 

či jsou uživateli registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů nebo také absolventi škol evidovaní na Úřadech 

práce. 

 

2.4 PODMÍNKY PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

Podmínkami pro sociální podnikání se rozumí podmínky, které vychází z legislativy 

a podpory sociálních podniků. Dále bude nastíněno, jaké právní formy může sociální 

podnik mít, a jak  může začít sociálně podnikat. 

 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/cast5.aspx
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2.4.1 Legislativa 

V legislativě ČR není ještě sociální podnikání pevně zakotveno. Je však vytvořen 

systém základních ukazatelů, podle nichž je sociální podnik definován. Tento systém byl 

vytvořen hlavně z důvodu definování žadatele pro finance z Evropských strukturálních 

fondů (ESF) (www.komora-socialnich-podniku.cz). 25.5. 2018 vstoupilo v účinnost 

obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR), 

plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů. Sociální podnikání je regulováno celou řadou 

zákonů, v jejichž názvu však nenajdeme pojem sociální podnikání. Pro sociální podnik 

tedy platí stejná legislativa, jako pro jakýkoli jiný podnikatelský subjekt. Vláda však již 

schválila věcný záměr zákona týkajícího se sociálního podnikání. Podle návrhu by měl 

sociální podnik více než polovinu zisku využít do svého rozvoje či k naplňování 

prospěšného cíle. Neměl by mít dluhy na daních a odvodech a měl by využívat místní 

zdroje pracovní síly a brát ohledy na životní prostředí, čímž se sociální podniky řídí 

již nyní. Níže je popsána veškerá platná legislativa, kterou je potřebné znát, řídit 

se jí a dodržovat ji. 

 Legislativní rámec  

 Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 

 Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. 

 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

 Zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 Daňový řád č. 280/2009 Sb. 

 Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb. 

 Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. 

 Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. 

 Zákon o dani silniční č. 16/1993 Sb. 

 Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. 

 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. 

 Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
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 Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. 

 Zákon o mzdě č. 1/1992 Sb. 

 Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. 

 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a další 

 

2.4.2 Možnosti právních forem sociálních podniků   

V této podkapitole nalezneme možnosti právních forem sociálních podniků na území 

České republiky. Mezi nejčastější formu v České republice se řadí společnost s ručením 

omezeným, tedy s.r.o. Další velmi častou formou bývá OSVČ, tedy osoba samostatně 

výdělečně činná, která ale ručí při bankrotu svým majetkem. Naopak velmi ojedinělou 

právní formou pro sociální podnik je církevní právnická organizace.  

 

Právní formy sociálního podnikání (Kurková, Francová, 2012) 

 Osoba samostatně výdělečně činná 

Jedná se o velmi častou právní formu, jejíž založení je velmi jednoduché. Velkou 

nevýhodou však může být ručení vlastním majetkem zakladatele při bankrotu. OSVČ může 

mít zaměstnance.  

 

 Společnost s ručením omezeným  

Nejběžnější právní formou v České republice je společnost s ručením omezeným. 

Je to důvěryhodná právní forma pro banky nebo případné investory, nevyžaduje složitý 

způsob řízení, počáteční vklad je v současné době 1 Kč. Dříve byl vklad 200 000 Kč. 

Tato právní forma může být založena pouze jednou osobou.  

 

 Akciová společnost 

V České republice existuje jen několik sociálních podniků s touto právní formou. 

Nejedná se tedy o typickou právní formu. Výhodou je, že je to velmi důvěryhodná právní 

forma pro banky a investory a společnost disponuje velkým kapitálem, jehož základ musí 

činit minimálně 2 000 000 Kč.  

 

 Družstvo 

Jedná se o kolektivní demokratickou formu rozhodování. Minimální počet členů je 

5 fyzických osob, 2 právnické osoby nebo jejich kombinace. Základní jsou vztahy 



 

23 

 

a společenské zájmy. Počáteční vklad je 50 000 Kč. Státní správa má v družstva velkou 

důvěru, což se ale nedá říci o bankách či investorech, kteří mají s družstvy malé 

zkušenosti. 

 

 Sociální družstvo 

Jedná se o novinku z roku 2014, která respektuje principy sociálního podnikání 

a vychází jim vstříc, s touto právní formou nemají podniky mnoho zkušeností a stále 

se považuje za novou. Členy sociálního družstva jsou zaměstnanci i dobrovolníci.  

 

 Obecně prospěšná společnost 

Od roku 2014 nemůže tato právní forma již vzniknout, činnost již dříve založených 

o.p.s. však může pokračovat.  

 

 Ústav 

Tato právní forma nabyla účinnosti v 1. 1. 2014 podle nového občanského zákoníku 

a zatím s ní není mnoho zkušeností, je však založen za účelem podpory společenských 

a hospodářských činností. 

 

 Církevní právnická osoba 

Jedná se o ojedinělou právní formu pro sociální podnik. V České republice je 

jen několik sociálních podniků s takovouto právní formou. Tato právní forma není zcela 

vhodná pro podnikání, kvůli struktuře jejího řízení. 

 

 Spolek 

Od 1. 1. 2014 spolek zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné 

a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi 

osobami. Spolek může podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností. 

 

2.4.3 Financování  

Financování sociálních podniků může být různé. V podstatě ale existují pouze 

dva hlavní zdroje, které se dělí na vlastní nebo cizí. Charakteristickým rysem financování 

sociálního podniku je investice do jeho rozvoje. To v praxi znamená, že sociální podnik 

generuje vlastní zisk, kterým zajišťuje svou činnost a jeho značnou část dále investuje 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
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do rozvoje podniku a tím zajišťuje jeho další vývoj. Financování sociálních podniků má 

jednotlivé varianty, které se mohou navzájem kombinovat (Kurková, Francová, 2012). 

 Vlastní peněžní prostředky – Dolejšová (2008) říká, že mezi vlastní zdroje se řadí 

převážně vklady a to jak společníků, tak i akcionářů a členů.  

 Granty a dotace – Podmínkou pro jejich získání, je dobře zpracovaný podnikatelský 

plán včetně plánu finančního. V současnosti je nejrozšířenějším grantovým zdrojem 

financování sociálních podniků – Operační Program Zaměstnanost pro období     

2014-2020 (OPZ).  

 

Aktuální grantové výzvy: 

1.Grantová výzva 

Operační program: Operační program Zaměstnanost  

Programové období: 2014-2020 

Platnost od: 30. 6. 2017 04:00 do: 30. 11. 2018 12:00 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 04:00 

Alokace: 150 000 000Kč 

Specifický cíl: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 

Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování 

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů Evropského 

strukturálního fondu (ESF) – sociální začleňování 

Typ výzvy: otevřená 

Přílohy:  

Příloha č. 1 Podnikatelský plán včetně finančního plánu 

Příloha č. 2 Rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku 

Příloha č. 3 Rozpoznávací znaky environmentálního sociálního podniku  

Příloha č. 4 Čestné prohlášení - Identifikace skutečných majitelů dle zákona č. 253/2008 

Sb. 

2 Grantová výzva  

Operační program: Operační program Zaměstnanost 

Programové období: 2014-2020 

Platnost od: 29. 4. 2016 04:00 do: 31. 12. 2021 12:00 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 04:00 

Alokace: 1 816 957 478Kč 

https://www.esfcr.cz/documents/21802/6529653/p%C5%99%C3%ADloha+%C4%8D.+1+podnikatelsk%C3%BD+pl%C3%A1n.docx/c7b3be5d-d10b-4f46-8470-f725c09dff35?t=1497275617813
https://www.esfcr.cz/documents/21802/6529653/p%C5%99%C3%ADloha+%C4%8D.+2+sada+rozpozn%C3%A1vac%C3%ADch+znak%C5%AF+integra%C4%8Dn%C3%ADho+soci%C3%A1ln%C3%ADho+podniku.pdf/afc25e0d-1f3d-485c-944b-2a7a77c7cfbc?t=1497275618057
https://www.esfcr.cz/documents/21802/6529653/p%C5%99%C3%ADloha+%C4%8D.+3+sada+rozpozn%C3%A1vac%C3%ADch+znak%C5%AF+environment%C3%A1ln%C3%ADho+soci%C3%A1ln%C3%ADho+podniku.pdf/cc50f189-cda9-4f7f-9fad-b5b5f32d8672?t=1497275618333
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/5163477
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/5163477
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Specifický cíl: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 

a sociálního  začleňování ve venkovských oblastech 

Investiční priorita: 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj 

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace 

projektů  ESF - sociální začleňování 

Typ výzvy: otevřená 

Přílohy:  

Příloha č. 1 Podnikatelský plán včetně finančního plánu 

Příloha č. 2 Rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku 

Příloha č. 3 Rozpoznávací znaky environmentálního sociálního podniku  

Příloha č. 4 Čestné prohlášení - Identifikace skutečných majitelů dle zákona č. 253/2008 

Sb. 

 Úvěry a půjčky – V České republice je tento systém zatím v počátku. Úvěry a půjčky 

poskytují finanční instituce, jako jsou například banky. Podmínkou pro získání financí 

je taktéž dobře zpracovaný podnikatelský plán včetně plánu finančního.  

 Příspěvky ze zákona o zaměstnanosti – na tyto příspěvky mají nárok pouze sociální 

podniky, které zaměstnávají určité procento zdravotně znevýhodněných osob. 

Příspěvky pak nezískávají podniky, které zaměstnávají osoby sociálně znevýhodněné. 

 Jiné zdroje – tyto zdroje mohou tvořit sponzoři a dárci, podpora z kraje, obce 

či města. 

 

2.4.4 Podpora a poradenství  

Podporu a poradenství v České republice poskytují dva hlavní subjekty. 

Agentura P3 (people, planet, profit) 

Tato agentura nabízí sociálním podnikatelům a nestatní neziskové organizace (NNO) 

pomoc při startu, tzn. pomoc při hledání záměru sociálního podnikání, pomoc 

při zpracovávání podnikatelského plánu, podpora v rámci dotačních žádostí, atd. Agentura 

pomáhá také již založeným sociálním podnikům, zejména s obchodními a marketingovými 

strategiemi nebo také s finančními záležitostmi.  Poskytují také různé vzdělávací semináře 

pro úředníky a pracují na zapracování sociálního podnikání například do strategických 

plánů pro sociální začleňování. Zakladatelkami Agentury P3, která vznikla v roce 2011, 

jsou Gabriela Kurková, Petra Francová, Daniela Bednáriková. V obchodním rejstříku je 

agentura zapsána pod spisovou značkou O 804, Městský soud v Praze. 

https://www.esfcr.cz/documents/21802/6529653/p%C5%99%C3%ADloha+%C4%8D.+1+podnikatelsk%C3%BD+pl%C3%A1n.docx/c7b3be5d-d10b-4f46-8470-f725c09dff35?t=1497275617813
https://www.esfcr.cz/documents/21802/6529653/p%C5%99%C3%ADloha+%C4%8D.+2+sada+rozpozn%C3%A1vac%C3%ADch+znak%C5%AF+integra%C4%8Dn%C3%ADho+soci%C3%A1ln%C3%ADho+podniku.pdf/afc25e0d-1f3d-485c-944b-2a7a77c7cfbc?t=1497275618057
https://www.esfcr.cz/documents/21802/6529653/p%C5%99%C3%ADloha+%C4%8D.+3+sada+rozpozn%C3%A1vac%C3%ADch+znak%C5%AF+environment%C3%A1ln%C3%ADho+soci%C3%A1ln%C3%ADho+podniku.pdf/cc50f189-cda9-4f7f-9fad-b5b5f32d8672?t=1497275618333
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/5163477
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/5163477
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Kontakt na Agenturu P3: 

P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. 

Václavské náměstí 831/21 

110 00 Praha 1 – Nové Město 

Česká republika 

Telefon: +420774 496 014 

E-mail: info@p-p-p.cz  

Web: www.p-p-p.cz  a www.ceske-socialni-podnikani.cz     

Bankovní spojení: Fio banka 

Číslo účtu: 2300623604/2010 

 

Komora sociálních podniků 

Podporuje převážně začínající sociální podnikatele, zejména v oblasti základní 

orientace v sociálním podnikání, poskytuje pomoc při zakládání sociálního podniku, 

při volbě správné právní normy a také nabízí konzultaci při zpracovávání podnikatelského 

plánu. Na komoru sociálních pracovníků je vhodné se obrátit i v případě, pokud si sociální 

podnikatel není jistý vhodným financováním a neví, jakou má zvolit marketingovou 

strategii. Pomáhá taktéž obcím, mikroregiónům a místním akčním skupinám 

s vypracováním strategických a rozvojových plánů v oblasti sociálního podnikání.  

Kontakt na komoru sociálních podniků:   

Profesní komora sociálních podniků z.s. 

Jarní 50 

614 00 Brno Maloměřice 

Česká republika  

Telefon: +420 515 919 504 

Email: info@komora-socialnich-podniku.cz 

Web: http://www.komora-socialnich-podniku.cz/ 

 

České sociální podnikání    

Je web věnující se sociálnímu podnikání, který poskytuje komplexní a ucelený 

systém podpory sociálních podnikatelů. Web provozuje Ministerstvo práce a sociálních 

věcí v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Nabízí články, které 

radí, na koho se obrátit v případě založení nového sociálního podniku, či rozvoje podniku 

stávajícího. Sdílí aktuality z oblasti financování a grantových výzev. Sdílí zahraniční 

zkušenosti a web pravidelně aktualizuje.  

mailto:petra.francova@p-p-p.cz
http://www.p-p-p.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.komora-socialnich-podniku.cz/
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Kontakt na České sociální podnikání: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Oddělení zahraniční zaměstnanosti 

Karlovo náměstí 1, Praha 2 

Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje 

Tel.: 770 116 520/519 

Email: gabriela.kurkova@mpsv.cz  

Web: http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/ 

 

2.5 JAK ZAČÍT SOCIÁLNĚ PODNIKAT 

Sociální podnikatele Dees (1998) charakterizuje jako agenty sociální změny. Bridge, 

Murtagh a O'neill (2014) říkají, že sociální podnikatelé jsou charakterističtí zejména tím, 

že aktivně hledají příležitosti k inovacím. Podle Dohnalové (2012) je možné identifikovat 

tři druhy sociálních podnikatelů. 

 Podnikatelé, kteří již vlastní komerční firmu a chtějí ji přetransformovat 

na sociální podnik. 

 Osoby, které teprve chtějí založit sociální podnik. 

 Neziskové organizace, které chtějí založením sociálního podniku rozšířit 

svou nabídku služeb. 

První skupina podnikatelů je v podstatě v nejjednodušší pozici. Na trhu má 

již vybudované jméno, má historii a zkušenosti s podnikáním. Jediné, co bude potřebovat, 

je změnit stávající procesy podnikání. Změna se bude týkat hlavně výběru zaměstnanců 

z konkrétní cílové skupiny, podnik bude hodně investovat do svého rozvoje, bude 

se orientovat na společensky prospěšné cíle a řídit zákonem č. 9/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění a zákonem č. 34/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném 

znění a dalšími souvisejícími předpisy. Osoby, které teprve chtějí založit sociální podnik, 

nemají většinou s podnikáním žádné zkušenosti, musí tak projít od začátku celým 

procesem založení sociálního podniku. Oproti tomu nevládní neziskové organizace jsou 

značně ve výhodné pozici z důvodu znalosti potřeb místní komunity. NNO totiž většinou 

již dlouhodobě pracují s osobami z cílové skupiny potencionálních zaměstnanců a tak znají 

velmi dobře jejich potřeby, ale i případná omezení. U NNO však musí jít vždy 

o doplňkovou, nikoliv hlavní činnost.  

 

http://www.mpsv.cz/
mailto:gabriela.kurkova@mpsv.cz
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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2.6 STANDARDY SOCIÁLNÍHO PODNIKU 

Standardy českých sociálních podniků, které představilo v České republice občanské 

sdružení FOCUS, jsou inspirovány britskými principy sociálního podnikání. Standardy 

slouží zejména jako manuál k řízení sociálních podniků a k přístupu k zaměstnancům, 

vyobrazení hodnot, cílů a znaků sociálního podniku. Standardů je celkem 13 a jsou 

rozděleny do čtyř kategorií. 

 Poslání 

 Podnikání 

 Zaměstnávání 

 Podpora 

Tabulka 2 Rozdělení standardů do kategorií (Zdroj: Autor) 

KATEGORIE      STANDARDY 

 

                Poslání 

 

1 – Poslání sociální firmy 

 

 

 Podnikání 

 

2 – Podnikání 

3 – Financování 

4 – Provoz sociální firmy 

5 – Informovanost a prezentace 

 

 

              Zaměstnávání 

 

6 – Znevýhodnění zaměstnanci 

7 – Pracovní smlouvy a mzdy 

8 – Etické principy a vnitřní komunikace 

9 – Organizační struktura 

 

Podpora 

 

10 – Adaptace 

11 – Udržení 

12 – Profesní rozvoj 

13 – Spolupráce sociální firmy 

 

Standard č. 1 - Poslání sociálního podniku 

„Sociální firma podniká a veřejně deklaruje své poslání, které obsahuje závazek 

podnikat, vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu 

jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu, Tomu jsou uzpůsobeny 
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vnitřní postupy a způsoby řízení sociální firmy.“ 

Poslání sociálního podniku se považuje za základní. Podnik musí mít poslání 

deklarované a zveřejněné na svém webu a toto poslání musí korespondovat s definicí 

a standardy sociálního podnikání. Podnik svým řízením a managementem dovoluje toto 

poslání naplňovat. Podnik má také zpracovaný hodnotící systém plnění poslání, který 

průběžně vyhodnocuje. Na základě výsledků je pak schopen uskutečnit případné změny 

či opatření (www.reparto.cz). Poslání podniku je také důležité proto, že často zajišťuje 

konkurenční výhodu (Jakubíková, 2008). 

 

Standard č. 2 – Podnikání 

„Sociální firma podniká a je schopná obstát na běžném trhu. Podnikání sociální 

firmy je etické v souladu s platnými právními předpisy.“ 

V rámci tohoto standardu je nutné mít zpracovaný podnikatelský plán, kterým 

podnikatel dokládá, že podnik může být konkurenceschopný a je si vědom všech 

příležitostí i rizik. Tento plán je alespoň 2x ročně vyhodnocován či aktualizován. Další 

součástí tohoto standardu je zpracovaný vnitřní soupis pravidel chování směrem 

k zákazníkům, kolegům, partnerům podniku, dodavatelům či investorům. Každý 

z pracovníků podniku s nimi musí být seznámen a musí se jimi řídit (www.reparto.cz).  

 

Standard č. 3 - Financování 

„Sociální firma má minimálně 50% příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. prodeje 

zboží nebo služeb. Ekonomickým cílem je stabilní, dlouhodobě udržitelná a prosperující 

firma, která je respektovaná obchodními partnery a bankami.“  

Příjmy sociálního podniku by měly být zajištěny převážně z vlastní produkce, ostatní 

příjmy mohou být zajištěny z grantů, dotací, darů, veřejných rozpočtů či jiných zdrojů. 

Vzhledem k tomu, že podnik zaměstnává znevýhodněné osoby na trhu práce, tyto další 

zdroje jsou doplněním jeho příjmů (www.reparto.cz).  

 

Standard č. 4 - Provoz sociální firmy 

„Provoz sociální firmy je bezpečný. Zohledňuje specifické potřeby 

svých znevýhodněných zaměstnanců. Pro tento účel má zpracované provozní postupy, 

včetně řešení nouzových a havarijních situací. Tyto postupy jsou všem zaměstnancům 

srozumitelné a dostupné.“  

Sociální podnik musí mít zpracovaný dokument věnující se provozním záležitostem 

http://www.reparto.cz/
http://www.reparto.cz/
http://www.reparto.cz/
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a náplním práce, se kterými je každý zaměstnanec seznámen, dále musí mít vypracovaný 

dokument, který popisuje nouzové a havarijní situace, s nimiž jsou zaměstnanci taktéž 

seznámeni a v dokumentu se mohou dočíst, jak těmto situacím předcházet, popřípadě, 

jak na ně reagovat. Každý zaměstnanec také musí projít školením bezpečnosti a ochranně 

zdraví při práci (BOZP) (www.reparto.cz).   

 

Standard č. 5 – Informovanost a prezentace 

„Sociální firma otevřeně a pravidelně informuje veřejnost, zejména ostatní 

podnikatelské subjekty, potenciální zákazníky, veřejné instituce a zájemce o zaměstnání 

o svém poslání a činnosti. Prezentace sociální firmy nevede ke stigmatizaci zaměstnaných 

znevýhodněných osob.“ ( 

V rámci tohoto standardu je nutné zmínit, že prezentace firmy by neměla být 

postavena jen na tématu znevýhodnění zaměstnanců. Prezentace musí být veřejně dostupná 

a obsahuje všechny důležité informace (www.reparto.cz). 

 

Standard č. 6 – Znevýhodnění zaměstnanci 

„Sociální firma zaměstnává minimálně 25 % znevýhodněných na trhu práce 

v přepočtu na plné úvazky, maximálně však 55 %. Sociální firma zaměstnává 

ty znevýhodněné, kteří potřebují delší dobu adaptace při nástupu do zaměstnání 

a dlouhodobou, popř. opakovanou pracovní a psychosociální podporu nutnou pro jejich 

udržení.“  

Sociální podnik nesmí zaměstnance vybírat náhodně, ale musí mít zpracovanou 

vnitřní směrnici pro výběr zaměstnanců i se všemi kritérii. Dále má jasně stanovená 

minimální a maximální procenta počtu znevýhodněných zaměstnanců v podniku 

(www.reparto.cz). 

 

Standard č. 7 – Pracovní smlouvy a mzdy 

„Všichni zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu se sociální firmou a jsou 

za svoji práci finančně ohodnoceni.“  

Každý zaměstnanec podniku musí mít s podnikem písemně uzavřenou pracovní 

smlouvu či dohodu, a s ní i související mzdový výměr, který odpovídá dané pozici. Vnitřní 

předpis mzdových nároků je taktéž součástí tohoto standardu a firma tento dokument musí 

mít vypracovaný a musí se jím řídit (www.reparto.cz).  

 

http://www.reparto.cz/
http://www.reparto.cz/
http://www.reparto.cz/
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Standard č. 8 – Etické principy a vnitřní komunikace 

„Sociální firma má stanovené etické principy a pravidla vnitřní komunikace a dbá 

na informovanost svých zaměstnanců.“ 

Podnik má vypracovaný etický kodex, jímž se všichni zaměstnanci podniku řídí. 

Etický kodex obsahuje zejména principy jako je respekt k důstojnosti a ochraně soukromí, 

rovné příležitosti nebo solidarita. Tyto principy se pak „promítají celým podnikem“ a jsou 

obsaženy v pravidlech vnitřní komunikace. Každý zaměstnanec je při zaškolování s těmito 

principy a pravidly seznámen. S tímto standardem také souvisí přehledný systém předávání 

informací, který je taktéž vypracován a zaveden. Podnik také musí své zaměstnance 

pravidelně informovat o svých záměrech, nápadech či výsledcích. Zaměstnanci jsou 

pro vedení podniku rovnými partnery (www.reparto.cz).  

 

Standard č. 9 – Organizační struktura 

„Sociální firma má jasně stanovenou organizační strukturu a systém řízení, 

který je popsán a je srozumitelný.“ 

K fungování sociálního podniku je důležitý organizační řád. Který popisuje, kdo je 

za co odpovědný, a jaké má kdo pravomoci. Jsou zde vyjasněny také vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti. Organizační struktura je pak graficky znázorněna. Smejkal, Rais (2006) 

říkají že, čím je organizační struktura jednodušší, tím lépe. Zaměstnanci i zaměstnavatelé 

mají pak větší přehled a představu, na koho se s jakou agendou mají obrátit 

(www.reparto.cz).   

 

Standard č. 10 – Adaptace 

„Sociální firma zohledňuje potřeby svých zaměstnanců a vytváří podmínky pro jejich 

úspěšnou adaptaci a výkon kvalitní práce.“ 

Podnik používá vytvořený systém zaškolování, který pomáhá novým pracovníkům 

zorientovat se v nové práci, prostředí a pomáhá mu učit se. Prostředí podniku je vždy 

upraveno dle potřeb znevýhodněných zaměstnanců a zbylí zaměstnanci jsou s těmito 

potřebami seznámeni (www.reparto.cz). 

 

Standard č. - 11 Udržení 

„Sociální firma přiměřeně přizpůsobuje pracovní podmínky a prostředí potřebám 

svých zaměstnanců a zajišťuje jejich odborné vedení a pracovní rozvoj.“ 

V tomto standardu je důležitý individuální přístup k zaměstnancům, kdy podnik 

http://www.reparto.cz/
http://www.reparto.cz/
http://www.reparto.cz/
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zajišťuje odborné vedení, průběžně upravuje pracovní podmínky svým zaměstnancům 

na míru a podle potřeby nastavuje takové podmínky, ve kterých se pracovníci cítí dobře 

a tím předchází stresu a syndromu vyhoření. Poskytuje podporu a poradenství 

a zaměstnanec má právo na pravidelné hodnocení (www.reparto.cz). 

 

Standard č. 12 – Profesní rozvoj 

„Sociální firma usiluje o profesní rozvoj svých zaměstnanců zejména v oblasti 

podnikání sociální firmy a dále o rozvoj dovedností a schopností, které mají vliv 

na pracovní výkonnost a zvyšují konkurenceschopnost a možnost uplatnit se na trhu 

práce.“ 

Podnik má zpracovaný plán vzdělávání, který je důležitý pro sociální podnikání, 

protože pomáhá zaměstnancům odstraňovat bariéry, učí se novým věcem, osobně 

se rozvíjí, seznamují se s novými lidmi a učí se fungování na trhu práce (www.reparto.cz).   

 

Standard č. 13 – Spolupráce  

„Sociální firma spolupracuje s organizacemi a institucemi, které se zabývají 

problematikou zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce či jejich podporou.“ 

Podnik je napojen na síť služeb, která pracuje s danou cílovou skupinou. Využívá 

služeb organizací, které pomáhají s asistencí při vstupu do sociální firmy. Pokud podnik 

těchto služeb využívá, předem informuje zaměstnance (www.reparto.cz). 

 

Z přechozích kapitol vyplynulo, že aby sociální podnik fungoval v souladu 

se standardy, měl by mít zpracovány následující dokumenty: 

 poslání sociálního podniku, 

 podnikatelský plán, 

 organizační strukturu, 

 vnitřní soupis pravidel chování (směr k zákazníkům, dodavatelům, 

investorům), 

 vnitřní směrnice pro výběr pracovníků, 

 zaškolovací plán, 

 náplň práce,  

 vnitřní směrnice pro hodnocení pracovníků, 

 vnitřní předpis mzdových nároků, 

http://www.reparto.cz/
http://www.reparto.cz/
http://www.reparto.cz/
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 systém dalšího vzdělávání pracovníků. 

 

2.7 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ V ČR 

V roce 2015 provedla obecně prospěšná společnost P3 – People, Planet, Profit 

již třetí šetření sociálních podniků v ČR. Šetření bylo provedeno kvantitativní metodou 

sběru dat, konkrétně telefonickým dotazováním. Hlavním účelem tohoto šetření bylo 

zmapování stavu sociálních podniků v ČR a definování problémů, se kterými se podniky 

potýkají. Výsledky tohoto šetření cituje mnoho subjektů, mezi které patří například 

zahraniční studie, odborné publikace, média nebo bakalářské a diplomové práce. 

Na webových stránkách www.ceske-socialni-podnikani.cz, který založila organizace P3 

se mohou sociální podniky, které splňují principy sociálního podnikání, přihlásit 

do Adresáře sociálních podniků, kde jich je v současné době zaregistrovaných 220. V době 

sběru dat v roce 2015 bylo zaregistrováno 213 sociálních podniků. Spojit se podařilo 

se 151 zástupci sociálních podniků z celkového počtu 213. Ostatní buď nebyli zastiženi, 

neměli čas nebo dotazník odmítli vyplnit. Šetření probíhalo celkem 8 měsíců, konkrétně 

od prosince 2014 do července 2015.  

Z šetření vyplynulo, že k 7. 7. 2015 bylo v České republice nejvíce sociálních 

podniků na území města Prahy se 47 podniky. Na druhém místě byl s 24 podniky 

Jihomoravský kraj a o místo třetí se pak s 19 podniky podělil kraj Ústecký a Středočeský. 

Nejvíce rozšířenou právní formou sociálního podnikání byla společnost s ručením 

omezeným, konkrétně se jednalo, o 48 % podniků. 81 % sociálních podniků pak bylo 

samostatnou právnickou osobou a pouze 19 % bylo součástí nějaké větší organizace. 

Nejvíce z dotázaných sociálních podniků provozovalo zahradnické služby, údržby 

nemovitostí čí úklidové práce, konkrétně se jednalo o 24 % tedy 36 sociálních podniků. 

Na druhém místě v zastoupení 20 % byly ostatní služby a na místě třetím obecný prodej 

v zastoupení 18 %.  

Další otázka pak směřovala k genderovému rozdělení vedení sociálních podniků. 

56 %  dotázaných sociálních podniků mělo ve vedení muže a 44 % procent sociálních 

podniků mělo ve vedení ženu. Nejvíce ředitelů/ředitelek bylo ve věku 30-39 let, konkrétně 

34 %. Dvě třetiny z těchto dotázaných pak mělo vysokou školu. 

 Co se týká zaměstnávání znevýhodněných osob, nejvíce tyto podniky zaměstnávaly 

osoby se zdravotním postižením, konkrétně šlo o 64 % podniků, z toho 50 % lidí z této 

cílové skupiny mělo postižení tělesné, 27 % postižení duševní, 24 % postižení mentální, 

18 % postižení kombinované a zbytek postižení smyslových orgánů. 38 % podniků 
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pak zaměstnávalo dlouhodobě nezaměstnané.  

Respondenti byli dále dotázáni, zda označení sociální podnik považují spíše 

za přínos nebo spíše za přítěž. Pouze 9 respondentů uvedlo, že je pro ně toto označení 

přítěží, ostatní jej považovali za přínos. Roční obrat podniků byl za poslední dva roky 

průměrně 4 514 541 Kč a na rozjezd sociálního podnikání čerpalo 65 % dotazovaných 

sociálních podniků dotace ze ESF. Jedna čtvrtina z nich dotaci stále ještě čerpala v době 

realizace šetření, u 38 % nedošlo k omezení provozu, spíše k jeho rozšíření 

a 24 % pak uvedlo, že jejich situace se po skončení dotací zhoršila a zbytek neodpověděl 

jednoznačně.  

Respondentů se dále ptali na problémy, se kterými se potýkají. 49 % respondentů 

odpovědělo, že řeší nejčastěji operativní problémy, 37 % řeší problémy s cílovou skupinou 

a 24 % respondentů nemá čas na rozvoj a plánování. 80 % respondentů se pak vyjádřilo 

k tomu, že by měl existovat zákon o sociálním podnikání. Velmi zajímavé také bylo, 

že 92 % podniků používá k marketingu sociální sítě (www.ceske-socialni-podnikani.cz). 

Z výzkumného šetření je zřejmé, že počet sociálních podniků v České republice do roku 

2015 stoupal. Do budoucna se toto odvětví ekonomiky bude nadále rozvíjet. V současné 

době je v České republice v adresáři webu českého sociálního podnikání 220 sociálních 

podniků (http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/). Pro firmu Mineral Bangle, která má 

být transformována na sociální podnik, je toto zjištění velmi podstatné, protože tato oblast 

je stále v rozvoji a firma se na tomto rozvoji může svou transformací taktéž podílet 

(Francová, 2015). 

 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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3 PODNIKATELSKÝ PLÁN 

V této části budou definovány základní pojmy, související s podnikáním jako 

takovým. Bude objasněno, co se rozumí pod pojmem podnikatelský plán, kdo je 

to podnikatel a jaké náležitosti musí podnikatelský plán obsahovat a jaké druhy 

podnikatelských plánů existují.  

 

3.1 KDO JE TO PODNIKATEL 

V občanském zákoníku je podnikatel definován jako ten: „kdo samostatně vykonává 

na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem 

se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku,..“ (Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník). 

Podle obchodního zákoníku podnikatelem je: 

 osoba zapsaná 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 

zvláštního předpisu. 

 

3.2 CO JE TO PODNIKATELSKÝ PLÁN 

Podnikatelský plán je v ekonomické literatuře popisován jako dokument, který je 

zpracovaný podnikatelem a obsahuje všechny klíčové faktory působící na podnik, 

související s jeho založením, ale i s jeho chodem (Hisrich, R., Peters, M., Michael P., 

1996).  

V podnikatelském plánu se vytváří propojení marketingového, provozního 

a finančního plánu. Podnikatelský plán lze využít při následujících situacích: 

 založení podniku, 

 rozvoj a činnost podniku, 

 pro poskytování bankovních úvěrů, dotací a podpor, 

 pro jasnou perspektivu zaměstnanců, 

 pro plánování vstupu nových investorů, vlastníků. 
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3.3 DRUHY PODNIKATELSKÝCH PLÁNŮ 

Zpracování podnikatelského plánu se liší podle toho, k jakému slouží účelu, a jaké 

jsou na něj požadavky. Někteří investoři či donátoři mohou požadovat zkrácený 

podnikatelský plán, někteří naopak detailní. Je dobré mít připravený jeden detailní plán 

a dle potřeby ho případně krátit o kapitoly, které nejsou zrovna potřebné.  

Agentura Czechinvest uvádí pět typů nejčastějších podnikatelských plánů (www.vtpup.cz): 

 Prezentace ve výtahu (Elevator Pitch) – je to v podstatě velmi krátká ústní 

prezentace podnikatelského plánu, připravená cca na jednu minutu, 

 Executive summary – jedná se o dokument v písemném rozsahu A4, kde jsou 

všechny důležité informace, 

 Zkrácený podnikatelský plán - je povrchní a obecnější zpracování bodů plného 

podnikatelského plánu, může sloužit například při předložení podnikatelského 

záměru, kdy není vhodné odkrýt obchodní tajemství, 

 Plný podnikatelský plán – detailně vypracovaný podnikatelský plán se všemi 

postupy, 

 Internetová verze – podnikatelský plán, který se může prezentovat na webových 

stránkách podniku, v podstatě podobná verze zkráceného podnikatelského plánu. 

 

3.4 STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU  

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná právní norma, která by určovala strukturu 

podnikatelského plánu, není striktně dáno, co by měl takový podnikatelský plán obsahovat. 

Záleží na záměru podnikatelského plánu a na účelu, pro který je zpracováván. 

Podnikatelský plán bude samozřejmě jiný, pokud půjde o malý sociální podnik nebo pokud 

půjde například o velkou stavební firmu. Člověk, který plán sestavuje, by měl mít vždy 

na mysli cíl plánu, tzn., zda je jeho záměrem získat dotace, přesvědčit investora nebo 

si zrekapitulovat veškeré aspekty svého podnikání. Každý podnikatelský plán by měl však 

obsahovat určité body, které dělají podnikatelský plán plánem. Srpová, Řehoř a kol. (2010) 

uvádějí, že podnikatelský plán by měl vycházet z cílů a aktivit podniku, není tedy možné 

sestavit jeden typový podnikatelský plán, který budou zpracovávat všechny podniky stejně. 

Uvádějí, že plán by měl být „ušitý“ podniku přímo na míru. Různí autoři mají různou 

představu o struktuře podnikatelského plánu. 
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Tabulka 3 Struktura podnikatelského plánu (Zdroj: Autor) 

STRUCK   

           (1992) 

    HISRIC

H, PETERS 

(1996) 

VEBR, 

SRPOVÁ A 

KOL. 

          (2008) 

KORÁB A KOL. 

         (2007) 

 

Přehled obsahu 

 

Shrnutí 

 

Všeobecný popis podniku 

 

Klíčové osobnosti 

a  organizace podniku 

 

Výrobky a/nebo služby 

 

Analýza trhu a prognóza 

obratu 

 

Odbyt 

 

Výroba 

 

Mezní termíny 

 

Finanční plán 

 

Financování 

 

Příloha 

 

Titulní strana 

 

Exekutivní 

souhrn 

 

Analýza 

odvětví 

 

Popis 

podniku 

 

Výrobní plán 

 

Marketingový 

plán 

 

Organizační 

plán 

 

Hodnocení 

rizik 

 

Finanční plán 

 

Příloha 

 

 

Obsah 

 

Shrnutí 

 

Všeobecný popis 

firmy 

 

Klíčové osobnosti 

 

Produkty 

 

Okolí firmy 

 

Prodej 

 

Výroba, provozní 

činnosti 

 

Jakost, 

environment, 

bezpečnost 

 

Personální otázky 

 

Finanční plán 

 

 

Titulní strana 

 

Exekutivní souhrn 

 

Analýza odvětví 

 

Popis podniku 

 

Výrobní plán 

 

Marketingový plán 

 

Organizační plán 

 

Hodnocení rizik 

 

Finanční plán 

 

Příloha 
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Příloha 

 

Pro účely této práce bude použita následující struktura: 

 Charakteristika firmy včetně kontaktních údajů a popisu produktu, 

 Management plán, 

 Marketingový plán, 

 Operační plán, 

 Finanční plán, 

 Plán rizik. 

Analýza trhu bude popsána v kapitole 4 Vybrané analytické přístupy a do podnikateského 

plánu bude v žádosti o dotace doplněna. 

 

Obsah a titulní strana 

Dle Hisricha, Peterse (1996) je titulní strana obecným a stručným přehledem obsahu 

podnikatelského plánu a měla by obsahovat tyto základní údaje: 

 název a sídlo společnosti, 

 jméno podnikatele/podnikatelů, čísla telefonů, emailové adresy, 

 popis společnosti a povahy podnikání, 

 financování (způsob, částky, struktura), 

 prohlášení o důvěrnosti zprávy. 

Titulní strana obsahuje sice stručné informace, ale pro investory je velice důležitá 

z hlediska přehlednosti a orientace. Ihned na první stránce plánu si mohou přečíst 
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potřebnou částku k financování a dle obsahu se orientovat v celém plánu. 

 

Shrnutí 

Shrnutí se sice nachází ihned za titulní stranou, ale zpracovávat by se mělo 

až naposledy, tzn. až po sestavení celého podnikatelského plánu. Shrnutí by mělo být velmi 

dobře promyšlené, mělo by zaujmout potenciální investory, kteří se na jeho základě 

rozhodují, zda budou podnikatelský plán číst celý. Musí být stručné, výstižné 

a srozumitelné. Nejčastěji se uvádí rozsah 2-7 stran, ale například investor a podnikatel 

Michael Prokop z Velké Británie, o souhrnu říká, že by neměl překročit jednu stranu 

A4. „Říká se, že jakmile musí investor otočit stránku, aby zjistil, o co se vlastně jedná, 

ztratí zájem. To nemá poukázat na nějakou povrchnost či neprofesionalitu finančníků, 

pouze to odráží realitu vyspělých států EU, kde investoři dostávají denně tucty nabídek 

a pouze ty nabídky, které zaujmou, mají šanci na další jednání a případné úspěšné 

investici“ (Prokop, https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=3869). 

Struck (1992) uvádí, že při tvorbě struktury potřebných informací, které je nutné zařadit 

do shrnutí, mohou podnikateli pomoci odpovědi na tyto otázky. 

 Jaký obor podnikání jsme si zvolili? 

 Jaké budeme vyrábět výrobky nebo poskytovat služby? 

 Jakou užitnou hodnotu má produkt pro zákazníka, v čem se liší oproti konkurenci? 

 Jak vypadá trh a jeho trendy, které podniky nám konkurují?  

 Nachází se na trhu dostatečně velký segment zákazníků? 

 Jaké jsou hlavní cíle podniku? 

 Které osobnosti považujeme za klíčové, jaké jsou jejich kompetence a jak dlouho v 

podniku pracují? 

 V jaké fázi vývoje se podnik pohybuje? (Zde se uvádí datum založení, celkový obrat, 

počet zaměstnanců, kapitálová struktura a společníci) 

 Dosáhli jsme již nějakého úspěchu či reálného vývojového bodu? 

 V jaké fázi se nacházejí naše produkty?  

 Je možné dosáhnout technologického vývoje, který by přinesl výhodu 

nad konkurencí? 

 

Všeobecný popis podniku 

Všeobecný popis podniku by měl obsahovat tyto základní informace: 

https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=3869
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 plné obchodní jméno a typ společnosti, 

 velikost kapitálu (základního jmění, akciového jmění), 

 základní struktura, 

 identifikační čísla (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ), 

 registrovaná podnikatelská adresa případně i další adresy, 

 počet kmenových zaměstnanců. 

 

 Produkt 

V této části se definuje hlavní produkt, který je podstatným a hlavním nosníkem 

podnikání. Dále se definují další přidružené produkty. Popisujeme jejich vlastnosti, vzhled, 

kvalitu, rozdíly oproti konkurenci (tzv. srovnávací popis produktu), technické parametry 

a přidanou hodnotu. Tato část by měla obsahovat tabulku s výčtem produktů a jejich 

cenou. Dále srovnávací tabulku, která obsahuje parametry, cenu našich produktů 

s parametry a cenu i parametry produktů konkurence. 

 

Analýza trhu  

Aby byl podnik úspěšný, musí být v souladu celá řada faktorů, které chod i úspěšnost 

podniku mohou ovlivnit. Faktory, které mohou mít vliv na fungování podniku, vychází 

z vnitřního a vnějšího prostředí. Tomek a Vávrová zmiňují, že možnost ovlivňování 

vnějšího prostředí je téměř nulová. Jde o souhrn faktorů, které přicházejí z vnějšku, jedná 

se především o ekonomické podmínky, ovšem téměř vždy jsou k dispozici krátkodobé 

i střednědobé predikce vývoje, které je možné při tvorbě plánu zohlednit, do kterých spadá 

inflace, reálné a minimální mzdy nebo třeba měnové kurzy, dále jde o politicko-právní 

podmínky, do kterých můžeme řadit zákony, mezinárodní vztahy, směrnice, nařízení 

vlády, apod. Makroprostředí ovlivňují také přírodní podmínky, jako jsou například 

klimatické změny, topografie nebo také vodní a jiná hospodářství. Velmi důležitou roli zde 

hrají také ekologické podmínky, kde může dojít k regulaci některých přírodních zdrojů 

nebo se na trhu mohou objevit nové technologie či materiály, které mohou nahradit 

ty stávající. Pokud se pak podnik nevyvíjí vpřed s tímto pokrokem, začíná mít zásadní 

problém. V rámci makroprostředí bych v neposlední řadě zmínila sociálně kulturní 

podmínky, do kterých můžeme řadit zvyky, tradice, náboženství nebo také životní styl 

zákazníků. Nesmíme zapomenout také na demografické podmínky, které „hrají“ velmi 

zásadní roli v úspěšnosti firmy. Jedná se především o věkovou strukturu obyvatelstva, 
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tzn. o věkovou strukturu potenciálních zaměstnanců či potenciálních zákazníků, 

a v neposlední řadě také vývoj porodnosti a úmrtnosti na území konkrétního podnikání.  

To je tedy celá řada vnějších faktorů, které mohou ovlivňovat působení podniku 

na trhu. Do analýzy prostředí však patří i analýza vnitřních faktorů, kterou nazýváme 

odborněji analýza mikroprostředí. Tato analýza je pro mnohé začínající podniky 

zásadnější, protože ji mohou více či méně ovlivnit. Začínající podniky se však touto teorií 

nemohou nechat zmást. Obě analýzy jsou pro fungování firmy velmi důležité. 

U začínajících podniků je dokonce analýza makroprostředí zásadní, protože dochází 

ke zmapování všech vnějších faktorů, které působí na jejich potenciální úspěšnost. V rámci 

analýzy mikroprostředí nás zajímají především interní podmínky celého podniku. Jde 

především o management firmy, vývoj, výrobu, odbyt, nákup, financování podniku, 

personalistiku, vzdělávání a o velmi důležité odvětví - marketing firmy (Tomek, Vávrová, 

2007). 

 

Marketingový plán  

Jednotná definice marketingu neexistuje. Jako zásadní definici považuji pohled 

Philipa Kotlera v knize Marketing Management. ,,Marketing je sociální proces, při kterém 

jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, 

nabídky a směny hodnotných produktů a služeb s ostatními“ (Kotler, 2001:21).  

Marketingový plán ukazuje směr, kterým se chce podnik ubírat. K jeho tvorbě je nejčastěji 

využíván marketingový mix 4P, který obsahuje vše, co může podnik ovlivnit, aby zvýšil 

poptávku po svém produktu (Kotler, 2007). 

 

Výrobní plán 

Výrobní plán zahrnuje popis celého výrobního procesu všech nabízených produktů. 

Dále se uvádí popis používaných materiálů, jejich dodávání, popis dodavatelů, popis 

technologií a používaných strojů. Jaké jsou skladovací požadavky nebo také jaké jsou 

provozní požadavky. Ve zkratce, co vše potřebujeme na výrobu produktů, popis toho, 

jak při výrobě budeme postupovat  a kde budeme produkty skladovat (Koráb, Peterka, 

Režňáková, 2008).  

 

Organizační plán  

Tato část podnikatelského plánu je věnována charakteristice organizace podniku. 

Kdo podnik vede, kolik má podnik zaměstnanců, jaká je náplň práce všech pracovníků. 
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Jaké má kdo pravomoce a odpovědnosti. Jak je práce rozdělována nebo také, jak jsou 

pracovníci odměňováni. Zde je důležité zmínit také, jaké kompetence mají zakladatelé 

podniku, a jakým způsobem vedou své zaměstnance. Z této části by mělo být patrné, 

že podnik má velmi dobrý manažerský tým, který vede podnik k rozvoji (Koráb, Peterka, 

Režňáková, 2008).  

 

Finanční plán  

Finanční plán je taktéž velmi důležitou složkou podnikatelského plánu, 

protože zajímá především obchodní partnery či investory. „Finanční situace podniku 

a jeho schopnost zabezpečit potřebné finanční zdroje patří k nejvýznamnějším složkám 

vnitropodnikového potenciálu.“ Je tedy velmi důležité vytvořit kvalitní finanční plán 

opírající se o skutečná data”(Vysekalová, Strnad, Vydrová, 1999:33). Finanční plán někdy 

bývá nazýván také jako finanční analýza. Finanční analýza je však nástrojem finančního 

plánování, které představuje rozbor finančních dat podniku. Slouží převážně k průběžnému 

hodnocení, celkovému zhodnocení a finančnímu řízení. Podle finanční analýzy podniku 

můžeme sledovat jeho výkonnost (Růčková, Roubíčková, 2012). 

Podnikatel dokládá tři základní dokumenty: 

 rozvaha, 

 výkaz Cash Flow, 

 výsledovka. 

 

Rozvaha 

Jeden ze základních nástrojů finančního plánování je rozvaha. Dle Korába (2008) 

je rozvaha statistickým ukazatelem majetku celého podniku. Její elementární funkcí 

je poskytování přehledu o aktivech a pasivech firmy. Rozvaha bývá sestavována za různá 

časová období, nejčastěji jednou ročně. Výjimky však nejsou neobvyklé a rozvaha může 

být sestavována i jednou za měsíc či jednou za čtvrtletí (Koráb, Peterka, Režňáková, 

2008). Růčková a Roubíčková (2012) vnímají rozvahu jako nástroj sloužící k posouzení 

finanční a majetkové situace. Ukazuje nám jaký je majetek podniku, tedy jaká jsou jeho 

aktiva a také jaké jsou zdroje krytí tohoto majetku, tedy jaká jsou jeho pasiva k určitému 

dni v peněžním vyjádření. Dodávají také, že správně sestavená rozvaha musí dodržet 

rovnováhu v bilanční rovnici. To znamená, že „součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv“ 

(Růčková, Roubíčková, 2012:84). 
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Tabulka 4 Rozvaha (Zdroj: www.oalib.cz)                     

 

Výkaz zisků a ztrát 

Někdy se výkaz zisků a ztrát označuje jako výsledovka. Tento nástroj finančního 

plánování ukazuje výsledek hospodaření za sledovaná období. Podle zákona o účetnictví 

je tento dokument povinnou součástí účetní závěrky a ukazuje nám přehled hospodaření 

podniku, včetně tržeb, výdajů, odpisů, zisků a ztrát (Růčková, Roubíčková, 2012). 

 

Přehled o peněžních tocích (Cash Flow) 

Tento účetní výkaz je v podstatě srovnávací dokument, který nám ukazuje toky 

příjmů a výdajů za určitá období. Je to poměrně mladý typ účetního výkazu, 

který se v České republice používá až od roku 1993, to však neubírá na jeho významu, 

ukazuje nám totiž skutečnou finanční situaci podniku a odhaluje, nedostane-li 

se hospodaření podniku do záporné bilance z důvodu časově omezeného výpadku příjmů. 

Při sestavování Cash Flow je dobré řídit se určitými pravidly, které definoval Wuperfeld 

(2003): 

 je důležité zahrnout všechny příjmy a výdaje,  

 příjmy naplánovat v minimální hodnotě a výdaje v maximální hodnotě, 

 plán aktualizovat, minimálně jednou za šest měsíců, 

 naplánovat termíny i částky příjmů a výdajů. 
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Operační plán  

Operační plán se vytváří na základě již připraveného podnikatelského plánu, 

kdy se určí dílčí kroky a cíle a ty se pak zasazují do vzájemných souvislostí a návaznosti. 

Operační plán tedy slouží k plánování kroků, aktivit a činností v časových úsecích 

(Koráb, Peterka, Režňáková, 2008). 

 

Hodnocení rizik  

Korecký, Trkovský (2011) definují riziko jako nebezpečí nezdaru. Barker, Cole 

(2009) tvrdí, že riziko je taková událost, která, když nastane, může ohrozit úspěšnou 

realizaci projektu.  

Hodnocení rizik představuje velmi důležitou součást podnikatelského plánu, nejen 

z důvodu odhalení možných rizik a vytvoření následných opatření, ale také z důvodu 

přesvědčení možného investora. Je totiž pravděpodobné, že pokud investor uvidí, 

že podnikatel dokáže odhalit a případně řídit možná rizika, bude více přesvědčen, že plán 

může být v praxi úspěšný (Smejkal, Reis, 2006).  

Klíčové kroky řízení rizika jsou dle (Koráb, Peterka, Režňáková, 2008): 

 identifikace rizikových faktorů, 

 kvantifikace rizik, 

 plánování krizového scénáře, 

 monitorace a řízení. 

 

 



 

45 

 

4 VYBRANÉ ANALYTICKÉ NÁSTROJE 

Cílem této kapitoly je zmapovat vnější a vnitřní prostředí firmy takovými 

analytickými nástroji, které pomohou odhalit silné, slabé stránky a příležitosti, hrozby 

podniku.  

 

4.1 ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Cílem této analýzy je zjištění příležitostí a hrozeb podniku, které přichází z vnějšku, 

a na něž musí být podnikatel připraven. Příležitosti by měl umět využít a hrozby naopak 

preventivně ošetřit tak, aby zůstaly jen hrozbami a nestaly se skutečností. Dedouchová 

(2001) při provádění analýzy rozděluje okolí firmy na makro a mikro prostředí.   

 

4.1.1 Makroprostředí 

Aby byl podnik úspěšný, musí být v souladu celá řada faktorů, které chod i úspěšnost 

podniku mohou ovlivnit. Faktory, které mohou mít vliv na fungování podniku, vychází 

z vnitřního a vnějšího prostředí, dále již jen mikroprostředí a makroprostředí. Tomek 

a Vávrová (2007) zmiňují, že možnost ovlivňování makroprostředí je téměř nulová. Jde 

o souhrn faktorů, které přicházejí z vnějšku, jedná se především o ekonomické podmínky, 

do kterých spadá inflace, reálné a minimální mzdy nebo třeba měnové kurzy. Je ale nutné 

zmínit, že téměř vždy jsou k dispozici krátkodobé i střednědobé predikce vývoje, 

které je možné například při tvorbě podnikatelského plánu či při samotném podnikání 

zohlednit. Dále jde o politicko-právní podmínky, do kterých můžeme řadit zákony, 

mezinárodní vztahy, směrnice, nařízení vlády, apod. Makroprostředí ovlivňují také 

přírodní podmínky, jako jsou například klimatické změny, topografie nebo také vodní 

a jiná hospodářství. Velmi důležitou roli zde hrají také ekologické podmínky, kde může 

dojít k regulaci některých přírodních zdrojů nebo se na trhu mohou objevit nové 

technologie či materiály, které mohou nahradit ty stávající. Pokud se pak podnik nevyvíjí 

vpřed s tímto pokrokem, začíná mít zásadní problém. V rámci makroprostředí v neposlední 

řadě Tomek a Vávrová (2007) zmiňují sociálně kulturní podmínky, do kterých můžeme 

řadit zvyky, tradice, náboženství nebo také životní styl zákazníků. Nesmíme zapomenout 

také na demografické podmínky, které „hrají“ velmi zásadní roli v úspěšnosti firmy. Jedná 

se především o věkovou strukturu obyvatelstva, tzn. o věkovou strukturu potenciálních 

zaměstnanců či potenciálních zákazníků, a v neposlední řadě také vývoj porodnosti 

a úmrtnosti na území konkrétního podnikání. 
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Obrázek 2 Makroprostředí (Zdroj: Hálek, 2014) 

 

 

 

Temples analýza  

Tato analýza bývá nazývána někdy také jako PEMSTEL analýza, jejím účelem 

je zmapovat makroprostředí působící na podnik a tím přispět k přípravě podniku na možná 

úskalí, plynoucí právě z vnějších vlivů. TEMPLES analýza obsahuje faktory, které vychází 

ze všech písmen jejího názvu. Všechny tyto faktory mají vliv na fungování podniku, 

ale podnik je téměř nemůže ovlivnit. Avšak je dobré tyto faktory znát, aby byl podnik vždy 

včas připraven reagovat (Blažková, 2007).  

 

Technologické faktory  

Podnikatel by se měl zajímat o technologický rozvoj, který je stále rychlejší a podnik 

by na něj měl umět reagovat. Technologický vývoj i spolu s rostoucí konkurencí zvyšuje 

požadavky na celkovou jakost produktů a promítá se tak i do standardů jakosti. Zároveň 

vlivem ostrého konkurenčního boje se zkracuje inovační cyklus. Tzn., že dnešní firmy 

musí být schopny v pravidelných cyklech přicházet s vylepšenými produkty a způsoby 

poskytování služeb (Vysekalová, Strnad, Vydrová, 1999). 

 

Ekonomické faktory  

Jedná se o vývoj makroekonomických ukazatelů, zejména o růst nebo pokles 

hrubého domácího produktu (HDP), vývoj průměrné mzdy, státní podpory či inflace. 

Pokud se zvýší například státní sociální podpora nebo průměrná mzda, dá se předpokládat, 

že úměrně s nimi poroste i kupní síla. V tomto případě může podnikatel počítat 

se zvýšením produktivity, objednáváním většího množství materiálu, investicemi 

do reklam, apod. (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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Marketingové faktory  

Podnikatel by se měl zajímat o nové trendy v marketingu, o využití marketingových 

nástrojů na sociálních sítích nebo o změny marketingových postupů (Blažková, 2007). 

 

Politické faktory  

Zde hraje hlavní roli legislativa a s ní spojené zákony či vyhlášky a také další činnost 

vládních i nevládních organizací. Z hlediska marketingu je nutné sledovat převážně normy 

týkající se ochrany spotřebitele a životního prostředí. Hlavní je stabilita politického 

prostředí projevující se fungováním zákonodárných, ale i exekutivních orgánů. Politická 

krize přirozeně dopadá i na podnikatelskou sféru. Důležitý je také vládní režim, 

který se v zemi podnikání nachází (Sedláčková, Buchta, 2006). 

 

Legislativní faktory  

Jedná se zejména o zaměření na nové zákony, vyhlášky nebo reformy, legislativní 

plán na vládní úrovni, ale také dopad připravovaných legislativních změn v EU, 

např. GDPR. 

 

Ekologické faktory  

Podnikatel se musí zaměřit také na životní prostředí a jeho ochranu, používat 

materiály v souladu s životním prostředím, třídit odpad, neplýtvat materiálem a v tomto 

směru se neustále zlepšovat. V současné době je snaha snižovat uhlíkovou stopu, je tedy 

nutné, aby podnikatel měl o této problematice aktuální informace a pokusil se s touto 

problematikou pracovat.   

 

Společenské faktory  

Podnik by se měl zajímat o sociální vlivy na území, ve kterém podniká, zejména pak 

o hodnoty a postoje obyvatel z dané společnosti, kteří mohou být potencionálními 

zákazníky podniku (Foret, Procházka, Urbánek, 2003). 

Obrázek 3 TEMPLES analýza (Zdroj: www.orlita.cz) 

 

http://www.orlita.cz/
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4.1.2 Mikroprostředí 

Mikroprostředí firmy je dle Kotlera (2007) prostor, kde působí vlivy, které lze 

na rozdíl od vlivů, které působí v makroprostředí, ovlivnit. Stejně jako u makroprostředí 

tyto vlivy na podnik bezprostředně působí. Mezi tyto vlivy můžeme zařadit konkurenci 

podniku, zákazníky, dodavatele a veřejnost. 

 

Porterův model konkurenčních sil  

K analýze mikroprostředí je nejčastěji využíván model pěti konkurenčních sil. 

Kovář, Štrach (2009) uvádí, že tyto síly slouží jako prostředek k pochopení podstaty 

konkurenčního prostředí uvnitř všech odvětví. Podnik si tak může vytvořit informační 

základnu, která mu poslouží k odhalení příležitostí i hrozeb. Na základě těchto informací 

si může vytvořit konkurenční výhodu oproti ostatním podnikům. 

Tento model obsahuje: 

 vyjednávací síla zákazníků - odvíjí se od smluvní síly zákazníků v daném odvětví 

a konkurenčního prostředí podniku, je nezbytností být obeznámen s očekáváním 

a s chováním zákazníků (Molek, 2011), 

 vyjednávací síla dodavatelů - závisí na konkurenčním prostředí mezi dodavateli (Fotr, 

2012), 

 hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví - závisí na množství bariér vstupu na trh, 

 hrozba substitutů - odvíjí se od množství substitutů na trhu (Fotr, 2012), 

 konkurence firem na daném trhu - jedná se o posouzení rivality mezi existujícími 

firmami; jde o konkurenci ve stejném typu podnikání; konkurenční chování jedné 

firmy má vliv na konkurenční chování druhé firmy, která je nucena reagovat (Kovář, 

Štrach, 2009). 

Obrázek 4 Porterův model konkurenčních sil (Zdroj: www.images.slideplayer.cz)  
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4.2 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

Cílem analýzy vnitřního prostředí je zjištění silných a slabých stránek podniku, 

zdrojů, příležitostí a hrozeb podniku, které vychází zevnitř. Podstata analýzy vnitřního 

prostředí spočívá v celkovém zhodnocení postavení firmy na trhu. 

 

4.2.1 Analýza zdrojů  

Analýza zdrojů je zaměřena na veškeré zdroje podniku. Tyto zdroje slouží 

k dosahování strategických cílů podniku. Tato analýza slouží ke zjištění spojitosti 

mezi zdroji a efektivnosti jejich využívání.  

Hlavní analyzované zdroje podniku jsou (Sedláčková, Buchta, 2006): 

 lidské zdroje (zaměstnanci, dodavatelé), 

 finanční zdroje (kapitál, pohledávky, závazky, splátky), 

 hmotné zdroje (veškerý hmotný majetek), 

 nehmotné zdroje (dobré jméno podniku, know-how, spolupráce se známými 

osobnostmi). 

 

Marketingový mix 4P   

Marketingový mix se označuje za jeden z kvalitních a kontrolovatelných 

marketingových nástrojů. Jedná se o shrnutí základních marketingových prvků, jimiž firma 

dosahuje svých marketingových cílů (Foret, Procházka, Urbánek, 2003). Autoři také 

zmiňují, že tento marketingový mix má v sobě obsaženo vše, čím může být ovlivňována 

poptávka. Existují čtyři skupiny faktorů, které jsou popsány v následujícím obrázku.  

Obrázek 5 Marketingový mix 4P (Zdroj: www.elearning.everesta.cz) 
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Každá z oblastí marketingového mixu je důležitá, nesmíme však zapomenout 

na jejich provázanost a kombinaci. V praxi to znamená, že všechny čtyři skupiny faktorů 

by měly mít zajištěnu potřebnou péči a podnik by jim měl věnovat náležitou pozornost. 

Pokud tedy podnik bude mít výborné strategické místo a skvělý inovativní produkt, 

ale špatnou či žádnou reklamu s vysokou cenou, která není na trhu běžná, je velmi 

pravděpodobné, že nebude úspěšný. Všechny oblasti musí být řádně prostudovány a musí 

jim být věnována pozornost. Jednotlivé skupiny faktorů mohou zahrnovat následující 

(Foret, Procházka, Urbánek, 2003):  

 Produkt (značka, kvalita výrobku, obal, design, inovace),  

 Cena (rabat, platební podmínky, úvěrové podmínky), 

 Distribuce (distribuční cesty, mezičlánky, systémy, fyzická distribuce)  

 Propagace (reklama, podpora prodeje, vztahy s veřejností, osobní prodej, přímý 

marketing, přidaná hodnota). 

 

Audit silných a slabých stránek 12M 

Tato metoda se používá pro identifikaci silných a slabých stránek podniku a někdy 

také pro usnadnění práce na SWOT analýze. Název 12M nese, protože se skládá z dvanácti 

anglických slov začínajících na písmeno M (Palán, 2003).  

 Market reputitation  

 Mental agility  

 Management 

 Motivation 

 Monitoring 

 Movement 

 Manpower 

 Machines 

 Materials  

 Morale 

 Money 

 Mores 

Palán (2003) říká, že pro úspěšné podnikání je zcela zásadní, aby podnikatel porozuměl 

potřebám a očekáváním zákazníka. 
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4.3 SWOT analýza 

Cílem SWOT analýzy je zjistit silné, ale i slabé stránky podniku. Jednak aby 

na jejich základě mohly být identifikovány přednosti podniku, ale také, aby byla zjištěna 

rizika, na která se učiní opatření (Tomek, Vávrová, 2007). Slovo SWOT je odvozeno 

z počátečních písmen anglických slov (Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats) 

nebo-li silné a slabé stránky ve vztahu k příležitostem a hrozbám. Je důležité zmínit, 

že silné a slabé stránky jsou faktory interními, což znamená, že podnik je do určité míry 

může ovlivnit. Oproti tomu příležitosti a hrozby jsou faktory externí a ty podnik téměř 

neovlivní, ale může na ně reagovat (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007). Konečným 

výsledkem je komplexní strategie vycházející z obsahu SWOT analýzy jedním 

z následujících způsobů:  

 strategie SO – vývoj nových metod, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek 

společnosti,  

 strategie WO – odstranění slabin pro vznik nových příležitostí,  

 strategie ST – použití silných stránek pro zamezení hrozeb, 

 strategie WT – vývoj strategií, díky němuž je možné omezit hrozby, ohrožující naše 

slabé stránky. 

 

Obrázek 6 SWOT analýza (Zdroj: www.excel-navod.fotopulos.net) 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST 

V této fázi bude pozornost zaměřena na analýzu internetového obchodu 

Mineral Bangle. Tento rozbor nám pomůže zjistit charakteristiku zákazníků, zda je firma 

oblíbená u zákazníků, zda má potenciál uspět do budoucna, zda je výnosná, a zda může být 

transformována na sociální podnik. Na základě tohoto rozboru bude sestaven návrh 

podnikatelského plánu. Pozornost bude věnována především návštěvnosti internetového 

obchodu za celou dobu jeho provozu. Touto analýzou bude ověřen zájem o firmu ze strany 

zákazníků. Dále bude pozornost věnována také počtu dokončených objednávek 

i stornovaných objednávek, dle kterých bude získán přehled nejen o dokončených 

objednávkách, ale také o těch, které zákazníci zruší. Dále se zaměříme na počet 

registrovaných a neregistrovaných návštěvníků a v neposlední řadě také na celkovou tržbu 

za období 4/2016-5/2018. Jedna ze stěžejních analýz bude nabízet náhled na konkrétní 

produkty a jejich celkové zobrazení nebo nákup návštěvníky. Z této anylýzy poznáme, 

které produkty jsou pro obchod stěžejní, a které jsou naopak druhořadé. Dle této anylýzy 

může firma zanechat produkty v prodeji a zvýšit jejich propagaci a některé naopak 

z prodeje vyřadit a ušetřit finance za materiál. Veškeré grafy budou okomentovány a budu 

se snažit najít provázanost a konkrétní řešení k možnému zlepšení v prodeji. V rámci 

praktické části budou také provedeny analýzy vnějšího a vnitřního okolí, které pomohou 

zjistit, jaké slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby má firma Mineral Bangle. 

Tyto analýzy přispějí ke zjištění, zda je možné a vhodné firmu transformovat na sociální 

podnik. Dále je popsán samotný návrh podnikatelského plánu, který obsahuje: 

charakteristiku firmy, management plán, marketingový plán, legislativní plán, operační 

plán a plán řízení rizik. 
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5 ANALÝZA FIRMY MINERAL BANGLE 

Analýza firmy Mineral Bangle byla provedena v období v období duben 2016 až 

květen  2018. V analýze specifikujeme zákazníka, kolik lidí v daném období e-shop 

navštívilo, jaký je zájem zákazníka o výrobky, a které výrobky jsou zákazníkem 

preferovány.  Součastí analýzy je tržba firmy v daném období v rámci, které je sledována 

i sezónnost tržeb. Na konci této analýzy je uvedena celková tržba za dané období. 

Výsledky analýz jsou zpacovány do grafů pomocí Microsof Excel 2007. Z dat byla 

vypočítána absolutní četnost (nᵢ) a relativní četnost (fᵢ).  Relativní četnost byla vypočítána 

podle vzorce Fᵢ = nᵢ / N (Fᵢ - relativní četnost v %, nᵢ - absolutní četnost, N – celková 

četnost). Výsledky byly zaokrouhleny na celá čísla a dále graficky zpracována 

do sloupcových grafů. 

 

5.1 CHARAKTERISTIKA ZÁKAZNÍKA 

 

Graf 1 Pohlaví (Zdroj: Autor) 

Zákazníky Mineral Bangle jsou  převážně ženy, které tvoří 97 % všech nakupujících. 

Zbylé 3 % jsou muži. Vzhledem k tomu, že firma má prodej zaměřený převážně na ženy, 

protože většina všech výrobků je právě pro ženské pohlaví, chce v budoucnu rozšířit 

i sortiment pro muže. Tím by se mohl tento nepoměr alespoň částečně vyrovnat.  
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Graf 2 Věk zákazníků (Zdroj: Autor) 

Z grafu vyplývá, že nejpočetnější skupinou zákazníků Mineral Bangle jsou lidé 

ve věku od 25-34 let (34 %), těsně za nimi je skupina zákazníků ve věku 18-24 let (35 %). 

Lidé ve věku 35-44 let tvoří 12 % zákazníků. 4 % zákazníků jsou lidé ve věku 13-17 let, 

což je pochopitelné, vzhledem k tomu, že tato skupina není ve většině případech výdělečně 

činná. Nejméně početnou skupinu zákazníků tvoří lidé ve věku 55-64 let (1 %), stejný 

počet zákazníků tvoří také lidé ve věku 65 a více (1 %).  

 

Graf 3 Hlavní lokality (Zdroj: Autor) 

Tento graf zobrazuje hlavní lokality, ze kterých zákazníci nakupují. Nejčastěji 

přichází objednávky z Prahy 60 %, dále z Brna 30 % a zákazníci z Ostravy nakupují 

v 5 % případů a zákazníci z Plzně z celkového počtu zákazníků tvoří taktéž 5%. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

13-17 let 18-24 let 25-34 let 35-44 let 45-54 let 55-64 let 65 a více
let

R
el

at
iv

n
í 

če
tn

o
st

(%
)

Věk zákazníků

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Praha Brno Ostrava Plzeň

R
el

at
iv

n
í 

če
tn

o
st

 (
%

)

Hlavní lokality  



 

55 

 

5.2 NÁVŠTĚVNOST E-SHOPU 

 

Graf 4 Návštěvnost e-shopu 4-12/2016 (Zdroj: Autor) 

V  grafu je možné pozorovat návštěvnost e-shopu v období 4/2016 – 12/2016. 

Je patrné, že největší návštěvnost byla v období měsíce srpna, kdy e-shop navštívilo 

5322 (22 %) unikátních osob. 

 

Graf 5 Návštěvnost e-shopu 1-12/2017 (Zdroj: Autor) 

Aby bylo zřejmé, jakým způsobem návštěvnost e-shopu roste či klesá, je zapotřebí 

sledovat i rok 2017 a 2018. V tomto grafu tedy můžeme pozorovat návštěvnost e-shopu 

za celý rok 2017. Největší návštěvnost v tomto roce byla v období června, kdy e-shop 

navštívilo 6837 (13 %) ze všech unikátních návštěvníků za rok 2017. Pro srovnání 

s předchozím grafem (návštěvnost  eshopu 2016), kdy největší návštěvnost byla v srpnu 

a činila 5322 (22 %) návštěvníků, Tak v tomto roce v měsíci srpnu e-shop navštívilo 

6115 (12 %) zákazníků. Oproti roku 2016 tedy počet návštěvníků stoupl.  
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Graf 6 Návštěvnost e-shopu 1-5/2018 (Zdroj: Autor) 

V roce 2018 zatím není možné sledovat všechny měsíce roku, za období 1/2018 –

5/2018 tedy můžeme vidět, že největší návštěvnost byla v měsíci květnu, kdy e-shop 

navštívilo 8971 (25 %) unikátních zákazníků, což je prozatím rekordní počet.  

 

5.3 ZÁJEM ZÁKAZNÍKA O VÝROBKY 

  

Graf 7 Top 5 produktů dle zobrazení (Zdroj: Autor) 

 

Tento graf zobrazuje top 5 produktů podle zobrazení zákazníky od dubna 

2016 do května 2018. Nejvíce zobrazení můžeme vidět u produktu Colourfullife, 

který si zákazníci zobrazili 3328x (23 %). Toto zjištění je pro firmu velmi důležité, protože 

tento produkt do budoucna nestáhne z prodeje, naopak ho bude více propagovat. 

3053x (21 %) byl zobrazen produkt Partnerské náramky, 2885x (20 %) produkt Bright, 

2784x (19 %) produkt Simple Sea a produkt Dolly pak 2616x (17 %).  
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Graf 8 Top 5 produktů dle objednání (Zdroj: Autor) 

V tomto grafu je již možno nahlédnout do objednávání produktů, konkrétně můžeme 

vidět 5 produktů, které zákazníci nejvíce objednávají. Stejně jako u předchozího grafu 

prventsví drží produkt Colourfullife, který si zákazníci objednali 115x (22 %), na druhém 

místě je produkt s názvem Simple Sea, který si zákazníci objednali 107x (21 %). Produkt 

Simple rose quartz byl objednán 104x (20 %) a produkt Simple quartz  98x (19 %). 

Na pátém místě se v počtu objednaných produktů umístil produk Kabbalah silver, 

který zákazníci objednali 95x (18 %).  Produkty s označením Simple jsou produkty, které 

jsou tvořeny z jednoho druhu minerálu a je zřejmé, že jsou mezi zákazníky oblíbené. 

Toto zjištění přispěje k tomu, že firma vytvoří více takových produktů. 

 

Graf 9 Počet vyřízených objednávek a počet storno objednávek 4/2016-5/2018 

Od dubna 2016 do května 2018 zákazníci dokončili a zaplatili 2 708 (91 %) 

objednávek, 254 (9 %) objednávek pak bylo stornováno. Důvody pro storno objednávky 
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jsou různé. Jedná se zejména o nezaplacení objednávky, nezájem ze strany zákazníka 

nebo reklamaci a následné vrácení peněz.  

 

5.4 TRŽBY FIRMY MINERAL BANGLE 

 

Graf 10 Sezónnost tržeb 4/2016-12/2016 (Zdroj: Autor) 

Z tohoto grafu je zřejmé, že nejlepším obdobím pro firmu z hlediska prodeje byl 

v roce 2016 měsíc srpen, kdy tržba činila 78 389 Kč. Této tržbě se přiblížila již jen třžba 

z měsíce září, která činila 78 011 Kč a také tržba z prosince, která činila 73 032 Kč.  

 

Graf 11 Sezónnost tržeb 2017 (Zdroj: Autor) 

V tomto grafu je možné pozorovat tržby Mineral Bangle z roku 2017. Zde můžeme 

označit dva silné a dva slabé měsíce. Jako silné měsíce lze označit listopad, kdy tržba 
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činila 153 563  Kč a také červen, kdy tržba činila 146 299 Kč. Slabé měsíce lze pozorovat 

na počátku roku 2017. Jedním z nejslabších byl měsíc leden, kdy firma vydělala 

38 348 Kč a také měsíc únor, kdy tržba činila 31 886 Kč.  

 

Graf 12 Sezónnost tržeb 1/2018-5/2018 (Zdroj: Autor) 

V tomto grafu je možné vidět tržbu za rok 2018, konkrétně však pouze od ledna 

do května 2018. Opět je možné pozorovat, že začátek roku je slabší a opět se jedná o leden 

(74 144 Kč) a únor (80 928 Kč), tak jako v předchozím grafu, který zobrazuje rok 2017. 

Naopak silný měcíc je měsíc květen, kdy tržba činila 182 783 Kč. 

 

Graf 13 Celková tržba 4/206-5/2018 (Zdroj: Autor) 

V tomto grafu je možné vidět celkovou tržbu za období 4/2016 – 5/2018. 

Tedy za dobu 26 měsíců. Celková tržba za tuto dobu činí 2 001 386 Kč.  
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6 VYBRANÉ ANALYTICKÉ NÁSTROJE 

V této části praktické práce bude pozornost zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního 

prostředí, ke které budou využity různé analytické nástroje. K analýze vnějšího prostředí 

bude využita metoda TEMPLES, analýza oborového okolí dle E. Portera a k analýze 

vnitřního prostředí bude použita analýza zdrojů, marketingový mix 4P a také audit silných 

a slabých stránek 12M. Výsledky těchto analýz budou zaneseny do SWOT analýzy, 

na základě které budou identifikovány přiležitosti a hrozby, silné a slabé stránky podniku. 

Pomohou nahlédnout na firmu komplexně a v neposlední řadě pomohou odhalit, 

zda  je možná transformace této firmy na sociální podnik. Veškeré anylýzy jsem 

vypracovala samostatně. 

 

6.1 ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Jak již bylo výše zmíněno, k analýze vnějšího prostředí je použita TEMPLES 

analýza, která poslouží ke strategické identifikaci okolního prostředí firmy. Jde zejména 

o politické, ekonomické, sociální, technologické, ekologické a legislativní faktory.  

 

6.1.1 Analýza TEMPLES  

Technologické  a technické faktory 

Provoz internetového obchodu Mineral Bangle zatím nevyžaduje zvláštní technické 

vybavení. K běžnému provozu je zapotřebí PC, mobil, tiskárna a internetové připojení. 

Do budoucna se však počítá se zakoupením rycího stroje, který zatím nebude započítán 

do počátečních nákladů. Podnik počítá také s tím, že trendy se mohou do budoucna měnit 

a je připraven přizpůsobovat svou nabídku poptávce. Trendy v oblasti šperků lze dobře 

sledovat na sociálních sítích nebo na zahraničních eshopech. Podnik stále počítá s ruční 

výrobou, protože v současné době zákazníci inklinují spíše ke koupi ručně vyrobeného 

zboží než masově vyrobeného produktu strojem. Podnik tedy počítá s tím, že tento trend 

by se měl ještě pár let udržet.  

 

Ekonomické faktory 

Firma počítá se zvyšováním cen energií a nájemného. V okolí Litoměřic, kde bude 

sociální podnik otevřen však nejsou nájmy zatím tak vysoké, pohybují se okolo 

100 Kč za 1m². Firma musí také počítat se zvyšujícími se cenami materiálu, 

který je v současné době velmi žádaný a tak poptávka převyšuje nabídku, 
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což se v konečném důsledku odráží v navýšení cen materiálů. Vzhledem k tomu, že 

ekonomická situace v České republice je v současné době na vzestupu, zvyšuje se i 

velikost kupní síly.  

 

Marketing 

Firma v současné době využívá zejména marketingu na sociálních sítích, 

kde využívá placené reklamní kampaně a spolupráci s influencery, kteří výrobky 

Mineral Bangle propagují, buď výměnným obchodem (produkt za reklamu) nebo placenou 

spoluprácí (finanční částka za jednu sdílenou fotografii). Zaplacená částka za jednu 

fotografii se pak odvíjí od počtu sledujících daného influencera. Firma nabízí konkrétně 

tyto druhy spolupráce:  

Malá Barter spolupráce do 35 000 followers 

Šperky v hodnotě 1000 Kč výměnou za jednu fotografii či video ve stories. 

Velká Barter spolupráce do 35 000 followers 

Šperky v hodnotě 2 500 Kč výměnou za jednu fotografii v profilu a jednu fotografii 

či video ve stories. 

Finanční spolupráce nad 35 000 followers 

Za jednu fotografii v profilu + jednu fotografii ve stories platíme 2 500 Kč + zasíláme 

šperky v hodnotě 2 500 Kč. V případě dlouhodobé spolupráce je finanční odměna 

navyšována. 

Firma ke své propagaci zatím využívá zejména Facebook a Instagram. Nevýhodou 

v oblasti marketingu na sociálních sítích je velké množství konkurence, která propaguje 

podobné produkty. Do budoucna je tak vhodné hledat i jiné marketingové nástroje, 

protože zákazníci budou reklamou na minerální šperky přehlceni. Firma plánuje 

své rozšíření i na jiné sociální sítě a uvažuje také o reklamě v rádiu Evropy 2, kde jsou 

zejména posluchači ve věku od 12ti do 29ti let a poslechovost je kolem 1918 tisíc 

posluchačů týdně. Pro firmu je důležité, že v této věkové kategorii je zastoupena část 

obyvatelstva, která je již výdělečně činná. 

 

Politické faktory 

V roce 2013 a 2017 vyhrála volby středo-pravicová strana Akce nespokojených 

občanů 2011 (ANO), jejímž předsedou je Andrej Babiš, který zavedl elektronickou 

evidenci tržeb, což bylo pro mnohé menší podniky likvidační. Strana ANO však ve svém 

volební programu mimo jiné uvedla, že bude podporovat malé a střední podniky a bude 
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se snažit zjednodušit legislativu a usnadnit přístup k finančním zdrojům. Tuto skutečnost 

lze však hodnotit až s odstupem času. 

 

Legislativní faktory 

Pro sociální podnik platí stejná legislativa, jako pro jakýkoli jiný podnikatelský 

subjekt. Tedy veškerá platná legislativa, kterou je potřebné se řídit a dodržovat stanovené 

normy. Vláda však již schválila věcný záměr zákona týkající se sociálního podnikání. 

Podle návrhu by měl sociální podnik více než polovinu zisku využít do svého rozvoje 

či k naplňování prospěšného cíle. Neměl by mít dluhy na daních a odvodech, měl by 

využívat místní zdroje pracovní síly a brát ohledy na životní prostředí. Pokud by zákon 

týkající se sociálního podnikání přišel v platnost, status sociálního podniku 

by pak žadatelům udělovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by mělo vést 

rejstřík, který by byl přístupný na internetu. Například Pirátská strana, Občanská 

demokratická strana (ODS), Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 

lidová (KDU-ČSL), Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)  a Česká strana sociálně 

demokratická (ČSSD) uvedly, že sociální podnikání je v dnešní době velmi důležité 

a připravovaným zákonem se budou nadále zabývat (www.cssd.cz). Strana Tradice, 

Odpovědnost, Prosperita 2009 (TOP 09) chce taktéž prosadit přijetí zákona o sociálním 

podnikání a dát mu tak jasný rámec a vedení. Politická strana ANO, strana Svoboda 

a přímá demokracie se k sociálnímu podnikání téměř nevyjadřují, považují ho však 

za smysluplné a přijetí zákona o sociálním podnikání považují za důležité (www.kscm.cz). 

Vzhledem k tomu, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR vstoupilo 

25. 5. 2018 v platnost a jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně  osobních údajů),  je  nařízení  Evropské unie,  jehož  cílem  je  

dosažení  výrazné ochrany osobních dat občanů. Je  nutné, aby  firma měla  naprogramova

né  okénko,  kde si zákazník může zvolit,  zda souhlasí s ukládáním souborů Cookie, 

či nikoliv. Dále musí mít předělané obchodní podmínky dle tohoto nařízení, kdykoliv 

na žádost zákazníka musí vymazat jeho účet a kdykoliv na žádost zákazníka musí uvést, 

jaké o něm zchraňuje informace. Tuto skutečnost má uvedenou taktéž v obchodních 

podmínkách.  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dan
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Ekologické faktory 

Těžba minerálů je v některým zemích regulována z ekologických důvodů. 

Pokud dojde k regulaci těžby v zemích, ze kterých se dováží materiál, může dojít 

ke snížení zásob materiálu potřebného k výrobě šperků a tím i k nárůstu jeho ceny. 

V tomto případě by podnik začal přemýšlet o využití regionálních minerálů mezi, 

které patří ametyst, apatit, kalcit, opál, turmalín nebo záhněda. Vyhnul by se tak velkému 

navyšování cen produktů, za které by zákazníci již nebyli ochotni produkt kupovat. 

V rámci ekologické úspory jsou v podniku využívány recyklovatelné materiály. 

 

Sociokulturní faktory 

Vzhledem k tomu, že v posledním roce byla nejnižší nezaměstnanost na trhu práce, 

dá se očekávat, že se bude stále snižovat z důvodu vzniku nových pracovních míst. 

Můžeme tedy předpokládat, že kupní síla bude nadále stoupat. Pokud mají lidé finance 

ze svého zaměstnání, jsou ochotni kupovat si věci pro radost. V současné době je trendem 

kupovat si nové a modernější věci, proto se zákazníci často vracejí. Pokud vyjde novinka, 

která je hezčí než ta předchozí, jsou ochotni si ji pořídit. Podnik by měl počítat, ale s tím, 

že generace nynějších zákazníků bude stárnout a móda se bude měnit. V tomto ohledu je 

třeba přizpůsobovat se trhu a poptávce. Jako hrozbu vidí podnik také do budoucna 

nastupující trend „zerowaste“, který přichází ze zahraničí a je o tom, že mnoho lidí se snaží 

nekupovat zbytečně moc nových věcí a spíše nakupuje věci v secondhandech, 

aby neplýtval materiálem potřebným k výrobě nových produktů.  

 

Příležitosti vycházející z TEMPLES analýzy 

Více kupní síly z důvodu dobrého ekonomického prostředí a zaměstnanosti, 

využívání recyklovatelných materiálů, rozšíření reklamy do rádia, možné zjednodušení 

legislativy a přístupu k finančním zdrojům, nízký nájem za pronájem kanceláře 

v Litoměřicích, rostoucí popularita ruční výroby. 

 

Hrozby vycházející z TEMPLES analýzy 

Zvyšující se konkurence, mnoho reklamy na šperky z minerálních kamenů a s tím 

související přehlcenost zákazníků, trend zerowaste, stárnutí současné zákaznické populace 

a s tím související změna trendů, regulace těžby minerálů, zvyšující se ceny materiálu. 
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6.1.2 Analýza oborového okolí dle E. Portera  

V rámci této analýzy nás zajímá především stávající konkurence. Konkrétně nás 

zajímá, kdo je naším konkurentem, jaké nabízí produkty/služby, a co nabízí navíc. 

Dále nás zajímá také hrozba vstupu nových konkurentů, ohrožení ze strany dodavatelů, 

vyjednávací síla zákazníků a ohrožení ze strany substitutů. 

 

Stávající konkurence 

Přehled stávající konkurence je vypracován v následující tabulce, kde je možné vidět 

jména konkurentů, čím konkuruje, a co je naopak jeho slabinou. Dále jsou v tabulce 

uvedeny ceny náramků a náhrdelníků konkurence a také, co má firma oproti 

Mineral Bangle navíc. Současná nabídka produktů firmy Mineral Bangle je v příloze 2. 

 

 

  Tabulka 5 Malý kopírující konkurenti (Zdroj: Autor) 

MALÝ KOPÍRUJÍCÍ KONKURENTI 

 

KONKURENTI 

 

ČÍM KONKURUJE A 

NAOPAK 

CENA 

NÁRAMKU 

CENA 

NÁHRDELNÍKU 

NĚCO 

NAVÍC 

T..B 
Zameřena spíše na městský 

prodej, prodává náramky v 

květinářství a na Facebooku, 

nízká cena 

 

Nekvalitní komponenty, nemá 

eshop 

 

199 Kč 180Kč         / 

H… S Firma ze stejného města, která 

kopíruje ideu Mineral Bangle a 

podporuje děti, kterým 

přispívá 10% z prodejní ceny 

na pomůcky do Dětské 

domova. 

 Nižší cena, ale velmi slabý 

marketing 

349 Kč 80 Kč kameny 
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   Tabulka 6 Konkurence na trhu (Zdroj: Autor) 

KONKURENCE NA TRHU 

Konkurent Čím konkuruje a 

naopak 

Cena 

náramků 

Cena 

náhrdelníků 

Něco navíc 

S….S 
 

Má kamenný obchod, je na 

trhu déle, podporuje ji mnoho 

celebrit, nevyrábí náramky 

na přání, má často nefunkční 

a zastaralý eshop, vysoká 

cena 

699 Kč 1010 Kč 
 

plavky 

lapače snů 

doplňky do bytu z Bali 

hračky pro děti ze 

Španělska 

 

E…Y 
Mají velmi nízkou cenu, 

prodávají své stojánky na 

šperky, často výhodné akce, 

dobrá propagace 

Složení šperků často postrádá 

vkus, nekvalitní materiály, 

většina přívěsků oxiduje, 

nenabízí popis vlastností 

minerálů 

259 Kč / 
 

stojánek na šperky, 

provázkové náramky 

 

B….E 
 

Podporuje také dobrou věc, 

konkrétně jack russely v 

ohrožení, nižší cena 

Nižší kvalita kamenů, malý 

výber  

359 Kč / / 

L…E 
 

Velmi propracovaný eshop, 

kolekce s celebritami, 

výhodné akce, propracované 

spolupráce,výborná 

kontrolovaná kvalita 

Nejvyšší cena, firma často 

působí arogantně, staví 

reklamu na luxusu, což může 

být pro mnohé odrazující 

1010 Kč / / 

N…U 
 

Náramky z minerálů, ale s 

odlišnými prvky, například s 

činkou apod. Krabička jako 

balení 

spíše tmavé barvy, spíše pro 

muže 

299 Kč / / 

 

S…L 

 

 

Spolupráce se známými 

lidmi, velmi podobný 

sortiment, krabička jako 

balení, podporuje známou 

nadaci 

Staví reklamu na luxusu, což 

může být odrazující pro 

mnohé zákazníky, mnoho 

nekvalitních minerálů 

600 Kč  1500 Kč Kartáčky na zuby z 

bambusu 

B…VE 
 

Prodává náramky, které 

vytváří na Bali, dobrá 

propagace na Instagramu 

Nekvalitní materiál 

390 Kč 1000 Kč Ručně vyrobené sešity 
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V tabulce 6 jsou z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) změněny názvy firem. 

Z tabulky přehledu konkurence firmy Mineral Bangle vyplynulo, že firma má 7 hlavních 

konkurentů, kteří nabízejí podobné nebo stejné produkty za rozdílné ceny. V zájmu firmy 

je důležité, aby se stále rozvíjela v oblasti nabízených produktů a svou nabídku výrobků 

nadále rozšiřovala.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Firma do budoucna počítá se vstupem nových konkurentů na trh. V současné době 

jsou šperky z minerálních kamenů velice žádaným doplňkem a na základě toho se dá 

očekávat, že konkurence se bude nadále zvyšovat. V této fázi je však nutné, aby firma 

vytvořila, co největší povědomí o své značce a vybudovala si tak pevnou základnu 

fanoušků a zákazníků.  

 

Ohrožení ze strany dodavatelů 

Firma spolupracuje s několika dodavateli, kteří zajišťují materiál a kancelářské 

potřeby. Jako dodavatele lze označit i doručovací službu, kterou firma volí pro dodávání 

svých zásilek. Firma má s dodavateli dohodnutou velkoobchodní cenu. Dodavatelé jsou 

stabilní a odesílání materiálu trvá maximálně tři dny. Kvalita kamenů je velmi dobrá. 

Všichni dodavatelé disponují certifikáty pravosti prodávaných minerálů. Kameny dováží 

zejména z Jihovýchodní Asie (Thajsko, Laos, Kambodža, Malajsie,…). 

 

Materiál 

K výrobě šperků a dalších výrobků jsou používány minerální korálky, střapce, látky, 

gumičky, lepidla a ocelové komponenty. V současné době má firma dva hlavní dodavatele. 

Jednoho z České republiky a jednoho ze Slovenska. Oba dodavatelé jsou ochotni smlouvat 

o ceně a firmě poskytují velkobchodní ceny a pravidelné slevy. Ohrožení pro firmu by bylo 

pokud by jeden z dodavatelů skončil. Firma by musela rychle najít dodavatele jiného, 

popřípadě objednávat materiál na přechodnou dobu z Číny, kde by ale musela platit clo, 

což by nebyl velký problém. Materiál z Číny i se clem totiž vychází cenově stejně jako 

materiál od místních dodavatelů, na kterém mají svou marži. O nákupu minerálů z Číny 

firma v současné době neuvažuje. Hlavním důvodem je téměř totožná cena po odečtení 

všech slev a daně z přidané hodnoty (DPH), které zde firma uplatňuje. Firma chce 

také podporovat místní ekonomiku a nechce nabízet zákazníkům výrobky, jejichž materiál 

pochází z portálů jako je Ebay či Aliexpress. Dle dotazů zákazníků na původ kamenů, 
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které firma pravidelně dostává, bylo zaznamenáno, že většina zákazníků nechce minerály 

pocházející z výše zmíněných portálů. 

 

Energie 

V současné době nemá firma svůj prostor pro práci, ale po transformaci firmy 

na sociální podnik je důležité nalézt vlastní prostory, kde bude podnik provozován. S tím 

souvisí i výběr dodavatele energií. Nabídka dodavatelů energií je podobná a podnik 

se bude muset zaměřit na výběr dodavatele s nejnižší cenou. Do budoucna je možné počítat 

s mírným růstem ceny za energie, ale je však nutné říci, že toto firma nemůže nijak 

ovlivnit, nicméně může pružně reagovat výměnou dodavatele. 

 

Kancelářské potřeby 

Kancelářské podtřeby v současné době nakupuje firma od různých dodavatelů. 

V zájmu firmy je najít jednoho dodavatele, se kterým bude možné vyjednat nižší ceny 

při pravidelném odběru. 

 

Doručovací služby 

Firma nabízí dva druhy doručovacích služeb. Konkrétně jde o Českou poštu (ČP) 

a Zásilkovnu. Zásilkovna je oproti ČP velmi výhodná a její ceny jsou až o polovinu nižší. 

Firma se v budoucnu zaměří na hledání nových duručovacích služeb, které jsou kvalitní 

a jejich ceny jsou nižší než u České pošty. Firmě se ve 4 % případů stává, že Česká pošta 

balíčky nedoručí nebo zákazníky neinformuje o tom, že jejich balíček doručovali. To pak 

vede k nespokojenosti zákazníků. Do budoucna firma plánuje služeb České pošty 

již nevyužívat, ale nejdříve musí najít vhodné alternativy. 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Vzhledem k tomu, že na trhu existuje mnoho firem zabývajících se prodejem šperků 

z minerálních kamenů, je samozřejmé, že vyjednávací síla zákazníků je velmi vysoká. 

Firma se snaží neustále propagovat své výrobky a nabízet různé akce a slevy, aby si své 

zákazníky udržela nebo přilákala zákazníky nové. Důležistost je kladena zejména 

na kvalitu výrobků a jejich poslání (podpora Farní charity Roudnice nad Labem) a také 

jejich cenu.  
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Ohrožení ze strany substitutů 

Ohrožení ze strany substitutů firma spatřuje převážně ve firmách, které prodávají 

šperky. Jde zejména o velké firmy zaměřené na prodej levné bižuterie nebo naopak 

o designové šperky navržené různými návrháři. 

 

Přílěžitosti vycházející z analýzy oborového okolí 

Snižování nákladů za doručovací služby, slevy na materiál, slevové akce, kvalita 

výrobků, dobrá propagace. 

 

Hrozby vycházející z analýzy oborového okolí 

Velké firmy věnující se prodeji bižuterijních šperků, firmy věnující se výrobě 

designových šperků, velká konkurence, rostoucí cena energií, malé množství dodavetelů 

a jejich možné ukončení podnikání. 

 

6.2 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

V rámci analýzy vnitřního prostředí bude k identifikaci možných příležitostí a hrozeb 

použita analýza zdrojů, marketinogvý mix 4P a posouzení silných a slabých stránek. 

 

6.2.1 Analýza zdrojů 

Lidské zdroje  

Vzhledem k tomu, že dojde k transformaci firmy na sociální podnik, stěžejní 

skupinou zaměstnanců budou matky samoživitelky nebo matka na/po rodičovské dovolené, 

které dlouhodobě (déle než 1 rok) nemohou najít zaměstnání. V rámci podniku budou 

jako management fungovat dvě majitelky firmy. Zaměstnanci budou posílání na školení 

z oblasti výroby šperků. Podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí je v současné 

době ve městě Litoměřice na úřadě práce evidováno 33 těhotných nebo kojících matek 

nebo matek do 9 měsíců po porodu a 484 žen, které se starají o dítě do 15 let. Celkem 

se tedy jedná o 517 potencionálních zaměstnanců. Město Litoměřice mělo k 1.1. 2018 - 

24 045 obyvatel. Počet výše evidovaných na úřadě práce činí 2,15 % z celkového počtu 

obyvatel. Z tohoto počtu je pravděpodobné, že podnik nebude mít větší problémy sehnat 

zaměstnance z této cílové skupiny (www. mpsv.cz). 

 

 

 

https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt
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Finanční zdroje 

Firma nemá a ani do budoucna neplánuje mít žádné závazky ani pohledávky vůči 

bankovním společnostem či investorům. Jediným finančním zdrojem firmy bude dotace 

z ESF ČR a také vlastní finanční prostředky plynoucí z prodeje produktů, které ale budou 

z velké části reinvestovány zpět do rozvoje podniku.  

 

Hmotné zdroje 

Firma ke svému fungování počítá s pronájmem kanceláře a nákupem vybavení, 

které bude pořízeno z ESF ČR. Kancelář bude vybavena nábytkem, počítači, tiskárnou 

se skenerem, mobilním telefonem, internetovým routerem, skladovým nábytkem. 

Vybavení kanceláře: 

 3x PC stůl se židlí, 

 3x police, 

 3x nástěnka, 

 1x velký stůl pro navlékání + 5x židle, 

 šicí stroj se židlí, 

 sedací souprava, 

 konferenční stolek, 

 2x stolní počítač, 

 1x notebook, 

 1x tiskárna se skenerem, 

 toner, 

 1x skříňka pro skladování kancelářského materiálu, 

 1x uzamykatelná skříňka pro administrativu a pro zachování osobních údajů, 

          zaměstnanců v bezpečnosti v souladu s nařízením GDPR, 

 1x mobilní telefon, 

 2x velká skříň na skladování zásob, 

 lednice s mrazničkou,  

 kuchyňský pultík, 

 varná konvice, 

 mikrovlnná trouba, 

 sanitární vybavení, 

 flip chart, 



 

70 

 

 disk, 

 nádobí, 

 fotoaparát, 

 fotostan, 

 stativ světla. 

 

Nehmotné zdroje  

Podnik si na trhu vybudoval dobré jméno a zákazníci se do obchodu vracejí 

a nakupují novinky. Podnik spolupracuje se spoustou známých osobností, 

které se zasloužily právě o jeho dobrou reputaci. I nadále se podnik snaží oslovovat známé 

lidi a skrze ně budovat povědomí o značce. V současné době se zaměřuje také na rozvoj 

podpory různých nadací a organizací a rozšiřuje tím tak své portfolio podpory.  Firma 

ke všem zákazníkům přistupuje individuálně a šperky upravuje na míru. V současnosti 

firma nevlastní žádné patenty ani ochranné známky. Do budoucna však tuto možnost 

zvažuje.  

 

Příležitosti vycházející z analýzy zdrojů 

Ne příliš velká investice do hmotných zdrojů, protože jde o jednu kancelář, firma 

nemá žádné závazky ani pohledávky, individuální přístup k zákazníkům. 

 

Hrozby vycházející z analýzy zdrojů 

Cílová skupina zaměstnanců nebude chtít v podniku pracovat nebo nebude umět 

produkty vyrábět. 

 

6.2.2 Marketingový mix 4P 

Podnik bude k určení základních způsobů prosazení se na trhu využívat informace 

získané z marketingového mixu 4P.  

 

Produkt 

Stěžejním produktem pro firmu jsou náramky z minerálních kamenů. Značka nese 

název Mineral Bangle a převážně se používá její zkratka MB, která je vyryta 

i na přívěscích z chirurgické oceli. Firma dbá na vysokou kvalitu produktů a objednává jen 

ty nejkvalitnější materiály. Vše nejprve zkouší a vyrobené produkty prochází dvoufázovou 
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kontrolou. Všechny produkty jsou nositelem emoce, protože jejich koupí zákazník přispívá 

na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Všechny produkty mají podobný koncept 

a design. Typickými barvami značky jsou mentolová a světle růžová. Tyto barvy se odráží 

i v produktech, které firma nabízí. Produkty jsou baleny do hedvábného papíru v typických 

barvách. Náramky dostanou mašličku v barvě jedné z čaker a následně jsou zasypány 

srdíčky z hedvábného papíru a doplněny o letáček s obsaženými minerály a vizitkou. 

Kompletní nabídka produktů je k nahlédnutí v příloze 2. 

 

Obrázek 7 Produkt MINERAL BANGLE (Zdroj: Autor) 

 

 

Cena 

Cena vždy musí pokrýt náklady a na produkt je stanovena marže dle toho, 

jak se produkt prodává. Firma se snaží u všech šperků a výrobků nastavit přes 100% marži, 

u některých výrobků jako jsou například plyšová zvířátka s křišťálem je marže menší, 

protože o tento výrobek není takový zájem. Předpokládá se, že tento problém bude vyřešen 

větší propagací produktů a  po zvýšení prodeje dojde také k navýšení marže. Kompletní 

přehled produktů je i s výpočtem marží k nahlédnutí v příloze 2. 

 

Distribuce 

Jako distribuční kanál je zvolen e-shop www.mineralbangle.cz. Jednou z možností 

rozšíření distribuce šperků může být jejich prodej v různých kamenných obchodech či 

kavárnách. Tato možnost distribuce v současnosti zatím nebude realizována.  

 

Propagace 

Fiema plánuje rozšíření působnosti na sociální síti Instagram, kam bude pravidelně 

přispívat fotografiemi šperků. V posledních letech je reklama na sociálních síťích jednou 

http://www.mineralbangle.cz/


 

72 

 

z nejvlivnějších reklam vůbec. Fotografie na této sociální síti si denně prohlíží 

přes 300 milionu lidí z celého světa. Během 11 měsíců od spuštění získal Instagram 

9 milionů uživatelů, dnes je jich právě něco přes 300 milionů. 49 % uživatelů je ženského 

pohlaví, což je velké pole působnosti pro mnoho firem, včetně podniku Mineral Bangle, 

který Instagram využívá k propagaci. V současné době existuje i mnoho různých kurzů 

a workshopů, na kterých je možné naučit se využívat tyto sociální sítě ve prospěch firmy. 

Firma přes ně v podstatě buduje svou značku, je v kontaktu se zákazníky, zvyšuje 

své tržby, drží si stálé zákazníky a rozšiřuje povědomí o firmě. Propagace by měla 

fungovat také formou reklamních kampaní na Facebooku, do kterých chce podnik 

v budoucnu více investovat. Na této sociální síti je totiž dobře využitelný nástroj, a tím je 

reklamní kampaň, kterou si podnik může sestavit dle svých požadavků. Tento nástroj 

funguje na bázi, čím dražší vybraná reklamní kampaň, tím více fanoušků stránky, tzn. více 

potencionálních zákazníků. Kampaň se bude realizovat 1x za měsíc na jeden týden. 

Obsahem bude propagace všech výrobků Mineral Bangle, na které bude moci 

potencionální zákazník kliknout a tento klik ho přesměruje rovnou do obchodu. Kampaň 

bude realizována pro český trh a pouze v českém jazyce, vždy s tematickými fotkami 

k danému ročnímu období. 

Další forma propagace bude formou barter spolupráce, což je výměna zboží 

nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz. Tuto formu spolupráce plánuje 

podnik využívat velmi pravidelně. Mnoho současných blogerek získá rádo produkty, 

respektive šperky výměnou za sdílení fotografie s nimi nebo jejich recenzí. Pro představu: 

Pokud má blogerka na Instagramu 13 000 sledujících lidí, je to pro Mineral Bangle 

13 000 potencionálních zákazníků, které u blogerky uvidí fotografii, na které nosí šperky 

Mineral Bangle. Spolupráce s celebritami je pak placená. Celebrity mají však větší 

sledovanost na sociálních sítích a tedy i větší dosah mezi potencionální zákazníky, v tomto 

případě se tak investice vyplatí.  

Samozřejmě o otevření nového sociálního podniku bude informován také místní 

Úřad práce a lidé v lokalitě budou informováni pomoci místních novin, kde vyjde krátký 

článek. Propagace podniku tak bude probíhat i na místní úrovni. Komunita bude 

informována zejména o nabídce práce, která jim umožní pozvolný vstup na trh práce 

a o možnosti zaměstnání na poloviční úvazek. Bude informována také o druhu nabízených 

pracovních pozic a požadavcích s nimi spojenými.  
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Příležitosti vycházející z marketingového mixu 4P 

Firma Mineral Bangle má na většině ze svých produktů více než 100% marži, 

příležitost však zpatřuje v produktech, na kterých má marži menší, po zvýšení propagace 

těchto produktů, se dá očekávat nárůst prodeje a tím možné navýšení marže. Pokud firma 

investuje do rozšíření propagace na další sociální síťě a  bude pokračovat v kvalitní 

propagaci na stávajích sociálních síťích, očekává se, že stoupnou prodeje a přibudou 

potencionální zákazníci. 

 

Hrozby vycházející z marketingového mixu 4P 

Velké výdaje za propagaci, u některých produktů menší než 100% marže. 

 

6.2.3 Audit silných a slabých stránek 12M  

Reputace podniku na trhu 

Firma si je velmi dobře vědoma, že dobrá reputace na trhu je zásadní. Snaží se tedy, 

o včasnou, profesionální a zároveň „lidskou“ komunikaci se zákazníky. Na emaily 

a zprávy na sociálních sítích odpovídá téměř ihned. V minulosti totiž docházelo 

k prodlevám v komunikaci a to s sebou neslo nespokojenost zákazníků. Tuto skutečnost 

si v současné době management podniku hlídá a odpovídáním na zprávy pověřil jednoho 

zaměstnance. V rámci komunikace se firma soustředí i na včasné zvedání telefonních 

hovorů a sms zpráv. Aby komunikaci ještě vylepšila, instalovala do internetového obchodu 

online chat, kde zákazníci mohou konzultovat výběr minerálních kamenů, obsažených 

ve špercích podle znamení, vlastností či navrhnout šperk vlastní. Reputace na trhu však 

není jenom o komunikaci, ale je to také o prezentaci firmy navenek. Firma se snaží být 

ve svých každodenních příspěvcích na sociálních sítích více osobní a přináší historky 

z běžného života, které doplňuje o kvalitní fotografie. V současné době se fotografie fotí 

na iPhone 6S, ale do budoucna se plánuje koupě fotoaparátu, protože kvalita fotek zvyšuje 

počet sledujících na sociálních sítích. Management firmy, který focení a prezentaci 

na sociálních sítích zajišťuje, plánuje také účast na workshopu v rámci vylepšení profilu 

na síti a zvýšení jejího dosahu. K dobré reputaci na trhu přispívá také dobrá kvalita 

výrobků, kterou se firma snaží mít vždy nejlepší. Kupuje kvalitní materiál a produkty jsou 

před zabalením dvakrát kontrolovány zaměstnanci firmy. Pokud produkt neprojde 

kontrolou je vrácen zaměstnanci na opravu nebo vyměněn za jiný kus a až poté zaslán 

zákazníkovi. Pokud se však stane, že firma udělá chybu v produktu nebo se jeho kvalita 

časem zhorší, firma nabízí bezproblémovou reklamaci, kdy zákazník pouze zavolá, že chce 
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vrátit produkt či peníze a firma okamžitě respektuje jeho rozhodnutí. Firmě stačí fotografie 

pokaženého produktu nebo jeho zpětné zaslání.  

 

Duševní čilost 

Firma v současné době funguje celkem s pěti zaměstnanci, z toho tři jsou zaměstnáni 

na dohodu o provedení práce. Zaměstnanci svou práci plní velmi dobře a nedochází 

k žádným konfliktům. Do budoucna je však nutné počítat se změnou zaměstnanců, 

kteří budou z jiné cílové skupiny. Je tedy důležité počítat i s variantou, že pracovní 

prostředí, nálada a chování nebude tak „zdravé“ jako je doposud. Je tedy nutné, 

aby se v tomto ohledu management vzdělával a dokázal konfliktům v týmu předcházet 

nebo je následně uměl řešit. Pokud by byla situace v budoucnu nezvladatelná, není 

problém přizvat si odborníka z oblasti supervize.  

 

Management 

Managementem firmy jsou dvě majitelky firmy. Jedna z nich má s vedením týmu 

čtyřletou zkušenost, protože pracuje jako vedoucí nízkoprahového zařízení. Druhá 

majitelka firmy má taktéž nějaké zkušenosti s vedením lidí, protože v rámci 

nízkoprahového zařízení pracovala jako zástupkyně vedoucí a o chod zařízení se starala 

v době její nepřítomnosti. 

 

Motivace 

V rámci týmu jsou zaměstnanci motivování přirozeně, pomocí vnitřních motivátorů. 

V současné době jsou ze své práce všichni nadšení a motivují se navzájem. Do budoucna 

se však management týmu musí nadále vzdělávat v oblasti motivace a k dosažení cílů 

či změn musí využívat motivační prvky, mezi které můžeme zařadit navázání pracovního 

výkonu na finanční odměňování, slovní oceňování dobře vykonané práce, pravidelné 

hodnocení, možnost konzultace své práce s odborníkem, stanovovat si cíle se všemi 

zaměstnanci a všechny zaměstnance do dění ve firmě zasvětit.  

 

Systém odměňování zaměstnanců 

Aby si podnik dokázal získat dobré zaměstnance a udržet ty stávající musí mít 

zpracovaný systém odměňování pracovníků, který bude přispívat k jejich profesnímu růstu, 

motivaci, výkonu a produktivitě. 

Formy  odměňování zaměstnanců firmy Mineral Bangle: 
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 základní mzda, jejíž výše včetně návaznosti na pozice je popsána v kapitole 7.2.1, 

 složka mzdy vázaná na hodnocení osobních schopností zaměstnance, která bude   

        vyplácená ve formě osobního ohodnocení max. však 20 % základního platu, 

          (osobní ohodnocení bude stanoveno na delší dobu a bude pohyblivé nahoru i dolu, 

          podle výkonu zaměstnance), 

 bonusy v silných měsících červen a listopad, které budou činit maximálně             

         50 % základní mzdy,   

 nákup šperků Mineral Bangle za nákupní cenu, 

 1x3 měsíce zdarma šperky Mineral Bangle dle vlastního výběru v hodnotě            

          800 Kč. 

 

Monitoring  

Firma monitoruje své příjmy a výdaje a generuje měsíční statistiky prodejů, 

které management firmy následně analyzuje. Hledá spojitost mezi propagacemi 

na sociálních sítích a zvýšením prodejů. Firma má vytipované také silné a slabé měsíce. 

Nejsilnějším měsícem je listopad, kdy management neschvaluje čerpání dovolené a naopak 

nejslabším měsícem je říjen, kdy je nutné více investovat do propagace.  

 

Distribuce 

Jako hlavní dopravní společnost je zvolena Česká pošta a její služba balík do ruky, 

EMS (expresní doručení do druhého dne), doporučené psaní. Dále firma využívá služeb 

Zásilkovny, která je levnější a mnohdy i spolehlivější. Do budoucna firma plánuje 

odstoupení od České pošty a nahrazení jinou dopravní službou, například PPL nebo GEIS. 

 

Lidské zdroje 

Firma má v současné době pět zaměstnanců, z toho dva jsou majitelé firmy. 

Rozdělení a náplň práce je popsána v kapitole 7.2.1. Firma počítá s pravidelným školením 

zaměstnanců a také s jejich precizním zaškolováním. Management firmy se v současné 

době musí více zaměřit na cílovou skupinu budoucích zaměstnanců, která s sebou přinese 

transformaci na sociální podnik. K 1.1 2018 je na Úřadu práce v Litoměřicích evidováno 

celkem 517 žen z cílové skupiny (rodičovská dovolená, samoživitelky, matky starající 

se o dítě do 15let). 
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Technika 

Firma k výrobě šperků zatím nepoužívá žádné stroje a do budoucna ani o koupi 

žádného stroje neuvažuje. Jedinou technikou, kterou firma využívá, je PC technika 

s příslušenstvím.  

 

Materiály 

Firma k výrobě šperků používá výhradně kvalitní materiály. Jde zejména o minerální 

kameny, pružná vlákna AAA kvality, kvalitní gelová lepidla, komponenty z chirurgické 

oceli, látky z 100% bavlny, přírodně a ručně barvené hedvábí, recyklovatelné obaly, 

zejména z papíru a dbá na to, aby nic nebalila do plastu. 

 

Morálka 

Ve firmě jsou dbány vysoké nároky na chování a oblast morálky viz Etický kodex 

zaměstnanců sociálního podniku Mineral Bangle (Příloha 3). Zaměstnanci firmy jsou 

vedeni k tomu, aby se k sobě chovali s respektem a lidskostí. Firma vyžaduje lidskou, 

otevřenou a pravdivou komunikaci ke všem zúčastněným subjektům.  

 

Finance 

V současné době je firma financována z vlastních zdrojů, aby však mohla 

zaměstnávat více lidí a přispívat ke snižování nezaměstnanosti v ČR, pomáhat matkám 

samoživitelkám nebo na/po rodičovské dovolené seberealizovat se, chce zažádat o dotaci 

z Evropských strukturálních fondů. Podnik by mohl dosáhnout také na příspěvek na zřízení 

společensky účelného pracovního místa.  

Cílové skupiny zaměstnanců, které mohou být dotovány z tohoto příspěvku: 

 zdravotně znevýhodnění a handicapovaní,  

 věkově znevýhodnění (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let), 

 pečující o dítě, 

 uchazeče o zaměstnání, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost z jiného 

         důvodu (osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené).  

Je možné získat příspěvek ve výši 10 000 Kč měsíčně na jedno pracovní místo 

na dobu maximálně 12 měsíců. Jedna osoba může být podpořena pouze jednou. 

Zaměstnavatel částku použije na úhradu mzdových nákladů, včetně pojistného. Podmínkou 

je uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou nebo minimálně po dobu 12 měsíců 
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a zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci mzdu alespoň ve výši nejnižší úrovně 

zaručené mzdy odpovídající vykonávané skupině  prací (www.socialnipodnikani.cz). 

Zvyky a neformální normy 

Firma se snaží neustále zlepšovat a přicházet s inovacemi. Normou jsou nové šperky 

a kolekce každý měsíc. 

Příležitosti vycházející z auditu silných a slabých stránek 12M 

Koupě fotoaparátu, žádost o dotaci z ESF. 

Hrozby vycházející z auditu silných a slabých stránek 12M 

Problémy v týmu. 

 

6.3 SWOT ANALÝZA 

Tabulka 7 SWOT analýza (Zdroj: Autor) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

S1 individuální přístup k zákazníkům 

S2 spolupráce s mnoha známými osobnostmi 

S3 dobrá propagace 

S4 podpora Farní charity Roudnice nad Labem a 

jiných organizací 

S5 jeden z první internetových obchodů 

zaměřený na prodej minerálních šperků 

W1 malé zkušenosti s cílovou skupinou 

sociálního podniku 

W2 snadno kopírovatelné produkty 

W3 nový zaměstnanci 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

O1 nový sociální podnik 

O2 nízká kvalita materiálu u konkurečních 

firem   

O3 rozšíření reklamy 

O4 ne příliš velká investice do vybavení 

kanceláře 

O5 vstup na zahraniční trhy 

O6 rozšíření portfolia podpory různých 

nadací/organizací/charit 

O7 zkušenosti managementu se sociální prací 

O8 žádost o dotaci 

O9 koupě fotoaparátu 

 

T1 konkurence 

T2 nedostatek zaměstnanců 

T3 nešikovní zaměstnanci 

T4 změna trendů 

T5 regulace těžby minerálů 

T6 nedostatek zákazníků (ztráta zájmu) 

T7 problémy s doručovací službou 

T8 problémy v týmu 
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7 PODNIKATELSKÝ PLÁN 

Vzhledem k tomu, že analýzou statistik internetového obchodu Mineral Bangle 

a také strategickými analýzami bylo zjištěno, že firma má potencionál uspět a do budoucna 

je udržitelná, je vhodné ze stávající běžné firmy vybudovat sociální podnik. K tomu je 

zapotřebí sepsat podnikatelský plán, který je nutnou součástí zahájení provozu sociálního 

podniku. Portfolio produktů firmy Mineral Bangle je uvedeno (Příloha 2).  

 

7.1 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Jedná se o návrh podnikatelského plánu pro rozvíjející se firmu Mineral Bangle 

založenou v únoru roku 2016, ze které je v plánu vybudovat sociální podnik. Bude 

zaměstnávat ženy na/po rodičovské dovolené, matky samoživitelky, které jsou ohrožené 

sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené z Litoměřicka a jeho okolí, kde bude 

od 1.1.2019 provozovna podniku. Firma podporuje Farní charitu v Roudnici nad Labem, 

které odvádí 10 % ze svého zisku/měsíčně po odečtení všech nákladů. Konkrétně finance 

odvádí na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které za získané peníze jezdí na výlety. 

Za dobu své existence přispěl finanční částkou 50 tisíc korun.  Hlavním produktem jsou 

náramky z minerálních kamenů. Zboží je vyráběno ručně, je ručně baleno a odesíláno. 

Objednávání produktů funguje přes internet. Součástí zaměstnání v této sociální firmě je 

online komunikace se zákazníky, PR marketing a obstarávání sociálních sítí.  

Kontaktní informace 

Logo:  

Jméno firmy: Mineral Bangle 

Sídlo firmy: Pokratická 449/54, Litoměřice 41201 

Odpovědná osoba: Bc. Jana Marčaníková 

Kontaktní údaje: 774281009, mineralbangle seznam.cz 

Identifikační číslo: 87978822 

DIČ: CZ9151082820 

Forma podnikání: Výroba, obchod a služby 

Obor činnosti:  41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, 

výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů. 

 

 



 

79 

 

Produkt a podstata podnikání  

Sociální podnik Mineral Bangle nabízí mnoho různých produktů, zejména 

korálkových náramků z minerálních kamenů, kterých je na eshopu přes 80 druhů. 

Dále také náramky a řetízky z chirurgické oceli a stříbra. Objednávky jsou řešeny velmi 

individuálně a mohou být přizpůsobeny poptávce zákazníka. Nejčastěji se jedná 

o přizpůsobení velikosti náramku. V sekci originální MB náramek si zákazníci mohou 

navrhnout svůj vlastní originální náramek z nabízených minerálních kamenů a tento 

náramek je jim poté ručně sestaven dle jejich vizuálních požadavků, znamení nebo dle 

účinků kamenů a poté je zákazníkům odeslán. Zákazníci si velmi pochvalují a cení 

individuální péči a komunikaci, což dokazují níže doložené, anonymizované zprávy, které 

obchod pravidelně dostává. V roce 2017 bylo obslouženo 15 111 zákazníků, kteří vytvořili 

15 111 objednávek, a bylo odesláno přes 1 000 emailů. Zpětnou vazbu od zákazníků 

dostává podnik zejména přes Facebookové, Instagramové zprávy nebo přes email, 

jen výjimečně je zpětná vazba poskytnuta telefonicky.  

Náhodně vybraná zpětná vazba 

Náhodně vybraný zákazník Facebook (24.5.2017):  

„Mám z náramků ohromnou radost, je nádherný! Krásně zabaleno, je vidět, že to děláte 

s láskou a ještě pro dobrou věc.“  

Náhodně vybraný zákazník Instagram  (24.4.2018): 

,,Dobrý den, jsem úplně dojatá z právě převzatého balíčku. Moc Vám děkuji za Vaši práce. 

Dcera mi teď řekla, že to jsou nejkrásnější šperky a hlavně přispívají na dobrou věc.“  

Náhodně vybraný zákazník email (30.5.2018):  

„Dobrý den, náramky včera dorazily, jsou nádherné, moc děkuji.“ 

Mezi další sortiment patří písmenka z chirurgické oceli jako přívěsek na šperky, 

náramky z chirurgické oceli s malým minerálem, náramky z běžného kovu, provázků 

nebostříbra, hrnečky, minerály do auta, taštičky s minerálem a střapcem pro skladování 

šperků a také plyšová zvířátka na kočárek, které obsahují křišťálový kámen.  

Přidanou hodnotou je pak podpora Farní charity Roudnice nad Labem, kdy zákazníci 

nekupují pouze produkt, který bude zdobit jejich tělo, ale kupují hlavně produkt, 

který bude "zdobit" jejich duši. Tento koncept má velký ohlas a většina firem, 

které prodávají šperky z minerálních kamenů tento koncept, začala také využívat, 

ale s podporou jiných cílových skupin. Mnoho zákazníků si totiž raději koupí pěkný 

produkt, kterým na něco přispívá, nežli jiný produkt, který nepřispívá na nic. 

Tuto skutečnost dokládá jedna z výše uvedených anonymizovaných zpráv, které obchod 
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od zákazníků dostává.  

Základní koncept firmy Mineral Bangle 

 Individuální přístup 

 Ruční výroba 

 Přímá podpora Farní charity Roudnice nad Labem 

 

Profil typického zákazníka 

Potenciálním zákazníkem se rozumí, každý oslovený zákazník, ať už přes sociální 

sítě, reklamu nebo doporučení. Oficiálním zákazníkem je pak člověk, který si přes internet 

objedná jakýkoliv výrobek od firmy Mineral Bangle. Většina zákazníků je 

z České republiky, ale najdou se i zákazníci ze Slovenska. Většina z těchto zákazníků 

neobjednává jen jednou, ale neustále se vrací a nakupuje novinky. Typický zákazníkem je 

pak žena z 97 % ve věku 25-34 let z města Prahy.  

 

7.2 MANAGMENT PLÁN 

Transformace stávající firmy Mineral Bangle na sociální podnik se projeví hlavně 

v management plánu, protože pozice, které podnik nabízí, budou v budoucnu vykonávat 

lidé ze stanovené cílové skupiny. Vzhledem k tomu, že firma patří dvěma osobám, 

které podnik také řídí, dělba práce je spíše na domluvě mezi nimi. V podniku jsou dále 

zaměstnány 3 osoby na dohodu o provedení práce, které mají svou práci jasně stanovenou, 

danou a převážně neměnnou. Účetní podniku je externí. 

 

 7.2.1 Organizační struktůra       

                                            

Obrázek 8 Organizační struktůra (Zdroj: Autor) 
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Vedoucí podniku a expert na finanční a personální řízení, administrativu a marketing 

Pozice je již obsazena jednou z majitelek firmy. 

Výše úvazku: 0,4 

Pracovní náplň: Design šperků, marketing, komunikace se zákazníky po emailu a telefonu, 

rozvoj firmy, focení produktů, aktualizace webových stránek a sociálních sítí. 

Požadavky na pracovní místo vedoucího: Orientace v personálním a finančním řízení, 

administrativě, marketingu a public relations, v oblasti projektového řízení, orientace 

v legislativě + strategické myšlení. 

Motivace: Čerpání zkušeností na manažerské pozici, možnost seberealizace a participace 

na chodu podniku, vedení týmu, metodické vedení, vzdělávání v oblasti marketingu. 

Základní mzda: Mzda je stanovena dle aktuálního výdělku, nebude hrazena z dotací 

 

Vedoucí podniku a expert v oblasti výroby 

Pozice je již obsazena druhou spolumajitelkou firmy. 

Výše úvazku: 0,4 

Pracovní náplň: Design ostatních produktů, komunikace se zákazníky na sociálních sítích, 

rozvoj firmy, tisk faktur, objednávání materiálu, vyzvedávání materiálu na poště.  

Požadavky na pracovní místo vedoucího experta v oblasti výroby: Orientace v dostupných 

kvalitních materiálech, znalost procesu výroby šperků. 

Motivace: Čerpání zkušeností na manažerské pozici, možnost seberealizace a participace 

na chodu podniku, vedení týmu, metodické vedení, vzdělávání v oblasti výroby. 

Základní mzda: Mzda je stanovena dle aktuálního výdělku, nebude hrazena z dotací 

 

Dokončovatel šperků, kontrolor kvality a odesílatel 

Výše úvazku: 0,4  

Pracovní náplň: Dokončování šperků přidáváním přívěsků, lepením uzlíků, kontrola 

šperků, materiálu a správného provedení, odnášení hotových objednávek připravených 

k odeslání na pobočku České pošty či Zásilkovny.  

Požadavky na pracovní místo: Alespoň menší zkušenost s výrobou jakýchkoliv šperků, 

může být i domácí výroba, zručnost, kreativita, spolehlivost a pracovitost. 

Motivace: Získání zajímavé pracovní zkušenosti v inovativním projektu, nová praxe, 

odpovídající mzdové ohodnocení, práce v podniku s dobrým jménem na internetovém trhu, 

vzdělávání v oblasti výroby šperků. 

Základná mzda: 12 500 Kč 
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Externí  účetní a mzdový účetní 

Výše úvazku: 0,1 

Pracovní náplň: Měsíční zpracování DPH, druhotná archivace faktur přijatých i vydaných 

předpokládám, 1x za rok zpracování daně z příjmů, příprava zaměstnaneckých smluv 

a výplatních pásek. Zpracování účetních závěrek a daňových přiznání, přihlašování 

zaměstnanců k odvodům na sociální a zdravotní pojištění. 

Požadavky na pracovní místo účetní: Ukončené SŠ/VŠ/VOŠ vzdělání ekonomického 

směru, praxe v podvojném účetnictví, orientace v legislativě. 

Motivace: Práce v podniku s dobrým jménem, odpovídají mzdové ohodnocení. 

Základní mzda: 3 200 Kč 

Zpracovatel objednávek a administrativní pracovník 

Výše úvazku: 0,5  

Pracovní náplň: Zpracovávání příchozích objednávek v systému internetového obchodu, 

fyzická příprava produktů a jejich balení dle objednávek, zadávání objednávek do systému 

České pošty či Zásilkovny a jejich následná příprava k odeslání. 

Požadavky na zpracovatele objednávek a administrativního pracovníka: Ukončené 

SŠ/VŠ/VOŠ, není nutná praxe, pracovník dostane možnost zaučení, znalost práce na PC, 

znalost internetu. 

Motivace: Získání zajímavé pracovní zkušenosti v inovativním projektu, praxe, 

odpovídající mzdové ohodnocení, práce v podniku s dobrým jménem na internetovém trhu, 

vzdělávání v oblasti administrativy internetových obchodů. 

Základní mzda: 13 500 Kč 

Výrobce šperků či ostatních produktů 

Výše úvazku: 0,5  

Pracovní náplň: Výroba šperků z minerálních korálků, běžných korálků, provázků, 

dokončovací práce ocelových šperků, jednoduché šití. 

Požadavky na výrobce šperků či ostatních produktů: Alespoň menší zkušenost s výrobou 

jakýchkoliv šperků, může být i domácí výroba, šití na šicím stroji výhodou, zručnost, 

kreativita, spolehlivost a pracovitost. 

Motivace: Získání zajímavé pracovní zkušenosti v inovativním projektu, praxe, 

odpovídající mzdové ohodnocení, práce v podniku s dobrým jménem na internetovém trhu, 

vzdělávání v oblasti výroby šperků či jiných produktů. 

Základní mzda: 13 000 Kč 
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7.3 MARKETINGOVÝ PLÁN 

V posledních dvou letech trh s minerálními šperky zaznamenal obrovský růst. 

Zvýšila se poptávka po minerálních náramcích, a protože v zahraničí začaly být tyto 

náramky velmi populární již v roce 2015, zákazníci toto zboží začali poptávat i u nás. 

Zmapováním oborového okolí, jehož analýza je uvedena výše (kapitola 6.1.2 ) bylo 

zjištěno, že právě v posledních dvou letech bylo vytvořeno spoustu firem, které se zabývají 

výrobou šperků z minerálních korálků. Většina těchto firem je však tvořena jednotlivci, 

kteří firmu založili nebo jednotlivci, kteří zatím firmu nemají a výrobu šperků berou spíše 

jako jakousi brigádu. Existuje ale také mnoho firem, které lze považovat za větší 

konkurenci. Vzhledem k tomu, že cílem marketingového plánu je dosáhnout zvýšení 

prodejů a udržení si konkurenční výhody, je nutné zvolit si marketingové cíle, vytvořit 

marketingové strategie a efektivně investovat do propagace podniku a především 

jeho produktů. 

 

7.3.1 Marketingové cíle 

 Zvýšení počtu sledujících na sociální síti Instagram na 10 tisíc.  

 Zvýšení počtu sledujících na sociální síti Facebook na 5 tisíc. 

 

7.3.2 Marketingová analýza 

Cílová skupinou pro firmu Mineral Bangle jsou ženy a muži z celé ČR, kteří jsou 

výdělečně činní. 

 

7.3.3 Propagace 

Osobní propagace 

Management firmy si je velmi dobře vědom toho, že osobní propagace je velice 

důležitá. V současné době se firma z důvodu nedostatku času nezúčastňuje žádných trhů, 

marketů apod., které jsou v Praze momentálně velmi populární. Do budoucna v tomto typu 

prezentace však spatřuje velký potenciál. 

 

Propagace na místní úrovni 

Firma bude před otevřením sociálního podniku volit propagaci v místních novinách, 

místní televizi a také roznese letáky do kaváren, místních obchodů a domovů občanů 

Litoměřic, kde bude sociální podnik otevřen. Letáky však budou rozmístěny i do kaváren 
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v Praze, ze které pochází nejvíce zákazníků. 

 

Reklama na Facebooku a Instagramu 

V současné době má firma na Instagramu 7024 sledujících a na Facebooku 

3360 fanoušků, jedná se převážně o ženy (97%) ve věku 25-34 let. Hlavní lokalitou, odkud 

sledující pochází je Praha a Brno. Několik sledujích pochází také ze Slovenska. Nejčastější 

aktivita uživatelů Instagramu a Facebooku je kolem 12:00 a 21:00, tedy kolem obědové 

pauzy nebo v době, kdy už jsou doma z práce. Díky tomuto zjištění může firma lépe 

uskutečňovat svou reklamu, směřovat ji vždy k těmto dvoum časům a může získat více 

sledujících a fanoušků, což si stanovila jako jeden z marketingových cílů. Firma 

své výrobky propaguje formou fotografií, na které má produkty Mineral Bangle. Produkty 

zasazuje do prostředí běžného života a píše k nim komentář taktéž z běžného života. 

Komentář k fotce často ukončuje otázkou, aby navázala větší kontakt se sledujícími.  

 

7.3.4 Náklady 

Náklady na reklamu na sociálních sítích si může firma korigovat sama. V současné 

době si firma stanovila fixní částu 600 Kč, která přivede cca 60-70 nových sledujících 

měsíčně. Firma alespoň jednou měsíčně bude investovat do barter spolupráce 

na Instagramu, tedy výměnného obchodu reklamy za šperky.   

Před otevřením sociálního podniku bude firma investovat do tištěné reklamy 

v novinách. Reklama do místních novin firmu bude stát 18 Kč za řádek, maximálně půjde 

o 20 řádků. Tedy o 360 Kč. Firma počítá také s reklamou na letácích a také investicí 

do televizní reklamy místního televizního kanálu (Litoměřicko24, která má návštěvnost 

1000 lidí za den). Televizní reklama na kanálu Litoměřicko24 vyjde celkem na 1280 Kč. 

Součástí reklamy jsou grafické práce (380 Kč) a flash animace (900 Kč). Od firmy 

www.printuj.cz si nechá natisknout 1000 letáků ve formátu A6 na 115g křídový matný 

papír, jednostranně, bez lomů a tyto letáky roznese do schránek Litoměřických občanů 

a do místních obchůdků a kaváren. Celková cena těchto letáků činí 1 000 Kč. Celková 

investice před otevřením sociálního podniku za reklamu na měsíc bude činit 4 240 Kč. 

Je však nutné říci, že některé z těchto reklam budou zvoleny pouze jednorázově 

a do budoucna firma počítá jen s reklamou na sociálních sítích. 

 

 

 

http://www.printuj.cz/
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Tabulka 8 Náklady na reklamu (Zdroj: Autor) 

FORMA REKLAMY CENA V KČ/MĚSÍC 

Facebook, Instagram 600 Kč 

Instagram (barter spolupráce) + odměna 

influencerům 

2 260 Kč ve špercích 

Reklama v místním tisku 360 Kč 

Reklama v místní TV 1 280 Kč 

Letáky 1 000 Kč 

CELKEM INVESTICE DO REKLAMY 5 500 Kč 

 

 

7.4 LEGISLATIVNÍ PLÁN 

Pro sociální podnik platí stejná legislativa, jako pro jakýkoli jiný podnikatelský 

subjekt. Tedy veškerá platná legislativa, kterou je potřebné se řídit a dodržovat stanovené 

normy při podnikání. Vláda však již schválila věcný záměr zákona týkající se sociálního 

podnikání. Podle návrhu by měl sociální podnik více než polovinu zisku využít do svého 

rozvoje či k naplňování prospěšného cíle. Neměl by mít dluhy na daních a odvodech a měl 

by využívat místní zdroje pracovní síly a brát ohledy na životní prostředí. Legislativní 

rámec týkající se sociálního podnikání lze zatím nalézt v níže vybraných zákonech:  

 Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 

 Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., 

 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.,  

 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., 

 Zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.,  

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb., 

 Daňový řád č. 280/2009 Sb., 

 Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb., 

 Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.,  
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 Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.,  

 Zákon o dani silniční č. 16/1993 Sb.,  

 Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,  

 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb.  

 

7.5 OPERAČNÍ PLÁN  

V této fázi plánu bude popsán operační plán, který bude rozdělen na tři fáze. První 

fáze bude fáze přípravná, kde bude pospsáno, jaké kroky musí firma podniknout předtím, 

než bude projekt realizovat. Tato fáze bude pospsána včetně konkrétních realizačních 

měsíců. Druhou fází bude fáze realizační, ve které bude stanoven datum, ve kterém se bude 

projekt realizovat. Poslední fází bude fáze vyhodnocovací, která popisuje, jak a kdy bude 

podnik svou práci a úspěšnost projektu vyhodnocovat, a zda je projekt udržitelný 

i do budoucna.  

 

7.5.1   Přípravná  fáze 

Před podáním žádosti o dotace je nutné najít vhodnou kancelář k pronájmu ve městě 

Litoměřice. S kanceláří souvisí i její vybavení, které je nutné najít i s odkazy, 

které se budou vkládat taktéž do žádosti o dotace. Na to si manegement vyčlenil jeden 

měsíc. Dalším důležitým krokem je sepsání žádosti o získání dotace z Evropského 

sociálního fondu na rozjezd sociálního podniku. Jedná se operační program Zaměstnanost, 

jehož programové období je 2014-2020. 

Na sepsání žádosti si management firmy vyčlenil jeden měsíc. Součástí přílohy musí 

být zpracovaný podnikatelský plán včetně finančního plánu, logickéh rámce, 

rozpoznávacích znaků integračního sociálního podniku, čestného prohlášení – identifikace 

skutečných majitelů dle zákona č. 253/2008 Sb.  

 Říjen 2018 

Zpracování žádosti o dotaci a její následné odevzdání  

 Říjen – prosinec 2018 

Výběr a hodnocení projektu komisí 

 Leden 2019 

Předpokládaný podpis smlouvy – začátek projektu 

 Leden 2019 

Výběr kanceláře + nákup vybavení 

 

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/5163477
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  Leden 2019 

Výběrové řízení na zaměstnance 

 Leden 2019 

Zaškolování zaměstnanců 

 Leden – únor 2019 

Sestavení strategických plánů 

 Leden – duben 2019 

Propagace 

 Leden – květen 2019 

Zpracování výsledných monitorovacích zpráv 

 Leden 2022 

Výsledné vypořádání dotace – konec projektu 

 

7.5.2 Realizační fáze 

Předpokládaná realizace projektu, tedy otevření sociálního podniku Mineral Bangle, 

je plánována na září 2019. Mananegement podniku se předtím musí zaměřit na výběr 

zaměstnanců z cílové skupiny, která musí být alespoň 50 % z celkového počtu 

zaměstnanců. Podnik zaměstná 3 osoby ročně na poloviční úvazek, tzn. na 80 hodin 

měsíčně.  

 

7.5.3 Vyhodnovací fáze 

Management podniku bude pravidelně vyhodnocovat fungování podniku a dopad 

na cílovou skupinu zaměstnanců. K tomuto vyhodnocování se podnik zavazuje i v rámci 

evropského projektu, kdy při získání dotace musí psát pravidelné monitorovací zprávy. 

Dle finanční anylýzy bylo zjištěno,  že i po skončení čerpání dotace z EU je podnik 

soběstačný a udržitelný.   

 

7.6 FINANČNÍ PLÁN 

V této kapitole bude provedena finanční analýza firmy Mineral Bangle, bude 

sestaven hospodářský výsledek, rozvaha firmy, Cash Flow na jednotlivé měsíce od roku 

2017 do roku 2024. Kdy od roku 2019 do roku 2021 je zohledněno čerpání dotace z ESF. 

Logický rámec včetně stromu příčin a následků, je k nahlédnutí v příloze 4, 5. Aby byl 

plán komplexní, je vytvořen náhled na další tři roky po skončení čerpání dotace, tedy 

na roky 2022, 2023 a 2024. Ve finančním plánu je vytvořen také ukazatel rentability 

a nákladovosti. Vzhledem k tomu, že podnik již funguje od roku 2016, nebylo nutné 
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sestavovat bod zvratu, který již nastal. Vstupní data jsou přiložena v příloze 6. Veškerá 

data od roku 2017 do května 2018 jsou reálná. V dalších obdobích, která ještě nenastala, 

je použit odborný odhad.  

 

Rozvaha 

Součástí rozvahy není zahajovací bilance z důvodu toho, že je obhajována budoucí 

životaschopnost projektu nezávislého na externím financování. Z rozvahy je zřejmé, že 

aktiva firmy jsou tvořena především peněžními prostředky na účtu. Od roku 2019 jsou 

aktiva tvořena také dlouhodobým hmotným majetkem, jehož soupis je uveden v tabulce 

11. Velikost zásob je dána poptávkou. V rozvaze se se skladovými zásoby nepočítá, 

protože jsou v relativně konstantní výši a neohrožují stav hotovosti, nepočítá se ani 

s pohledávkami, protože skladové zásoby se zhruba rovnají závazkům firmy. Pasiva firmy 

jsou do roku 2018 tvořena pouze vlastním kapitálem, od roku 2019 do roku 2021 jsou 

tvořena také dotací z ESF, poté opět vlastním kapitálem. 

Tabulka 9 Rozvaha (Zdroj: Autor) 

Bilance (Rozvaha) Poč 
stav 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Aktiva celkem 0  140 786  650 852  1904 237  3137 693  4543 656  5436 899  6330 142  7223 385  

Fixní aktiva 0  0  0  200 000  200 000  200 000  200 000  200 000  200 000  

 - investice do stálých 
aktiv 

      200 000            

 - odpisy stálých 
aktiv 

  0  0  0  0  0  0  0  0  

Oběžná aktiva 0  140 786  650 852  1704 237  2937 693  4343 656  5236 899  6130 142  7023 385  

 - pohledávky 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 - zásoby 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 - finanční prostředky 0  140 786  650 852  1704 237  2937 693  4343 656  5236 899  6130 142  7023 385  

                    

Pasíva celkem 0  140 786  650 852  1904 237  3137 693  4543 656  4924 179  5817 422  6710 665  

Vlastní zdroje celkem 0  140 786  650 852  1904 237  3137 693  4543 656  4924 179  5817 422  6710 665  

Fondy (včetně 
investiční dotace) 

0  0  0  200 000  200 000  200 000  200 000  200 000  200 000  

Nerozdělený zisk 0  0  140 786  650 852  1704 237  2937 693  3830 936  4724 179  5617 422  

HV běžného období   140 786  510 066  1053 385  1233 456  1405 963  893 243  893 243  893 243  

Cizí zdroje 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 - závazky 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

kontrola A-P 0  0  0  0  0  0  512 720  512 720  512 720  

 

Cash Flow 

Finanční a investiční Cash flow v podstatě v projektu nejsou uvažovány. V modelu 

Cash Flow je možné pozorovat hospodářský výsledek před zdaněním a stav peněžních 
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prostředků ke konci období  (2017- 2024). Tento vývoj je přenesen také do grafu č 14, 

kde je možné pozorovat růst zisku firmy. Finanční model počítá s investicí 

200 000Kč v počátku roku 2019, která je v modelu řádně zohledněna. Do budoucna 

pak firma nepředpokládá žádné další významné investice. Cílem toho modelu je prokázat, 

že podnik je životaschopný ve všech sledovaných obdobích. 

Tabulka 10 Cash Flow (Zdroj: Autor) 

Cash Flow   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Hospodářský výsledek 
před zdaněním 

  173 810  629 711  1300 475  1522 785  1735 757  1102 769  1102 769  1102 769  

Nepeněžní operace   0  0  0  0  0  0  0  0  

Změna stavu pracovního 
kapitálu 

  0  0  0  0  0  0  0  0  

Zaplacená daň z příjmu   -33 024  -119 645  -247 090  -289 329  -329 794  -209 526  -209 526  -209 526  

Změna Cash Flow 
související s investicemi 

  0  0  -200 000  0  0  0  0  0  

Změna Cash Flow 
související s financováním 

  0  0  200 000  0  0  0  0  0  

                    

Stav peněžních 
prostředků na začátku 
období 

  0  140 786  650 852  1 704 
237  

2 937 
693  

4 343 
656  

5 236 
899  

6 130 
142  

Čistá změna peněžních 
prostředků v období 

  140 786  510 066  1053 385  1233 456  1405 963  893 243  893 243  893 243  

Stav peněžních 
prostředků ke konci 
období 

  140 786  650 852  1704 237  2937 693  4343 656  5236 899 6130 142  7023 385  

 

 

 

Graf 14 Cash Flow (Zdroj: Autor) 
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vytvořen také graf rentability nákladů. Rentabilita je částečně ovlivněna dotací na pracovní 

místa (1.1.2019-1.1.2024). 

 

Graf 15 Rentabilita (Zdroj: Autor) 

 

Nákladovost 

V tomto grafu 16 je možné pozorovat nákladovost firmy za sledovaná období, tzn. 

náročnost tržeb na náklady. Lze též pozorovat, jak velký je objem osobních nákladů 

k celkovému počtu všech nákladů. Nejvyšší nákladovost můžeme vidět v roce 2017, kdy 

firma byla stále v počátku a je tedy přirozené, že náklady byly v tomto období vyšší. 

V dalších obdobích nákladovost klesá a téměř se nemění. 

 

Graf 16 Nákladovost (Zdroj: Autor) 
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Tabulka 11 Hmotný majetek 2019 (Zdroj: Autor) 

Počet Druh investice Cena v Kč 

3x PC židle se stolem  13 500 

3x police 1 500 

3x nástěnka 900 

1x velký stůl na navlékání 10 000 

5x židle 7 500 

1x šicí stroj se židlí 20 000 

1x sedací souprava 10 000 

1x konferenční stůl 1500 

2x stolní PC 20 000 

1x notebook 15 000 

1x tiskárna 10 000 

1x skříň na materiál 3 500 

1x uzamykatelná skříň 2 500 

1x mobilní telefon  3 100 

1x lednice s mrazničkou 10 000 

1x kuchyňský pult 18 000 

1x varná konvice 1 000 

1x mikrovlná trouba 2 000 

1x sanitární vybavení 8 000 

4x toner 2 000 

1x flipchart 2 000 

1x datadisk 3 000 

10x nádobí 4 000 

1x fotoaparát 20 000 

1x fotostan 5 000 

1x stativ + světla  6 000 

  celkem  200 000 

 

Shrnutí hospodářkého výsledku 

V tabulce 12 můžeme  pozorovat hospodářský výsledek v jednotlivých letech 

za období 2017-2024. Z tabulky je zřejmé, že tržby podniku rostou. V hospodářském 

výsledku jsou zahrnuty tržby e-shopu, které mají rostoucí tendenci, zahrnuty jsou taktéž 

náklady podniku za toto období. Od roku 2021 se uvažují konstantní tržby a náklady. 

V tabulce 13 je možné nahlédnout do shrnutí hospodářského výsledku za období 2017-

2024 (v období 2019 – 2021 je zahrnuto čerpání dotace z ESF). 
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Tabulka 12 Hospodářský výsledek 2017-2024 (Zdroj: Autor) 

Hospodářský výsledek   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tržby e-shopu   1143 935  1 482 
505  

1842 975  2305785  2 661 
157  

2 661 
157  

2 661 157  2661 157  

Provozní dotace (od 2019/01)   0  0  624 188  627 588  632 988  0  0  0  

Poštovné a balné   87 055  76 948  87 500  115 000  138 000  138 000  138 000  138 000  

Nákup materiálu   446 882  353 158  431 000  638 000  755 000  755 000  755 000  755 000  

Provoz automobilu   0  0  12 000  18 000  20 400  20 400  20 400  20 400  

Telefonní paušál   12 000  12 000  12 000  12 000  12 000  12 000  12 000  12 000  

Odpisy   0  0  0  0  0  0  0  0  

                    

Osobní náklady (3zaměstnanci 
na DPP) + externí účetní 

  398 400  398 400  506 400  506 400  506 400  506 400  506 400  506 400  

Nájem + energie   0  0  60 000  62 400  64 800  64 800  64 800  64 800  

Marketing a reklama   21 000  7 500  26 000  24 000  24 000  24 000  24 000  24 000  

Ostatní provozní náklady   4 788  4 788  4 788  4 788  4 788  4 788  4 788  4 788  

Školení   0  0  27 000  30 000  33 000  33 000  33 000  33 000  

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

  173 810  629 711  1 300 
475  

1 522 
785  

1 735 
757  

1 102 
769  

1 102 769  1 102 
769  

Daň z příjmu (19%)   33 024  119 645  247 090  289 329  329 794  209 526  209 526  209 526  

Zisk po zdanění   140 786  510 066  1053 385  1233456  1405963  893 243  893 243  893 243  

 

Tabulka 13 Hospodářský výsledek – Shrnutí (Zdroj: Autor) 

Hospodářský výsledek Total 2017 - 2021 Total 2017 - 2024 

Tržby e-shopu 9 436 358  17 419 829  

Provozní dotace  (od 201901) 1 884 764  1 884 764  

Poštovné a balné 504 503  918 503  

Nákup materiálu 2 624 040  4 889 040  

Provoz automobilu 50 400  111 600  

Telefonní paušál 60 000  96 000  

Odpisy 0  0  

      

Osobní náklady (3 zaměstnanci na 

DPP) + externí účetní 
2 316 000  3 835 200  

Nájem + energie 187 200  381 600  

Marketing a reklama 102 500  174 500  

Ostatní provozní náklady 23 940  38 304  

Školení 90 000  189 000  

Hospodářský výsledek před zdaněním 5 362 539  8 670 846  

Daň z příjmu (19%) 1 018 882  1 647 461  

Zisk po zdanění 4 343 656  7 023 385  
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7.7 PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK 

Plán řízení rizik bude vytvořen na základě zjištěných hrozeb, které vychází ze SWOT 

analýzy. Pravděpodobnost vzniku rizika je hodnocena škálou * nízká pravděpodobnost, ** 

střední pravděpodobnost, *** vysoká pravděpodobnost. Stejné škálování je zvoleno také u 

dopadu, kdy * znamená nízký dopad, ** střední dopad, *** vysoký dopad. Výsledná 

hodnota vznikne tak, že se od sebe jednotlivé kategorie odečtou, při stejné hodnotě však 

zůstane výsledná hodnota stejná.  

Tabulka 14 Plán řízení rizik (Zdroj: Autor) 

MOŽNÁ RIZIKA PRAVDĚBODOBNOST 

VZNIKU 

DOPAD VÝSLEDNÁ 

HODNOTA RIZIKA 

Konkurence ** ** ** 

Nedostatek zaměstnanců 

z cílové skupiny 

* *** ** 

Nešikovní zaměstnanci * ** * 

Změna trendů *** * ** 

Regulace těžby minerálů * ** * 

Nedostatek zákazníků 

(ztráta zájmu) 

** ** ** 

Problémy s doručovací 

službou 

** * * 

Problémy v týmu ** * * 

 

Konkurence 

Toto riziko je vyhodnoceno jako střední. Firma do budoucna počítá s rozšířením 

konkurenčních firem na trhu a zlepšování firem dosavadních, na trh ale bude opakovaně 

přicházet s novinkami, které zákazníky zaujmou. Bude se inspirovat v zahraničí 

a přizpůsobovat se poptávce.  
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Nedostatek zaměstnanců z cílové skupiny 

Riziko je vyhodnoceno jako střední. Vzhledem k tomu, že podnik bude sociální, 

velké úsilí bude věnovat náboru zaměstnanců a péči o ně. Na nábor zaměstnanců budou 

vytvořeny letáčky, internetové inzeráty, apod. V současné době se není potřeba obávat 

tohoto rizika, je však potřeba s tímto rizikem počítat do budoucna.  

 

Nešikovní zaměstnanci 

Vzhledem k tomu, že pro práci v sociálním podniku Mineral Bangle nebude potřeba 

žádná kvalifikace v oboru, může se stát, že zaměstnanci podniku budou produkty vyrábět 

nekvalitně nebo chybně. Toto riziko má však jen střední dopad, protože může být pozitivně 

ovlivněno pravidelným školením zaměstnanců, kvalitním zaškolením a pravidelným 

hodnocením. Pravděpodobnost tohoto rizika je nízká, protože ženy jsou většinou kreativní 

a rukodělné činnosti jim jdou.  

 

Změna trendů 

Pravděpodobnost výskytu rizika je vysoká, protože trendy a móda se stále mění. Jeho 

dopad je však ohodnocen jako nízký, protože firma je připravena přispůsobovat 

se poptávce v oblasti šperků. Školit se v oblasti šperkařství a nacházet nové trendy ještě 

předtím než přijdou do České republiky, tzn. Inspirovat se v zahraničí.  

 

Regulace těžby minerálů 

Pravděpodobnost výskytu rizika je nízká, ale v případě, že k regulaci težby minerálů 

dojde, firma je připravena přistoupit k využívání regionálních minerálů, které se těží 

na území České republiky. Zájem o tyto minerály bude ověřen jejich nabídkou a prodejem 

v listopadu 2018.  

 

Nedostatek zákazníků (ztráta zájmu) 

Výsledná hodnota rizika je střední a pravděpodobnost jeho výskytu je taktéž 

hodnocena jako střední. Vzhledem k tomu, že v současné době je zájem o produkty 

Mineral Bangle opravdu velký, s tímto rizikem zatím firma nepočítá. Do budoucna se však 

připravuje na to, že někteří zákazníci ztratí o produkty firmy zájem a firma bude muset 

vstoupit na zahraniční trhy, kde nalezne nové zákazníky.  
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Problémy s doručovací službou 

Pravděpodobnost výskytu rizika je střední, jeho dopad je však nízký, protože pokud 

by se vyskytly problémy s doručovací službou, v současné době je na trhu takových služeb 

velké množství a firma si může vybrat službu jinou.  

 

Problémy v týmu 

Toto riziko bude opatřeno řádným školením manegementu i týmu a také možností 

přizvání si odborníka z oblasti supervize. 

 

7.8 DOPORUČENÍ  

Aby mohl být sociální podnik otevřen a následně fungoval je nutné přijmout níže 

uvedená doporučení. 

 Firma musí věnovat značnou pozornost sepsání žádosti o dotaci, při své 

transformaci na sociální podnik musí sepsat žádost o Evropskou dotaci z ESF fondů. 

Celková částka čerpání projektu bude 2 094 167Kč, přílohou bude podnikatelský plán, 

finanční analýza, prokázání principů sociálního podnikání a čestné prohlášení - 

Identifikace skutečných majitelů dle zákona č. 253/2008 Sb. 

 Je vhodné hledat prostory k práci, konkrétně kancelář se skladem již v časovém 

předstihu, taktéž by bylo dobré, aby se firma poohlížela i po konkrétním vybavení, 

které v rámci projektu bude pořizovat, důležité je, aby firma rozlišovala uznatelné 

a neuznatelné náklady a na základě toho postupovala. 

 Management podniku by si také měl přečíst příklady dobré praxe z oblasti 

sociálního podnikání, měl by investovat svůj čas do návštěvy alespoň tří dobře 

fungujících sociálních podniků a tyto poznatky později přenést do svého sociálního 

podniku. 

 Podnik by měl věnovat značnou pozornost školení managementu, které získají 

znalosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí, jedna z majitelek managementu pracuje 

na pozici vedoucí v sociálních službách 4 roky a v současné době končí studium na 

fakultě řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací, kde dlouhodobě 

rozšiřovala své vědomosti z oblasti vedení lidí. Za dobu své praxe navštívila několik 

školení z této oblasti a nadále by své znalosti a dovednosti měla rozvíjet. Druhá 

majitelka je ve vedení lidí začátečník, několik let však působila jako zástupce vedoucí. 

 Podnik by měl mít zpracované veškeré důležité dokumenty a směrnice. Některé 

https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/5163477
https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/5163477
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dokumenty má podnik již zpracované a dále se musí zaměřit na vnitřní směrnici 

pro výběr pracovníků, zaškolovací plán nově příchozích zaměstnanců, vnitřní směrnici 

pro hodnocení pracovníků a systém dalšího vzdělávání pracovníků. 

 Včasná a profesionální komunikace se zákazníky - zaměstnanec podniku 

odpovědný za komunikaci po telefonu, emailu či sociálních sítí v době své práce bude 

obratem odpovídat na dotazy svých zákazníků. Podnik se vždy bude řídit heslem 

„Náš zákazník, náš pán“ a k zákazníkům tak bude přistupovat s respektem, pokorou 

a bude dělat vše k jeho spokojenosti. 

 Aby podnik dokázal uspět mezi konkurencí, je nutností, aby byl inovativní 

a přicházel pravidelně s novými nápady, podnik by měl pravidelně jednou měsíčně 

svolat poradu, na které se takovéto inovativní nápady budou probírat, budou 

se sestavovat také nové kolekce šperků apod. 

 Podnik by měl také pravidelně rozšiřovat svůj sortiment o nové minerální 

korálky a přizpůsobovat se poptávce v oblasti šperků, pravidelně provádět průzkum 

trhu. 

 Dalším důležitým doporučením je pravidelná a kvalitní propagace podniku. 

Podnik by si měl stanovit, jak často a kdy bude propagovat své produkty. Pravidelně 

by měl propagovat své produkty na sociálních sítích, používat newsletters emaily 

a spolupracovat s influencery. 
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IV. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se věnovala tématu sociálního podnikání a samotnému návrhu 

podnikatelského plánu pro sociální podnik. Veškeré informace jsem získala studiem 

odborných textů či textů z internetových zdrojů. 

Cílem diplomové práce, bylo vytvoření návrhu podnikatelského plánu, který 

napomůže k rozvoji a transformaci firmy Mineral Bangle na sociální podnik. Cílem této 

transformace je přispět k rozvoji místní ekonomiky a napomoci společenskému prospěchu, 

tím, že podnik bude zaměstnávat osoby, které mají ztížený přístup na trh práce.  Pro 

realizaci projektu bylo vybráno město Litoměřice v Severočeském kraji, kde od 1. ledna 

2019 bude provozovna podniku.  Z analýzy statistik Úřadu práce města Litoměřice, 

vyplynula potřeba realizace sociálního podniku v daném městě, který bude zaměřen právě 

na cílovou skupinu zaměstnanců Mineral Bangle.  

V praktické části byly provedeny analýzy e-shopu Mineral Bangle, kde byl 

charakterizován typický zákazník firmy. Bylo zjištěno, jaká je návštěvnost v jednotlivých 

měsících. O jaké výrobky má zákazník největší zájem, a které výrobky nejvíce objednává. 

V neposlední řadě byla analyzována sezónnost tržeb a celková tržba za dané období.  

Aby mohla firma vytvořit návrh podnikatelského plánu, bylo zapotřebí provést 

analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, v rámci které byly použity různé analytické 

nástroje. Metodou TEMPLES bylo zjištěno, že příležitostí pro firmu je současná 

ekonomická situace, kdy je vysoká zaměstnanost a tudíž i dobrá kupní síla. Naopak 

hrozbou je zvyšující se konkurence, stárnutí současné zákaznické populace a změna 

trendů. Analýzou oborového okolí dle E. Portera byla vytvořena tabula č. 5, ve které byla 

analyzována konkurence firmy. V rámci této analýzy bylo zjištěno, že firma má dobrou 

propagaci, a v tom spatřuje svou výhodu oproti konkurenci. Analýzou zdrojů bylo zjištěno, 

že firma nemá žádné závazky ani pohledávky, ale hrozbu spatřuje v budoucích 

zaměstnancích sociálního podniku, kdy může dojít ke snížení kvality výrobků tím, že 

zaměstnanci nebudou mít žádné zkušenosti s výrobou šperků. Opatřením je však 

pravidelné školení. Díky Marketingovému mixu 4P bylo zjištěno, že pokud firma investuje 

více do propagace, dojde k navýšení prodeje. Nevýhodou jsou však vysoké náklady na 

propagaci. Auditem silných a slabých stránek 12M bylo zjištěno, že příležitostí pro firmu 

je zejména dotace na sociální podnikání z ESF. Veškeré příležitosti, hrozby a silné a slabé 

stránky podniku byly zaneseny do SWOT analýzy, na základě které byl vytvořen plán 

řízení rizik.  
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Na základě výše zmíněných analýz byl vyhotoven návrh podnikatelského plánu, 

který obsahuje management plán, v rámci kterého byla mimo jiné vypracována organizační 

struktura. Marketingový plán, ve kterém byly vyčíslené náklady na reklamu a propagaci. 

Legislativní plán, kde byl vypsán veškerý přehled zákonů týkajících se sociálního 

podnikání. Finanční plán, ve kterém bylo zohledněno, že firma Mineral Bangle je na trhu 

již dva roky, tudíž v něm nebylo zapotřebí kalkulovat počáteční investice. Bylo však nutné 

zohlednit plánovanou žádost o dotaci z Evropských strukturálních fondů. Ve finančním 

plánu, konkrétně v oblasti Cash Flow je možné pozorovat vzrůstající zisk podniku, který je 

vysoký hlavně v období čerpání dotace z projektu od 1. 1. 2019 do 1. 1. 2021. Aby byl 

finanční plán komplexní, je zohledněna Cash Flow na další tři roky po skončení čerpání 

dotace, kdy sociální podnik i nadále vykazuje zisk. Provoz sociálního podniku Mineral 

Bangle je tak dlouhodobě udržitelný. V podnikatelském plánu je popsán také operační 

plán, ve kterém je popsána přípravná fáze, realizační fáze i fáze vyhodnocovací. Přípravná 

fáze je popsána včetně podrobného rozpisu aktivit na dané měsíce. Jako poslední 

v podnikatelském plánu se objevuje plán řízení rizik, který vychází ze SWOT analýzy, a ke 

kterým jsou zvolena řádná opatření.  

Vzhledem k tomu, že při studiu teorie sociálního podnikání jsem dospěla k závěru, že 

toto téma je v České republice stále ještě v počátku a společnost si tento pojem vykládá 

různě a různě mu rozumí, je potřeba stále pracovat na jeho rozvoji. Zejména tím, že se o 

něm bude hovořit na veřejnosti a dojde ke standardizaci sociálního podnikání, které bude 

také legislativně ukotveno.   

V budoucnu ve své další práci bych se ráda věnovala osvětě sociálního podnikání a 

pozornost bych zaměřila na neodbornou veřejnost. Při studiu tématu jsem zjistila, že 

sociálnímu podnikání, se převážně věnuje jen odborná veřejnost a provedená výzkumná 

šetření jsou směřována k odborníkům z praxe. Všimla jsem si však, že se nikde nehovoří o 

neodborné veřejnosti, která ale paradoxně se sociálním podnikáním souvisí nejvíce. Proto 

bych ráda provedla výzkumné šetření na téma „Postoje veřejnosti k sociálnímu podnikání“. 

Tímto výzkumným šetřením bych chtěla zjistit, zda neodborná veřejnost vnímá sociální 

podnikání, a zda v něm spatřuje možnou budoucnost v oblasti zaměstnávání. Věřím, že 

pokud sociální podnikání bude legislativně ukotveno, dostane se více do podvědomí lidí, a 

dostane jednotný rámec, stane se účinným nástrojem k zaměstnávání osob, které mají 

ztížený přístup na trh práce. 
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Imatrikulační ročník studenta: 2016 

Předběžný název práce: Návrh podnikatelského plánu pro sociální podnik 
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Formulace problému, diskuse: 

V diplomové práci se zabývám návrhem podnikatelského plánu, který poslouží k 

vybudování sociálního podniku z již stávající běžné firmy. Firma, která bude 

transformována na sociální podnik, nese název Mineral Bangle a zabývá se výrobou šperků 

a doplňků z minerálních kamenů. Firma je na trhu téměř dva roky, založena byla v únoru 

roku 2016 a je provozována jako internetový obchod na adrese www.mineralbangle.cz. 

Společenský přesah má firma již od počátku jejího založení, 10 % ze zisku odvádí Farní 

charitě v Roudnici nad Labem. Z financí, které se Farní charitě poskytují, jezdí děti 

z nízkoprahového zařízení na různé výlety po České republice, což je organizací vnímáno 

jako velmi významná finanční podpora. Výlety pro děti jsou totiž z hlediska financování 

neziskových organizací brány jako fakultativní činnosti, tedy činnosti, které nelze hradit 

z běžných dotací.  

Za dobu svého působení si značka Mineral Bangle dokázala vybudovat velmi dobré 

jméno a za dva roky od otevření se dokázala dostat mezi špičku firem, zabývajících se 

prodejem šperků z minerálních kamenů. Tuto skutečnost potvrzují četné spolupráce s 

českými celebritami. Firmu vlastní dvě majitelky, které v současné době zaměstnávají 4 

osoby na dohodu o provedení práce. Konkrétním produktem jsou náramky z minerálních 

kamenů. Zboží je vyráběno ručně, je ručně baleno a odesíláno. Objednávání produktů 

funguje přes internet. Součástí práce v této firmě je kromě ručních prací, online 

komunikace se zákazníky, PR marketing a obstarávání sociálních sítí. Firma je budována 

s radostí a produkty jsou vyráběny s láskou, protože jak řekl ekonom Muhammad Yunus, 

nejdůležitější z principů sociálního podnikání je dělat to s radostí. Tohoto principu se snaží 

firma držet za každých okolností. 

http://www.mineralbangle.cz/


 

 

Podnikatelský plán se primárně sestavuje pro nové podniky, které teprve vznikají. V 

tomto případě však půjde o návrh podnikatelského plánu pro již fungující firmu, která bude 

transformována na sociální podnik. Další sociální podnik v České republice pomůže 

ke snižování nezaměstnanosti u osob s různým typem znevýhodnění. Takovéto zapojení 

znevýhodněných osob pomůže snížit nároky na státní rozpočet a pomůže znevýhodněným 

osobám zapojit se do běžné společnosti. Nezaměstnanost v posledních letech klesá a podle 

posledních dostupných dat Eurostatu byla v říjnu roku 2017 dokonce nejnižší v celé 

Evropě. Hlavní motivací k transformaci Mineral Bangle na sociální podnik je přispět k 

dalšímu snižování nezaměstnanosti v České republice a tím pomoci k rozvoji ekonomiky a 

kultivaci podnikatelského prostředí.  

Samozřejmě jsem si vědoma také rizik spojených s transformací. Jedním z nich může 

být například financování, kdy sociální podniky jsou spolufinancovány na dobu určitou a 

jejich financování a udržitelnost do budoucna je nejasná, stíží se také přístup k běžným 

formám financování. Dalším rizikem je možná nižší kvalita produktů či nižší produktivita 

zaměstnanců a možná nedůvěra zákazníků vůči kvalitě výrobků vyrobených zaměstnanci 

se znevýhodněním. Na základě těchto a jiných rizik vytvořím v podnikatelském plánu 

vhodná opatření.  

 

Cíle práce: 

Cílem práce je přispět k rozvoji a transformaci již fungující firmy Mineral Bangle na 

sociální podnik, a to sepsáním podnikatelského plánu, který bude sloužit také jako 

inspirace pro ostatní studenty zajímající se o sociální podnikání.  

 

Teoretické zakotvení: 

V teoretické části se budu zabývat historií a popisem sociálního podnikání ve světě i 

v České republice. Popíši specifika a podmínky sociálního podnikání v rámci legislativy a 

financování včetně zdrojů. Zmíním podporu a poradenství, které se věnuje pomoci 

podnikatelům v rámci sociálního podnikání. V teoretické části také nastíním, co je to 

podnikatelský plán, a co by měl obsahovat. Definuji finanční plán, marketing a jednotlivé 

analýzy, které poté použiji v metodologické části v rámci návrhu podnikatelského plánu. 

V poslední části se budu věnovat řízení rizik a popisu SWOT analýzy. 

 

 

 



 

 

Metodologie a praktická část práce: 

Praktická část mé diplomové práce se bude zabývat samotným sepsáním 

podnikatelského plánu, tedy popisem firmy, jejím konceptem, historií a plány. Tuto část 

doplním také o seznam produktových fotografií a ceny produktů – v příloze. Věnovat se 

budu také výběru a popisu cílové skupiny zaměstnanců. Za důležité v metodologické části 

považuji analýzy firmy z hlediska mikro a makroprostředí. Pro analýzu vnějšího prostředí 

bude použita metoda Temples, kde mě budou zajímat technické, politické, legislativní, 

ekonomické, ekologické, společensko-kulturní a demografické aspekty. Pro jejich 

identifikaci použiji analýzu dokumentů. Pro analýzu vnitřního prostředí pak bude použita 

metoda 12M, kde mě bude zajímat především trh, konkurence, dodavatelé, zákazníci, 

distributoři, veřejnost a odborná veřejnost. V neposlední řadě bude nastíněna obchodní 

strategie firmy Mineral Bangle do budoucna a plán řízení rizik. 
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Produkty firmy Mineral Bangle (Zdroj: Autor) 

DRUH PRODUKTU 

POUŽITÝ 

MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

KORÁLKOVÝ NÁRAMEK Z MINERÁLŮ 

6 MM - BEADS 

30 korálků 

5 Kč/kus - 

150Kč 

vyrytý přívěsek 20 Kč 

2x kroužek na 

přívěsek 20 Kč 

50 cm navlékací 

gumičky 2 Kč   

  

kapka vteřinového 

lepidla 1 Kč   

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA 

PRODEJNÍ CENA 

BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

193 Kč 412 Kč 219 Kč 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 



 

 

DRUH PRODUKTU 

POUŽITÝ 

MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

KORÁLKOVÝ NÁRAMEK Z 

MINERÁLŮ 8MM - BEADS 

22 korálků 6Kč/kus - 132Kč 

vyrytý přívěsek 20 Kč 

2x kroužek na přívěsek 20 Kč 

50 cm navlékací 

gumičky 2 Kč   

  
kapka vteřinového 

lepidla 1 Kč   

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA 

PRODEJNÍ CENA 

BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

175 Kč 412 Kč 237 Kč 

 

DRUH PRODUKTU 

POUŽITÝ 

MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

KORÁLKOVÝ NÁRAMEK Z MINERÁLŮ     

10 MM - BEADS 

18 korálků 9 KČ/kus - 162 Kč 

vyrytý přívěsek 20 Kč 

2x kroužek na 

přívěsek 20 Kč 

50 cm navlékací 

gumičky 2 Kč   

  
kapka vteřinového 

lepidla 1 Kč   

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA 

PRODEJNÍ CENA 

BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

205 Kč 462 Kč 257 Kč 



 

 

DRUH PRODUKTU POUŽITÝ MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

MINERÁLY DO AUTA 

44 ks korálků/10 mm 396 Kč 

vyrytý přívěsek 20 Kč 

2x kroužek na přívěsek 20 Kč 

50 cm navlékací gumičky 2 Kč   

  

kapka vteřinového lepidla 1 Kč   

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA PRODEJNÍ CENA BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

442 Kč 577 Kč 135 Kč 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUH PRODUKTU POUŽITÝ MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

GEODOVÉ NÁRAMKY GEO 

17 korálků 136 Kč 

1x geoda 100 Kč 

vyrytý přívěsek 20 Kč 

2x kroužek na přívěsek 20 Kč 

50 cm navlékací gumičky 2 Kč   

  

kapka vteřinového lepidla 1 Kč   

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA PRODEJNÍ CENA BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

279 Kč 545 Kč 266 Kč 

 

                                                              

 

                                                                                   

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUH PRODUKTU POUŽITÝ MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

KOVOVÝ  NÁRAMEK 

METALS 

náramek z kovu 70 Kč 

vyrytý přívěsek 20 Kč 

1x kroužek na přívěsek 10 Kč 

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA PRODEJNÍ CENA BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

100 Kč 214 Kč 114 Kč 

 

 

 

 

DRUH PRODUKTU POUŽITÝ MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

ČERVENÉ PROVÁZKOVÉ 

NÁRAMKY KABBALAH 

provázek 4 Kč 

vyrytý přívěsek  20 Kč 

1x kroužek na přívěsek 10 Kč 

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA PRODEJNÍ CENA BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

34 Kč 149 Kč 115 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUH PRODUKTU POUŽITÝ MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

STRECHOVÉ NÁRAMKY 

STRECH 

1x minerál /6 mm 5 Kč 

vyrytý přívěsek 20 Kč 

4x kroužek na přívěsek 40 Kč 

50 cm strečové látky 15 Kč   

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA PRODEJNÍ CENA BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

80 Kč 222 Kč 142 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUH PRODUKTU POUŽITÝ MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

PROVÁZKOVÉ NÁRAMKY 

STRING 

provázek 2 Kč 

1x korálek 10 mm 9 Kč 

vyrytý přívěsek 20 Kč 

2x kroužek na přívěsek 20 Kč 

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA PRODEJNÍ CENA BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

51 Kč 149 Kč 98 Kč 

 

 

 

 

DRUH PRODUKTU POUŽITÝ MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

ŘETÍZKY Z OCELI 

řetízek s přívěskem 100 Kč 

vyrytý přívěsek 20 Kč 

1x kroužek na přívěsek 10 Kč 

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA PRODEJNÍ CENA BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

130 Kč 264 Kč 134 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUH PRODUKTU POUŽITÝ MATERIÁL 

VYČÍS. 

MATERIÁLU 

PLYŠOVÁ ZVÍŘÁTKA S 

MINERÁLEM 

látka 100 Kč 

1x nažehlovací logo 30 Kč 

1x etiketa 30 Kč 

niť 2 Kč   

  

minerál 50 Kč   

  

výplň 30 Kč   

CELKOVÁ VÝROBNÍ CENA PRODEJNÍ CENA BEZ DPH ČISTÝ ZISK 

242 Kč 437 Kč 195 Kč 
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ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKU 

MINERAL BANGLE 

 

V etickém kodexu jsou stanoveny žádoucí standardy chování všech zaměstnanců 

sociálního podniku Mineral Bangle. Práce v sociálním podniku je založena na principech 

sociálního podnikání, které vycházejí z trojího prospěchu (sociální, ekonomický, 

environmentální) 

 

1 Etické zásady zaměstnance 

Dodržuje práva jednotlivců a skupin zakotvené v Chartě lidských práv Spojených 

národů. 

Respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, 

rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, politické přesvědčení, věk, zdravotní stav a 

ekonomickou situaci. 

Respektuje práva jedinců na seberealizaci. 

 

2 Pravidla etického chování pracovníka 

2.1   Ve vztahu k zákazníkovi 

Zaměstnanec jedná tak, aby chránil práva zákazníků. 

Zaměstnanec dbá na udržení profesionální hranice ve vztahu k zákazníkovi. 

Zaměstnanec chrání soukromí zákazníka, data a informace požaduje s ohledem na 

potřebnost. 

Zaměstnanec poskytuje služby na nejvyšší odborné úrovni. 

Zaměstnanec vůči zákazníkům zaujímá nehodnotící postoj. 

Zaměstnanec poskytuje podporu a projevuje trvalý zájem o zákazníka. 

 

 



 

 

2.2 Ve vztahu k zaměstnavateli 

Zaměstnanec odpovědně plní své pracovní povinnosti vůči zaměstnavateli a šetří jeho 

majetek. 

Svým přístupem zaměstnanec pomáhá vytvořit dobré pracovní prostředí podněcující 

pracovní i osobní rozvoj. 

 

2.3 Ve vztahu ke spolupracovníkům 

Každý zaměstnanec respektuje osobnost kolegů na profesionální i osobní úrovni. 

Svým přístupem vytváří dobrou pracovní atmosféru na pracovišti. 

 

2.4 Ve vztahu ke svému zaměstnání 

Spolupracuje s ostatními kolegy. 

Sebevzdělává se a účastní se pravidelných školení a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných 

služeb sociálního podniku. 

 

Zdroj: Autor 
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Logický rámec (Zdroj: Autor) 

 

  

LOGICKÉ KROKY 

OBJEKTIVNĚ 

OVĚŘITELNÉ 

UKAZATELE 

ZDROJE A 

PROSTŘEDKY 

K OVĚŘENÍ 

UKAZATELŮ 

PŘEDPOKLADY 

PROJEKTU/ 

RIZIKA 

PROJEKTU 

 

 

 

 

Hlavní cíle 

Integrace znevýhodněných 

skupin obyvatelstva 

k pracovnímu uplatnění 

 

Zmírnění nedostatku 

pracovních příležitostí u 

znevýhodněných skupin 

obyvatelstva – konkrétně 

matek samoživitelek, 

matek po mateřské 

dovolené, které jsou 

evidované alespoň půl roku na 

úřadě práce 

 

Získání pracovních návyků a 

nových zkušeností u 

matek samoživitelek, matek 

na/po mateřské 

dovolené, které jsou 

evidované alespoň půl roku na 

úřadě práce 

Provoz internetového 

obchodu Mineral 

Bangle 

 

Nové pracovní 

příležitosti u tří osob 

ročně, tzn. u devíti 

osob/ tři roky 

 

 

Statistiky podniku 

 

Fotodokumentace 

 

Statistiky ÚP 

 

Monitorovací zprávy 

 

Šetření v místě podniku 

Výběr vhodných 

prostor k podnikání 

 

Udržení vhodných 

dodavatelů 

 

Výběr vhodného, 

účelného vybavení 

 

Zajištění financování 

provozu 

 

Zajištění propagace 

 

Zajištění  školení 

zaměstnanců 

Logický rámec – projekt:   

 

Sociální podnik Mineral Bangle 

Název dotačního titulu: Operační program OPZ 

 03_17_129 Podpora sociálního podnikání 

 

Předkladatel projektu:  

Jana Marčaníková, Pokratická 449/54, 

Litoměřice, 41201 

Celkový rozpočet/náklady:   2 094 167  

 

https://www.esfcr.cz/presmerovani/-/link/club/196?p_auth=iLzzRvDA&backUrl=%2Fvyzva-129-opz


 

 

 

 

 

 

LOGICKÉ KROKY 

 

OBJEKTIVNĚ 

OVĚŘITELNÉ 

UKAZATELE 

 

ZDROJE A 

PROSTŘEDKY 

K OVĚŘENÍ 

UKAZATELŮ 

 

PŘEDPOKLADY 

PROJEKTU/ 

RIZIKA 

PROJEKTU 

 

 

 

Specifický 

cíl/účel 

projektu 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnání tří matek/rok na 

80hod. měsíčně, které získají 

nové pracovní zkušenosti a 

návyky a tím se zmírní 

sociální znevýhodnění těchto 

žen celkem zaměstnáno 9 

matek/ 3 roky 

 

 

Provoz internetového 

obchodu Mineral 

Bangle 

 

Zvýšení zaměstnanosti 

znevýhodněných osob, 

konkrétně u matek 

samoživitelek/matek 

na mateřské dovolené 

 

 

Statistiky podniku 

 

Fotodokumentace 

 

Statistiky ÚP 

 

Monitorovací zprávy 

 

Šetření v místě podniku 

 

 

Nezájem nebo 

nepochopení 

znevýhodněných 

osob  

 

Znevýhodněné 

osoby nebudou 

schopny vykonávat 

konkrétní pozici 

 

  

LOGICKÉ KROKY 

 

 

OBJEKTIVNĚ 

OVĚŘITELNÉ 

UKAZATELE 

 

ZDROJE A 

PROSTŘEDKY 

K OVĚŘENÍ 

UKAZATELŮ 

 

PŘEDPOKLAD

Y PROJEKTU/ 

RIZIKA 

PROJEKTU 

 

 

 

 

 

Klíčové 

aktivity  

 

 

Vytvoření analýzy potřeb 

Zpracování žádosti o dotaci a 

její odevzdání 

Výběr a hodnocení projektů 

Předpokládaný podpis 

smlouvy - začátek projektu 

Výběr prostor + vybavení 

interiéru 

Výběrové řízení na 

zaměstnance  

Zaškolení pracovníků 

Sestavení strategických plánů 

Kampaň a propagace  

Zpracování výsledných 

monitorovacích zpráv  

Následné finanční vypořádání 

dotace – konec projektu 

 

Vstupy/prostředky 

Vlastní finanční 

prostředky 

Finanční dotace z ESF 

Finance plynoucí 

z provozu podniku a 

jeho prodeje  

Materiál 

Vybavení 

  

 

9-10/2018 

10/2019 

10-12/2019 

1/2019 

1/2019 

1/2019 

1-2/2019 

1-4/2019 

1-5/2019 + po dobu celého 

projektu 

Každé monitorovací 

období + závěrečné 9-

12/2021 

1/2022 

 

 

 

Nedostatečné 

zajištění 

finančních 

prostředků na 

spolufinancování 

Pozdní 

objednávání 

materiálu 

Nezájem 

zákazníků 

Nedostatek 

zaměstnanců 
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vzorec chování, které vidí děti, zvýšené nároky na sociální systém (vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti), absence daňových příjmů, nezaměstnaní nevytvářejí HDP, objevují se 

rozdíly v životní úrovni, nejistota, strach, obavy matky o sebe i o budoucnost dítěte, nemožnost 

zajistit dítěti kroužky či placené vzdělání, ztráta pracovních návyků, sociální izolace, chudoba 

Nezaměstnanost samoživitelek/matek na/po rodičovské dovolené 

Není hlídání, nemocnost dětí, dlouhá pracovní doba oproti školce či škole dětí, práce není 

prioritou, diskriminace. 

Zdroj: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Vstupní data (Zdroj: Autor)                                                                                   Příloha 6 

 

 

 

 

 

Měsíc 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707

Tržby e-shopu 38 348 31 886 52 506 72 044 89 441 146 290 142 718 

Provozní dotace  (od 201901)

Poštovné a balné 5 849 5 146 6 021 6 893 7 039 9 002 8 684 

Nákup materiálu 19 300 18 600 28 959 30 110 38 189 56 864 56 136 

Provoz automobilu 0 0 0 0 0 0 0 

Telefonní paušál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní náklady  (3 zaměstnanci na DPP) + externí účetní 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 

Nájem + energie 0 0 0 0 0 0 0 

Marketing a reklama 1 500 500 500 500 500 2 500 2 500 

Ostatní provozní náklady 399 399 399 399 399 399 399 

Školení 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek před zdaněním -22 900 -26 959 -17 573 -58 9 114 43 325 40 799

Kumulovaný zisk -22 900 -49 859 -67 432 -67 490 -58 376 -15 051 25 748

Měsíc 201708 201709 201710 201711 201712 201801 201802

Tržby e-shopu 124 670 101 209 95 313 153 563 95 947 74 144 80 928 

Provozní dotace  (od 201901)

Poštovné a balné 8 112 7 321 7 186 8 106 7 696 5 849 5 146 

Nákup materiálu 42 614 35 646 32 864 57 000 30 600 19 300 18 600 

Provoz automobilu 0 0 0 0 0 0 0 

Telefonní paušál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní náklady  (3 zaměstnanci na DPP) + externí účetní 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 

Nájem + energie 0 0 0 0 0 0 0 

Marketing a reklama 2 500 2 500 1 500 3 000 3 000 1 500 500 

Ostatní provozní náklady 399 399 399 399 399 399 399 

Školení 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek před zdaněním 36 845 21 143 19 164 50 858 20 052 12 896 22 083

Kumulovaný zisk 62 593 83 736 102 900 153 758 173 810 186 706 208 789

Měsíc 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809

Tržby e-shopu 118 129 100 902 182 783 206 612 123 967 123 967 123 967 

Provozní dotace  (od 201901)

Poštovné a balné 6 021 6 893 7 039 9 000 6 500 6 500 6 500 

Nákup materiálu 28 959 30 110 38 189 43 000 31 000 31 000 31 000 

Provoz automobilu 0 0 0 0 0 0 0 

Telefonní paušál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní náklady  (3 zaměstnanci na DPP) + externí účetní 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 33 200 

Nájem + energie 0 0 0 0 0 0 0 

Marketing a reklama 500 500 500 500 500 500 500 

Ostatní provozní náklady 399 399 399 399 399 399 399 

Školení 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský výsledek před zdaněním 48 050 28 800 102 456 119 513 51 368 51 368 51 368

Kumulovaný zisk 256 839 285 639 388 094 507 607 558 975 610 343 661 711

Měsíc 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904

Tržby e-shopu 82 645 181 818 82 645 82 645 99 174 123 967 123 967 

Provozní dotace  (od 201901) 62 099 48 099 48 099 48 099 

Poštovné a balné 4 500 8 500 4 500 4 500 5 000 6 500 6 500 

Nákup materiálu 21 000 40 000 21 000 20 000 32 000 31 000 31 000 

Provoz automobilu 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 

Telefonní paušál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní náklady  (3 zaměstnanci na DPP) + externí účetní 33 200 33 200 33 200 42 200 42 200 42 200 42 200 

Nájem + energie 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 

Marketing a reklama 1 500 500 5 500 500 500 500 

Ostatní provozní náklady 399 399 399 399 399 399 399 

Školení 0 0 0 9 000 0 0 0 

Hospodářský výsledek před zdaněním 21 046 98 219 22 546 56 145 60 174 84 467 84 467

Kumulovaný zisk 682 756 780 976 803 521 859 666 919 839 1 004 306 1 088 773



 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíc 201905 201906 201907 201908 201909 201910 201911

Tržby e-shopu 123 967 206 612 173 554 173 554 173 554 173 554 206 612 

Provozní dotace  (od 201901) 57 099 50 099 50 099 50 099 59 099 50 099 50 599 

Poštovné a balné 6 500 9 000 8 000 8 000 8 000 8 000 9 000 

Nákup materiálu 31 000 43 000 40 000 40 000 40 000 40 000 43 000 

Provoz automobilu 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Telefonní paušál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní náklady  (3 zaměstnanci na DPP) + externí účetní 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 

Nájem + energie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Marketing a reklama 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 3 000 

Ostatní provozní náklady 399 399 399 399 399 399 399 

Školení 9 000 0 0 0 9 000 0 0 

Hospodářský výsledek před zdaněním 84 467 152 612 123 554 123 554 123 554 123 554 152 612

Kumulovaný zisk 1 173 240 1 325 852 1 449 405 1 572 959 1 696 513 1 820 067 1 972 678

Měsíc 201912 202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007

Tržby e-shopu 181 818 181 818 181 818 181 818 181 818 181 818 231 405 181 818 

Provozní dotace  (od 201901) 50 599 59 799 49 799 49 799 49 799 59 799 49 799 49 799 

Poštovné a balné 8 500 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 12 000 9 000 

Nákup materiálu 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 65 000 50 000 

Provoz automobilu 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Telefonní paušál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní náklady  (3 zaměstnanci na DPP) + externí účetní 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 

Nájem + energie 5 000 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 

Marketing a reklama 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ostatní provozní náklady 399 399 399 399 399 399 399 399 

Školení 0 10 000 0 0 0 10 000 0 0 

Hospodářský výsledek před zdaněním 131 318 120 318 120 318 120 318 120 318 120 318 151 905 120 318

Kumulovaný zisk 2 103 996 2 224 633 2 344 633 2 464 951 2 585 269 2 705 587 2 857 492 2 977 810

Měsíc 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102

Tržby e-shopu 181 818 181 818 181 818 231 405 206 612 214 876 214 876 

Provozní dotace  (od 201901) 49 799 59 799 49 799 49 799 49 799 60 999 49 999 

Poštovné a balné 9 000 9 000 9 000 12 000 10 000 11 000 11 000 

Nákup materiálu 50 000 50 000 50 000 65 000 58 000 60 000 60 000 

Provoz automobilu 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 700 1 700 

Telefonní paušál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní náklady  (3 zaměstnanci na DPP) + externí účetní 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 

Nájem + energie 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 400 5 400 

Marketing a reklama 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ostatní provozní náklady 399 399 399 399 399 399 399 

Školení 0 10 000 0 0 0 11 000 0 

Hospodářský výsledek před zdaněním 120 318 120 318 120 318 151 905 136 112 141 176 141 176

Kumulovaný zisk 3 098 126 3 218 447 338 765 3 490 670 3 626 781 3 767 958 3 909 134

Měsíc 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109

Tržby e-shopu 214 876 214 876 214 876 247 934 214 876 214 876 214 876 

Provozní dotace  (od 201901) 49 999 49 999 60 999 49 999 49 999 49 999 60 999 

Poštovné a balné 11 000 11 000 11 000 13 500 11 000 11 000 11 000 

Nákup materiálu 60 000 60 000 60 000 75 000 60 000 60 000 60 000 

Provoz automobilu 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Telefonní paušál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Odpisy 0 0 0 0 0 0 0 

Osobní náklady  (3 zaměstnanci na DPP) + externí účetní 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 42 200 

Nájem + energie 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 

Marketing a reklama 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Ostatní provozní náklady 399 399 399 399 399 399 399 

Školení 0 0 11 000 0 0 0 11 000 

Hospodářský výsledek před zdaněním 141 176 141 176 141 176 156 734 141 176 141 176 141 176

Kumulovaný zisk 4 050 310 4 191 486 4 332 662 4 489 396 4 630 572 4 771 748 4 912 924



 

 

 

 

 

 

Měsíc 202110 202111 202112

Tržby e-shopu 214 876 247 934 231 405 

Provozní dotace  (od 201901) 49 999 49 999 49 999 

Poštovné a balné 11 000 13 500 12 000 

Nákup materiálu 60 000 75 000 65 000 

Provoz automobilu 1 700 1 700 1 700 

Telefonní paušál 1 000 1 000 1 000 

Odpisy 0 0 0 

Osobní náklady  (3 zaměstnanci na DPP) + externí účetní 42 200 42 200 42 200 

Nájem + energie 5 400 5 400 5 400 

Marketing a reklama 2 000 2 000 2 000 

Ostatní provozní náklady 399 399 399 

Školení 0 0 0 

Hospodářský výsledek před zdaněním 141 176 156 734 151 705

Kumulovaný zisk 5 054 100 5 210 834 5 362 539

Měsíc Total dotace na položky v řádcích 4,6,7,9,13

Tržby e-shopu 9 436 358

Provozní dotace  (od 201901) 1 884 764

Poštovné a balné 504 503

Nákup materiálu 2 624 040

Provoz automobilu 50 400

Telefonní paušál 60 000

Odpisy 0

Osobní náklady  (3 zaměstnanci na DPP) + externí účetní 2 316 000

Nájem + energie 187 200

Marketing a reklama 102 500

Ostatní provozní náklady 23 940

Školení 90 000


