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 1. Úvod a charakteristika podnikatelského záměru

 1.1. Název a logo podniku

Název podniku: [NÁZEV PODNIKU]

Logo podniku:

 1.2. Zakladatel podniku

[JMÉNO A PŘÍJMENÍ]
[ULICE A ČÍSLO POPISNÉ]
[PSČ] [MĚSTO]

 1.3. Předpokládané datum začátku činnosti

2. května 2012

 1.4. Poslání podniku

Cílem  podnikatelského  záměru  je  vytvoření  technického  i  lidského  zázemí  pro 
poskytování služeb se zaměřením na úklid a čištění bytových i firemních prostor a interiérů 
osobních i užitkových vozidel.

 1.5. Účel podnikatelského záměrů

Podnikatelský  záměr  je  vytvořen  jako  příloha  k  Žádosti  o  příspěvek  na  zřízení  
společensky  účelného  pracovního  místa  uchazečem o zaměstnání  za  účelem výkonu  
samostatné výdělečné činnosti.  Zároveň ovšem slouží pro zpracovatele i  jako základní 
pomůcka při rozhodování o případné budoucí podnikatelské činnosti.

 1.6. Kontaktní údaje

[NÁZEV PODNIKU]
[ULICE A ČÍSLO POPISNÉ]
[PSČ] [MĚSTO]
mobil: [MOBILNÍ ČÍSLO]
[ADRESA WEB STRÁNEK] (pozn.: webové stránky doposud nejsou realizovány)
[MAILOVÁ ADRESA] (pozn.: mailová adresa doposud není realizována)

 2. Podnikatelský projekt

 2.1. Obory podnikatelských činností

Dle  samostatné  přílohy č.4  k  nařízení  vlády ČR č.278  ze  dne 23.  července  2008 
o obsahových  náplních  jednotlivých  živností budou  předmětem  podnikání  tři  obory 
činností:

• 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
• 58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
• 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu 

a osobního zboží
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Podnikatel bude nabízet služby v těchto oborech:
• čištění a impregnace syntetických i přírodních koberců
• čištění a impregnace textilních i kožených a koženkových čalounění nábytku, dveří 
• čištění matrací
• suché i mokré čištění interiéru osobních i užitkových automobilů a vozidel určených 

pro přepravu většího počtu osob (autobusy apod.)

 2.2. Vstupní předpoklady (oprávnění k provozování podniku, zkušenosti z oboru)

Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 
(živnostenský zákon) se jedná o ohlašovací živnost volnou, u které není jako podmínka 
provozování stanovena odborná způsobilost.

 2.3. Organizačně-právní forma podnikání (PO/FO)

Zpracovatel bude podnikat jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním rejstříku.

 2.4. Stadium rozvoje podniku

V současné době má zpracovatel ohlášenou volnou živnost na Živnostenském úřadě 
v Tišnově, ale nezahájil samostatnou výdělečnou činnost. Zatím je ve fázi shromažďování 
potřebných informací a prostředků na zahájení této činnosti.

 2.5. Majetkoprávní vztahy – popis majetku podniku

Vzhledem k tomu, že zpracovatel doposud nezahájil samostatnou výdělečnou činnost, 
je  majetek  podniku  nulový.  Pro  zahájení  samostatné výdělečné činnosti  bude potřeba 
pořídit  kobercový extraktor  pro mokré čištění  vč.  příslušenství,  kobercový vysavač pro 
suché vysávání vč. příslušenství a další drobné vybavení pro úklid.

 2.6. Organizace podniku – systém řízení, vymezení kompetencí a personální 
obsazení

V prvním roce rozjezdu podniku zpracovatel předpokládá, že bude vymezené činnosti 
provádět  pouze  on  sám,  v  případě  příznivého  vývoje  a  dostatku  zakázek  a  z  toho 
vyplývajícího  rozvoje  podniku  je  možné  uvažovat  v  dalších  letech i  se  zaměstnáním 
dalších osob.

 2.7. Místo podnikání – popis prostoru, orientační body, možnost parkování, 
mapa

V současné době zpracovatel počítá s tím, že bude provádět uvedené činnosti pouze 
u jednotlivých  zákazníků.  Nebude  tedy  zřízena  provozovna,  což  ovšem  vzhledem 
k zaměření  činností  není  podmínkou,  naopak  provádění  služeb  u  zákazníků  má  své 
nepopíratelné  výhody,  šetří  se  zákazníkův  čas,  protože  nemusí  dojíždět  do  místa 
provozovny.

Sídlo  podnikatele,  obec  [NÁZEV  OBCE],  je  v  dostupné  dojezdové  vzdálenosti  od 
krajského města Brno, a dále od měst okresního formátu jako jsou Tišnov, Kuřim, Blansko,  
Boskovice, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou.

Dojezdová  vzdálenost  pro  nejvzdálenější  místo  okresu  Brno-venkov 
(204 818 obyvatel)  je  přibližně  60  minut.  Uvedená  časová  hodnota  je  platná  i  pro 
nejvzdálenější místo okresu Žďár nad Sázavou (119 019 obyvatel). Součtem obyvatel tří 
územních  celků  (okres  Brno-město,  okres  Brno-venkov  a  okres  Žďár  nad  Sázavou) 
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se dostaneme na 708 114 obyvatel,  což skýtá obrovský potenciál  pro nabídku činností, 
které jsou předmětem tohoto podnikatelského záměru.

Tabulka dojezdových vzdáleností a dojezdových časů do vybraných měst
Název obce Počet obyvatel Dojezdová vzdálenost Dojezdový čas

Brno 384 277 33 km 40 minut

Tišnov 8 663 8 km 10 minut

Kuřim 10 804 18 km 20 minut

Bystřice nad Pernštejnem 8 595 22 km 25 minut

Nové Město na Moravě 10 277 35 km 38 minut

Blansko 20 852 33 km 38 minut

Boskovice 11 454 42 km 45 minut

Žďár nad Sázavou 22 275 45 km 48 minut

Mapa spádové oblasti
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 2.8. Fungování podniku – administrativa, provozní doba aj.

V  dohledné  době  zpracovatel  předpokládá,  že  veškerou  administrativní  činnost 
spojenou  s  podnikáním  bude  zpracovávat  svépomocí,  jedná  se  zejména  o  daňovou 
evidenci  příjmových  a  výdajových  dokladů,  v  pozdějších  letech  se  předpokládá 
uplatňování  výdajů  paušálem.  Dále  se  jedná  o  agendu  spojenou  s  přijímáním 
a vystavováním dokladů, placení všech povinných odvodů (sociální a zdravotní pojištění) 
a daní (daň z příjmu, silniční daň). Určitý čas bude třeba věnovat i reklamě a propagaci ať 
už  novinovou  či  internetovou  formou  nebo  formou  plošných  reklam  umístěných  na 
exponovaných místech v regionu, dále tvorbě webových stránek podniku.

V tomto oboru činnosti je třeba počítat s tím, že např. firemní a společenské prostory 
jsou využívány především v pracovních dnech a v pracovní době a úklidovou činnost je 
z toho  důvodu  možné  provádět  převážně  ve  večerních  a  nočních  hodinách,  případně 
v brzkých ranních hodinách, nebo v dnech pracovního klidu, tedy o víkendech a svátcích.  
Samozřejmě i u klientů z řad fyzických osob je třeba pružně přizpůsobit čas prováděných 
prací jejich požadavkům.

Proto nebude stanovena pevná pracovní doba, ale bude se vycházet vstříc přáním 
a požadavkům jednotlivých zákazníků.

 2.9. Dopady činnosti na životní prostředí

Činnosti  podnikání  nemají  negativní  dopad  na  životní  prostředí,  veškeré  čistící 
prostředky  jsou  biologicky  odbouratelné,  navíc  se  čištění  provádí  vodou  s  malou 
koncentrací  těchto  prostředků.  Při  činnosti  nevzniknou  nebezpečné  odpady.  Veškeré 
odpady budou likvidovány dle platné legislativy.

 2.10. Uplatňované postupy pro bezpečnost práce

Při pracovní činnosti budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jako možná rizika se dají určit úklidové čistící prostředky a práce s elektrickým nářadím.

Je  tedy  nutné  se  předem  seznámit  se  všemi  návody  a  provozní  dokumentací 
k používané  technice  a  také  návody  a  bezpečnostními  listy  k  čistícím  prostředkům. 
V případě potřeby bude nutné svěřit  odbornou údržbu technického vybavení  servisním 
pracovníkům odborných firem. Samozřejmostí  je nepožívat při  práci alkoholické nápoje 
a jiné omamné látky.

Pro  minimalizaci  rizik  budou  používány  osobní  ochranné  pracovní  pomůcky,  tedy 
vhodné pracovní oblečení a obuv, ale zejména pomůcky k ochraně sluchu před hlukem 
používané techniky a rukavice k ochraně kůže před stykem s čistícími prostředky.

 2.11. Postavení na trhu – analýza konkurence, analýza silných a slabých stránek 
podniku, analýza příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí podniku, podíl na trhu

• Analýza konkurence
V blízkém okolí sídla podnikatele působí v současné době následující firmy:

Tabulka konkurence v blízkosti podniku
Název firmy Sídlo podnikání Vzdálenost od sídla 

zpracovatele záměru
Činnost podnikání firmy

Stanislav Soukop Nedvědice 8 km Úklidové práce, čištění koberců a 
autočalounění. 

Jaromír Špaček Tišnov 8 km Provádění úklidu v domácnostech i ve 
firmách. 
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Název firmy Sídlo podnikání Vzdálenost od sídla 
zpracovatele záměru

Činnost podnikání firmy

Kvartina, s.r.o. Tišnov 8 km Ruční mytí vozidel na provozovně.

Podlahy Přikryl Tišnov 8 km Podlahy, nabízí i čištění koberců 
a čalouněného nábytku.

Rostislav Poláček Vohančice 11 km Čištění koberců a čalounění, interiérů aut, 
autobusů i kamionů. Poskytování úklidů 
bytových domů a kanceláří. 

Petr Mičánek Lomnice 12 km Příprava vozidel k prodeji, čištění sedaček, 
koberců, interiérů automobilů.

Lenka Kloudová Drásov 13 km Provádění firemních úklidových a čisticích 
prací. 

GroPo Kuřim, 
s.r.o.

Kuřim 18 km Zajištění úklidu bytových, komerčních 
a průmyslových prostor, mytí oken 
a prosklených ploch.

Martina Vonešová Kuřim 18 km Nabídka úklidových služeb.

Ruční čištění 
interiérů 
a exteriérů aut

Kuřim 18 km Ruční čištění interiérů a exteriérů aut

Lipka-chráněná 
dílna, s.r.o.

Lipůvka 20 km Ruční mytí a čištění aut. Luxování, tepování, 
ošetřování plastů či kožených sedaček. 

Stanislav Baláž Bystřice nad 
Pernštejnem

22 km Čištění koberců extrakční metodou.

Desítky firem působí v městě Brně a jeho okolí.
Nutno  poznamenat,  že  některé  výše  uvedené  podniky  nabízí  třeba  jen  některou 

činnost,  kterou plánuje nabízet  zpracovatel  záměru,  nebo nabízí  tyto  činnosti  jen jako 
doplňkové ke své hlavní činnosti (např. dodavatel podlah nabízí i čištění těchto podlah, 
autoservis nabízí ve své provozovně i mytí aut apod.)

Z  uvedeného výčtu  je  zřejmé,  že  konkurence v  tomto  oboru  podnikání  je  vysoká, 
ovšem  velký  počet  fungujících  podniků  svědčí  i  o  množství  zakázek.  Nejsilnější  
konkurence  je  v  oblasti  jižní  a  jihovýchodní  od  sídla  podniku,  naopak  nejméně 
konkurenčních  podniků  je  směrem  severním,  severozápadním,   severovýchodním 
a východním.  Dle  názoru  zpracovatele  nebude  snadné  proniknout  do  tohoto 
konkurenčního prostředí, ale pokud zpracovatel dokáže své služby náležitě propagovat i 
v oblastech s menším konkurenčním prostředím, bude nabízet postupně i další doplňkové 
služby a hlavně si  vytvoří  síť  svých stálých zákazníků, je možné dosáhnout stabilního 
a ekonomicky rentabilního fungování podniku.

• Analýza silných a slabých stránek podniku

Tabulka silných a slabých stránek podniku
Silné stránky Slabé stránky

• velmi dobrá lokace podniku, blízko krajského 
města, spádová oblast s více než 700 tisíci 
obyvateli

• plánované technické vybavení převyšuje 
svými parametry některé prostředky 
konkurence

• vysoká částka na pořízení technického 
vybavení na rozběh podnikání

• riziko výpadku pracovních příležitostí 
v důsledku poruchy technického vybavení

• žádné zkušenosti s podnikáním v tomto 
oboru

• doposud žádné reference
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Silné stránky Slabé stránky

• díky počáteční investici do technického 
vybavení bude možné čistit citlivé materiály 
i  suchou cestou, kterou nabízí minimum 
konkurence

• po počáteční investici na rozběh podnikání 
jsou již další investice poměrně nízké

• nízké pravidelné náklady na fungování 
podniku

• pro dopravu k zákazníkovi nebude potřeba 
prozatím pořizovat nový dopravní 
prostředek, bude využíván soukromý

• veškerá administrativa a vedení podniku 
bude prováděno svépomoci

• práce budou prováděny osobou 
zpracovatele záměru, odpovědnost za 
provedenou práci leží pouze na něm

• minimální nároky na energie, voda a el. 
energie se odebírá přímo u zákazníka

• nutnost vytvořit podvědomí o firmě 
a vytvoření stálé sítě zákazníků, což může 
trvat delší čas

• malé portfolio nabízených služeb
• není vybudována síť dodavatelů čistících 

prostředků

• Analýza příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí podniku

Tabulka příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí podniku
Příležitosti Hrozby

• zaměření na geografickou oblast, kde 
konkurence není natolik rozvinutá

• specializovaná činnost, která se soukromé 
osobě nevyplatí provádět svépomocí

• růst významu tohoto sektoru podnikání, 
zvláště u firem je čisté prostředí jednou 
z věcí, kterou se prezentuje i navenek

• v případě stabilizace na trhu v plánovaném 
oboru činnosti je možné uvažovat i o dalším 
oboru činnosti, například odstraňování 
graffiti, čištění venkovních dlažeb horkou 
tlakovou vodou, v těchto oborech je v 
regionu minimální konkurence

• nepříznivá ekonomická situace jak 
soukromých osob, státních institucí, tak 
i firem v důsledku očekávané ekonomické 
recese

• nižší kupní síla obyvatelstva
• poměrně silná konkurence v oboru činnosti
• možný vstup nové konkurence na trh
• při zavádění nových oborů činnosti 

(odstraňování graffiti, čištění venkovní 
dlažby apod.) je poměrně vysoká počáteční 
investice

• v případě nedostatku zakázek možný krach 
podniku

V  případě  nepříznivých  podmínek,  které  by  znamenaly  dlouhodobější  nedostatek 
zakázek a díky tomu i nedostatečný zisk či dokonce ztrátu, je možné oslovit některého 
z velkých dodavatelů těchto služeb s nabídkou spolupráce (dohodou o provedení práce 
nebo pracovním poměrem na dobu určitou) s využitím vlastní techniky 

Zpracovatel je ovšem přesvědčen, že nabídkou služeb za příznivou cenu je schopen 
oslovit nejen nové, ale i stávající zákazníky konkurence a získat tak podíl na trhu, potřebný 
pro další rozvoj podniku.

 2.12. Charakteristika trhu, na kterém podnik působí – analýza odvětví, vývojové 
trendy a potenciál trhu, vymezení cílové skupiny (cílového zákazníka)

Plánovaná  činnost  podniku  se  dá  zařadit  do  odvětví  úklidové  služby  nemovitostí  
a údržba aut.

Podnik bude působit  na trhu,  který má svůj  potenciál  jak ve velkých městech,  tak 
i v malých městech a obcích. Místo podnikání se nachází v oblasti, které tyto parametry 
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splňuje,  jedná  se  o  oblast  s  dostatečnou  kapacitou  zákazníků,  poptávajících  úklidové 
služby.

Cílovou skupinou zákazníků budou tvořit:
• soukromé osoby, vlastníci nemovitostí a automobilů
• nájemci a vlastníci kancelářských ploch, provozoven
• dopravci
• státní úřady a instituce
• městské a obecní úřady
• instituce zřizovaných krajem, městem či obcí (školy, školky, nemocnice)
• neziskové organizace
• sportovní kluby a spolky
• kulturní zařízení

 3. Cíle podnikatelského projektu

 3.1. Služba – popis, technologie, užitek

Účelem podnikání bude nabídka služeb v oblasti:
• čištění a impregnace syntetických i přírodních koberců
• čištění a impregnace textilních i kožených a koženkových čalounění nábytku a dveří 
• čištění matrací
• suché i mokré čištění interiéru osobních i užitkových automobilů a vozidel určených 

pro přepravu většího počtu osob (autobusy apod.)
Po  stabilizaci  podnikání  ve  výše  zmíněných  činnostech  lze  v  další  fázi  uvažovat 

o doplnění  nabídky činností  například  o  odstraňování  graffiti,  čištění  a  mytí  vnitřních  i 
venkovních  povrchů  horkovodním  vysokotlakým  zařízením.  Tyto  činnosti  by  si  ovšem 
vyžádaly vysoké finanční nároky zejména na nákup čistící techniky.

Pro  suché  čištění  koberců  se  předpokládá  s  nákupem profesionálního  výkonného 
dvoumotorového vysavače s klepačem (rotačním kartáčem s vlastním elektropohonem) 
a s  šířkou  hlavy  38cm,  předpokládá  se  nákup  techniky  zn. Lindhaus,  který  disponuje 
systémem na suché čištění koberců (někdy je suché čištění jediná možnost u materiálů 
choulostivých  na  vodu  nebo  lepených  vodou-rozpustnými  lepidly).  Při  tomto  způsobu 
čištění se plocha posype kobercovou směsí a pomocí klepací hlavy s vloženou přepážkou 
se směs zapracuje do koberce, nechá se působit  a po určité době se směs důkladně 
vysaje.

Pro suché čištění čalounění nábytku a interiéru automobilů bude použit již pořízený 
profesionální průmyslový vysavač s dvoustupňovým motorem italské značky Lavorwash, 
počítá se pouze s doplněním turbo-hubice na čalounění.

Při mokrém čištění koberců i textilních potahů se bude používat profesionální technika 
i nejvhodnější čistící prostředky, přímo určené pro tyto činnosti. Konkrétně by se jednalo o 
profesionální  výkonný  extraktor  Sabrina-Maxi  (výrobce  Santoemma)  pro  úklid  středně 
velkých  ploch  koberců  s  příslušenstvím  pro  čištění  čalouněného  nábytku  a  čalounění 
automobilů. Doplněním speciálního nástavce s válcovým rotačním kartáčem se dosáhne 
větší  efektivity  (lepší  výsledek  čištění,  nižší   pracnost,  větší  čištěná  plocha)  čištění 
kobercových ploch.     
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 Suché čištění                      Lindhaus Dynamic 38e

  

Extraktor Sabrina-Maxi      Rotační kartáč

Extrakční metoda čištění koberců spočívá v tlakovém postřiku čištěné plochy čistícím 
roztokem, který je následně odsáván do sběrné nádoby.  V případě použití  speciálního 
nástavce  s  válcový  rotačním  kartáčem  se  dosáhne  mnohem  důkladnějšího  vyčištění 
plochy díky tomu že nečistoty jsou kartáčem odstraněny z vlákna koberce v daleko větší 
hloubce koberce, díky tomu je kvalita odvedené práce vyšší, než tomu bývá u klasických 
povrch čistících systémů.

Mimo čistící koncentrovaný prostředek, který se přidává do extraktoru v malé dávce do 
čisté vody, se bude v případě více znečištěných ploch používat tzv.  zesilovač čistícího 
účinku, který neutralizuje pachy a zároveň rozpouští skvrny a nečistoty. Pro déletrvající  
ochranu  čištěných  ploch  bude  použita  impregnace,  která  obalí  vlákno  koberce 
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neviditelným filmem, takže nečistota se na vlákně nezachytí a může být snadno odsáta při  
pravidelném suchém čištění, dále zabraňuje deformaci a zplstnatění vlákna a omezuje tak 
vznik vychozených cestiček apod.

Při čištění kožených povrchů budou opět použity profesionální čistící a impregnační 
prostředky s ohledem na druh kůže (hladká x drsná nebo broušená kůže), míru znečištění 
či  místo  použití  (čalounění  interiéru  automobil  x  čalounění  nábytku).  Po  čištění  kůže 
následuje její impregnace, která kůži zároveň vyživuje, osvěžuje, zvyšuje její poddajnost 
a odolnost a zároveň ji ochraňuje. 

Mezi  hlavní  přínosy  čištění  ploch  extrakční  metodou  patří  důkladné  odstranění 
nečistot, prachu, roztočů i nežádoucích pachů. Jsou oživeny barvy i tvar vlákna koberce, 
zůstává příjemná vůně, po impregnaci je omezeno další  znečištění ploch a zároveň je 
usnadněna jejich pravidelná údržba.  Celkově se tak přispívá ke zlepšení  hygienických 
podmínek v domácím i pracovním prostředí osob. Profesionální čištění extrakční metodou 
je výrazně účinnější než čištění suchou metodou (klasické vysávání), nebo ruční čištění 
přípravkem  na  koberce.  Použitím  daleko  výkonnější  techniky  se  docílí  i  toho,  že 
vstřikovaná  voda  je  následně  daleko  důkladněji  vysáta  zpět  do  sběrné  nádoby  než 
u domácích nebo poloprofesionálních zařízení.

Ukázka čištění koberce (nahoře po vyčištění / dole před vyčištěním)

Ukázka čištění sedačky  v domácnosti (vlevo před vyčištěním / vpravo po vyčištění)
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Ukázka čištění sedačky automobilu (vlevo před vyčištěním / vpravo po vyčištění)

 4. Marketingový plán

 4.1. Způsob (distribuční cesty) a plán prodeje (prodejní strategie)

Distribuční  cesty  můžeme  rozdělit  na  přímé  (dodavatel  =>  zákazník)  a  nepřímé 
(dodavatel => distribuční mezičlánek => zákazník).

Zpracovatel záměru plánuje využívat zejména přímé cesty. První způsob spočívá ve 
vyhledání služby zákazníkem např. internetovou vyhledávací aplikací, shlédnutím reklamy, 
referencí od známé osoby. Druhý způsob naopak využívá vlastní aktivity podnikatele, který 
nabídne své služby zákazníkovi např. formou přímé návštěvy a představení služeb, nebo 
účastí ve výběrových řízeních. Přímá distribuční cesta má výhody v přímém kontaktu se 
zákazníkem s možností účinné zpětné vazby.

V případě nepřímé distribuční cesty lze využít například prodejce podlahových krytin, 
čalouněného  nábytku,  či  provozovatele  autoservisů  jako  zprostředkovatele  k  oslovení 
zákazníka a doporučení služeb, které zprostředkovatel záměru nabízí.

Při stanovení plánu prodeje je třeba počítat s počátečním pomalým nárůstem počtu 
i objemu zakázek, a také se sezonními vlivy. Ze začátku budou hlavní cílovou skupinou 
zákazníků  soukromé  osoby  a  zakázky  menšího  rozsahu,  postupně  bude  třeba  získat 
i zákazníky z řad firem a institucí,  kde se bude rozsah zakázek pohybovat  ve větších 
objemech  a  zároveň  se  s  těmito  zákazníky  naváže  i  dlouhodobější  spolupráce. 
V souvislosti s oslovením zákazníků bude nutné zpočátku více investovat do reklamních 
produktů, vytvořit nové webové stránky, během prvních několika týdnů znovu vyhodnotit  
cenovou  a  prodejní  strategii  a  v  případě  potřeby  ji  změnit  a  přizpůsobit  reálným 
podmínkám na trhu.  Bude vedena evidence příjmů  a  výdajů  tak,  aby bylo  možné  po 
každém kalendářním měsíci vyhodnotit úspěšnost podnikání.

Kromě  nástrojů  propagace,  které  jsou  zmíněny  níže  v  kapitole  4.3.  Propagace  –  
nástroje, náklady na propagaci, bude nutné, zejména na startu podnikání, soustředit se 
i na  nástroje  na  podporu  prodeje,  bude  se  jednat  zejména  o  dodání  ukázek  služeb, 
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konkrétně např. předvedení vyčištění menší plochy s cílem získat celou zakázku, čištění 
vybraných prostor ve vlastnictví obce, ve které má podnikatel sídlo, zdarma apod.

 4.2. Cenová politika

Cena služeb bude stanovena kombinací dvou metod stanovení cen a sice nákladově 
orientované ceny (cena vychází z kalkulovaných úplných nákladů na poskytnutí služby)  
a konkurenčně  orientované  ceny  (cena  se  odvozuje  od  úrovně  cen  účtovaných 
konkurencí).

Základní (ceníkové) ceny se tedy budou pohybovat mírně pod cenovou úrovní cen 
konkurence, v některých případech maximálně na této úrovni. Vzhledem k tomu, že podnik 
bude novým prvkem na trhu, bude nutné zejména v prvních měsících tyto základní ceny 
zatraktivnit  formou  různých  slev  a  akcí,  ať  už  množstevních  (sleva  při  opakovaném 
objednání služeb, sleva podle rozsahu čištěné plochy), časově omezených (v obdobích 
předsvátečních,  kdy  se  provádí  intenzivnější  úklid  domácností)  či  stanovit  slevy  pro 
vybrané  skupiny  obyvatel  (důchodci,  alergici,  zdravotně  postižení),  nebo  instituce 
(neziskové organizace, domovy důchodců).

Cenová politika zejména v případě slevových akcí bude volena citlivě s ohledem na 
dlouhodobé cíle podnikání.

 4.3. Propagace – nástroje, náklady na propagaci

Důležitým  nástrojem  oslovení  zákazníků  je  zvláště  na  startu  podnikání  reklama 
a propagace nabízených služeb. Vzhledem k tomu, že podnik nemá v současné době síť 
stálých  zákazníků  a  nemá  reference,  je  potřeba  oslovit  potencionální  zákazníky 
prostřednictvím nástrojů propagace.

Mezi základní nástroje propagace bude patřit:
• inzerce v regionálních novinách
• inzerce prostřednictvím registrace na katalogových internetových stránkách
• propagace nabízených služeb vlastními webovými stránkami podniku
• registrace inzerce služeb prostřednictvím sociálních sítí na internetu
• reklama umístěná na osobním vozidle podnikatele
• velkoplošná reklama umístěná na sídle podnikatele a na exponovaných místech 

v regionu
• reklamní letáky doručované přímo do schránek v regionu roznáškovou službou
• nabídka  služeb  zejména  firmám  a  institucím  osobní  návštěvou  nebo 

prostřednictvím e-mailové komunikace
• spolupráce s podniky, jejichž činnost (dodavatelé podlahových krytin,  dodavatelé 

čalouněného  nábytku,  autoservisy  apod.)  úzce  souvisí  s  oborem  činností 
podnikatele a prostřednictvím nich informovat potencionální zákazníky

 5. Výrobní plán

 5.1. Potřeby – budovy, stroje, materiál, energie, technologie, zaměstnanci 
(pracovní místa, výše mezd), ostatní výdaje

Podstata  prováděných  činností  podnikatele  nevyžaduje  zřízení  provozovny,  jelikož 
veškeré  práce  budou  prováděny  v  prostorách  zákazníka,  týká  se  to  jak  čištění 
podlahových ploch a potahových látek v interiérech budov, tak i čištění interiérů vozidel 
v blízkosti  sídla  nebo  provozovny  zákazníka.  Veškeré  vybavení  a  technika  bude  tedy 
skladována v soukromých prostorech bydliště podnikatele.
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Pro počáteční vybavení podniku bude třeba pořídit následující techniku a pomůcky:
Profesionální výkonný dvoumotorový vysavač s klepačem (rotačním kartáčem) 1 ks

Profesionální výkonný extraktor, vč. příslušenství (speciální nástavec s válcovým 
rotačním kartáčem hubice na mokré čištění čalounění)

1 ks

Turbo-hubice na čalounění 1 ks

Ruční tlakový postřikovač 5 litrů (k nanášení impregnace a zesilovače čistícího účinku) 1 ks

Úklidové pomůcky (kartáče, utěrky, stěrky na okna) dle potřeby

Materiálem můžeme v  případě naší  činnosti  označit  veškeré  čistící  a  impregnační 
prostředky na koberce, potahové textilní a kožené látky, a dále v případě čištění interiéru 
vozů na prostředky na plasty, gumu a sklo.

Požadavky na energie budou minimální, elektrická energie a voda se bude odebírat 
přímo u zákazníka, vzniknou pouze náklady na pohonné hmoty pro dopravu k zákazníkovi.

Práce budou prováděny svépomocí, podnikatel nebude mít zaměstnance.
Mezi ostatní výdaje lze zařadit výdaje na pořízení mobilního telefonu.

 5.2. Produkční kapacita

Kapacita nabízených služeb je závislá na časové náročnosti a pracnosti jednotlivých 
činností a také na technickém vybavení. U konkrétního uvažovaného typu extraktoru se 
speciálním nástavcem s rotačním kartáčem se plošný výkon pohybuje až kolem 80m 2 

(v závislosti na stupni znečištění), což je hodnota, která více než dvojnásobně převyšuje 
hodnotu plošného výkonu extraktorů většiny konkurenčních firem. V ostatních činnostech 
(čištění čalounění a čištění interiérů automobilů) se časová náročnost bude pohybovat na 
úrovni konkurence.

Z  uvedených  údajů  vyplývají  následující  hodnoty  denní  produkční  kapacity 
(8h pracovní doba):
Extrakční čištění koberců (vč. předchozího suchého čištění a impregnace) 400 – 500m2

Extrakční čištění trojmístné sedačky s textilním potahem 3-4 ks

Kompletní mokré čištění osobního automobilu 2 ks

 5.3. Logistika

K přiblížení služeb směrem k zákazníkům bude podnikatel používat vlastní soukromý 
osobní automobil, který nebude zahrnut do majetku podniku.

Veškerý potřebný vstupní materiál pro zajištění služeb bude dopravován buď přímým 
osobním odběrem podnikatelem nebo zásilkovou či poštovní službou.

 5.4. Dodavatelé

Dodavatelé technického vybavení vzejdou ze srovnání cenových nabídek i ze srovnání 
technických parametrů jednotlivých zařízení.

Čistící prostředky budou odebírány rovněž po výběrů dle cenových relací, v případě 
pravidelných vyšších potřeb prostředků je možné jednat s výhradním dovozcem  do ČR 
o odběru přímo od něj za příznivějších cenových podmínek.
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 6. Finanční plán

 6.1. Rozpočet zahajovacích výdajů (založení podniku)

Předpokládané zahajovací výdaje
Název Popis Počet Cena (vč. DPH)

Extraktor Sabrina-Maxi Profesionální extraktor pro úklid 
středně velkých ploch koberců.

1 kus 39 599,00 Kč

Elektrický kartáč NS270BRUSH Speciální nástavec, s válcovým, 
rotačním kartáčem. 

1 kus 20 877,00 Kč

Hubice na čalounění NS10PN Plastová ruční hubice s 1 tryskou pro 
čištění čalounění. 

1 kus 1 481,00 Kč

Kobercový vysavač Lindhaus  
Dynamic 38e

Profesionální výkonný dvoumotorový 
vysavač s klepačem (rotačním 
kartáčem).

1 kus 14 990,00 Kč

Turbo-hubice na čalounění Příslušenství pro suché čištění 
textilních potahů.

1 kus 599,00 Kč

Ruční tlakový postřikovač Gloria 5l Tlakový postřikovač pro nanášení 
impregnace a zesilovače čistícího 
účinku.

1 kus 799,00 Kč

Prodlužovací kabel dl. 25m na bubnu 
IP44

Přívod el. energie pro vysavače 
v případě mytí interiéru aut ve větších 
vzdálenostech od zdroje energie.

 1 kus 665,00 Kč

Cena celkem: 79 010,00 Kč

 6.2. Rozpočet měsíčních nákladů (provozních)

Předpokládané měsíční provozní náklady
Druh nákladů Popis Náklady za kalendářní měsíc

Materiální náklady Kancelářské potřeby, formuláře  
účetních dokladů

20,00 Kč

Náklady na úklidové pomůcky 
(kartáče, mycí utěrky apod.)

150,00 Kč

Náklady za služby Náklady na mobilní 
telekomunikační služby

250,00 Kč

Náklady na podnikové webové 
stránky (webhosting) a registraci 
domény

150,00 Kč

Osobní náklady Záloha na pojistné na 
důchodovém pojištění

1 836,00 Kč

Záloha na pojistné na zdravotní 
pojištění

1 697,00 Kč

Daně a poplatky Silniční daň 250,00 Kč

Pojištění movitých věcí 
(technického vybavení)

100,00 Kč

Pojištění odpovědnosti za škody 
na majetku

200,00 Kč

Celkové měsíční provozní náklady 4 653,00 Kč
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 6.3. Předpokládaný finanční výsledek – výnosy

V našem případě jsou  výnosem pouze tržby z prodeje služeb. Tržby byly stanoveny 
spíše pesimistickou metodou, kdy v počátcích podnikání se počítá s malým růstem tržeb, 
dále  se  počítá  s  prázdninovým  obdobím  stagnace  a  v  předvánočním  období  naopak 
s růstem tržeb v souvislosti s vyšším počtem zakázek.

Předpokládané výnosy 05/2012 – 04/2013
VÝNOSY 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012

Tržby z prodeje služeb 4 310 12 290 11 200 12 260 18 280 17 340

Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 4 310 12 290 11 200 12 260 18 280 17 340

VÝNOSY 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013

Tržby z prodeje služeb 19 700 22 780 13 540 14 330 15 670 14 680

Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 19 700 22 780 13 540 14 330 15 670 14 680
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 6.4. Tok hotovosti

Plán toku hotovosti je stanoven na jeden rok dopředu.

Plán toku hotovosti pro měsíce květen až říjen 2012
Hotovost na začátku měsíce 0 4 042 8 749 9 706 11 763 18 600

PŘÍJMY 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012

Tržby z prodeje služeb 4310 12 290 11 200 12 260 18 280 17 340

Prodej vlastního majetku 0 0 0 0 0 0

Připsané úroky 0 0 0 0 0 0

Půjčky 0 0 0 0 0 0

Vložený kapitál 100 000 0 0 0 0 0

Jiné příjmy 0 0 0 0 0 0

PŘÍJMY CELKEM 104 310 12 290 11 200 12 260 18 280 17 340

VÝDAJE 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012

Nákup investičního majetku 
(stroje, materiál, čistící 
prostředky...)

91 825 0 2 400 2 200 2 800 2 800

Osobní náklady (pojištění...) 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533

Spotřeba režijního materiálu 
(kancelářské potřeby)

200 0 0 120 0 0

Náklady na energie (pohonné 
hmoty)

1 200 2 500 2 400 2 400 3 200 3 200

Náklady na telefon, internet 400 400 400 400 400 400

Náklady na ostatní služby 
(praní, úklid...)

0 0 0 0 0 0

Nájemné 0 0 0 0 0 0

Opravy a udržování 0 0 0 0 0 0

Náklady na propagaci 960 600 960 1 000 960 600

Splátky úvěru a leasingu 0 0 0 0 0 0

Daně 250 250 250 250 250 250

Pojištění (odpovědnosti, 
majetku...)

300 300 300 300 300 300

Ostatní výdaje (ochranné 
pracovní pomůcky)

1600 0 0 0 0 0

VÝDAJE CELKEM 100 268 7 583 10 243 10 203 11 443 11 083

Hotovost běžného měsíce 
(příjmy - výdaje)

4 042 4 707 957 2 057 6 837 6 257

Hotovost na konci měsíce 4 042 8 749 9 706 11 763 18 600 24 857
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Plán toku hotovosti pro měsíce listopad 2012 až duben 2013
Hotovost na začátku měsíce 24 857 32 514 42 291 47 788 51 435 58 862

PŘÍJMY 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013

Tržby z prodeje služeb 19 700 22 780 13 540 14 330 15 670 14 680

Prodej vlastního majetku 0 0 0 0 0 0

Připsané úroky 0 0 0 0 0 0

Půjčky 0 0 0 0 0 0

Vložený kapitál 0 0 0 0 0 0

Jiné příjmy 0 0 0 0 0 0

PŘÍJMY CELKEM 19 700 22 780 13 540 14 330 15 670 14 680

VÝDAJE 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013

Nákup investičního majetku 
(stroje, materiál, čistící 
prostředky...)

3 200 4 000 0 2 600 0 2 200

Osobní náklady (pojištění...) 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533

Spotřeba režijního materiálu 
(kancelářské potřeby)

0 120 0 0 0 0

Náklady na energie (pohonné 
hmoty)

3 400 3 400 2 600 2 600 2 800 2 600

Náklady na telefon, internet 400 400 400 400 400 400

Náklady na ostatní služby 
(praní, úklid...)

0 0 0 0 0 0

Nájemné 0 0 0 0 0 0

Opravy a udržování 0 0 0 0 0 0

Náklady na propagaci 960 600 960 1 000 960 600

Splátky úvěru a leasingu 0 0 0 0 0 0

Daně 250 250 250 250 250 250

Pojištění (odpovědnosti, 
majetku...)

300 300 300 300 300 300

Ostatní výdaje (ochranné 
pracovní pomůcky)

0 400 0 0 0 0

VÝDAJE CELKEM 12 043 13 003 8 043 10 683 8 243 9 883

Hotovost běžného měsíce 
(příjmy - výdaje)

7 657 9 777 5 497 3 647 7 427 4 797

Hotovost na konci měsíce 32 514 42 291 47 788 51 435 58 862 63 659
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 6.5. Zisky a ztráty

Vzhledem k vysokým počátečním nákladům (a tedy vysoké ztrátě) v prvním měsíci 
podnikání je pro lepší přehled provedeno srovnání  nákladů a výnosů i  v následujících 
třech čtvrtletích, ze kterého je zřejmé, že při předpokládaných výnosech a nákladech bude 
podnikání v jednotlivých čtvrtletích ziskové.

Tabulka zisků a ztrát 05/2012 – 04/2013
VÝNOSY 05 – 07/2012 08 – 10/2012 11/2012 – 01/2013 02 – 04/2013

Tržby za prodej zboží 27 800 47 880 56 020 44 680

Ostatní výnosy 0 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 27 800 47 880 56 020 44 680

VÝNOSY CELKEM ZA ROK 176 380

VÝNOSY CELKEM ZA 08/2012 – 04/2013 148 580

NÁKLADY 05 – 07/2012 08 – 10/2012 11/2012 – 01/2013 02 – 04/2013

Nákup investičního majetku 
(stroje, materiál, čistící 
prostředky...)

94 225 7 800 7 200 4 800

Osobní náklady (pojištění...) 10 599 10 599 10 599 10 599

Spotřeba režijního materiálu 
(kancelářské potřeby)

200 120 120 0

Náklady na energie (pohonné 
hmoty)

6 100 8 800 9 400 8 000

Náklady na telefon, internet 1 200 1 200 1 200 1 200

Náklady na ostatní služby 
(praní, úklid...)

0 0 0 0

Nájemné 0 0 0 0

Opravy a udržování 0 0 0 0

Náklady na propagaci 2 520 2 560 2 520 2 560

Splátky úvěru a leasingu 0 0 0 0

Daně 750 750 750 750

Pojištění (odpovědnosti, 
majetku...)

900 900 900 900

Ostatní výdaje (ochranné 
pracovní pomůcky)

1 600 0 400 0

NÁKLADY CELKEM 118 094 32 729 33 089 28 809

NÁKLADY CELKEM ZA ROK 212 721

NÁKLADY CELKEM ZA 08/2012 – 04/2013 94 627

ZISK PŘED ZDANĚNÍM ZA ROK -36 341

ZISK PŘED ZDANĚNÍM ZA 08/2012 – 04/2013 53 953
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 7. Časový harmonogram

 7.1. Příprava na podnikání - shromažďování informací, tvorba podnikatelského 
záměru

Zpracovatel věnoval přípravě na podnikání několik posledních měsíců, a jeho snaha 
vyvrcholila tvorbou podnikatelského záměru pro konkrétní činnost.

 7.2. Založení podniku

Živnostenské oprávnění bylo vydáno dne 26.3.2012.

 7.3. Zajištění finančních zdrojů do začátku podnikání

Vzhledem k povaze nabízených služeb, které vyžadují pro svoje provozování mimo 
jiné i adekvátní technické vybavení, bude nutné největší investici provést hned na začátku 
podnikání. V dalších měsících již investice budou řádově nižší a budou plně kryty z výnosů 
podnikání.

 7.4. Zajištění technologií, dodavatelů, lidských zdrojů

Zpracovatel  má  v  současné  době  již  zajištěného  dodavatele  úklidové  techniky 
i potřebných čistících prostředků a neuvažuje v dohledné době se zaměstnáním dalších 
osob.

 7.5. Zahájení činnosti (poskytování služeb)

Zahájení  samostatné  výdělečné  činnosti  je  předběžně  plánováno  nejpozději 
k 2.5.2012. K datu zahájení činnosti budou již připraveny podnikové webové stránky, dojde 
k  postupnému  pořizování  vybavení  a  dalšího  potřebného  materiálu.  Budou  zadávány 
inzeráty do regionálního tisku k  oslovení zákazníků.

 8. Zdroje financování

 8.1. Finance na rozvoj firmy a jejich zdroje – vlastní vs. cizí (dotace)

Vzhledem k  počáteční  vysoké  investici  do  úklidové  techniky  a  s  tím  souvisejících 
čistících prostředků bude nutno zajistit finanční zdroje ve výši 91 825,-Kč, z toho náklady 
na  pořízení  nutné  úklidové  techniky  činí  79  010,-Kč, viz  kapitolu  6.1.  Rozpočet  
zahajovacích výdajů (založení podniku).  Tato částka je vypočtena dle dostupných údajů 
platných  k  okamžiku  zpracování  podnikatelského  záměrů  a  může  se  v  době  pořízení 
nepatrně lišit.

Zpracovatel  disponuje  omezenými  finančními  prostředky,  rozhodl  se  tedy  využít 
možnosti  podat žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa 
uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. V případě, že 
bude  při  získání  tohoto  příspěvku  úspěšný,  bude  možné  pokrýt  počáteční  náklady 
kombinací vlastních soukromých finančních zdrojů a finančního příspěvků od Úřadu práce.

 8.2. Rekapitulace majetku

V současné době vlastní zpracovatel pouze profesionální průmyslový vysavač, který 
může vložit do majetku podniku.
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 9. Závěr a zhodnocení

Analýzou  trhu  i  vypracovaným  plánem  zisků  a  ztrát  lze  dovodit,  že  plánované 
podnikání má šanci se na trhu uchytit i v této ekonomicky nepříznivé době. 

Podnikatel se zavazuje k vyvinutí veškerého úsilí při rozběhu svého podnikatelského 
záměru  tak,  aby  překonal  počáteční  potíže  s  uvedením  produktu  na  trh  a  docílil  do 
budoucna nejen stabilního, ale postupně se i dále rozvíjejícího zdroje služeb pro široké 
spektrum zákazníků. V souvislosti s tím je nutné zmínit, že zpracovatel záměru uvažuje již 
nyní výhledově s rozšířením nabídky služeb o oblast odstraňování graffiti a profesionální 
čištění  podlahových ploch z dlažby.  Vzhledem k  vysokým počátečním nákladům zvolil  
prozatím  nabídku  služeb  v  omezenější  formě  tak,  jak  je  předkládána  v  tomto 
podnikatelském záměru. Zároveň s rozšířením nabídky služeb by došlo zřejmě i k nutnosti 
vytvoření dalšího pracovního místa, což by byl kladný příspěvek k řešení nezaměstnanosti 
v  regionu.  Vedle  nesporného  hygienického  přínosu  pro  společnost,  je  další  kladnou 
stránkou záměru i  ekonomický  dopad,  spočívající  v  odvádění  určité  části  příjmů státu 
prostřednictvím  daní  a příspěvků  na  sociální  a  zdravotní  pojištění.  Podnikatel  se  také 
stane ekonomicky nezávislým na pomoci státu, navíc získá nové zkušenosti, které bude 
moci v budoucnu dále rozvíjet.

Zpracovatel chce tedy, touto cestou, s vědomím všech povinností a podmínek z toho 
vyplývajících, požádat o poskytnutí příspěvku na svůj podnikatelský záměr.
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