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Vymezení projektu 

Výběr tématu

Z osobních důvodů jsem se rozhodl zpracovat toto téma, které nabízí podle mého názoru 
největší možnost procvičení si v budoucnu možná praktických dovedností na zcela fiktivním 
nápadu.

Podnikatelský záměr

Již delší čas se setkávám s tím, že si u mě známí a známí známých objednávají počítače 
různých tipů a velikostí. Nejde jen o pomoc s koupí jednotlivých zařízení, ale i o konzultace již 
pořízených věcí. Výpomoc se zavedením do nových operačních systémů a kancelářských balíčků. 
Už jen z důvodů, že věří mě, či slovním závazkům mých příbuzných, se na mě obrací někdy i 
desítky lidí s otázkami, jejíž řešení často zabere několik hodin. Snažím se tedy touto prací zachytit 
možný přechod na malou právnickou osobu, která by ale mezi klienty budila dojem spíše rodinné 
firmy. Cílová skupina jsou tedy zákazníci, kteří nestojí o ohromné akce velkých prodejen, ale o 
osobní montáž od známého člověka, na kterého se vždycky mohou obrátit v případě potřeby.

Celý kontakt se zákazníky bude čistě osobní nebo pomocí webových stránek s e-shopem. 
Nebude žádná kamenná prodejna. Zaměstnanci budou osobně montovat počítače, nastavovat a 
zavádět uživatele do prostředí operačního systému. Případně pomáhat s používáním již 
zakoupených technologií tak, jakoby někoho školili v krátkém časovém intervalu.

Osobní asistence bude jinak finančně ohodnocena s ohledem na poskytnuté služby. 
Zákazník si bude muset připadat, že má možnost se vždy obrátit na osobní asistenci technika i s 
nejvíce triviálním problémem. Technik takový problém vyřídí co nejrychleji dle možností. Pokud 
však nebude moc dojít k vyřešení problému okamžitě, technik bude informovat klienta o každém 
kroku, který by mohl vést k opravení závady.

Konkurence v této oblasti je vysoká. Nicméně důležité je si klienty udržet skoro rodinným 
přístupem k jejich problémům a prokazovat se takovým vystupováním, aby klient měl pocit 
naprosté bezprostřednosti při vyřizování jeho požadavků. Firma by neměla vytvářet novou 
konkurenci do již zavedeného trhu, ale doplňovat mezeru na trhu s jiným jednáním ke klientům, 
které si velké prodejní řetězce nemohou dovolit.

Profil firmy

Firma pokrývá svým nápadem klienty s nižší technickou znalostí moderních technologií. 
Spoléhá na vyškolené techniky a na jednoduchý přístup k nabízeným produktům.

Firma se snaží zaměřit na slabě pokrytou část trhu. Klientelu tvoří lidé, kteří nemají 
technické vzdělání v dané oblasti a chtějí si pořídit kvalitní výrobek s další případnou konzultací 
při instalaci. Veškerá jednání mají probíhat osobně pro daleko větší zaměření na jednotlivého 
klienta.
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Volba právní formy podniku

Vzhledem k osobnímu zaměření firmy je zvolena možnost použití veřejná obchodní 
společnost. Společnost má působit rodinným charakterem. Pokud se však prosadí způsob 
provozování společnosti a firma bude schopná vydělat si na pokrytí základního kapitálu společnosti 
s ručením omezeným, v rámci vedení společnosti by neměl nastat problém.

Organizace firmy

Firma je organizována do tří hlavních celků, které jsou hierarchicky řazeny. Vedení má 
nastarosti vést a motivovat zaměstnance. Administrace pokrývá skupinu zaměstnanců věnujících se 
vedení učetnictví, zásobováním firmy a dalšími úkony okolo samotné firmy. Oddělení pro správu 
webové prodejny má pak nastarosti práci s serverovou částí firmy, která se stává s webové prodejny 
a datového centra pro uchování dat vzniklých prací techniků. Technici jsou přímo zodpovědní za 
jednání se zákazníky, takže mají vzhledem k budoucnosti firmy velkou zodpovědnost.

Porovnání s konkurencí

Velkoobchody Tento projekt Maloobchody

Jednání se zákazníky velice malé velké střední

Cena nízké vysoké střední

Pokrytí trhu velké malé střední
Z tabulky je možné vyčíst, že zaměření na velice úzkou část trhu tomuto projektu ubírá 

možnost velkého výdělku v rámci již známých obdob prodeje počítačové elektroniky.
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Analýza trhu

Služba je potřebná pro klienty, kteří nechtějí nakupovat ve velkoobchodech. Nemají zájem 
navšívit maloobchod v okolí  a chtějí pomoci s výběrem i koupí produktu, který by nejvíce 
pokrýval jejich nároky.

Celý projekt je zaměřen spíše na prodej a distribuci počítačů do domácností. Důležitá je 
osobní asistence techniků tak, aby se klient necítil bezradně při rozbalení a prvním použití 
nakoupeného produktu.

Klasifikace zákazníků

• Zaneprázdněný klient – způsob prodeje a případné technické úkony by měli 
vyhovovat zaneprázdněným klientům, kteří nemají čas řešit zakázky s velkoobchody 
anebo nejsou ochotni sami navštívit maloobchod. Přejí si doporučení nějakých 
výrobků, případně jejich zakoupení. Do ruky se jim pak dostane ihned fungující 
výrobek nastavený pro efektivní práci. Negativem je vyšší cena, která pokryje práci 
technika, co se musel zaměřit na vypracování zakázky.

• Důchodci – na základě osobního jednání by byla firma schopna daleko lépe nasadit 
produkty i ke skupinám, které mají velice malé zkušenosti s počítači, ale přesto je 
potřebují pro případnou kancelářskou práci v důchodu. Technik tak může poskytnout 
konzultace a pomoci uživateli s prací v prostředí, které pro zákazníka může být zcela 
nové. Negativem je, že takoví klienti nemusí být moc solventní.

• Domácnosti – v případě prodeje elektroniky do malých domácností má firma v 
plánu pracovat i s poradenstvím, tedy zodpovědět všechny otázky rodin, které chtějí 
kvalitu a výkon za rozumnou cenu, ale nechtějí hledat produkt hodiny v inzerci a na 
internetu. Stejně tak nerozumí zavedení a instalaci zařízení, které by ale technik 
firmy vyřešil za ně. Nedokáží porovnat atribut hardware a rozeznat kvalitu, kterou by 
za ně vybral technik.

Zaměření

Firma se zaměřuje na úzkou skupinu trhu, tedy lidi, kteří nemají čas, či schopnosti hledat 
nejlepší ceny a optimální řešení. V takovém případě mohou ocenit zcela osobní charakter jednání s 
každým z techniků firmy, který bude pro každého zákazníka přidělen a zákazník jej vždy může 
kontaktovat pomocí vizitky.

Hlavním bodem celého projektu je poskytování služeb IT. V zásadě se jedná o jiný typ 
outsource, který se zaměřuje spíše na jedince, či rodiny. Technik, jako poslední článek firemního 
řetězce, jedná se zákazníky a pracuje na vyřešení jejich požadavků.

Hlavní zaměření je na prodej zboží elektroniky dle doporučení technika. Zákazník si tedy 
musí zakoupit výrobek od naší firmy jako od každého jiného distributora zboží. Podstatné je, že 
pokud si výrobek nezakoupí, ani jiný z vypracované nabídky přímo jemu na míru, platí aspoň 
konzultaci technika, který mu s výběrem pomáhal. Nákupem zboží zůstává zákazníkem a má stále 
zajištěnou podporu od oblíbeného technika.
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Konkurence

Pokud rozdělíme konkurenci na velkoobchody s elektronikou a maloobchody na každém 
rohu, je jejich výhodou pokrytí trhu. Tato firma se však nebude snažit konkurovat, ale spíše doplnit 
mezeru mezi zákazníkem a technologií, kterou chce používat. V zásadě se jedná o nabídku řešení 
na základě osobního jednání s každým zákazníkem samostatně, což si většina prodejců nemůže 
časově        dovolit.

Marketing a prodej

Strategie

Firma od začátku musí využít kontaktu a kreditu zakládajících zaměstnanců. Na těchto 
vazbách musí stavět a dále je rozšiřovat. Pokud si udrží vlídné vystupování ke svým zákazníkům, 
může se na jejich základě dále zvětšovat. V počátcích nebude možné využít plně placené reklamy.

Technik bude ze začátku pod dohledem osvědčených pracovníků, kteří jej budou hodnotit a 
školit pro práci se zákazníkem. Každý zaškolený technik pak bude mít několik zákazníků. Počty 
zákazníků na technika se budou zvyšovat až do té míry, dokud bude jistota, že se technik každému 
dokáže plně věnovat.

Roční odhady obratu
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leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
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Graf popisuje roční výnosy ze tří základních druhů služeb, které firma poskytuje.

Na křivce grafu můžeme vidět nárůst nákupu elektroniky v období vánoc, kdy se 
předpokládá, že o tuto službu bude největší zájem. Stejně tak o konzultace, které se navýší kolem 
ledna, února a března. Následné navýšení konzultací proběhne na konci léta, kdy se zvětší kupní 
síla studentů. Stejně tak znovu naroste nákup elektroniky. Předpokládá se, že nakoupené zařízení 
kolem vánoc, se porouchá okolo května, tedy skoro půl roku po zakoupení, proto naroste křivka 
oprav. 

Výnos po roce fungování firmy:

Výnosy ze služeb celkem 2270000

Výnosy z prodeje elektroniky 1010000

Výnosy z konzultací 740000

Výnosy z oprav 520000

Slabiny projektu

Problémy mohou nastat už na začátku při zakládání a jednání o půjčce. Jeden z 
nejhlavnějších problémů může být nízká rentabilita cílové skupiny zákazníků. Pokusem toto 
zvrátit by byl větší počet zákazníků. Pro začínající projekt je však velice těžké organizačně službu 
sladit.

Nutné je najít optimisticky smýšlející zaměstnance, především techniky, kteří budou každý 
den pracovat se zákazníky, kteří nemají technické znalosti.

Reklama

V počátcích projektu se reklama zaměří na známé a rodinné příslušníky, kteří potom mohou 
posunout pověst začínající firmy na jinou úroveň.

Následně přijde využití otevřených míst pro umístění reklamy. Od webových stránek po 
sociální sítě. Od začátku budou webové stránky optimalizovány pro vyhledávače. Pro správu 
webových stránek a e-shopu bude vyčleněn odpovídající počet zaměstnanců.

Podle zájmu zákazníků v začátcích fungování firmy se začne reklama rozrůstat. Prohloubí 
se reklamy na sociálních sítí a jejich zacílení na zákazníky pomocí malých investic do reklam na 
těchto sítích. Zvětší se investice do reklam pomocí vyhledávačů.

Případně se zakoupí malý počet reklamních ploch v okolí sídla firmy.
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Způsob práce techniků se zákazníky

Celý systém jednání se zákazníky se rozděluje na tři základní části:

• konzultace – zákazník chce jenom prodiskutovat zdali je jeho koupě výhodná a jestli se 
nedají někde jinde najít lepší ceny. Technika pak kontaktuje pouze pomocí telefonu či přes 
web. Taková konzultace je za drobný poplatek pokud je nutno, aby byl technik přítomen 
osobně. Technik vypracuje nejlepší řešení pro zákazníka a informuje jej o těchto nalezených 
možnostech. Případně chce zákazník jen konzultovat zacházení s novým zařízením, které si 
zakoupil. Za malý poplatek mu technik poradí a pomůže.

• prodej – zákazník kontaktuje technika, protože chce zakoupit nějakou elektroniku, ve které 
se osobně vůbec nevyzná. V takovém případě technik vypracuje nabídku a prodiskutuje jí se 
zákazníkem. Pokud zákazník o nabídku stojí, dojde k obchodu a následné případné montáži 
a zavedení do elektroniky. Asistence technika se připočte k cenně zakoupené elektroniky. 
Pokud k obchodu nedojde, technik si zaúčtuje malý poplatek pro klienta za vypracování 
nabídky.

• opravy – zákazníkovy se porouchá nějaká elektronika a chce rychlou opravu, případně 
náhradu nebo vyřešit reklamaci bez toho, aby se tím sám musel zabývat. Nemusí jít pouze o 
produkt zakoupený od této firmy. Technik si vyzvedne všechny náležité dokumenty a 
vyřešení záležitost za klienta v co nejlepším duchu. Podstoupí reklamační řízení a 
zákazníkovi přinese nazpět produkt, který prošel procesem. Služba je vhodná pro zákazníky, 
kteří se nevyznají v problémech reklamace a někdy si ji nenechají uznat, protože podlehnou 
nátlaku, že reklamační podmínky byli porušeny, ačkoliv se tak vůbec nemuselo stát. Co se 
týče oprav, technik vypracuje nejdříve analýzu, zdali se oprava vůbec vyplatí. Pokud 
zákazník souhlasí s provedením opravy za podmínech zmíněných v analýze, dojde k opravě. 
Pokud ne, technik navrhne jiné řešení, pravděpodobně nákup nového výrobku.

Management a lidské zdroje

Za začátku projekt počítá s deseti zaměstnanci:

• 1 člověk ve vedení

• 2 v oddělení administrace

• 2 v oddělení pro správu webové prodejny

• 5 techniků
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Finance

Rozvaha k zahájení činnosti a ročnímu fungování firmy

Struktura aktiv

• Výdaje ohledně nákupu serverů a zřízení hardwarové základny firmy jsou započteny v 
položce 'Hardware'.

• Investice do nákupu licencí komerčních společností jsou uvedeny v položce 'Software'. 
Firma se bude snažit omezit používaný software pokrytý pouze GPL.

• Položky spojené s dopravou, jako je investice do nového auta, motorky, … jsou zahrnuty v 
položce 'Dopravní prostředky'.

• Kapitál, který do firmy dodá vlastník je v položce 'Vlastní kapitál'.

• Prostředky získané úvěrem od banky jsou zahrnuty v položce 'Dlouhodobý bankovní úvěr'.

Aktiva Pasiva

Hardware 450 000,00 Vlastní kapitál 50 000,00

Software 100 000,00 Dlouhodobý bankovní 
úvěr

1 520 000,00

Dopravní prostředky 1 000 000,00

Peněžní prostředky 
pokladny

20 000,00

Celkem 1570000 1570000
Společnost si vzala úvěr v hodnotě 1520000 při garantované úrokové sazbě 12,2% v podobě 

pětileté splátky, která se splácí konstantně jednou ročně. 

Rok Anuita Úmor Úrok Zůstatek

0 1 520 000,00

1 423 753,96 238 313,96 185 440,00 1 281 686,04

2 423 753,96 267 388,26 156 365,70 1 014 297,77

3 423 753,96 300 009,63 123 744,33 714 288,14

4 423 753,96 336 610,81 87 143,15 377 677,34

5 423 753,96 377 677,32 46 076,64 ,01

Úroková sazba 0,122 Počet splátek 5
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Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) za rok běhu firmy

• Mzdové náklady jsou 185130 měsíčně, tedy ročně 2036430. Náklady na zdravotní 
pojištění jsou  692386 vypočteny z celkových mezd.

• Nákup elektroniky je odvozen od potřeb zaměstnanců a počítá se s tím, bude 150000 
ročně.

• Náklady na energii obsahují spotřebu benzínu – obě auta najezdí průměrně 20000km 
s 2,8 kč/km je cena 56000 kč.

Náklady Výnosy

Nákup elektroniky 150 000,00 Výnosy ze služeb 
celkem

2450000

Mzdové náklady 2 036 430,00 Výnosy z prodeje 
elektroniky

1010000

Spotřeba energií 56 000,00 Výnosy z konzultací 740000

Úrok 185 440,00 Výnosy z oprav 700000

Celkem 2427870 Celkem 2450000

Výsledek 22130

Sazba daně z příjmu pro právnické osoby

Daň

Čistý zisk

Cash Flow (nepřímá metoda) po roce podnikání

Cash flow Částka

Počáteční stav peněz 1 570 000,00

Zisk 22 130,00

Závazky k zaměstnancům -185 130,00

Úmor -238 313,96

Celková Cash Flow 1 168 686,04

Záloha po prvním roce podnikání

Protože začátek podnikání nemusí vykázat kladný výsledek hned první rok, je úvěr tak 
velký, aby pokryl případné ztráty s tím, že projekt se další rok zlepší, změní a upraví.

Pokud však uvažujem, že mzdové náklady jsou největší položkou nákladů, musí firma 
zvýšit zisky ze služeb, které poskytuje.
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Ukazatele ROA, ROE

ROA= 22 130 / 1 570 000 = 0,014 (1,4%)

ROE= 22 130 / 50 000 = 0,442 (44%)

Závěr

Projekt vypadá velice slibně pokud splní všechny velice nadnesené požadavky. Tedy velice 
dobré jednání s klienty a nízký profil firmy. Pokud se nějakým způsobem povede prosadit tvář 
firmy jako přátelské společnosti, nemusí ani tak vadit navýšení ceny o služby okolo prodeje. 

Už při této rozvaze a nízkém zisku ukazuje, že by se mohl udržet. 

Nutné je mít ochotné zaměstnance, což je v takových začátcích komplikované. Jako 
nevýhodu můžeme brát, že se uvažuje s velice malým platem zaměstnanců do začátku. Plat je jedna 
z prvních věcí, které by se museli změnit hned potom, jakmile by bylo jasné, že je firma udržitelná 
a dá se počítat s jejím delším trváním.
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