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Název projektu 

 

Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ 

 Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0030 

Realizátor 

 

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje 

Název školy  

Jméno konzultanta  

 

Podnikatelský plán Minipodniku 
 

1. Titulní strana: 

 

Název společnosti: uveďte dle údajů na živnostenském listu1 

Všeuměl – CNC s.r.o.  

IČ: uveďte dle údajů na živnostenském listu2 

529260549 

Sídlo: uveďte dle údajů na živnostenském listu 

Blížejov 92, Blížejov 

Jména společníků: uveďte dle údajů na živnostenském listu či údajů ze zakladatelské 

smlouvy3 

Kristián Soukup, Vlastimil Weiner, Dagmar Hanzalová. 

Kontakty: uveďte kontaktní e-mail Vašeho minipodniku4 

Vseumel-CNC@email.cz  

                                              
1 U fyzických osob a společenství fyzických osob doplňte registrovaný název provozovny, u právnických osob 

doplňte  
2 U společenství fyzických osob uveďte pouze IC správce (pověřené osoby k zastupování společenství) 
3 U společenství fyzických osob uveďte jména členů společenství (fyzických osob) u pověřené osoby 

k zastupování napište do závorky „správce“ 
4 E-mail je možné bezplatně vytvořit u některého z poskytovatelů speciálně pro potřeby minipodniku, nebo 

zadejte existující e-mail, který budete využívat pro marketing a komunikaci se zákazníky 
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2. Shrnutí 

 

a. Podnikatelský záměr (max. 1000 znaků) 

Návrh a výroba polystyrenových výrobků pomocí CNC strojů – FiloCAD3 a frézka 

ncCAD7,5. Výrobky jsou určeny pro dekoraci, reklamu, hračky, názorné modely, dle 

přání zákazníků. 

 

b. Faktory úspěchu (max. 1000 znaků) 

Ojedinělost na trhu, variabilita výroby ( velikost a tvar ), zpracování na přání 

zákazníka, vstřícnost a pomoc při řešení problému s výrobky, kvalita zpracování, 

materiál dle přání zákazníka ( různé druhy polystyrenu ). 

  

c. Podnikové cíle (max. 1000 znaků) 

Proniknutí na trh a získání odběratele z řad obchodních řetězců, škol. Dlouhodobý cíl: 

během 3 let profinancovat výrobní náklady ( prostory, stroje a materiál ). Získat 

dobrou pověst na trhu. Krátkodobý cíl: prodání reklamních vánočních a velikonočních 

ozdob ( 2000-5000 kusů ) 

 

3. Profesní a osobní údaje o vlastnících a zaměstnancích minipodniku 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány formou osobních dotazníků pro každého 

zaměstnance, jejich pracovní zařazení je dáno smlouvou se zaměstnancem. Každý 

zaměstnanec doložil své vzdělání vysvědčením a pracovat může ve firmě jen 

zaměstnanec s doloženým výpisem s rejstříku trestů. Vše uvedeno jako příloha – 

personalistika podniku. 

 

4. Popis podniku 

 

a. Forma podnikání 

s.r.o 

b. Lokalita a vlastnické poměry k provozovně 

Pronájem v budově školy – rozměry dílny a skladu 6x10metrů. 

Adresa budovy: Blížejov 92  
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c. Způsob vedení účetnictví  

Podvojné účetnictví vedené zjednodušenou formou pokladního deníku. 

 

5. Popis podnikatelské příležitosti 

Možnost prodeje vánoční výzdoby – svícny, hvězdy, ryby, sněhuláci, vločky, betlém. 

Reklamní nápisy – získání zakázky pro českou spořitelnu – možnost zhotovení 

abecedy v různých tvarech a velikostech.  

Možnost prodeje velikonoční výzdoby – zajíček, vajíčko, ptáčci, motýlci, jarní 

květiny, ovečky apod. 

Možnost výroby polotovaru pro kreativní tvorbu do mateřských škol, mateřských 

družin a pro volnočasové aktivity. 

 

6. Popis produktu 

 

a. Výrobek 

Polystyrenový výrobek různých tvarů, velikostí, včetně grafického zpracování návrhu 

viz. katalog výrobků. 

b. Služba 

Návrhářská, designérská a aranžérská činnost. 

c. Konkurenční výhoda 

 

Výhoda v dostupnosti a lehkosti  výrobku- nízká cena, velikost dle požadavku ( do 

rozměrů 30x60cm ), rychlost zpracování. 

 

7. Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů 

 

a. Zajištění potřebných vstupů 

1.nákup materiálů, 2.zajištění pronájmu prostor i strojů, 3.nábor zaměstnanců 

 

b. Časový harmonogram 

Říjen – zpracování struktury podniku, obsazení prvními zaměstnanci, návrh výroby 
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Listopad – zpracování návrhů a prvních prototypů výrobků 

Prosinec – průzkum trhu a první prodej výrobků, katalog prvních výrobků 

Leden – nabídky firmám, získání prvních stabilních odběratelů, plán výroby 

Únor –  sériová výroba a získávání menších či kusových zakázek 

Březen – zpracovávání nových zakázek - programování 

 

 

 

c. Dodavatelé 

Ferdas Group, stavební firmy, Německo – drátky do vyřezávačky 

 

 

 

8. Postavení firmy na trhu, konkurence a marketing 

Propagace firmy pomocí letáčku, www stránek, podobné výrobky vyrábí jen SOU, kde 

se učni učí programovat, nenašli jsme firmu, která by se na našem okrese  na tyto 

výrobky specializovala. V Plzeňském kraji jsou firmy, které mají složitější speciální 

stroje na výrobky z polystyrému, ty je přímo tvarují. 

 

 

 

 

 

 

9. Finanční plán 

Finanční plán je zpracovaný do tabulky, jsou zde uvedeny předpokládané finanční 

operace, které budou postupně zaznamenávány v pokladním deníku naší účetní, 

předpokládáme, že prvním rokem určitě nebudeme mít zisky. 
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10. Rizika 

číslo Popis rizika váha 

rizika  

Opatření k minimalizaci rizika 

1 Migrace dělníků  Zvyšování mzdy, zlepšení 

podmínek, odměny 

2 Neodbornost programátorů  Kvalitní nábor, různá školení 

3 Porucha stroje  Dopředu domluvený případný 

servis ( do 24 hodin) 

4 nákup materiál  Výběr dodavatele – výběrové 

řízení ( doba dodání, kvalita a 

cena 

5 Prodej výrobků  Kvalitní reklama 

6 Struktura podniku  Sledovat režijní náklady, 

potřebnost  zaměstnanců 

 

11. Seznam příloh 

 Personalistika podniku 

 Katalog výrobků 

 Finanční plán 

Na přílohách se stále pracuje 

 

 


