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Podnikate¾ský plán je ¾ubovo¾ný
dokument, ktorý popisuje víziu
podnikania v budúcnosti.

Popisuje zabezpeèenie pracovníkov,
finanèných prostriedkov a ïalších zdro−
jov, pomáha pri koncentrácii na pod−
statné aspekty podnikania a príprave na
príle�itosti i úskalia.
Ak je vaše podnikanie vaším dielom,
potom by sa mal váš podnikate¾ský plán
na vás podoba�. Znie to samozrejme, ale
podnikate¾ský plán pre produkènú
spoloènos�, ktorá sa venuje hip−hopovej
hudbe, by sa mal odlišova� od plánu pre
poradenskú spoloènos� špecializujúcu
sa na oblas� ¾udských zdrojov. A ešte
viac by sa mal odlišova� od plánu pre
spoloènos� zaoberajúcu sa odlievaním
umeleckých sôch. 
Napriek tomu existuje nieko¾ko prvkov,
ktoré sú spoloèné pre väèšinu, ak nie
všetky podnikate¾ské plány. 
Tri funkcie podnikate¾ského plánu
komunikácia, riadenie a plánovanie.

1. Ako nástroj komunikácie tento
plán slú�i na to, aby upútal
pozornos� investièného kapitálu,
zabezpeèil úvery, presvedèil pracov−
níkov, aby sa dali naja�, a pomohol
priláka� strategických obchodných
partnerov. 
2. Ako nástroj riadenia  pomáha sle−

dova�, monitorova� a vyhodnocova�
napredovanie firmy
3. Ako nástroj plánovania sprevádza

jednotlivými fázami podnikania a
pomáha  identifikova� uzávery a
preká�ky a vytvára alternatívy.

OBSAH PODNIKATE¾SKÉHO PLÁNU

ZZhhrrnnuuttiiee  pprroojjeekkttuu
V zhrnutí projektu treba struène a

jasne predstavi� celý podnikate¾ský plán.
Tu treba zosumarizova� hlavné body
plánu, jeho ciele, hlavnú produkciu,
hlavných odberate¾ov, zákazníkov,
po�adovanú sumu finanèných
prostriedkov. 
OOppiiss  ffiirrmmyy

Opis sa zameriava na minulos� pod−
niku (pokia¾ existoval) a jeho súèasný
stav.
Potrebné je opísa�:
" vývoj firmy, jej úèel a právnu formu
" preèo bola zalo�ená firma
" aký je pôvod kapitálu potrebného na
rozbeh podnikania
" kto sú vlastníci firmy a vedúci pra−
covníci, ich schopnosti a praktické

skúsenosti
" súèasný stav firmy (poèet

zamestnancov, obrat, zisk, produkcia,
iné
OOppiiss  vvýýrroobbkkuu  aalleebboo  sslluu��iieebb

V opise je potrebné zmieni� sa o
dôle�itých funkciách, ale nie je potreb−
né zaobera� sa technickými podrob−
nos�ami. Táto èas� by mala ma� nasle−
dujúce informácie:
" struèný popis výrobku
" jeho funkcia, prípadné jeho vyu�itie
" jeho prednosti oproti konkurencii
" akéko¾vek nezávislé ocenenie (s
podrobnos�ami uvedenými v prílohe)
TTrrhh  aa  kkoonnkkuurreenncciiaa

Definujte svojich zákazníkov, uveïte
dôvody potencionálneho dopytu po
Vašej ponuke a tie� mo�nosti jeho rastu.
Charakterizujte konkurencieschopnos�
výrobku (slu�ieb) vo Vašom regióne, na
Slovensku resp. v zahranièí
MMaarrkkeettiinngg

V tejto èasti rozveïte taktiku, ktorou
sa chcete dosta� k zákazníkovi, aby
kupoval Váš výrobok alebo Vaše slu�by.
V tejto èasti treba zodpoveda� na nasle−
dujúce otázky:
" ako definujete svojich zákazníkov
" ako sa chcete dosta� do ich povedo−
mia
" aké formy distribúcie zvolíte
" akým spôsobom budete predáva�
" ako budete motivova� zodpoved−
ného pracovníka na èo najväèšom
predaji
" ako uvediete svoj výrobok alebo
slu�bu na trh

VVýýrroobbnnýý  pprroocceess
V tejto èasti popíšte spôsob výroby

produktu alebo poskytovania slu�ieb,
teda opis výrobného cyklu od vstupu
surovín, cez výrobu a� distribúciu
výrobku k zákazníkovi. 
OOrrggaanniizzaaèènnýý  pplláánn

Táto èas� by mala obsahova� charak−
teristiku platov a spôsob motivácie
zamestnancov a mana�mentu.Treba sa
zmieni� o potrebe pracovníkov, o
kritériách pri ich výbere a ich ïalších
odborných školeniach
DDooppaadd  nnaa  ��iivvoottnnéé  pprroossttrreeddiiee

Opíšte prípadný vplyv výrobného
procesu a slu�ieb daného podniku na
�ivotné prostredie. Ak výrobný proces
alebo odpady z neho budú pre �ivotné
prostredie škodlivé, je treba uvies� opa−
trenia na zní�enie nepriaznivého
dopadu.
FFiinnaannèènnéé  pplláánnyy

V tejto èasti musíte odhadnú�
budúcnos� firmy prostredníctvom
finanèných projekcií na základe
odborných odhadov. 
Finanèné plány je nutné spracova� vo
forme výkazov:
" výkaz ziskov a strát − plán nákladov
a výnosov
" súvaha − urèuje stav majetku ako aj
jeho krytie z finanèných prostriedkov
" výkaz o toku hotovosti − preh¾ad príj−
mov a výdavkov

Z materiálov NADSME spracoval 
V. Horváth

Radíme zaèínajúcim podnikate¾om − Podnikate¾ský plán

Krst CD �ivot na dvoch kolesách

H¾adanie zlata

Deja−vu prekvapenie z B. Bystrice

Strie¾anie z praku

Vyhodnotenie sú�a�í

Najväèšia Orange lienka 

Medvedí brloh 


