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Abstrakt 

Bakalářské práce se věnuje založení společnosti Czech Africa Export, která se zabývá exportní 

činností z České republiky do afrického kontinentu, přesněji do Demokratické republiky 

Kongo. Cílem bakalářské práce bude vycházet z teoretické části, která tvoří důležitý podklad 

pro následné zpracování podnikatelského plánu české společnosti v praktické části. Na základě 

realizovaných finančních analýz stanovit, zda je investiční plán vhodný pro jeho uskutečnění. 

Podnikatelský plán zahrnuje analýzu podnikatelského prostředí, ale také marketingový plán, 

organizační plán, finanční plán a v závěru práce je rovněž provedeno hodnocení rizik a reálnost 

založení projektu. 
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Podnikatelský plán, podnikové řízení, marketing, obchodní plán, export 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the establishment of the society Czech Africa Export, which 

deals with export activities from the Czech Republic to the African continent, more precisely 

to the Democratic Republic of Congo. The aim of the bachelor thesis will be based on the 

theoretical part, which forms an important basis for the subsequent elaboration of the business 

plan of the Czech society in the practical part. Based on the conducted financial analyzes, 

determine whether the investment plan is suitable for its realization. The business plan includes 

an analysis of the business environment, but also a marketing plan, an organizational plan, a 

financial plan, and at the end of the work the risk assessment and the reality of the project are 

also carried out. 
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1 Úvod 

Africký kontinent je svojí rozlohou a počtem obyvatel jedním z největších, ale také jedním 

z nejméně rozvinutým kontinentem na světě. Afrika je nejbohatší kontinent co se týče nerostů 

a surovin, bohužel špatné hospodaření států a neustále války jak o území a majetek, brání 

kvalitnímu a přímočarému růstu jednotlivých států. Jedním z aspektů, který by tento problém 

mohl vyřešit či vylepšit je investice či podnikání cizích zemích neboli spíše podniků na tomto 

kontinentu. Přímý kontakt jak s obyvateli, tak s vládou. 

Proto jsem si pro svojí bakalářskou práci vybral téma start-up české firmy, která 

vstupuje/podniká na území afrického kontinentu. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je přiblížit fungování a kritéria, která musí takováto firma 

splnit pro podnikání na africkém trhu a kontinentu. 

Přínosem by měla být hlavně v ohledu přiblížení fungování afrického trhu, ale hlavně 

fungování čerstvě založené firmy na africkém trhu. Zda je možné na tento trh vstupovat a jestli 

se to vůbec vyplatí. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí – (1) Teoretická a (2) Praktická, které 

se dále rozdělují do dalších odvětví. V teoretické části se budu zabývat zejména obecnějším 

charakteristikám podnikatelského prostředí jak v české republice, tak na africkém kontinentu, 

charakteristiku podnikatelského prostředí přímo jedné vybrané zemi. Bude zahrnovat právní i 

legislativní prostředí, dále informace o fungování daní, dalších benefitech či podpoře států 

podnikání v české republice tak i v Africe. V praktické části dále navážu na teoretickou část 

tím, že všechny tyto aspekty uplatním v jedné reálné firmě, kterou zprvu představím a dále 

uvedu všechny kroky založení, postupy a fungování firmy a zejména podnikatelský plán. 

Zohlednění konkurence na africkém i českém trhu. Poslední kapitolou bude závěr, který bude 

obsahovat shrnutí všech získaných poznatků. 
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Teoretická část 
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2 Charakteristika podnikatelského prostředí v České republice 

Podnikatelské prostředí není v žádné zemi totožné a prostředí v České republice je velice 

odlišné od afrických zemí. Podnikatelské prostředí se skládá z různých faktorů např. 

makroekonomické charakteristiky, tak i finanční prostředí, které nám znázorňuje přístup 

podniků ke kapitálu. Makroekonomické faktory se skládají z úrovně úrokových sazeb, inflace, 

rozmístěním kupní a pracovní síly, cenové hladiny spotřebitelského zboží, fiskální politika či 

například konkurenceschopnost Česka (českých firem) v globálním měření. 

Počet podnikatelů v české republice neustále roste. Ke dni 31.12. 2017 bylo uvedeno 2 468 334 

podnikatelů z toho 2 009 927 tvořili fyzické osoby a 458 407 bylo právnických osob. Celkově 

je to nárůst oproti loňskému roku (2016) o 34 578 podnikatelů. (1) 

 

Tabulka 1 Počet podnikatelů v české republice 

Počet ke dni: 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Podnikatelé celkem 2 468 334 2 433 756 2 400 945 2 375 752 2 344 841 

    - z toho: fyzické osoby 2 009 927 1 996 337 1 982 757 1 974 925 1 965 757 

                 : právnické osoby 458 407 437 419 418 188 400 827 379 084 

            

Podnikatelé cizinci celkem 87 228 85 628 83 862 83 569 85 887 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2018 

2.1 Legislativní požadavky pro podnikání v české republice 

Před úplným začátkem start-up firmy je nutné stanovit jakého druhu bude podnikání. Existují 

dvě varianty, první varianta je podnikání jako fyzická osoba. 

2.1.1 Fyzická osoba 

První variantou je podnikání formou fyzické osoby s živnostenským oprávněním. Pro to, aby 

fyzická osoba získala živnostenské oprávnění musí nejdříve splnit daná kritéria, které vyplývají 

ze živnostenského zákona jako jsou bezúhonnost nebo způsobilost k provádění činnosti dále se 

může stát, že k provádění určité živnosti budeme nuceni mít odbornou způsobilost z toho 

důvodu živnostenský zákon rozděluje živnosti na dva základní druhy, živnost ohlašovací a 

koncesovanou.  



14 

 

Podnikání fyzické osoby se zejména jedná o samostatně výdělečnou činnost, tedy podnikání 

jedné osoby, která se provádí na vlastní jméno, na vlastní odpovědnost a vlastní riziko za 

účelem dosažení zisku. Tento druh podnikání je velice výhodný pro začínající podnikatele, 

jelikož k zahájení můžeme mít i menší kapitál a regulování ze strany státu je minimální. 

Nevýhodou je, že životnost podniku se většinou upíná na délku života podnikatele, dále za 

případné dluhy je ručení neomezené. (2) 

2.1.2 Právnická osoba 

Druhá varianta je podnikání jako právnická osoba. Právnická osoba vzniká pouze v případě, 

že vznikla zákonným způsobem tzn. určitou společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou 

a zápisem do obchodního rejstříku. Právnické osoby, při právních úkonech, zastupují samotné 

fyzické osoby, které jednají jménem právnické osoby a na vrub právnické osoby. Fyzické osoby 

mohou vystupovat jako určitý orgán právnické osoby nebo předáním plné moci jako zastupitel. 

Právnické osoby lze dělit do tří základních skupin. Osobní společnosti, kapitálové společnosti 

a družstva. Osobní společnosti jsou společnosti, zakládané nejméně dvěma osobami, kde 

všichni nebo alespoň někteří společníci ručí za společnost a jeho závazky veškerým svým 

majetkem. (3) 

2.2 Osobní společnosti 

Do osobní společností řadíme veřejnou společnost (v.o.s.), kterou mohou založit jak fyzické, 

tak právnické osoby, ale podmínkou je, že při založení musí být minimálně dva společníci. 

Založení společnosti probíhá při podepsání společenské smlouvy, která musí obsahovat název 

společnosti, druh či předmět podnikání a sídlo společnosti. Dále informace o zakládajících 

společnících. Veřejná společnost je specifická tím, že společníci ručí veškerým svým majetek 

bez jakéhokoliv rozdílu, a to i po zániku společnosti. Většinou se jedná o společnosti rodinného 

typu. Zisk se ve veřejné společnosti dělí nerozdílně. (2) 

Dále do osobní společnosti řadíme Komanditní společnost (k.s.) což je společnost, která 

vzniká spojením nejméně dvou osob při uzavření společenské smlouvy. Hlavním rozdílem mezí 

veřejnou společností a komanditní je způsob ručení. Komanditní společnost rozlišuje dva typy 

ručení, dva typy společníků komplementáři a komanditisté.  

Komplementáři jsou společníci, kteří ručí veškerým svým majetkem, nerozdílně a 

v neomezeném rozsahu, zatímco komanditisté ručí do výše nesplaceného základního vkladu, 

ale taktéž společně a nerozdílně. Toto je výhodné pro společníky, kteří nemají velký kapitál, 
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ale mají například zajímavé know-how. Zisk se v komanditní společnosti dělí podle 

společenské smlouvy. (4) 

2.3 Kapitálové společnosti 

Akciová společnost (a.s.) je kapitálová společnost, která má základní kapitál rozdělen na určitý 

počet akcií o dané nominální hodnotě. Akciovou společnost lze založit jednou osobou 

(zakladatelem) pokud se jedná o právnickou osobu, dále je možnost založení akciové 

společnosti více zakladateli. Za případné závazky společnosti ručí akciová společnost, akcionář 

za dluhy neručí. Tudíž výhodami jsou omezené ručení za závazky a neomezená životnost 

společnosti (společnost může fungovat dále i po odchodu zakladatelů). Na druhou stranu velké 

nevýhody spočívají v náročném založení společnosti, dvojí zdanění příjmů (jedná se v prvním 

kroku o zdanění zisků společnosti a v druhém zdanění dividend akcionářů). (2) 

Společnost s ručením omezením (s.r.o.) je kapitálová společnost, která může být založena 

jednou fyzickou osobou nebo právnickou osobou. Společnost podobně jako akciová společnost 

ručí za závazky veškerým svým majetkem, zatímco společník ručí za závazky do výše svého 

vkladu, který je uvedený v obchodním rejstříku. Minimální výše základního vkladu není od 1.1 

2014 určena a odvíjí se od minimální výše vkladu jednoho společníka 1 Kč. (5) 

Díky této výhodě je tento druh společnosti velice oblíbený a rozšířený v české republice. V roce 

2016 byl podíl společností s ručením omezením 93,7 % (425 744 společností). (1) 

V praktické části se budu zabývat start-upem firmy, která bude typem kapitálové společnosti, a 

to přesněji společnosti s ručením omezením. Proto se budu zabývat náležitostmi pouze 

odpovídající tomuto druhu společnosti. 

Založení společnosti s ručením omezení se ve většině případů jedná o velice z dlouhavý proces, 

který je zapříčiněný neplynulým chodem úřadů při vyřizování žádostí. Pro založení zmiňované 

společnosti je nutno vykonat zásadní úkony. (2) 

Uzavřít zakladatelskou či společenskou smlouvu, která bude ve formě notářského zápisu. 

Smlouva musí obsahovat: název firmy a její sídlo, společníky (název a sídlo právnické osoby 

nebo jména a bydliště fyzických osob), činnost podniku, výši základního kapitálu, výši vkladů 

jednotlivých společníků a způsob jejich splácení, jednatelé (jejich jména, bydliště a způsob, 

jakým jednají jménem společnosti), v případě zřizování dozorčí rady (jejich jména, bydliště), 

správce vkladu a zejména určení druhů podílu, práv a povinnosti s nimi spojených. (4) 

Složit základní jmění společnosti (složení vkladů) a to dvěma možnými způsoby.  
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Vytvořením společného účtu v bance, na vyžádání banka vystaví potvrzení o založení účtu, ale 

zároveň je bance potřeba doložit společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu pro ověření 

výše stanoveného základního jmění a zda je tato výše splněna.  

Dalším způsobem je složení základního jmění v hotovosti a jeho předání správci vkladu, který 

po kontrole vydá prohlášení o základním jmění. 

Než je společnost zapsána do obchodní rejstříku musí podat návrh, který bude schválen a poté 

je společnost zapsaná do obchodního rejstříku a tím vzniká společnost.  

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podáváme na stanoveném rejstříkovém 

soudu. Návrh podepisují všichni jednatelé a jejich podpisy jsou úředně zkontrolovány a 

ověřeny. (4) 

Dále se k tomuto formuláři podávají další přílohy jako jsou: společenská smlouva, oprávnění 

k podnikatelské činnosti, listina, která osvědčuje právní důvod užívání místnosti, doklady o 

splnění vkladových povinností. Tyto přílohy se uvádějí za společnost. Za jednotlivého jednatele 

musí (společnost) uvést výpis z trestního rejstříku, pokud neuvádí výpis trestného rejstříku, 

musí uvést čestné prohlášení jednatele před notářem členského státu Evropské unie, ve kterým 

je jeho občanem. Čestným prohlášením jednatel udává, že je způsobilý k právním úkonům a 

splňuje podmínky podle živnostenského zákona o živnostenském podnikání.  

Na zápis do obchodního rejstříku se čeká nejdéle půlroku závisí to na daném rejstříkovém 

soudu. Rozhodnutí rejstříkového soudu dostaneme, písemně, zaslanou na adresu sídla 

společnosti. Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku skutečně vzniká společnost 

s ručením omezením a společnost je tedy nucena od tohoto dne, provádět účetnictví. Jako první 

krok, co musí společnost provést po vzniku společnosti, je zapsaní (registrace) na finanční. 

úřad. (4) 

Družstva jsou jiná od ostatních společností tím, že jejím cílem není zisk, ale má přinášet určitý 

užitek jejích členům. Tento druh v české republice není až tak známý a rozšířený 

2.4 Daňový systém české republiky 

Daňový systém není pro všechny právní formy stejný tudíž by si podnikatel, měl určit už při 

vybírání právní formy podniku způsob danění apod. Daňový systém rozděluje do dvou 

základních druhů (přímých a nepřímých daní). Do přímých daní patří daň z příjmu fyzických 
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osob, daň z příjmu právnických osob, daň silniční a daň z nemovitostí. Mezi nepřímé daně se 

člení daň z přidané hodnoty a clo. (3) 

2.4.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmu fyzických osob pojednává zákon č. 586/1992 Sb.  

O plátce daně z příjmu fyzických osob se jedná o každou fyzickou osobu, která má trvalý pobyt 

na českém území nebo zde pobývá déle než 183 dní kalendářního roku, tato daňová povinnost 

se uplatňuje i na příjmy ze zahraničních činností. Jedná se o příjem peněžní i nepeněžní formy. 

Pokud fyzická osoba zde nepobývá déle než 183 dní a nemá zde ani trvalý pobyt v tom případě 

se daň vyměřuje jen z příjmu vytvořených na českém území. Předmět daně z příjmů fyzických 

osob se rozděluje na příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy 

z kapitálových majetků, příjmy z nájmu a ostatní příjmy. (43) 

Základem daně jsou příjmy odečtené od výdajů, u kterých lze prokázat, že byly vynaloženy na 

dosažení těchto příjmů. Do tzv. daňové ztráty (situace kdy se podnikatel dostane po odečtení 

výdajů do záporu) se fyzická osoba může dostat pouze u příjmů ze samostatné činnost nebo 

příjmů z nájmu. Je zde, ale maximální doba trvání a to je 5 po sobě jdoucích zdaňovacích 

období. Sazba daně fyzických osob je 15 %. (12) 

2.4.2 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob se podobně jako daně u fyzických osob, vyměřují podle toho, 

zda má právnická osoba sídlo nebo jestliže je vedení společnosti umístěno na území české 

republiky, v tomto případě je právnická osoba nucena platit daně i z příjmů ze zahraničí. 

V situaci, kdy má právnická osoba sídlo společnosti v zahraničí, se daň vyměřuje jen z příjmů 

vytvořených na území české republiky. Objektem daní jsou v podstatě veškeré příjmy, které 

právnická osoba vytvoří (výnosy z činností nebo zacházením s majetkem).  Samozřejmě 

existují i příjmy, které jsou od daně osvobozeny např.: příjmy z dividend, podíl na zisku tichého 

společníka, příjmy z nabytí dědictví apod. Sazba daně právnických osob je 19 %. (11) 

2.4.3 Daň silniční 

Daň silniční, jak už z názvu vyplývá, je daň za používání automobil a silnice (podrobněji je 

rozvinuta v zákoně o silniční dani) Silniční daň hradí automobily, které jsou používány za účele 

dosažení zisku nebo samostatné výdělečné činnosti. Silniční daň hradí nákladní automobily, 

přípojná vozidla, které mají hmotnost nad 3,5 tuny a podmínkou s největší povolenou hmotností 

to stejné platí pro přípojná vozidla. Od daně jsou osvobozeny automobily, které jsou poháněny 
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alternativní či hybridním pohonem (zemní plyn apod.), ale i automobily, které slouží 

k veřejným či státním prospěchům (civilní obrana, horské záchranářské služby, hasičské sbory). 

Daňové přiznání je povinné dokládat i v případě, že je automobil/vozidlo osvobozeno. (24) 

2.4.4 Daň z nemovitostí 

Daň z nemovitostí platí poplatníci, kteří v daném kalendářním roce nabyli do vlastnictví 

pozemek, bytovou či nebytovou jednotku. Daňové přiznání se podává i když se jedná o případné 

změny, které poplatnicí prováděli v minulosti jako jsou zvýšení nadzemních podlaží, 

nadstavba, částečná likvidace apod. (25) 

2.4.5 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (DPH) je nepřímou daní a je základním kamenem daňové soustavy 

české republiky. Díky tomu, že je transparentní, dochází k velkému omezení daňových úniků. 

Daň z přidané hodnoty je nastavená tak, aby splňovala i předpisy stanovené podle Evropské 

unie. Právě podle těchto předpisů se dále zdaňují všechny zdanitelné položky v ČR, ale i zboží 

z importu. Sazba daně z přidané hodnoty je 21 %. Pro potraviny, léky, tiskoviny, hromadnou 

pravidelnou osobní dopravu atd. je sazba nastavena na 15 %. Registrace je povinná pro všechny 

osoby, který překročí roční obrat 1 milionu korun. Podle příjmů poplatníku se daň z přidané 

hodnoty splácí měsíčně, či čtvrtletně. Od daně jsou osvobozené finanční služby dále mají 

vývozci nárok daně na vstupu a vyvážené zboží je osvobozené od daně. (12) 

2.4.6 Clo 

Clo je celní poplatek, který se platí při dovozu, tranzitu (při převozu přes konkrétní zemi) a 

v neposlední řadě vývozu, to ale není příliš běžné. Clo je placeno zejména z důvodu ochrany 

vlastního vnitřního trhu, kontroly, bezpečnosti a zejména vytvoření způsobu získání peněz. Jak 

již bylo zmíněno Clo se dělí buď podle obchodně-politické to znamená, že jde buď o určitou 

domluvu, lépe řečeno smlouvu (smluvní dohoda), jde o mezinárodní smlouvu, kde je určena 

výše cla. Je zde, ale druhá varianta nazývaná autonomní, kdy si stát samostatně bez ohledu na 

ostatní země stanoví vlastní výši Cla. Evropská Unie funguje jako tzv. celní unie což znamená, 

že celním poplatkům podléhají dovozy z mimo-evropské unie. (23) 
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2.5 Charakteristika podnikatelského prostředí v demokratické republice Kongo 

V Kongu se nacházejí jedny z největších zásob nerostných surovin v porovnání celé Afriky. 

Bohužel špatné hospodaření státu, které bylo ovlivněné dřívějšími dlouholetými vnitřními 

konflikty a válkami, jednalo se zejména o válce o moc, velice zbrzdilo a ničilo možný rozvoj 

konžské ekonomiky. Konžská hospodářská situace, za posledních pár let, má rostoucí tendenci 

a HDP roste rychle, ale i přesto Kongo nadále zůstává jednou z nejchudších zemí světa. Velkým 

problémem přetrvává špatná bezpečnost státu, ale zejména enormní rozkrádání přírodních 

zdrojů Konga. Vedle toho má Kongo velice zanedbanou infrastrukturu a také, podle 

mezinárodních statistik, patří mezi zeměmi s největší korupcí na světě. Všechny tyto problémy 

spolu úzce souvisí a pro podnikatele z evropských zemí či jiných kontinentů pochopitelně 

velice odrazující aspekty pro případný vstup na tento trh. (26) 

Konžská ekonomika klade veliký důraz zejména na jeden segment a tím je těžební průmysl. 

Těžební průmysl představuje pro Kongo základní kámen ekonomiky. V zemi se nachází, těží a 

vyváží 60 % všech minerálu, které se vyskytují na světě. Problém nastává v nelegálním těžení 

surovin, z důvodu vládní elity, která je stále u moci a nepřináší žádné nové řešení. V udělování 

těžebních licencí demokratické republika Kongo také zaostává, jsou velice nepřehledné a pro 

mezinárodní firmy negativní v návratnosti jejich investic. V tomto důsledku některé těžařské 

společnosti chtěli žalovat Kongo u mezinárodních komerčních soudů, ale pravdou je, že 

udělené koncese byly naprosto jednostranně výhodné pro zahraniční společnosti.  

V těžařském sektoru čím dál víc ovládá veškerou těžbu čínské společnosti. Je to způsobeno tzv. 

Kongo-čínskou smlouvou, jde o spolupráci Číny a Konga, která byla utvrzena podepsání 

smlouvou v 22. dubna 2008 v Pekingu. Jedná se o smlouvo typu „Infrastructure Development 

Resources Backed“ jinými slovy, se jedná o smlouvu, kde se nejedná o přímé převody 

finančních prostředků. Tato smlouva dovoluje Číně vytěžit 10,6 milionů tun mědi, 620 000 tun 

kobaltu a 372 000 tun zlata (hodnota těchto surovin se pohybuje na 80 miliard amerických 

dolarů). Čínské stavební společnosti výměnou za toto právo pro Kongo postaví síť pro distribuci 

elektřiny, nemocnice, univerzity. (28) 

Do Číny je z Konga vyváženo 90 % produkce těžené rudy. Čínské těžební společnosti jsou po 

dobu platnosti této smlouvy osvobozeny od veškerých poplatků (daní, cla). Pokud těžba nebude 

pokrývat investice čínských společností, Kongo se zavazuje, že poskytne Číně buď dodatečné 

koncese, nebo bude souhlasit se snížením čínských investic. (27) 
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2.5.1 OHADA 

OHADA je organizace pro harmonizaci obchodního práva s cílem zajistit soudní i právní jistotu 

pro investory a podniky na úrovni členských státu. Organizace pro harmonizaci obchodního 

práva (OHADA) byla založena 17. října 1993 a byla revidována 17.října 2008. Do této 

organizace patří 17 státu včetně Konga. Je nepochybné, že právní a soudní nejistota je velkou 

překážkou v hospodářském rozvoji. (13) 

Soulad hospodářského práva a zlepšení fungování soudních systémů v těchto zemí byla tudíž 

považována za nezbytnou k obnovení důvěry u investorů a usnadnění obchodů mezi 

jednotlivými zeměmi a renovaci soukromého sektoru.  

Pokud musí dojít ke zdvojnásobení rizika (investice jsou sami osobě rizikem) zejména 

zapříčiněno kolísavým a nepolapitelným právním systémem je přilákání nových investorů 

takřka nemožné. Na tomto základu jsou v Demokratické republice Kongo a v ostatních zemí 

vytvořeny právní formy, které jsou rozděleny na 5 základní.  

Limited liability company (Société à responsabilité limiteé – SARL) neboli společnost 

s ručením omezením je podobná struktuře české společnosti s ručením omezením a akciovou 

společností. Zákon o obchodních společnostech uvádí, že společníci ve SARL jsou zodpovědní 

za dluhy jen do výše svého vkladu. Práva společníků jsou vnímány v podobě akcií, které jsou 

drženy společníkem ve společnosti. SARL, podobně jak v české republice, může být založena 

jednou fyzickou osobou nebo více společníky (fyzickými či právnickými). (14) 

OHADA 30. ledna 2014 zavedla inovaci, umožnění členským státům stanovit minimální kapitál 

ve společnostech (SARL). Konžská demokratická republika se tímto rozhodla neupravovat 

základní kapitál pro SARL, ale nechat volně stanovení minimálního kapitálu na společnících. 

SARL je výhodná pro malé nebo střední podnikání a je výhodná pro širokou škálu obchodních 

činností a možnost obchodu s místními, ale i mezinárodními společnostmi. (13) 

Public limited company (SA) je akciovou společností, ve které jsou akcionáři odpovědní za 

své dluhy ve společnosti v rozsahu svých vkladů a práv akcionářů. Hlavním rozdílem mezi 

společností s ručením omezením a akciovou společností je, že akciová společnost může provést 

výzvu po veřejném kapitálu. Ve stanovách je nominální hodnota volně stanovitelná, ale 

v případě, že společnost provádí výzvu po veřejném kapitálu musí být základní kapitál 100 

milionů CFA franků (51 590 €), ale na rozdíl od ostatních forem obchodních struktur nemůžou 

být, akcie akciové společnosti, příspěvkem společníků. Akciová společnost je řízena 

generálním ředitelem nebo představenstvem, záleží na počtu akcionářů ve společnosti. (29) 
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Partnership (Partnerství) je druh společnosti založena dvěma nebo více osobami, které 

neurčitě reagují na závazky společnosti. Partnerské společnosti jsou zakládány zvláštními, 

autentickými nebo privátními způsoby. Povinností je, aby společnost měla v názvu jméno 

jednoho nebo více společníků. Jak již bylo zmíněno společnost mohou založit minimálně dvě 

nebo více osob a ve vedení může být jeden nebo více manažerů. Akcie společníků jsou 

nepřevoditelné, výjimkou je, pokud se na tom shodnou všichni společníci (jednomyslný 

souhlas). Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, úmrtí jednoho společníka v podstatě znamená 

zánik společnosti. (14) 

Limited Partnership (Komanditní společnost) je jako v české republice rozděleno do dvou 

druhů společníků. Je tvořena jedním nebo více společníky (generálních společníků), kteří ručí 

za závazky společnosti veškerým svým majetkem a jednoho nebo více společníků 

(komanditistů), kteří ručí pouze do výše svých vkladů. Název komanditní společnosti musí nést 

jedno nebo více jmen generálních společníků. Jméno komanditisty nemůže být součástí názvu 

společnosti. Za chod společnosti jsou zodpovědní manažeři, kteří jsou vybrání generálními 

společníky. Společnost je založena jedinečným způsobem před notářem nebo soukromou 

smlouvou. (14) 

Privated Limited Company jde o soukromou společnost s ručením omezením, která je tvořena 

pouze fyzickými osobami s ručením do výše svého vkladu. Akcie musí být jednotné, nominální 

a nejsou převoditelné. Tato společnost je stejně jak komanditní společnost tvořena jedinečným 

způsobem. Minimální počet společníků jsou dvě osoby. Společenský objekt musí být omezený 

a přesný, nemůže se jednat o pojištění, kapitalizaci nebo úspory. SPRL může kdykoliv, 

s podmínkou jednomyslného souhlasu všech společníků, změnit na jiný typ, aniž by touto 

transformací musela vzniknout nová právnická osoba s výjimkou práv třetích stran.  

Družstvo (Družstevní společnost) je složena z nejméně 7 spolupracovníků. Tito 

spolupracovníci mají právo na přímé odstoupení nebo mohou být vyloučeni. Jejich vklady se 

dělí podle jednotlivých funkcích, které mají společníci ve společnosti. Odpovědnost může být 

omezená, ale akcie, které jsou pro společnost vyjádřením kapitálu, nejsou převoditelné. Pro 

vytvoření této společnosti je nezbytné povolení od správního orgánu. (14) 

Pro zřízení společnosti je třeba založení bankovního účtu, na kterém bude základní kapitál 

(podle formy podnikáni) společnosti, ověření společenské smlouvy notářem. Společnosti se 

registrují v obchodním rejstříku. Dále je nutností zažádat o registrační číslo společnosti na 

ministerstvu ekonomiky stejně tak, registrační číslo pro dovoz či vývoz, které se žádá na 
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ministerstvu obchodu a registrační číslo daně (vyřizováno na daňovém úřadu). Společnost musí 

být registrována na inspekci práce ministerstva práce a u národního úřadu pro zaměstnanost, 

pro zaměstnance, kteří jsou registrování na sociálním úřadu. Pokud společnost působí 

v hlavním městě Kinshasa, město vyžaduje povolení činnosti. Existují tzv. speciální registrace, 

které se udělují na příslušných ministerstvech pro (těžební, lesnické, dopravní, telekomunikační 

podniky a bankovní instituce, jejichž činnosti se řídí speciálními zákony). (19)  

Český dovozce do Konga musí splnit určité podmínky před vstupem na konžský trh. Je nutné 

doložení faktury, která bude v nejlepším případě ve francouzském jazyce, pokud ne, jiný 

světový jazyk, ale dokumentace musí obsahovat její přesný překlad do francouzštiny 

s veškerým popisem zboží.  

Faktura obsahuje: 

• Jméno dodavatele a odběratele 

• Název zboží 

• Jednotkovou a celkovou cenu 

• Údaje o množstvím 

Jednotková a celková cena obsahuje hodnoty v paritě CIF (Cost, Insurance and Freight) což 

v překladu znamená náklady, pojištění a přepravné podle mezinárodní doložky Incoterms 2000. 

Pravidla Incoterms neuvádějí, žádné ceny zboží ani způsob platby za zboží. Dále, při vybraném 

způsobu přepravy, je vyžadován lodní či letecký nákladový list, které obsahují elektronické 

číslo zásilky, balicí list a osvědčení o původu zboží. (6) 

Osvědčení o původu zboží se provádí v zemi původu zboží. V České republice ho vydává 

hospodářská komora. Posledním důležitým osvědčením je osvědčení o technické/zdravotní 

způsobilosti. Veškeré inspekce pro vládu provádí francouzská společnost BIVAC, která se 

snaží zvyšovat dodržování kontroly dodávek, zlepšení ochrany spotřebitele, ochrana domácího 

průmyslu, usnadnění mezinárodního obchodu a snaha o soulad s konžskými a mezinárodními 

normami. (30) 

Způsob přepravy do Konga je možný lodní přepravou přes přístav Matadi anebo leteckým 

způsobem přes hlavní město Kinshasa a město Lubumbashi, která je na jihu země. Na východě 

země se zboží přepravuje z měst Goma, Bukavu a Bunia (Rwanda, Uganda, Keňa). Bohužel 

celní odbavení v Kongu je velice složité a zkorumpované.  
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Vláda již, ale vytvořila nový zákon Guichet Unique Integral, který by měl zjednodušit celý 

proces a vyřídit všechny dovozní a vývozní formality. Giuchet Unique Integral je určena 

k řízení veškerých pohybů zboží bez ohledu na typ směrování. Hlavním cílem je drastické 

zjednodušení a zkrácení doby odbavení zboží. Jedná se o vysoce technologickou platformu, 

která spojuje celé společenství aktérů z veřejného i soukromého sektoru ve zjednodušeném a 

bezpečném prostředí pro usnadnění obchodu. 

Matadi je jedním z nejstarších přístavů, ale paradoxně se jedná o nejzastaralejší přístav. Kongo 

také vytvořilo silniční dopravu z Matadi do Kinshasy (380km), bohužel i tato silniční 

komunikace je ve velice špatném stavu. (19) 

2.6 Vzájemná spolupráce  

Spolupráce České republiky nebo českých podnikatelů s Kongem je velice nízká. Jedná se 

zejména o nezájem na straně českých společností. Důvodu je řada. Jak už z neznalosti teritoria 

a jakým způsobem se podniká v dané oblasti, jazyková bariéra, ale zejména hlavním důvodem 

je financování projektů. OECD (organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) staví 

Demokratickou republiku Kongo až do nejhorší kategorie pojistitelnosti exportních úvěrů. 

Tudíž ČEB (Česká exportní banka) a EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) jsou 

velice opatrní při udělování těchto úvěrů. Ve většině případů dochází k odmítnutí z důvodu 

velkého rizika. (16) 

3 Daňový systém v DRK 

Daňové období končí 31. prosince. Platy, mzdy, poplatky, výhody, které nepředstavují náhradu 

výdajů. Dále odměny, bonusy a všechny ostatní platby, které jsou stanovené nebo jsou 

variabilní, bez ohledu jejich kvalifikace. Veškeré výhody vyjímaje, výhod vyplývajících 

z bydlení, dopravy, rodinné přídavky a náklady na zdravotní péči, které jsou zákonné nebo 

rozumné. Tyto všechny příjmy podléhají zdaněním.  

Míra daně z příjmu v Demokratické republice Kongo je tzv. progresivní. Pohybuje se na škále 

od 0% až po 40% v souladu se zdanitelný příjmem stanoveným zákonem. Přesto, celková daň 

nesmí přesáhnout 30% zdanitelného příjmu. Zdaňované období je od 1. ledna do 31 prosince. 

Tato doba trvání může být kratší než 12 měsíců v prvním účetním období, které začíná 

v průběhu první poloviny kalendářního roku. Roční návratnost dani z příjmů je splatná do 30. 

dubna. Poslední termín pro splacení daní je také 30. dubna (za účetní období předchozího roku). 
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Způsob splacení je prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet státní poklady. 

Z tohoto důvodu je nutné pro zahájení provozu otevření bankovního účtu v Kongu. (19) 

Daň z příjmu fyzických osob jedná o tzv. progresivní daň od 0% daně až po 40% daň. Plátcem 

této daně je jak místní, tak cizinec. Tuzemským plátcem daně se stává osoba, která v zemi 

pobývá déle než 6 měsíců. 

Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax – CIT) se vytváří ze zisku 

realizovaných společností nebo jednotlivce, který provádí v zemi provozní činnost. 

Demokratická republika Kongo vybírá daně z rezidentských společností a fyzických osob na 

základě územního zdanění. Zisk z cizích zdrojů (například dividend) je z tohoto důvodu 

osvobozen od dani z příjmů. Společnosti, které nejsou rezidenty nebo osoby, které provádí 

činnost v Konžské demokratické republice podléhají dani ze zisků, kterých dosáhnou 

prostřednictvím stálých provozoven, které se nacházejí v Demokratické republice Kongo. 

Daňová sazba je nastavena na 35% (pro těžební společnosti 30%). (17) 

Existuje tzv. minimální daň ve výši 1% z ročního obratu pro společnosti jiné než mikropodniky 

a malé podniky. Minimální daň se vztahuje na společnosti se ztrátou, stejně jako společnosti 

s dani z příjmů nižší než 1% obratu. Společnosti, které pokračují v činnosti, ale neuskutečnily 

žádný obrat, taktéž podléhají minimální dani z příjmů. (18) 

Mikropodniky jsou podniky, jejichž roční obrat je menší než 10 milionů CDF (129 455 KČ) a 

malé podniky jsou podniky, jejichž roční obrat se pohybuje mezi 10 až 80 miliony CDF 

(129 455 – 1 038471 KČ). Mikropodniky podléhají ročnímu daňovému paušálu 50 000 CDF ( 

650 KČ). Malé podniky podléhají dani z příjmů podle činnosti. 1% obratu za dodání zboží a 

2% obratu za poskytování služeb.18  

Value – added tax (VAT) je daň z přidané hodnoty (DPH). Základ DPH zahrnuje částky za 

zboží nebo služby, které jsou přijímány jako vyrovnání/kompenzaci za provoz. Patří zde dotace 

jakož i veškeré náklady, daně, práva nebo jakékoliv související poplatky. Pokud se jedná o 

dovoz, DPH se většinou vztahuje na celní hodnoty daného zboží, k tomu cla a náklady spojené 

s dovozem. Rozlišují se dva typy daní standardní sazbu 16% a 0% sazbu na vývoz a obdobným 

transakcím. Od DPH jsou osvobozené některé finanční a bankovní činnosti, ale zejména 

zdravotnické služby, vzdělání, charitativní a sociální aktivity, které podléhají zvláštnímu 

zdanění. Velkou skupinou která je taktéž osvobozena od DPH je dovoz potravin, místní prodej 

potravin a domácí prodej zvířat. Z dlouhodobějšího hlediska chce Kongo stanovit daň z přidané 

hodnoty ve výši 15% do roku 2020.(17) 
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Celní struktura Konga zahrnuje tři sazby (dovozního cla). 5% procent pro vybavení zařízení, 

surové suroviny. Zemědělské a veterinární potřeby a nesmontované zařízení. 10% pro velké 

spotřební potraviny, průmyslové vstupy, náhradní díly, předměty pro sociální služby 

(nemocnice či zdravotně postižené). 20% procentní sazba je určena pro oděv, nábytek cigarety 

a jiné hotové výrobky. Výjimka je určena pro zboží pro úřední použití velvyslanectví, 

mezinárodních organizací. Dovezené zboží pro osobní potřebu diplomatických zástupců apod. 

Přestože je Demokratická republika Kongo stavila tyto tři sazby clo může v dosáhnout až 40% 

či výše jelikož k nim patří zejména různé neoficiální poplatky celní správě. (19) 

 

3.1 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný popis budoucnosti firmy, jde o dokument, který nám sděluje, co 

plánujeme dělat, a jakým způsobem plánujeme. Podnikatelský plán je ze své podstaty 

strategický. Pracujeme s daty a zdroji, které máme dnes k dispozici a snažíme se dostat do bodu 

v budoucnu v horizontu 3 až 5 let, kde by naše podnikání mělo mít jiný souhrn zdrojů, stejně 

tak by měla být větší ziskovost. Náš plán poukazuje na způsob, jak se k danému cíli dostat. (15) 

Exekutivní shrnutí představuje shrnutí podnikatelského plánu. Cílem je shrnout klíčové body 

dokumentu. Měla by být co nejstručnější a nejvýstižnější. Tato část je většinou považována za 

nejdůležitější částí podnikatelského plánu zejména pro začínající společnosti, které se snaží 

přesvědčit banky nebo investory, aby investovaly do jejich podnikání. Tato část většinou 

obsahuje shrnutí obchodní příležitosti, obchodního modelu, marketingové a prodejní strategie, 

konkurenceschopnosti, určení vlastníků a klíčových zaměstnanců, finanční analýzu a 

nejdůležitější informace o společnosti. (7) 

Přehled podnikání je přehled o průmyslových odvětví, kterých bude náš podnik součástí. 

Zahrnuje trendy v odvětví, informace o hlavních „hráčů“ daného průmyslu a odhadované tržby 

průmyslu. V této části také určujeme postavení naší firmy v rámci odvětví.(44) 

Musí dále obsahovat popis podnikatelské příležitosti musí být objasněno proč je výrobek 

nabízený společností tak jedinečný. V čem je jeho konkurenční výhoda. V této části se popisuje 

produkt jeho konkurenční výhoda a užitek, který bude mít pro zákazníka. (20) 
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3.2 Analýza podnikatelského prostředí 

Podnikatelské prostředí členíme na externí a interní prostředí. Externí prostředí pojednává o 

makroprostředí, která existuje nezávisle na vůli podniku, ale také o mezoprostředí, což je 

prostředí, které podnik může marketingovými nástroji ovlivnit. Interní prostředí je tzv. 

mikroprostředí což vyznačuje sféru, kterou podnik přímo ovlivňuje svou vlastní činností. 

Analýza podnikatelského prostředí je velmi důležitá pro firmu. (44) Vytýčení a vyhodnocení 

konkurenční výhody a analýzou toho, aby firma znala svoje umístění v prostředí, v němž se 

nachází, být schopnost efektivně reagovat na změny v prostředí, dokázala říct jakým způsobem 

dále inovovat, rozpoznat chování konkurence i zákazníků a pečlivě označila faktory, které 

mohou přímo ohrozit záměr firmy. Analýza prostředí by se měla provádět neustále, 

vyhodnocuje získané informace jednotlivých vývojů. (17) 

Souhrn těchto dat tvoří:  

• Legislativa 

• Demografie 

• Ekonomika 

• Sociologie 

• Technologie 

• Politika 

3.2.1 PEST analýza  

Pravděpodobně nejpoužívanější analýzou makroekonomického prostředí je tzv. PEST analýza. 

Jedná se o analýzu Politického, Ekonomického, Sociálních aspektů a Technologie. Většina 

podniků musí provádět PEST analýzu z důvodu, aby zjistila, jakým způsobem by se měla 

danému prostředí přizpůsobit, jelikož, jak bylo výše zmíněno, makroprostředí je neovlivnitelné 

prostředí, s výjimkou podniků, které se podílejí na budování národní ekonomiky. (10) 

Politické prostředí je faktor, který je nezbytné analyzovat, jelikož podle analýzy politických 

faktorů se vymezuje míra investiční angažovanosti. Analýza politické situace se zabývá 

zejména politickým systémem, stabilitou vlády, politického systému, regulační a deregulační 

zásady i podporu nebo naopak sankce určitých projektů. (17) 

Ekonomické prostředí se hodnotí podle indikátorů, mezi které patří tyto tři základní: míra 

ekonomického růstu (pokles ekonomického růst způsobí snížení spotřeb, což vede ke snížení 

zisků), míra inflace (s těží se určuje návratnost investic), úroková míra (zvyšování míry inflace 

je hrozbou pro podnik, jelikož její zvýšení způsobí zvýšení kapitálových nákladů). (17) 
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Sociální aspekty sledují tyto aspekty: programy pro různé skupiny, míra korupce, pracovní síla, 

dostupnost požadovaných profesí, dodržování pravidel pro zaměstnanost obyvatel. (17) 

Technologické prostředí analyzuje zejména tempo technologických změn, zastarávání výrobku, 

výrobní možnosti a životní cyklus výrobků. Analýza technologického prostředí je zejména 

důležitá pro odvětví, ve kterých probíhají rychlé změny v technologii a technickém vývoji. Pro 

podnik, které tyto aspekty nesleduje může mít fatální následky, naopak pro podnik, který dbá 

na tyto aspekty může představovat značnou výhodu před konkurencí. (7) 

3.2.2 Porterův model 5 sil 

Analýza trhu podle Portera je model, který je založena na pěti silách. Ty ovlivňují 

konkurenceschopnost firmy v okolí. To znamená, že společnost vstupuje na trh, kde podstupuje 

rizika pěti faktorů: (40) 

1) Analýza rizik a hrozeb nově vstupujících na trh. Hrozbami jsou firmy, které v momentální 

situaci nejsou konkurenty, ale jsou schopni se konkurencí stát, v případě, že se pro to 

rozhodnou. Pro ziskovost podniku představují potencionální konkurenti velkou hrozbu. Na 

druhou stranu, pokud je toto riziko nízké vytváří se příležitost ke zvýšení zisku v podobě 

zvýšení ceny. 

2) Analýza boje o pozici mezi konkurenty v daném sortimentu 

• Pokud je tato konkurenční síla slabá, podniky mají větší šanci zvýšit ceny a 

dosáhnout větších zisků. Pokud jde o silnou konkurenci vytváří se tzv. cenová 

konkurence. 

3) Analýza obchodní síly zákazníka 

• Zákazníci mohou vystupovat jako hrozba v případě, kdy požadují zlepšení servisu 

či vysokou kvalitu výrobku, to zvyšuje náklady výroby. Zatímco při slabá síla 

kupujících vytváří také příležitost pro firmu zvýšit cenu a tím získat vyšší zisk 

4) Analýza obchodní síly dodavatelů 

• Dodavatele představují hrozbu v momentu, když začnou zvyšovat cenu a firma musí 

přistoupit na tuto cenu nebo se spokojit s nižší kvalitou, obě cesty vedou ke snížení 

zisku. V opačném případě opět připadá v úvahu stejně jak u analýzy zákazníků 

požadovat snížení ceny a domáhat se o vyšší kvalitu  

5) Analýza substituce výrobků a služeb 

• Existence mnoho substitutů formuje konkurenční hrozbu v podobě omezující cenu, 

za jakou produkt prodává, což omezuje ziskovost firmy. Opět, v opačném případě, 
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pokud má firma málo substitutů vytváří se prostor pro zvýšení ceny, a tím i 

související zisk. 

3.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je analýza, která se využívá k šetření vztahů vnitřního a vnějšího prostředí 

podniku. Zaobírá se silnými stránkami podniku, ve kterých podnik vyčnívá a na slabé stránky, 

kde jsou její nedostatky. Dále řeší vnější prostředí podniku. Příležitosti, kterých se může daný 

podnik zabývat a případné hrozby, které mohou ohrozit podnikání. Rozdíl ve vnitřním prostředí 

a vnějším je, že na vnitřní prostředí máme vliv, můžeme ho určitým způsobem kontrolovat, 

zatímco na vnější prostředí nemáme žádný vliv a můžeme na tyto faktory pouze reagovat 

restrukturalizací podniku. Jedná se o malý počet položek, které poukazují, na jaké aspekty by 

podnik měl ubírat svoji pozornost. (10) 

Silné stránky a slabé stránky podniku nesmí být zdlouhavé, jelikož dlouhý seznam bodů 

charakterizující obchodní rysy společnosti způsobí nekoncentraci a neuvědomění si co je a co 

není důležité.  

SWOT analýza může být použita jak na vlastní podnik, tak i na analýzu konkurence. Prvním 

krokem je analýza prostředí, z kterého získáme informace potřebné pro pozdější analýzu 

SWOT, která, jak už bylo zmíněno výše, hodnotí silné stránky konkurence, vlastního podniku 

a jejich slabé stránky. (17) 

3.2.4 Marketingový plán 

Prodejní a marketingový plán udává podrobné vysvětlení naší prodejní strategie, cenového 

plánu, navrhovaných reklamních a propagačních činností a výhod produktů nebo služeb. 

Marketingový plán a následný prodej hrají velkou rolí v úspěšném podnikání. (6) 

Marketingová strategie pojednává o třech okruzích:  

• Cílový trh 

• Tržní pozice produktu 

• Marketingový mix 

Výběrem vhodného cílové trhu se odvíjí veškeré ostatní činnosti. Při jeho výběru se zejména 

zaměřuje na kupní sílu a velikost daného trhu.  
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Dále se určuje pozici produktu vůči ostatním konkurenčním produktům to je tzv. tržní pozice 

produktu. Je nutné vytyčit odlišnost nabízeného produktu a objasnit otázku proč by si zákazník 

měl pořídit právě tento nabízený produkt. 

Marketingový mix 4P je metoda produktové strategie, která je souhrnem 4 nástrojů, navzájem 

úzce související. Jedná se o jeden z nejdůležitějších základů marketingové strategie při 

provádění marketingu a prodeje. 

Marketingový mix se skládá ze 4 složek: (8) 

• Produkt 

o Je jakákoli nabídka, která je na trhu pro účel uspokojení určitých potřeb 

zákazníka. Jedná se o hmotný výrobek, službu, ale může se jednat také o 

například myšlenku. 

• Cena 

o Při stanovování prodejních cen se musí pohlížet na více faktorů, mezi které patří 

zejména výše nákladů na jednotku produkce a cenová politika rozhodujících 

konkurentů, cenová elasticita apod. 

• Distribuce 

o Distribučními kanály jsou velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce 

zákazníkům. Distribuci by se měla věnovat velká pozornost, jelikož zde se jedná 

o způsobů přepravy a použití prostředky pro dodání zboží, optimalizování 

distribučních cest a ochrany zboží během přepravy. 

• Podpora prodeje 

o Podpora prodeje se provádí zejména při vydávání nového produktu na trh. 

Základní způsoby podpory prodeje je prostřednictvím reklam a propagace, 

public relations a osobní prodej. 

Plán řízení popisuje náš řídící tým, zaměstnanci a struktura našeho podniku. Jde o stručný 

přehled právní struktury a manažerských zdrojů, zejména vnitřního řídícího týmu, externích 

zdrojů řízení a potřeb v oblasti lidských zdrojů. 

Operační plán vyjadřuje popis umístění našeho podniku jeho zařízení a vybavení, potřebné 

druhy zaměstnanců, požadavky na zásoby a dodavatele a veškeré další použitelné provozní 

podrobnosti jako například popis výrobního procesu. 
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3.2.5 Finanční plán 

Finanční plán je sekce, která vyznačuje, zda podnikatelský záměr je životaschopný. Je klíčovým 

prvkem při rozhodování, zda plán bude nebo nebude schopen přilákat nějakou investici do 

podnikatelského nápadu. Je nutné si uvědomit, že na počátku podnikání jsou potřebné určité 

finanční prostředky na financování nákladů do doby, než podnik obdrží první tržby tzn. 

prostředky na pořízení majetku, prostředky pro zahájení činnosti, úhrada nájemného, mezd, 

nakoupeného zboží apod. (7) 

Velice důležitý je popis požadavků na financování, podrobné finanční výkazy a jejich finanční 

analýzu, jelikož prokazují reálnost podnikatelského záměr. (6) 

Tvoří je tří základní složky: 

• Plánovaný výkaz zisku a ztrát  

• Plánovaná rozvaha 

• Plán peněžních toků 

3.2.5.1 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát zahrnuje náklady a výnosy, ale ne příjmy. Výnosy jsou tržby za prodej 

výrobků nebo služeb či u obchodních firem se jedná o marži což znamená rozdíl mezi prodejní 

a nákupní cenou. Náklady jsou velice důležité, zejména jejich správný výpočet. Správný 

výpočet nákladů je klíčový k úspěšnému podnikání. Náklady představují, bez ohledu, zda byly 

v daném období skutečně zaplacené, vynaložené peněžní částky podniku pro získání výnosů. 

(6) 

3.2.5.2 Cash flow 

Cash flow – Cash flow jsou peněžní toky, které představují pohyb peněz z a do podniku. 

Peněžní toky do podniku jsou toky přicházející od zákazníků, kteří si koupí nabízený produkt, 

pokud samozřejmě zákazník nezaplatí hned během nákupu, jedná se o pohledávku.  

Peněžní toky z podniku jsou v podobě plateb za výdaje jako např. nájemné, mzdy a jiné měsíční 

splátky. (7) 

3.2.5.3 Rozvaha  

Rozvaha je výkaz, který znázorňuje aktiva a pasiva v určitém časovém okamžiku. Jedná se o 

zobrazení čisté hodnoty podniku. Rozvaha je nejdůležitější částí ze všech tří účetních výkazů, 

jelikož představuj finanční zdraví podniku. (3) 
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3.2.6 Rizika podnikatelského plánu 

Rizika hrají důležitou roli při tvorbě podnikatelského plánu, jelikož zanedbání této části a 

nestanovení reálných rizik může vést k ohrožení úspěšnosti projektu a tím i budoucnosti 

podniku. Rizika, pokud nastanou, mohou způsobit, že příjmy nebo zisky podniku budou nižší 

než očekávání vlastníka. Rizikové faktory mohou být nazývány i hrozbami, jelikož ohrožují 

úspěch podniku a za mimořádných situací i samotnou existenci podniku. Rizika vycházejí jak 

z vnitřního, tak i z vnějšího prostředí. (7) 

Vnitřní rizika jsou rizika, která se týkají faktorů ovlivňující vnitřní fungování podniku. Vnější 

rizika se naopak vztahují na podnikatelské okolí. (8) 

V podnikatelském plánu musí být rizika popsaná, zejména ty, které mají přímý dopad na 

podnik. Dále musí být popsáno jakým způsobem bude podnik možným rizikům předcházet, 

samozřejmě jsou rizika, které nejsou ovlivnitelné, ale ty mají také zásadní dopad na podnik. (7)  

V případě podnikání v mezinárodním obchodě jsou rizika dále více specifické. Jedná se se o 

rizika z vývoje měnového kurzu, z ekonomické a politické situace v daném teritoriu. Dále 

s nimi související rizika přepravní, které je způsobeno například geografickou vzdáleností mezi 

jednotlivými trhy, neznalost tamního trhu, rozdílné sociální klima či rozdílné obchodní 

zvyklosti a právní předpisy jednotlivých států. (9) 
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Praktická část 
  



33 

 

4 Podnikatelský plán 

4.1 Exekutivní shrnutí 

Tento podnikatelský plán uvádí založení a chod exportní společnosti, která má sídlo v centru 

Prahy, Opletalova 28, Praha 1.  Název společnosti je Czech Africa Export s.r.o., jedná se o 

společnost s ručením omezením, která je založena jedním společníkem.  

Účelem je export zboží (solárních panelů) z České republiky do afrického kontinentu a 

konkrétně do Demokratické republiky Kongo.  

Sídlo společnosti, jak už bylo zmíněno, bude v centru Prahy v pronajatém prostoru, které je ve 

vlastnictví majitele společnosti. Toto opatření je provedeno z důvodu snížení prvotních 

nákladů. 

Společnost založil Dieudonné Mubenzem jako fyzická osoba, který má dva stálé zaměstnance. 

Podnikatelský plán dále obsahuje analýzu trhu, zákazníka a konkurence. V plánu je také použita 

analýza PEST, která poukazuje na zejména nestabilní politickou situaci v Kongu její 

ekonomické a sociální prostředí. Konkurence v Kongu v tomto odvětví není vysoká, ale 

politická situace stěžuje stabilní udržení na trhu.  

V dalších částech byl vysvětlen marketingový mix zejména objasnění distribuce zboží z České 

republiky do Konga a kalkulace ceny, organizační strukturu společnosti a definování 

jednotlivých zaměstnanců.  

V následující části podnikatelského plánu se vyskytují účetní výkazy, například počátečního 

kapitálu, který obsahuje prvotní náklady pro zahájení podnikání. Roční plán nákladů a výnosů, 

které obsahují přehled ročních nákladů (nájemné, mzdy, náklady na pořízení zboží) a přehled 

ročních tržeb. S tržbami byl proveden i výpočet z hlediska pesimistického, realistického a 

optimistického. 

Poslední stránky jsou věnované výkazu zisku a ztrát, rozvaze a cashflow a rizik. Výkaz zisku a 

ztrát obsahuje náklady a výnosy za první 3 roky. Rozvaha zahrnuje počáteční rozvahu, ale i 

rozvahy následujících let. Cash flow uvádí peněžní tok peněz ve společnosti také za 3 roky.  
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4.2 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti Czech Africa Export s.r.o., jak už z názvu vyplívá, je 

exportní činnost. Společnost se zabývá vývozem solárních panelů do střední Afriky, prvotním 

plánem je export do Demokratické republiky Kongo. Společnost solární panely nevyrábí pouze 

exportuje. 

Výběr této země není náhodný, ale je odůvodněn, jelikož tato země má obrovskou spotřebu 

přírodních zdrojů, tím je myšleno enormní kácení deštných pralesů, protože v Demokratické 

republice Kongo se z 90% využívá tradiční způsob osvětlení tedy dřevem. Vliv na tento způsob 

osvětlení je řada, ale hlavními činiteli jsou: špatná infrastruktura v Kongu, která neumožňuje 

spolehlivé zajištění distribuce vybranými produkty společností Czech Africa Export, s.r.o, na 

celém území, což jsou solárními panely a příslušenství (netýká se velkých měst).  

I přestože země oplývá obrovským potenciálem ve využití přírodních zdrojů, zejména vodních 

elektráren, je velká část obyvatelstva stále bez elektřiny kvůli už zastaralým instalacím. 

Pralesy v Demokratické republice Kongo jsou „druhými plícemi“ světa a dlouhodobý průběh 

by mohl vést ke kritickým situacím, proto by tento projekt mohl napomoct ke snížení tohoto 

způsobu získávání zdroje energií a samotného zlepšení rozvoje Konga.  

Míra elektrifikace v Kinshase je 44,1%, i přestože je to tak nejedná se o stabilní připojení. Dále 

vyplývá, že více jak polovina obyvatelstva Kinshasy nemá přístup k elektřině a díky zastaralé 

rozvodné sítě dochází ke ztrátám a vyráběná energie neuspokojuje očekávání obyvatelstva. (38) 

4.3 Cíl podniku 

Cíle společnosti byly definovány pomocí SMART analýzy.  

• S – Specifické cíle 

Neustále monitorování potřeby zákazníků. 

Dimenzování technických výrobků k uspokojení požadavků zákazníků. 

Inovovat technologii tak aby byly sníženy náklady na vstupu a výstupu. 

Zajistit rychlou návratnost prvotní investic. 
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• M - Measurable – měřitelné cíle 

K dosažení konkrétních a měřitelných cílů monitoruje společnost v terénu potřeby 

zákazníků, ve spolupráci s DEZA TECH SARL U. Je identifikováno 500 000 domů, 

které splňují podmínky k zavedení elektrické energie solárních panelů. K dosažení cíle 

byla zpracována analýza dostupnosti této technologie k zákazníkům.  

Byla provedena tržní odhady na základě dostupných informací. 

Na základě zpracování studie proveditelnosti byl kladen důraz na to, že byl zjištěn bod 

zvratu aby byly omezené ztráty firmy. Tento bod zvratu představuje minimální počet 

prodaných setů, což je 236 kusů. K zjištění tohoto bodu zvratu byla proveden výpočet, 

který prokazuje, že tento počet je bod zvratu (viz. Tabulka 19). To znamená při 

překročení tohoto minimální počtu směrem dolů dojde ke ztrátě. 

 

• A - Achievable/Acceptable – dosažitelné/přijatelné 

Přijatelné cíle představuje prodejnost, která bude minimálně ve výši 360 setů ročně. 

K dosažení těchto výsledků potřebujeme: 

- Pečlivé monitorování požadavků zákazníků. 

- Zajištění dodávky podle plánování instalace těchto panelů v Kongu. 

- Zabezpečení finančních operacích a toků Cash Flow. 

- Rychlé vyřízení případné reklamace.  

- Pojištění dodávaného produktu a pojištění firmy. 

 

• R - Realistic/Relevant – realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům) 

Díky marketingové sítě partnera DEZA TECH SARL U ví Czech Africa Export, s.ro., 

kolik je konkrétní počet zákazníků, které vyžadují instalace solárních panelů, měsíčně 

objednané instalace u společnosti DEZA TECH SARL U je 50-60. Tyto zákazníci již 

dostali přislíbené úvěry od bank.  

Dodavatel (Solartec) může zajistit poptávku do výše 100 setů měsíčně. Společnost 

Czech Africa Export, s.r.o. by tímto chtěla v druhém a třetím roce podnikání zvýšit 

dodávku setu o 5 kusů měsíčně. 

 

• T - Time Specific/Trackable – časově specifické/sledovatelné 

Dodávky produktů je stanovena na 82 dní předem je zde započítaná časová rezerva 26 

dní v případě jakékoliv prodlevy. Czech Africa Export musí monitorovat nejen své 

procesy dodávání zboží do Konga, ale také monitorování tamějších procesů a náklady 

s nimi spojené. 
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Níže je uvedena tabulka s jednotlivými procesy. 

Tabulka 2 Procesy 

Den Proces Náklady 

1 Platba na účet z Konga   

  Objednávka k dodavateli Práce, platba 

3 Dodání zboží od dodavatele Manipulace se zbožím 

8 Odeslání zboží do Konga Dopravné a pojištění 

34 Dodání zboží od dodavatele   

41 Celní Odbavení Clo 

48 Doprava z Matadi do Kinshasy dopravné  

55 Instalace Instalace 

26 Časová rezerva   

82 Celková doba procesů   
Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4 Poskytované produkty a služby 

Czech Africa Export s.r.o. bude poskytovat výrobky z oblasti alternativních zdrojů získávání 

elektřiny a tento způsob bude získáván pomocí solárních panelů. Demokratická republika 

Kongo je tzv. rovníkový stát, disponuje tedy ideálními podmínkami pro využití těchto panelů.  

Nebude se jednat pouze o solární panel, ale o tzv. Solární set, což bude obsahovat samotný 

panel, ale i další komponenty jako jsou baterie, měniče, regulátory, kabely, rozvodnice, 

konektory a další příslušenství bez kterých by solární panel nemohl fungovat.  

4.4.1 Produkt 

Prodávaný produkt je solární set, který se skládá ze 7 základní částí:  

• Panel 

• Baterie 

• Regulátor 

• Měnič 

• Rozvodnice 

• Rozvaděč 

• Příslušenství 

4.4.2 Služba 

Služby poskytuje náš partner v Kongu. Tyto služby můžeme rozdělit na dvě základní kategorie: 

instalace a servis. Nabídka těchto služeb většinou neprovádí jedna společnost, často musí 
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zákazník hledat jiné místní inženýry znalé v oboru anebo dochází, v horším případě, že 

zákazník sám instaluje solární panel, což není vůbec bezpečné. Dalším bonusem je servis, který 

garantujeme, jako případná údržba a kontrola funkčnosti dodávaného zboží. 

Při dodání zboží do Konga ho přebírá partner, který dále zboží zkontroluje, zda nedošlo 

k nechtěnému poškození při dodání. Pro přijímání a otevírání přijatého zboží musí být 

prováděno ve přítomnosti celního agenta. 

Služby budou zajištěny Konžským místním partnerem, který bude poskytovat služby ve smyslu 

instalace solárních panelů a servisu, v případě poškození nebo zajištění výměny opotřebených 

komponentů. Proto bude muset mít partner všechny pracovníky znalé v oboru a zaškoleni pro 

provádění těchto služeb. Jeden pracovník z našich řad bude pravidelně provádět cesty do Konga 

pro přezkoumání správného a řádného postupu místního partnera.  

5 Způsob financování 

Společnost bude financována jednou fyzickou osobu, která je i majitelem společnosti. Ze 

zákona je minimální počáteční vklad stanoven ve výši 1 Kč. 

Tabulka 3 Počáteční kapitál  

Počáteční kapitál Kč 

Náklady nutné k založení společnosti 15 900 

Vybavení a zařízení  65 140 

Nájemné  15 000 

Mzdy (+ sociální a zdravotní pojištění) 83 080 

Pojištění společnosti 49 138 

Režijní náklady 18 497 

Celkové náklady 246 755 

Celkové náklady zaokrouhleně 250 000 

Vklad Společníka 750 000 
 Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové měsíční náklady byly vypočteny na 246 755 Kč 

Majitel podniku se rozhodl vložit do počátečního vkladu částku v hodnotě 750 000 Kč.  

Dále nedílnou součástí je snaha o získání financování z různých zdrojů např. české banky i 

konžské banky, neboť existují různé programy, které se zaměřují právě na podporu rozvojových 

projektů, které splňují podmínky financování. Mezi těmito bankami v České republice počítá 

Czech Africa Export, s.r.o. s Českou exportní bankou, ČSOB, Komerční bankou atd.  
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V Kongu spoléhá na spolupráci DEZA TECH SARL U s bankou SOFIDÉ, Banque 

Commerciale du Congo, Procredit atd. Samotné financování závisí na mnoha faktorech, které 

vyžadují, aby každý projekt byl posouzen individuálně.  

 Úspěšné projekty pomáhají k snižování negativních dopadů využití primitivních zdrojů energie 

jako je například dřevěné uhlí.  

5.1 Rozvojové programy 

Tento záměr již získal podporu u společnosti DEZA TECH SARL U, která má již uzavřené 

smlouvy s některými bankami, které nemohou být z důvodu mlčenlivosti uvedené. 

Je velice nutné zdůraznit, že se jedná o projekt, který není pouze stanoven na dosažení zisku, 

ale také dbá a ctí hodnoty životního prostředí.  

6 Analýza podnikatelského prostředí 

6.1 Průzkum trhu 

Cílový trh je Konžská demokratická republika.  

Společnost Czech Africa Export, s.r.o., ve spolupráci s místním partnerem provedla hlubokou 

analýzu trhu a bylo zjištěno, že v konžském trhu je pro toto odvětví velká příležitost.  

Konžská demokratická republika má rozmanitý energetický potenciál jak už neobnovitelné 

zdroje (ropa, zemní plyn a uran), tak ale i obnovitelné zdroje energie (vodní, sluneční větrné). 

Vodní elektrárny tvoří 96% tuzemské výroby elektrické energie. I přes miliony dolarů 

financované od „dárců“, dnes pouze 9% procent obyvatel z celkových 70 milionů má přístup 

k elektřině 30% v městských oblastech a alarmující hrozivé 1% ve venkovských oblastech. 

Nemožný přístup k moderním službám se podepisuje jak na zdravotním, vzdělávacím a 

příjmech milionů konžských občanů.6 

V roce 2014 byl v konžské demokratické republice přijat nový zákon o elektřině, který 

umožňuje otevření sektoru nezávislým výrobcům tradiční a obnovitelné energie. K tomu 

mnoho univerzit a akademických institucí v Konžské demokratické republice vytvořilo 

střediska pro výzkum a vývoj obnovitelných energií jako sluneční energie a bionafta.1  

 Výrobky, které byly identifikovány, jsou velmi žádané, ale tím, že clo v Kongu je jedno 

z nejvyšších (40%) finální výrobek, není lehce dostupný každému zákazníkovi.  
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Společnost věnovala obrovskou pozornost podmínkám a načasování vstupu na tento trh. Ve 

spolupráci s místním partnerem DEZA TECH SARL U, díky své rozsáhle marketingové sítě 

dokázala provést průzkum potencionálních domácností a objektů, které splňují parametry 

základních podmínek k instalaci solárních panelů: Správná lokalita, stavební statika objektu, 

dostupnost, možnost získávání financování, tento průzkum byl prováděn na základě níže 

provedených informací 

Tabulka 4 Průzkum potenciálních vhodných objektů v Kinshase 

 Čtvrtě Kinshasy Populace Počet domů vhodné instalaci 

Bandalungwa  202 341 40000 

Bumbu 329 234 10000 

Kalamu 315 342 40000 

Kasa-Vubu 157320 40000 

Makala 253844 10000 

Ngiri-Ngiri 174843 10000 

Selembao 335581 10000 

Barumbu 150319 40000 

Gombe 32 373 20 000 

Kinshasa 164857 2000 

Kintambo 106772 40000 

Lingwala 94635 40000 

Mont Ngafula 261004 30000 

Ngaliema 683135 60000 

Kisenso 386151 1000 

Lemba  349838 35000 

Limete 375726 37500 

Matete 268781 20000 

Ngaba 180650 5000 

Kimbanseke 946372 500 

Maluku  179648 2000 

Masina 485167 1000 

Ndjili 442138 5000 

Nsele 140929 1000 

Celkem   500000 
Zdroje: Vlastní zpracování na základě podkladů DEZA TECH SARL U 

Konžská vláda již provedla opatření pro sjednocování různé agendy s celním odbavením 

(Guichet Unique Integral). 

Díky marketingové sítě DEZA TECH SARL U, byly prováděny v jednotlivých části města 

Kinshasa, kde se nacházejí konzultanti společnosti DEZA TECH SARL U.  

Průzkum trhu jsme prováděli pomocí porovnávání konkurence na trhu. V Konžské 

demokratické republice přímý distributoři, které by nabízeli s dodáním zboží i služby jako 
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servis, výměna vadných součástí, není. Zatímco nabízení pouze solárních panelů je v Kongu 

rozšířené, jak už bylo zmíněno, ve většině případech kvalita těchto výrobku je diskutabilní.  

Naše cílová skupina není věkově omezena, ale je omezena cenovou dostupností tzn. omezena 

počtem lidí, kteří jsou schopni si náš výrobek zakoupit. Díky spolupráce s bankou, kde mají 

zákazníci možnost získat úvěr prostřednictvím spolupráce DEZA TECH SARL U. Na základě 

provedeného průzkumu DEZA TECH SARL U. Zhruba 500 000 domů, které splňují normy 

k instalaci solárních panelů, ale z tohoto počtu jsou určité domy, které jsou špatně 

dimenzovány, a tudíž je nutná jejich rekonstrukce. Měsíčně se staví zhruba 250 nových domů. 

Potencionálních zákazníků v Kinshase je 1000 měsíčně. Nákup domu se pohybuje mezí 30 000 

USD až 40 000USD. Kompletní výměna elektrického obvodu a instalace solárních panelů 

vychází mezi 7 000 až 10 000 USD podle typu domu. DEZA TECH SARL U dokáže tyto 

náklady snížit od 5 000 do 8 000 USD. Kvůli těmto hrozbám (slabá kupní síla) jsme se rozhodli 

naši cílovou skupinu zaměřit pouze na hlavní město Konžské demokratické republiky, tudíž 

hlavní město Kinshasa. Je to logický postup z důvodu, že v hlavním městě je největší 

koncentrace obyvatelstva s finančními prostředky.  

V tomto případě značí, že potencionálních zákazníků je velice malá skupina. Proto se 

společnost rozhodli spolupracovat s místní firmou DEZA TECH SARL U je to z důvodu, že 

samotný vstup na konžský trh je velice náročný, a tudíž společnost využije spolupráce 

s zaběhlou místní firmou, která již má z mapovanou celkovou situaci na trhu a má vytvořenou 

vnitřní marketingovou síť, zároveň, že provádí školení inženýru, kteří dále provádějí instalaci 

těchto solárních panelů. DEZA TECH SARL U, také spolupracuje s dvěma místními bankami: 

Banque comercial du Congo (BCDC) a s rozvojovou bankou COFIDÉ. 

Jelikož kupní síla v Kongu je nízká a naše hodnota výrobku jsou vyšší (způsobeno dopravou a 

poplatky) navázali jsme spolupráci s výše zmíněnou firmou.  

6.2 PEST analýza 

Politicko-Ekonomické 

Dostupné informace jsou pouze do roku 2017. 

Politickým faktorem, který nejvíce v současné době může ovlivnit podnikání je neuspořádáním 

voleb koncem roku 2016, z důvodu zastaralých volebních rejstříků. Nedůvěra opozice vůči 

vládě, pokud jde o vůli dodržování nově sjednaným termínu po dohodě 31. prosince 2016 vede 

k různým stávkám a krve prolití, což zneklidňuje nejen konžské obyvatelstvo, ale zejména i 
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investory a podnikatele, kteří by chtěli vstoupit na tento trh. Nová dohoda, která byla podepsána 

31. prosince 2016 uvádí tzv. přechodné období, ve kterém bude Joseph Kabila prezidentem až 

do konce roku 2017. Tudíž volby nového prezidenta by se měli uskutečnit koncem roku 2018. 

Kritická situace může nastat v případě nedorozumění vládních stran, což by mohlo vést 

k ohrožení míru, který byl tak obtížně obnoven po mnoholetém sociálních nepokojí a válek. (2) 

Z důvodu absence schváleného rozpočtu funguje stát od začátku roku 2017 podle logiky tzv. 

prozatímních úvěrů, i přes špatnou makroekonomickou a politickou situaci, která je vnímána 

zejména, jak už bylo výše zmíněno z důvodu vládní situace. Nejvýraznějšími ekonomickými 

faktory ovlivňující společnost je vývoj HDP, míra inflace a vývoj úrokové míry. Jelikož v zemi 

dochází k neustálým korupcím a země je označena jako jedna z nejzkorumpovanějších zemí na 

světě. zdroj Sazba cla pro nového podnikatele může být vždy diametrálně odlišná, protože clo 

bývá většinou „obohaceno“ o různé poplatky a úplatky. (35) 

Vývoj HDP je velice důležitým faktorem, jelikož nám ukazuje vývoj země. Kongo je rozvojová 

země, tudíž vývoj HDP je velmi dobrým ukazatelem momentální ekonomické situace.  

Tabulka 5 HDP Demokratické republiky Kongo 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z portálu www.businessinfo.cz 

 

Z tabulky je patrné, že HDP v kongu má rostoucí tendenci, přestože je poslední rok sledování 

2016. Pro společnost je to dobrá zpráva, jelikož se jedná nejen o růst HDP ale i o růst životní 

úrovně. Což určuje zvýšení poptávky zboží naší společnosti. Nicméně mezi červnem 2016 a 

dubnem 2017 se hospodářská situace Konžské demokratické republiky významně zhoršila. 

Odhadovaná míra růstu v roce 2016 činila 2,4 % oproti 6,9 % v roce 2015 a v roce 2017 se 

odhaduje na 2%. Navzdory tomu dosáhl HDP v roce 2016 38,5 miliardy dolarů oproti 37 

miliardám dolarů v roce 2015. Zhoršení ekonomiky je částečně způsobeno poklesem 
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celosvětových cen nerostných surovin a ropy, jelikož se odhaduje na 95% vývozních příjmů 

Konžské demokratické republiky a pokračující politickou nestabilitou. Kongo dosáhlo jen 

malého pokroku v diverzifikaci ekonomiky, proto zůstává z globálního hlediska na volatilním 

trhu.35 

Míra inflace v Kongu se stále zvyšuje na začátku roku 2017 činila 12% a měla by se dále 

zvyšovat. Znehodnocování konžského franku vůči dolaru stále pokračuje a dodává vzestup 

indexu spotřebitelských cen. V případě stálého zvyšování indexu spotřebitelských cen by se 

životní podmínky obyvatelstva stále zhoršovala. Pro firmu by to znamenalo zvyšování ceny 

zboží. Neustále zvyšování ceny by, ale vedlo k neprodejnosti zboží. (36) 

V případě, že pokud situace v Kongu by měla stejnou tendenci značí to pro podnikání 

společnosti značná omezení. Hlavním omezením pro zlepšení podnikatelského klimatu je 

zejména spojeno s nedostatkem ve správní službě, vysoký výskyt korupce, nejistota právní a 

soudní, nedostatek kvalifikované pracovní síly. Poslední bod se týká naši společnosti a týká se 

potíží s přístupem malých a středních podniků k úvěrovému a finančnímu kapitálu. 

Sociální 

Konžský trh práce je stále příliš úzký a vyznačuje se silnými nerovnostmi, zejména vůči 

mladým lidem, zranitelným lidem a ženám.  Celková nezaměstnanost v Kinshase je 

z posledních dostupných údajů 18,8% Míra podzaměstnanosti přesahuje 50% a míra 

nezaměstnanosti mladých lidí přesahuje 35%. Struktura pracovních míst zůstává dominantní 

neformální práce, které tvoří téměř 88% z celkového počtu a z toho 59% v zemědělských 

činnostech a 29% v nezemědělském sektoru. V oblasti sociální ochrany v říjnu 2016 přijala 

dokument o národní sociální politice, tento dokument pojednává o podpoře národní strategie 

sociální politiky, měla by sloužit k zavedení účinné sociální ochrany, zejména pro zajištění 

všech sociálních dávek (pojištění pro případ invalidity, stáří, nemoci z povolání, rodinné dávky 

apod.) Což v podstatě znamená ochrana zaměstnance v případě jakékoliv životní situaci. (34) 

Tyto informace jsou velmi cenné jelikož statistiky v Konžské demokratické republice jsou 

odvozené z různých průzkumů, které nejsou velmi precizní. Společnost DEZA TECH SARL 

U, která má cca 500 konzultantů, provedla velmi pečlivý průzkum, který umožňuje s důvěrou 

zpracovat již výše uvedené údaje. Tento průzkum se zabýval širokou škálou lidí, těch kteří tyto 

předpoklady splňují. (viz. Odstavec 6.1. Průzkum trhu) 
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Technologické prostředí 

Technologický vývoj je pro náš podnik velice důležitý, zejména z pohledu dopravy zboží, 

instalace zboží a nové druhy solárních panelů. Co se týče dopravy využití nových technologii, 

pro zlepšení bezpečnosti a nepoškození zboží. Zjednodušení postupů při instalaci a údržbě.  

Dalším důležitým faktorem je pro nás zlepšení infrastruktury což by umožnilo zlepšení dopravy 

zboží i do mimo městských částí.  Zatím veškerá doprava do velkých měst je zajištěna zejména 

letecky. 

Tento navržený systém je ostrovní systém, což znamená, že se jedná o samostatné malé solární 

fotovoltaické centrály na výrobu elektrické energie, to znamená, že tyto solární panely nejsou 

připojeny na veřejnou elektrickou síť, která je ve velmi špatném stavu.  

 

6.3 SWOT analýza 

6.3.1 Silné stránky 

• Kvalita prodávaného výrobku 

Na základě provedeného průzkumu, naše partnerská společnost DEZA TECH SARL U 

dospěla k názoru, že výrobky z České republiky již tradičně mají dobrý zvuk v Konžské 

demokratické republice.  

Provedené testování poukázalo, že kvalita těchto výrobků je jedna z nejlepších, což 

vedlo ke spolupráci Czech Africa Export, s.r.o. a DEZA TECH SARL U. Kvalita 

spočívá v robustnosti, odolnosti proti přepětí, jednoduchá instalace, menší náklady na 

údržbu atd. 

• Enviromentální dopad 

Výrobky společnosti Czech Africa Export neovlivňují ovzduší a nezatěžuje životní 

prostředí. Byla provedena opatření, tak aby již při nákupu zařízení byly zahrnuty 

náklady za likvidaci odpadu, který vzniká po ukončení životnosti výrobku a to ve 

spolupráci se společnosti DEZA TECH SARL U, která provádí též recyklace tohoto 

odpadu. 

• Silné partnerství 

Je to klíčové opatření, které umožňuje, aby byla společnost Czech Africa Export 

schopna se prosadit skrze DEZA TECH SARL U na tamním trhu. Toto partnerství také 
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navazuje na dobré vztahy, které má DEZA TECH SARL U s místními bankami, které 

jsou ochotné půjčovat zákazníkům. 

• Silná marketingová síť 

Díky spolupráci se společností DEZA TECH SARL U, využívá Czech Africa Export 

zkušenosti silné marketingové sítě RMDTS, která se rozšiřuje velmi rychle a umožňuje 

rychlou zpětnou vazbu od zákazníků. 

• Originalita  

Přestože obchodování se solárními panely je již známa obchodní činnost, způsob, jakým 

zrealizuje obchodní aktivity v Konžské demokratické republice je velmi atraktivní, 

inovativní a originální. 

6.3.2 Slabé stránky 

• Nově založený podnik  

Každá nová firma se potýká s různými problémy, které zatěžují rozjezd obchodní 

aktivity: Neznalost kultury, neznalost obchodních zvyklostí, žádné zákazníky a 

partnery.  

V případě společnosti Czech Africa Export, s.r.o. je situace odlišná, neboť se již 

podařilo ve fázi marketingového průzkumu nalézt solidního partnera. Nicméně musí 

společnost kontinuálně monitorovat tuto situaci. 

• Cizí neznámý trh 

Konžská demokratická republika je známá svými bohatým množstvím nerostů, ale pro 

spolčenost Czech Africa Export, s.r.o. neznámý trh. Proto se v první fázi opírá o 

spolupráci se společností DEZA TECH SARL U. Tato spolupráce umožní umírnit 

důsledky neznalosti trhu tím, že získáváme obrovské zkušenosti od partnerské firmy. 

• Nejistý úspěch 

Žádná společnosti nemůže stoprocentně předvídat podnikatelskou budoucnost Konžské 

demokratické republiky. A tato budoucnost je třeba díky různými nástrojům velmi 

pečlivě monitorovat, tak aby byly omezeny případné negativní dopady.  

• Omezená prvotní investice 

Vzhledem k tomu, že Czech Africa Export, s.r.o. nemůže žádat o úvěr pro začátek 

podnikání, jelikož se jedná o zemi, která je nepojistitelná, byla provedena osobní 

investice v částce 750 000 Kč.    
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6.3.3 Příležitosti 

• Ohromné potřeby elektrické energie 

Devadesát procent obyvatelstva Konžské demokratické republiky nemá přístup 

k elektrické energii.  

Proto společná aktivita společnosti Czech Africa Export, s.r.o. a DEZA TECH SARL 

U je velmi vítaná a jistě přispěje k řešení nedostatku elektrické energie pro domácnost 

a malé a střední firmy. 

• Malá konkurence 

V Konžské demokratické republice je ve srovnání s potenciálem země velmi malý počet 

firem, které se zabývají instalací elektrické energie potažmo instalace solárních panelů. 

• Možnost získání financování pro zákazníka od partnerské banky 

Společnost DEZA TECH SARL U má partnerské dohody s místními bankami, které 

jsou ochotny půjčit domácnostem, malým a středním firmám k investování do 

obnovitelných zdrojů energie. 

• Rychlá návratnost investice 

Investice v této oblasti a v Konžské demokratické republice věří v rychlou návratnost 

díky všem ukazatelům, které byly zmíněny výše. 

6.3.4 Hrozby 

• Politická nestabilita  

Již několika let Konžská demokratická republika je v nestabilní politické, ekonomické 

a sociální situaci. Tato situace odpuzuje investory, a to má za přímé následky sociální 

nepokoje, stávky a chudobu.  

Politická elita si je toho vědoma a snaží se nalézt patřičné opatření ke zlepšení celé 

situace. 

• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Kvalita vzdělání v Konžské demokratické republice, díky nezaměstnanosti a chudobě 

je velmi problémová, a tudíž studenti technických oborů mají velmi omezené možnosti 

seznámit se se špičkovou technologií, což vedeme k tomu, že většina studentů není 

schopna získat práci. Přibližně 85% mladých studentů je bez zaměstnání. 

• Slabá kupní síla obyvatelstva 

Tento bod úzce souvisí s předchozím bodem, z důvodu malých investic do všech 

odvětví včetně vzdělání. 
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• Vstup nových konkurencí na trh 

V případě vstupu nové konkurentní firmy, musí společnost Czech Africa Export, s.r.o. 

a DEZA TECH SARL U vyhodnotit celou situaci, nýbrž ta může vést ke změně celé 

obchodní strategie v tomto oboru. 

• Legislativní změny 

V současné době konstatujeme ohromné úsilí vlády důsledně snižovat administrativní 

zátěže podnikatelům a zahraničním investorům (Guichet Unique), což umožňuje, aby 

všechny žádosti firmy, byly zavedeny u jedné instituce. 

• Recese konžské a české ekonomiky  

V okamžiku, kdy by došlo k recesi české a konžské ekonomiky následky na 

zahraničním obchodě by byly fatální, jelikož ceny nakoupených výrobků by se rapidně 

propadly a vznikly by společnostem obrovské ztráty, tato situace jedna z těch, která je 

velmi závažná pro existenci a rozvoj společnosti.  

 

Z analýzy je zřejmé, že nejvíce bodů se nachází pod odstavcích Příležitosti a Hrozby, což nám 

značí, že toto podnikání má veliký potenciál na tomto trhu, ale je velmi rizikové a je také velice 

závislé na změnách vnějších faktorů. 

6.4 Porterův model 

6.4.1 Analýza rizik a hrozeb firem nově vstupujících na trh 

Z pohledu nerozšířenosti odvětví obnovitelných zdrojů je pro potenciální nové konkurence 

velmi lukrativním místem. Hlavní bariéry, které brání novým podnikům vstup na trh je 

neznalost teritoria, špatná politická situace a zdroje financování.  

6.4.2 Analýza obchodní síly zákazníka  

Je důležité podotknout veškeré statistiky v Konžské demokratické republice díky politické 

nestabilitě a válkám jsou odhady odvozené z různých průzkum vládních, nevládních organizací, 

či světových organizací jako například OSN. 

Naše cílová skupina není přímo konkretizovaná na věk, ale spíše se jedná o rozdělení na ty, 

kteří mají možnost využití našich panelů a pro ty, kteří budou schopný si naše zboží koupit. 

Jelikož prvotním plánem je prodej zboží v hlavním městě Kinshasa, tudíž můžeme říct, že je 

naše cílová skupina je pouze hlavní město. Jak už bylo zmíněno přes 50% obyvatel v Kinshase 

nemá vůbec přístup k elektřině. Toto je naše cílová skupina. (38) 
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Zhruba 840 000 domácností nemá patřičné podmínky k bydlení a dalších zhruba 700 000 žijí 

ve velmi nevhodných podmínkách. 

Vycházíme-li z města, která má populaci cca 10 000 000 obyvatel a odečteme-li přibližně 2 

miliony a dělíme-li počtem lidí v jedné domácnosti (8 členů) můžeme vyvodit, že v Kinshase 

je okolo 1 250 000 domácností. Z tohoto počtu bylo vybráno 500 000 domácností, které splňují 

výše zmíněné podmínky. 

V Konžské demokratické republice jsou domy, které stály 250 USD, které dnes stojí 750 USD. 

Nejhorší domy, které stály dříve 150 USD dnes stojí 230 USD. Je nutné, ale podotknout, že 

tyto domácnosti nejsou v dobrém stavu. Každý nájemce je zodpovědný za zajištění určitých 

rekonstrukcí.  

Společnost DEZA TECH SARL U před instalacích solárních panelů provádí terénní průzkumy, 

které spočívají v prověřování statiky domů, průzkum elektrických instalací, jejich dimenzování 

a studie proveditelnosti. 

Na základě průzkumu trhu DEZA TECH SARL U je schopno si tento produkt opatřit 5% 

obyvatel Kinshasy, což je téměř 500000 objektů. V případě zlepšení politické situace v Kongu 

se tyto čísla mohou radikálně zvýšit.   

Při dimenzování požadovaného výkonu se sečte výkon všech spotřebičů a přičítáme ztráty 

solárních panelů, ztráty vedení a ztráty baterií. Tímto způsobem dostáváme skutečnou 

vyrobenou energii. 

Společnost DEZA TECH SARL U provedla průzkum, že v každé vytipované domácnosti 

v průměru pracují 3 členové rodiny, které jednotlivě vydělávají cca 18 000 Kč.  

Nákup a instalace jednoho solárních panelů vychází podle (výpočtu viz tabulka č.) je cena 97 

376 Kč, což odpovídá se současným kurzem (1 USD = 21 Kč) 4 637 USD.  

Za průzkum, dimenzování, instalaci, servis, a rekonstrukci celého elektrického obvodu a 

instalaci solárních panelů společnost DEZA TECH SARL U fakturuje cca 7000 USD až 10 000 

USD podle složitosti elektrické instalace a typu objektů.  

Získá-li klient úvěr od banky na dobu 4 let, uhradí měsíčně částku cca 2149 Kč (102 USD). U 

těchto vybraných objektů je každý tento klient schopen tuto částku bezproblémově uhradit. 
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6.4.3  Analýza obchodní síly dodavatelů 

Naše firma bude mít jednoho hlavního dodavatele. Jedná se o českou společnost, která nám 

dodává součásti, které mi poté vyvážíme jako jeden solární set.  

Dovozce – Solárních panelů, baterií, měničů, regulátorů 

Dodavatel byl vybrán na základě doporučení.  

Tabulka 6 Dodavatelé 

Zboží Dodavatel Alternativní dodavatel 

Solární set (Panel, Baterie, Měnič, Regulátor, 

Kabely, Konektory) 
Solartec MED s.r.o.   SVP solar, s.r.o. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Naším hlavním dodavatelem je společnost Solartec MED s.r.o. jedná se o společnost, která 

nabízí námi poptávané zboží v setu. Což je pro společnost na začátku podnikání výhodné 

z důvodu, kdyby došlo k zjištění závady zboží, jednalo by se o jednodušší komunikaci a 

vyřízení reklamací. 

Pokud by docházelo k problémům s dodavatelem, je společnost zajištěna dalším alternativní 

dodavatelem. SVP solar, s.r.o. tato společnost také nabízí solární sety, ale za vyšší cenu proto 

byla vybrána Solartec MED s.r.o. 

Při dobrému fungování je společnost v budoucnu připravena jednotlivé části setů poptávat 

přímo od výrobce. 

Výběr českého dodavatele je logický z důvodu, jednodušší dopravy a zejména v případě 

nutných výměn zboží či opravě, nejednalo by se o nikterak vysoké náklady. Zatímco výběr 

například výrobce z Číny by bylo velice složité nejen z pohledu dopravy zboží, ale zejména 

z pohledu důvěryhodnosti samotné společnosti.  

Naším hlavním dodavatelem je společnost Solartec MED, která nám dodává součásti. 

Společnost věří, že bude pro Solartec MED důležitým odběratelem nejen kvůli množství, které 

chce odebírat, ale také z pohledu konkurence, jelikož je v Česku velká konkurence v oblasti 

prodeje ostrovních systémů. Dále z pohledů substitutů společnosti například ČEZ, Innogy, Eon.  

Je důležité zmínit, že se nejedná o dodavatele, kteří přímo provádí výrobu solárních setů. 
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6.4.4 Substituty 

Substituty můžeme brát veškerý jiný způsob dodávání elektřiny obyvatelstvu. Bohužel 

substitutů v Kongu není mnoho, ty, které stojí za zmínku jsou například vodní elektrárny, jak 

už bylo zmíněno výše, obstarávají 96% veškeré elektřiny Konga. Zdá se to být vysoké číslo, 

ale ve skutečnosti je to pouhých 9% obyvatelstva. V dnešní době jsou vodní elektrárny velice 

zastaralé a Kongo již pracuje na výstavbě nových vodních elektráren i renovaci stávajících, 

bohužel z politické situace a po ekonomické stránce v tomto momentu není lehce 

realizovatelné. Jiný způsob elektrizace v Kongu je zanedbatelný. (38) 

6.4.5 Stavající konkurence  

Hlavním konkurentem je společnost GoShop pokud jde o širokou škálu výrobků, které nabízí, 

další konkurenti jsou Proton, Le Chantier, kteří nabízí pouze část služeb či výrobku ve srovnání 

se společností DEZA TECH SARL U.  

GoShop (dříve nazývaná Trameco) je konžská společnost, která se ze začátku specializovala na 

elektrotechnické služby. Jak se společnost rozšiřovala začala rozšiřovat i své služby například 

o dieselové generátory. Instaluje zařízení pro výrobu energie těžebních společnostech, 

rozvojových agenturách, vlády a nevládních organizacích, které jsou zapojeny do programů 

pomoci a rozvoje. GoShop má velké zkušenosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor 

energie. K jejím silným stránkám patří dlouholetá zkušenost v oboru (přes 30 let) a tím souvisí 

už i vybudovaná značka firmy. Slabinou našeho hlavního konkurenta bereme, právě 

zmiňovanou její diverzifikovanost tím je myšleno nabízení produktů z různých odvětví, ale 

nenabízí komplexní službu. (5) 

Největším konkurentem přetrvává neoficiální trh, tím je myšleno překup zboží na ulici. Jedná 

se o levné výrobky, které většinou pocházejí z Číny. 

V Kongu se jejich pobočky většinou nacházejí ve dvou největších městech Kinshasa a 

Lubumbashi.  

Hlavním problémem přetrvává malá kupní síla v Kongu. Lidé si běžně nemohou dovolit 

přístroje, které tyto společnosti nabízejí. Dalším problémem je černý trh, na kterém 

obyvatelstvo sežene výrazně levnější výrobek, ale s krátkodobou životností.  

Většina solárních panelů pochází z Číny, které mohou lákat cenovou dostupností, ale často je 

jejich kvalita a životnost diskutabilní. 



50 

 

6.4.6 Potencionální konkurenti 

Ze všech potencionálních konkurentů, což jsou Goshop, PROTON, Le Chantier,  je společnost 

DEZA TECH SARL U pro společnost Czech Africa Export, s.r.o. největším konkurentem, 

jelikož nabízí i při srovnání s ostatními konkurenty bezkonkurenční kompletní služby, proto po 

vzájemné dohodě je našim partnerem při rozvíjení strategie prodeje do Konga. Instalace a 

dimenzování domovních elektrických obvodů jsou velmi špatně provedené. Díky spolupráci 

s DEZATECH, dojde k řešení těchto problémů. 

Dále se potencionálním konkurentem stává každý, kdo chce vstoupit na tento trh s podobným 

produktem.  

Bohužel většině firem, které chtějí vstoupit do konžského trhu očekávají zlepšení 

makroekonomické a politické situace, poněvadž v současné době kromě finanční institucí, které 

nechtějí financovat projekty v kongu z důvodu nestability země a umístěni Konga do 7. skupiny 

(podle OECD) cenová nedostupnost nabízených výrobků omezuje potencionálním 

konkurentům vstup do Konga. (7) 

7 Marketingový mix 

7.1 Produkt  

Nejdůležitější částí produktu je jeho kvalita. To je základní kámen a směr, kterým se chce 

společnost vydat. Velký důraz je kladen na instalaci, a především na servis a případnou 

reklamaci, který bude k dispozici pro zákazníka. Jak již bylo zmíněno společnost DEZA TECH 

SARL U klade důraz na kvalitu. Cílem je mít vysokou kvalitu a zejména spokojené zákazníky, 

které se snaží dosáhnout 4 základními platformy: láska, transparentnost, spolehlivost a 

kompetence. Většina těchto zákazníků přichází k DEZA TECH SARL U přichází na základě 

doporučení jiného zákazníka, proto není možné snižovat kvalitu ani zanedbat detaily, které jsou 

základem úspěchu. 



51 

 

7.2 Distribuce 

Další důležitou a nejnákladnější částí je distribuce.  

Způsob dopravy zboží je možný námořní dopravou či leteckou dopravou.  

Letecká doprava  

Výhody 

• Rychlé dodání 

• Bezpečné dodání zboží 

Nevýhody 

• Vysoká cena  

Námořní doprava 

Výhody 

• Nižší náklady na dopravu 

Nevýhody 

• Doba dodání 

• Možné poškození zboží 

Tabulka 7 Letecká doprava 

DHL – Letecká doprava 

hmotnost/KS 300 - 9 999KG 

Zóna  9 

Cena letecké dopravy za 1 set 844 Kč 

Exportní množství v KG 3 000 KG 

Hmotnost výrobku 100 KG  

Počet kusů celkem 30 Setů 

Cena celkem za dopravu (844*30*100) 2 532 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů z www.dhl.cz/cs.html 

Prvotním plánem byla distribuce zboží pomocí letecké dopravy, důvodem bylo rychlé dodání 

zboží a zejména to, že zboží by bylo dopraveno bezpečně na letiště, které je přímo v hlavním 

městě Kinshasa.  

Kongo patří dle ceníku DHL do zóny 9 a z důvodu měsíčního vyváženého množství je 

společnost zařazena do hmotnostní skupiny 300 – 9999KG. Měsíčně bude vyváženo 30 kusů a 



52 

 

hmotnost 1 solárního setu je 100 KG, což znamená, že celková cena za export do Kinshasy by 

byla 2 532 000 Kč (30*100*844).  

Po provedení průzkumu je tento způsob dopravy velice nákladný a pro společnost, která se na 

začátku svého podnikání snaží minimalizovat své náklady, je tento krok nepřijatelný.  

Tudíž jsme se rozhodli pro druhý způsob dopravy, tedy námořní dopravu společností CS Cargo.  

Bude využit 1 kontejner. Cena využití jednoho kontejneru je 100 000 Kč tudíž roční přeprava 

je 1 200 000 Kč. Kapacita kontejneru je cca 270 setů.  V prvním roce podnikání bude roční 

přeprava zboží 360 setů což znamená 30 setů měsíčně. 

Při navýšení poptávky z Konžské demokratické republiky v následujících letech ze 30 setů 

měsíčně na 250 setů měsíčně, což znamená, že dokáže Czech Africa Export, s.r.o. za jeden 

kontejner cca 250 setů. Dochází ke snížení nákladů za dopravu a ke zvýšení zisku. 

Námořní doprava bude z německého přístavu v Hamburgu do přístavu Matadi. Objednané 

zboží od dodavatele vždy před zasláním zkontrolujeme, zda se nacházejí veškeré části setu, a 

že nejsou poškozeny. Po přezkoumání zasíláme zboží do přístavu v Hamburgu. Tento celý 

proces provádí i partner na cílové destinaci. Místní partner odběr příjme a dále zboží distribuuje 

zákazníkům, popřípadě uchovává na skladu. 

Vzhledem k tomu, že při stanovení cen společnost DEZA TECH SARL U, provedla hlubokou 

analýzu potřeb konkrétních zákazníků a dosáhla dohody o financování partnerskou bankou, a 

jak již bylo prokázáno tito identifikovaní zákazníci jsou schopni uhradit náklady souvisejícími 

se získaným bankovním úvěrem. 

Odběratel v den objednávky zaplatí celou částku za zboží. Po obdržení platby na bankovní účet 

provedeme celý proces dovozu zboží k zákazníkovi. Platba předem nebo neodvolatelným 

akreditivem. Platba probíhá tak, že pokud zákazník objedná produkt posílá se proforma fakturu, 

kterou používá k žádosti financování u banky (z legálních důvodu název neuveden), která má 

smlouvu se společností DEZA TECH SARL U. Tímto způsobem banka již předem hradí 

celkové náklady za vyžadované produkty a služby. 

Jelikož se jedná pro společnost o neznámé prostředí je dobré mít pro začátek podnikání 

stabilního místního partnera ve formě distributora, který bude pro nás vytvářet distribuční síť 

tou je DEZA TECH SARL U. 

Marketingová síť DEZATECH SARL U také známa pod zkratkou RMDTS (Réseau de Marketing 

de DEZA TECH SARL U) je platformou, která se skládá ze zákazníků, konzultantů, dodavatelů a 
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distributorů. Hlavním cílem této sítě je podporovat kvalitní služby a produkty, Cílem programu 

RMDTS je podporovat kvalitní služby produkty, aby zákazníci a partneři mohli co nejvíce těžit 

z těchto služeb. Druhým cílem je propagace těchto služeb. Dalším cílem je nabídnout 

partnerům, kteří mají zájem, odpovídající školení, aby mohli aktivně přispívat k rozšíření 

platformy RMDTS. 

Výhodou této sítě je snižování nákladů, zlepšení kvality výrobků a využití marketingových 

nástrojů, které zvyšují konkurenceschopnost společnosti. DEZA TECH SARL U, byla vybrána 

z důvodu jejich bezkonkurenčních služeb. 

7.3 Propagace 

Velice důležitá je pro nás propagace naší firmy na tamním území, dostat se do povědomí 

obyvatelstva pomocí, účastnění veletrhů, reklama v TV. Díky spolupráci se společností 

DEZATECH SARL U, která přímo školí své inženýry a má vlastní marketingovou síť a 

spolupracuje s místními masmédii, tudíž je propagace našich výrobků zajištěna. Dále je pro 

společnost velice důležitá komunikace přes sociální sítě, email a webové stránky. Pro udržování 

kontaktu se zákazníky, dodavateli.  

 Veletrh FIKIN je významný veletrh, který se koná v hlavním městě Kinshasa, každý lichý rok 

v červenci, kde bychom chtěli získat nové kontakty (potencionální partneři či zákazníci), ale i 

samotnou propagaci našeho zboží. 

Účast na společnosti na veletrhu probíhá ve spolupráci společnosti DEZA TECH SARL U, tím 

způsobem, že přispíváme dodání technologie, která se prezentuje na veletrhu a podílí se též na 

polovičních nákladů pronájmů stánku. DEZA TECH SARL U díky své silné marketingové sítě 

a propojení masmédií přispívá v oblasti reklam, komunikace se zákazníky, v oblasti rozboru 

jednotlivým zákazníkům a řešení jejich požadavků. 

Celkové náklady zahrnují pronájem stánku ve výši 2000 USD o rozměrech 3x2 metrů, 

propagace 1500 USD, doprava materiálu a montáž 500 USD, ubytování a stravování jednoho 

technika z ČR 725 USD. Proplacení cestovného pro technika z ČR 1500 USD. Tyto náklady 

(5500 USD = 130 725 Kč) jsou rovným dílem rozděleny mezi společnost Czech Africa Export 

a DEZA TECH SARL U.  

Celková cena propagace pro společnost Czech Africa Export je 65625 Kč. Jelikož se nejedná o 

trvalou propagaci, ale o jednorázovou akci bude propagace započtena do celkových nákladů ve 

výkazu zisku a ztrát.  
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7.4  Cena 

 Stanovení ceny je velice důležité nejen z pohledu zisku našeho podniku, ale také z pohledu 

našich potencionálních zákazníků, aby naši zákazníci byli schopni si náš produkt koupit. Proto 

musíme stanovit cenu s ohledem jak na naše vlastní náklady, zákazníky, ale také konkurenci. 

 Prvním cílem je stanovení ceny podle našich nákladů. I přestože cena zboží bude vyšší než u 

konkurence. Podnik si to může dovolit, z důvodu spolupráce již výše zmíněným partnerem a 

stanovení výhodných splátkových kalendářů pro zákazníky. Zákazník může získat 

spotřebitelský úvěr na 4 roky. Službu pro společnost zajišťuje konžská banka Banque 

Commerciale du Congo (BCDC), která umožňuje tzv. mikropůjčky s úrokovou sazbou 1,5% 

pro nečleny do 2 000 USD (42 000 Kč) pro klienty, kteří mají už zřízený účet u banky 5 000 

(105 000 Kč)USD. Níže je uvedena tabulka s podrobným propočtem. (44) 
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Tabulka 8 Splátkový kalendář 

Splátkový kalendář 

Měsíc Ke Splacení Měsíční splátka Úrok 1,5% Měsíční splátka s úrokem Splaceno 

1 91209 1983 1,015 2013 2013 

2 95259 1983 1,015 2013 4025 

3 93142 1983 1,015 2013 6038 

4 91025 1983 1,015 2013 8050 

5 88909 1983 1,015 2013 10063 

6 86792 1983 1,015 2013 12075 

7 84675 1983 1,015 2013 14088 

8 82558 1983 1,015 2013 16100 

9 80441 1983 1,015 2013 18113 

10 78324 1983 1,015 2013 20126 

11 76207 1983 1,015 2013 22138 

12 74090 1983 1,015 2013 24151 

13 71974 1983 1,015 2013 26163 

14 69857 1983 1,015 2013 28176 

15 67740 1983 1,015 2013 30188 

16 65623 1983 1,015 2013 32201 

17 63506 1983 1,015 2013 34213 

18 61389 1983 1,015 2013 36226 

19 59272 1983 1,015 2013 38239 

20 57155 1983 1,015 2013 40251 

21 55039 1983 1,015 2013 42264 

22 52922 1983 1,015 2013 44276 

23 50805 1983 1,015 2013 46289 

24 48688 1983 1,015 2013 48301 

25 46571 1983 1,015 2013 50314 

26 44454 1983 1,015 2013 52326 

27 42337 1983 1,015 2013 54339 

28 40221 1983 1,015 2013 56351 

29 38104 1983 1,015 2013 58364 

30 35987 1983 1,015 2013 60377 

31 33870 1983 1,015 2013 62389 

32 31753 1983 1,015 2013 64402 

33 29636 1983 1,015 2013 66414 

34 27519 1983 1,015 2013 68427 

35 25402 1983 1,015 2013 70439 

36 23286 1983 1,015 2013 72452 

37 21169 1983 1,015 2013 74464 

38 19052 1983 1,015 2013 76477 

39 16935 1983 1,015 2013 78490 

40 14818 1983 1,015 2013 80502 

41 12701 1983 1,015 2013 82515 

42 10584 1983 1,015 2013 84527 

43 8467 1983 1,015 2013 86540 

44 6351 1983 1,015 2013 88552 

45 4234 1983 1,015 2013 90565 

46 2117 1983 1,015 2013 92577 

47 0         

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Měsíční splátka je 2149 Kč s úrokem 1,5% což je 103 USD. Celkem bude za půjčku bankou 

zaplaceno 98837 Kč což znamená, že zákazník přeplatí 1461 Kč. Průměrná čistá mzda je 

v hlavním městě Kinshasa 17 429 Kč (816 USD). (41) 

Většina domácností v Kinshase je tvořena 2 až 3 pracujícími členy a jelikož průměrná mzda je 

17 429 Kč odhaduje společnost Czech Africa Export a DEZA TECH SARL U, že v případě 

celkového příjmu 2 pracovně aktivních osob je celkový příjem 34 858 Kč. To znamená, že 

splácení úvěru nebude žádný velký zásah do živobytí. 

Tabulka 9 Předběžná kalkulace ceny Czech Africa Export 

Czech Africa Export 

Kalkulace Množtsví Kč 

Panel 2 8 706 

Baterie 2 19 108  

Regulátor 1 1 027  

Měnič 1 2 663  

Kabely 2*40m 1 760  

Konektory 2 196  

Konstrukce   1 970  

Cena bez dopravy   35 430 

Doprava zboží k nám   800 

Doprava do konga   3333 

Cena s dopravou celkem   39 563  

Doprava MATADI - Kinshasa   111 

Skladování zboží   667 

Instalace panelů   2400 

CLO 50%   19 782  

Cena Celkem   62 523  

Marže 25%   15 631  

Prodejní cena   78 153  

Prodejní cena s DPH (16%)   90 658  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 10 Kalkulace ceny za předpokladu spolupráce s konžským partnerem 

Czech Africa Export 

 Množství Kč 

Panel 2 8 706  

Baterie 2 19 108 

Regulátor 1 1 027  

Měnič 1 2 663  

Kabely 2*40m 1 760  

Konektory 2 196  

Konstrukce   1 970  

Cena bez dopravy jednoho setu   35 430  

Doprava zboží k nám   800  

Doprava do konga   3 333 

Cena s dopravou do Konga   39 563 

Marže 15%   5 934  

Prodejní cena bez daně   45 498  

Konžský partner 

Doprava MATADI - Kinshasa   111  

Cena s dopravou do Kinshasy   45 609  

Skladování zboží   667  

Instalace panelů   2 400  

CLO 50%   22 805  

Cena Celkem   71 481 

Marže 10%   7 148 

Prodejní cena   78 629 

Prodejní cena s DPH 16%   91 209  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Byla provedena kalkulace ceny za předpokladu, že podnik Czech Africa Export bude provádět 

všechnu práci bez, místního partnera a taktéž byla provedena kalkulace za předpokladu 

spolupráce se společností DEZA TECH SARL U. Je to z důvodu, že DEZA TECH má 

nejvýhodnější ceny a podnik se musí snažit porovnat vlastní cenu i přestože DEZA TECH je 

vnímán jako partnerem. Výsledná cena jednoho solárního setu by byla při využití dodavatele 

Solartec 90 658 Kč. Je patrné, že tato částka je vysoká, zejména z důvodu cla, které bylo 

vyměřeno na 50%. Do cla jsou zahrnuty i případné náklady ve smyslu dalších poplatků při 

celním odbavením v přístavu Matadi. Na druhou stranu vyšla kalkulace lépe než, kdyby podnik 

spolupracoval s místním partnerem, Je to logické, neboť finální cena za produkt je zvýšena o 

náklady jak partnera, tak o jeho marži. 
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Cena je vyšší o cca 502 Kč, ale konkurenceschopná, jelikož podnik spoléhá na způsob platby 

prostřednictvím banky. To znamená, že zákazník po schválení, prostřednictvím banky, získá 

spotřebitelský úvěr, kterým pak zaplatí za objednané zboží. 

Z důvodu neznalosti místního trhu je důležité mít pro začátek podnikání místního partnera, 

který má přehled o ekonomické situaci v Kongu, další výhodou je jednodušší způsob vytváření 

distribuční sítě. 

7.5 Celková kalkulace  

Tabulka 11 Celková kalkulace ceny 

Czech Africa Export 

Předběžná kalkulace  Kč/360Ks/1.rok Kč/Ks/1. rok Kč/420Ks/2. rok Kč/Ks/2. rok Kč/480Ks/3. rok Kč/Ks/3.rok 

Cena bez dopravy 12754800 35430 14880600 35430 17006400 35430 

Doprava zboží do Czech Africa Export, s.r.o. 288000 800 336000 800 384000 800 

Doprava do konga 1200000 3333 1200000 2857 1200000 2500 

Cena s dopravou celkem 14242800 39563 16416600 39087 18590400 38730 

Zisk 15% 2136420 5935 2462490 5863 2788560 5810 

Prodejní cena bez daně 16379220 45498 18879090 44950 21378960 44540 

Konžský partner 

Cena bez dopravy 16379220 45498 18879090 44950 21378960 44540 

Doprava MATADI - Kinshasa 39 996 111 39 996 95 39996 83 

Cena s dopravou 16419 216 45 609 18 919 086 45 045 21 418 956 44 623 

Skladování zboží 240 120 667 280 140 667 320 160 667 

Instalace panelů 864 000 2 400 1 008 000 2 400 1 152 000 2 400 

CLO 50% 8 209 608 22 804 9 459 543 22 523 10709 478 22 311 

Cena Celkem 25 732 944 71 480 29 666 769 70 635 33 600 594 70 001 

Zisk 10% 2 573 294 7 148 2 966 677 7 064 3 360 059 7 000 

Prodejní cena 28 306 238 78 628 32 633 446 77 699 36 960 653 77 001 

Prodejní cena s DPH 32 835 237 91 209 37 854 797 90130 42 874 358 89 322 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové tržby za první rok jsou ve výši 32 835 237 Kč. 

Tyto celkové tržby jsou součet nákladů konžského partnera DEZA TECH SARL U. Tržby 

společnosti Czech Africa Export je pouze cena bez dopravy dále do Kinshasy a dalších nákladů, 

tudíž 16 379 220 Kč. 
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8 Organizační plán 

 Ve vedení společnosti je majitel podniku, který bude dále rozvádět organizační strukturu 

podniku. 

8.1  Vedení firmy 

Majitelem společnosti je Dieudonné Mubenzem 

Pozice:  

• Jednatel společnosti 

• Vedoucí provozu, marketingu a propagace, strategie  

8.2 Organizační struktura 

Podnik je na samém začátku fungování, tudíž organizační struktura není nikterak rozsáhlá.  

Podnik se musí snažit v prvním roce co nejvíce minimalizovat své náklady. 

Na začátku je tedy zaměstnaný pracovník, který má na starosti administrativu a pracovník na 

pozici logistiky, jehož náplní práce bude dohlížení na trajektorii zboží. 

Důležitým článkem je majitel společnosti, který musí udržovat kontakt jak s naším dodavatelem 

solárních setů, tak na druhé straně s místním partnerem v Kongu.  

Dobré vztahy jsou pro podnik klíčovým faktorem úspěchu podnikání. 

8.3 Odměňování pracovníků 

Pracovník na pozici administrativy bude přijat na plný úvazek s měsíční hrubou mzdou 20 000 

Kč. 

Pracovník na pozici logistiky bude přijat na poloviční úvazek 12000 Kč. 
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9 Finanční plán 

9.1 Zakladatelský rozpočet 

Majitel společnosti vkládá do podniku částku 750 000 Kč. 

9.2 Finanční prostředky na založení společnosti 

Náklady, které jsou nezbytné pro založení společnosti souvisí s návrhem loga, které bylo 

stanoveno na 3000 Kč a pro samotné založení společnosti byla využita služba společnosti 

Companies.cz, která vyřizuje veškeré právní náležitosti pro založení společnosti. Cena za tuto 

službu je 12 900 Kč. 

V ceně na založení s.r.o. je zahrnuto: 

• Příprava veškeré dokumentace pro založení s.r.o. 

• Zajištění notáře a výpomoc při přípravy zakladatelské listiny či společenské smlouvy 

• Úhrada veškerých poplatků spojené s ověřením dokumentů 

• Zastupování při jednání s úřady 

• Poradenství  

• Ohlášení živnosti, včetně úhrady poplatku 1 000 KČ 

• Registrace k placení daně z příjmu 

• Veškerá příprava a podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

Tabulka 12 Finanční prostředky potřebné k založení společnosti 

Finanční prostředky potřebné k založení společnosti Kč 

Návrh loga společnosti 3 000  

Založení s.r.o. (využití služeb Companies.cz) 12 900  

Celkem 15 900  

Zdroj: Vlastní zpracování 

9.3 Finanční prostředky na nákup vybavení a zařízení  

Náklady na vybavení a zařízení prostorů společnosti byly vyčísleny na 65140 Kč. V ceně je 

zahrnuta jak elektronika, tak i samotný nábytek. 
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Tabulka 13 Finanční prostředky na nákup vybavení a zařízení 

Finanční prostředky na nákup vybavení a zařízení  Počet KČ/KS Celkem KČ 

Počítač 2 10 990 21 980 

Kancelářské potřeby - 3 000 3 000 

Tiskárna 1 5 000 5 000 

Služební telefony 2 7 590 15 180 

Stůl 2 4 990 9 980 

Židle 10 1 000 10 000 

Celkem  17   65 140 

Zdroj: Vlastní zpracování 

9.4 Finanční prostředky na zahájení podnikatelské činnosti (měsíční náklady) 

Nejvyšší hrubá mzda je určena majiteli společnosti na 30 000 Kč. Dále jsou vypláceny mzdy 

účetní, který je zodpovědný i za veškerou administrativu ve firmě, jeho hrubá mzda je výši 

20 000 Kč a manažerovi logistiky s platem 12 000 Kč. Dále je připravena částka 65 000 Kč na 

marketingovou propagaci v Kongu.  

V režijních nákladech jsou zahrnuty náklady spojené s využíváním internetu 899 Kč a 

telefonních paušálů 1598 Kč. Je zde zahrnuto cestovné, jehož průměrná cena byla vyčíslena na 

26000 Kč. Je třeba podotknout, že se nejedná přímo o měsíční náklad, jelikož cesty do Konga 

budou uskutečnění přibližně 6krát do roka. Celkové pravidelné měsíční náklady byly stanoveny 

na 116 577 Kč. 

Tabulka 14 Finanční prostředky na zahájení podnikatelské činnosti 

Finanční prostředky na zahájení podnikatelské činnosti Kč/Měsíčně 

Nájemné 15 000 

Mzdy:  
1) Hrubé mzdy účetní 20 000 

2) Hrubé mzdy Manažer logistiky 12 000 

3) Majitel 30 000 

Zdravotní pojištění 9% 5 580 

Sociální pojištění 25% 15 500 

Mzdy celkem 83 080 

Režijní náklady:  
Cestovné 13 000 

Internet 899 

Telefonní paušál 1 598 

Kancelářské spotřeby 3 000 

Režijní náklady celkem 18497 

Pravidelné měsíční náklady celkem 116 577 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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9.5 Počáteční kapitál 

V počátečním kapitálu nutném pro začátek podnikání je zahrnuto nájemné, mzdy, vybavení a 

zařízení, režijní náklady a náklady nutné k založení společnosti. Celkové náklady jsou po 

zaokrouhlení 200 000 Kč. Vklad společníka je 750 000. 500 000 je vloženo jako základní 

kapitál a ze zbylých 250 000 byl vytvořen rezervní fond. Veškeré peněžní prostředky jsou 

vloženy na bankovní účet.  

Tabulka 15 Počáteční kapitál 

Počáteční kapitál Kč 

Náklady nutné k založení společnosti                     15 900     

Vybavení a zařízení                      65 140     

Nájemné                      15 000     

Mzdy (+ sociální a zdravotní pojištění)                     83 080     

Režijní náklady                     18 497     

Celkové náklady                   197 617     

Celkové náklady zaokrouhleně                   200 000     

Vklad Společníka                   750 000     

 Zdroj: Vlastní zpracování 

9.6 Tržby 

V následující tabulce jsou uvedené výpočty, které určují bod zvratu, to je, když náklady se 

rovnají tržbám, a tudíž firma nezískává ani neztrácí. Vzhledem k tomu, že cílem podnikání je 

maximalizace zisku musí se vyhledat hodnotu zisku, který je přijatelný, tak aby se zaručilo další 

fungování firmy. Z toho vyplývá, že takováto hodnota je 360 prodaných setů za rok.  

Aby se zajistilo dobré fungování společnosti nevystačí pouze s tímto výsledkem. Musí být 

vyhledáno, která varianta je pesimistická, realistická a optimistická. 

Pesimistické varianty jsou varianty kdy Czech Africa Export prodává 300 kusů a 360 kůsů 

ročně a vytváří zisk 170 201 Kč a 451 863 Kč. Jsou to pesimistické varianty z důvodu, že 

návratnost není taková, aby již byla navrácena prvotní investice v prvním roce podnikání.  

Realistická varianta je prodej 420 kusů vzhledem k tomu, že partner DEZA TECH SARL U, 

potřebuje 50-60 setů měsíčně a na základě již podepsané smlouvy s bankou, je tato varianta 

realizovatelná. Tato varianta umožňuje získat prvotní investici a vytvořit rezervy na další rok 

podnikání.  
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Optimistická varianta je varianta, která umožňuje posloužit partnerům v požadovaném 

množství a dále zajišťuje velmi rychlou návratnost investice. Aby bylo dosaženo výše 

stanovených výsledků je nutné nadále monitorovat ekonomické ukazatele a faktory, které 

mohou ovlivnit podnikatelský záměr Czech Africa Export, s.r.o., to jsou: úrokové sazby, míra 

inflace a ostatních negativních jevů. 

 

Tabulka 16 Odhad tržeb 

Roční náklady: 200 setů 250 setů 266 setů 300 setů 360 setů 420 setů 450 setů 

Nájemné (12*15000) 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 

Mzdy (+ sociální a zdravotní pojištění) 996 960 996 960 996 960 996 960 996 960 996 960 996 960 

Spotřeba materiálu 65 140 65 140 65 140 65 140 65 140 65 140 65 140 

Propagace 65363 65363 65363 65363 65363 65363 65363 

Pojištění společnosti 27299 34124 36268 40948 49138 57327 81896 

Režijní náklady 221 964 221 964 221 964 221 964 221 964 221 964 221 964 

Náklady na zboží 7912600 9890750 10523758 11 868 900 14 242 800 16 616 460 23737800 

Roční náklady 9 469 326 11 454 301 12 089 453 13 439 275 15 821 365 18 203 214 25 349 123 

Roční výnosy (tržby za prodané zboží) 9 099 600 11 374 500 12 089 453 13 649 400 16 379 220 19 109 160 27298800 

Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) -369 726 -79 801 0 210 125 557 855 905 946 1 949 677 

Základ daně -369 726 -79 801 0 210 125 557 855 905 946 1 949 677 

Daň z příjmu právnických osob (19%) -70 248 -15 162 0 39 924 105 992 172 130 370 439 

Čistý zisk (EAT) -439 974 -94 963 0 170 201 451 863 733 816 1 579 238 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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9.7 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát obsahuje roční náklady, které jsou 15 706 864 Kč a roční výnosy jsou 

16 379 220 Kč. Do výkazu zisku a ztrát jsou zahrnuty i náklady na spotřebu matriálu, což 

představuje nákup vybavení do kanceláře v Praze, dále náklady na Propagaci ve výši 65 363 

Kč. Náklady a výnosy jsou zobrazeny ve výkazu zisku a ztrát z čehož podnik zjistí roční 

hospodářský výsledek. V tabulce je uveden i hospodářský výsledek za první 3 roky podnikání. 

Celkový hospodářský výsledek v prvním roce podnikání je 491 664 Kč. 

Tabulka 17 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát Kč/1.rok Kč/2. rok Kč/3.rok 

Roční náklady:       

Nájemné (12*15000) 180 000 180 000 180 000 

Mzdy (+ sociální a zdravotní pojištění) 996 960 996 960 996 960 

Spotřeba materiálu 65 140 - - 

Propagace 65 363   65363 

Pojištění společnosti 49138 56637 64137 

Režijní náklady 221 964 221 964 221 964 

Náklady na zboží 14 242 800 16 416 600 18 590 400 

Roční náklady 15 821 365 17 872 161 20 118 824 

Roční výnosy (tržby za prodané zboží) 16 379 220 18 879 090 21 378 960 

Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) 557 855 1 006 929 1 260 136 

Základ daně 557 855 1 006 929 1 260 136 

Daň z příjmu právnických osob (19%) 105 992 191 316 239 426 

Čistý zisk (EAT) 451 863 815 612 1 020 710 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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9.8 Rozvaha 

Na začátku podnikání je základní kapitál 500 000 KČ a částka je vložena na bankovní účet. 

Podnik na začátku podnikání nemá žádný dlouhodobý majetek a vybavení a zařízení je 

zaúčtováno jako spotřeba materiálu.  

Konečná rozvaha prvního roku – Hodnota aktiv a pasiv na konci účetního období je 1 390 935 

Kč. Na konci roku nám vznikla v aktivech složka zásoby a proběhla změna stavu v položce 

peněžní prostředky přesněji bankovní účet. Zásoby na konci prvního roku jsou ve výši 1 086 

900 Kč je to z důvodu, že poslední zásilka bude exportována v dalším roce. V položce 

bankovním účtu je úbytek peněz na 168 536 Kč. 

V pasivech vznikly krátkodobé závazky vůči státu a zaměstnancům. Je to z důvodu, že tyto 

závazky budou splaceny až v dalším roce podnikání. Závazek vůči zaměstnanců je ve výši 

83 080 Kč. Daň placena v dalším kalendářním roce je v prvním roce 105 992 Kč. 

V prvním roce je hospodářský výsledek podniku 451 863 Kč. (viz. Tabulka 18) 
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 Tabulka 18 Rozvaha 

 Rozvaha číslo řádku  01.01.2019 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

AKTIVA CELKEM 1 750 000 1 390 935 2 291 871 3 360 691 

Dlouhodobý majetek  2 - - - - 

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 -  - - 

Dlouhodobý hmotný majetek   4 -  - - 

Dlouhodobý finanční majetek  5 -  - - 

Oběžná aktiva   6 750000 1 390 935 2 291 871 3 360 691 

Zásoby    7 - 1086900 1268050 1449200 

Pohledávky   8 - - - - 

Krátkodobý finanční majetek  9         

Peněžní prostředky   10 750 000 304 035 1 023 821 1 911 491 

1. Bankovní účet 11 750 000 304 035 1 023 821 1 911 491 

  12         

PASIVA CELKEM   13 500 000 1 390 935 2 291 871 3 360 691 

Vlastní kapitál    14 750 000 1 201 863 2 017 475 3 038 185 

Základní kapitál  15 500 000 500 000 500 000 500 000 

Výsledek hospodaření minulých let   16 - - 451 863 1 267 475 

1. Nerozdělený zisk minulých let  17     451 863 1 267 475 

Rezervní fond 18 250 000 250 000 250 000 250 000 

            

Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-)  
19   451 863 815 612 1 020 710 

Cizí zdroje       20 - 189 072 274 396 322 506 

Rezervy    21        

Závazky  22        

Dlouhodobé závazky   23        

Krátkodobé závazky   24 - 189 072 274 396 322 506 

1. Stát - daňové závazky a dotace 25 - 105 992 191 316 239 426 

2. Závazky k zaměstnancům 26 - 83 080 83 080 83 080 

Sociální a zdravotní pojištění 27  21 080 21 080 21 080 

Mzdy 28   62 000 62 000 62 000 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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9.9  Cash flow 

Pohyb peněz zachycuje tabulka výkaz o peněžních tocích – Cash flow za všechny tři roky. 

Tabulka 19 Cash flow 

CASH FLOW 1. rok 2.rok 3. rok 

EAT (Čistý zisk) 451 863 Kč 815 612 Kč 1 020 710 Kč 

Odpisy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Změna stavu pohledávek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Změna stavu závazků 189 072 Kč 85 324 Kč 48 109 Kč 

Změna stavu zásob -1 086 900 Kč -181 150 Kč -181 150 Kč 

CASH FLOW CELKEM -445 965 Kč 719 786 Kč 887 670 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle výsledku peněžních toků je v prvním roce podnikání cash flow záporné, cash flow se 

dostane do kladných čísel až ve druhém sledovaném období. Je to způsobeno tím, že na konci 

roku zůstávají zásoby, které budou exportovány až v dalším období. 

9.10 Návratnost investice 

Tabulka 20 Návratnost investice 

 Návratnost investice (ROI) 2019 2020 2021 

Čistý zisk 451 863 815 612 1 020 710 

 Počáteční investice  750 000 750 000 750 000 

ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]  -39,75% 8,75% 36,09% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve třetím sledovacím období je návratnost investice 36,09% 

9.11 Bod zvratu 

Minimální množství, k dosažení bodu zvratu je 266 kusů ročně a cena jednoho solárního setu 

v bodě zvratu je 43 449 Kč. 

Tabulka 21 Bod zvratu 

Bod zvratu Kč 

Fixní náklady za období 1 578 565 

Variabilní náklady na ks 39 563 

Očekávané prodeje 360 

Cena  45 498 

Výnos celkem 16 379 280 

Výnos v bodě zvratu 558 035 

Výnos na ks 1 550 

Bod zvratu v ks 266 

Cena Bodu zvratu 43 948 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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10  Hodnocení klíčových rizik 

I přes úspěšný start se bude podnik potýkat s překážkami, které mu budou komplikovat stabilní 

fungování. Hrozby a rizika vychází ze SWOT analýzy a jsou dále rozšířena.  

• Politická nestabilita  

• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

• Slabá kupní síla obyvatelstva 

• Vstup nových konkurencí na trh 

• Legislativní změny 

• Recese konžské a české ekonomiky  

• Nezájem zákazníků 

• Ekonomická rizika 

10.1 Politická nestabilita  

Politická nestabilita ve valné většině spočívá v nedodržení základních pravidel dělby moci 

například nedodržení ústavy, transparentnosti voleb, dodržení délky mandátu a soustředění 

moci v ruce jedné osoby (diktatura), sociální nepokoje, vojenské konflikty, vměšování do 

záležitostí jiných státu, nelegální přítomnost cizích vojsk a militárních skupin, korupce, špatná 

správa a etnické konflikty atd. 

Konžská demokratická republika již od vzniku suverénního státu v roce 1960 byla 

poznamenaná konflikty své elity, které vedli k první občanské válce od roku 1963 až 1968.  

Působení prezidenta Josepha Mobutu Sese Seko, který nastoupil k moci pučem bylo 

charakterizováno během 32 let diktátorským způsobem, řízení státních aparátů a 

administrativy.  

V roce 1997 byl svržen (Joseph Mobutu) Desirém Kabilou, který byl podporován vojny 

z Rwandy, Burundi a Ugandy. Tyto země dokázaly zvrhnout diktátora Mobutua přičemž tato 

vojenská intervence vedla k tvorbě různých vojenských a mafiánských skupin, které vytvořily 

velmi dramatické podmínky pro obyvatele východní oblasti Konžské demokratické republiky, 

kde bylo zabito nespočet žen, dětí a starých lidí. Tyto polovojenské a mafiánské skupiny těží 

nezákonně obrovské množství nerostných surovin z Konžské demokratické republiky a 

vyvážejí je nezákonně do celého světa.  
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Přestože má Konžská demokratická republika největší vojsk z OSN 20 000 mužů je stále 

situace na východě zemi velmi kritická. 

Nedodržení termínu konání již dohodnutých prezidentských voleb vedlo k nepokojům a 

stávkám a mnoho krveprolití.  

Tato fakta jsou velmi neuspokojivá a představují velké riziko při investování do Konžské 

demokratické republiky. 

10.2 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Díky chudobě většina konžských dětí nemá přístup ke vzdělání a ti, kteří se vzdělávají nemají 

patřičné znalosti, které by odpovídaly světovým trendům.  

Při zaměstnání inženýrů v oblasti energetiky, a tudíž i solární energie je nutné školit všechny 

inženýry a pracovníky, aby byli schopni korektně dimenzovat, instalovat, poskytovat 

požadované služby a údržbu. 

10.3 Slabá kupní síla obyvatelstva 

Jak již bylo uvedeno 50% obyvatelstva je bez práce, a proto většina mladých lidí i po skončení 

školy nemá možnost ke získání vhodné pracovní příležitosti. Z těchto důvodů byla zvolena 

strategie v přímém financování bankou, aby tyto výrobky byly dostupné, alespoň polovině 

zainteresovaných skupin. 

10.4 Vstup nových konkurencí na trh 

Velkým nebezpečím pro podnik je vstup nových konkurencí na trh, které by měli zajímavou 

nabídku pro naše zákazníky což by způsobil odliv našich zákazníků. Momentální konkurence 

v Kongu není zas až tak vysoká, ale do budoucna při zlepšení politické a ekonomické stránky 

musí podnik počítat s vysokým nárůstem konkurence. Způsob, jak držet „krok“ s konkurencí je 

zabezpečit co nejlepší servis a udržet prvky, které dělají tento podnik jedinečným. Díky 

spolupráci DEZA TECH SARL U využíváme stabilní spolupráce s bankou pro poskytování 

úvěrů a znalost tamních poměrů kultury, zvyklostí a zejména inovace stávajících domovních 

sítích za velmi přijatelné náklady. 
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10.5 Legislativní změny 

Při zhoršení politické situace v Kongu je pro podnik a jeho podnikání v této oblasti velkým 

rizikem. Samozřejmě momentální situace není nikterak přívětivá, ale při dodržení postupů je 

podnikání realizovatelný. Pokud dojde ke zhoršení, může nastat situace, vyšší korupce jak při 

předávání zboží v přístavu Matidi, nesmyslné poplatky od celních úředníku, tak i při 

komunikaci s úřady. To by způsobilo prohloubení teď už nejasnému právnímu rámci a 

neujasněných kompetencích vládních úřadů do obchodu a jejich úřednickou zvůli.  

10.6 Nezájem zákazníků  

Největším nebezpečím je, ale nezájem zákazníků o nabízený produkt. Může nastat situace, kdy 

zákazníci nebudou mít zájem kvůli vysoké ceně a spokojí se o levné zboží na které jsou zvyklé. 

Nezájem zákazníku či malý odkup se projeví na objemu tržeb a na schopnosti či neschopnosti 

vytvářet zisk.  

10.7 Ekonomická rizika 

Tato část úzce souvisí s politickou situací, při zhoršení politické situace dojde následně ke 

zhoršení ekonomické situace v Kongu. Další růst míry inflace by způsobil růst indexu 

spotřebitelských cen. Proto jsou tato rizika pečlivě monitorována jak Czech Africa Export s.r.o., 

tak i DEZA TECH SARL U. 

Z důvodu dosažení očekávaných výsledků je monitorováno také váha všech zmíněných změn 

a jejich dopady z hlediska finančního. 
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11 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo sestavit podnikatelský plán pro český podnik, který se 

rozhodl začít podnikat v Demokratické republice Kongo. Dalšími cíli bylo přiblížení 

situace a charakteristiky podnikatelského prostředí jak v České republice, tak v Kongu. 

Teoretická část se zabývala charakteristikou podnikatelských prostředí a daňových 

systému jak České republiky, tak Konžské demokratické republiky a v neposlední řadě 

podnikatelský plán. Byl vybrán podnikatelský plán, který nejvíce vyznačuje oblast 

podnikání firmy. Základem bylo stanovit druh podniku a jeho předmět podnikání, proto 

byla vybrána exportní společnost, jejíž hlavní činností je mezinárodní prodej solárních 

panelů.  

Následoval popis podniku, jenž zahrnoval základní informace o podniku, určených cílech, 

strategie k dopracování se k těmto cílům a popis jednotlivých pracovních pozic. Dále se 

čtenář může seznámit s prodávaným výrobkem a poskytovanými službami a bylo 

objasněno jakým způsobem budou tyto služby zajištěny.  

Po obeznámením s produktem a službami, byla provedena analýza podnikatelského 

prostředí pomocí PEST analýzy, která se zaměřuje především na vnější oblast 

podnikatelské prostředí: ekonomickou, politickou, sociální a technologickou. Dále bylo 

nutné zjistit pozici, ve které se podnik nachází v souvislosti s konkurencí. Proto byl použit 

Porterův model 5 sil, jenž analyzuje konkurenci, dodavatele, substituty, zákazníky a trh.  

Po provedení analýzy vnějšího prostředí bylo nezbytné provést analýzu vnitřního prostředí. 

Ta byla provedena pomocí SWOT analýzy, která odhalila silné stránky podniku, slabé 

stránky podniku, příležitosti a hrozby, které se před firmou mohou objevit. Po vyhodnocení 

všech analýz jsem byl schopen posoudit, že vnější prostředí firmy má velký vliv a staví ji 

do velmi těžké pozice zejména z pohledu rizik, ale při dodržení strategie by firma mohla 

tyto rizika přejít a zlepšit svou pozici vůči konkurenci. 

Po provedení analýz přišel na řadu marketingový mix, který slouží jako soubor 

marketingových nástrojů, které napomáhají splnit požadavky zákazníků, a tím dosáhnout 

cílů firmy.   

V závěrečné části práce bylo nutné sumarizovat všechny získané informace a přeměnit je 

do finanční podoby. Proto byl vytvořen spis, který obsahoval majetek (dlouhodobý a 

oběžný), mzdové a provozní náklady. Výpočtem bylo zjištěno, že základní kapitál, který 

byl vyčíslen na 750 000 Kč vystačí na pokrytí těchto položek. Dále byla zkoumána měsíční 
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výše nákladů a roční výnosy a náklady. Poslední část práce obsahovala sestavené potřebné 

výkazy zejména, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash flow.  

Sběr dat a sepsání celé bakalářské práce byl pro mě velkým přínosem, i přestože před jejím 

sepsáním jsem byl přesvědčen o jasném fungováním této firmy, tato práce mě vyvedla 

z omylu. Při získání spolupráce se společností DEZA TECH SARL U došlo ke zvratu, 

jelikož se tato společnost již zabývala od roku 2013 se stejnými činnostmi, které jsou 

součástí záměrů Czech Africa Export, s.r.o. Přes problémy, se kterými se Kongo potýká: 

ekonomické, politické či například vzdělanosti obyvatelstva má tento podnik šanci na 

úspěch, ale zvláště při zlepšení a správném fungování Konga. Pro Českou republiku má 

toto podnikání velký smysl v oblasti rozvoje exportní činnosti, navazování nových 

kontaktů s cizími trhy a vybudování určité spolupráce s Demokratickou republikou Kongo. 

Výsledek této práce může posloužit pro studenty, kteří se zabývají podnikatelskými plány 

a pro přiblížení situace v jedné z rozvojových zemí. 
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