
PODNIKATELSKÝ PLÁN MALÉHO PODNIKU
ABSTRAKT

Cílem bakalářské práce je vytvoření podnikatelského 
plánu. Tento plán se bude věnovat založení podniku 

zaměřujícího se na výrobu a prodej kojeneckého 
sortimentu. Teoretická část obsahuje hlavní pojmy, které 

jsou spojeny s podnikáním a podnikatelským plánem. 
Poznatky z teoretické části jsou aplikovány v praktické 

části, která by měla být předlohou pro realizaci 
podnikatelského plánu. Součástí praktické části je analýza 
trhu, výrobní plán, marketingová strategie nebo finanční 

plán.

ABSTRACT

This plan will focus on the establishment of a company 
focused on the production and sale of baby products. The 

theoretical part contains the main concepts that are 
associated with entrepreneurship and business plan. The 

knowledge from the theoretical part is applied in the 
practical part, which should be a template for the 

implementation of the business plan. The practical part 
consists of a market analysis, production plan, marketing 

strategy or financial plan.

SOUHRN

Předmětem podnikatelského plánu je založení společnosti 
s názvem Máma mámě, která se bude věnovat výrobě a 
prodeji kojeneckého sortimentu. Tuto společnost zakládají 

dlouholeté přítelkyně Andrea Šebestová a Ivana 
Horáková. Zakladatelky dbají na životní prostředí, proto 

chtějí, aby maminky znovu poznaly kouzlo 
nejednorázových plen, které jsou nejvíce škodlivé jak pro 

naši planetu, tak i pro děti. Dále je jejich cílem pomoci 
matkám, které si potřebují přivydělat. Jak již název může 
napovídat, tak se bude jednat o produkty, které vyrobí 

matky. Zákazníky chceme zaujmout hlavně naší kvalitou a 
cenově přijatelnou politikou. Látky, které používám pro 
naši výrobu, mají certifikát o nezávadnosti, a to přesněji 

Oeko tex standard 100 I. třídy - oděvy pro děti (do věku tří 
let). Proto produkty, které nabízíme, zaručí nejenom 

komfort dítěti, ale také jistotu matce, že dopřála svému 
dítěti kvalitní věc, která mu neublíží.

Produkt   Hlavní materiál Druhý materiál Barevné 
variace

Plena - svrchní kalhotky 100% polyester laminovaný 
polyuretan (PUL) 

Lemování: 100% 
polyester (fleece) 

Gumička: lastin - 100% 
polyuretan

6

Plena - vnitřní vložka

1. vrstva: 80% bambusová 
viskóza

20% polyester                                          
2. vrstva: 100% polyester

 - 1

Mantinel do dětské postýlky 100% bavlna 100% vatelín 4

Hnízdo pro miminko 100% bavlna
100% vatelín, 100% 

polyester (výplň)
4

Čelenky 100% bavlna
Lastin - 100% 

polyuretan
4
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ZÁVĚR PRÁCE

Z vypracovaného podnikatelského plánu vyplývá, že 
tento podnikatelský záměr je realizovatelný a 
životaschopný. Jako veliké plus považuji to, že 

produkty, které tvoří tento plán, patřily, patří a budou 
patřit v kojeneckém sortimentu mezi nejvíce potřebné 

a užívané. Také tento podnikatelský záměr nemusí 
čekat na správný moment vstupu na trh, jelikož je 

kojenecký sortiment vyhledáván celoročně. 
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