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Tento byznysplán operuje se situací, kdy se jako podnikatel se živnostenským listem 

rozhodnu vydat stolní hru s názvem Proroctví1. Tuto hru jsem vymyslela sama, 

živnostenský list vlastním a náklady na mou vlastní práci se v této („jednočlověčí“) 

firmě odečítají od zisků. Předpokládám, že základní vybavení (telefon, počítač) 

vlastním a že podnikám doma, s těmito položkami tedy nekalkuluji v rámci vstupních 

nákladů. Plán je vypracováván s perspektivou na dva roky, během nichž bude kromě 

základní hry vydáno také jedno rozšíření (těch může být celkem pět – tato 

charakteristika může posloužit pro případné dlouhodobé plánování). 

 

Zdrojem financí pro podnikatelský záměr bude půjčka u banky 485.000 Kč, 

poskytnutá s úrokem úrok 10% p.a. Náklady na výrobu jsou kalkulovány pro 2000 

kusů hry. 

Grafické zpracování krabice 9 000,- 

Výroba krabic 80 000,- 

Grafické zpracování herního plánu 9 000,- 

Výroba herního plánu 127 000,- 

Grafické zpracování kartiček 18 000,- 

Výroba kartiček 90 500,- 

Výroba pravidel 10 000,- 

Další doplňky (žetonky 67 000,- kostky 20 000,- podstavečky 4500,-) 91 500,- 

Kompletace a balení (doplňky 10 000,- krabice 8 000,-) 18 000,- 

Výrobní náklady celkem 453 000,- 

Reklama v časopise Dech draka 5 000,- 

Reklama v časopise Legenda 5 000,- 

Reklama v časopise Pevnost 8 000,- 

Reklama v časopise ABC 10 000,- 

Celkové náklady 481 000,- 

 

 

 

 

                                            
1 Pozn.: Název hry proroctví a některé její charakteristiky jsou převzaty od skutečné hry, kterou vydalo 
nakladatelství Altar v prosinci minulého roku a kterou můžete potkat ve specializovaných 
knihkupectvích. Rozšíření zatím neexistuje, jeho název (Démoni, Nemrtví) je fiktivní. 



PRODEJ: Koncová cena 650,- 

za 650,- se prodá 60 ks (známým atd.) 39 000,- 

za 455,- (30% rabat) se prodá 600 ks (obchodům) 273 000,- 

za 325,- (50% rabat) se prodá 1300 ks (distributorům)  422 500,- 

zbylých 40 ks bude použito na reklamní účely  

Celkové výnosy 734 500,- 

ZISK 253 500,- 

 

Předpokládáme, že k vyprodání hry bude třeba jednoho roku, s tím, že za půl roku 

bude vyprodána přibližně polovina nákladu hry, tedy že tržby budou činit 367.250 Kč.  

Po tomto půlroce bude ke hře vydáno rozšíření Démoni, také v nákladu 2000 kusů. 

Grafické zpracování krabice 9 000,- 

Výroba krabic (měkká krabice, menší rozměr) 35 000,- 

Grafické zpracování herního plánu (malý plán) 2 500,- 

Výroba herního plánu 30 000,- 

Grafické zpracování kartiček 13 000,- 

Výroba kartiček 70 000,- 

Výroba pravidel 10 000,- 

Kompletace a balení (krabice nutno skládat) 12 000,- 

Výrobní náklady celkem 181 500,- 

Reklama v časopise Dech draka 5 000,- 

Reklama v časopise Legenda 5 000,- 

Reklama v časopise Pevnost 8 000,- 

Reklama v časopise ABC 10 000,- 

Celkové náklady 209 500,- 

  

PRODEJ: Koncová cena 290,- 

za 290,- se prodá 60 ks (známým atd.) 17 400,- 

za 203,- (30% rabat) se prodá 600 ks (obchodům) 121 800,- 

za 145,- (50% rabat) se prodá 1320 ks (distributorům)  191 400,- 

zbylých 20 ks bude použito na reklamní účely  

Celkové výnosy 330 600,- 

ZISK 121 100,- 



Opět předpokládáme, že k vyprodání rozšíření bude třeba jednoho roku, za půl roku 

bude vyprodána přibližně polovina nákladu hry, tedy že tržby budou činit 165 300 Kč. 

Další náklady období (za rok) 

Skladování, administrativa, telefony… 20 000,- 

 
FINANČNÍ PLÁN 

začátek období – půjčka - 485 000,- 

po půl roce  

výnos z prodeje poloviny Proroctví 367 250,- 

náklady na výrobu Démonů - 209 500,- 

náklady období 10 000,- 

vráceno bance - 100 000,- 

ZISK 47 750,- 

po roce  

zisk z prvního pololetí 47 750,- 

výnos z prodeje druhé poloviny Proroctví 367 250,- 

výnos z prodeje poloviny Démonů 165 300,- 

náklady období - 10 000,- 

úrok bance (5% ze 485 000,- a 5% 385 000,-) - 43 500,- 
CELKOVÝ ZISK 562 800,- 

 

Možnosti vývoje pro další rok 
V druhém roce mohu, vzhledem k dosaženému zisku, buď podnikání ukončit, nebo 

využít potenciálu hry a vydávat její pokračování. Tyto varianty v číslech popisují 

následující tabulky. 

splacení dluhu bance - 385 000,- 

doprodání Démonů 165 300,- 

ukončení podnikání 307 100,- 

 

na začátku roku  

reedice Proroctví 2000 ks (bez nákladů na grafiku a reklamu) - 417 000,- 

splacení části dluhu - 100 000,- 

zisk 9 800,- 



rozšíření Nemrtví (obdobné náklady jako Démoni) - 209 500,- 

výnos z prodeje reedice Proroctví 734 500,- 

výnos z doprodeje Démonů a prodeje poloviny Nemrtvých 330 600,- 

náklad období 20 000,- 

úrok bance - 28 500,- 

splacení zbytku dluhu 285 000,- 

zisk 731 600,- 

CELKOVÝ ZISK 741 400,- 

 

Další případná reedice či rozšíření už mohou být plně financovány z vlastních zdrojů. 

 

Celý tento příklad je trochu zjednodušený, neboť počítá s pravidelným prodejem hry, 

vždy 2.000 kusů za rok. Nicméně i v případě, že skutečnost bude jiná, nebudou 

výsledky podnikání o mnoho odlišné. V případě, že hra bude úspěšnější (resp. méně 

úspěšná), než je předpoklad, bude celý cyklus rychlejší (resp.pomalejší), což se 

projeví pouze ve výši úrokových nákladů a případně ve výši nákladů období.  

Celý projekt může skončit neúspěchem pouze v případě, že se nepodaří prodat ani 

prvních 2.000 kusů hry Proroctví. Vzhledem k situaci na trhu se ale dá předpokládat, 

že by k tomu dojít nemělo – kvalitních původních českých her totiž není mnoho, a 

stolní hry zahraniční provenience jsou mnohem nákladnější (až na výjimky od 1000 

Kč výše). 


