






ABSTRAKT 

Diplomové práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro zaloţení 

kadeřnického salónu, který se bude nacházet v obci Nový Hrádek v Královéhradeckém 

kraji a bude provozován jako ţivnost fyzické osoby. Návrh podnikatelského plánu 

vychází z teoretických poznatků a zpracovaných analýz (SLEPT, SWOT, Porterova 

analýza konkurenčních sil) a volí vhodné strategie, aby uspokojoval potřeby zákazníků 

a vytvářel přidanou hodnotu pro majitelku.  
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ABSTRACT 

The master’s thesis concerns with creating of a business plan for establishing a 

hairdressing salon which will be situated in Nový Hrádek in Královéhradecká area and 

will be carried on a trade. The proposal of business plan is based on theoretical 

knowledge and on compiled analysis (SLEPT, SWOT, Porter analyse) and chooses 

convenient strategies for the needs of customers and create a value added creation for 

the possessor.  
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ÚVOD 

Lidé o svůj vzhled pečovali jiţ ve starověku a stejně tak se dá hovořit i o kadeřnických 

sluţbách. Zejména bohaté vrstvy z počátku nosili různé ozdoby a později začali dbát o 

celkovou úpravu svého vzhledu, jehoţ nedílnou součástí byl právě účes. 

Takzvanými průkopníky byli starověcí Egypťané. Kadeřnické sluţby byly poskytovány 

otroky. První kadeřnické salóny vznikaly v Aténách a tehdejší kadeřník musel navíc 

ovládat i manikúru a pedikúru. S nástupem křesťanství kadeřnictví postupně uvadalo, o 

kadeřnické sluţby nebyl zájem. Ten se začal navracet s nástupem baroka. Ţeny chtěly 

být opět krásné, upravené, proto začala růst touha po krásných účesech. Zajímavé je, ţe 

v té době se mohli ţenských vlasů dotýkat pouze ţeny, neexistovali muţští kadeřnici. 

To se změnilo aţ za vlády Ludvíka XV. Muţští kadeřnici dokonce ţeny překonali. 

V této době nastal opravdový rozmach kadeřnictví, začaly se objevovat různé 

kadeřnické soutěţe, jak domácí tak mezinárodní. 

Největší změny v péči o vlasy přineslo 19. století. V roce 1875 Francouz Marcel 

Grateau začal pouţívat ţehličku a kulmu na vlasy. V tomto období vznikl např. první 

kartáč na vlasy či šampón. V roce 1890 byla otevřena první kadeřnická akademie a 

nacházela se v Chicagu ve Spojených státech amerických. Ve 20. století se kadeřnické 

sluţby staly dostupné pro všechny třídy obyvatel a začaly se více sledovat módní 

trendy. 

Účesy se v průběhu času neustále mění. Po většinu času byly diktovány módou a dobou 

konkrétní doby. Např. v dřívějších dobách bylo nemyslitelné, aby si ţena pořídila krátký 

účes apod. V současné době to jiţ neplatí, nejsme ničím omezování. Záleţí pouze na 

výběru kaţdého z nás, po čem touţí, v čem se cítí dobře a krásně.  
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu, který poslouţí jako 

podklad pro zaloţení nového kadeřnického salónu ve městě Nový Hrádek 

v Královéhradeckém kraji. Majitelkou a zároveň kadeřnicí bude moje sestřenice Radka 

Beková. Důvodem pro zaloţení salónu byla absence kadeřnických sluţeb na Novém 

Hrádku a v okolních obcích.  

Mezi dílčí cíle patří zpracování teoretických podkladů, analýza současné situace, návrh 

jednotlivých částí podnikatelského plánu a na závěr souhrnné hodnocení projektu jako 

celku. 

V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska důleţitá pro sestavení 

podnikatelského plánu. Kadeřnické studio bude provozováno jako ţivnost fyzické 

osoby, proto je tato část zaměřena především na přiblíţení ţivnostenského podnikání a 

podnikatelského plánu. V další části práce je provedena analýza problémů a současné 

situace. K tomu byla pouţita SLEPT analýza, Porterův model konkurenčních sil a 

marketingový mix. Na základě výsledků byla sestavena SWOT analýzu, která umoţní 

přehledně zobrazit moţné hrozby a příleţitosti vnějšího prostředí v kombinaci se 

silnými a slabými stránkami podniku. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení, tedy 

konkrétní podnikatelský plán pro zaloţení kadeřnického studia.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

V teoretické části je pouţita legislativa platná k 31. 12. 2010. 

2.1. Podnikání 

Podnikání definuje § 2 odst. 1. Zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.“ 

Podnikatelem podle obchodního zákoníku je [9]: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních právních předpisů, 

 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.  

Podle § 5 odst. 1 Obchodního zákoníku se podnikem rozumí soubor hmotných, jakoţ i 

osobních a nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo 

vzhledem k své povaze mají tomuto účelu slouţit.  

Dále se zaměřím pouze na ţivnostenské podnikání, mezi které kadeřnické sluţby patří, 

konkrétně mezi ţivnosti řemeslné. 

2.2. Ţivnostenské podnikání 

Ţivnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání. 

Definici ţivnosti tento zákon vymezuje v § 2 jako „soustavnou činnost, která je 

provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení 

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ [8] 
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Obrázek 1 - Rozdělení ţivností 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ţivnosti ohlašovací, při splnění podmínek stanovených ţivnostenským zákonem smějí 

být provozovány na základě ohlášení. Koncesované ţivnosti, smějí být provozovány na 

základě koncese. [8] 

2.2.1. Podmínky provozování ţivnosti 

Ţivnost můţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky 

stanovené Ţivnostenským zákonem. Tyto podmínky se dělí na všeobecné a zvláštní a 

jejich splnění musí být prokázáno jak při vzniku ţivnostenského oprávnění, tak i po 

celou dobu provozování ţivnosti. 

Mezi všeobecné podmínky u fyzických osob patří: 

 dosaţení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost. [8] 

Mezi zvláštní podmínky patří odborná nebo jiná způsobilost a liší se podle druhu 

ţivnosti: 

ŢIVNOSTI 

KONCESOVANÉ OHLAŠOVACÍ 

VOLNÉ 

VÁZANÉ 

ŘEMESLNÉ 



15 

 

 u ţivnosti řemeslné odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22 ţivnostenského 

zákona, 

 u ţivnosti vázané odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 ţivnostenského 

zákona, 

 u ţivnosti volné, není jako podmínka provozování ţivnosti odborná způsobilost 

stanovena. [8] 

U ţivností řemeslných se musí prokázat odborná způsobilost jedním z následujících 

dokladů o: 

 řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru 

vzdělání, 

 řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru 

vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, 

 řádném ukončený vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 

 řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních 

programů a studijních oborů, nebo 

 uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o 

uznávání odborné kvalifikace, 

 ověření nebo uznání dosaţené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě 

zákona o uznání výsledků dalšího vzdělávání. [8] 

V ţivnostenském zákoně je uvedeno, jakým způsobem lze tyto doklady nahradit a to 

např. dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru. 

Pokud podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky provozování ţivnosti, můţe provozovat 

ţivnost prostřednictvím odpovědného zástupce.  

Odpovědného zástupce definuje Ţivnostenský zákon v § 11. „Odpovědný zástupce je 

fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz ţivnosti a za 

dodrţování ţivnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu.“ 

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky stanovené 

ţivnostenským zákonem.  
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2.2.2. Vznik ţivnostenského oprávnění 

Aby fyzická osoba mohla začít podnikat, musí získat ţivnostenský list, který vydává 

ţivnostenský úřad. Před podáním ţádosti si musí podnikatel opatřit dokumenty 

prokazující splnění všeobecných i zvláštních podmínek.  

Při ohlášení ţivnosti na Ţivnostenském úřadě můţe podnikatel ihned podat přihlášku 

k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a zaregistrování k daním. 

2.2.3. Provozování ţivnosti 

Podnikatel provozuje svoji ţivnost v provozovně, jejíţ definice je uvedená v § 17 odst. 

1 Ţivnostenského zákona. „Provozovnou se rozumí prostor, v němţ je ţivnost 

provozována. Za provozovnu se povaţuje i automat nebo obdobné zařízení slouţící 

k prodeji zboţí nebo poskytování sluţeb a mobilní provozovna.“ 

Protoţe kadeřnické sluţby patří mezi sluţby poskytované spotřebitelům, musí být 

provozovna trvale a zvenčí viditelně označena, následujícími údaji: 

 jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, 

 provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli. [8] 

2.2.4. Výhody a nevýhody ţivnostenského podnikání 

Nedá se obecně říci, která právní forma je pro podnik nejlepší, kaţdá má určité výhody i 

nevýhody. Při volbě vhodné právní formy se musí vzít v úvahu především druh 

podnikatelské činnosti, její rozsah a rizikovost podnikání. Vhodnost zvolené právní 

formy nemusí být trvalá. Z počátku můţe být výhodné pro podnikatele podnikat jako 

fyzická osoba, ale s růstem firmy můţe být výhodnější právní formu změnit. 

Ţivnostenské podnikání má následující výhody a nevýhody.  

Výhody: 

 Minimum formálně právních povinností při zakládání firmy. 

 Velmi nízké správní výlohy nutné pro zaloţení firmy. 

 Není stanoven minimální povinný vklad při zakládání společnosti. 
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 Není povinnost zveřejňování účetní závěrky. 

 Podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení. 

 Případné změny probíhají poměrně rychle. 

 Samostatnost a volnost při rozhodování. 

 Jednoduché přerušení či ukončení činnosti. 

 Lze zvolit daňovou evidenci či účetnictví. 

 Moţnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně z podnikání paušální 

částkou, je-li to pro podnikatele výhodnější.  

 Zisk z podnikání je zdaněn daní z příjmu fyzických osob, je moţno uplatnit 

nezdanitelné částky a jiné odpočitatelné poloţky. 

 Lze přizvat osobu ţijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako 

spolupracující osobu a přerozdělit na ni kromě pracovních povinností také část 

příjmů a výdajů z podnikání a vyuţít tak moţnosti daňové úspory. [1, str. 41] 

Nevýhody: 

 Vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení majetkem podnikatele. 

 Moţné finanční problémy v podnikání se mohou projevit v rodině podnikatele. 

 Vysoké poţadavky na odborné i ekonomické znalosti podnikatele. 

 Časté funkční přetíţení podnikatele. 

 Omezený přístup k bankovním úvěrům 

 Problémem je zaručení kontinuity podnikání a omezená ţivotnost podniku daná 

délkou ţivota majitele. [1, str. 42] 

2.3.  Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán (záměr) obsahuje především poslání firmy, které vychází ze 

stanovených dlouhodobých a krátkodobých cílů firmy i ze strategií, které k dosaţení 

těchto cílů povedou.  

„Je to jakási vizitka firmy, která musí přesvědčit na první pohled.“ [7, str. 49] 
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2.3.1. Význam podnikatelského plánu 

Úloha podnikatelského plánu se dá rozdělit na interní a externí. Z interního hlediska se 

podnikatelský plán sestavuje pro podnikatele samotného. Slouţí jako pomůcka pro 

správné vedení společnosti a jeho kontrolu.  

Z externího hlediska se podnikatelský plán sestavuje především pro investory. Sestavuje 

se nejen při zakládání nové společnosti, ale i ve fungujících společnostech, které 

potřebují získat finanční prostředky. Při oslovení banky či investora je společnost velmi 

důkladně prověřovaná a kvalitně zpracovaný podnikatelský plán, jí můţe pomoci 

potřebné prostředky získat.  

Z této definice můţeme rozdělit hlavní typy osob podle uţitku z podnikatelského plánu, 

a to na: 

 majitele, 

 manaţery, 

 potencionální investory 

Tyto skupiny osob mají rozdílné motivy pro pouţití podnikatelského plánu, ale mezi 

společné motivy patří hodnocení proveditelnosti a ţivotaschopnosti zakázky nebo 

projektu, protoţe všichni mají zájem, aby daný projekt prosperoval. Dále vytvoření cílů 

a rozpočtů a stanovení kalkulací, aby bylo jasné, jaké mnoţství finančních prostředků 

bude potřebné. [4] 

2.3.2. Podnikatelský plán u ţivnostenského podnikání 

Pro podnikatele podnikajícího na základě ţivnosti má podnikatelský plán největší 

význam při zahájení podnikání. V České republice se jeho sestavování často opomíjí a 

jediným důvodem proč ho podnikatel sestaví, je na ţádost banky při ţádosti o úvěr.  

U ţivnostenského podnikání jsou podnikatelské plány jednodušší a nejsou tak podrobně 

zpracované jako u větších podniků. [4] 
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2.3.3. Účel podnikatelského plánu 

Jak uţ bylo napsáno výše, podnikatelský plán slouţí k více účelům, ale dá se říci, ţe 

obecně slouţí: 

 jako manaţerský nástroj určený k řízení ţivnosti či společnosti, nebo 

 jako podklad pro získání cizích (finančních zdrojů, typicky podnikatelského 

úvěru z banky. [4, str. 42] 

Před sestavováním podnikatelského plánu by podnikatel měl mít vţdy jasno v tom, proč 

podnikatelský plán sestavuje a případně pro koho. 

2.3.4. Obsah a struktura podnikatelského plánu [2] [4] [5] 

Zpracování podnikatelského plánu má vţdy stejný účel, a to zaujmout investora hned na 

začátku, představit společnost, říci kolik potřebuje a co tím banka či investor získá. 

Rozsah a propracovanost jednotlivých podnikatelských plánu a jejich struktura se bude 

lišit dle jednotlivých společností. Např. rozdílný podnikatelský plán bude mít nová 

společnost neţ ta, která na trhu jiţ působí.  

Základní části podnikatelského plánu: 

 titulní strana 

 obsah 

 celkové shrnutí 

 popis podniku 

 definice produktu 

 definice trhu 

 marketingová a prodejní strategie 

 technicko-technologická charakteristika 

 finanční část 

 informace o řízení podniku 

 vztah k ţivotnímu prostředí 

 hodnocení rizik 

 přílohy [7] 
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Titulní strana 

Titulní strana obsahuje základní identifikační údaje o společnosti, mezi které patří název 

a sídlo společnosti, právní forma, datum zaloţení, předmět podnikání, kontaktní údaje 

apod… 

Obsah 

Díky obsahu se zlepší vyhledávání jednotlivých informací v podnikatelském plánu.  

Celkové shrnutí – exekutivní souhrn 

Přestoţe tato část patří hned za úvodní stranu, zpracovává se aţ po sestavení celého 

podnikatelského plánu, protoţe shrnuje údaje z jeho jednotlivých částí. Při zpracování 

by měl být podnikatel velmi pozorný, protoţe uţ při čtení této části se investor 

rozhodne, zda číst celý podnikatelský plán nebo ne.  

Exekutivní souhrn by měl popisovat: 

 zakladatele / manaţera (klíčové lidi) s uvedením argumentů, proč bude právě jím 

záměr úspěšně realizován, 

 produkty a sluţby, především učit čím jsou speciální a atraktivní pro trh, 

 trh, 

 silné stránky, 

 strategii, která se vyuţije pro dosaţení stanového cíle, 

 klíčová finanční data ve zjednodušené formě, 

 potřebné finanční zdroje a způsob, jakým budou spotřebovávány. [4] 

Názor autorů na rozsah se velmi liší. Jeden autor píše o délce zhruba 3 – 4 stránky, jiný, 

ţe by neměl přesáhnout délku jedné stránky, ale dá se říci, ţe přečtení této části by 

nemělo trvat více neţ deset minut. Souhrn by měl být stručný, výstiţný, srozumitelný a 

především by měl zaujmout.  

Popis podniku 

Tato část se liší u nově vzniklé společnosti, která popíše především důvod jejího vzniku 

a vysvětlí původ podnikatelského plánu. Společnost s několikaletou působností popíše 
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svoji dosavadní činnost, změny, ke kterým došlo během její existence i dosaţené 

úspěchy. 

Dále zde musí být uvedené cíle, kterých chce společnost dosáhnout, případně stanovené 

strategie k dosaţení těchto cílů.  

Do této části spadá i zaměstnanecká politika, podniková infrastruktura provozovny, 

kontaktní údaje o lokalitě provozovny apod…. 

Definice produktu 

Tato část obsahuje detailní popis produktu společnosti, tedy výrobku nebo sluţby. U 

výrobku se musí popsat jeho vzhled, technické parametry, kvalita, různé doplňkové 

sluţby a především popsat v čem se liší nebo v čem je lepší neţ výrobky konkurence. 

Nesmí se zapomenout na vlastnická práva, jako jsou patenty, licence nebo ochranné 

známky.  

U popisu sluţby je to podobné. Vysvětlíme její princip, jak bude poskytována a jaké 

vybavení k tomu potřebujeme. 

Definice trhu 

Aby podnikatel uspěl, musí pro svůj výrobek či sluţbu najít uplatnění na trhu. S tím 

souvisí jedna z nejdůleţitějších, i kdyţ často také nejsloţitějších činností, a to důkladně 

provedený průzkum trhu. Měli bychom z něho zjistit informace o velikosti trhu a jeho 

očekávaném vývoji, o způsobu uplatnění na trhu, o konkurenci a jakým způsobem jí 

chce společnost konkurovat apod.  

Marketingová prodejní strategie 

Tyto strategie často rozhodnou o tom, zda bude podnikatelský plán úspěšný. Je potřeba 

promyslet, jakým způsobem se uvede výrobek na trh a s jakou cenou, jaká bude jeho 

reklama a podpora prodeje a jak ho budeme distribuovat.  
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Technicko-technologická charakteristika 

U výrobní společnosti se popíše celý výrobní proces, technologie, pouţívaná zařízení a 

stroje, materiál a jeho dodavatelé. Uvede se zde, i jestli bude společnost vyrábět celý 

výrobek sama nebo jestli bude výrobu některých komponent zadávat subdodavatelům. 

V neposlední řadě se uvedou i materiálové a mzdové náklady.  

U společnosti poskytující sluţby se popíše charakter sluţby, tedy v čem sluţba spočívá 

a jak funguje.  

Finanční část 

Finanční plán se sestavuje přibliţně na 3 – 5 let a mělo by z něj být patrné především to, 

kolik finančních prostředků bude potřeba, jak se s nimi bude nakládat a jaká bude jejich 

rentabilita. 

Finanční plán by měl obsahovat soupisy finančních potřeb podniku, základní účetní 

výkazy za různá období (výkaz cash-flow, výkaz zisků a ztrát, rozvaha a analýza bodu 

zvratu), soupisy aplikace vlastních zdrojů, fondů. [4] 

Informace o řízení podniku 

Tato část ukáţe kvalitu řízení ve společnosti. Jsou zde popsáni zakladatelé, vedoucí 

pracovníci, způsob jejich odměňování a velikost jejich pravomocí, ale především jejich 

odborné vzdělání a dosaţené výsledky v minulosti.  

Vztah k ţivotnímu prostředí 

V posledních letech se pozornost soustřeďuje na ochranu ţivotního prostředí čím dál 

víc, proto by v podnikatelském plánu tato část neměla být opominuta. Mělo by být 

popsáno, jaký vliv bude mít podnikatelský záměr na ţivotní prostředí. Např. jaké budou 

vznikat odpady a způsob jejich likvidace. 

Hodnocení rizika podnikatelské záměru 

V této části je nutné analyzovat všechna rizika, která mohou podnikání ohrozit a moţné 

způsoby jejich řešení.  
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Moţná struktura „obvyklých“ rizik podniku, které mohou vést aţ k bankrotu podniku: 

 majetková rizika, jako jsou majetkové krádeţe, obchodní podvody, přírodní 

katastrofy, poţár, 

 zákaznická rizika, např. dlouhodobé zakázky (záruky, podpora), odpovědnost za 

škodu, nedobytné pohledávky, 

 personální rizika, jako je nepoctivost zaměstnanců, ztráta klíčových pracovníků, 

konkurence dřívějších pracovníků. [4] 

Přílohy 

Sem zařadíme např. ţivotopisy klíčových osob, nájemní smlouvy, průzkumy trhu, 

předběţné dohady s hlavními odběrateli, předběţné dohody s dodavateli materiálu a 

surovin, certifikáty apod.  

2.3.5. Poţadavky na podnikatelský plán 

Zpracovaný podnikatelský plán by měl splňovat určité poţadavky, a to: 

 být stručný a přehledný, 

 být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů, 

 demonstrovat výhody produktu či sluţby pro uţivatele, resp. zákazníka, 

 orientovat se na budoucnost, 

 být co nevěrohodnější a realistický, 

 nebýt příliš optimistický z hlediska trţního potenciálu, protoţe to sniţuje 

důvěryhodnost, 

 nebýt však ani příliš pesimistický, 

 nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

 upozornit na konkurenční výhody projektu, na silné stránky firmy a na 

kompetenci manaţerského týmu, 

 prokázat schopnost společnosti hradit úroky a splátky v případě uţití bankovního 

úvěru k financování projektu, 

 být zpracován kvalitně i po formální stránce [2]. 
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2.4.  Nástroje analýzy [1] 

Analýzu prostředí firmy rozdělím na analýzu vnitřního prostředí a analýzu vnějšího 

prostředí. 

Ve vnitřní analýze by se měl posuzovat podnik jako takový. U nově vznikajícího 

podniku je doporučováno vycházet z produktu a získat odpovědi na otázky proč by si 

měli zákazníci náš výrobek kupovat. V čem je náš výrobek lepší neţ výrobky 

konkurence apod.  

Z interní analýzy bychom měli zjistit následující výstupy: 

 soupis základních informací o podniku, 

 definovaný centrální cíl, případně další dílčí cíle, 

 základní popis výrobků a sluţeb, které budeme realizovat, 

 základní finanční propočty hospodaření alespoň na tři roky, 

 seznamy podnikových zdrojů (hmotných, nehmotných, finančních, lidských) 

 popis představy organizace podniku / podnikání [4] 

Při analýze vnějšího prostředí budeme posuzovat „svět kolem nás“. Tyto vlivy je dobré 

brát jako neměnné, protoţe podnik je většinou nemůţe nijak ovlivnit. Mezi vlivy, které 

na podnik působí, můţeme zařadit např.: 

 globální vlivy, 

 sociální vlivy, 

 politické vlivy,  

 technologické vlivy, 

 ekonomické vlivy, 

 lobbistické vlivy, 

 média. 

V této diplomové práci pouţiji některé doporučované analytické nástroje jako např. 

SWOT analýzu, SLEPT analýzu, Porterova modelu konkurenčních sil a 

marketingového mixu. 
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2.4.1. SLEPT analýza 

Tato analýza slouţí k identifikaci a zkoumání různých externích faktorů, které působí na 

organizaci. Slouţí jako podklad pro vypracování prognóz o důsledcích pro další rozvoj. 

Součástí je ekonomická situace, politická situace, legislativa, sociální faktor a 

technologický faktor. 

Sociální faktory 

Zahrnují různé demografické ukazatele jako např. velikost populace, věkovou strukturu, 

geografické rozloţení, úroveň dosaţeného vzdělání atd., makroekonomické 

charakteristiky trhu práce jako rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti apod. nebo 

sociálně-kulturní aspekty, mezi které patří ţivotní úroveň obyvatel.  

Legislativní faktory 

Mezi tyto faktory patří existence a funkčnost podstatných zákonných norem jako je 

obchodní právo, daňové zákony či legislativní omezení. 

Ekonomické faktory 

Mezi ně patří především makroekonomické ukazatele jako inflace, hrubý domácí 

produkt a příjmy obyvatelstva, úrokové sazby, daňové podmínky apod… 

Politická situace 

Hodnotíme politickou situaci ve státě, její budoucí vývoj, dále hodnocení externích 

vztahů např. regionální nestabilitu apod. 

Technologické faktory 

Obsahují nové vynálezy a objevy, rychlost realizace nových technologií, obecnou 

technologickou úroveň a její růst.  
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2.4.2. Porterův model konkurenčních sil 

Model, který se velmi často pouţívá při analýze oborového okolí podniku. Slouţí 

především k poznání konkurenčního prostředí.  

Tento model se skládá z následujících oblastí: 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

 Vyjednávací síla odběratelů 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

 Hrozba substitučních výrobků 

 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů by neměla být tak vysoká, aby si dodavatelské firmy mohli 

zvyšovat ceny či sniţovat kvalitu nebo kvantitu dodávek. Síla dodavatelů je tím vyšší, 

čím menší je jejich počet, nebo jedinečností jejich výrobku. Nejlepší obranou je 

vybudování vztahů s dodavatelem. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Pokud bude vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) vysoká, budou se snaţit poţadovat 

niţší ceny, vyšší kvalitu a více sluţeb. Podniky tomu mohou předcházet především 

vysokou kvalitou svých výrobků či sluţeb a vytvářením lákavých nabídek.  

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů závisí především na vstupních bariérách do daného 

odvětví. Mezi tyto bariéry patří např. kapitálová náročnost vstupu, legislativa a vládní 

zásahy, diferenciace výrobků.  

Hrozba substitučních výrobků 

Pokud bude v daném odvětví velké mnoţství substitutů, nebude pro podnik tak 

atraktivní. Znamenalo by to, ţe výrobek či sluţba se dá velmi lehce nahradit podobným 

výrobkem či sluţbou.  
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Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Odvětví také nebude tak přitaţlivé v případě působnosti velkého mnoţství silných 

konkurentů. Vyšší podíl na trhu je moţné získat na úkor konkurenta, proto se často 

hovoří o konkurenčním boji či rivalitě. Tato rivalita se zhoršuje vyšším počtem 

konkurentů a substitucí výrobků či sluţeb.  

2.4.3. Marketingový mix [3] 

Marketingový mix je soubor nástrojů, který vyuţívají manaţeři pro vytvoření vlastností 

výrobků a sluţeb. Původní marketingový mix obsahuje čtyři prvky, neboli z angličtiny 

tzv. 4P, a to produkt (Product), cenu (Price), distribuci (Place) a marketingovou 

komunikaci (Promotion). Tyto prvky jsou dostačující pro marketingový mix výrobků, 

ale pro sluţby jsou nedostačující, proto se přidaly ještě další 3P, a to materiální 

předpoklady (physical evidence), lidé (people) a proces. [3] Nejdůleţitějším kritériem 

při sestavování marketingového mixu je, aby jednotlivé prvky byly sladěny.  

Produkt 

Produkt můţe být buď výrobek, nebo sluţba, případně i sluţba dodávaná s výrobkem. 

Nepopisuje se jen samotný výrobek nebo sluţba, ale jejich vlastnosti jako např. kvalita, 

značka, záruky, prodejní sluţby apod. U sluţby je nejdůleţitějším prvkem její kvalita.   

Cena 

Při stanovení ceny musíme vzít v úvahu různé faktory, jako jsou náklady, slevy, kvalita 

a jiné. Sluţby mají nehmotný charakter, proto by cena měla odráţet jejich kvalitu. Např. 

při stanovení příliš nízké ceny, se zákazníci mohou domnívat, ţe poskytované sluţby 

nejsou moc kvalitní.  

Distribuce 

Udává, jak a kde se bude sluţba realizovat. Především tedy umístění a přístupnost. 
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Lidé 

Do této oblasti patří zaměstnanci, kteří mají největší vliv na kvalitu poskytovaných 

sluţeb, proto bychom se měli zaměřovat na jejich vzdělání, motivaci, vystupování apod.  

Materiální prostředí 

Jak uţ bylo zmíněno výše, sluţby mají nehmotný charakter, coţ znamená, ţe zákazník 

nedokáţe dost posoudit sluţbu dříve, neţ ji spotřebuje, coţ zvyšuje riziko sluţby. 

Materiální prostředí zákazníkům pomůţe si představit vlastnosti či kvalitu sluţeb. 

Můţeme sem zařadit např. provozovnu, kde je sluţba poskytována, její zařízení. 

Procesy 

Analýza procesů je důleţitá, abychom si ujasnili, jak bude sluţba poskytována. 

Především sloţité procesy by se měli analyzovat na jednotlivé kroky, z kterých se 

skládají. Cílem je, aby zákazník odcházel spokojen. 

Marketingová komunikace 

Jedná se o komunikaci mezi podnikatelem a zákazníkem. Určíme způsoby, jak se o nás 

zákazník dozví, jaké prostředky pouţijeme pro naši propagaci. Vyuţívá jednotlivé 

prvky komunikačního mixu, např. reklamu, podporu prodeje, public relations atd.  

2.4.4. SWOT analýza 

Název této analýzy je odvozen od prvních písmen anglických názvů, a to: 

 S = strengths = silné stránky 

 W = weaknesses = slabé stránky 

 O = opportunities = příleţitosti 

 T = threats = hrozby 

Tato analýza umoţňuje přehledně zobrazit moţné hrozby a příleţitosti vnějšího 

prostředí v kombinaci se silnými a slabými stránkami podniku. Při jejím sestavování je 

důleţité si uvědomit účel jejího vyuţití. Nejvíce se vyuţívá jako podklad pro stanovení 
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strategií dalšího rozvoje, ale můţe být pouţita i jako podklad pro definování vize, či pro 

identifikaci kritických oblastí. 

Při sestavování této analýzy je velmi důleţité pochopit základní rozdíl mezi vnitřním a 

vnějším prostředím. Vnější prostředí je na podniku nebo na jeho působení nezávislé a 

ani podnik ho nemůţe nijak ovlivnit. Výsledkem působení vnějšího prostředí je nějaká 

hrozba nebo naopak příleţitost. Při analýze příleţitostí a hrozeb můţeme vycházet ze 

SLEPT analýzy. Kaţdý podnik by se měl snaţit minimalizovat rizika a vyuţívat 

příleţitosti. Při analýze vnitřního prostředí se analyzují oblasti podniku, kdy se zjistí 

jeho silné a slabé stránky. Ty můţeme zjistit např. z výročních zpráv, z hodnotících 

zpráv, z různých zpracovaných prognóz nebo pomocí tvůrčích metod jako jsou 

brainstorming, porady, či řízené diskuze.  

Jednotlivé faktory se uspořádají do tzv. SWOT matice. 

Obrázek 2 - SWOT matice 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V analytické části jsem vycházela z informací platných k 28. 2. 2011. 

3.1. SLEPT analýza 

SLEPT analýza rozebírá všeobecné podnikatelské prostředí v České republice. Je to 

důleţitý nástroj k poznání nejen ekonomického prostředí, ale zkoumá i legislativu, 

politickou situaci, sociální podmínky a technologické faktory. To vše ovlivňuje kaţdého 

podnikatele. 

3.1.1. Ekonomická situace 

Současná ekonomická situace na českém trhu se dá hodnotit pomocí základních 

makroekonomických ukazatelů, kterými jsou inflace a hrubý domácí produkt. I kdyţ se 

tyto ukazatelé zaměřují na celou Českou republiku a všechny obory podnikání, je 

důleţité brát je v úvahu a počítat s nimi. 

Inflace 

Inflace je chápána jako opakovaný růst cen v ekonomice. Ceny jednotlivých druhů 

zboţí se v čase zvyšují. Pravidelné zdraţování, které vidíme na zvyšující se ceně jídla, 

bydlení a dalšího zboţí je změnou cenové hladiny, tedy inflací.  

V následujícím grafu můţeme vidět vývoj inflace od roku 1995. Míra inflace můţe být 

vyjádřena více způsoby. V tomto grafu je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen.  

 „Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru 12-ti předchozích měsíců.“ [11] 
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Graf 1- Vývoj míry inflace 

 

Zdroj: ČSÚ 

Dle prognózy České národní banky pro rok 2011 a 2012 se očekává míra inflace poblíţ 

2% cíle. Tento předpokládaný vývoj můţeme vidět v následujícím grafu. 

„Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje inflace spotřebitelských cen. 

Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% 

pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 

50 %, 70 % a 90 %.“ [10] 
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Zdroj: ČSOB 

Poskytování kadeřnických sluţeb vývoj inflace nijak závaţně neovlivní.  

Hrubý domácí produkt (HDP) 

Hrubý HDP meziročně rostl aţ do roku 2008, kdy se projevily dopady světové 

hospodářské krize. „Globální krize vypukla v okamţiku, kdy se česká ekonomika  

nacházela na vrcholu hospodářského cyklu, charakterizovaného několikaletým vysokým 

růstem HDP, výrazně klesající úrovní nezaměstnanosti, vývojem veřejných financí 

směřujícím k razantnímu poklesu deficitu, dlouhodobě přebytkovou obchodní bilancí a 

optimisticky se vyvíjející  bilancí platební.“ [12] 

I přes nepříznivý dopad hospodářské krize začala ekonomika opět růst. V meziročním 

srovnání za rok 2010 byl HDP vyšší o 2,3%. Tento růst nastal především ve druhé 

polovině roku a byl zajištěn rostoucí výkonností průmyslových odvětví a trţních sluţeb. 

[13].  

Vývoj HDP můţeme vidět v následujícím grafu. 

Graf 2 - Prognóza inflace 
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Graf 3 - Vývoj HDP na 1 obyvatele 

 

Zdroj: ČSÚ 

Dle prognózy České národní banky pro rok 2011 se očekává meziroční růst reálného 

HDP přibliţně 1,6% a pro rok 2012 3%. Tuto prognózu můţeme vidět v následujícím 

grafu.  

„Vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje sezonně očištěného růstu HDP. 

Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 30% 

pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 

50 %, 70 % a 90 %.“[10]  

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Zdroj: ČNB 

Tento vývoj bude z části ovlivněn i tím, jak se budou vyvíjet ekonomiky dalších 

evropských zemí, především Německa, kam směřuje většina českého exportu.  

3.1.2. Politická situace  

Politická situace na českém trhu ovlivňuje podnikání na stejné úrovni jako ostatní 

faktory. Ideální politický stav by měl zajistit ekonomickou stabilitu, zabezpečit 

ekonomickou udrţitelnost, podporovat efektivní přidělování prostředků.  

V současné době se projednávají reformy zdravotnictví, důchodů, a školství, coţ vede 

k politickému napětí, ale obor kadeřnictví to nijak zvlášť neovlivní.  

3.1.3. Legislativa 

Mezi obecně platné zákony podnikaní patří obchodní zákon a ţivnostenský zákon. 

Doplňujícími zákony, které se týkají podnikání, mohou být zákon o dani z příjmů, 

zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví, zákoník práce, atd. 

Obor kadeřnictví se musí řídit následujícími zákony: 

Graf 4 - Prognóza HDP 
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 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace 

 Nařízení vlády ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých 

ţivností 

V současné době se projednává změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prozatímní návrh vypadá tak, ţe změna bude 

znamenat od 1. 1. 2012 změnu sníţené sazby daně z 9 % na 14 %, základní sazba daně 

zůstane na úrovni 20%. Největší změnu přinese rok 2013, kdy dojde ke sjednocení 

sazeb DPH do jedné sazby na 17,5%, a to bez výjimek. [14] 

Rok 2011 přinesl změny v sociálním a zdravotním pojištění. Největší změna nastala u 

nemocenského pojištění OSVČ. „Zvyšují se redukční hranice denního vyměřovacího 

základu, prodluţuje se neposkytování nemocenského z nemocenského pojištění OSVČ 

ze 14 na 22 dnů. Zvedla se i sazba pojištění ze 1,4 na 2,3 % a s tím samozřejmě i 

minimální výše měsíční částky pojištění.“ [16] Dále se zvedly i minimální měsíční 

zálohy, a to o 76 Kč u sociálního pojištění a o 59 Kč u zdravotního pojištění.  

3.1.4. Sociální faktory 

Sociální faktory jsou důleţitým ukazatelem vyspělosti státu. V analýze tohoto bodu 

jsem se zaměřila na základní demografické údaje a nezaměstnanost. 

Kadeřnické studio se bude nacházet v obci Nový Hrádek, která leţí v okrese Náchod, 

v Královéhradeckém kraji, proto se v této části zaměřím pouze na tuto oblast.  

Demografické údaje 

Jak je vidět z následujícího grafu, počet obyvatel v Královéhradeckém kraji od roku 

1993 klesal aţ do roku 2004, kdy opět začal růst. K 30. 9. 2010 počet osob 

Královéhradeckého kraje dosáhl 554 912 osob.  
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Zdroj: ČSÚ 

Obec Nový Hrádek vykazuje stabilní počet obyvatel od roku 2001. K 1. 1. 2011 počet 

obyvatel dosáhl 765osob, z toho 373 muţů a 392 ţen.  

V České republice dlouhodobě klesá počet obyvatel v předproduktivním věku a zvyšuje 

se počet osob ve věku vyšším neţ 65 let. Na Novém Hrádku tento trend zatím nenastal, 

jak je patrné z následujícího grafu. Osob do 14-ti let nepatrně přibývá, zatímco osob 

s věkem vyšším neţ 65 let ubývá. Vzhledem k vysoké porodnosti v této oblasti se tento 

vývoj dá očekávat i v příštích letech. 

Graf 5 - Vývoj počtu obyvatel Královéhradeckého kraje 
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Zdroj: ČSÚ 

Nezaměstnanost 

Další sociální faktor, který by mohl ovlivnit kadeřnictví, je nezaměstnanost. Přestoţe 

vzhled je pro spoustu lidí velmi důleţitý, tak při ztrátě zaměstnání a větším šetření, by 

vyuţití kadeřnických sluţeb mohla být jedna z prvních věcí, které by se vzdaly.  

V Královéhradeckém kraji se míra registrované nezaměstnanosti dosahuje niţších 

hodnot proti průměru v České republice. V porovnání s ostatními kraji se drţí na 

čtvrtém místě. Na vývoj míry nezaměstnanosti se můţeme podívat v následujícím grafu.  

Graf 6 - Věková struktura obyvatel - Nový Hrádek 
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Zdroj: ČSÚ 

Dle České národní banky by se měla míry nezaměstnanosti v dalších letech jen nepatrně 

sniţovat.  

3.1.5. Technologický faktor  

V České republice je vysoký rozvoj informačních a komunikačních technologií, kterého 

se majitelka bude snaţit vyuţít při komunikaci se zákazníky, či při oslovování nových 

potenciálních zákazníků. Zavede internetové stránky, kde budou poskytnuty obecné 

informace o kadeřnictví, ceník, i galerie s ukázkou tvorby. Za poslední rok se velmi 

rozrostla obliba sociálních sítí, kterých by majitelka chtěla také vyuţít pro propagaci 

svého kadeřnictví. 

3.2. Porterův model konkurenčních sil 

3.2.1. Smluvní síla odběratelů (zákazníků) 

Kadeřnický salón nebude mít ve vybrané lokalitě konkurenci. Zákazníci mohou vyuţít 

sluţeb větších kadeřnických salónů ve větších městech (Náchod, Nové Město nad 

Metují, Dobruška), ale pokud nechtějí za těmito sluţbami dojíţdět, tak kadeřnický salón 

bude na Novém Hrádku jediný, proto vyjednávací síla zákazníků nebude příliš vysoká. 

Graf 7 - Míra registrované nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji a ČR 
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Majitelka plánuje za některými zákazníky (např. starší lidé) docházet i do jejich domovů 

a tím jím vyjít vstříc.  

Těţší neţ získat nového zákazníka, je udrţet si stávajícího, a o to se budeme snaţit. 

Proto je nutné, aby zákazníci byli se sluţbami spokojeni a vraceli se.  

3.2.2. Smluvní síla dodavatelů  

V Královéhradeckém kraji je jeden dodavatel s kadeřnickými potřebami, a to 

Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o. sídlící v Náchodě. Jeho vyjednávací síla 

je vysoká. Dá se tedy říci, ţe tento dodavatel si můţe diktovat cenu svého zboţí. Ve 

většině případů dodavatelé o cenách svého zboţí nediskutují, ale někdy je moţné získat 

např. mnoţstevní slevu. 

Tento dodavatel nabízí rozvoz zboţí do kadeřnictví zdarma, případně za malý poplatek. 

Budeme se snaţit s ním domluvit moţnost vyuţití této sluţby i pro nás.  

3.2.3. Hrozba substitučních výrobků (sluţeb) 

Trh kadeřnických sluţeb je trhem homogenním, tzn., ţe nabízené sluţby v jednotlivých 

kadeřnických salónech jsou velmi podobné. Odlišit se od konkurence je velmi sloţité. I 

kdyţ se na trhu objeví nový produkt nebo nové způsoby provádění sluţby, velmi rychle 

se to rozšíří i do ostatních kadeřnických salónů.  

Myslím si, ţe větší šanci na úspěch bude mít kadeřnický salón, který poskytuje 

perfektní sluţby případně něco na víc, neţ sluţbu prováděnou jiným způsobem.  

Hrozba substituce sluţeb je vyšší, pokud zákazník nemusí při změně poskytovatele 

sluţeb investovat. Při změně kadeřnického salónu, zákazník maximálně vynaloţí čas na 

vyhledání jiného salónu a informací o něm.  

3.2.4. Rivalita stávajících firem 

Rivalita mezi kadeřnickými salóny není nijak výrazná, i kdyţ v poslední době roste 

obliba různých slevových serverů, kde se kadeřnické salóny snaţí nalákat zákazníky 
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především nabízenou slevou. Pokud je zákazník spokojen, tak většinou zůstává věrný 

svému kadeřníkovi a nesnaţí se hledat jiné. 

Jak uţ jsem se zmínila výše, na Novém Hrádku není jiný kadeřnický salón, takţe o 

nějaké rivalitě zde nemůţe být řeč. Ale většina lidí uţ svého kadeřníka má, proto bude 

obtíţnější je přesvědčit o vyzkoušení našich sluţeb.  

3.2.5. Hrozba vstupu nových konkurentů 

Pro provozování kadeřnické studia je zapotřebí získat ţivnostenské oprávnění. 

Kadeřnictví patří mezi ţivnosti řemeslné a pro získání ţivnostenského oprávnění se 

musí prokázat odborná způsobilost (příklady jsem uvedla v teoretické části).  

Dalším omezením mohou být vysoké počáteční náklady, především pokud se podnikatel 

rozhodne zaloţit společnost s ručením omezeným. 

Pokud ale podnikatel disponuje dostatečnými finančními prostředky a splňuje podmínky 

pro získání ţivnostenského oprávnění, nic jiného mu nebrání začít podnikat.  

3.3. SWOT analýza 

Z části vychází z jiţ výše provedených analýz. Jejím cílem je určit silné a slabé stránky 

podniku, aby se na ně majitelka mohla zaměřit jiţ od počátku budování kadeřnického 

salónu. Dále také určuje příleţitosti, kterých se dá v budoucnu vyuţít a hrozby, které by 

se měli co nejvíce eliminovat.  

Silné stránky 

 zkušenosti z oboru – získaná praxe 

 kvalitně poskytované sluţby 

 provozovna v osobním vlastnictví 

 provozovna umístěná na náměstí – v centru města, snadné parkování 

 flexibilní otevírací doba 

 moţnost vyuţití sluţeb v domácím prostředí 
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Slabé stránky 

 nová provozovna 

 provozovna na malém městě 

 jeden dodavatel kadeřnických potřeb 

Příleţitosti 

 rozšíření poskytovaných sluţeb 

 získání loajálních zákazníků 

 účast na soutěţích a výstavách 

 vytvoření dobré pověsti 

 vyuţití kulturních akcí 

 vytvoření kvalitních internetových stránek 

Hrozby 

 vstup nových konkurentů na trh 

 zvyšování cen energií, materiálu, daní atd. 

 pokles zájmu o kadeřnické sluţby 

 nedostatek zákazníků 

 nelehké získávání nových zákazníků  

Mezi silné stránky patří zkušenosti majitelky z oboru kadeřnických sluţeb a znalost 

obyvatel na Novém Hrádku. Před odchodem na mateřskou dovolenou patřila část 

obyvatel mezi její pravidelné zákazníky a dá se očekávat, ţe jejích sluţeb začnou znovu 

vyuţívat. Další výhodou je vlastnictví nemovitosti, ve které bude provozovna umístěna. 

Pokud se majitelce podaří vytvořit si dobrou pověst, vybudovat si dobré jméno, mohla 

by získat klientelu ze širšího okolí. Také bude navštěvovat různé výstavy, např. 

svatební, kde bude prezentovat svoji tvorbu. V budoucnu by se poskytované sluţby 

mohly rozšířit např. i na kosmetické nebo modeláţ nehtů.  
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Nevýhodou je neznalost firmy. Zákazníci bývají většinou loajální svému kadeřníkovi, 

přeci jen se změnou kadeřníka nastávají určitá rizika, která zákazníci nemusejí být 

ochotni podstoupit a bude obtíţné je o kvalitě sluţeb přesvědčit.  

Mezi hrozby patří vstup nových konkurentů na trh. Daná lokalita nemá takový počet 

obyvatel, aby se zde udrţela dvě kadeřnická studia. V příštích dvou letech se má zvýšit 

niţší sazba DPH, coţ by mohlo nepříznivě ovlivnit cenu a zapříčinit zdraţování 

poskytovaných sluţeb.  
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce uvedu strukturu podnikatelského plánu. Jelikoţ se jedná o 

podnikatelský plán pro podnikatele fyzickou osobu, jeho struktura bude jednoduší neţ 

by tomu bylo u podnikatelského plánu pro zaloţení obchodní společnosti. 

4.1. Úvod a shrnutí (Executive summary) 

Cílem tohoto podnikatelského plánu je zaloţení kadeřnické salónu s názvem 

„Kadeřnictví Radka“ se sídlem na Novém Hrádku. Salón bude otevřen od 1. 1. 2012. 

Nabízí široký sortiment sluţeb zahrnující jak běţné stříhání dámské, panské, dětské a 

sluţby s nimi spojené, tak tvorbu účesu pro různé společenské události. 

Cílem je poskytnout co největšímu počtu zákazníků kvalitní a cenově dostupné sluţby. 

O kvalitu sluţeb se postará majitelka a zároveň jediná kadeřnice v salónu Radka 

Beková. Během své devítileté praxe pracovala ve dvou renomovaných kadeřnických 

salónech v Náchodě a v Novém Městě nad Metuji a během této praxe získala potřebné 

zkušenosti a znalosti pro zaloţení vlastního kadeřnického salónu. 

Kadeřnický salón vybuduje ve vlastním rodinném domě. Dům je umístěn v centru 

města, na náměstí, kde se nachází parkoviště a zastávka autobusu, je tedy dobře 

přístupný. Salón bude umístěn v přízemí domu, coţ umoţní lepší dostupnost 

zákazníkům s omezenou mobilitou. Rekonstrukce proběhne v druhé půlce roku 2011. 

Jejím cílem je, aby salón splňoval hygienické poţadavky a vypovídal o kvalitě sluţeb. 

Propagace salónu bude řešena prostřednictvím vlastních internetových stránek, inzerce 

ve Zlatých stránkách a kladeným důrazem na osobní prodej. 

Na základě finančního plánu budou potřeba finanční zdroje pro zaloţení podnikání ve 

výši 230 000 Kč, které majitelka poskytne z vlastních zdrojů. Průměrné měsíční výdaje 

se budou v prvním roce pohybovat okolo 12.000,- Kč. Průměrné příjmy za měsíc 

v prvním roce by měly dosahovat výše 23.000,- Kč v závislosti na konkrétním měsíci. 
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4.2. Popis podniku 

Základní údaje: 

Název podniku:  Kadeřnictví Radka 

Sídlo podniku:  Náměstí 234, 549 22 Nový Hrádek 

Místo podnikání:  Nový Hrádek 

Odpovědný zástupce:  Beková Radka 

  

Bude se jednat o kadeřnické studio s názvem Kadeřnictví Radka. 

4.2.1. Forma podnikání 

Majitelka se rozhodla o provozování ţivnosti. Ţivnostenský list obdrţela 1. 7. 2002 a 

ţivnost provozovala aţ do roku 2009, kdy nastoupila na mateřskou dovolenou. Během 

této doby získala potřebné zkušenosti pro zaloţení vlastního kadeřnického salónu.  

Nabízela se i moţnost zaloţení společnosti s ručením omezeným, ale vzhledem 

k nutnosti vloţení základního kapitálu a z důvodu umístění provozovny na malém 

městě, majitelka tuto moţnost zamítla.  

4.2.2. Předmět podnikání 

Dle ţivnostenského zákona se jedná o ţivnost řemeslnou, konkrétně Holičství, 

kadeřnictví.  

Kadeřnický salón bude poskytovat kadeřnické sluţby. 

4.2.3. Popis lokality  

Rodinný dům, ve kterém se bude kadeřnický salón vybudován, se nachází přímo na 

náměstí města Nový Hrádek. Dostupnost salónu je velmi výhodná. V blízkosti salónu 

na náměstí se nachází autobusová zastávka a prostorné parkoviště.  
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Obec Nový Hrádek má v současné době 760 obyvatel. Očekáváme i potenciální 

zákazníky z okolních obcí (Doly, Borová, Česká Čermná, Bohdašín, Slavoňov apod.). 

4.2.4. Popis provozovny 

Majitelka se rozhodla pro vybudování salónu v neobytné části vlastního rodinného 

domu. Dům v současné době prochází rekonstrukcí, během které se provedou i stavební 

úpravy té části, kde bude salón umístěn. Při úpravách se bude dbát na to, aby prostory 

splňovaly hygienická nařízení, a zároveň velký důraz bude kladen na design salónu, aby 

se v něm zákazníci cítili příjemně. Prostory salónu budou umístěny v přízemí domu 

z důvodu lepší dostupnosti pro starší zákazníky či zákazníky s omezenou mobilitou.  

Rekonstrukce salónu bude probíhat ve druhé půlce roku 2011 a provede ji stejná 

stavební společnost, která provádí rekonstrukci celého domu. Provedou se stavební 

spojené se změnou uţívání bytové jednotky v přízemí rodinného domu. Celková plocha 

dotčených místností činí 32,5m
2
 podlahové plochy. 

Seznam původních místností dotčených rekonstrukcí: 

Obývací pokoj 16,0m
2
 

Kuchyň  10,0m
2
 

WC+koupelna  6,5m
2
 

Hlavním cílem rekonstrukce je vytvoření dostatečné podlahové plochy pro budoucí 

kadeřnický salón. Tohoto cíle bude dosaţeno posunutím cihelné příčky mezi obývacím 

pokojem a kuchyní a tím zajištění dostatečného prostoru pro budoucí salón. V nové 

příčce z porothermových tvárnic budou protaţeny rozvody kanalizace a vody pro 

příruční umyvadlo a pro mycí box s křeslem. Za umyvadlem bude proveden keramický 

obklad stěny. Stávající lepený koberec v obývacím pokoji bude odstraněn a nově bude 

poloţena keramická dlaţba. Stávající dřevěné výplně otvorů budou repasovány 

přebroušením, doplněním vadných kusů, přetmelením a novým nátěrem. Vzhledem 

k poměrně velké světlé výšce místnosti a k potřebě nuceného odvětrání prostoru bude 

proveden sádrokartonový podhled. Do něj budou osazeny nová svítidla, splňující 

náročnější poţadavky na intenzitu osvětlení, ventilátor a autonomní poţární hlásič. Na 
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stěnách místnosti je třeba provést lokální zapravení omítky, kompletní oškrabání 

stávající malby a provedení nového omyvatelného nátěru. Dveře v bourané příčce 

budou zpětně osazeny do nové ocelové zárubně. Posunutím příčky dojde ke zmenšení 

kuchyňského prostoru, který se nyní stane zároveň příručním skladem materiálu. 

V tomto prostoru bude provedena pouze vnitřní štuková omítka nové příčky a 

kompletní oškrabání maleb a nový nátěr. V rámci vybavení budou doplněny skříně na 

materiál. Stávající nepotřebný nábytek bude likvidován na skládce komunálního 

odpadu. WC+koupelna zůstává kromě nové výmalby beze změn. 

Seznam místností po rekonstrukci: 

Kadeřnický salón 20,0m
2
 

Kuchyňka+sklad 6,0m
2
 

WC+koupelna  6,5m
2
 

Předpokládaná provozní doba: 

Po 9:00 – 18:00 

Út 9:00 – 18:00 

St 9:00 – 18:00 

Čt 9:00 – 18:00 

Pá 9:00 – 17:00 

So 9:00 – 12:00 

Provozní doba je spíše orientační a můţe se měnit dle potřeb majitelky nebo zákazníků. 

Pokud bude chtít zákazník vyuţít sluţeb např. později večer nebo brzy ráno, vše bude 

záleţet pouze na domluvě.  
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4.2.5. Způsob vedení účetnictví 

Majitelka povede daňovou evidenci, která ji zajistí přehled o výši příjmů a výdajů a 

majetku a závazcích. Jejím zpracováním bude pověřen Ing. Jiří Celba, který si za tuto 

sluţbu stanovil cenu 2.500,- Kč ročně.  

4.3. Marketingový plán 

V této části rozepíšu jednotlivé prvky marketingového mixu – produkt, cena, distribuce, 

propagace, materiální prostředí, lidé a procesy. 

4.3.1. Produkt (sluţby) 

Kadeřnický salón bude poskytovat následující základní sluţby: 

 stříhání dámské, 

 stříhání pánské, 

 stříhání dětské. 

Jako doplňkové sluţby budou poskytovány společenské a svatební účesy, návrh 

vhodného účesu, nabídka občerstvení a nabídka časopisů.  

Sluţby budou poskytovány na takové úrovni, aby zákazníci ocenili jejich kvalitu a stali 

se loajálními zákazníky. Pro dosaţení poţadované kvality sluţeb, se bude majitelka 

snaţit, aby sluţby splňovaly následující atributy: 

 spolehlivost – poskytnout sluţbu tak, jak si zákazník přeje, 

 ochotu – zdvořilé chování k zákazníkovi, přátelský přístup, 

 přístupnost – snadné kontaktování kadeřnice,  

 komunikativnost – poskytování informací během provádění dané sluţby, 

 porozumění zákazníkům – odhad potřeb a přání zákazníků, 

 dojem – vzhled provozovny i kadeřnice. [6] 



48 

 

4.3.2. Cena 

Stanovení cen je velmi nelehký úkol. Ceny nemohou být příliš vysoké, protoţe by 

takovou cenu nikdo nechtěl zaplatit, ale také nemohou být příliš nízké, to by 

znevaţovalo kvalitu nabízených sluţeb.  

Stanovené ceny jsou sestaveny objektivně. Vychází ze skutečné spotřeby materiálu, ze 

zkušeností majitelky, z náročnosti práce a poţadované výnosnosti majitelky. Při 

stanovení cen poskytovaných sluţeb, se majitelka rozhodla především pro niţší ceny 

v začátku jejího podnikání, alespoň do té doby neţ bude mít stálou klientelu a její 

podnik si získá dobré jméno v širokém okolí.  

Předpokládá se navýšení cen v letech 2013a 2014, které bude odpovídat zvýšení niţší 

sazby DPH v těchto letech. 
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Tabulka 1 - Cení sluţeb 

CENÍK 

Stříhání dámské 100 Kč 

Foukaná 100 Kč 

Vodová (na natáčky) 80 Kč 

Mytí  25 Kč 

Stylingové přípravky 25 Kč 

Barvení firma LONDA   

1 odstín 220 Kč 

Tón v tónu 265 Kč 

Melír 320 Kč 

Americké melírování 350 Kč 

Melír přes čepici 200 Kč 

Stříhání pánské 70 Kč 

Mytí  25 Kč 

Foukaná + styling. přípravky 40 Kč 

Stříhání dětské 50 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ceny poskytovaných sluţeb se mohou měnit podle délky vlasů. Především u barvení 

vlasů, protoţe od délky vlasů se odvíjí pouţité mnoţství materiálu. 

Ceny poskytovaných sluţeb se zákazník můţe dozvědět z internetových stránek, nebo 

osobně v kadeřnickém salónu.  

4.3.3. Distribuce 

Místem distribuce u kadeřnického salónu je jeho umístění. Pokud má tedy zákazník 

v úmyslu vyuţit sluţeb, musí přijít do salónu. Salón je umístěn v přízemí domu, je tedy 

dobře dostupný starším lidem či lidem s omezenou mobilitou. Před vyuţitím sluţeb se 

zákazník musí objednat, a to buď osobně, nebo telefonicky. Na internetových stránkách 

bude mapa města, na které bude znázorněn bod umístění salónu.  
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4.3.4. Marketingová komunikace 

Propagace podniku je velmi důleţitá. Jejím prostřednictvím se bude majitelka snaţit 

dostat do povědomí lidí na Novém Hrádku, i v jeho okolí. Nejen, ţe chce, aby se o ní 

lidé dozvěděli, ale především se jim bude snaţit představit nabídku svých sluţeb, 

přesvědčit je o jejich kvalitě a jejich vyzkoušení.  

Největší důraz budeme dán na podporu prodeje a přímý styk se zákazníky. Dobrá 

reklama se šíří rychle, ale špatná reklama se šíří ještě rychleji.  

Zaměří se především na dvě cílové skupiny zákazníků. Tou první a hlavní skupinou 

budou tvořit ţeny, které touţí být krásné, upravené a módní. Druhou skupinu tvoří muţi 

a starší lidé, kteří chtějí vyuţit kadeřnických sluţeb rychle a levně.  

Pouţité nástroje byli vybráni se zaměřením na tyto dvě skupiny zákazníků, velikost trhu 

a finanční moţností. 

Internetová komunikace 

Internet 

Obliba internetu neustále roste a v současné době internet patří mezi nejpouţívanější 

komunikační zdroje.  

Bylo rozhodnuto o vytvoření internetových stránek, na kterých zákazníci najdou 

informace o salónu, kontaktní údaje, informace o nabízených sluţbách a cenách a 

galerii fotografií, kde bude ukázána tvorba kadeřnice. Na úvodní stránce salónu budou 

aktualizované informace např. o změnách otevírací doby (i v případě dovolené, 

nemoci), o pouţívání nového materiálu či techniky, o pořádaných akcích (ukázky 

tvorby účesů, slevové akce) apod. 

Velký důraz bude kladen na design stránek. Byla by škoda přijít o potencionální 

zákazníky jen kvůli „nevzhledným“ internetovým stránkám. Takové stránky lidé často 

zavřou během chvilky. Dále by měly být přehledné a stručné.  

Internetové stránky budou zřízeny a spravovány od zkušeného webmastera, který byl 

zvolen dle ukázky jeho dosavadní tvorby, referencí a především niţších nákladů. Zřídí 
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kompletní webovou prezentaci a zajistí i tzv. webhosting. Pomocí webhostingu se 

umístí internetové stránky na cizí server za určitý poplatek.  

Cena za vytvoření webové prezentace je 5000,- Kč a cena webhostingu za rok bude 

2.500,- Kč.  

Sklik 

Sklik je reklamní systém provozovaný společností Seznam.cz. Reklama se zobrazí při 

vyhledávání na portálu Seznam.cz. Stanoví se tzv. klíčová slova nebo slovní spojení 

(jako kadeřnictví, kadeřnický salón, kadeřnictví Nový Hrádek) při kterých se reklama 

zobrazí. Tento druh reklamy přináší moţnost oslovit více potenciálních zákazníků.  

Tento systém se označuje zkratkou PPC, coţ jsou počáteční písmena anglického názvu 

Pay Per Click, neboli platba za proklik. To znamená, ţe se neplatí pouze za zobrazení 

inzerátu, ale aţ za vstup zákazníka na internetové stránky. Cena za proklik je minimálně 

dvacet haléřů bez DPH. Cenu si můţe majitelka zvolit libovolně i ji kdykoli změnit. 

Většinou platí, ţe čím vyšší cena, tím lepší pozice na stránce, ale nemusí to tak nutně 

být. Dále si můţe stanovit maximální denní útratu, abychom měla výdaje pod kontrolou. 

Pro začátek se rozhodla do této reklamy investovat 3000,- Kč na rok. Tuto částku můţe 

kdykoli navýšit nebo sníţit podle výsledků počtu prokliků na stránky.  

Sociální sítě 

Poslední dobou velmi stoupá obliba sociálních sítí jako je např. Facebook.com, čehoţ 

začínají vyuţívat i malé společnosti a podnikatele pro svoje zviditelnění. Majitelka se 

rozhodla pro vytvoření profilu na uvedené síti, především pro svoji jednoduchost a 

bezplatnost.  

Zlaté stránky 

I přes rostoucí počet lidí vyuţívajících internet, existuje poměrně velká část z nich, kteří 

stále vyuţívají zlaté stránky, a to především starší lidé. Proto se majitelka rozhodla 

inzerovat v tištěné formě zlatých stránek. Výhodou této inzerce je, ţe bude uvedena i 

v elektronické verzi na internetu. Inzerce je poskytnuta zdarma. 
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Tisk 

Na Novém Hrádku vychází čtvrtletní zpravodaj Frymburské ozvěny, který je dodáván 

bezplatně do jednotlivých domácností. V kaţdém čísle je souhrn událostí z různých 

oblastí (kulturní, školství, obchod a sluţby apod.) z Nového Hrádku či jeho okolí. Nově 

otevřený kadeřnický salón neujde pozornosti a bude ve zpravodaji zmíněn, coţ 

poskytne bezplatnou reklamu.  

Podpora prodeje 

Podporou prodeje by majitelka chtěla podnítit chuť vyuţít jejích sluţeb. Bude 

poskytovat slevy pro studenty ve výši 7% z celkové ceny. Dále si nechá vytvořit 

vizitky, které bude dávat zákazníkům po vyuţití jejích sluţeb, i je rozdávat 

potencionálním zákazníkům 

Osobní prodej 

Při poskytování kadeřnických sluţeb dochází k přímému kontaktu se zákazníkem. Čas 

strávený v salónu můţe být od pár minut aţ po několik hodin. Cílem je, aby čas 

strávený v salónu byl pro zákazníka příjemný, ke kaţdému bude přistupováno 

individuálně se snahou maximálně vyhovět jeho přáním a poţadavkům. 

4.3.5. Materiální prostředí 

Z důvodu nehmotného charakteru sluţeb, zákazník nemá jasnou představu o tom, zda 

mu bude daná sluţba vyhovovat, zda bude spokojen. Materiální prostředí by mělo 

pomoci vytvořit určitou představu o charakteru sluţby. Zákazník dá přednost salónu, 

který je vkusně zařízen, navozuje dobrou náladu apod. 

Při zařizování salónu se bude dbát na to, aby interiér byl vymalován světlými odstíny. 

Majitelka si zvolila ţlutou barvu, která navozuje dobrou náladu a prostor prosvětlí a 

zelenou barvu, která sniţuje napětí. Jejím přáním je, aby si v salónu zákazníci odpočali 

a odcházeli s dobrou náladou. Další důraz byl kladen na výběr osvětlení. Osvětlení 

můţe ovlivňovat např. barevnost, úroveň vidění či intenzitu denního světla, coţ není 

vhodné zejména při výběru odstínu barvy na vlasy. Do osvětlení budou pouţívány 
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zářivky s názvem „Daylight“, které navozují atmosféru, jako za jasného slunečného 

dne. 

Pro navození pocitu vítanosti zákazníka byl zařízen tzv. čekací kout, ve kterém bude 

zákazník moci strávit čas, neţ se mu kadeřnice bude moci věnovat, nebo ho můţe 

vyuţít jeho doprovod. Bude tam gauč, dvě křesla a stoleček a k dispozici časopisy.  

Samozřejmostí je udrţování budovy, kde se salón bude nacházet, a jejího okolí a čistota 

interiéru salónu. 

4.3.6. Lidé 

V této části se většinou popisují zaměstnanci firmy neboli její organizační plán. 

Majitelka kadeřnického salónu bude jediná kadeřnice v něm pracující. Vzhledem 

k velikosti trhu a tedy předpokládanému počtu zákazníků, bude jedna kadeřnice 

dostačující.  

4.3.7. Procesy ve sluţbách 

Poskytování sluţby můţeme rozdělit do jednotlivých kroků. Podle jejich počtu určíme 

sloţitost procesu. U některých sluţeb je  moţnost volby, jakým způsobem bude sluţba 

poskytnuta, coţ nám určí různorodost procesu. Cílem je, aby procesy byly maximálně 

efektivní. 

Pří poskytování kadeřnických sluţeb, musí být zákazník fyzicky přítomen v salónu, kde 

mu bude sluţba poskytnuta. Úloha kadeřníka při poskytnutí sluţby je klíčová, dochází 

k vysokému kontaktu mezi ním a zákazníkem. U těchto sluţeb je důleţité hodnocení 

kvality zákazníkem.  



54 

 

4.4. Finanční plán 

Finanční plán patří k nejdůleţitějším částem podnikatelského plánu a jeho zpracování 

byla věnována zvýšená pozornost.  

Pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu fyzických osob jsou 

pouţity údaje platné pro rok 2011. 

4.4.1. Počáteční výdaje 

Majitelka vloţí do podnikání počáteční vklad ve výši 230.000,- Kč z osobních zdrojů.  

Před začátkem podnikání se provede rekonstrukce, jejíţ průběh je popsán výše v této 

práci. Rozpočet rekonstrukce dodala stavební společnost, která ji bude provádět. Rozpis 

výdajů na rekonstrukci je v následující tabulce. 
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Tabulka 2 - Výdaje na rekonstrukci (v Kč) 

Výdaje na rekonstrukci M. j. Mnoţství 
Cena za 

m.j. 
Cena celkem  

Odstranění malby oškrabáním v místnosti m
2
 126 26,80  3 376,80  

Otlučení vnitřní omítky stěn m
2
 20,8 60,40  1 256,32  

Bourání příček cihelných tl. 15cm rozebráním m
2
 10,4 196,00  2 038,40  

Příčka cihelná z Porothermu tl. 11,5mm m
2
 10,4 689,00  7 165,60  

Montáţ zárubně ocelové Cgh 80/197/15 kus 1 1 541,00  1 541,00  

Cementový postřik stěn m
2
 20,8 40,50  842,40  

Omítka stěn vnitřní hrubá zatřená m
2
 20,8 257,00  5 345,60  

Omítka stěn vnitřní štuková m
2
 10,4 120,00  1 248,00  

Obklad stěn keramických včetně obkladu 200x200mm m
2
 12,2 756,50  9 229,30  

Malba tekutá Primalex PLUS 2x, tónovaná m
2
 126 40,60  5 115,60  

Repase dveří a oken - základní odstranění nátěrů, nový nátěr, seřízení kování, 

doplnění vadných prvků m
2
PP 

7,5 842,00  6 315,00  

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci bez izolace m
2
 20 524,00  10 480,00  

Dodávka + montáţ VZT potrubí kruhové DN 100mm m 5,5 610,00  3 355,00  

Dodávka + montáţ ventilátor DN 100mm do podhledu kus 1 856,00  856,00  

Dodávka + montáţ ţaluziová mříţka DN 100mm kus 1 335,00  335,00  

Odstranění lepeného koberce m
2
 16 53,40  854,40  

Dlaţba keramická do tmele, včetně dlaţby 300x300mm m
2
 20 845,00  16 900,00  

Montáţ umyvadla kus 1 582,00  582,00  

Umyvadlo keramické LUKAS kus 1 2 400,00  2 400,00  

Potrubí plastové odpadní, DN 50mm m 4,3 198,00  851,40  
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Potrubí plastové vodovodní, DN 20mm m 10,2 156,00  1 591,20  

Montáţ baterie umyvadlové a dřezové stojánkové včetně baterie kus 1 1 980,00  1 980,00  

Dodávka + montáţ vypínače, včetně dodávky vypínače TANGO kus 3 187,00  561,00  

Dodávka + montáţ zásuvka domovní 230V, včetně dodávky zásuvky TANGO kus 6 165,00  990,00  

Dodávka + montáţ svítidlo stropní zářivkové MODUS LLX včetně startéru a 

trubice kus 
2 1 529,00  3 058,00  

Dodávka + montáţ autonomní poţární hlásič kus 1 245,00  245,00  

Revize elektro soubor 1 1 500,00  1 500,00  

Vybavení celkem       90 013,02  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Před začátkem podnikání musí majitelka salón vybavit potřebným vybavením a pořídit 

si drobný majetek, který bude pro podnikání vyuţívat. Tyto výdaje jsou rozepsány 

v následujících tabulkách.  

 

Tabulka 3 - Vybavení kadeřnického salónu (v Kč) 

Druh vybavení Počet Cena za ks Cena celkem  

Křeslo stříhací 1 6 458  6 458  

Oblsuha (zrcadlo) 1 6 583  6 583  

Mycí box s křeslem 1 17 165  17 165  

Recepce 1 5 000  5 000  

Skřínky na materiál + mycí dřez 1 10 000  10 000  

Vozíček na nářadí 1 3 000  3 000  

Stoleček + ţidle pro zákazníky 1 2 000  2 000  

Věšák na oděv 1 500  500  

Pračka 1 7 220  7 220  

Webová prezentace 1 5 000  5 000  

Vybavení celkem     62 926  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 4 - Drobný majetek (v Kč) 

Druh majetku Počet Cena za ks Cena celkem  

Kadeřnický kufřík 1 410  410  

Pouzdro na nůţky 1 270  270  

Ţehlička na vlasy 1 1 299  1 299  

Kulma 1 990  990  

Vysoušeč vlasů Remington 1 1 299  1 299  

Nůţky  1 1 817  1 817  

Nůţky efilační 1 1 602  1 602  

Olej na nůţky 1 38  38  

Strojek na vlasy 1 2 988  2 988  

Kartáče (různé velikosti) 1 450  450  

Hřebeny (různé velikosti) 1 170  170  

Natáčky 3 25  75  

Rozprašovač 1 39  39  

Barvící set 2 160  320  

Spona na vlasy 4 9  36  

Dezinfekce nářadí (Sekusept Forte) 1 704  704  

Kadeřnická zástěra 2 230  460  

Pláštěnka na stříhání 2 180  360  

Pláštěnka na stříhání - dětská 1 160  160  

Kniha pro objednání zákazníků 1 340  340  

Vybavení celkem     11 767  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkové výdaje na rekonstrukci, vybavení a drobný majetek jsou ve výši 159.706, -Kč. 

Tyto výdaje budou hrazeny majitelkou z vlastních zdrojů. 

V následující tabulce je seznam materiálu, který bude pořízen před začátek podnikání. 

Dále se bude nakupovat dle potřeb.  
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Tabulka 5 - Pořízený materiál k 1. 1. 2012 (v Kč) 

Druh materiálu Počet Cena za ks Cena celkem  

Stylingové přípravky       

Lak na vlasy 500ml 2 326  652  

Pěnové tuţidlo 300ml 2 225  450  

Gel 150ml 2 248  496  

Vosk 100ml 2 264  528  

Šampon 1000ml 2 560  1 120  

Kondicionér 250ml 2 248  496  

Barvy 20 131  2 620  

Přelivy 15 111  1 665  

Melír 1 479  479  

Čepice masírovací 2 39  78  

Melírovací alobal 3 26  78  

Jednorázové rukavice (100ks balení) 1 49  49  

Vybavení celkem     8 711  

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4.2. Předpokládané měsíční příjmy 

Předpokládané příjmy jsou sestaveny pro tři roky ve třech variantách: 

 optimistická, 

 realistická, 

 pesimistická. 

Jednotlivé varianty vyjadřují úspěšnost podnikání a odvíjí se především od počtu 

zákazníků v jednotlivých měsících a počtu pracovních dnů. 
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Tabulka 6 - Předpokládané příjmy - 2012 (v Kč) 

2012 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Leden 25 212  21 010  16 808  

Únor 23 489  19 574  15 659  

Březen 29 690  24 742  19 794  

Duben 28 097  23 414  18 731  

Květen 34 502  28 752  23 002  

Červen 29 005  24 171  19 337  

Červenec 20 666  17 222  13 778  

Srpen 35 849  29 874  23 899  

Září 24 209  20 174  16 139  

Říjen 25 876  21 563  17 250  

Listopad 30 580  25 483  20 386  

Prosinec 31 932  26 610  21 288  

CELKEM 339 107  282 589  226 071  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při sestavování příjmů byly zohledněny i zkušeností majitelky. Mezi měsíce s menší 

návštěvností kadeřnických salónů patří leden, únor a září, říjen. Naopak větší 

návštěvnost je v jarních měsících a před vánočními svátky, tedy v listopadu a prosinci. 

Nízké příjmy v měsíci červenci jsou důsledkem dovolené. Majitelka plánuje 

dvoutýdenní dovolenou kaţdý rok na začátku července. Vyšší příjmy jsou i v srpnu, kdy 

se lidé vrací po dovolených zpět do práce, do škol a chtějí zapůsobit svým vzhledem. 

Pro přehlednost je uvedena tabulka příjmů pouze pro rok 2012, tabulky pro zbylé roky 

jsou uvedeny v příloze. 
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4.4.3. Předpokládané měsíční výdaje 

Předpokládané výdaje jsou rozděleny na fixní a variabilní.  

Fixní výdaje, které se opakují kaţdý měsíc ve stejné výši, jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 7 - Měsíční fixní výdaje (v Kč) 

Výdaj Částka 

Záloha na sociální pojištění 1 807  

Záloha na zdravotní pojištění 1 670  

Telefon 570  

Záloha na sluţby  1 200  

Rozhlasový poplatek 45  

CELKEM 5 292  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše záloh na sociální a zdravotní pojištění jsou v prvním roce stanoveny 

z minimálního vyměřovacího základu, který je pro rok 2011 stanoven ve výši 148.440,- 

Kč. V dalších letech se pro výpočet pojistného pouţije vyšší vyměřovací základ, tzn. 

např. vypočtený vyměřovací základ, pokud je vyšší neţ minimální a obráceně. Pro 

stanovení výše zdravotního pojištění se ve všech letech pro výpočet pouţije minimální 

vyměřovací základ. Pro stanovení výše sociálního pojištění se uţ za rok 2013 pouţije 

vypočtený vyměřovací základ. Výpočty pojištění a nové výše záloh u sociálního 

pojištění jsou uvedeny v příloze. Nemocenské pojištění je dobrovolné a podnikatelka se 

rozhodla z vlastních důvodu ho neplatit.  

Podnikatelka neplatí zálohy na daň z příjmu. První daňová povinnost vznikne aţ za rok 

2013. Rozpisy výpočtů daně z příjmu za jednotlivé roky jsou uvedeny v příloze.  

Variabilní výdaje tvoří materiál a jeho výše se odvíjí od výše příjmů. 

Výdaje jsou opět sestaveny ve třech moţných variantách. 
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Tabulka 8 - Předpokládané výdaje – 2012 (v Kč) 

2012 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Leden 190 823  189 721  188 619  

Únor 11 454  10 427  9 400  

Březen 13 081  11 783  10 485  

Duben 12 663  11 435  10 206  

Květen 14 344  12 835  11 326  

Červen 12 901  11 633  10 365  

Červenec 10 714  9 810  8 906  

Srpen 14 697  13 129  11 562  

Září 11 643  10 585  9 526  

Říjen 12 080  10 949  9 818  

Listopad 13 314  11 977  10 640  

Prosinec 13 669  12 273  10 877  

CELKEM 331 384  316 557  301 730  

Zdroj: Vlastní zpracování 

V měsíci lednu jsou výdaje zvýšeny o 173.417,- Kč, které byly vynaloţeny na 

rekonstrukci, vybavení, drobný majetek a materiál před začátkem podnikání. Dále jsou 

lednové výdaje zvýšeny o částku 8.500,- Kč, a to 2.500,- Kč za webhosting a 3.000,- Kč 

za reklamu Sklik a 2.500,- za vedení daňové evidence. Tyto výdaje budou vynaloţeny 

kaţdý rok v lednu.  
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4.4.4. Porovnání příjmů a výdajů 

V následujících třech tabulkách je zpracováno porovnání předpokládaných příjmů a 

výdajů po tři roky ve třech variantách. 

Tabulka 9 - Porovnání příjmů a výdajů – 2012 (v Kč) 

2012 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Leden -165 611  -168 711  -171 811  

Únor 12 035  9 147  6 259  

Březen 16 609  12 959  9 309  

Duben 15 434  11 979  8 525  

Květen 20 159  15 917  11 675  

Červen 16 104  12 538  8 972  

Červenec 9 953  7 412  4 871  

Srpen 21 152  16 745  12 337  

Září 12 566  9 589  6 613  

Říjen 13 795  10 614  7 433  

Listopad 17 265  13 506  9 746  

Prosinec 18 263  14 337  10 411  

CELKEM 7 723  -33 968  -75 659  

Zdroj: Vlastní zpracování 

V prvním roce podnikání jsou celkové vynaloţené výdaje vyšší neţ příjmy. Pouze u 

optimistické varianty budou příjmy přesahovat výdaje. 

 



64 

 

Tabulka 10 - Porovnání příjmů a výdajů – 2013 (v Kč) 

2013 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Leden 9 666  6 256  2 846  

Únor 13 767  10 591  7 414  

Březen 18 496  14 532  10 567  

Duben 18 964  14 921  10 879  

Květen 22 704  18 038  13 372  

Červen 18 243  14 321  10 398  

Červenec 11 477  8 682  5 887  

Srpen 22 018  17 466  12 914  

Září 14 352  11 078  7 804  

Říjen 15 704  12 205  8 705  

Listopad 19 521  15 385  11 250  

Prosinec 20 472  16 178  11 884  

CELKEM 205 384  159 653  113 921  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve druhém roce podnikání vycházejí všechny varianty kladně. 

Za rok 2013 vznikl doplatek sociálního pojištění a daně z příjmů fyzických osob, který 

se promítne ve zvýšených výdajích v dubnu 2014. Také byla stanovena nová výše záloh 

sociálního pojištění, která způsobí zvýšení výdajů v jednotlivých měsících, počínaje 

dubnem 2014. Rozpisy výpočtů sociálního a zdravotního pojištění a výpočtů daně 

z příjmů jsou uvedeny v příloze. 
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Tabulka 11 - Porovnání příjmů a výdajů – 2014 (v Kč) 

2014 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Leden 10 409  6 876  3 342  

Únor 14 720  11 385  8 049  

Březen 19 686  15 523  11 360  

Duben -7 643  2 205  10 560  

Květen 22 904  18 561  14 218  

Červen 18 221  14 658  11 096  

Červenec 11 116  8 738  6 360  

Srpen 22 184  17 961  13 738  

Září 14 134  11 253  8 372  

Říjen 15 554  12 436  9 318  

Listopad 19 562  15 776  11 990  

Prosinec 20 561  16 609  12 656  

CELKEM 181 409  151 982  121 061  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dubnové výdaje jsou zvýšeny o doplatky sociálního pojištění a daně z příjmů za rok 

2013.  
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4.4.5. Cash-flow 

Cash-flow neboli přehled peněţních toků je výkaz, který sleduje tok hotovosti.  

Počáteční stav peněţních prostředků je tzv. finanční rezerva. Peněţní vklad vloţila 

majitelka do podnikání z osobních zdrojů a slouţí na úhradu výdajů vynaloţených před 

začátkem podnikání (rekonstrukce, vybavení salónu, drobný majetek).  

Tabulka 12 - Přehled peněţních toků – 2012 (v Kč) 

Cash-flow - realistická varianta 2012 2013 2014 

Počáteční stav peněţních prostředků 30 000  22 615  38 268  

Peněţní vklady 200 000  0  0  

Příjmy 282 589  309 978  325 161  

Výdaje 489 974  150 325  173 180  

Osobní spotřeba 0  144 000  144 000  

Konečný stav peněţních prostředků 22 615  38 268  46 249  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Tabulka 13 - Přehled peněţních toků – 2013 (v Kč) 

Cash-flow - optimistická varianta 2012 2013 2014 

Počáteční stav peněţních prostředků 30 000  64 306  89 690  

Peněţní vklady 200 000  0  0  

Příjmy 339 107  371 973  390 193  

Výdaje 504 801  166 590  208 785  

Osobní spotřeba 0  180 000  180 000  

Konečný stav peněţních prostředků 64 306  89 690  91 098  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 14 - Přehled peněţních toků - 2014 (v Kč) 

Cash-flow - pesimistická varianta 2012 2013 2014 

Počáteční stav peněţních prostředků 30 000  -19 076  34 846  

Peněţní vklady 200 000  0  0  

Příjmy 226 071  247 982  260 129  

Výdaje 475 147  134 061  139 068  

Osobní spotřeba 0  60 000  120 000  

Konečný stav peněţních prostředků -19 076  34 846  35 906  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pesimistická varianta nevychází nejlépe. V prvním roce podnikání by majitelka byla ve 

ztrátě. Ve druhém roce je osobní spotřeba pouze 60.000,- Kč, coţ znamená, ţe pro svoji 

osobní spotřebu by majitelka vyuţívala pouze 5.000,- Kč měsíčně. Ale uţ v roce 2014 

by to bylo 10.000,- Kč, coţ je pro majitelku dostačující. 

Oproti tomu optimistická varianta vykazuje velké mnoţství finančních prostředků. 

Osobní spotřeba majitelky by byla ve výši 18.000,- měsíčně.  

Realistická varianta vykazuje dostatečné mnoţství finančních prostředků.  

Ve všech variantách je osobní spotřeba v prvním roce nulová. Ţivotní náklady si 

majitelka hradí z vlastních úspor a z platu manţela. 
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4.5. Hodnocení rizik 

Kaţdé podnikání je ovlivněnou určitými riziky, která mohou nastat. Jednotlivá rizika 

mohou mít na podnikání různý dopad, proto je důleţité se na moţná rizika připravit. 

Z toho důvodu byla provedena analýza jednotlivých rizik, ve které byly pouţity 

kvalitativní metody. Tyto metody uţívají slovního hodnocení k popisu závaţnosti 

potenciálních dopadů a pravděpodobností, s jakou tyto dopady nastanou. Tyto metody 

jsou rychlejší, jednodušší, ale více subjektivní.  

Riziko malého počtu zákazníků 

Ohodnocení rizika: vysoká pravděpodobnost, vysoká tvrdost  

Můţe se stát, ţe o kadeřnické sluţby nebudou mít zákazníci zájem. Budou nedůvěřiví a 

neochotni sluţby vyzkoušet nebo jiţ budou mít svého kadeřníka, ke kterému budou 

loajální. 

Dopad: ušlý zisk, nedostatek finančních prostředků  

Při výskytu tohoto rizika se majitelka zaměří na zvýšení marketingové komunikace. 

Zvýší aktivitu na sociálních sítích (Facebook), nabídne určité slevy a bude pořádat 

různé akce, např. tvorbu společenského účesu zdarma. 

Riziko špatně stanovené ceny služeb 

Ohodnocení rizika: nízká pravděpodobnost, střední tvrdost 

Stanovení cen sluţeb je jedním z nejtěţších úkolů. Pokud budou stanovené ceny příliš 

vysoké, zákaznici nebudou ochotni je platit. Na druhou stranu mohou být příliš nízké, 

nebudou odpovídat nabízené kvalitě a zákazníci je z opatrnosti nevyzkouší. 

Dopad: ušlý zisk, nedostatek finančních prostředků, moţnost ztráty zákazníků 

Při sestavení cen sluţeb se vycházelo především ze skutečné spotřeby materiálu, 

náročnosti práce, ze zkušeností majitelky. 

Rizik můţe nastat víc, ale podnikání nijak zvlášť neovlivní, proto zde nejsou více 

rozepsána. Např. riziko konkurence. Můţe se stát, ţe by se jiný kadeřník rozhodl otevřít 

kadeřnický salón ve stejné lokalitě. Daný trh ale není pro dvě kadeřnictví dostatečně 
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velký, proto není důvod, proč by se o to někdo pokoušel. Nebo rizika makroekonomická 

jako např. zvyšování daní, inflace. Tyto faktory ovlivní všechny podnikatelské subjekty 

na trhu. 
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ZÁVĚR 

V posledních letech začíná podnikat stále více osob. Často to bývá z důvodů, ţe chtějí 

být pány svého času, nezávislí a z důvodu vidiny snadněji vydělaných peněz. Bohuţel 

drtivá většina těchto pokusů nedopadne dobře. Jednou z nejdůleţitějších věcí, kterou by 

měl kaţdý začínající podnikatel splnit, je sestavení podnikatelského plánu, který by měl 

především odpovídat realitě, být stručný a přehledný.  

A to bylo hlavním cílem této diplomové práce. Sestavit podnikatelský plán, který 

poslouţí pro zaloţení kadeřnického salónu podnikatelkou Radkou Bekovou v obci 

Nový Hrádek. Kadeřnické sluţby tam nejsou poskytovány, proto se podnikatelka snaţí 

vyuţít příleţitosti, která se jí nabízí. 

V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska. Ve druhé části bylo 

zanalyzováno všeobecné podnikatelské prostředí ČR a jeho dopad na podnikání, 

provedena SWOT analýza, která ukázala přednosti a nedostatky podniku i jeho 

potenciální příleţitosti a hrozby. Tyto části poslouţily jako podklad pro sestavení 

návrhu podnikatelského plánu. V návrhu je popsán podnik, jeho lokalita, provozovna, 

dále marketingový plán, finanční plán a zhodnocení rizik.  

Věřím, ţe tento podnikatelský plán majitelce salónu pomůţe, jak při zaloţení, tak 

dalším chodu. Mít vlastní kadeřnický salón byl její sen, který se stává skutečností. 

Existují určitá rizika, která podnikání mohou ohrozit, ale zda nastanou a jak se s nimi 

majitelka vypořádá, ukáţe čas. Ačkoli výsledky v plánu vyšly uspokojivě, vše bude 

záleţet na majitelce samotné, na vývoji trhu a spokojenosti zákazníků. 
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Příloha číslo 1 - Předpokládané příjmy – 2013 (v Kč) 

 

2013 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Leden 27 733  23 111  18 489  

Únor 25 838  21 531  17 225  

Březen 32 249  26 874  21 499  

Duben 32 882  27 402  21 922  

Květen 37 953  31 627  25 302  

Červen 31 906  26 588  21 270  

Červenec 22 733  18 944  15 155  

Srpen 37 022  30 852  24 682  

Září 26 630  22 191  17 753  

Říjen 28 463  23 719  18 975  

Listopad 33 638  28 031  22 425  

Prosinec 34 927  29 106  23 285  

CELKEM 371 973  309 978  247 982  

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha číslo 2 - Předpokládané příjmy pro rok 2014 (v Kč) 

 

2014 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Leden 28 741  23 951  19 161  

Únor 27 130  22 608  18 086  

Březen 33 861  28 218  22 574  

Duben 34 527  28 772  23 018  

Květen 39 850  33 209  26 567  

Červen 33 501  27 918  22 334  

Červenec 23 870  19 891  15 913  

Srpen 38 874  32 395  25 916  

Září 27 961  23 301  18 641  

Říjen 29 886  24 905  19 924  

Listopad 35 319  29 433  23 546  

Prosinec 36 674  30 561  24 449  

CELKEM 390 193  325 161  260 129  

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha číslo 3 - Předpokládané výdaje - 2013 (v Kč) 

 

2013 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Leden 18 068  16 855  15 642  

Únor 12 070  10 941  9 811  

Březen 13 752  12 342  10 932  

Duben 13 919  12 481  11 043  

Květen 15 249  13 589  11 930  

Červen 13 662  12 267  10 872  

Červenec 11 256  10 262  9 268  

Srpen 15 005  13 386  11 767  

Září 12 278  11 114  9 949  

Říjen 12 759  11 515  10 270  

Listopad 14 117  12 646  11 175  

Prosinec 14 455  12 928  11 401  

CELKEM 166 590  150 325  134 061  

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha číslo 4 - Předpokládané výdaje - 2014 (v Kč) 

 

2014 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Leden 18 332  17 075  15 819  

Únor 12 409  11 223  10 037  

Březen 14 175  12 695  11 214  

Duben 42 169  26 567  12 458  

Květen 16 946  14 647  12 348  

Červen 15 280  13 259  11 238  

Červenec 12 754  11 153  9 553  

Srpen 16 690  14 434  12 178  

Září 13 827  12 048  10 269  

Říjen 14 332  12 469  10 606  

Listopad 15 757  13 657  11 556  

Prosinec 16 113  13 953  11 793  

CELKEM 208 785  173 180  139 068  

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha číslo 5 - Výpočet daně z příjmů FO – 2012 (v Kč) 

 

2012 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Příjmy celkem 339 107  282 589  226 071  

Výdaje celkem 331 384  316 557  301 730  

Příjmy - výdaje 7 723  -33 968  -75 659  

Daňově neuznatelné výdaje 41 724  41 724  41 724  

 - pojistné na SP a ZP 41 724  41 724  41 724  

 - daň z příjmů       

Daňový základ 49 447  7 756  -33 935  

Daň z příjmů 7 417  1 163  -5 090  

Sleva na poplatníka 24 840  24 840  24 840  

Daň po uplatnění slev 0  0  0  

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha číslo 6 - Výpočet daně z příjmů FO – 2013 (v Kč) 

 

2013 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Příjmy celkem 371 973  309 978  247 982  

Výdaje celkem 166 590  150 325  134 061  

Příjmy - výdaje 205 384  159 653  113 921  

Daňově neuznatelné výdaje 41 724  41 724  41 724  

 - pojistné na SP a ZP 41 724  41 724  41 724  

 - daň z příjmů 0  0  0  

Daňový základ 247 108  201 377  155 645  

Daň z příjmů 37 066  30 206  23 347  

Sleva na poplatníka 24 840  24 840  24 840  

Daň po uplatnění slev 12 226  5 366  0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 



 

Příloha číslo 7 - Výpočet daně z příjmů FO – 2014 (v Kč) 

 

2014 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Příjmy celkem 390 193  325 161  260 129  

Výdaje celkem 208 785  173 180  139 068  

Příjmy - výdaje 181 409  151 982  121 061  

Daňově neuznatelné výdaje 68 344  54 807  42 764  

 - pojistné na SP a ZP 56 118  49 441  42 764  

 - daň z příjmů 12 226  5 366  0  

Daňový základ 249 753  206 789  163 825  

Daň z příjmů 37 463  31 018  24 574  

Sleva na poplatníka 24 840  24 840  24 840  

Daň po uplatnění slev 12 623  6 178  0  

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha číslo 8 - Přehled sociálního pojištění – 2012 (v Kč) 

 

2012 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Příjmy celkem 339 107  282 589  226 071  

Výdaje celkem 331 384  316 557  301 730  

Příjmy - výdaje 7 723  -33 968  -75 659  

Daňově neuznatelné výdaje 41 724  41 724  41 724  

 - pojistné na SP a ZP 41 724  41 724  41 724  

 - daň z příjmů       

Daňový základ 49 447  7 756  -33 935  

Vyměřovací základ       

 - vypočtený 24 723  3 878  -16 967  

 - minimální 74 220  74 220  74 220  

 - určený 74 220  74 220  74 220  

Pojistné (29,2 %) 21 672  21 672  21 672  

Úhrn zaplacených záloh 21 684  21 684  21 684  

Doplatek (přeplatek) pojistného -12  -12  -12  

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha číslo 9 - Přehled sociálního pojištění - 2013 (v Kč) 

 

2013 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Příjmy celkem 371 973  309 978  247 982  

Výdaje celkem 166 590  150 325  134 061  

Příjmy - výdaje 205 384  159 653  113 921  

Daňově neuznatelné výdaje 41 724  41 724  41 724  

 - pojistné na SP a ZP 41 724  41 724  41 724  

 - daň z příjmů 0  0  0  

Daňový základ 247 108  201 377  155 645  

Vyměřovací základ       

 - vypočtený 123 554  100 688  77 823  

 - minimální 74 220  74 220  74 220  

 - určený 123 554  100 688  77 823  

Pojistné (29,2%) 36 078  29 401  22 724  

Úhrn zaplacených záloh 21 684  21 684  21 684  

Doplatek (přeplatek) 14 394  7 717  1 040  

Nová výše zálohy 3 006  2 450  1 894  

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha číslo 10 - Přehled sociálního pojištění - 2014 (v Kč) 

 

2014 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Příjmy celkem 390 193  325 161  260 129  

Výdaje celkem 208 785  173 180  139 068  

Příjmy - výdaje 181 409  151 982  121 061  

Daňově neuznatelné výdaje 68 344  54 807  42 764  

 - pojistné na SP a ZP 56 118  49 441  42 764  

 - daň z příjmů 12 226  5 366  0  

Daňový základ 249 753  206 789  163 825  

Vyměřovací základ       

 - vypočtený 124 876  103 394  81 913  

 - minimální 74 220  74 220  74 220  

 - určený 124 876  103 394  81 913  

Pojistné (29,2%) 21 672  21 672  21 672  

Úhrn zaplacených záloh 36 078  29 401  22 724  

Doplatek (přeplatek) -14 406  -7 729  -1 052  

Nová výše zálohy 3 039  2 516  1 993  

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

Příloha číslo 11 - Přehled zdravotního pojištění - 2012 (v Kč) 

 

2012 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Příjmy celkem 339 107  282 589  226 071  

Výdaje celkem 331 384  316 557  301 730  

Příjmy - výdaje 7 723  -33 968  -75 659  

Daňově neuznatelné výdaje 41 724  41 724  41 724  

 - pojistné na SP a ZP 41 724  41 724  41 724  

 - daň z příjmů 0  0  0  

Daňový základ 49 447  7 756  -33 935  

Vyměřovací základ       

 - vypočtený 24 723  3 878  -16 967  

 - minimální 148 440  148 440  148 440  

 - určený 148 440  148 440  148 440  

Pojistné (13,5%) 20 040  20 040  20 040  

Úhrn zaplacených záloh 20 040  20 040  20 040  

Doplatek (přeplatek) 0  0  0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



 

Příloha číslo 12 - Přehled zdravotního pojištění - 2013 (v Kč) 

 

2013 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Příjmy celkem 371 973  309 978  247 982  

Výdaje celkem 166 590  150 325  134 061  

Příjmy - výdaje 205 384  159 653  113 921  

Daňově neuznatelné výdaje 41 724  41 724  41 724  

 - pojistné na SP a ZP 41 724  41 724  41 724  

 - daň z příjmů 0  0  0  

Daňový základ 247 108  201 377  155 645  

Vyměřovací základ       

 - vypočtený 123 554  100 688  77 823  

 - minimální 148 440  148 440  148 440  

 - určený 148 440  148 440  148 440  

Pojistné (13,5%) 20 040  20 040  20 040  

Úhrn zaplacených záloh 20 040  20 040  20 040  

Doplatek (přeplatek) 0  0  0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



 

Příloha číslo 13 - Přehled zdravotního pojištění - 2014 (v Kč) 

 

2014 Varianta 

Měsíc Optimistická Realistická Pesimistická 

Příjmy celkem 390 193  325 161  260 129  

Výdaje celkem 208 785  173 180  139 068  

Příjmy - výdaje 181 409  151 982  121 061  

Daňově neuznatelné výdaje 68 344  54 807  42 764  

 - pojistné na SP a ZP 56 118  49 441  42 764  

 - daň z příjmů 12 226  5 366  0  

Daňový základ 249 753  206 789  163 825  

Vyměřovací základ       

 - vypočtený 124 876  103 394  81 913  

 - minimální 148 440  148 440  148 440  

 - určený 148 440  148 440  148 440  

Pojistné (13,5%) 20 040  20 040  20 040  

Úhrn zaplacených záloh 20 040  20 040  20 040  

Doplatek (přeplatek) 0  0  0  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 


