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Úvod a cíle diplomové práce 
Na téma zakládání společností a tvorbu podnikatelského plánu pro začínající podnik již 

vzniklo mnoho studií a diplomových prací. Nesporně jde o velice důležitý a současně klíčový 

moment v životě podniku a taky samotného podnikatele.  Avšak sestavování byznysplánu 

není činnost, která by byla typickou jenom pro fázi zakládání společností. Je jedním z 

kritických úkolů pro každodenní chod organizace, protože i pro samotné přežití – a to 

nemluvě o rozvoji – je nutné mít přesné představy o budoucích stavech, úkolech který musejí 

být splněny a očekávání která mají být naplněna.   

 

Pokud jste majitelem anebo manažerem společnosti v určitém momentu budete muset vytvořit 

podnikatelský plán. Ať je to pro získání dodatečného kapitálu anebo pro vyjasnění cílů 

organizace, podnikatelský plán bude nutností stejně tak, jak je nutná kvalitní mapa pro 

cestovatele. Cesta k dosažení cílů má určité logické následnosti a dobrá mapa vám umožní 

tyto cíle dosáhnout s menší námahou a bez zbytečných frustrací.  

 

Většina lidí spojuje psaní podnikatelského plánu se získáváním kapitálu. Existují však i jiné 

druhy plánů, které jsou zaměřeny na rozvoj již existující společnosti. Tento druh plánu je 

označován jako strategický podnikatelský plán a je většinou používán a držen uvnitř podniku.  

Je nástrojem pro získání konkurenčních výhod a nového, lepšího postavení na stávajícím a 

nebo novém trhu.  Pro společnosti existuje dvojí cesta.  Udržet si postavení a úroveň, a nebo 

jít kupředu a volit cestu rozvoje, která je vlastně z dlouhodobého hlediska nevyhnutelná.   

 

Ve své diplomové práci na téma Budoucí rozvoj malé firmy, se zabývám firmou Cukrárna U 

Michala Staré Město, která na trhu působí téměř deset let. Činností firmy je výroba potravin, 

konkrétně výrobou cukroví a jeho maloobchodním a velkoobchodním prodejem. V souvislosti 

s budoucí změnou vlastníka a managementu této rodinné firmy posoudím současný stav firmy 

a formou podnikatelského plánu možnosti jejího rozvoje se zřetelem k nastartování 

dlouhodobého úspěšného podnikání. 

 

Diplomová práce je tedy zaměřena na tvorbu rozvojového podnikatelského plánu pro další 

fungování firmy. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

1.1. Vymezení problému 

Proč firma zvažuje vytvoření a realizaci rozvojového podnikatelského plánu? Maloobchodní 

prostředí prochází výraznými změnami, stejně tak dochází k proměně životního stylu. Protože 

dojde ke změně ve vlastnictví a vedení firmy (z rodičů na jejich syna), je vhodná příležitost 

zamyslet se nad orientací firmy. Na výběr je ze dvou možností:  

1. Zůstat stát na místě a ponechat firmu bez zásadních změn. Evoluce. 

2. Reagovat na změny v okolí firmy a zariskovat. Částečnou změnou v zacílení na zákazníky, 

změnou produktové řady a vnitřní reorganizací bojovat o nové zákazníky a o vyšší výkonnost 

firmy. Revoluce. 

 

První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům zkoumané problematiky. 

Kapitolu zahajuji rozborem problematiky malých a středních firem. V této kapitole také 

uvádím vymezení a účel tvorby podnikatelského plánu, dále zásady pro zpracování a jednu z 

možných struktur plánu. Pro potřeby analýzy prostředí se věnuji PEST analýze a analýze 

zákazníků, které poslouží jako pomůcky pro vytvoření obrazu o postavení společnosti na trhu.   

 

Dále se věnuji prakticky orientovaným částem. V analýze současného stavu firmy se zabývám 

samotnou firmou a jejím fungováním, analýzou zejména formou PEST, SWOT. Následuje 

návrh rozvojového podnikatelského plánu, který je v další kapitole doprovázen návrhem 

implementačního harmonogramu plánu. 

 

 

1.2. Cíle diplomové práce  

Zásadní cíle této diplomové práce jsou tři.  

• Prvním z nich je popsat specifika MSP, popis metodiky a teoretického základu tvorby 

podnikatelských plánů. 

• Druhým cílem je na základě analýzy firmy a jejího okolí zpracování rozvojového 

podnikatelského plánu 

• Třetím cílem je navrhnut harmonogram, jak vybraný segment podnikatelského plánu 

zavést do firmy a jaké rizika s sebou tato implementace přináší. 
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2. Teoretický přístup k řešení 

 

2.1. Charakteristika malých a středních podniků 

2.1.1. Definice podniku 

Podnik je v obchodním zákoníku definován jako soubor hmotných, osobních a nehmotných 

složek podnikání. V knize Podniková ekonomika je tato definice podniku :"K podniku náleží 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty náležející podnikateli, které slouží nebo mají sloužit k 

provozu podniku. V průběhu historického vývoje se vytvořilo více typů podniků."1 

 

2.1.2. Vymezení drobných, malých a středních podniků 

Až do roku 1996 neexistovalo jednotné, univerzální vymezení jednotlivých kategorií MSP a 

to ani v zemích Evropského společenství. Evropská komise proto 7. února 1996 přijala 

doporučení týkající se definice v rámci EU a adresovala ho všem členským zemím, Evropské 

investiční bance a Evropské investiční bance pro obnovu a rozvoj a Evropskému investičnímu 

fondu. Potřeba jednotně vymezit MSP vycházela z požadavku vytvořit rovné podmínky pro 

všechny podnikatelské subjekty. 

Za základní kritéria posuzování byla zvolena následující: 

• počet zaměstnanců 

• obrat 

• celková hodnota aktiv 

• nezávislost 

V případě definování malých a středních podniků není situace stále jednoznačná a 

setkáváme se s řadou pohledů na danou situaci. Ve své diplomové práci budu vycházet 

z členění doporučené Evropskou komisí (jedná se o Směrnici Evropské komise č. 

2003/361/EC). [12] [15] 

 

Za středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud: 

• zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, 

                                                 
1 SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, 350 s.  

ISBN 80-7179-736-7. 

 



 12 

• jeho aktiva (majetek) nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má 

obrat (příjmy) nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR (pojmy v závorce se 

vztahují k podnikatelům, kteří vedou daňovou evidenci,  

• maximálně 25% kapitálu a vlastnických práv je ve vlastnictví podniku, který nesplňuje 

definici MSP [15] 

 

Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: 

• zaměstnává méně než 50 zaměstnanců 

• jeho aktiva / majetek nebo obrat / příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. 

EUR 

• maximálně 25% kapitálu a vlastnických práv je ve vlastnictví podniku, který nesplňuje 

definici MSP. [15] 

 

Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: 

• zaměstnává méně než 10 zaměstnanců 

• jeho aktiva / majetek nebo obrat / příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR 

• maximálně 25% kapitálu a vlastnických práv je ve vlastnictví podniku, který nesplňuje 

definici MSP. [15] 

 

2.1.3. Význam malých a středních podniků 

Malé a střední podniky jsou obecně považovány za hnací sílu ekonomiky. Podle údajů z 2005 

tvoří MSP 99,85% všech subjektů podnikajících v České republice a zaměstnávají 62% 

celkového počtu zaměstnanců. V roce 2005 vytvořily 35% HDP, podílely se 50,5% na 

veškerých investicích vynaložených v ČR, 35% na celkovém objemu exportovaného zboží a 

služeb a zaujímají 50% podílu dovozu ČR. Výše uvedené údaje jen podtrhují a dokazují 

významnost MSP. [12] 

 

Dále vytvářejí zdravé podnikatelské prostředí, zvyšují dynamiku trhu, mají schopnost 

absorbovat podstatnou část pracovních sil uvolňovaných z velkých podniků, jsou 

stabilizujícím prvkem ekonomického systému, mají mimořádný význam jak pro rozvoj obcí, 

měst a regionů, tak i pro rozvoj celé společnosti.  

Charakteristické vlastnosti MSP: 
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• Citlivost ke změnám – Malé firmy jsou často omezeny ve svých zdrojích a to je nutí 

reagovat na tržní změny na trhu. Právě díky omezené kapacitě dokáží, neboť jsou svou 

ekonomickou podstatou takřka nuceny, zareagovat velmi citlivě na sebemenší změny 

na trhu, které velké firmy často ignorují. 

• Hlavní zdroj inovací – Tato vlastnost MSP do jisté míry souvisí s prvním zmiňovaným 

aspektem, citlivostí ke změnám. Vychází ze samé podstaty obou typů podniků. Velké 

podniky své produkty vyvíjejí v procesu drobných zlepšení nebo propracovanější 

technologie, zatímco malé firmy se mnohem více pokoušejí o technologický skok v 

inovaci produktu, což úzce souvisí s podnikatelskou příležitostí.  

• Vytváření pracovních příležitostí – Je mylnou domněnkou, že hlavními tvůrci 

pracovních příležitostí jsou velké firmy. Jedná se o omyl, který je patrný zejména 

během každé hospodářské krize. Souvisí to právě s mnohem dravějším využíváním 

podnikatelských příležitostí, v jejichž důsledku se zákonitě vytvářejí pracovní místa 

rychlejším tempem než ve velký korporacích. Právě v obdobích hospodářské krize 

jsou patrné přesuny pracovních sil z velkých podniků do sektoru MSP.  

• Stabilita během hospodářského vývoje – Z dlouhodobých pozorování vyplývá, že 

celkový přínos malých firem se mění mnohem méně v závislosti na čase ve srovnání s 

velkými firmami. Dalo by se tedy říci, že v absolutním součtu jsou odolnější vůči 

vlivům hospodářské recese. [18] 

 

Celkově by se dalo říci, že MSP působí v ekonomice účelně jako doplňkové firmy k velkým 

podnikům, přičemž mnohdy působí coby jejich subdodavatelé, vytvářejí fondy 

kvalifikovaných a částečně vyškolených pracovníků, poskytují dostatečnou živnou půdu pro 

podnikatelské a manažerské talenty a vyplňují okrajové oblasti trhu, které nejsou pro větší 

podniky tolik zajímavé. Jsou klíčové pro hospodářskou úroveň státu a životní úroveň 

obyvatelstva.  

 

 

 

2.1.4. Výhody a nevýhody MSP 

Malé a střední podniky disponují oproti velkým firmám řadou výhod a předností. Negativní 

vlivy a nevýhody v podnikání malých a středních podniků jsou v řadě případů obtížně 
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překonatelné a lze konstatovat, že vychází právě z jejich „velikosti“ (což platí i u výhod). Je 

evidentní, že jsou často nevyužitím zmíněných výhod z nejrůznějších důvodů. Výčet výhod a 

nevýhod lze rozdělit podle jednotlivých funkčních oblastí firmy: 

 

Organizační a řídící aspekty 

Výhody Nevýhody 
• MSP mají jednoduchou organizační a řídící 

strukturu umožňující přímé vedení  a kontrolu 
• podnikatel řídí intuitivně a v jeho práci často 

převažuje improvizace 
• majitel nebo vedoucí firmy je přímým 

účastníkem řízení  
• absence manažerských vědomostí a 

ekonomických znalostí 
• jednoduchá organizační struktura znamená 

nižší náklady na správu firmy a nižší míru 
byrokracie  

• převaha technicky orientovaného pojetí řízení  

• centralizace řídících rozhodnutí je plně v 
kompetenci podnikatele, což má výhodu v 
rychlosti rozhodování 

• neochota a malá připravenost ke spolupráci a 
kooperaci s jinými podniky 

• rychleji reagují na potřeby a přání zákazníků • podnikatel nechce rozdělit své pravomoci 
mezi své podřízené 

• zmírňují negativní důsledky strukturálních 
změn tím, že absorbují pracovní sílu 

• špatná orientace v legislativních a daňových 
předpisech 

 • horší orientace v právních předpisech  
 • malé firmy se orientují spíše na kratší časový 

horizont  
 • vysoké administrativní zatížení 
 • problémy se zapojováním do náročných 

výzkumných projektů 

 Tabulka 1 Soupis organizačních a řídících aspektů MSP 

 

 

Personální aspekty 

Výhody Nevýhody 

• osobní, přímý kontakt majitele nebo vedení 
podniku de facto se všemi zaměstnanci  

• vyšší intenzita práce, včetně překračování 
pracovní doby 

• ztráta anonymity, pocit vlastní důležitosti, možnost 
srovnávání pracovních výkonů a identifikace s firmou a 
růstu odpovědnosti za odvedenou práci  

• nižší dostupnost potřebných informací a 
poradenských služeb limituje finanční 
možnosti firmy včetně personálního 
zabezpečení 

• uspokojení z práce, větší flexibilita, včetně vyššího 
osobního nasazení  

• častá absence podnikových norem  

• možnost vytvoření vztahů důvěry a odpovědnosti  • malé sociální výhody (příplatky na stravování, 
dopravu, ošacení, dovolenou) 

• vytváření nové pracovní příležitosti • problematická možnost kariérního postupu 
 • ztížená možnost kariérního růstu formou 

specializace 

Tabulka 2 Soupis personálních aspektů MSP 
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Výrobní aspekty 

Výhody Nevýhody 
• specializace na specifický sortiment  • vyšší podíl produkce náročné na živou práci 
• rychlá adaptace v případě změn výrobního 

programu 
• absence nejmodernější techniky a 

technologických prostředků pro vývoj nových 
výrobků  

• možnost členství ve družstvech, svazech nebo 
účelových organizacích s možností spolupráce 
a kooperace  

• výroba zboží se uskutečňuje na nižším stupni 
technologického rozvoje  

• působí jako dodavatelé velkých podniků • vyšší náklady při respektování technických 
předpisů 

• větší pružnost a schopnost improvizace  

Tabulka 3 Soupis výrobních aspektů MSP 

 

Obchodní aspekty 

Výhody Nevýhody 

• možnost zaměření na lokální a okrajové trhy  • omezený odbyt na domácím trhu vzhledem k 
lokálnímu významu a omezenému počtu 
odběratelů 

• vytvoření specifického okruhu odběratelů  • nekalá konkurence ze strany velkých podniků  
• možnost udržování osobního kontaktu se 

zákazníky a flexibilní uspokojování jejich 
potřeb  

• zvýšené náklady při vývozu zboží vzhledem k 
neznalosti problematiky zahraničního obchodu 

• přednost v reagování na změny a v prostorové 
blízkosti spotřebitelů 

• omezené množství finančních prostředků na 
reklamu  

 • ztížené možnosti ovlivňování poptávky  
 • menší šance v boji o veřejné zakázky 

Tabulka 4 Soupis obchodních aspektů MSP 

 

Finanční aspekty 

Výhody Nevýhody 

• jednodušší řízení cash-flow 
 

• omezený přístup k bankovním a 
dodavatelským úvěrům 

• přehlednost hospodaření a aktuálnost těchto 
údajů (v případě, že jsou respektovány 
základní pravidla fungování firmy) 

• druhotná platební neschopnost jako následek 
platební nekázně odběratelů 

• ztížená možnost dlouhodobých podvodů ze 
strany vlastních zaměstnanců 

• malý podíl hmotného a nehmotného majetku 
způsobuje, že odpisy nevytváří dostatečnou 
rezervu a prostor pro reinvestování 

 • problémy se všeobecnou platební nekázní v 
ČR 

Tabulka 5 Soupis finančních aspektů MSP [1], [2], [7], [8]   
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2.2. Podnikatelský plán 

Podnikání je složitá a náročná činnost, která by měla mít určitý rámec. Podmínkou 

cílevědomého a úspěšného podnikání v jakémkoli oboru je vytvoření reálného a 

přesvědčivého podnikatelského plánu. Podnikatelský plán detailně popisuje celkový 

podnikatelský koncept určité obchodní činnosti. Jeho účel bychom mohli rozdělit na interní a 

externí. 

 

2.2.1. Interní ú čel podnikatelského plánu 

Uvnitř firmy slouží podnikatelský plán (též označován jako byznysplán popř. strategický 

podnikatelský plán) jako plánovací nástroj, podklad pro rozhodovací proces, nástroj kontroly, 

atd., zejména v případech, kdy podnikatel firmu zakládá, a kdy firma stojí před výraznými 

změnami, které mohou mít dlouhodobé důsledky na její chod. Touto změnou může být 

například nový směr obchodních aktivit, velká investice, sloučení s jinými podnikatelskými 

subjekty, rozdělení firmy na několik částí, vstup do strategické aliance, odprodej nebo 

uzavření neefektivních provozů. Někteří podnikatelé dávají stručný výtah z podnikatelského 

plánu k dispozici i zaměstnancům, aby je seznámili se základními cíli firmy a posílila se 

identita pracovníků s firmou. 

 

Přínosy podnikatelského plánu pro management spočívají zejména v tom, že jeho 

zpracování umožňuje: 

• získání užitečných poznatků z analýz, které by měly předcházet přípravě 

podnikatelského plánu,  

• přehledné demonstrování záměrů ve vývoji firmy a možných rizik jejich dosažení, 

• predikce vývoje finančních toků, zjištění potřeby a tvorby finančních prostředků z 

podnikatelské činnosti,  

• včasné odhalení možných slabin či rizik ve zvolených záměrech či cestách jejich 

dosažení, 

• informovat zaměstnance o záměrech firmy v budoucnosti, budovat podnikovou 

kulturu. 

Podnikatelský plán je tímto neodmyslitelnou součástí obchodního života a firemního 

řízení.[3], [9] 
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2.2.2. Externí účel podnikatelského plánu 

Externí subjekty analyzují na základě podnikatelského plánu schopnosti firmy realizovat 

náročnější investiční program, připravenost ucházet se o některý druh podnikatelské podpory 

apod. V tomto případě je třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu (investory) o výhodnosti a 

nadějnosti projektu, na jehož financování kapitál požadujeme. 

Z tohoto pohledu slouží podnikatelský plán k prověření tzv. úvěruhodnosti neboli bonity 

potenciálního dlužníka. Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán může významně přispět k 

získání potřebného kapitálu. 

Aby byl podnikatelský plán kladně přijat u banky, měl by vyhovovat následujícím 

požadavkům: 

• Podnikatelská koncepce musí být realistická a konzistentní. 

• Podnikatelský plán musí být přesvědčivý a srozumitelný. 

• Produkt, popř. podnikatelský záměr musí přinést zákazníkovi jednoznačnou výhodu, 

musí tedy mít jasný užitek pro zákazníka. 

• Pro produkt by měl existovat dostatečně veliký trh. 

• Musí být jasně zdůvodněno, proč má produkt šanci prosadit se na trhu. 

• Produkt by měl mít jednu zřejmou výhodu oproti konkurenčním produktům. 

• Marketingové strategie musí být promyšlené a perspektivní. 

• Jednotlivé plány musí být sladěné a podložené reálnými a také realizovatelnými 

předpoklady a fakty. 

Zvláštní pozornost věnují banky managementu, neboť úspěch podnikatelského projektu závisí 

na schopnosti zakladatelů firmy uskutečnit podnikatelskou koncepci. [9] 

 

 

2.2.3. Co je podnikatelský plán? 

Podnikatelský plán je písemný dokument, zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti, či 

fungováním existující firmy. Podnikatelský plán konkretizuje záměry podnikatele do 

budoucna, je koncepcí podniku v písemné podobě. Obsahuje mj.: 

• Cíle a strategie podniku 

• Podnikatelský záměr 
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• Vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů 

• Další kroky budování podniku 

• Plánování prodeje, hospodářského výsledku a způsoby financování. 

• Těžištěm podnikatelského plánu jsou přitom kvalitativní vyjádření k perspektivě 

podniku a jeho rozvojovým možnostem, ale také k očekávaným rizikům. 

Zpracování podnikatelského plánu vyžaduje invenci, odvahu a flexibilitu. V případě středního 

podniku je výsledkem týmové práce, do které je nutné zahrnout široký okruh řídících 

pracovníků podniku. Před sestavováním podnikatelského plánu je dobré si uvědomit ne jenom 

to, čeho s ním chceme dosáhnout a koho chceme oslovit. Je nutné se zamyslet i nad tím, jakou 

máme k podnikaní nebo realizaci projektu motivaci, jestli jsou naše představy reálné a 

uskutečnitelné a jaký užitek očekáváme z jejich realizace. 

 

 

Následující dvě otázky a odpovědi na ně, mohou sloužit jako základ takovýchto úvah: 

1. Co je skutečným cílem podnikání? – Představy o tom, čeho chce podnikatel podnikáním 

dosáhnout, kromě finanční odměny, dávají jeho plánu konkrétní podobu. 

2. Který moment podnikatelských aktivit představuje konkurenční výhodu? 

 

Po zodpovězení těchto dvou základních otázek můžeme přistoupit k tvorbě podnikatelského 

plánu, při němž musíme sledovat hlavní cíle plánu, kterými jsou: 

• provést důkladnou analýzu stavu firmy a jejího okolí,  

• vypracovat sestavu dalších postupů a rozvoje firmy, 

• doložit a přesvědčit, že vytyčených cílů může bát dosaženo, 

• sestavit důkazné podklady, že budou uspokojeny vnější potřeby (tj. především potřeby 

zákazníků) a zabezpečeny vlastní předpokládané potřeby firmy, 

• přesvědčit finanční investory, banky, akcionáře, vlastníky, spolupracovníky, že 

výsledky budou zajímavé i z jejich hledisek. [4], [9] 

 

 

2.3. Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Při zpracování podnikatelského plánu by měly být respektovány obecně platné zásady. 
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Externí subjekt bude totiž s největší pravděpodobností posuzovat i plány jiných firem, které 

na něj chtějí také zapůsobit. Dodržování obecných zásad by mělo pomoci při formulování 

takého plánu, který by zapůsobil u osob mimo podnik. Podnikatelský plán by měl být: 

• Srozumitelný – je vhodné se vyjadřovat jednoduše, neprezentovat zbytečně mnoho 

myšlenek v jedné větě, přídavná jména vybírat opatrně, není třeba s jejich počtem 

plýtvat. Pro přehlednost informací je vhodné sestavovat tabulky. Informace doložit 

čísly.  

• Logický – myšlenky a skutečnosti uvedené v plánu musí na sebe navazovat, musí být 

podloženy fakty, tvrzení obsažená v plánu si nesmí odporovat. Je vhodné časový 

průběh znázornit graficky s doplněním harmonogramu, např. pomocí úsečkového 

diagramu.  

• Uváženě stručný – myšlenky či závěry obsažené v plánu je třeba uvést stručně, ovšem 

v žádném případě ne na úkor postižení základních faktů. 

• Pravdivý a reálný – pravdivost uváděných údajů a reálnost předpovídaného vývoje by 

měla být samozřejmostí. 

• Respektování rizika – podnikatelský plán je o budoucnosti. Respektování rizik, 

identifikace rizik, popř. variantnost navrhovaného řešení v kritických momentech 

budoucího vývoje, zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu. 

 

2.3.1. Příprava podnikatelského plánu 

Rozsah a propracovanost podnikatelského plánu závisí na velkosti firmy a účelu, pro který je 

určen. Rozdíly mezi rozsahem podnikatelského plánu tedy mohou záviset na tom, zda se nová 

firma bude zabývat poskytováním služeb či výrobou, nebo zda půjde o zboží osobní či 

průmyslové spotřeby. Komplexnost podnikatelského plánu může být rovněž ovlivněna 

velikostí trhu, konkurencí a růstovým potenciálem. Při zpracování přihlížíme k tomu, zda se 

podnikatelský plán sestavuje pro interní nebo externí účely. 

 

2.3.2. Sběr informací 

Na kvalitě a množství získaných informací závisí kvalita rozhodnutí. Většinou problémy s 

informacemi se vyskytují zejména u malých firem a začínajících firem. Zavedené firmy již 

znají celkový trh poměrně dobře a mají z minulosti řadu informací o zákaznících, 

dodavatelích, konkurenci, atd. V případě začínající firmy má lepší rozhodovací pozici 
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podnikatel, který se v oboru uvažovaného podnikání pohyboval a zná informační zdroje. 

Formě elektronické prezentace je věnována stále větší pozornost, zvyšuje se dostupnost, 

množství i kvalita takto získaných informací. Podnikatel se v určitém okamžiku může dostat 

do situace, kdy má dojem, že je těmito elektronickými informacemi přesycen a musí hledat 

způsob jejich vhodné selekce. 

 

I ten nejlépe propracovaný on-line informační systém někdy nemůže nahradit přímý osobní 

kontakt. Jednání se zákazníky, dodavateli, experty v profesních organizacích nebo s 

představiteli konkurenčních firem může poskytnout dobré podklady pro vyhodnocení pozice 

výrobku nebo firmy. Náklady na dopravu za těmito informačními zdroji lze někdy zredukovat 

tím, že si je vyhledáme na veletrzích, výstavách či konferencích, kde je účast záležitostí 

prestiže. Z projevů účastníků, ze sborníků, popřípadě z propagačních materiálů si podnikatel 

může upřesnit obrázek o tržním prostředí. [4], [5], [9] 

 

 

2.3.3. Formální úprava 

Formální úprava se určí podle účelu, pro jaký je podnikatelský plán sestavován. 

 

Obecnými pravidly jsou: 

Na první stranu patří obchodní jméno firmy, logo a datum vyhotovení, dále adresa firmy a 

kontakt na osobu, která za sestavní plánu odpovídá. Pro vlastní ochranu by na první stránce 

měl být následující pokyn: „Všechny údaje tohoto podnikatelského plánu jsou důvěrné. 

Rozmnožování a předávání třetím osobám je dovoleno jen se souhlasem autora nebo výše 

uvedené firmy.“ Profesionálně působí, když se logo firmy opakuje v záhlaví každé stránky.  

Rozsah podnikatelského plánu je orientačně 40-50 stran plus přílohy. Na podnikatelském 

plánu se obvykle pracuje vedle běžné práce několik týdnů, někdy i měsíců. Je účelné kapitoly 

systematicky číslovat. Předložený podnikatelský plán zprostředkovává první dojem o firmě, 

proto by měl být vnější vzhled působivý. Je také nutné vyhnout se překlepům a gramatickým 

chybám. 

Vysoká kvalita podnikatelského plánu samozřejmě nezaručí úspěch firmy nebo projektu, 

který je spjat se značnou mírou rizika, může ovšem do určité míry zvýšit naději na úspěch a 

podstatně snížit nebezpečí neúspěchu ohrožujícího stabilitu nebo dokonce samotnou existenci 
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firmy. Nutno ještě dodat, že zpracovaný podnikatelský plán nebude platit delší dobu beze 

změn. Firma se nachází v proměnlivém podnikatelském prostředí, a proto i podnikatelský 

plán je nutno neustále adaptovat a upravovat.  

 

 

2.3.4. Struktura podnikatelského plánu 

Není možné určit, vzhledem k různorodosti podnikatelských subjektů na trzích, jednoznačnou 

doporučenou strukturu podnikatelského plánu, existují však některé části plánu, které by se v 

něm měly vyskytovat bez ohledu na to, o jakou konkrétní firmu se jedná. 

Následná struktura (uvedeno v části 2.4) je pouze orientační, zdůrazňuje spíše pohled 

budoucího investora, poskytovatele kapitálu. Právě nedostatek kapitálu při vstupu do 

podnikání, a potřeba jeho získání, bývá velmi často impulsem pro sestavení podnikatelského 

plánu. Obsah před rozsáhlým písemným dokumentem zlehčuje vyhledávání určitých 

informací v textu. Měl by být omezen na první tři úrovně nadpisů. 

 

2.3.5. Shrnutí 

Záměrem shrnutí je podat přesvědčivý obraz o cílech firmy a cestách k jejich dosažení. Je to 

vlastně zhuštěná informace o tom, co je na následujících stránkách popsáno podrobněji. Po 

přečtení shrnutí se má v čtenáři vzbudit zvědavost a zájem přečíst si i zbytek plánu a zabývat 

se podrobnostmi. Rozsah shrnutí závisí na charakteru záměru obsažených v plánu a na výši 

potřebného kapitálu. Nemělo by být kratší než dvě stránky a delší než sedm stránek. 

Shrnutí by mělo obsahovat tyto body: 

• Předmět podnikání/podnikatelský záměr – krátký popis předmětu podnikání. 

• Prezentace nabízených produkty, popř. jaké jsou příslušné trhy. 

• Faktory úspěchu – rozvést, co je neobyčejného na podnikatelském záměru a v čem 

spočívají jeho významné konkurenční výhody, a tedy v čem spočívá užitek pro 

zákazníka a o osobních předpokladech managementu. 

• Podnikové cíle – objasnit výchozí předpoklady, cíle a možnosti růstu firmy. 

Optimistický a současně realistický popis „podnikatelské vize“. 

• Ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu – formou směrných čísel uvést, o jaké 

prodejní a maržové výsledky chce podnik cílovat a kolik potřebuje kapitálu k realizaci 

svých záměrů. [4], [5], [9] 
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2.4. Podnikatelský záměr 

V této části by měl být přesně popsán podnikatelský záměr, výrobek nebo služba. V první 

řadě bychom měli vysvětlit původ podnikatelského záměru, tedy to, jak jsem na něj přišli. 

Mohl vzniknout náhodou, mohli jsme objevit tržní mezeru nebo nový technický princip, atd. 

Při zpracování podnikatelského záměru by měl být podnikatel dobře obeznámen také s 

ekonomickou politikou státu, vládního aparátu i nezávislých organizací, které ve velké míře 

ovlivňují podnikatelské prostředí. Největší plus podnikatelských záměrů jsou první myšlenky 

o formě a způsobu podnikání v podnikatelově hlavě. Pokud jsou příznivé okolnosti a dojde k 

jejich správnému vyhodnocení může vytvořit z myšlenek realitu podnikatelské činnosti a 

uskutečnit v praxi své záměry. 

 

Popis podnikatelského záměru 

• Titulní strana – základní fakta o druhu a činnosti podnikání, jméno podnikatele, 

kontaktní adresa, adresa sídla firmy, čísla telefonu, faxu a e-mailová adresa. 

• Stručný souhrn – má největší vypovídací schopnost o firmě. Začíná zpravidla 

stručným popisem podnikatelského záměru a pokračuje strategií k dosažení cílů 

včetně hodnocení rizik. Prakticky se jedná o popis výrobku či služby, trhy kam 

chceme předmět činnosti umístit, kategorii zákazníků pro které je produkt určen, jeho 

případná výjimečnost nebo zvláštnosti. Stručně, s jasnou vypovídací schopností, aby 

materiál zaujal svého čtenáře a také ho získal, cca 2-3 stránky formátu A4. 

• Ekonomické propočty – měly by podpořit popis situace kalkulacemi a číselnými údaji. 

Je vhodné, aby číselné údaje pocházeli z ověřitelných zdrojů a musí obsahovat 

finanční potřeby včetně rozpisu jejich použití, časového určení a návratnosti investic, 

jakož i předpokládané finanční toky z podnikatelské činnosti. [4] 

 

Podnikatelské memento 

Při sestavování podnikatelského záměru se musí podnikatel zamyslet nad svojí situací a 

uvědomit si, že pouhá vůle, přání či touha podnikat nestačí. Proto je nanejvýše vhodné 

vyhodnotit reálně své vize, cíle a způsoby jak jich dosáhnout. Dobrý podnikatel si před 

začátkem podnikání nebo jeho průběhu stanoví „mantinely“, ve kterých se může jeho 
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podnikání pohybovat. Měl by zhodnotit, jaké jsou jeho znalosti, finanční možnosti i 

prostředí.[4] 

 

2.4.1. Všeobecný popis firmy 

Na začátku popisu firmy zpravidla bývá krátká informace o dosavadní existenci firmy. 

Mělo by zde být uvedeno nejen datum založení, sídlo firmy, majitelé, představení hlavního 

produktu, ale také motivace k založení. U firem s historií se uvádí, zda došlo k podstatným 

změnám po dobu existence, jako například výměna vedení, reorganizace skupin produktů, 

změna právní formy nebo vstup strategického investora. Také by se zde měly objevit výrazné 

úspěchy v minulosti, jako např. získání patentu, splnění podmínek pro certifikaci, vítězství v 

důležité soutěži apod. Tato část by měla obsahovat pouze fakta a měla by bát založena na 

ověřených údajích, a to minimálně za tři předcházející roky. Přiložíme-li k tomu ještě účetní 

rozvahu, výsledovku, ukazatele finanční analýzy a stručné zhodnocení minulého 

konkurenčního postavení firmy, bude mít čtenář o historii firmy věrohodný obraz. 

Po popisu dosavadní činnosti následuje část, která je ve své podstatě impulsem pro 

vypracování podnikatelského plánu. Vysvětlit podnikatelský záměr podniku, a způsob jak se 

na záměr přišlo. Záměry budou úspěšné tehdy, když dokáží lépe vyřešit současné nebo 

budoucí problémy. To samo o sobě však nestačí. K úspěchu patří také správné načasování, 

správný okamžik uvedení produktu na trh a správné provedení. [3], [4] 

 

Záměr vytvořit výrobek nebo službu tedy musí být založen na promyšlené celkové koncepci. 

Je třeba definovat strategii firmy, tj. dlouhodobé cíle a cesty k jejich dosažení. 

Formulace cílů by měly být krátké, vyjádřeny slovně i číselně. Kromě cílů je třeba stručně 

objasnit způsob, jakým bude strategie dosaženo, a zdroje, které budou k dispozici. Základní 

strategické cíle pro firmu, jako celek, se pak rozpracují do dílčích cílů jednotlivých 

podnikových úseků. 

 

 

2.4.2. Klí čové osobnosti 

Při posuzování podnikatelského plánu je kladen velký důraz na charakteristiku důležitých 

osob ve firmě. Obvykle se uvádí dosažené vzdělání a praktické zkušenosti vedoucích 

pracovníků v řídících funkcích. Úplné životopisy nejsou nutné, pokud se uvádějí, jsou 
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zařazeny do přílohy. Klíčové osobnosti je třeba představit v pozitivním duchu a vyzdvihnout 

jejich úspěchy. V této kapitole je vhodné uvést také organizační schéma. Je-li firma ve fázi 

založení, ukážou její vývoj lépe dvě organizační schémata. Jedno pro období rozběhu a jedno 

pro období, kdy budou všechny důležité funkce obsazeny. [4] 

 

 

2.4.3. Produkty (výrobky nebo služby) 

Popis výrobků, které podnik produkuje nebo plánuje, že zařadí do svého portfolia. Je zřejmé, 

že zavedené firmy mají své výrobky v různých stádiích životního cyklu. Popis se zahájí na 

prvním místě produktem, který bude zajišťovat největší část obratu. Poté se zmiňují ostatní 

produkty programu. Podstatné je prezentovat hlavní oblasti použití výrobku. Je sice dobré 

zmínit se o všech důležitých technických funkcích, ale dále už není nutné se zabývat 

technologickými podrobnostmi. Čtenář podnikatelského plánu není často zběhlý v oboru 

konkrétního podniku. Proto je dobře se jen lehce zmínit o technických parametrech, zdůraznit 

podstatné rysy, a pak se soustředit na popis produktu z hlediska zákazníka. Je důležité se 

zmínit také o službách, které doplňují nabídku výrobků, upřesnit, v čem spočívají a jak 

fungují. Je nutné objasnit, jak chce podnik tuto službu poskytovat, a která zařízení nebo jaké 

vybavení je k tomu nutné. Pro přehledné znázornění konkurenceschopnosti vlastního 

produktu je možné použít matici, ve které se proti sobě postaví výkonové parametry a cena 

vlastního a cizího produktu. 

Tyto parametry mají zásadní vliv na rozhodnutí zákazníka o koupi. Do řádků uvedeme vlastní 

a konkurenční produkty, do sloupců parametry a ceny. Po vyplnění políček s příslušnými 

cenami a znaky získá čtenář velmi dobrý přehled o přednostech a slabinách našich a 

konkurenčních produktů. K dokreslení správné představy o produktu je možné použít barevné 

prospekty, výkresy, diagramy, schémata nebo fotografie, které se dávají do přílohy. [4] 

 

 

2.4.4. Okolí firmy 

Firma je obklopena prostředím, které na ni působí a ovlivňuje její chování. Firma by 

měla své vnější prostředí velmi dobře znát, protože právě tam na ni čekají možné příležitosti, 

ale také ohrožení. Činitele všeobecného okolí jsou v podstatě mimo dosah firemního 
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ovlivňování. Podnikatel by měl nejen analyzovat parametry prostředí, sledovat jejich 

vývojové trendy, ale snažit se je i účelně využít pro další úspěšný rozvoj své firmy. 

Jedná se zejména o:  

• ekonomické činitele (ekonomická situace země a její vývoj, tempa růstu ekonomiky,  

• inflační tendence, nezaměstnanost, úroveň příjmů, struktura výdajů ve státním 

rozpočtu, 

• daňové a celní podmínky, úrokové sazby, atd.), 

• technologické činitele (technologický rozvoj v zemi, zavádění nových technologií, 

tempo technologických změn, inovační potenciál země aj.), 

• přírodní faktory (podnebí, přírodní zdroje, jejich výše a exploatace, životní prostředí), 

• politickou situaci a její předpokládaný vývoj, 

• legislativní podmínky. 

Téměř každá firma má své konkurenty a musí se vůči nim prosazovat na trhu. Proto je nutné 

prozkoumat jejich silné a slabé stránky. Prvním úkolem při analýze konkurence je zjistit, kdo 

prodává srovnatelné výrobky nebo kdo to má v úmyslu. Správně by sice měli být uvedeni 

všichni konkurenti, ale blíže zkoumat je třeba pouze ty, kteří vůči podniku stojí ve skutečně 

konkurenčním vztahu. Poskytovatelé kapitálu sledují intenzitu konkurence na konkrétním 

tržním segmentu.Mnoho silných soutěžících subjektů znamená tvrdou konkurenci. To ztěžuje 

novým firmám prosazení se na takovém segmentu,a tím představuje vyšší riziko investice než 

v případě malého množství slabších konkurenčních firem. [3], [4] 

 

 

2.4.5. Prodej 

Prodej zahrnuje ty činnosti, které mají úzký vztah k trhu, tj. analýza trhu, plánování obratu, 

prodeje, distribuci produktu i opatření podporující prodeje, jako je reklama, účast na 

veletrzích a práci s prospekty. Ani ty nejlepší produkty se neprodají samy. 

 

Investor hledá při posuzování prodeje odpovědi na otázky: 

• Jaké kroky budou potřebné od prvního kontaktu se zákazníkem až po vyřízení 

zakázky? 

• Jaké jsou běžné postupy při prodeji podobného produktu na trhu a bere firma ve své 

koncepci tyto postupy v úvahu? 
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• Kdo u zákazníka rozhoduje o koupi? 

• Jak dlouho zákazníkovi rozhodovací proces trvá? 

• Která opatření na podporu prodeje jsou plánována, proč a kdy? 

• Kolik pracovníků se bude zabývat odbytem a kolik to bude stát? 

Důležitý není jenom seznam kroků, ale také zajištění časové a obsahové souhry všech 

prodejních opatření. Uvádí se, kdy se zahájí konkrétní propagační kampaň, kdy a kolik 

obchodních jednání se povede a jestli k tomu má podnik kvalifikované pracovníky. Je-li 

výrazná část tržeb realizována u stálých zákazníků, uvede se to v podnikatelském plánu. Tato 

skutečnost totiž výrazně sníží potenciální riziko v očích poskytovatele kapitálu. Volba, jakým 

způsobem bude podnik svoje produkty dodávat k zákazníkovi, není lehká a je třeba v ní 

zohlednit účinnost každé formy, preference zákazníka směrem ke konkrétní formě prodeje a 

také hledisko nákladů. Zavedené podniky mají již distribuční cesty vybudované, ale přesto je 

třeba se zamyslet, zda by nebylo možné zefektivnit stávající systém.  

Naopak u nových produktů či začínajících firem je třeba produkty dokonale představit. 

Účinnou metodou je odkaz na ověřovací vzorky u klíčových zákazníků nebo osvědčení 

státních zkušebních institucí. Při navazování prvních kontaktů se zákazníky za účelem prodeje 

nového produktu je vhodné oslovit renomované firmy. Jejich reference pak budou mít váhu u 

dalších potenciálních zákazníků. 

Očekává se, že v podnikatelském plánu se uvedou informace jak o celkovém trhu, tak o 

cílovém trhu. Celkový trh zahrnuje všechny myslitelné možnosti využití výrobku nebo 

služby. Podnikatelský záměr však nezaujme celý trh či všechny potencionální zákazníky, 

protože ne všichni mají stejné potřeby či požadavky. Proto se v rámci celkového trhu musí 

najít taková skupina zákazníků, kteří mají z výrobku nebo služby značný užitek, mají k 

podniku snadný přístup, jsou ochotni za produkt zaplatit. To znamená, že si podnik musí 

vymezit cílový trh a popsat jeho charakteristické znaky. Čím výstižněji se to podaří, tím lépe 

může upravit své výkony podle potřeb zákazníků a tím většího úspěchu také dosáhne. [4], [9] 

 

Výběr cílového trhu se provádí podle: 

• Velikosti cílového trhu 

• Růstu cílového trhu 

• Shody produktu s potřebami zákazníků 

• Možnosti vymezení se vůči konkurenčním produktům 
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• Síly konkurence 

• Dosažitelnosti zákazníků. 

• Platební schopnosti zákazníků 

Pro získání co nejvíce informací o cílovém trhu je nutné provést výzkum trhu. To může být 

nákladné a ve zvláštních případech také velice obtížné. 

Když se podnikatel necítí na to, aby navrhl odpovídající prodejní opatření, nebo aby provedl 

kvalitní výzkum trhu, může požádat o spolupráci externího poradce. Poskytovatelé kapitálu to 

hodnotí kladně, protože to přesvědčí investora, že spolupráce s jinými subjekty není žádný 

problém. Poradenské firmy si však obvykle za svoji činnost účtují slušný honorář, a proto se 

musí dobře zvážit, zda spolupráce s externím poradcem je finančně přijatelná. 

Důležitým faktorem v rámci prodejní politiky je cena produktu.Cenovou strategii je třeba v 

podnikatelském plánu popsat. [4], [9] 

 

2.4.6. Jakost, environment, bezpečnost 

Firma musí jasně prezentovat svůj vztah k jakosti (např. jasnou formulací v cílech). Tuto svoji 

snahu může firma dokázat certifikáty shody s normami ISO 9001, které jsou zaměřené na 

systémy managementu kvality, nebo normami ISO 14001, které upravují systém 

environmentálního managementu. Náleží-li produkty mezi rizikové z hlediska bezpečnosti, je 

vhodné upozornit, jakými cestami firma garantuje jejich spolehlivé užití – rizikové analýzy, 

pojištění odpovědnosti za škodu, příslušné typové zkoušky, přidělení označení CE. 

Bezpečnost v moderních provozních systémech je též spojována s bezpečností a ochranou 

zdraví pracovníků při práci. I tato tematika může být stručně popsána, doložena odkazem na 

zavedený systém péče o bezpečnost práce a případně statistikami pracovních úrazů. 

V případě že neuvažujeme o zavedení norem ISO ve svém podnikání, je stejně nutné vytvořit 

si určitou politiku kontroly jakosti výrobků a definovat vztah k ekologickým otázkám 

spojeným s obchodní činností. Co se týče jakosti, definují se podklady, které budeme po 

svých dodavatelích vyžadovat, jako jsou výsledky rozborů, počet zkoušek jakosti, které mají 

být v určitém časovém úseku provedeny, průběh namátkové kontroly, certifikáty, atd. 

Vzhledem k ochraně životního prostředí je nutné promyslet aspekty recyklace odpadu, zpětný 

odběr lahví od zákazníků, dohody o zpětném odběru lahví s dodavateli, atd.  
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2.4.7. Personální otázky 

U začínajících a menších firem postačí, když ke každé z předchozích kapitol na závěr uvede 

řešení personálních otázek v jednotlivých útvarech. U větších firem je lepší, když věnují 

řízení lidských zdrojů samostatný oddíl v podnikatelském plánu.  

Pasáž personalistiky by měla poskytnout jasný přehled o současné situaci v personálním 

zabezpečení chodu firmy (počet a kvalifikační struktura pracovníků, zavedený systém 

udržování a zvyšování kvalifikace) a jeho nároky na personál budou vyžadovat výše uvedené 

podnikatelské záměry. Výklad lze doplnit tabulkou, ze které bude zřejmé, kolik osob bude na 

konci každého roku v jednotlivých oblastech zaměstnáno, včetně informace o jejich 

kvalifikaci. V soupisu by měly být uvedeny i hrubé mzdy a platy. Přesné údaje o osobních 

nákladech se uvedou ve finančním plánu. [4], [9] 

 

2.4.8. Finanční plán 

Finanční plán transformuje předchozí části podnikatelského záměru do finanční podoby. 

Prokazuje reálnost podnikatelského záměru. Výstupy finančního plánu tvoří: 

• plánový výkaz zisků a ztrát, 

• bod zvratu, 

Plánované výkazy se doplní stručným komentářem. Výstupy finančního plánu (absolutní 

ukazatele), musí mít reálné podklady, tzn. musí být zpracovány na základě dílčích plánů 

(např. prodejů), které mají být navzájem provázány. Minimální plánovací období je do doby 

vykázání zisku, resp. kladného salda peněžních toků. Velmi důležité je přesvědčit externí 

subjekty o dlouhodobě rentabilním podnikatelském záměru. Pro doložení příznivého vývoje 

finanční situace firmy se doporučuje uvést v rámci finančního plánu poměrové finanční 

ukazatele. [3], [4] 

 

2.4.9. Příloha 

V příloze k podnikatelskému plánu je možné uvést např. výpisy z obchodního rejstříku, 

životopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy produktů, výsledky průzkumu 

trhu, výsledky propagačních akcí, zprávy a články z novin a časopisů o produktu a trhu, 

výkazy zisku a ztráty, rozvahy a peněžních toků za uplynulé období, reference významných 

osobností, důležité smlouvy, získané certifikáty, aj. [3], [4] 
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2.5. Analýzy firmy a jejího okolí 

2.5.1. Analýza okolí podniku  

Žádná podnikatelská organizace není izolovaná od svého okolí. V důsledku prosazující se 

globalizace se hranice relevantního okolí podniku značně rozšiřují. Rozlišujeme dva typy 

okolí, a to dle toho, zda je nebo není podnikem ovlivnitelné. 

 

2.5.2. Makrookolí a jeho analýza 

Makrookolí tvoří relativně nezávislé faktory. Podnik je svým působením nemůže ovlivnit. 

Jsou to například 

• ekonomické faktory (celkový stav ekonomiky, inflace, daňová politika, celní politika, 

koupěschopnost obyvatelstva, měnový kurz);  

• demografické faktory (počet obyvatelstva, věková struktura);  

• legislativní podmínky; 

• politická situace a její vývoj;  

• technologické faktory;  

• přírodní faktory (klima, přírodní zdroje …). 

Tyto faktory významně působí na efektivnost a úspěšnost podniku. Podnik by je proto měl 

analyzovat, sledovat trendy jejich vývoje, jejich klady využít ve svůj prospěch a záporům se 

vyhnout. 

K analýze makrookolí se nejčastěji používá PEST analýza. Název této metody je složen z 

počátečních písmen klíčových částí makrookolí (politické a legislativní, ekonomické, sociální 

a kulturní, technické a technologické okolí). Úkolem této analýzy je určit ty faktory plynoucí 

z makrookolí, které by mohly výrazně ovlivnit fungování podniku. Panuje zde však značná 

nejistota, často se jedná spíše o odhad než o předpověď. Je proto vhodné vycházet z historie, 

přiřadit jednotlivým faktorům určité váhy a sledovat trend změn.  

 

2.5.3. Analýza firmy - SWOT analýza 

Název SWOT analýzy pochází z anglického výrazu Analysis of the Strengths and 

Weaknesses of an organization and the Opportunities and Threats facing. Jedná se o analýzu 

silných a slabých míst organizace a příležitostí a hrozeb, kterým je vystavena.  
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Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek 

fungování firmy (popř. problémů, řešení, projektů atd.) a její současné pozice. Je silným 

nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy 

technik strategické analýzy. 

SWOT analýza slouží k základní identifikaci současného stavu podniku – sumarizuje základní 

faktory působící na efektivnost marketingových aktivit a ovlivňující dosažení vytyčených 

cílů. Tvoří logický rámec vedoucí ke konkrétnímu systematickému zkoumání vnitřních 

předností a slabin, vnějších příležitostí a ohrožení. Analýza SWOT vychází z předpokladu, že 

organizace dosáhne strategického úspěchu maximalizací předností a příležitostí a 

minimalizací nedostatků a hrozeb. [10] 

 

Úkolem SWOT analýzy je označit ty faktory, které: 

• mají pro podnik klíčový význam (zásadní silné a slabé stránky, výrazné příležitosti a 

hrozby), 

• významným způsobem ovlivní budoucí aktivity 

• do jisté míry pomohou předvídat vlastnosti jeho marketingové politiky v průběhu 

plánovacího období. [10] 
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3. Analýza současného stavu 

3.1. Obecná analýza firmy  

 

3.1.1. Představení firmy 

Firma Cukrárna u Michala Staré Město vznikla v roce 1997. Jejím posláním je poskytovat 

zákazníkům "oslazení" jejich života, které jim uleví od každodenních starostí. V současné 

době je firma ve vlastnictví paní Zdeňky Vojtkové. Podniká jako fyzická osoba 

prostřednictvím živnostenský list. Současně je odpovědnou osobou ve smyslu Živnostenského 

zákona. IČO: 70420262 

 

Paní Vojtková připravuje předání vedení firmy do rukou svého syna - pana Zdeňka Vojtka. Po 

přechodnou dobu bude tato dvojice působit v managementu společně, kdy se jejich 

odpovědnosti a pravomoci budou částečně překrývat s cílem kompletního předání vedení 

panu Zdeňku Vojtkovi. 

 

Firma v současnosti působí ve dvou lokalitách. Výroba, skladování, vedení, vyřizování 

expedovaných objednávek je umístěno ve Starém Městě (hnědá tečka). Ve stejném objektu 

sídlí taktéž prodejna. Provozovna je umístěna v přízemí rodinného domu, které bylo jako 

cukrárna projektováno a postaveno. Vlastníkem nemovitosti je příbuzný paní Vojtkové, což 

oboustranně usnadňuje stabilitu nájemní smlouvy. 

Umístění provozoven 

 

Obrázek 1 Umístění provozoven v Uh. Hradišti a ve Staré Městě 
Druhá prodejna sídlí v okresním městě Uherské Hradiště uprostřed sídliště v objektu původně 

zamýšleném jako centralizované místo nákupu zboží a služeb. Dnes zde sídlí pestrá směs 
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provozoven - jako je prodejna potraviny, hospoda, čínská restaurace, bazar, prodejna 

zemědělských a psích potřeb atp. Objekt je ve vlastnictví Městského úřadu. S tím souvisí 

zanedbaný vzhled, nízká ochota vlastníka přizpůsobit výběr nájemcům, tak aby byli tito 

sladěni pro potencionálního zákazníka.   

 

3.1.2. Produkty 

Dominantní produktem jsou cukrářské zákusky - odborně nazývané měkká cukrařina. 

Všeobecně známé jsou větrníky, věnečky, špičky, rolády, indiáni, dorty a dortíky. Firma je 

produkuje v obvyklých spotřebitelských gramážích. Vedle toho se firma zabývá produkcí 

"svatebních" koláčků tvarohovou, povidlovou, ořechovou a jinou náplní. Klasická produkce 

zahrnuje také na zakázku zhotovovaných speciálních dortů.  

V letním období je doplňkem prodej kopečkové zmrzliny a zmrzlinových pohárů.  V 

posledních letech nárazově produkuje výrobky studené kuchyně jako jsou chlebíčky, šunkové 

rolády, masové a uzeninové dorty. Cílem je kompletní cateringová dodávka na klíč 

nejrůznějším oslavám atp. V současné době naše firma spolupracuje s hotelovou restaurací, 

která na dodávkách cateringu zajišťuje obsluhu, dopravu a úklid, čepování nápojů, nabídku 

vinařských a jiných nápojů a teplou kuchyni.  

 

3.1.3. Zaměstnanci 

Pracovní tým tvoří vedle majitelky firmy šest zaměstnanců - tři se zabývají výrobou zboží a 

tři mají na starosti prodej. Jde o čistě ženskou firmu. Ve svých začátcích byly velké problémy 

se stabilizací pracovního kolektivu. Na samotném začátku podnikání byl velký problém se 

zaměstnáním schopné pracovníka do výroby. Později se tento problém přehoupl v obtížné 

získávání schopné a pracovitého a poctivého prodejního personálu.  

 

Struktura firmy se vytvořila postupem doby, tak jak se rozšiřoval pracovní tým na současných 

6 spolupracovníků.  

Firemní kultura je částečně rozdílná mezi centrálou firmy ve Staré Městě a prodejnou v 

Uherském Hradišti. Rozdíl je umocněn různě velkou fluktuací firmy - nulovou v centrále, a 

střídání pracovnic jednou za rok či dva v prodejně č.2 v Uh. Hradišti.  

V centrále firmy, ať už ve výrobně nebo v prodejně je vedení ze strany majitelky spíše 

partnerské než direktivní. Navrhne cíl a konkrétní splnění cíle nechá na svých 
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spolupracovnicích. Výsledkem je pružná pracovní doba, uspokojivá produktivita práce. Přes 

to všechno, zůstal rozdíl v pravomocích patrný. Konečné slovo má majitelka. 

Ve druhé provozovně firmy - v prodejně je situace odlišná. Obměna spolupracovnic je 

častější. Pracuje se stylem úkol - splnění. Do prodejny majitelka dochází dvakrát do týdne na 

půl směny, aby viděla situaci na místě a mohla přímo spolupracovat s pověřenou vedoucí 

prodejny. 

Současná organizace firmy 

 

Obrázek 2 Organizační struktura současná 

 

 

 

Vedle kmenových pracovníků dochází k zaměstnávání brigádních sil, převážně formou 

Dohody o provedení práce, částečně Dohodou o pracovní činnosti.Počet brigádně 

odpracovaných hodin měsíčně se pohybuje kolem 50 - 100 člověkohodin. 

 

Ve firmě neplatí označení personál nebo zaměstnanec. Je zavedeno označení spolupracovník, 

konkrétně spolupracovnice. Toto vyjadřuje uznání podílu jednotlivých spolupracovnic na 

dosahovaných výkonech, jejich díl odpovědnosti na prosperitě firmy. Cílem je vzájemná 

věrnost a čestné jednání mezi zaměstnanými spolupracovnicemi navzájem a také mezi nimi a 

majitelkou.  

Ve firmě nepůsobí odbory. Doposud nebyl zájem o jejich založení, doufám, že to tak zůstane. 

 

Vedoucí a 

majitelka firmy  

Cukrářka 

mistrová 

Cukrářka 

pomocná 

Dortová 

specialistka 

Prodavačka 

Vedoucí - 

prodejna 2 
Prodavačka 
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3.1.4. Ekonomická výkonnost 

Veškeré analyzované výkazy jsou ovlivněny tím, že firma vede daňovou evidenci. S 

nástupem konkurence dochází k mírnému, zato trvalému poklesu prodeje. Toto je vztaženo na 

celkový prodej v objemovém (kilogramovém) vyjádření, neboť kilogramové ceny se mění 

různou mírou. Rentabilita na úrovni tržeb je v jednotkách procent. 

Ukazatele aktivity vycházejí nepřesně, neboť většina zařízení je daňově odepsána (účetní 

odpisy se rovnají daňovým).  

Přepočet na dosahovanou prodejní marži na kus je obtížný, neboť firma nemá zpracovány 

dostatečně precizní kalkulace. Ceny stanovuje podle konkurenční hladiny cen.  

Přibližným výpočtem vychází závěr, že firma nemá dostatečnou rentabilitu dostatečnou k 

reinvestici dlouhodobého majetku, stejně tak je potřeba dosáhnout vyššího využití 

dlouhodobého majetku.  

Dlouhodobý neřešený úkol je zpracovat kalkulace, vyčíslit energetickou a personální 

nákladovost vzhledem ke kilogramovým cenám a tím zjistit rentabilitu jednotlivých produktů. 

 

 

3.1.5. Prodej a marketing 

Firma nemá propracovaný, písemně vyjádřený prodejní plán na roční či měsíční bázi. Řízení 

výroby je odvislé od dosahovaných prodejů. Vzhledem ke krátké době trvanlivosti a doby 

použitelnosti našich produktů je zavedeno vyhodnocování dosažených prodejů za plnou cenu, 

za sníženou cenu (týká se menší části prodejů) a procento neprodejné produkce z důvodů 

ukončení doby použitelnosti, resp. trvanlivosti. Výsledkem je denně aktualizovaný plán 

výroby, co se vyrobí, to se nabízí k prodeji.  

Je třeba říci, že tento denní plán prodeje respektuje jisté zákonitosti. Např. v období pátek-

sobota-neděle je očekáván a dosahován vysoký prodej. Zatímco počátek týdne - úterý, středa 

jsou prodejně slabší. 

Stejně tak jsou sezónní zvyklosti, např. v období před Vánocemi a před Velikonocemi 

dosahuje firma prodejního boomu. Naopak období poté, např. leden jsou prodejně 

podprůměrné.  
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Písemně specifikovaný a dodržovaný marketing ve firmě neexistuje. V tomto má firma dosti 

značnou slabou stránku. Částečně to vyvažuje podvědomé zaměření na přání a potřeby 

starších zákazníků (cca 45 až 55 výše), které odpovídá věkové struktuře celé firmy. 

 

 

 

 

3.2. PEST 

 

3.2.1. Politické a legislativní faktory 

Důležitými činiteli politického a právního prostředí pro společnost jsou především daňová 

politika státu, pracovní právo, ochrana spotřebitele, ochrana zdraví při práci a také ochrana 

životního prostředí. Proto zde budou uvedeny jednotliví činitelé ještě jednou a bod po bodu 

bude rozebrán jejich význam pro podnik. 

 

Daňová politika státu – Pro každý samostatně podnikající subjekt je velice důležité 

orientovat se ve spleti různých daňových zákonů a pozdějších předpisů. V případě 

nepochopení, nebo například špatného zakalkulování daňových povinností, ať už se jedná o 

daň z příjmu, o DPH, nebo další daňová břemena, se může podnik dostat i do existenčních 

problémů. Proto firma daňovou politiku státu vnímáme jako hrozbu, kterou není hodno 

podceňovat. A aby tuto chybu nikdy neudělala, rozhodla společnost vedení účetnictví a 

sledování daňových povinností řešit pomocí outsourcingu. Byla tedy najata účetní firma, která 

vše sleduje, eviduje, a vždy včas upozorní na veškeré daňové povinnosti a poskytne i potřebné 

odborné poradenství. Další velké změny očekáváme v roce 2008 v souvislosti s novým 

daňovým řádem. 

Právě probíhající reforma veřejných financí přináší mnoho nových změn. Některé působí jsou 

pro firmu výhodné, jiné nikoliv. Nejvýznamnější dopad je přechod snížené sazby DPH na 9 

%, produkt pro konečného spotřebitele zdraží o 3,8 %.[11] 

 

Pracovní právo – Další podstatnou hrozbou pro podnik může být i nesprávné zacházení se 

zaměstnanci. Firma se proto vždy řídí Zákoníkem práce. Tzn. je dodržována 8 hodinová 

pracovní doba max. 5 dní v týdnu, jsou dodržovány přestávky, poskytovány dovolené v plném 
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rozsahu atd. I v této oblasti je společnosti velmi nápomocna firma, která vede účetnictví. Je 

otázkou, jak se projeví reformy "sociální" role státu vůči nezaměstnaným, zda tito začnou mít 

zájem o práci. 

 

Ochrana spotřebitele  

Pokud chce firma udržet stávající a získat nové zákazníky je klíčovým úkolem firmy 

spokojenost zákazníka. Proto i jeho ochrana, jako spotřebitele, je velmi důležitá. Tento bod by 

se dal jistě také chápat jako hrozba pro podnik, ale vedení firmy ho považuje spíše za 

příležitost. Díky blízké spolupráci s dodavatelem náhradních dílů má firma velmi dobré 

postavení při jednání o reklamacích. Za vadný kus tak dostává okamžitě nový. V praxi to 

vypadá asi tak, že pokud zákazník reklamuje špatný výrobek, v drtivé většině případů dostane 

nový ihned s bonusem vrácení peněz. Stejným způsobem se přistupuje i k vadně provedené 

práci. Příležitostí je tedy to, že se společnost vždy staví na stranu spotřebitele, kteří to často 

velmi oceňují. Minimálně jsou tím získáváni věrní zákazníci.  

 

Ochrana zdraví při práci  

Ochrana zdraví při práci je v našem státě upravena Zákoníkem práce. Jak jsem se zmínil výše, 

je pro firmu důležité tento zákon dodržovat. V tomto případě se ovšem nejedná pouze o 

dodržování zákona, ale především o ochranu zdraví a života vlastního personálu. Proto je 

důležitá důslednost v dodržování předpisů při manipulaci s nebezpečnými látkami, jakož i s 

rozpálenými plechy na pečení atp. Firma lpí na dodržování zákazu vstupu nepovolaným 

osobám do prostoru výrobny, na dodržování požárních předpisů, nošení osobních ochranných 

pracovních prostředků, atd.  

 

Ochrana životního prostředí – V prostředí výrobny je ve firmě jednou za čas při údržbě 

strojů a vybavení zacházeno s nebezpečnými látkami jako jsou různé hořlaviny, oleje atp. 

Tyto a další látky a nečistoty se také často zachycují v hadrech, které se na dílně používají. 

Proto firma uzavřela smlouvu se společností, která poskytuje pravidelné dodávky čistých 

hadrů, přičemž ty znečištěné odváží a průmyslově čistí.  
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3.2.2. Ekonomické prostředí 

Prostředí, ve kterém firma realizuje své podnikání, je ovlivňováno celkovým ekonomickým 

vývojem naší republiky. To se dá charakterizovat několika základními makroekonomickými 

ukazateli. Podle nich pak můžeme posoudit, jakým směrem se Česká ekonomika ubírá, tedy 

to, jaké jsou v ČR životní podmínky a životní úroveň a jak tomu bude s největší 

pravděpodobností v blízké budoucnosti. Základními indikátory stavu makroekonomického 

okolí, které mají vliv na plnění cílů podniku jsou míra ekonomického růstu, míra inflace a 

daňová politika státu.  

 

Tempo růstu HDP v posledních letech výrazně rostlo (viz tabulka níže). V budoucnu se i 

nadále předpokládá růstová tendence, avšak s nižší dynamikou. Hlavním faktorem je dopad 

reformy veřejných financí, růst cen energií (na našem i zahraničním trhu), vývoj kurzu naší 

měny vůči euru a dolaru. V roce 2007 by měl až o 6 %, přičemž dřívější odhady byly 

optimističtější v řádech desetin procent. 

Meziroční vývoj HDP 

Ukazatel/Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (3. Q) 

Růst HDP % 1,9 3,6 4,2 6,1 6,1 6,0 

Tabulka 6 Vývoj meziročního růstu reálného HDP v ČR v letech 2002 - 2007 

[14] 

 

Následující tabulka zachycuje vývoj průměrné meziroční míry inflace. V blízké budoucnosti 
je očekáván její růst a to cca na 5 % 

Vývoj indexu inflace 
Ukazatel/Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (XII.) 

Inflace % 1,4 -0,1 2,6 1,6 2,1 3,9 

Tabulka 7 Vývoj průměrné meziroční míry inflace v ČR v letech 2002 - 2007 

[13] 

 

Vše tak nasvědčuje tomu, že by Česká Republika mohla v roce 2014 převzít společnou 

evropskou měnu Euro. Ekonomický vývoj firma hodlá neustále sledovat a až k tomuto dojde, 

chce být připravena. Minimálně v roce 2008 tak bude připravovat přecenění na novou měnu. 

Do té doby bude využívat rostoucího trendu české ekonomiky, která, byť v malém množství, 

má za následek růst poptávky po poskytovaných službách. 



 38 

Pokles/růst daně z příjmů 

Podle předběžných našich propočtů se zdá, že celková bilance daňových změn bude pro naši 

mírně negativní až neutrální. Snížení daňové sazby je krok správným směrem. Hodnotit 

budeme až podle sestavování daňového základu. [17] 

 

 

3.2.3. Sociální a kulturní faktory    

Jedním z významných faktorů ovlivňujících spotřebu potravin a obory na ni navazující, je 

počet obyvatel. Následující tabulky zobrazují vývoj počtu obyvatel v České Republice a 

Zlínském kraji. Je zřejmé, že navzdory klesající porodnosti, a tak zápornému přirozenému 

přírůstku obyvatelstva, celkový počet obyvatel roste. Příčinou je přistěhovalectví, které 

výrazně převyšuje úbytek obyvatelstva v důsledku nízké míry porodnosti a vystěhovalectví. 

Ve Zlínském kraji celkový počet obyvatel v letech 2003 a 2004 klesal. V roce 2005 však 

došlo k obratu - celkový počet začal stoupat, tento trend v roce 2006 zesílil a růst je 

předpokládán i v následujících obdobích. [11] 

 

Pro společnost je determinující opět vývoj míry registrované nezaměstnanosti v Zlínském 

kraji. Ta se vyvíjí, jak vyplývá z následujícího grafu, stejným směrem a tempem jako míra za 

celou ČR. Dosahuje však nižších hodnot. Rozdíl se neustále snižuje. Zlínský kraj patří 

dlouhodobě ke krajům se střední až nízkou mírou registrované nezaměstnanosti. 

Dalším faktorem, který významně ovlivňuje kupní sílu obyvatelstva je výše jeho 

disponibilního příjmu. V ČR jako celku a v Zlínském kraji. je zřejmý poměrně velký rozdíl 

mezi oběma hodnotami. Je si však třeba uvědomit, že celostátní průměrná mzda je silně 

ovlivňována výší průměrné mzdy v Praze, která je neporovnatelně vyšší než průměrná mzda v 

ostatních krajích. Má dokonce takový vliv na celostátní průměr, že ho žádný jiný kraj 

nedosahuje.  

Druhou stranou mince této problematiky je cenová úroveň. Český statistický úřad pravidelně 

sleduje ceny vybraných produktů a úkonů v jednotlivých krajích. Jedná se o řádově šest 

desítek položek. Z výsledků tohoto šetření z prosince 2005 vyplývá, že spotřební koš 

vybraných produktů je ve Zlínském kraji cenově průměrný v České republice. Tímto 

způsobem je z velké části vyrovnáváno snížení koupěschopnosti zapříčiněné nižší průměrnou 

mzdou. [11] 
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Konkrétním důsledkem tohoto sociálního prostředí je fakt, že v regionu (okres UH a ZL) 

relativně vysoký počet nezaměstnaných lidí, je zde velmi těžké najít kvalitního pracovníka. 

Přitom kvalitní pracovní síla, konkrétně obratný a přitom poctivý prodavač nebo pracovitá 

cukrářka ochotná se učit novým postupům jsou pro firmu klíčovým výrobním faktorem. Z 

toho vyplývá, že toto prostředí může být významnou hrozbou. V případě nedostatku 

kvalitních pracovníků totiž firma nemůže prodávat kvalitní služby. Proto se neustále zabývá 

personální stránkou řízení a snaží si získané kvalitní pracovníky udržet. Dále neustále 

vyhledává nové schopné potenciální pracovníky, například komunikací s kolegy či 

konkurenty v oboru, nebo uvažuje nad zřízením střediska odborné výchovy pro výchovu 

kvalitních nováčků z řad učňů. 

 

 

3.2.4. Technologické faktory 

Jsou dány technologickým a technickým pokrokem producentů surovin, pomůcek, strojů a 

nápady na nové postupy. Kromě těchto vlivů je firma ovlivněna standardy vyplývajících z 

legislativních předpisů jako jsou hygienické předpisy (kontroluje Okresní hygienická stanice), 

technologické postupy a předpisy o skladování naprosté většiny surovin (kontroluje Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce), postupy při výrobě potravin (směrnice zvané HACCP, 

které mají charakter auditované postupy s preventivním charakterem proti produkci zdraví 

škodlivých potravin).  

Z minulosti má firma zpracovánu metodiku HACCP. Úspěšné nasazení do provozu prokázalo 

kvalitní práci managementu a přizvané konzultační firmy. Celý pracovní tým pracuje podle 

této metodiky jakož i podle firemních postupů, které se týkají skladování, postupné výroby a 

kompletace zákusků, zchlazování a dopékání. Kromě zpracované papírové dokumentace je 

výsledkem tohoto postupu kompletní záruka na zdravotní nezávadnost celé firemní produkce.  

Díky tomu jsme připraveni na velkoobchodní prodej mimo naše vlastní prodejny. Víme, že 

pokud nedojde k chybám v postupech přepravy, skladování, nakládání a kontroly doby 

použitelnosti je naše zboží nezávadné. Což je základ, neboť musí být také kvalitní. 

 

Firma se zúčastňuje potravinářských veletrhů (březnová SALIMA na BVV Brno) jako 

návštěvník. Aktivně vyzýváme dodavatele, aby prováděli školení nových postupů a novinek. 
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V odborném tisku, sledováním životního stylu a sledováním konkurence hledáme nové 

postupy. Paradoxně největší překážkou pro inovaci produkce jsou naši stálí zákazníci, kteří o 

nové produkty mají menší zájem než o původní. Z novinek se uchytí každá pátá až desátá. 

Přesto analyzujeme možnost instalace dopékacího automatu, šokového zmrazovače, 

předpřipravovače šlehačky.  

 

 

3.3. SWOT Analýza 

 

3.3.1. S-W analýza 

 Silné stránky Slabé stránky 

 • kvalitní produkty • nedostatečný prodej 

 • vysoká věrnost zákazníků • nízký stupeň inovace produktů 

Vnit řní • stabilizovaný kolektiv • nejsou noví zákazníci 

 • ziskové a nezadlužené hospodaření  • vysoký podíl ruční práce 

 • zavedené prodejny • omezený marketing 

 

Kvalitní produkty 

Výrobky se vyznačují vysokou kvalitou produkce. Je to díky používání kvalitních surovin, 

dodržování receptur, absence urychlovačů výroby a pečlivé práci pracovního týmu. 

 

Vysoká věrnost zákazníků 

Zákazníky, kteří jsme již získali jsou velmi věrní. Rádi se vracejí, protože jim vyhovuje 

sortiment produktů, jsou chuťově navyklí na naše zákusky, velikost balení jednotlivých 

kousků, při nákupu na ně nikdo nespěchá, ale naopak se věnuje. Někdy sami od sebe vysloví 

názor, že zkusili nakupovat jinde. Raději se vrátili zpět. Protože jim nechutnalo nebo byli 

jinak nespokojeni. 

 

Stabilizovaný kolektiv 

Celý pracovní tým je stabilizovaný, působí pohromadě několik let. Dosáhnout takovéhoto 

stavu stálo hodně energie, času a trpělivosti. 
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 max Dlouhodobost min 

max  • vysoká věrnost zákazníků 

 • kvalitní produkty • zavedené prodejny 

Váha • stabilizovaný kolektiv  

 • ziskové a nezadlužené hospodaření   

min   

 

Ziskové a nezadlužené hospodaření 

Zisk sice není velký, ale současným majitelům stačí. Ve vybavení, v zásobách je uložen 

značný kapitál, který by v případě likvidace z větší části šel snadno zpeněžit. Firma nepoužívá 

cizí zdroje financování vyjma běžných dodavatelských úvěrů na nákup surovin s odloženou 

splatností na fakturu průměrně 30 dní. V začátcích jsme se snažili získat dlouhodobý úvěr na 

vybavení dlouhodobým majetkem jako je vybavení výrobny, vybavení prodejny. Celý 

pekárenský sektor patří v bankovním hodnocení k rizikovým a úvěr jsme nezískali. Ukázalo 

se to jako šťastné, protože firma si zvykla fungovat pouze s vlastním kapitálem a v dřívějších 

krátkodobých obtížných obdobích měla větší svobodu rozhodování. Dnes je situace opačná, 

ale zásada hospodařit pouze s vlastními prostředky se stále dodržuje. A vypadá to, že v době 

rostoucí inflace a postupného ochabnutí hospodářského růstu to bude prozíravé opatření. 

 

Zavedené prodejny 

Obě prodejny jsou mezi zákazníky zavedené. Při absenci přímé marketingové outdoorové 

komunikace je to výhodou. Cíleně jsme se snažili neměnit prodejní dobu a měnit vnější 

design prodejny. Po počátečním stabilizování kolektivu se snažíme vyhnout fluktuaci mezi 

prodejním personálem, protože zákazníci (zvláště dříve narození, ale nejen ti) jsou rádi, pokud 

se mohou vyhnout změnám. 

 

 

3.3.2. Slabé stránky 

 max Dlouhodobost min 

max   

 • nejsou noví zákazníci • omezený marketing 

Váha  • nedostatečný prodej 

 • vysoký podíl ruční práce • nízký stupeň inovace produktů 

min   
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Nedostatečný prodej 

Jak je zmíněno výše není dosahovaný prodej takový, aby zaručoval budoucí prosperitu a 

přiměřený rozvoj firmy. Nejde o krizovou situaci, ale v budoucnu toto může znamenat velké 

potíže. 

 

Nízký stupeň inovace produktů 

Stávající produkce se příliš nemění. Viníků je celá řada - stávající management, který věnuje 

svoji energii a čas provozní činnosti a nemá čas se rozhlédnout a zariskovat. Taktéž 

spolupracovníci jsou spokojeni s tím, jak firma funguje a o moc více se nezajímá. A také 

(současní) zákazníci nevyžadují novinky, naopak ojedinělé pokusy o inovace nebyly příliš 

úspěšné. 

 

Nejsou noví zákazníci 

Největší problémem je naše nízká schopnost přilákat nové (mladší) zákazníky, a to zejména 

ve věku 25 až 39. Změnit toto je jeden z hlavních úkolů mne jako nového managementu. 

Bude to trvat hodně času a prostředků a výsledek je přesto nejistý, přesto je toto třeba změnit. 

 

Vysoký podíl ruční práce 

Vyplývá z charakteru produkce, není mi známo, zda existuje možnost ponechat stávající 

produkty a ve větší míře nahradit ruční práci za strojní. Cestou je buď pozměnit produkty do 

podoby, kde budeme moci použít stroje nebo promítnou personální náklady ceny produkce. 

Vzhledem k rostoucím nákladům na pracovníky jde o problém, který se bude zvětšovat.  

 

Omezený marketing 

Firma neprovádí marketing, vyjma začátků, kdy zaplatila několik novinových inzerátů. V 

kapitole o marketingovém plánu je podrobně popsáno jak se tato slabá stránka změní v silnou. 
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3.3.3. O-T Analýza 

 Příležitosti Ohrožení 

 • zákazníci v blízkých obchodech • zákazníci a reforma veř. financí 

 • zvyšuje se ochota "dopřát si" • reklama na "zdravý život. styl" 

 • z mainstreamu mizí speciality • změny ve spotřebním koši 

 • "umělé" suroviny v potravinách   • vysoký průměrný věk cukrářek 

 • konec hypotečního boomu • dopad inflace na chování zákazníků 

 

 

3.3.4. Příležitosti 

"Um ělé" suroviny v potravinách   

Naší největší šancí je slabost produktů konkurence. Protože až na 1 výjimku nemají vlastní 

výrobu, ale jsou odkázány na externí dodavatele, jsou nuceni se soustředit na zákusky, které 

vydrží delší dobu (a pojem jejich čerstvé není srovnatelný s naším). Na vzhledu zákusku jde 

zamaskovat stáří, na jeho chuti nikoliv. Daní za delší trvanlivost je používání chemických 

přísad (všeobecně známé jako "E" nebo éčka), které jsou zdravotně nezávadné v přiměřeném 

množství, ale jejich masivní použití se odráží na chuti zákusku. Což je rozdíl oproti naší 

firmě, kde se většímu přidávání chemických přísad bráníme i za cenu větších ztrát z důvodu 

menší trvanlivosti. 

 

 

 max Pravděpodobnost splnění min 

max • "umělé" suroviny v potravinách   • zákazníci v blízkých obchodech 

 • zvyšuje se ochota "dopřát si"  

Váha  • z mainstreamu mizí speciality 

 • konec hypotečního boomu  

min   

 

 

Zvyšuje se ochota "dopřát si" 

Pozorujeme, že většina lidí (včetně starší generace) si začíná dopřávat. Postoj známý jako "já 

se uskrovním, ať mladí/příbuzní mohou si můžou postavit/koupit auto/cestovat" se mění 

směrem k "mám stejnou hodnotu jako ostatní, rád si dopřeji něco dobrého i když to převyšuje 

můj běžný životní standard". 
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Zákazníci v blízkých obchodech 

Naší šancí jsou zákazníci v blízkých obchodních centrech (OC), které přitahuje velký počet 

zákazníků z velké spádové oblasti. Když jim nabídneme službu/produkt, který v OC nemají, 

tak máme šanci získat mnohem více zákazníků než kolik jich je v naší lokalitě. 

 

Z mainstreamu mizí speciality 

Z mainstreamu (většinové nabídky) mizí speciality a menšinové značky, které nemohou či 

nechtějí postupovat cestou velkých příspěvků na marketingové a akční cenové akce v 

hypermarketových/supermarketových/diskontních sítích. Příkladem jsou výborné ochucené 

nápoje Černá Hora nebo sycené nápoje značky ZON Třebíč. Podobný případ je turecký med 

nebo cukrová vata, které lze běžně koupit jen poutích a podobných akcích. 

 

Konec hypotečního boomu 

Podle našich zkušeností na západním Slovensku tamní zákazníci v průměru nakupují 

kvalitnější potraviny s vyšší cenou. Není to způsobeno pouze rozdílnou cenovou hladinou a 

rozdíly v obchodní síti hypermarketů a diskontů. Zdá se, že (alespoň v minulosti) neměl tamní 

zákazník šanci v rozumném času si našetřit na kvalitní auto nebo investovat do vlastního 

bydlení. Jako náhradu si dopřával více než průměrný český spotřebitel. Protože jsem 

přesvědčen, že dojde ke zchudnutí většiny české populace (dle odhadů si žijeme cca třetinu 

navíc nad tím co vyděláváme) očekávám nárůst výdajů za kvalitnější potraviny. 

 

 

3.3.5. Ohrožení 

 max Pravděpodobnost splnění min 

max • dopad inflace na chování zákazníků  

 • zákazníci a reforma veř. financí • zákazníci a reforma veř. financí 

Váha • vysoký průměrný věk cukrářek • reklama na "zdravý život. styl" 

  • změny ve spotřebním koši 

min   

 

Dopad inflace na chování zákazníků  

Jde o hrozbu spíše psychologickou vyvolanou zdražováním. Spotřebitelé jsou silně ovlivněni 

masmédii a když jsou opakovaně ujištěni, že přijde zdražení, instinktivní chování je zavřít 
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peněženku a utáhnout si opasek. Ovšem, když jde o malý nákup (několika kousků cukroví) 

toto utahování opasků nemusí dlouho vydržet narozdíl od nákupu dražších spotřebních věcí. 

 

Zákazníci a reforma veř. financí nepravděpodobné   

vs. 

zákazníci a reforma veř. financí pravděpodobné 

Není jisté jak přesně dopadne reforma na naše zákazníky. Je pravdou, že se snižují daně z 

příjmu, a současně se zvyšují nepřímé daně především v souvislosti s bydlením. Takto 

postižení lidé jsou například v roce 2007 začínající stavebníci, spotřebitelé dlouhodobých 

statků jako je vybavení domácnosti aj. Ovšem lidé, kteří mají kde bydlet mohou mít víc peněz 

na svoji spotřebu. Odhaduji, že konečný výsledek bude neutrální. 

 

 

 

3.4. Analýza k lokalitě nové prodejny 

V této části se zabývám nalezením vhodné lokality pro otevření další prodejny. Rozhodování 

ovlivňují faktory jako množství potencionálních zákazníků, přítomnost konkurence anebo 

poloha lokality vzhledem k naplánování optimální dopravní trasy (společné pro zásobování 

jiných prodejen). 

 

3.4.1. Požadavky na prodejnu 

Chceme otevřít prodejnu podobnou těm stávajícím. Prostor by měl mít tyto vlastnosti:  

• pultový prodej s širokým výběrem, umístění v přízemí,  

• průhled z ulice přímo na vystavené zboží,  

• Volitelný požadavek - místo pro posezení cca 10 zákazníků. Možnost instalace toalet 

pro zákazníky. 

• dětský koutek,  

• blízkost hřiště.  

Požadovaný prostor si představujeme cca 40 - 50 m2 pro prodej, 5 - 10 m2 pro obslužné 

prostory, v případě posezení 30 m2 pro posezení a 5-15 m2 toalety pro zákazníky. Celkem to 

dělá 45-60 m2 pro samotnou prodejnu, plus 35-45 m2 pro posezení. 
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Geografické umístění konkurence - hypermarketů a diskontních prodejen 

 

 

 

Obrázek 3 Geografické umístění konkurence 

 

 

Podmínkou je možnost blízkého parkování, tak aby na auto bylo z prodejny vidět. 

 

Vhodné by bylo, aby v sousedství byl supermarket nebo hojně navštěvovaná samoobsluha. 

Užitečné by bylo mít v sousedství tyto instituce: prodejna (specializovaného) masa, trafika, 

bankomat, kadeřnictví, prodejna textilu a obuvi - může být second-hand, drogerie. 

 

3.4.2. Možné umístění vzhledem k existující konkurenci 

Mezi konkurenci v tomto případě počítám hypermarkety (značené modře) a cukrárny 

(značené zeleně). Existující konkurenci jsem si zmapoval prohlídkou centra města/obce 

spojenou s analýzou konkurence.  

 

Jak je vidět,  velmi silná konkurence je v oblasti Uherského Hradiště, dále v aglomeraci Zlín - 

Otrokovice. Současně v těchto lokalitách je silná kupní síla a taktéž ochota/povinnost 

přespolních zákazníků dojíždět. 
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3.4.3. Možné umístění vzhledem k množství potencionálních zákazníků 

Vedle počtu obyvatel, který je samozřejmě v regionu největší v okresních městech (míněno 

včetně okresních městech před rokem 1960), jsem přihlédl k počtu obyvatel, kteří přijíždějí 

do těchto lokalit za prací, do úřadu, za nákupem, nebo touto lokalitou projíždějí a zastavují se 

tu na nákup. 

• Uherské Hradiště cca 40000 (včetně Staré Město a Kunovice) plus 30000 přespolních. 

Nebudu brát v potaz, neboť v této lokalitě nepotřebuji expandovat 

• Zlín a Otrokovice: 83000 plus 20000 obyvatel. Plus cca 80000-90000 obyvatel, kteří 

alespoň jednou do měsíce do místa přijedou.  

• Veselí n. M. plus Vnorovy: 13000 plus 3000. Přespolních je cca 15000. 

• Uherský Brod: 18000 obyvatel plus cca 20000 přespolních. 

• Bzenec a Vracov a M. Písek: cca 10000 plus cca 5000 přespolních. 

• Kyjov plus Svatobořice: cca 16000 plus cca 15000 přespolních. 

• Velká nad Veličkou cca 3500 plus cca 4000 přespolních (velká část ze 

Slovenska).[11]  

V případě počtu obyvatel jde o zaokrouhlený úředně hlášený počet trvale hlášených obyvatel. 

V případě přespolních jde o můj osobní odhad, daný tím, že daný region znám a dokážu 

odhadnou o kolik se liší od Uherského Hradiště, kde počet přespolních je cca 30000) 

3.4.4. Možné umístění vzhledem ke koupěschopnosti zákazníků 

Vycházel jsem z názoru, že místní obyvatelé a přespolní (uvedeni v předchozím oddíle) 

nakupují různě často. Konkrétně jsem odhadl, že místní by mohly koupit zákusky cca 2 do 

měsíce. Zatímco přespolní nakupují jednou za 2 měsíce. Tedy zvolil jsem koeficienty 2 pro 

místní a 0,5 pro přespolní. Počet místních jsem vynásobil příslušným koeficientem, stejně tak 

u přespolních. Výsledkem je tzv. Člověkonákup 

Odhad koupěschopných zákazníků 

Lokalita Místních Přespolních 
Lidí 

celkem 
Člověko 
nákupů 

Uh. Hradiště 40000 30000 70000 95000 
Zlín Otrokovice 103000 85000 188000 248500 
Veselí n. M.  16000 15000 31000 39500 
Uh. Brod 18000 20000 38000 46000 
Bzenec 10000 5000 15000 22500 
Kyjov 16000 15000 31000 39500 
Velká n. V. 3500 4000 7500 9000 

Tabulka 8 Odhad koupěschopných zákazníků 
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Jak vidíme nejvyšší počet zákazníků je v regionu Zlín Otrokovice. Druhý nejvyšší Uherský 

Brod (poloviční proti Uh. Hradišti a pětinový proti Zlínu). 

 

Koeficient koupěschopnosti. V úvahu jsem vzal kupní sílu a ochotu utrácet za zákusky. V 

tomto koeficientu (který je různý pro každý region) je zobrazena výše disponibilního důchodu 

a preference místních lidí utrácet za krátkodobé vs. dlouhodobé statky. Opět vycházím z 

vlastního odhadu, protože daný region znám. Platí čím vyšší odhad koupěschopnosti, tím 

vyšší koeficient 

Odhad nákupního potencionálu podle lokalit 

Lokalita 
Člověko 
nákupů 

Koeficient 
koupěschopnosti 

Koupěschopný 
potencionál 

Uh. Hradiště 95000 1 95000 

Zlín Otrokovice 248500 1,2 298200 

Veselí n. M.  39500 0,9 35550 

Uh. Brod 46000 0,8 36800 

Bzenec 22500 1 22500 

Kyjov 39500 1 39500 

Velká n. V. 9000 0,9 8100 

Tabulka 9 Odhad celkového nákupního potencionálu 

 

Největší šance prodat zákusky je jednoznačně ve Zlíně. Následují Kyjov, Uh. Brod a Veselí n. 

Moravou, které jsou na úrovni 15 až 12,5 procent koupěschopnosti Zlína. 

 

Síla konkurence 

Na závěr jsem vzal v úvahu sílu konkurence v daném regionu. Vycházím z počtu 

hypermarketů a supermarketů v daném regionu viz mapka výše. V Uherském Hradišti 

považuji konkurenci velmi tvrdou, proto jsem přiřadil maximální výši koeficientu 5. Čím 

nižší koeficient, tím nižší je konkurence v mém oboru podnikání. Koupěschopný potencionál 

a koeficient síly konkurence jsem vydělil. Výsledné číslo udává jaký je potencionál prodeje. 

Vyjadřuje společně frekvenci nákupu a výši zvažovaného nákupu na člověka.  
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Potenciál prodejů podle síly koupěschopnosti a síly konkurence 

Lokalita 
Koupěschopný 

potencionál 
Koeficient síly 

konkurence 
Potencionál 

prodeje 
Potencionál 

srov. Uh.Hrad 
Uh. Hradiště 95000 5 19000 100% 

Zlín Otrokovice 298200 5 59640 314% 

Veselí n. M.  35550 1,5 23700 125% 

Uh. Brod 36800 2 18400 97% 

Bzenec 22500 1 22500 118% 

Kyjov 39500 2 19750 104% 

Velká n. V. 8100 1 8100 43% 

Tabulka 10 Odhad potencionálního prodej 

 

 

Srovnání s Uherským Hradištěm vyjadřuje, kolik by mohl činit dosažený prodej, tedy o kolik 

vyšší mohou být mé náklady na prodejnu ve srovnání s prodejnou v Uh. Hradišti nebo ve 

Starém Městě a to včetně dalších nákladů (zejména dopravních nákladů a později nákladů na 

pořízení a provoz nového automobilu).  

 

Dopravní vzdálenost je (velmi) přibližně obdobná. Pohybuje se mezi 20 až 30 kilometry. 

Pokud tuto nákladovou položku zanedbám a uvažuji stejné náklady pro všechny varianty 

(nájemné, personální, marketing aj.), pak nejvýhodnější je nová prodejna ve Zlíně. S velkým 

odstupem následuje prodejna ve Veselí n. Moravou a v Bzenci (přesto by i tyto prodejny měly 

být efektivnější než současné prodejny). 

 

3.4.5. Volba umístění vzhledem k možnostem zásobování jiných prodejen 

 

Možnost dodávat do jiných prodejen, které leží po trase umožní snížit dopravní náklady. 

Zmapoval jsem počet prodejen, které by mohly být potencionálními odběrateli naší produkce. 

Tyto možnosti vyplývají z přiložených mapek, jednotlivých variant. Jedná se o prodejny 

uvažované buď v regionu Zlín - Otrokovice, nebo v regionu Kyjov nebo Veselí n. M. nebo 

Bzenec. 
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Trasa UH - Zlín Otrokovice 

 

Obrázek 4 Trasa UH - Zlín Otrokovice 

 

Žlutou barvou jsou značeny potencionální odběratelé z řad jiných prodejen, červenou linkou 

je značena trasa pro zásobování. Pokud nepočítáme odběratele ve zvoleném místě - Zlíně, pak 

po trase je cca 15-20 potencionálních prodejen (ve větším městě - Uherský Brod, Luhačovice 

- je více možných odběratelů). 

Trasa UH - Veselí n. Moravou 

Pokud nepočítáme odběratele ve zvoleném místě - Veselí n. Moravou, pak po trase je cca 12 

potencionálních prodejen. Toto číslo platí i pro umístění prodejny v Kyjově nebo Bzenci. 

Trasa UH - Veselí n. Moravou 

 

Obrázek 5 Trasa UH - Veselí n. Moravou 

 

3.4.6. Shrnutí 

Po provedení vícekriteriální analýzy jsem dospěl k lokalitě, kde plánujeme zařídit prodejnu. 

Nejvýhodnější lokalitou je Zlín - Otrokovice. Záložní variantou je Veselí n. Moravou nebo 

souměstí Bzenec - Vracov - Moravský Písek. Rozpracování tohoto projektu je obsaženo v 

následující části - Návrh rozvojového podnikatelského plánu. 
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4. Návrh rozvojového podnikatelského plánu 

4.1. Úvod 

Smyslem tohoto podnikatelského plánu je představit náš cíl, jakou cestou jsme si zvolili a 

jakými prostředky dosáhneme na náš cíl.  

Tento plán je určen zaměstnancům a obchodním partnerům firmy Cukrárna U Michala Staré 

Město - Zdeňka Vojtková. 

Plán sestává z představení firmy, určení její strategie dovedené do určení jednotlivých úkolů. 

Následují konkrétní části věnované marketingu, organizačním a finančním zajištění a záměr 

pro zavádění. Následně z důvodů množství představených úkolů a v zájmu přehlednosti a 

hloubky zpracování se omezím na plán otevření nové prodejny. 

 

 

4.1.1. Zaměření plánu 

Tento plán je koncipován pro použití uvnitř firmy interním uživatelům - managementu a 

zejména zaměstnancům. A těmto potřebám je přizpůsoben strukturou, formou, obsahem, 

zaměřením.  

 

Vybrané komponenty plánu budou poskytnuty našim obchodním partnerům. Konkrétně 

pekařským firmám z příbuzného oboru podnikání, které oslovíme pro alianční spolupráci. Pro 

tyto uživatele bude zvolena odpovídající grafická forma a zpracování. 

 

 

4.2. Představení firmy 

Firma vznikla v roce 1996. S cílem vyrábět a prodávat cukrářské zákusky individuálním 

zákazníkům.  

Od samého začátku je výhradním majitelkou paní Zdeňka Vojtková. Podniká jako fyzická 

osoba prostřednictvím živnostenský list. Současně je odpovědnou osobou ve smyslu 

Živnostenského zákona. Centrála firmy je v širším centru města Staré Město. V roce 2000 

byla zprovozněna druhá prodejna cukroví a to v sousedním Uherském Hradišti.  

Pracovní tým tvoří vedle majitelky firmy šest zaměstnanců - tři se zabývají výrobou zboží a 

tři mají na starosti prodej.  
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4.3. Shrnutí doporučení z analýzy 

Z analýzy zpracované v předchozí části (část 3) vyplývají tyto závěry: 

• čeká nás zhoršení obecného ekonomického prostředí, 

• musíme zlepšit hospodaření, 

• nemůžeme spoléhat na to, že ubude konkurence v podobě cukráren, 

• zákazníci hypermarketů a diskontů nejsou připraveni a ochotni tyto obchody nejsou 

ochotni opustit, přestože nejsou úplně spokojeni, 

• nejvíce zákazníků máme mezi starší generací, které se budou zmenšovat disponibilní 

příjmy, přestože jejich počet poroste, 

• vybudovat novou prodejnu se vyplatí v regionu Zlín Otrokovice popř. v regionu 

Veselí nad Moravou nebo souměstí Bzenec, 

• budeme potřebovat nové auto, 

• jihovýchodní část okresu - tedy na jih a východ od Uherského Brodu je pro nás 

samotné neatraktivní, přestože konkurence je tam daleko nižší než v UH či ve Zlíně. 

 

4.4. Návrh strategie 

Firma dosud neměla konkrétně vyjádřenou vizi. A to proto, že množství operativních úkolů 

bránilo zastavit se a přemýšlet nad směřováním firmy. 

 

Návrh vize: 

"Chceme pracovat v úspěšné a prosperující firmě, která má čím dál tím víc spokojených 

zákazníků." 

 

Po vzájemných diskuzích s majitelkou byly stanoveny tyto výchozí cíle:  

1. zlepšit hospodaření  

2. získávat  nové zákazníky.  

 

Zvolené způsoby naplnění cílů jsou: 

• provést zvýšení prodeje a hospodárná opatření k úspoře nákladů, 

• získávat nové pracovníky díky nové prodejně a novým službám 
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• uvedení vylepšených produktů na trh (zeleninové a ovocné "zákusky"), 

 

Konkrétní úkoly: 

• Vyšší efektivita spotřebovaných energií. Čas: Zima 2008. 

• Zavést tvorbu zákaznické databáze a aktivně oslovovat naše zákazníky. Čas: ihned. 

• Vzdělávat pracovníky, individuální personální práci, pracovní kolečko, kroužky 

zlepšování. Čas: ihned, provádět neustále. 

• Využít blízkých nákupních center a přitáhnout jejich zákazníky na doplňkový nákup: 

Čas: Jaro 2008 (první fáze - baby koutek), léto 2009 (další fáze - prodej mléka). 

• Zavedení zážitkových kurzů "domácí cukrařiny". Čas: Léto 2008. 

• Rozšíření sortimentu o nakupované produkty (pečivo) výměnou za naše produkty 

(začneme dodávat pekařům do jejich prodejen). 

• Otevření třetí prodejny ve Zlíně. Čas: Podzim 2008. 

• Přechod výroby na dvousměnný (nárazově třísměnný) provoz. Čas: Podzim 2008. 

• Přijetí nových/nové spolupracovnic/-ce nebo brigádnic/-ce. Čas: Podzim - Zima 2008.  

• Vytvoření aliance s pekárenskou firmou s vlastními prodejnami. Čas: Léto 2008 

(Společný nákup surovin - první fáze), léto 2009 (vytvoření sítě prodejen "Dobrou 

chuť"). 

• Zavedení skladového hospodářství, přechod na automatizovaný objednávkový systém 

- tj. nový ekonomický systém (Money S5). Čas: Zima 2009 začátek implementace. 

Ukončení podle potřeby. 

 

4.4.1. Důvody pro volbu této strategie 

Náš existující trh je naplněn. Čelíme silným konkurentům. Naše produkty nejsou atraktivní 

natolik, aby přilákaly nové zákazníky. Rozšíření o další prodejnu sníží pevné náklady - 

výrobna, takže koruna tržeb bude obsahovat méně haléřů pevných nákladů. Překupováním 

pečiva přilákáme nové zákazníky, neboť čerstvé pečivo je silný prodejní tahák. Uvedením 

zeleninových a ovocných zákusků přilákáme nové zákazníky, je šance, že současní zákazníci 

začnou nakupovat i naše nové produkty a někteří noví zákazníci se nechají zlákat zákusky. 
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4.4.2. Pracovní a manažerský tým 

V současné době má firma 7 pracovníků (včetně 1 vedoucí). Celý kolektiv je sehraný. 

Spolupracovníci ve výrobě mají v průměru 6-leté zkušenosti s výrobou zákusků. Prodejní tým 

je v této podobě cca 1,5 roku.  

Protože majitelka je v předdůchodovém věku, chce svoji firmu předat. Nástupce je pan 

Zdeněk Vojtek (tedy moje osoba). Pan Vojtek ve firmě pracoval od jejích začátků, plnil úkoly 

přiměřené jeho věku a schopnostem. Jeho odpovědnost spočívala v oddělení cenotvorby a 

prodeje. K získání dovedností a znalostí, které se týkají výroby, provozu a vedení celé firmy 

zajistí postupné předávání firmy, kdy paní Vojtková bude v pozici vedoucí a pan Vojtek v 

nově vytvořené pozici zástupce vedoucí. 

 

 

4.5. Produkty 

4.5.1. Současné produkty - cukrářské zákusky 

• cukrářské (měkké) zákusky - tvoří dominantu prodeje cca 70 - 75 %. 

• minizákusky (zmenšené, upravené standardní zákusky) - cca 2,5 % prodeje. 

• Zmrzlina a prodej doplňkového sortimentu - jde o nakupované zboží u kterého je nižší 

marže než u naší vlastní produkce, navíc je v případě zmrzliny počítat se značným 

podílem odpadu z důvodu zestárnutí produkce - cca 5 - 15 % prodeje (zmrzlina - 10 % 

prodeje - pouze v letních měsících) 

• dorty na zakázku - na první pohled se zdají ekonomicky výhodnější neboť 

kilogramová cena je vyšší než u měkkých zákusků, rubem je nižší produktivita práce. 

Přesto jsou ekonomicky výhodnější, neboť prakticky neexistuje odpad z důvod 

zestárnutí produktu. Tvoří cca 15% prodeje. 

• výrobky studené kuchyně - pouze nárazově, ale zato ve větších množstvích - 

způsobuje problém s odstávkou výroby cukrářských zákusků, neboť produkce nemůže 

probíhat současně, je zde vyšší marže. Tvoří cca 5 % prodeje. 

 

 

4.5.2. Vylepšené produkty - ovozelené "zákusky" 

Velká část společnosti preferuje zdravý životní styl, který spočívá v konzumaci "správných" 

potravin. "Nesprávné" potraviny jsou uzeniny, cukrářské zákusky, alkohol, cigarety atp. 
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Opačné jsou ryby, sójové náhražky masa, jogurty, ovoce a zelenina ve všech formách, 

vitamínové doplňky. Tento trend je podtržen významnou publicitou a uvezen reklamní 

kampaní (např. Hnutí za dobrou snídani). 

Většina stoupenců zdravého životního stylu by si ráda "mls/sladkost", ale současně nechce 

sáhnout po "nesprávné" potravině.  

A tady nastoupíme naše vylepšené zboží. Máme rozsáhlé zkušenosti z cukrařiny a využijeme 

je k tomu, že za pomoci zdravějších surovin a upravených receptur nabídneme těmto 

konzumentům alternativu k "mlsnému půstu". 

• Namísto bílé mouky použijeme grahamovou nebo cizrnovou mouku. 

• Snížíme podíl ztužených tuků v našich produktech.  

• Surovinovou čokoládovou směs nahradíme menším procentem dražší čokoládové 

směsi s vyšším obsahem kakaa. 

• Sacharózu částečně nahradíme medem nebo cukrem obsaženým v ovoci nebo cukrem 

z cukrové třtiny (stejná gramáž je výrazně sladší než srovnatelný objem sacharózy).  

Masivně začneme používat ovoce a zeleninu. Základem zákusku nebude sladký korpus 

prokládaný sladkou směsí (např. šlehanou krémovou směsí), ale ovoce nebo zelenina vhodně 

upravena. Vedle ovozeleninových zákusků pochuti sladkých chceme začít nabízet také slané 

zákusky, kdy přídavkem budou některé druhy sýrů, luštěnin, ořechovin, např. tofu sýr. 

 

 

 

4.5.3. Nové projekty 

těchto projektů je několik a zatím nejsou rozpracovány, protože jejich očekávaný přínos je 

menší než v případě předchozích bodů č. 1 Současné produkty a č. 2 Vylepšené produkty 

 

Pro ilustraci uvádím rozpracování projektu přilákání zákazníků z obchodních center k nám na 

unikání službu. 

 

Využít blízkých nákupních center a přitáhnout jejich zákazníky na doplňkový nákup 

V blízkosti prodejny č. 1 ve Starém Městě je nákupní centrum tvořené hypermarketem 

Interspar, diskontem Lidl, prodejnou Mountfield. Na nákup sem nemíří pouze místní, ale také 

lidé ze spádové oblasti zasahující až do sousedních okresů. V podobné situaci je prodejna 
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číslo 2, kde se nalézá obchodní centrum TESCO a obchodní centrum HYPERNOVA  Cílem 

je nalákat tyto zákazníky k nám, aby udělali další nákup. 

Záměrem je nabídnout unikátní produkt, který v těchto centrech chybí a o který by mohli mít 

tamní zákazníci zájem. 

V blízké budoucnosti nabídneme možnost hlídání dětí v dětském koutku. Tuto investici 

bychom stejně udělali kvůli našim současným zákazníkům, ale takto máme šanci přitáhnout i 

větší rodiny. Návrh platí pro děti do cca 4 až 8-let věku (tehdy se mění jejich zájmy od hraček 

a prolézaček), kdy s nimi zůstane jeden z rodičů a druhý pojede na nákup.  

Dále se domníváme, že chybí nabídka čerstvého, průmyslově nezpracovaného mléka. Existuje 

prodejní automat, který umožňuje samoobslužný výdej mléka. Dodavatele chceme hledat 

mezi soukromými chovateli dojnic, kteří mají zájem zvýšit počet svých odběratelů. Automat 

bude umístěn v prodejně, jak z hygienických důvodů, tak z důvodů ochrany před vandalstvím.  

Přímý ekonomický přínos očekáváme lehce nad úrovní nákladů. Nepřímo přitáhne další 

zákazníky. 

 

Následují prováděcí plány, které se týkají vybraného úkolu "Otev ření třetí prodejny ve 

Zlíně" 

 

 

4.6. Záměr nové prodejny 

Novou prodejnu chceme umístit v regionu Zlín Otrokovice.  

Z důvodů koncentrace konkurence a zkušeností s prodejnou v uprostřed sídliště se chceme 

vyhnout umístění v centru města nebo v těsné blízkosti obchodních center. Zamíříme na 

odlehlé sídliště, kde je menší konkurence. Na druhou stranu se v podobných situacích  

projevuje efekt některých, zejména mladších zákazníků "jdeme na nákup do města" - tedy 

nejdou nakoupit tam, kde to mají blízko, ale jdou na "dobrou" adresu do centra města, 

popřípadě do obchodních center. 

 

Vybíral jsem z těchto sídlišť: 

Zlín - Jižní Svahy 

Zlín - Malenovice 

Otrokovice - Bahňák 
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Grafické ohodnocení parametrů lokalit 

 Počet obyvatel 

Dostupnost do 

centra města a 

hypermarketů 

Místní konkurence 
Perspektiva do 

budoucna 

Jižní Svahy * *  * * 
Malenovice  * *  * * 
Bahňák * * * *  

Tabulka 11 Ohodnocení parametrů lokalit 

 

Geografické umístění zvažovaných prodejen 

 

Obrázek 6 Umístění zvažovaných prodejen 

 

 

 

Sídliště Jižní Svahy.  

Jde o variantu panelového sídliště vzniklého v 80. letech minulého století. Žije zde cca 20000 

obyvatel s trvalým bydliště plus cca 2000 lidí v přechodných podnájmech. Sídliště leží na 

okraji Zlína, spojení do centra je vedeno po silnici s charakterem serpentiny. Cesta do centra 

hromadnou dopravou zabere cca 10-15 minut. Jezdí se kloubovými trolejbusy, což ve 

výsledku znamená nepříliš pohodlnou jízdu. Cesta automobilem  je podobného charakteru 

spojená s horšími možnostmi parkování a častými dopravními zácpami. Cesta do většiny 

obchodních center (TESCO, Jednota, Kaufland) zabere přibližně 20 až 40 minut. 
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Zatím jsme nenalezli vhodný prostor, který není obsazen. Podle četnosti nabídek v realitních 

kancelářích očekávám, že během šesti až dvanácti měsíců se změní situace a prodejnu 

budeme moci otevřít.  

Máme zájem otevřít o prostor pro dvě varianty: 

• samotná prodejna, s minimálními sklady. Přibližně 55 m2. 

• prodejna včetně možnosti posezení, plus toalety pro zákazníky. Přibližně 120 m2. 

Současné nájmy se pohybují v rozmezí 200,- až 500,- za m2 a měsíc plus služby (kalkulujeme 

cca 50 % nájemného). Platí, čím větší prodejna, lukrativnější místo, tím nájemné na metr 

plochy klesá. Ceny bez DPH, naše firma je plátcem DPH. 

 

Jak vyplývá z finančního plánu náklady na obě varianty se značně liší. Rozdíl v denní 

nákladech je 765,-. Tyto peníze by měla vydělat obsluhované posezení. Podle našich 

dosavadních zkušeností z Uherského Hradiště si nejsme jisti, zda by se to ve Zlíně podařilo. 

Při průzkumu konkurence jsem neviděl takový stupeň obsazenosti, abych změnil názor. 

 

Současně nepředpokládáme, že získáme prostor k pronájmu zařízený tak aby nám vyhovoval. 

Mnohem hůře se stěhuje zabudovaný interiér sedací části než samotná pulty, regály, lednice 

sloužící samotné prodejně.  

 

 

Varianty postupného zavádění provozovny na trh: 

A Prodejna > existuje poptávka na  
posezení > stěhování jinam a zřízení 

obsluhované části 

 

B Prodejna > poptávka = nabídka > nic neměnit 
 

C Prodejna > slabý zájem 
nakupujících > stěhování jinam na 

frekventovanější místo 

 

Tabulka 12 Varianty zavádění provozovny ve Zlíně 

 

 Protože chceme snížit riziko neúspěchu, raději začneme s menší prodejnou, možnost A 

 



 59 

4.7. Marketingový a prodejní plán 

 

4.7.1. Konkurence 

Prodej cukrářských zákusků 

V místě se nachází menší obchodní centrum se supermarketem BILLA (pracovní označení A) 

s pultovým prodejem zákusků, 2 prodejny pečiva (pracovní označení B, C) s pultovým 

prodejem pečiva kombinovaným s prodejem zákusků a dále 2 menší prodejny  charakteru 

smíšeného zboží (pracovní označení D, E), kde nabízejí z výroby předbalené zákusky.  

 

Hodnocení prodejen je vztaženo k podmínkám naší prodejny č. 2 v Uherském Hradišti (100 je 

hodnota naší prodejny, víc znamená lepší a naopak; v případě pečiva je srovnáván náš 

plánovaný sortiment s cizím skutečným). 

 

Hodnocení konkurenčních prodejen ve místě nové prodejny 

 Počet zákazníků 

Po-Pá 

Počet zákazníků 

So-Ne 
Otevírací 

doba Sortiment cukroví Sortiment pečiva 

A Billa 1000 1100 120 100 150 

B Pekařství 80 x 60 30 120 

C Pekařství 150 180 110 80 200 

D Smíšené zb. 50 70 140 15 70 

E Smíšené zb. 50 110 140 40 110 

Naše prodejna v 
UH 

100 100 100 100 100 

Tabulka 13 Hodnocení konkurence v místě nové prodejny podle zákazníka 

 

 

Během 4 dní jsem prováděl zkušební nákupy. Nákupy byly v různé dny v týdny, pokud měla 

ta která prodejna otevřeno. Zaměřoval jsem se na ochotu a znalosti prodejního personálu, 

množství nabízených produktů, odhad ztrát, pečlivost personálu při sledování čerstvosti 

produkce. Nakoupené produkty jsem převezl k testování do firmy do Starého Města.  

V tabulce je srovnání s naší současnou prodejnou v Uh. Hradišti. Vycházím z odhadů a z 

dotazů personálu, které může být subjektivní a zkreslené, ale je to asi nejpřesnější způsob při 

stávajícím rozpočtu na analýzu. 
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Hodnocení konkurenčních prodejen ve místě nové prodejny pokračování 

  
Ochota 

personálu 

Cenová 
úroveň 

cukroví a 
pečiva 

Odhad 
ztrát (v % 
z celku) 

Odhad 
prodeje 

cukroví a 
pečiva 

Chuť 
zboží 

Čerstvost 
zboží Lokalita 

A 20 
110 

(akční ceny) 
130 

100 cukroví 

1100 pečivo 
80 60 300 

B 30 130 50 60 80 30 100 

C 110 120 70 90 90 80 120 

D 60 110 60 10 80 80 100 

E 70 100 90 30 70 90 120 

Naše prodejna  100 100 100 100 100 100 100 

Tabulka 14 Hodnocení konkurence podle přínosu pro podnikatele 

 

 

Ze zkoumání vychází jako největší konkurenti BILLA, následuje prodejna pečiva C a 

prodejna pečiva B (o víkendu nefunguje).  

 

 

4.7.2. Zákazníci a jejich segmentace 

Vzhledem k charakteru prodejny nechceme provádět plnohodnotný segmentovaný marketing. 

Také ve Zlíně se chceme profilovat jako prodejna zaměřená na slušnou cenovou výhodnost a 

čerstvost produkce a ochotu personálu.  

 

Nicméně chceme vyjít vstříc zvyklostem zákazníků z těchto segmentů. 

• Starší generace. 45+. Doufáme, že cestou z práce se staneme nákupní zastávkou 

pečiva (a částečně i cukroví). Tito zákazníci nechtějí příliš velkou změnu, ale pak jsou 

věrní. Je obtížné je trvale získat, ale výsledný návyk na naše zboží je silnější než 

budoucí výhodnější nabídka od konkurence. 

 

• Penzisté. 60 +. Často mají averzi na novinky, nové zboží, nové tváře. Současně se 

velká většina z nich cítí osamělá. Nákup v prostředí hyper/supermarketu a diskontu je 

sice pro ně atraktivní z důvodů ceny a dostatku času objíždět obchody. Vedle toho se 

tito lidé chtějí zastavit a volný prožít mezi lidmi, ne ve společnosti televize.  
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• Maminky na mateřské s malými dětmi do 3 let věku. V obchodech našeho typu 

typicky neutrácí velké částky najednou. Chodí pravidelně na procházku s dětmi. A 

zastávka v cukrárně pro ně (hlavně pro děti) bývá každodenním rituálem. Malé děti se 

těší na zastavení v cukrárně a nákup jednoho (byť dražší) kusu zboží "kokina". 

Atraktivnější by pro tyto zákazníky bylo posezení, ale to je otázka budoucnosti. 

 

 

4.7.3. Komunikace 

Z hlediska nákladů/výnosů je nejefektivnější marketingovou komunikací:  

• chutné zboží na které se dá vytvořit návyk,  

• s přijatelnými cenami pro všechny příjmové skupiny zákazníků, 

• kvalifikovaná a pohodová obsluha.  

Toto jsou zásady pro dlouhodobou komunikaci po zavedení prodejny. Samozřejmě je potřeba 

jednou za čas podniknout akci na oživení prodejny v podvědomí zákazníků a zdůraznit tyto 

zákaznické hodnoty. 

 

Ve fázi vstupu prodejny se vyžaduje mnohem aktivnější přístup. Je nezbytné do podvědomí 

zákazníků umístit myšlenku: "ten obchod musím jít zkouknout". Popřípadě v případě 

zákazníků, které koncept pultové cukrárny/pekařství nezajímá (typicky pozdní teenageři) 

umístit do podvědomí (tam prodávají cosi sladkého, co jsem jako děcko rád jedl) a po čase i u 

těchto zákazníků se může objevit motiv proč cíleně navštívit naši prodejnu s cílem udělat 

nákup. 

 

Pro otevření prodejny  

• Nákup billboardu podél přístupové cesty ze sídliště Jižní Svahy do Centra. Doba: Před 

otevřením prodejny 0,5 měsíce a po otevření 1,5 měsíce. 

• Měsíc po otevření zdarma ochutnávka naší produkce lidem čekajícím na zastávkách 

MHD v kombinace s výlepem plakátů a pronájmem CLV billboardů. 

• Při nákupu přibalit magnetky na ledničku, s naším logem. 

• K otevření připravit soutěž pro děti. K nákupu dostane dítě nebo maminka s dítětem 

předtištěný los, po setření se ukáže jaká výhra  
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• Roznos letáků do poštovních schránek. Charakter letáků: upozornit na služby 

• Plánovaná provozní doba je 7 dní v týdnu do 19 hodin.  

• Rozdávání miniletáků 

 

 

4.7.4. Produkty 

Předpokládáme prodej tří nosných druhů zboží 

• cukrářské zákusky (v našem druhovém členění - měkká cukrařina, minizákusky, dorty 

na oslavu,...), 

• pečivo (chlebovina, rohlíkovina, listové a překládané pečivo, plněné pečivo smažené 

kousky, sendvičové pečivo - se zapečeným sýrem, zeleninou, uzeninou apod.), 

• ovozelené zákusky (ze začátku je budeme prodávat v akcích 1+1, 2+1, rozdávat 

letáčky, aktivně nabízet) . 

Bližší informace v části věnované produktům 

 

4.7.5. Cenová politika 

Ceny budou vycházet z nastavené cenové hladiny konkurence. Hlavní konkurenti jsou dražší - 

prodejna A o 10 %, pekařství B o 20%, pekařství C o  30%. 

Ceny chceme nastavit podle cen prodejny A - supermarket BILLA. Ceny budou úplně stejné, 

ale přesto se budeme lišit.  

• akce 2+1 vybraných výrobků s patřičnou letákovou komunikací,  

• rozdávat balónky pro děti,  

• zavedeme HAPPY HOUR - 33 slevu v období od 11 do 13 hodin. 

• vždy mít v nabídce zlevněné 5 produkty na polovinu (vybírat ze 3 skupin - 

nejprodávanější jako věnečky, indiány; "lepší pečivo" - např. převalované; ovozelené 

zákusky). 

 

4.7.6. Distribuce 

Prodejna bude mít převážně pultový prodej. Na zákusky (cukrářské/měkké) chlazený pult, na 

běžné pečivo koše s odklápěcím plastovým víkem, plus rukavice. Speciální a dražší pečivo 

vystaveno v osvětleném pultu. U pokladny sladkosti pro děti - gumoví medvídci, lízátka, 

obarvovací žvýkačky apod. 
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Vedle klasického pultové prodeje chceme nabídnout samoobslužný pult, kde budou 

předchystané balíčky zboží. Někteří zákazníci si rádi vybírají "lepší" kousek nebo se podívat 

zblízka. V nabídce budou dorty bez personalizace, větší balení řezů apod. namíchaná směs 

různorodá zákusků v poměru který odpovídá běžnému nákupu. Problém je u zákusků, bez 

pevného "obalu" jako jsou indiány. Častou manipulací dosti trpí a jediná možná cesta jak je 

prodat je výrazně zlevnit. Nejde jen o finanční ztrátu, ale také o "podrážení" vnímaných cen. 

 

 

4.7.7. Plán prodeje 

Když firma začínala, všechny odhady prodejů se ukázaly jako velmi nepřesné. V některých 

případech směrem dolů, v některých směrem nahoru. Po průzkumu konkurence a průzkumu 

zákaznických preferencí se o odhad pokusím.  

V prvním roce očekáváme celkový prodej srovnatelný s prodejem v Uherském Hradišti. 

Ovšem dynamiku bude odlišná. Ze začátku výrazně vyšší v porovnání s UH, později klesne. 

 

Naše očekávání prodejů v porovnání s prodejnou v Uherském Hradišti. 

Plán prodeje podle zkušeností z minulosti 

 Črc-Pro 2008 Led-Črn 2009 Črc-Pro 2009 
Zlín 100-110 80-100 90-150 
Uherské Hradiště 100 100 100 

Tabulka 15 Plán prodeje 

 

4.7.8. Jakost a ekologické chování 

Zachováváme jakost v procesu výroby stejně jako během přepravy, skladování a prodeji. 

Nejde pouze dozorové působení orgánů státní nebo krajské správy. Významná část zákazníků 

je vnímavá vůči prohřeškům na straně výrobců potravin, které způsobí zdravotní problém. 

Aféry spojené s nálezem nekvalitních nebo zdravých škodlivých potravin mají velkou 

publicitu a pro některé zákazníky představují definitivní rozhodnutí o vyřazení (polepšené) 

firmy při rozhodování o nákupu. 

Firma dodržuje všeobecně akceptované standardy pro výrobu a skladování a distribuci 

potravin zvané Systémy kritických bodů, (celosvětově HACCP procedura - Hazard Analysis 

Critical Control Point) 



 64 

Jde o popis kritických bodů při výrobní činnosti. Předmětem kritických bodů zpracovaných 

pro naši firmu je technologie výroby cukrářský výrobků. Hlavním cílem zpracování systému 

je dosažení úrovně výroby skýtající maximální dosažitelné záruky produkce zdravotně 

nezávadného výrobku neobsahující žádná skrytá ani jiná nebezpečí pro zdraví konečného 

konzumenta. Rozsah tohoto systému kritických bodů začíná okamžikem přejímky vstupních 

surovin od smluvního dodavatele do skladu naší výrobny a končí expedicí a distribucí do 

prodejních míst. Systém je používán od roku 2002. 

Snažíme se používat v maximální míře používat ekologicky šetrné výrobky, ať už při výrobě 

nebo prodeji. Jedním z efektů jsou nižší náklady, ale současně jde o dobrý pocit.  

Máme zavedeno třídění odpadů a pro nebezpečný odpad nám zpracovala specializovaná 

konzultační firma plán třídění odpadů. 

Zákazníkům nabízíme balení do recyklovaného balícího papíru. Aktivně nabízíme balení 

zákusků do plastikových omyvatelných krabiček s uzavíratelným dnem. Na rozdíl od 

plastových kazet, jaké jsou často v prodeji jde o mnohem šetrnější řešení jak pro naše životní 

prostředí, tak při dlouhodobém používání i pro zákazníkovu peněženku. 

 

4.8. Personální a organizační plán  

4.8.1. Organizace firmy 

Analýza firmy nezjistila v této oblasti závažné nedostatky. Vyjdu z úkolů vyplývajících ze 

strategie a porovnám se stávající situací. 

• Firma se rozroste. 

• Na příštích několik let bude mít 2 členy managementu, jejichž prostor odpovědnosti a 

pravomocí se bude částečně překrývat a současně měnit (předávání pravomocí 

novému majiteli - panu Vojtkovi). 

• Vedle prodejny v relativně blízkém Uherském Hradišti bude další prodejna v 30 

kilometrů vzdáleném Zlínu. Praxe, kdy rotuje prodejní personál mezi prodejnami a 

současně čas od času dochází na výpomoc do výroby k výměně poznatků, nebude 

možné udržet. 

• Prodejního personálu k najmutí je dost, ale i když má člověk zkušenosti a praxi nezná 

naši firemní kulturu. Pokud by se z tohoto důvodu choval nevhodně k zákazníkům, je 

lepší takového pracovníka nemít. 

• Je problém, jak zajistit udržení firemní kultury na prodejně ve Zlíně. 
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• Další výzvou jakým způsobem zásobovat prodejnu ve Zlíně a cizí prodejny, které 

získáme jako odběratele. 

• A kdo tyto odběratele získá. 

 

4.8.2. Cílová OS 

Řešení, které vychází z výše nastolených okolností a podmínek je představeno formou 

diagramu a doplněno o písemný popis. 

 

Návrh nové organizační struktury 

 

 

Obrázek 7 Návrh nové organizační struktury 

 

Za výrobu zůstane odpovědnost paní Vojtkové. Odpovědnost za prodej v obou prodejnách 

přebírá pan Vojtek pravomoc po konsenzu s paní Vojtkovou - finální rozhodnutí zůstává paní 

Vojtkové. 

Do prodejny ve Starém Městě vezmeme novou prodavačku, která se zaučí. Po otevření 

prodejny ve Zlíně vybereme dvě prodavačky, které budou po (přechodnou) dobu do Zlína 

odjíždět a z místních vyberou své nástupkyně. Jejich místa zaujmou brigádnice nebo 

Vedoucí firmy 

VOJTKOVÁ  

Zásobování, 

distribuce 

Zást.ved.-PRODEJ 

 

Cukrářka Specialistka Cukrářka Mistrová 

 

Pomocná cukrářka 

 

Prodejna Zlín Prodejna Uh. Hrad. Prodejna St. Město 

Prodavačka Prodavačka 
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prodavačky se smlouvou na dobu určitou. Částečný přetlak vyřeší odchod do důchodu a 

nárůst práce z důvodu zvýšení prodeje. 

 

Taktéž do výroby budou potřeba posily, neboť do budoucna plánujeme přejít na 

dvousměnný/třísměnný provoz podle úspěšnosti odbytu. Nové pracovníky chceme hledat 

mezi lidmi penzijního věku. Rovněž počítáme s nárazovou pomocí brigádnic. 

 

Nový spolupracovník bude potřeba do expedice nových výrobků. Společně s panem Vojtkem  

bude zajišťovat zásobování prodejny ve Zlíně.  

Pan Vojtek vedle těchto úkolů začne vykonávat práci obchodního zástupce pro klíčové 

zákazníky (key account manager KAM). Během cesty z/do Zlína bude cíleně vyhledávat 

odběratele a poznávat jejich situaci a preference.  

 

4.8.3. Zásady pro nábor 

Pro práci prodavaček chceme lidi schopné, komunikativní, přátelské, poctivé. Nově příchozí 

spolupracovnice nastoupí do centrální prodejny ve Starém Městě, kde budou pod dohledem 

vedoucí/zástupce vedoucí pracovat a seznamovat se s firemní kulturou. Pokud obstojí, tak 

mohou jít do ostatních prodejen, pokud ne, pak zůstanou ve Starém Městě nebo odejdou. po 

zaběhnutí prodejny (cca 2 roky od startu) můžeme nabídnout práci na částečný úvazek 

zejména maminkám na částečný úvazek (ovšem výhradně jako brigádu, protože je iluzorní 

očekávat, že by byly ochotny nejdříve půl roku dojíždět za prací do Staré Města  a pak se vráti 

do Zlína). 

 

Pro práci ve výrobě chceme ochotu pracovat, nekonfliktnost, ochotu pracovat na směny, 

inicitativu. 

 

Pro práci v expedici nemáme striktní požadavek, aby to byl muž, ale uvítali bychom osobu, 

které velmi věříme, nejlépe příbuzného. 
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4.9. Finanční plán 

 

4.9.1. Bod zvratu nového projektu 

Z předchozí části (plán prodeje) známe odhad prodejů. Záměrem je vyčíslit bod zvratu. 

Zprovoznění prodejny se předpokládá k 1.7.2008. 

 

Příjmy 

Celkové příjmy jsou tvořeny hotovostní tržbou za prodej našich i nakupovaných produktů. 

Naše marže na jednotlivé produkty se liší. Pro zjednodušení počítáme 45% marži 

(terminologicky přesněji "příspěvek ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku"). 

 

Variabilní a fixní náklady tvoří celkové náklady 

 

Variabilní náklady  jsou na úrovni 55% tržeb 

 

Fixní náklady se skládá z nákladů na nájemné, z nákladů na dopravu zboží, z personálních 

nákladů a z nákladů na reklamu, z oprávek používaného dlouhodobého majetku. 

Pro ilustraci uvádím odhad některých fixních nákladů. 

 

Odhad nákladů spojených s pronájmem prodejny 

V části 4.6 Záměr nové prodejny je popsáno zdůvodnění výběru varianty "Pouze prodejna" 

Náklady na pronájem 

 plochA 

(m2) 

Nájemné 

/ m2 

Nájemné 

celkem 

Služby 

(energie,vodné,...) 

Celkové měs. 

náklady 

Pouze prodejna 55 350,- 19 250,- 10 000,- 30 000,- 

Prodejna včetně posezení 120 275,- 33 000,- 15 000,- 48 000,- 

 

 Měsíční 

náklady 

Roční  

Náklady 

Otevřeno dní Denní 

nájemné 

Pouze prodejna 30 000,- 360 000,- 350 1 030,- 

Prodejna včetně posezení 48 000,- 576 000,- 340 1 695,- 

Tabulka 16 Kalkulace nákladů na pronájem 
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Kalkulace denních nákladů na dopravu. 

Podle volby konkrétní trasy je dopravní vzdálenost cca 90 až 110 kilometrů. Trasu bude jezdit 

1 - 2x denně (někteří obchodníci preferují dodávku obden nebo pouze na víkend). Dohromady 

10x týdně.  V současné době máme dopravní náklady na kilometr rozvážky cca 9 Kč včetně 

mzdy řidiče. Budeme potřebovat nové auto, protože to současné by takovou zátěž nevydrželo. 

Také v případě nehody je potřeba mít zálohu. Proto staré auto necháme do rezervy. V 

budoucnu se kalkulace se změní - náklady na opravu a nižší produktivita práce vyrovnají 

nulové odpisové náklady, ale vzroste jednotkový náklad ze silniční daně a z povinného 

ručení. Odhad kalkulace nákladů cca 11,- za kilometr.  

 

Dobré zkušenosti jsou s Peugeot Partner nebo Fiat Doblo. Včetně nákladů na adaptaci 

chladícího zařízení odhadujeme pořizovací cenu na 450 000 Kč. Auto koupíme na leasing, 

přeplacení cca 15 %. Předpokládáme životnost 150 000 kilometrů. Kalkulované náklady na 

kilometr jsou 3,5 plus 2,5, celkem 6,-. Oproti tomu řidič bude více využit a měl by být 

produktivnější, tedy předpokládáme, náklady na kilometr rozvážky zůstanou stejné. 

 

Odhad dopravních nákladů na zásobování prodejny ve Zlíně 

 Týdenní Nájezd 

(km) 

Kalk. nákladů  

na 1 kilometr 

Roční 

nájezd km 

Denní náklady 

Nové auto 1 000  9 52 000 1 300,- 

Staré auto 100 11 5 200 160,- 

Celkem 1 100 x 57 200 1460,- 

Tabulka 17 Kalkulace nákladů na dopravu 

 

 

Předpokládám, že po trase získáme dostatek odběratelů - jiných prodejen, a výsledný zisk 

dokáže zaplatit polovinu dopravních nákladů. 

 

Celkové fixní náklady odhaduji na 550.000 Kč. Bod zvratu při variabilních nákladech ve výši 

55% tržeb činí 1.222 tisíc korun. Tržby nad touto hranicí znamenají hospodářský výsledek 

zisk 
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4.9.2. Přehled skutečných a plánových výnosů a nákladů 

Zhodnocení vývoje finanční situace firmy a stanovení budoucích hodnot, vychází ze čtyřleté 

časové řady a odhadu příjmů na rok 2008. Vycházíme z předpokladu, že nová prodejna bude 

uvedena do provozu v polovině roku 2008.  

Prodejní plán obsahuje odhad tempa prodeje v porovnání s další prodejnou. Pro zjednodušení 

odhadu plánu příjmů jsem tempo prodeje zprůměroval. 

Plán prodej přizpůsobený zhodnocení ekonomické výhodnosti 

 Črc-Pro 2008 Led-Črn 2009 Črc-Pro 2009 
Zlín 100-110 80-100 90-150 
Uherské Hradiště 100 100 100 

Zlín - pr ůměr příjmů 105 90 120 
Tabulka 18 Plán prodeje zprůměrovaný 

Skutečný a plánový výkaz zisku a ztráty. Některé údaje byly na přání majitelky firmy 

změněny oproti reálnému skutečnosti. 

Hospodaření - Skutečnost a plán 

Skutečnost Plán  Položka VZZ 
2005 2006 2007 2008 

Výnosy celkem 4058 4281 4381 5756 
Tržby 2030 3040 3120 3546 
Výkony 2027 1240 1260 2023 
Ostatní výnosy 1 1 1 1 
Náklady celkem 4045 4091 4221 5548 
Nákl. vynaložené na prodej zboží 60 120 133 144 
Výkonová spotřeba 1713 1478 1397 2466 
Osobní náklady 1843 1958 2075 2540 
Daně a poplatky 22 18 18 17 
Odpisy 102 200 190 175 
Ostatní náklady 305 317 408 306 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 13 190 160 208 

Tabulka 19 Výkaz zisku a ztráty za roky 2005-2008 

 

4.9.3. Rentabilita 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)  

= zisk po zdanění / vlastní kapitál. ROE říká, kolik mi vydělá 1 koruna, kterou jsem vložil do 

podniku. Příklad: ROE 15% znamená, že za rok mi koruna vložená vynesla 15 haléřů (je 

dobré to srovnat, když v bance nabízejí roční úrok). 

 

Vlastní kapitál k 31.12.2007 činil 1.300 tisíc korun. Zisk po zdanění uvažuji jako zisk před 

zdaněním. Vlastní kapitál k 31.12.2008 uvažuji rovněž 1.300 tisíc Kč. 
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Rentabilita 2007 

ROE za rok 2007 = 160 000 / 1 300 000 Kč    Rentabilita vlastního kapitálu je 12,5 %. 

 

Rentabilita 2008 

ROE za rok 2008 = 208 000 / 1 300 000 Kč     Rentabilita vlastního kapitálu činí 16 %. 

Rentabilita 2009 

ROE pravděpodobně klesne z důvodu poklesu tržeb, v druhé polovině roku tomu bude 

naopak. Za celý rok ROE stoupne. 

 

Pokud tyto předpoklady platí, pak se rozhodnutí otevřít prodejnu ve Zlíně vyplatilo. 

 

4.10. Harmonogram implementace 

• Návrh podnikatelského plánu - část Nová prodejna 

• Diskuze s kompetentními osobami - majitelka firmy, vedoucí prodejny. 

• Analýza lokality a prověřování reálnosti plánu 

• Nábor a  trénink nových zaměstnanců 

• Hledání pronájmu 

• Adaptace objektu na prodejnu 

• Zkušební provoz 

• Rutinní fungování 

 

Orientační znázornění postupu implementace projektu zřízení nové prodejny 

Start projektu 1.7.2007;  Start rutinního provozu 1.7.2008 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

NÁVRH               
  DIS- 

KUZE 
             

  ANALÝZA             
    NÁBOR A TRÉNINK     
     HLEDÁNÍ PRONÁJM         
          ADAPTACE      
           ZKUŠEBNÍ     
            RUTINNÍ PROVOZ  
                

Tabulka 20 Harmonogram projektu zřízení nové prodejny 
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4.11. Analýza rizik a možnosti reakce 

Klíčové složky projektu jsou: 

• získání dostatku zákazníků, 

• nalezení vhodných prostor ve Zlíně, 

• poctivý a věrný prodejní personál. 

Těmto rizikům mohu (částečně) čelit. Důležité je, abych dopředu promyslel svoji reakci, je 

větší šance že v kritické chvíli zareaguji racionálně. 

Riziko nezískání dostatečného počtu zákazníků. 

Reakce č. 1 - Zvýšení propagace, snížení ceny, pozměnění sortimentu 

pokud není úspěšné, zvolím další reakci 

Reakce č. 2 - Prostřídání prodejního personálu nebo jeho propuštění 

dtto Reakce č. 3 - Počkat 3 měsíce 

dtto Reakce č. 4 - Zrušit prodejnu nebo ji přesunout na jinou lokalitu (viz část - analýza k 

výběru lokality - např. lokalita Veselí n. Moravou). 

 

Riziko nenalezení vhodných prostor pro prodejnu 

Reakce č. 1 - kontaktovat majitele nepříliš úspěšných prodejen a nabídnout odstupné 

pokud není úspěšné, zvolím další reakci 

Reakce č. 2 - Hledat v jiných lokalitách (viz část - analýza k výběru lokality - např. sídliště 

Zlín - Malenovice nebo Otrokovice - Bahňák). 

 

Nepoctivý a nevěrný prodejní personál 

Reakce č. 1 - prodejnu dočasně uzavřít, hledat nové pracovníky (max. 2-3 měsíce). 

pokud není úspěšné, zvolím další reakci 

Reakce č. 2 - prodejnu nabídnout k pronájmu 

dtto Reakce č. 3 - prodejnu opustit, zařízení v našem vlastnictví využít v jiných prodejnách, 

zařízení na leasing vrátit leasingové firmě. 
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5. Závěr 

Záměrem této diplomové práce bylo navrhnout rozvojový plán malého výrobně-obchodního 

podniku Cukrárna U Michala - Zdeňka Vojtková, Staré Město. Po letech existence firma 

stagnuje - konkurence je stále intenzivnější a firemní výkonnost neroste. Ve firmě se mění 

vlastník formou následnictví, rodiče předávají firmu svému potomkovi. A to je příležitost 

změnit stagnací v růst.  

 

Z tohoto záměru vyplývají konkrétní cíle diplomové práce. Tedy - shromáždit teoretické i 

praktické podklady pro návrh rozvojového podnikatelského plánu. Následně tento plán 

sestavit a připravit na uvedení do praxe. Domnívám se, že cíle diplomové práce byly 

naplněny. 

 

V první části se věnuji specifickým vlastnostem malých a středních firem. Podrobně se 

zabývám ingrediencemi pro správné sestavení podnikatelského plánu. Po přečtení teoretické 

části se čtenář dozví poznatky o metodice, vhodné struktuře a vhodných analýzách pro 

sestavení správného podnikatelského plánu. 

 

V další části se zabývám analýzou firmy, jejího okolí a podklady pro informace o možnosti 

rozvojového projektu - otevření nové prodejny. Přitom používám PEST a SWOT analýzu a 

multikriteriální analýzu pro výběr vhodné lokality pro spuštění nové prodejny. 

 

Na základě těchto informací jsem sestavil podnikatelský plán. Obsahuje návrh vize, strategie 

a konkrétních strategických úkolů včetně návrhu na zásadní rozšíření produktového portfolia. 

Ze strategických úkolů jsem se soustředil na nejdůležitější - otevření nové prodejny. Pomocí 

marketingového a prodejní plánu, personálního a organizační plánu a finančního plánu jsem 

zpracoval podklady pro zahájení prací na tomto projektu. V závěru této kapitoly se stručně 

věnuji harmonogramu implementace a zabývám se doprovodnými riziky a jak na ně reagovat. 

 

Zdá se, že se čeští malí a střední podnikatelé neustále učí chápat význam podnikatelského 

plánu. Argumentu typu, že jsou příliš zmítáni trhem než aby mohli plánovat, jsou 

překonávány pozitivními zkušenostmi těch, kteří podnikatelský plán využívají při řízení 
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svých aktivit. Kvalitní podnikatelský plán zvyšuje naději na úspěch a minimalizuje riziko 

neúspěchu nebo dokonce bankrotu podniku. 

 

Cukrárna u Michala je prosperující, slušná firma s příznivými vyhlídkami do budoucnosti, 

pokud provede navržené změny. Doufám, že tento podnikatelský plán přispěje k dosažení 

podnikatelské vize a ke splnění stanovených cílů, napomůže dalšímu rozvoji a jejímu 

celkovému úspěchu v budoucnosti. 
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