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Abstrakt  

Diplomová práce vznikla v důsledku nedostatečné kultury v prodeji koncovému 

zákazníkovi. Cílem vznikající společnosti je poukazovat na tyto nedostatky a přinášet 

zákazníkovi jejich řešení, které má vliv na všechny procesy ve firmě. V konečném 

důsledku přináší našemu zákazníkovi zlepšení komunikace se spotřebitelem, zvýšení 

prestiže firmy a zvýšení obratu. 

 

Abstract 

Master's thesis was due to a lack of culture in sales to final customers. The aim 

of emerging company is to highlight in these gaps and deliver customer solutions, which 

affects all processes in the company. Ultimately bringing to our customers improved 

communication with consumers, enhancing the prestige of the company and increase 

sales.
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1 Úvod 
O podnikání sní hodně lidí. Mnozí si to již vyzkoušeli na vlastní kůži, někteří se 

třeba teprve odhodlávají. Co člověka žene k tomu, že vůbec přemýšlí o podnikání? Hodí 

se každý na podnikání? Jak se to dá zjistit? A kde sehnat do začátku peníze? Je lepší 

podnikat sám nebo s někým? Možná až spousta otázek na začátku. Ale čím více otázek 

si potenciální podnikatel zodpoví na začátku, čím více problémů si promyslí a vyřeší, 

tím o něco snazší budou nejen jeho podnikatelské začátky. 

 

K zjednodušení začátků by nám měl pomoct podnikatelský plán. Podnikatelský 

plán obsahuje všechny důležité informace týkající se různých aspektů podnikání - cíle 

podnikatele, financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky konkurence či strategie 

vedoucí k dosažení stanovených cílů. Pomáhá lépe se orientovat jak v začátcích, tak v 

průběhu podnikání. Existují různé varianty, záleží tedy na podnikateli, jakou formu 

bude podnikatelský plán mít. 

 

Dobrý podnikatelský plán může firmě přinést peníze - v případě, že přesvědčí 

banku či solventního investora. Protože podnikatelský plán obsahuje všechny důležité 

informace týkající se firmy a podnikání, je prostředkem k tomu, jak porovnat představy 

o podnikání s realitou.(17) 
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2 Vymezení problémů a cíle práce 
V minulosti se firmy pohybovaly v ekonomice, která v podstatě nepřetržitě 

rostla, a stejně rychle se rozšiřovaly i trhy, což mělo za důsledek příchod stále nových a 

nových zákazníků. Firmy je získávaly, aniž by se příliš zabývaly tím, že ty původní 

ztrácejí. V současné době nastala však zcela jiná situace. Neustále se měnící 

demografická struktura, nízké tempo růstu ekonomik, stále tvrdší konkurence a 

nadprodukce prakticky ve všech odvětvích mají vliv na to, že nových zákazníků je stále 

méně a méně. Mnoho firem nyní usiluje o získání většího podílu na trhu, který stagnuje 

nebo se dokonce zmenšuje. Náklady spojené se získáním nových zákazníků vzrůstají – 

jsou asi pětkrát vyšší než náklady na udržení si stávajících spokojených zákazníků. 

 

Firmy rovněž přišly na to, že ztratit zákazníka neznamená přijít o jeho 

jednorázový nákup, ale i o jeho veškeré další nákupy a též o zdroj dobrých referencí. 

Jeden zákazník Taco Bell zakoupí u ní za svůj život zboží za více než 12000 dolarů, 

spokojený zákazník firmy Lexus koupí za svůj život zboží za více než 600 000 dolarů. 

Snaha o udržení zákazníků má tedy hluboký ekonomický smysl. Klíčem k ní je 

poskytování výjimečné hodnoty a uspokojení.(7) 

 

Cílem práce je zpracování podnikatelského záměru pro založení firmy v oblasti 

nabízení služeb, která se nazývá Mystery shoping (dále jen MS, a také pro Mystery 

shopper - MSP). Dílčí cíl je zpracování teoretické části, která má dopomoci 

k vypracování návrhové části práce. Dalším dílčím cílem je provedení několika analýz 

jako je analýza trhu, konkurence, vnitřního a vnějšího okolí. A nakonec samotný návrh 

provedení podnikatelského záměru  

 

Záměr práce vychází z poznatků, že i když firmy se snaží nabízet kvalitní 

produkty s velkým množstvím po prodejních služeb, stále zanedbávají osobní kontakt se 

zákazníkem. Přičemž bez zákazníka by nebylo zisku. Není nic horšího než ztratit 

dlouhodobého zákazníka. V mé práci využiji pětileté zkušenosti s přímým prodejem a 

komunikaci se zákazníkem. 
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I když je MS v České republice oproti jiným službám stále v rozvoji, v jiných 

zemích funguje už po několik let. Například v Americe se využívá na mnoha místech 

jako v barech, restauracích, kinech, benzínkách a mnohých dalších. U nás se většina 

firem nabízejících tuto službu zaměřuje na Prahu a hlavně velké řetězce jako je KFC, 

Mcdonald, Baumax a mnohé další. Zakládající firma bude působit v rámci Brna a jeho 

okolí se zaměřením na menší specializované podniky, restaurace a e-shopy.  

 

 

2.1.1.1 Motto: Kdo je zákazník? 

Zákazník je nejdůležitější osobou v této firmě, ať již je přítomen osobně, anebo 

nám pouze napíše! Zákazník není závislý na nás, my jsme závislí na něm. Příchod 

zákazníka – to neznamená přerušit práci, kterou právě děláme, příchod zákazníka 

znamená, že se své práci teprve začínáme věnovat! My mu neprokazujeme žádnou 

laskavost, obsloužíme-li jej! On nám prokazuje velkou laskavost, protože nám dává 

příležitost, abychom jej obsloužili! Se zákazníkem se nemáme přít či soupeřit v důvtipu 

– nikdo nikdy nezvítězil nad zákazníkem. Zákazník nám předkládá svá přání. Naše 

práce spočívá v tom, uspokojit je se ziskem pro něj i pro nás.(7) 
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3 Teoretické východisko 
 

3.1.1 Co je to MS: 
Výzkumná technika zvaná "Mystery shopping" (do češtiny se většinou překládá 

jako fiktivní nebo tajný nákup) je dlouhodobě prověřená výzkumná technika, používaná 

řadou komerčních i nekomerčních institucí. Účelem takto označených projektů, je 

vyhodnocení úrovně služeb poskytovaných zákazníkům a v návaznosti na to iniciovat 

zkvalitnění těchto služeb. I přesto, že v řadě případů je možné získat hodnocení kvality 

poskytovaných služeb klasickým přímým dotazováním zákazníků, existuje celá řada 

situací, kdy relevantní informace lze získat pouze pomocí technik mystery shopping. 

 

Zvláštní úspěch mystery shoppingu tkví především v tom, že speciálně vyškolení 

pozorovatelé vystupují v roli zákazníků. Podle předem vypracovaného scénáře 

monitorují obchodní, komunikační a vyjednávací dovednosti osob na jednotlivých 

pozicích klientovy společnosti, pozorují úroveň prostředí a plní další specifické úkoly. 

Ihned po ukončení provedou podrobný záznam. Výzkum probíhá s časovým odstupem v 

několika fázích s porovnáním účinnosti nápravných kroků. Hlavní postavou celého 

projektu je pochopitelně vyškolený "mystery zákazník", který se chová podle 

stanoveného scénáře.(14) 

 

3.1.2 Celá realizace pak probíhá následujícím způsobem: 
 

3.1.2.1 Fáze I. - příprava projektu 

Nejdůležitější část, která probíhá v těsné spolupráci zadavatele a agentury. Jsou 

stanoveny cíle, sestaven scénář a dotazník, jasně označeny etické zábrany, časový 

harmonogram, vymezeny náklady, předložena kalkulace a podepsána smlouva. 
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3.1.2.2 Fáze II. - vlastní průběh 

Tajní zákazníci navštíví, zatelefonují nebo třeba e-mailem kontaktují dotyčný 

podnik, při čemž se chovají podle předem připraveného scénáře. Ihned po skončení 

návštěvy, ukončení kontaktu, vyplní tajný zákazník hodnotící list. Následuje kontrola 

předaných údajů pracovníkem agentury. 

 

3.1.2.3 Fáze III. - vyhodnocení 

S využitím firemního know-how agentura vyhotoví zprávu v níž popíše zjištěné 

skutečnosti a stanoví silné a slabé stránky společnosti, která byla zkoumána, respektive 

druhu poskytované služby. 

 

3.1.3 Využitelnost 
Výzkumu prostřednictvím mystery shoppingu lze použít v celé škále komerčních 

oblastí. V obchodech, nákupních centrech, v oblasti služeb (doprava, doručování 

zásilek, taxislužby, čistírny, kadeřnictví, salony krásy aj.), v oblastech hoteliérství, 

restaurací, cateringu, v automobilovém průmyslu, ve finančních institucích, při 

plánování a realizaci veletrhů, v oblasti počítačových technologií a na mnoha dalších 

místech. Úspěšně je mystery shopping využíván dokonce i ve státní správě.(14) 

 

3.1.3.1 Přínos pro zadavatele mystery shoppingu 

K obecně platným výhodám mystery shoppingu bezpochyby patří: 

• získání objektivních informací o stavu provozu 

• podklady pro efektivní rozvoj pracovníků 

• zvýšení spokojenosti zákazníků 

• zvýšení výkonu firmy 

• zvýšení image firmy, společnosti, instituce 

(14) 
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3.2 Co je to Podnikatelsky plán a jeho obsah: 

Plánování obecně se pojí s podnikáním ve všech jeho stádiích. Je potřebné při 

začátcích podnikání, tj. při rozjezdu podniku, v průběhu reálného života podniku i při 

poklesu (pádu) nebo prodeji podniku. Je obecně známo ze zkušeností západních tržních 

ekonomik, a to platí pro podniky všech velikostí, že úspěšné podniky používají 

plánování na různých úrovních a používají též různé druhy plánů. 

 

Jádro všech druhů podnikatelských plánů se týká tří základních otázek: 

 

3.2.1 1. Porozumění, kde jsme nyní? 
 

• Porozumění vašemu produktu nebo službám a zda jsou lepší nebo horší 

než produkty nebo služby vašich konkurentů v očích vašich zákazníků, tedy 

porozumění vaši konkurenční výhodě. Například: 

  

1.Jak budete konkurovat v ceně nebo kvalitě vašich výrobků nebo 

služeb? 

 2.Je váš výrobek nebo služba odlišný v některé oblasti? 

 3.Může být váš výrobek nebo služba jednoduše okopírován/a? 

 

• Porozumění, kdo jsou vaši zákazníci a proč a jak od vás nakupují vaše 

výrobky nebo služby. Například: 

 

1.Můžete identifikovat tržní  segmenty – tj. oblasti, kam výrobek/služby 

dodáváte? 

2.Jsou vaši zákazníci spokojeni s vašimi výrobky nebo službami? 

3.Můžete nalézt více zákazníků, kteří jsou podobní stávajícím 

zákazníkům? 

 

• Porozumění vašim vlastním a firemním silám a slabostem. Např.: 
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1.Jaké jsou vaše osobní cíle, vaše vlastní síly a slabosti jako podnikatele? 

2.Jak dobří jsou vaši lidé (zaměstnanci) a vaše vybavení (technické)? 

3.Jste dobrý vůdce/dobrá vůdkyně a dobrý/á v komunikaci? 

4.Máte finanční prostředky pro vklad do podnikání? 

 

• Porozumění příležitostem a hrozbám, které před vámi stojí na trhu. 

Např.: 

 

1.Je trh rostoucí? 

2.Je trh měnící se? 

3.Mohou změny v sociální, právní, ekonomické, politické nebo 

technologické oblasti ovlivnit v budoucnosti vaše podnikání? (SLEPT analýza) 

4.Jak lehce mohou vstupovat konkurenti do vašeho tržního sektoru? 

 

3.2.2 2.Rozhodnutí, kam chceme jít? 
  

 • Rozhodněte, jaké jsou celkové cíle pro vaše podnikání a pro vás 

osobně. 

 

 1.Chcete vést svoji firmu k růstu? 

 2.Odpovídá tomu váš životní styl? 

 

• Vytvořte specifická měřítka, která vám budou signalizovat, že vaše cíle 

byly dosaženy. Cíle musí být tzv. specifikovatelné, měřitelné, dosažitelné reálně 

i ve stanoveném čase (tzv. SMART kritéria) 

 

3.2.3 3.Plánování, jak se tam dostaneme? 
 

• Vytvořte strategie, jak dosáhnete svých cílů. To znamená stanovte 

způsob koordinace jednotlivých oblastí: marketingu, operací, lidí a financí. 
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• Vypracujte marketingový plán. To bude znamenat následné 

rozpracování jednotlivých prvků marketingového mixu a potažmo způsobů, jak 

prodat vaše výrobky nebo služby různým typům zákazníků. 

• Vypracujte finanční rozpočet, tj. odhad obratu, zisku a hotovosti, abyste 

viděli, jaké finanční zdroje budou potřeba k naplnění vašeho plánu. (6) 

 

3.3 Struktura podnikatelské plánu: 

V literatuře se uvádí velké množství struktur podnikatelského plánu. Obsah 

podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé atributy by 

však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať již je vypracován pro jakýkoliv 

podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů. 

 

Nezapomínejte však, že podnikatelský plán je částí procesu plánování v podniku. 

Jedná se o neustále se opakující se proces. 

 

Při porovnání struktury plánů uváděných v literatuře se zkušenostmi z praxe 

můžeme říci, že podnikatelský plán se skládá z následujících základních částí.: 

 

3.3.1 Titulní strana 
Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Obvykle by zde měly být 

uvedeny údaje jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty (telefon, e-

mail), popis podniku a povaha podnikání či způsob financování a jeho struktur. 

 

3.3.2 Exekutivní souhrn 
Tato kapitola se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského 

plánu v rozsahu několika stránek. Pokud je zpracován pro investory, je jeho úkolem 

v maximální možné míře podnítit zájem potenciálních investorů. Investoři se totiž na 

základě exekutivního souhrnu rozhodují, zda má význam pročíst podnikatelský plán 

jako celek. Proto je nutné této části věnovat mimořádnou pozornost. Exekutivní souhrn 

je v podstatě extrakt, stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu – 
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hlavní myšlenka podnikatelského plánu, silné stránky, očekávání, stručné tabulky 

finančního plánu – výhledu na několik let. Cílem je ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby 

pokračoval ve čtení celého dokumentu. 

 

3.3.3 Analýza trhu 
Sem patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni 

významní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by mohli 

negativně ovlivnit tržní úspěch podniku. Dále je zde detailní analýza odvětví z hlediska 

vývojových trendů a historických výsledků. Rovněž je vhodné zahrnout do této kapitoly 

přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj. V neposlední řadě je zde 

uvedena analýza zákazníku na základě provedení segmentace trhu. 

3.3.4 Popis podniku 
V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je důležité, 

aby byla potenciálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti podniku a 

jeho záběru. Popis podniku by měl obsahovat pouze doložitelná fakta, která se týkají 

jeho založení, různých úspěchů, dále se v něm definuje strategie podniku a cíle a cesty 

k jejich dosažení. 

 

Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: 

- výrobky nebo služby, 

- umístění/lokalita a velikost podniku 

- přehled personálu podniku/organizační schéma 

- veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 

- průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. 

 

3.3.5 Výrobní plán 
Tato pasáž zachycuje celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat část 

výroby formou subdodávek, měli by zde být uvedeni i tito subdodavatelé včetně důvodů 

jejich výběru. Rovněž je nutné uvést informaci o již uzavřených smlouvách. Pokud bude 

celou nebo i část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde být uveden popis 

potřebných strojů a zařízení, dále také používané materiály a jejich dodavatelé. 
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Nejedná-li se o výrobní podnik, bude se tato část nazývat „obchodní plán“  a bude 

obsahovat informace o nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací prostory atd. Pokud 

jde o oblast poskytování služeb, bude se tato část podnikatelského plánu týkat popisu 

procesu poskytování služeb, vazby na subdodávky a tím opět hodnocení vybraných 

subdodavatelů.(6) 

 

3.3.6 Marketingový plán 
Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, 

oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu produkce nebo 

služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. Marketingový plán 

bývá často investory považován za nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku. 

 

3.3.7 Organizační plán 
V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. 

V případě obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu 

podniku a dále dle příslušné právní formy údaje o obchodních podílech. Jsou zde 

uvedeni klíčoví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Je 

určena nadřízenost a podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační struktura 

podniku. 

 

3.3.8 Hodnocení rizik 
Zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout z reakce 

konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu nebo 

technologického vývoje. Tato rizika je žádoucí analyzovat a připravit alternativní 

strategie pro jejich eliminaci. Pro potenciálního investora je tento přístup zárukou, že 

podnikatel si je takových rizik vědom a je připraven jim v případě potřeby čelit. 
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3.3.9 Finanční plán 
Finanční plán tvoří důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné 

objemy investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. 

Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi: 

- předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky. Jsou 

zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady. 

- Vývoj hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech 

- Odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci 

podniku k určitému datu 

 

3.3.10 Přílohy (podpůrná dokumentace) 
Zde jsou obvykle uvedeny informativní materiály, které nelze začlenit do 

samotného textu podnikatelského plánu. Na jednotlivé přílohy by však měly být 

uvedeny v textu odkazy.(6) 

 

3.4 Povaha a charakteristické vlastnosti služeb 

Čtyřmi charakteristickými vlastnostmi služeb z pohledu marketingu jsou jejich 

nehmotná povaha, nedělitelnost, rozmanitost kvality a pomíjivost. 

 

3.4.1.1 Nehmotná povaha 

Služby jsou nehmotné povahy – není možné si je před nákupem prohlédnout, 

ochutnat apod. Lidé, kteří chtějí podstoupit kosmetickou operaci, si její výsledek 

nemohou předem prohlédnout. Pasažéři ve vlaku dostanou předem pouze jízdenku, 

reprezentující závazek, že budou i se svými zavazadly přepraveni do cílové stanice, 

pokud možno včas. Zákazníci chtějí nejistotu plynoucí z nehmotné povahy služeb 

omezit, a tak sledují „signály“ kvality služeb. Své závěry vyvozují na základě místa, na 

kterém jsou služby nabízeny, firem, které je nabízejí, vybavení apod., zkrátka z faktorů, 

které si předem ověřit mohou. Jedním z úkolů poskytovatelů služeb proto je dodat 

k nehmotným službám také nějaké hmotné doplňky. Je to opačný proces k tomu, který 

jsme viděli u výrobků, kdy hmotné výrobky byly doprovázeny službami. 
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3.4.1.2 Nedělitelnost služeb 

Hmotné výrobky jsou vyrobeny, pak mohou být nějakou dobu uskladněny, poté 

jsou zpravidla prodány a ještě později spotřebovány. Naproti tomu služby jsou nejprve 

prodány, a teprve potom současně vytvořeny a spotřebovány. Nedělitelností služeb 

rozumíme, že služby jsou vázány na poskytovatele služeb. Zaměstnanec, který službu 

poskytuje, je součástí služby samotné. Protože zákazník je často přítomen vlastnímu 

vytváření služby, je komunikace a interakce mezi poskytovatelem a spotřebitelem 

služeb důležitou součástí marketingu služeb. Jak poskytovatel, tak zákazník ovlivní, jak 

kvalitní služba je nakonec poskytnuta. 

 

3.4.1.3 Rozmanitost kvality služeb 

Rozmanitost služeb znamená, že kvalita je proměnlivá, vysoce závislá na tom 

kdo, kdy, kde a jakým způsobem službu poskytuje. Některé hotely jsou známé svými 

kvalitními službami. Ovšem i v jednom a tomtéž hotelu může být jeden recepční veselý, 

milý a rychlý a druhý nepříjemný a pomalý. Dokonce i kvalita služeb jednoho 

konkrétního zaměstnance se mění v čase podle únavy a jiných okolností. 

3.4.1.4 Pomíjivost služeb 

Pomíjivost služeb je dána tím, že je nelze skladovat pro následný prodej nebo 

použití. Někteří lékaři si účtují poplatek, i když pacient nepřijde na domluvenou 

prohlídku – služba byla objednána, byla k dispozici v dohodnuté době, ale pacient ji 

nevyužil. Pomíjivost služeb je snadněji zvládnutelná , když je poptávka po službách 

stálá. Pokud se poptávka v čase mění, je to pro poskytovatele dané služby vážný 

problém. Dopravní společnosti musejí vlastnit mnohem větší množství dopravních 

prostředků, než by potřebovaly, kdyby poptávka byla stálá a neměnná během celého 

dne, protože musejí pokrýt dopravní špičky. Poskytovatelé služeb se proto snaží 

nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou vyrovnat. Hotely nebo rekreační zařízení 

poskytují mimo hlavní sezonu slevy, aby přilákaly zákazníky, restaurace naopak 

najímají zaměstnance na částečný úvazek na dobu, kdy mají nejvíce zákazníků.(7) 
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3.5   Řetězec vztahů mezi kvalitou služeb a ziskem 

Při poskytování služeb je třeba zaměřit pozornost jak na zákazníka, tak na 

zaměstnance. Existuje řetězec vztahů mezi kvalitou služeb a ziskem, který spojuje 

spokojenost zaměstnanců se spokojeností zákazníků a se ziskovostí firmy. Tento řetězec 

má pět částí: 

1. Kvalita služeb uvnitř firmy: kvalitní výběr a školení zaměstnanců, 

dobré pracovní prostředí a intenzivní podpora zaměstnanců 

přicházejících do přímého styku se zákazníkem. 

2. Spokojení a výkonní zaměstnanci: vysoká spokojenost, loajalita a 

pracovitost zaměstnanců. 

3. Lepší kvalita služeb: lepší a účinnější uspokojování potřeb a přání 

zákazníků při poskytování služeb. 

4. Spokojení a loajální zákazníci: spokojení zákazníci využívají nabídku 

firmy opakovaně a doporučují ji dalším zákazníkům. 

5. Vysoký zisk a zdravý růst: dobré ekonomické výsledky celé firmy.  

 

 

 

 

 

 

3.6 STEEPLE analýza 

Kromě porovnání svého hodnocení trhu a konkurence s vaší podnikatelskou 

strategií a cíli byste také měli prokázat, že jste uvážili možný dopad širších faktorů na 

vaše odvětví a váš podnik.  

 

Je možné toto obecně provést tak, že popíšeme potenciálně významné vlivy a 

jejich možný dopad a pravděpodobnost za použití analýzy, která se v angličtině nazývá 

STEEPLE. Při této STEEPLE analýze je třeba, abyste uvážili následující širší externí 

faktory, které by mohly ovlivnit vaše obchodní výhledy a charakter vašich činností:  
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S = Sociální (např. změny sociálního chování, které by mohlo mít dopad na 

volbu produktu / služeb);  

 

T = Technologické (např. rychlý rozvoj u levnějších komponent, který ovlivní 

ceny nebo výkon produktu);  

 

E = Ekonomické (např. směnné kurzy vně Euro měny, které ovlivní klíčové 

importované dodávky);  

 

E = Environmentální (životní prostředí) (např. legislativa týkající se recyklace 

odpadů nebo pokuty pro výrobce);  

 

P = Politické (např. vládní směrnice o certifikaci nebo zadávání subdodávek);  

 

L = Legální (např. změna zákoníku práce)  

 

E = Evropské (nebo mezinárodní) (např. dohody Světové obchodní organizace 

(WTO), které ovlivní dynamiku trhu a konkurenci)  

 

Shrnutí STEEPLE analýzy je možné použít ke kontrole přiměřenosti a platnosti 

vaší nadřazené obchodní strategie a částečných cílů. Jakékoli výsledné problémy by 

poté měly být proměněny v akční plán, který bude popisovat jak a kdy takové problémy 

vyřešíte či zmírníte očekávaná rizika. Například by mohl uvádět logický výklad důvodů 

proč a na základě čeho potřebujete od svých finančních poskytovatelů další úvěr. Tato 

analýza externího prostředí by měla být uvážena a aplikována při sestavování, sledování 

a vykazování vašeho obchodního a finančního plánu. (15) 
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3.7 SWOT analýza 

SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska 

jejich silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí 

(opportunities) a ohrožení (threats), který poskytuje podklady pro formulaci 

rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů.  

 

Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí firmy, na 

vnitřní faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je výkonnost a 

motivace pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. Silné a slabé 

stránky jsou obvykle meřeny interním hodnotícím procesem nebo benchmarkingem 

(srovnáváním s konkurencí). Silné a slabé stránky podniku jsou ty faktory, které 

vytvářejí nebo naopak snižují vnitřní hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové 

zdroje atd.).  

 

Naproti tomu hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí firmy, 

které podnik nemůže tak dobře kontrolovat. Přestože podnik nemůže externí faktory 

kontrolovat, může je alespoň identifikovat pomocí například vhodné analýzy 

konkurence, demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, 

legislativních a kulturních faktorů působících v okolí podniku. V běžné praxi tvoří 

SWOT analýzu soubor potřebných externích i interních analýz podniku. Mezi externí 

faktory firmy se řadí například devizový kurz, změna úrokových sazeb v ekonomice, 

fáze hospodářského cyklu a další. 

 

SWOT tabulka je velice dobrým nástrojem pro analýzu (interních) silných a 

slabých stránek podniku a (externích) příležitostí a ohrožení, nicméně sestrojení této 

tabulky je pouze prvním krokem v realizaci SWOT analýzy. Druhým krokem je 

propojení všech čtyřech dimenzí a jejich formulace do podnikových aktivit a činů. 

Pravá a levá strana SWOT analýzy často jdou proti sobě, což představuje pro 

management rozhodovací oříšek. Je nutné přizpůsobit podnik vnějším faktorům 

(strategie řízená trhem, market-driven strategy) nebo se snažit najít společný průnik 

firemních a externích faktorů (strategie řízená zdroji, resource driven strategy, například 

hledáním nových trhů a použití pro již existující produkty a služby)?  
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Eliminuje-li firma svá ohrožení, koncepčně řeší slabé stránky a kultivuje silné stránky, 

potom může efektivně realizovat příležitosti. Jiný postup představuje rizika a nebezpečí. 

Je velkou chybou snažit se o realizaci identifikovaných příležitostí bez eliminace 

ohrožení a slabých stránek. Neúprosné zákony pákového efektu zadlužení, synergických 

efektů a nerovnováhy mezi následky a jejich příčinami fungují ve prospěch firmy, jsou-

li řízeny. V opačném případě způsobují problémy a potíže.  

 

Některé aspekty existence podniku nelze přiřadit do SWOT předem, záleží zpíše na 

tom, zda-li představují pro firmu silnou stránku, slabou stránku, příležitost nebo hrozbu. 

Patří mezi ně například vlastnická struktura a její stabilita, pozice v jednotlivých částech 

trhu, struktura a stabilita zadavatelů zakázek či zákazníků, míra flexibility, složitost a 

účelnost organizační struktury, celková výrobní kapacita firmy (poměr vlastních prací a 

externích subdodávek), časový průběh výroby, úroveň subdodavatelských činností, 

technologická úroveň činností, způsob a průběh financování výroby, personální 

struktura firmy, odbornost a dovednost zaměstnanců a další.(16) 

 

Analýza konkurence obecně 

Jedním ze základních předpokladů úspěšného podnikání v delším časovém horizontu je 

dynamický růst (ať už je tento růst měřen jakýmikoliv faktory). Růst a jeho dynamika je 

ale v řadě případů závislý na velikosti tržního podílu neboli tržního prostoru, který se 

podnikateli podaří vytvořit a udržet na úkor svých konkurentů. Růst firmy na trzích, 

které sami o sobě nerostou, je pak závislý dokonce pouze na ukrajování tržních podílů 

konkurentů. To však vyžaduje důslednou analýzu přímých a nepřímých konkurentů, 

konkurentů stávajících ale i těch, kteří by se mohli objevit v budoucnosti. 

Svým způsobem do této části marketingové analýzy patří i analýza substitutů, tj. 

výrobků odlišných od našich ale takových, které dokážou uspokojit zákazníkovy 

potřeby jiným způsobem. 

 

Mnohým podnikatelům se otázka analýzy konkurence jeví jako jednoduchá - 

všichni přeci dokážeme vyjmenovat naše konkurenty. Bohužel se většinou jedná ale 

pouze o přímé konkurenty. Problematika analýzy konkurence je ale podstatně složitější, 
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potenciál vzniku konkurence je daleko širší. Konkurenci mohou způsobit například 

dodavatelé surovin či polotovarů či naši odběratelé. Teorie průmyslového řetězce 

předpokládá, že každý jeho článek (nejen přímo předcházející či přímo následující) je 

zdrojem potenciální konkurence. A pokud ani tento argument nestačí, pak je třeba si 

uvědomit, že rozpočtové úrovni, tj. v úrovni „boje o peněženky“ zákazníků, jsou si 

konkurenti všichni výrobci, prodejci a poskytovatelé služeb navzájem... Tuto objektivně 

existující rovinu nezměníme (ani měnit nechceme), pojďme se tedy raději zabývat 

aspekty, které je třeba analyzovat a zahrnovat do svého marketingového rozhodování. 

(18) 

3.8 Porterova analýza  

Porterova teorie se pokouší vysvětlit konkurenční chování prostřednictvím 

vývoje situace na trhu. Porterův model slouží k vysvětlení toho, jak chování a aktivity 

tržních subjektů ovlivňují ziskovost těchto subjektů. S rostoucí konkurencí se tržní 

subjekt stává méně ziskový, se slábnoucí konkurencí naopak ziskovost roste. Každý 

vývoj, který ovlivňuje ziskovost, chápe Porter jako faktor konkurence. Takto Porter 

definuje pět základních konkurenčních sil:  

 

1. vnitřní rivalitu 2. rivalitu nových konkurentů 3. rivalitu způsobenou 

substitučními produkty 4. rivalitu způsobenou zákazníky 5. rivalitu způsobenou 

dodavateli  
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Obrázek 1: 5porterových sil (18) 

ad 1. Vnitřní rivalita  

– konkurence mezi společnostmi, které operují ve stejném tržním segmentu. Je 

ovlivňována těmito faktory: 

• stupněm koncentrace (Nízký počet konkurentů znamená vysokou 

koncentraci a vysoký stupeň konkurence, a naopak vysoký počet 

konkurentů znamená nízký stupeň koncentrace a tím i nižší intenzitu 

konkurenčních tlaků) 

• míro diferenciace výrobků (čím diferencovanější výrobky či služby, tím 

účinnější je obrana proti konkurenčním tlakům) 

• změnami velikosti trhu (zvětšování trhu vede k nižší intenzitě 

konkurenčních tlaků a naopak) 

• strukturou nákladů (vysoké fixní náklady při zmenšujícím se trhu vedou 

často k cenové konkurenci) 

• objem výrobních kapacit (vyšší růst výrobních kapacit než růst trhu 

znamená zostření konkurence) 

• bariéry výstupu (pokud je obtížné či nákladné opustit klesající sektor, 

zvyšuje to konkurenci v sektoru) 
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ad 2. Rivalita nových konkurentů  

– možnost vstupu nových konkurentů do daného sektoru stoupá s mírou 

ziskovosti, jeho růstem a snadnou dostupností. V tom okamžiku hrají roli tzv. 

„strategické“ a „strukturální“ vstupní bariéry. 

ad 3. Rivalita substitutů  

– výrobky, které se dokážou funkčně vzájemně nahradit, znamenají pro stávající 

dodavatele ohrožení, které roste vždy, když: 

• poměr kvalita / cena je u substitutu lepší 

• zákazníci jsou flexibilní 

• zákazníci nemusí významně investovat, pokud chtějí přejít od původního 

výrobku k substitutu 

ad 4. Rivalita způsobená zákazníky 

 – vliv zákazníků na ziskovost je dán těmito faktory: 

• koncentrací zákazníků (čím méně zákazníků kupuje daný produkt, tím 

silnější je jejich vyjednávací pozice vůči dodavateli) 

• možností zpětné integrace v průmyslovém řetězci 

• stupněm diferenciace produktů (zákazník, závislý na specializovaném 

produktu, má slabší vyjednávací pozici) 

• citlivostí na kvalitu produktu (zákazník, silně závislý na kvalitě 

specifického výrobku, má slabší vyjednávací pozici) 

 

ad. 5 Rivalita způsobená dodavateli  

– zde platí obdobná pravidla jako u zákazníků. Jejich síla roste v případě že: 

• se zvýší koncentrace dodavatelů 
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• se dopředná integrace stává schůdnější 

• dodávají diferencovanější produkty 

• jejich produkt je nositelem zásadních kvalitativních parametrů, 

důležitých pro konečný produkt 

• by zákazník byl donucen k velkým investicím při přechodu k jinému 

dodavateli (18) 

 

3.9 Marketingový MIX 

Základní složky marketingového mixu tvoří výrobek, cena, podpora prodeje a 

distribuce. Všechny tyto složky jsou vzájemně závislé, přičemž při stanovení jejich 

optimální kombinace je třeba vycházet z charakteristik trhu a zvolené strategie projektu 

(např.strategie nákladového prvenství vyžaduje zcela jinou kombinaci složek 

marketingového mixu než strategie diferenciace)(2) 

 

3.9.1 Výrobek a výrobková strategie 
Projekt bude komerčně životaschopný jedině tehdy, jestliže jeho výrobky 

(služby) najdou uplatnění na trhu. Proto je nutné specifikovat v rámci zpracování 

technicko-ekonomické studie výrobní sortiment projektu. Předmětem zvažování by 

mělo být to, zda bude lepší soustředit se na jediný produkt, nebo vyrábět více odlišných 

produktů. Součástí vyjasnění výrobního sortimentu a výrobkové politiky bude též 

stanovení: 

  

• šíře a hloubky sortimentu (výroba pouze jediné varianty každého 

produktu, či více modifikací odlišných velikostí, kvalitou, barvou aj.), 

• návrhu výrobku (v mnoha případech bude třeba vyvinout prototyp a 

testovat jej na trhu před finálním rozhodnutím o výrobním programu), 

• způsobu balení, servisních a po prodejních služeb, záručních podmínek 

aj. s respektováním příslušných nákladů. 
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3.9.2 Cena a cenová politika 
Při stanovení prodejních cen je třeba zvažovat více faktorů, mezi něž patří 

především výše nákladů na jednotku produkce, cenová politika rozhodujících 

konkurentů, cenová elasticita (reakce zákazníků a na odlišnou úroveň ceny), slevy 

poskytované velkoobchodu a maloobchodu, dealerské odměny, obecně přijímaná 

politika rabatů, platební podmínky a podmínky dodávek a nelze opomenout ani státní 

politiku cenové regulace, která existuje v určitých oborech. 

 

Poznámka: 

Po časově omezené období (zejména v období zahájení provozu nové 

technologie, kdy se výrobní jednotka může provozovat s mimořádnými náklady 

souvisejícími s odstraněním stavebních nedostatků, nedostatečným zaškolením obsluhy, 

nutností provozní optimalizace výroby či existují mimořádné marketingové náklady 

související s prosazením nového výrobku či vstupem na nové trhy aj.) mohou být 

celkové výrobní náklady, resp.dokonce jenom variabilní náklady, vyšší než prodejní 

cena výrobku. Podnik se musí potom snažit o co nejrychlejší zvládnutí výrobního 

procesu, vedoucí ke snížení výrobních nákladů a o co nejrychlejší prosazení  výrobku na 

současném nebo novém trhu. Cenová politika musí také vzít v úvahu možné reakce 

konkurence, vyrábějící týž produkt nebo obdobné produkty. Rozhodující konkurent 

může být schopen snížit prodejní cenu a tak hájit svůj podíl na trhu. 

 

3.9.3 Podpora prodeje 
Podpora prodeje je nutná  jednak při vstupu nového produktu na trh, jednak pro 

udržení tržní pozice a dosažení dlouhodobých cílů projektu. Technicko-ekonomické 

studie by proto měla specifikovat formy prodeje, které jsou třeba pro dosažení 

předpokládané výše prodejů, současně však musí stanovit i náklady spojené s realizací 

těchto opatření. Jako základní formy prodeje přicházejí do úvahy reklama a propagace, 

public relations, osobní prodej, orientace na značkové zboží aj. Je zřejmé, že v rámci 

technicko-ekonomické studie se bude zvažovat pouze hrubý nástin vhodných forem 

podpory prodeje nutný pro odhad s tím spojených nákladů a detailní specifikace bude 

možná až po uvedení projektu do provozu. 
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3.9.4 Distribuční kanály 
Hlavní distribuční kanály tvoří velkoobchod, maloobchod a přímá distribuce 

zákazníkům. S volbou vhodného distribučního kanálu, resp.jejich kombinace souvisí i 

logistické aspekty distribuce, kterým by se měla věnovat speciální pozornost. Jde zde o 

otázky dodacích podmínek, způsobů a prostředku přepravy, optimalizace dopravních 

cest, řízení zásob i ochrany zboží během přepravy. (2) 

3.10 Segmentace trhu 

Většina firem nyní dochází k názoru, že nemůže získat všechny zákazníky na 

trhu, nebo alespoň že nemůže všechny získat jedním způsobem. Zákazníků je mnoho a 

jsou roztříštění do mnoha rozdílných skupin podle svých potřeb a nákupních zvyklostí. 

Firmy se zásadním způsobem liší ve schopnostech sloučit různým druhům zákazníků. 

V současnosti se proto místo pokusů konkurovat celému trhům, kde proti nim stojí 

většinou „velcí hráči“, soustředí spíše na identifikaci určitého segmentu, ve kterém se 

pak snaží vyniknout. Segmentace trhu představuje rozčlenění trhu do homogenních 

skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním 

chováním; je možno na ně působit modifikovaným marketingovým mixem. 

Většina firem si proto pečlivě vybírá zákazníky, které hodlá oslovit svými 

výrobky. Upouštějí dnes od masové reklamy a orientují se spíše na rozčlenění trhu na 

výběr cílového trhu – targeting: identifikují tržní segmenty, následně si vyberou jednu 

nebo více skupin cílových zákazníků a snaží se přizpůsobit marketingové programy pro 

každou z nich. Namísto roztříštění svých marketingových snad do mnoha různých 

aktivit (tzv. „shotgun“ postup) se snaží soustředit svůj zájem na zákazníky, kteří mají 

opravdový zájem o jejich výrobky (tzv.“rifle“ postup).(7) 

Obrázek ukazuje tři základní kroky marketingu.  

 

Segmentace trhu 
• stanovení 
segmentačních kriterií 
• popis jednotlivých 

segmentů

Targeting 
• kritéria pro měření 
atraktivity segmentů 
• výběr cílových 

segmentů

Positioning 
• stanovení 
positioningu pro 
cílové segmenty 
• stanovení 
market.mixu pro 
jednotliv.segmenty 

Obrázek 2: segmentace trhu (7) 
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3.11 Analýza vnitřního prostředí organizace - 7S 

Je založena na pragmatických doporučeních pro řízení sedmi klíčových oblastí 

podniku, soustředění se na podstatné otázky managementu a zejména na tvůrčí výkon 

vrcholového vedení. Podle McKinseyova modelu „7S“ to znamená, že všechna S by 

měla působit stejným směrem. 

 

• Strategie – stanovení cílů a cest k jejich dosažení 

• Organizační struktura – organizační struktury 

• Spolupracovníci – participace na plnění cílů a vytváření firemní kultury 

• Styl řízení - chování a jednání managementu při vytváření pracovního 

klima 

• Informační systémy – postupy a technologie racionálního řízení 

s počítačovou podporou 

• Sdílené hodnoty – činnosti jednotlivců a skupin a vzájemné vztahy 

• Schopnosti – intelektuální bohatství firmy (13) 

 

    

Obrázek 3: 7S (13) 
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3.12 Analýza rizik 

Prvním krokem v procesu snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Analýza 

rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Navazující 

činností je řízení rizik (risk management). 

 

Kvalitní řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy postaveno na 

kvalitní analýze rizik, která je základním vstupem pro řízení rizik. 

 

Hodnocení rizik je neustálé zvažování: 

• poškození aktiv, která mohou být způsobena naplněním hrozeb, přičemž 

je nutno vzít v úvahu veškeré potenciální důsledky 

• reálné pravděpodobnosti výskytu takových rizik z pohledu převažujících 

hrozeb, zranitelnosti a aktuálně implementovaných opatření. 

 

Výsledky hodnocení rizik pomohou určit odpovídající kroky vedení organizace i 

priority pro zvládání rizik a pro realizaci opatření určených k zamezení jejich výskytu. 

Je možné, že proces hodnocení rizik a stanovení opatření bude třeba opakovat 

několikrát, aby byly pokryty různé části subjektu (organizace) nebo jednotlivé činnosti. 

 

V každém případě je nutné si již v úvodu stanovit úroveň, na kterou chceme 

analyzovaná rizika eliminovat. Snaha o odstranění všech rizik by samozřejmě vedla 

k neúměrným nákladům při realizaci příslušných opatření a v každém případě by se 

zákonitě podepsala i na funkčnosti daného subjektu.(11) 
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3.13 Metody analýzy rizik 

Způsob vyjádření veličin, se kterými se v analýze rizik pracuje, lze použít jako 

základní hledisko pro rozdělení těchto metod. Existují přitom dva základní přístupy 

k řešení: kvantitativní a kvalitativní metody vyjádření veličin analýzy rizik. V analýze 

rizik se používá buď jednoho z těchto dvou přístupů, nebo jejich kombinace. 

3.13.1 Kvalitativní metody 
Kvalitativní metody se vyznačují tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu 

(např. obodovaná <1 až 10>, nebo určena pravděpodobností <0;1> nebo slovně <malé, 

střední, velké>). Úroveň je určována obvykle kvalifikovaným odhadem. Kvalitativní 

metody jsou jednodušší a rychlejší, ale i více subjektivní. Obvykle přináší problémy 

v oblasti zvládání rizik, při posuzování přijatelnosti finančních nákladů nutných na 

eliminaci hrozby, která může být kvalitativní metodou charakterizována např. jako 

„velká až kritická“. Tím, že chybí jednoznačné finanční vyjádření, se znesnadňuje 

kontrola efektivních nákladů. 

 

3.13.2 Kvantitativní metoda 
Kvantitativní metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu. Vyjadřují dopad obvykle ve finančních termínech 

např.: tisíce Kč. Nejčastěji je vyjádřeno riziko ve formě roční předpokládané ztráty 

(angl. Annualized Loss Expectancy – ALE), která je vyjádřena finanční částkou. 

Kvantitativní metody jsou více exaktní, než kvalitativní; jejich provedení sice vyžaduje 

více času a úsilí, poskytují však finanční vyjádření rizik, které je výhodnější  pro jejich 

zvládání. 

 

Nevýhodou kvantitativních metod je kromě jejich náročnosti na provedení a 

zpracování výsledků často vysoce formalizovaný postup, který může vést k tomu, že 

nebudou postihnuta specifika posuzovaného subjektu, která mohou vést k jeho vysoké 

zranitelnosti, a to z důvodu „zahlcení“ hodnotitele značným objemem formálně 

strukturovaných dat. (11) 
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4 Analytická část 

4.1 Analýza externího prostředí společnosti 

4.1.1 Analýza STEEPLE 

4.1.1.1 Sociální 

• Služby jsou zaměřené na střední specializované podniky, kde se většinou 

rozhodují na základě intuice oproti velkým firmám kde rozhodují čísla – 

styl řízení 

• Chování zákazníků se mění podle trendů, teď je čas šetřit a méně 

investovat 

• V ČR snaha zvýšit kvalitu služeb – chování číšníků, prodavačů 

• Společnost si začíná zakládat na faktu – „náš zákazník, náš pán“, za své 

peníze chtějí vyšší hodnotu  

• Česká nátura je chladná v přístupu k zákazníkovi a má se co učit od 

západu 

 

4.1.1.2 Technologický  

• Rychlý vývoj softwaru a hardwaru umožňuje rychlé přeposílání výsledků 

přímo z místa provádění kontroly (například pomocí telefonu IPod pro 

který můžeme použít vlastní aplikaci). 

• Požadavek být online a dostávat informace online, přenos informací je 

rychlejší 

• Rozšiřování nabídky produktů v rámci hardwarů a softwaru– rychlejší 

práce, zefektivnění procesů ve firmě 

 

4.1.1.3 Ekonomický 

• Ekonomika v ČR nezaznamenává růst a to kvůli krizi ve světě 

• To se dotýká bank, které nadále nejsou ochotny půjčovat – zvýšení 

úrokových sazeb 
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• Koneční spotřebitelé mají méně peněz, tudíž šetří a méně nakupují – 

menší zisky firem  

• Konkurenční souboje o ceny – ceny jdou dolů 

 

4.1.1.4 Enviromentální  

• Stále více se dbá na prostředí, méně mu škodit 

• Není nijak podstatné, ale dotýká se restaurací se zvýšením požadavků na 

kvalitu potravin, kvůli náročnějším požadavkům cena roste 

• Tlak na snížení emisí = snížení výroby  

 

4.1.1.5 Politický 

• Nestabilní politické prostředí 

• Neustále změny v zákonech (ve většině případů v neprospěch 

podnikatelů) 

• Blížící se volby, možný nástup sociální politiky 

• Těžká orientace, zda-li něco bude fungovat podle vyjádření politiků  

• Česká republika je členem Evropské unie, a proto pro ni platí mnoho 

pravidel, regulí a směrnic. Ve většině případů je to jen další přítěž pro 

podnikatele 

 

4.1.1.6 Legální 

• Speciální pravidla a standardy pro MS (www.simar.cz) 

• Změny v nemocenské a jiné zákony 

• Po volbách zvyšování daní nebo celkové změny 

• Snaha zavedení elektronických formulářů na úřadech  

 

4.1.1.7 Evropský 

• Špatná ekonomická situace s Řeckem ovlivňující Euro měnu 
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• Mediální tlak na logické smýšlení lidí 

• Zvyšování tlaků z Evropské unie na standardy, směrnice, „správné“ 

postupy, dodržování pravidel 

• Stále se přesouvající výroba do Číny za levnou pracovní silou 

• Snižující se export do ostatních států 

• Globalizace – přichází trendy z jiných světadílů 

• Rozdíl v chování k zákazníkovi „západ vs východ“ v Evropě 

 

4.1.1.8 Shrnutí: 

Ze všech vyjmenovaných faktorů vyplývá, že chod firmy mohou ovlivnit nejvíce 

ty faktory, kterým se dá vyvarovat pouze kvalitní informovaností a rychlým začleněním 

do chodu podniku. Dále neustálou kontrolou procesů a jejich zefektivňováním. Hlavní 

faktory pochází ze strany státu a Evropské unie.  

Na straně státu jsou to především nadcházející volby, kde velkou šanci na 

úspěch má levice. S touto volbou by přišlo mnoho změn, které nepomáhají podnikání. 

Ve spojitosti s novou vládou také přijdou i nové zákony, regule a zvyšování daní.  

Na straně Evropské unie, je problém s klesající silou evropské měny, která má 

dopad na všechny země. Jeden z největších faktorů hrozeb je bankrotující Řecko. 

 

Krize je také časem nových nápadů a zakládání společností, inspirací od jiných 

státy. Příkladem je začátek nových restaurací po vzoru západu (např. francouzská 

gastronomie) a jejich přístup ke konzumentovi. Je čas, kdy si podnikatelé začínají 

více vážit svých dlouhodobých zákazníků, kteří se do prodejny opětovaně vrací. Snaží 

se je více rozmazlovat a uzpůsobovat se jejich přáním a požadavkům  (např.bonusy pro 

stálé zákazníky). Mění se přístup a chování k zákazníkovi 
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4.1.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

4.1.2.1 1. Vnitřní rivalita - střední 

• je rozdělena na firmy, které se přímo specializují na MS a marketingové 

firmy, které mají MS pouze jako další odnož 

• v projektu se zaměřuji na Brno a okolí, kde není velký počet konkurentů  

• konkurence se více zaměřuje na velké řetězce 

• rostoucí trh v době ekonomické krize 

• nízké bariery vstupu 

 

4.1.2.2 2. Rivalita nových konkurentů - vyšší 

• možnost vstupu nových konkurentů je vysoká, jelikož trh není zcela 

zasycen  

• nízká dostupnost a nízké vstupní náklady 

• nedostatek zkušeností s MS 

 

4.1.2.3 3. Rivalita substitutů – střední 

• firmy se snaží předcházet problémům (ztráta zákazníka, kvalita služeb 

…) zaučováním, školením, správným výběrem zaměstnanců, 

naplňováním standardů a směrnic 

• vlastní kontrola – levnější, ale neobjektivní 

• marketingové poradenství a analýzy 

• průzkum trhu a vyhodnocení informací 

• snadný a rychlý přesun k jiným aplikacím 

 

4.1.2.4 4. Rivalita způsobená zákazníky – vysoká 

• vysoká snaha šetřit 

• na základě pohovorů se měří cena 

• vysoká citlivost na kvalitu služby (relevantní informace) 

• méně specializovaných obchodů – méně zákazníků – menší výběr 
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• snaha získat kvalitu za co nejnižší cenu 

• velký počet potenciálních zákazníků 

 

4.1.2.5 5. Rivalita způsobená dodavateli – nízká 

• díky nabízení služeb, není potřeba dodavatele 

• pouze dodavatele pro online aplikace 

• málo dodavatelů na trhu 

 

4.1.2.6 Ad 1. – rozdělení konkurence 

Mojí snahou je nalézt firmy, se kterými se budu v průběhu podnikání potýkat a 

vést cenovou válku. Na trhu je sice mnoho firem, které objevily potenciál a růst, avšak 

nepatří do jejich hlavní nabídky. Ve většině případů se jedná o firmy, které mají 

dlouhodobé zkušenosti s podnikáním v oboru marketingové strategie, analýzy trhu a 

konkurence, PR a reklamě, SEO analýze a mnohé další. To je na jednu stranu špatné, 

protože mají zkušenosti a kontakty, ale na druhou stranu využívají „brokovnicový“ 

efekt. Tzn.že dělají vše a zároveň nic. Výhodou pro mě tedy je, že se zaměřuji čistě na 

MS a budu MS nabízet jinému trhu než ostatní konkurenti. 

 

 

4.1.2.7 Výpis konkurence 

ACOMWARE s.r.o. 

Firma se sídlem v Praze podnikající od roku 1999, v oblasti poradenství 

hardware a software. V roce 2002 začala poskytovat poradenství také v oblasti 

Reklamní činnosti a marketingu. Od roku 2003 začala provádět šíření reklamy a zabývat 

se průzkumem trhu. Jsou zde zřetelné výsledky sedmi leté zkušenosti firmy s analýzami 

na trhu. Jednou z nabízených služeb je i MS, MS který je zaměřen na e-shopy po celé 

ČR.  
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MEDIA1 CZECH REPUBLIC s.r.o 

Působí v rámci Brna a představuje pro moji firmu největší konkurenci. 

Společnost byla založena v roce 2006. Tudíž je na trhu poměrně krátkou dobu. Vedení 

firmy je tvořeno schopnými lidmi, kteří mají zkušenosti z předešlých let a z jiných 

podniků. Jako vždy se společnost nezabývá přímo MS, ale i dalšími marketingovými 

aplikacemi a výzkumy. Ale i zprostředkování obchodu a služeb (služeb v dopravě, 

oblasti řemeslných prací), vydavatelské a nakladatelské činnosti, a také činností 

podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.  

 

TOP C s.r.o. 

Společnost vznikla v roce 1999 s působnosti v Praze, s tím, že její hlavní činnost 

po dobu téměř 10-ti let bylo Poradenství v oblasti managementu a obchodu , činnost 

organizačních poradců a organizování školení v oblasti managementu a obchodu. Od 

roku 2009 se začíná věnovat reklamní činnosti, marketingu, mediálnímu zastoupení, 

poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků, poskytování 

software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové 

a související činnosti a webové portály, a další pro mě s mým podnikem nesouvisející. 

Dle prezentace stránek se firma jeví jako velmi úspěšná. Ovšem otázkou je zda 

kvalita poskytovaných služeb je stejně kvalitní jako samotná prezentace firmy. Z mého 

hlediska netvoří velkou hrozbu. 

 

SC & C spol. s r.o. 

Dalším vybraným konkurentem je SC & C spol. s r.o., která má centrálu v Praze. 

Společnost funguje na trhu od roku 1992 a jedná se opět o společnost s nepřeberným 

množství zkušeností ve výzkumu trhu, sběru dat a sociologistických výzkumů. 

Společnost se zaměřuje na velký „hráče“, kteří mají dlouhodobou tradici. Dále operuje i 

ve státní sféře. Mezi její aktivity patří: konzultační činnost v oblasti aplikovaného 

výzkumu, pořádání přednášek a seminářů, reklamní činnost a marketing - včetně 

vyhodnocování dat. To začali provozovat v roce 20011.  

                                                 
1 [Online] – Zdroj: http://www.obchodnirejstrik-zivnostenskyrejstrik.cz/ 
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AGENTURA BERENIKA s.r.o. 

Společnost vznikla v roce 1999, kdy se začala věnovat marketingu. Postupem 

času a to od roku 2008 rozšířila své aktivity na výroba textilií, textilních výrobků, oděvů 

a oděvních doplňků , zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, 

provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

Společnost má sídlo v Brně, což ji dělá potenciálním konkurentem, pravdou ale je, že 

společnost se více angažuje v pořádání veletrhů, přehlídek, obstarávání hostesek a 

jiných akcí. MS se tak dostává na konec žebříčku priorit. Je jejich slabou stránkou je 

jejich prezentace na internetu. Pokud člověk tuto společnost nehledá přímo, je těžké na 

ni narazit. 

 

BRAND BROTHERS s.r.o. 

Další brněnská společnost, která je zapsaná v Živnostenském rejstříku od roku 

2001, kdy začali provozovat zprostředkování obchodu – potraviny, drogistické 

a kosmetické výrobky, elektrické přístroje a spotřebiče pro domácnost, - porcelánovými, 

sklářskými a keramické výrobky, a v roce 2008 tyto činnosti ukončily. Od roku 2003 se 

začali věnovat zprostředkování obchodu, činnost podnikatelských, finančních, 

organizačních a ekonomických poradců, reklamní činnosti a marketingu.  Společnost 

působí neprofesionálně a stagnačně.  

 

Na mnoha konkurentech je vidět jejich vývoj v čase. Hlavně to ukazuje, že 

některé společnosti si hledají své místo na trhu, místo kde by se uchytili. Je docela 

zvláštní přecházet od prodeje květináčů k poradenství a reklamě či celkově marketingu. 

Možností je také prodání jména společnosti a přepsání majitelů. Avšak tyto změny 

nejsou vidět v záznamech Živnostenského rejstříku. 
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Acomware 
s.r.o.

Media1 
Czech 

republic 
s.r.o.

Top C 
s.r.o.

SC & C 
spol. s 

r.o.

Agentura 
Berenika 

s.r.o.

Brand 
brothers 

s.r.o.
Místo působnosti 65 50 50 50 80 80
Zacílení segmentu 15 35 20 10 10 30

Váha hl.kritérií 80 85 70 60 90 110
Zkušenosti 55 75 75 65 30 55
Zaměření na MS 30 65 30 55 15 45
Reference 30 70 75 20 10 20
Prezentace 25 70 80 70 5 10

Váha vedl.kritérií 140 280 260 210 60 130

Suma kritérií 220 365 330 270 150 240  

tabulka 1: ohodnocení konkurence (zdroj: vlastní) 

 

Vysvětlivky k tabulce 1 : největší váhu kdo je pro moji firmu největší konkurent 

je v kolonce „Váha hlavního kritéria“. Menší váhu má „Váha vedlejšího kritéria“. 

Vybral jsem pro moji firmu důležité faktory - čím větší ukazatel, tím větší hrozba. Tam 

kde je u kritéria „Místo působnosti“ 50, znamená to, že provozuje činnost po celé ČR. 

Kolonka „zacílení segmentu“ znamená jak moc se firma zaměřuje na mé vybrané 

segmenty.     

 

Cena konkurence 

Zjistit cenu konkurence není jednoduché, protože sama konkurence dělá ceny 

podle velikosti podniku, počtu návštěv, identifikace silných a slabých stránek, zda-li je 

využito fiktivní firmy, množství, lokalitě, podle profilu zákazníka. Rozmezí je mezi 

500Kč a 10000Kč za jednu návštěvu MSP. Ale v průměru se cena pohybuje mezi  

900Kč a 3000Kč jedné návštěvy. 

 

 

4.1.2.8 Ad.2 – noví konkurenti 

Jak už bylo řečeno výše, v západních zemích je MS využívána v mnoha oborech 

a má mnoho podob. V ČR zdaleka zatím nedosáhlo takové obliby, jak na západě. Stále 

je zde mnoho podnikatelů, kteří se nebojí vyzkoušet nové možnosti. To znamená, že 

poptávka je, ale zatím není taková velká MS nabídka. Tato mezera na trhu není stále 
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zaplněna. Může se tedy stát, a je to velice reálné, že v blízké době, na tento trh začnou 

proudit noví podnikatelé anebo ty firmy, které zatím tuto nabídku ve svém portfoliu 

služeb nemají. 

 

Další reálnou možností je, že společnosti, které se plně věnují jiným 

marketingovým aplikacím pochopí potenciál MS a začnou věnovat MS větší pozornost. 

Jak je vidět na konkurenci, MS užívají vždy jako jednu z mnoha aplikací a nepřisuzují 

tu největší pozornost. 

 

4.1.2.9 Ad.3 - substituty 

Substituty jsem ohodnotil jako střední závažnost. Velice záleží na vnímání mého 

zákazníka a podání jakou má MS hodnotu. Někteří podnikatelé se rozhodují pouze na 

základě emocí a vynechávají fakta. Z prvé žijí v domnění, že někdo z externí firmy 

nemůže chápat jejich problémy a za druhé, že externista ví méně o jejich vlastním 

podniku než on sám. Zde se právě dopouští omylu. Právě externí člověk má nezaujatý a 

objektivní pohled na věc. Proto spíše využívají substituty jako je analýza spokojenosti 

zákazníka, dotazníky, ankety apod. Avšak zde nezíská úplně relevantní informace 

tykající se interních procesů. Hodně ředitelů, také využívá možností posílat své 

zaměstnance na školení. Školení je dobré, ale zaměstnanci pokud nejsou vnímaví si 

nemusí nic odnést. Školení většinou probíhá v několika seminářích, kdy se každý 

seminář platí zvlášť, takže na konci školení se cena pohybuje v pěti ciferných číslech, a 

to pouze na jednoho zaměstnance. MS má širší působnost. Není moudré substituty 

podceňovat. Ze strany mojí firmy je možností i vzájemná kombinace různých analýz, 

ale to až po delší době fungování. 

 

4.1.2.10 Ad.4 – zákazníci 

Po provedení segmentace mám lepší představu o tom jak mojí budoucí zákazníci 

budou vypadat - jejich chování a návyky. I když budu kontaktovat zákazníky s určitou 

nabídkou, pořád bude má nabídka obsahovat jen „torzo“, zbytek bude na osobním 

kontaktu, kde se probere, co by majitel firmy chtěl z výzkumu získat. Jak přesné 
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informace. V tomto ohledu má zákazník velikou moc, protože si z velké části 

nadiktuje/nadefinuje co by rád.. Budu se řídit Paretovým pravidlem 80:20, kdy těch 20 

procent vytváří firmě největší zisky. V tomto ohledu bude naše firma speciální. 

 

4.1.2.11 Ad.5 – dodavatelé 

Ohodnotil jsem jako nízké, protože v procesu MS se nevyskytuje někdo výrazný 

kdo by dodával výrobky nebo jiné materiály. Časem je v plánu vytvořit online aplikace, 

takže jediný, kdo by zde figuroval by byla externí firmy, která ji vytvoří, zavede do 

podniku a následně ji bude spravovat. 

Možností je i špatné dodávaní relevantních informací. 

  

4.1.2.12 Shrnutí 

Z analýzy mi vyplývá, že nejvíce, kdo mě bude ovlivňovat budou zákazníci, 

kteří mají v rukách velkou sílu a manévrovací prostor. Proto má největší snaha bude 

uspokojit jejich potřeby a požadavky. Bohužel tím, že je zde velký prostor, je velká 

pravděpodobnost, že na tento trh budou přicházet další podnikatelé. Společnosti věnující 

se nyní MS jsou zainteresovaní i do dalších marketingových analýz. Proto je malá 

pravděpodobnost, že se vzdají svých nynějších zákazníků (kterým nabízejí substituty) a 

začnou se specializovat na MS. Jsou to společnosti s delší tradicí a bylo by to pro ně 

nevýhodné. Další položkou jsou substituty, které nemají tak velké působení, přesto jsou 

pro mě nebezpečné.   
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4.1.3 Specifikace trhu 
V této části práce zanalyzuji jaké jsou možnosti na trhu, kde se dá využít MS, 

jakým směrem se budu ubírat a na jakou cílovou skupinu se zaměřit. Nepreferuji 

vytvoření jednotné nabídky, kterou bych pak nabízel všem. A to z jednoduchého 

důvodu, každý obor a zákazník má své specifika a požadavky. Tím bych nedokázal 

všechny své zákazníky plnohodnotně uspokojit, vznikaly by výsledky, které nemají 

žádnou váhu a v důsledku toho bych si dělal špatnou reklamu, ztrácel své zákazníky a 

postupně spěl k ukončení podnikání.  

 

Nejlepší je se zaměřit na určité trhy, segmenty a těm se pak přizpůsobovat. Tím 

vzniká úzká specializace, ve které, s takto malou firmou, je možno vynikat a přinášet 

tak hodnoty pro všechny, kteří se účastní toho podnikatelského cyklu. A tuto taktiku 

budu volit pro svůj podnikatelský plán. Nemohu dělat vše a uspokojit každého. 

 

MS se využívá v mnoha oborech například: pojišťovnictví, bankovnictví, státní 

správa, pohostinství, automobilový trh, prodej produktů a služeb, turismus, 

telekomunikace, čerpací stanice, hotely, a mnohé další. Je dokonce možné říct, že se 

může použít kdekoliv, kde se vyskytuje lidský faktor. Jak už jsem napsal výše je tedy 

nutné vybrat/ zaměřit se na určitý trh nebo spíše segment. Tyto metody mi pomohou 

zjistit, kdo je moje konkurence, co zákazníci očekávají z mé služby, jací jsou a jak se 

jim přizpůsobit.  

 

4.1.3.1 Segmentace, targeting 

Pro zjednodušení a zefektivnění je nutné si svého zákazníka popsat. V mém 

případě to jsou firmy a jejich majitelé. Myslím, že je docela těžké přesně určit potřeby 

firem a jejich majitelů, jelikož bývají velice specifické. Na druhou stranu v praxi chci 

být adaptibilní, operativní a těmto požadavkům se neustále přizpůsobovat.  

Budu se řídit posláním svého podniku, čemu rozumím nejlépe a svými 

zkušenostem. Nejenom na těchto základech budu vybírat segmenty, ve kterých bych rád 

začal provozovat danou službu. Hlavní kritéria segmentace jsou  
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• zaměření či odvětví firmy,  

• místo nebo také region v ČR, 

• velikost,  

• chování na trhu,  

• prostředí v němž podniká,  

• hledaný užitek,  

• postoj ke službě, 

• určitě použiji i další. 

 

Obory ve kterých se budu pohybovat jsou tři. Budu začínat pro  

• prodej výrobku či služeb – specializované ochody 

 

A v budoucnosti se začnu orientovat i na: 

• pohostinství - restaurace 

• elektronické obchody nebo-li e-shopy 

 

Každé má své specifika a je proto nutné se na každé zaměřit zvlášť. Jak jsem již 

zmínil výše, zaměřím se na Brno a okolí. Rád bych se vyvaroval velkým řetězcům, 

franchise řetězcům a gigantickým společnostem, z důvodů velké pravděpodobností, že 

už službu pro ně provádí konkurence. Proto se budu držet podniků, které spíše spadají 

do velikosti malé až střední podniky (4 až 20 zaměstnanců – podle zaměstnanců 

nemůžu měřit velikost podniku, je to relativní, ale pro přibližnou představu to vystačí). 

S velikostí také souvisí chování na trhu. Chování se odvíjí od cílů firmy, velikosti 

konkurence,  jakou hodnotu dávají zákazníkovi a jejich chování k němu. 

Mám zájem se zaměřit na podniky, kterým velice záleží na zákazníkovi a mají 

velikou motivaci přistupovat k němu s respektem, pochopením a plným nasazením, aby 

splnili veškerá jeho přání. Nehledám podniky, které se ženou za každou cenu za ziskem 

a vedou cenovou válku s konkurencí. Hledaným užitkem je zefektivnění chodu firmy a 

zlepšení komunikace s kupujícím. Dále by měli být flexibilní, hledající nové možnosti, 

nebát se změn a být ochotni snášet kritiku. Agresivní chování vytváří zaslepenost, 

neochotu, nespolehlivost a v neposlední řadě lhostejnost.  
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4.1.3.2 Specializované obchody 

Je velice široký pojem, do kterého se může zařadit mnohé možnosti. Jedná se o 

podniky, kdy se klade veliký důraz na kvalitu produktu, jeho prodeje a s podáním 

velkým množstvím informací (např.technické vlastnosti produktu, správné 

zkompletování, osobní zkušenosti prodavače apod.). Tyto obchody se zaměřují na 

specifické zákazníky. Příkladem může být obchod, specializující se na prodej 

snowboardů a zboží spojené s tímto sportem. Snahou prodejce je vybrat zákazníkovi 

zboží, které mu padne na sto procent, doporučit mu další zboží, které tak kompletuje 

daný produkt. 

 

Tyto obchody nebývají na trhu tak agresivní, protože nemají v okolí příliš 

velkou konkurencí. Jejich hlavní snahou je uspokojit zákazníka, dobře mu poradit, dát 

mu velkou možnost výběru a  nabídnout mu speciální služby, týkající se prodávaných 

produktů. Podnik se drží trendů a nových technologických vymožeností. Majitelé bývají 

volnomyšlenkáři, kteří podnik založili v „garáži“ a celý podnik vedou s malým počtem 

zaměstnanců. Zaměstnanci jsou specialisti ve svém oboru, bývají vyškolení a sami ve 

svém volnu produkty používají. Avšak veškeré plusové vlastnosti se negují špatným 

vystupováním a komunikaci se zákazníkem.   

 

4.1.3.3 Pohostinství – restaurace, vinárny, pizzerie  

V Brně lze najít 1170 restaurací a to pomocí Googlu. Do 97% z nich bych se již 

nevrátil. Vzniká mnoho nových pizzerií, vináren a z toho důvodu, že si myslí, že je to 

módní. Z tohoto čísla musíme vyjmout hospody, rádoby restaurace a jiné pekelné stroje 

na spalování peněz. Kritériem pro restaurace je jejich přizpůsobování novým trendům a 

snahou napodobit západ. Podmínky v našich restauracích jsou hrozné, neochota a 

neschopnost obsluhy, rychlost, vědomosti převládají v téměř v každé restauraci. Protože 

vznikají stále nové podniky s vyšším standardem nabízených služeb, je nutné se na ně 

zaměřit. Chci podniky, které dávají do popředí svého zájmu zákazníka/konzumenta a 

nabízejí mu nejenom zaplnění žaludku, ale i užití si tohoto okamžiku.    

 

 50



4.1.3.4 Elektronické obchody nebo-li e-shopy 

Díky rozmachu internetu a s ním spojených nových funkcí, vzniká zároveň 

mnoho elektronických obchodů. Prodává se snad vše, od elektroniky po knihy. 

Rozdílem oproti předchozím zaměřením je ten fakt, že nelze využít kritéria místa 

prodeje. Internet je jen jeden, celosvětový. Jeden den uděláte objednávku a do pár dnů 

dojde zákazníkovi objednané zboží. Otázka pak zní v jaký kvalitě a jak probíhala 

objednávka. Proto provozování MS na e-shopy lze provádět celorepublikově, například 

pokud nějaká firma chce zjistit informace o své konkurenci (normální praktika), centrála 

konkurence může být na druhé straně republiky.  

Zaměření na velikostně menší podniky, nabízející větší množství druhů zboží se 

specifickým zaměřením. Díky malé konkurenci a zaměřením na specifický trh vypovídá 

o firmě, že se nebojí nových možností a změn.  
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4.2 Analýza interního prostředí společnosti 

Zde provedu interní analýzu, která zahrnuje „7S faktorů“ a SWOT analýzu. 

 

4.2.1 Strategie 
Strategie společnosti vychází z vize a poslání společnosti. Proto si je musím 

nejdříve definovat a pak se podle těchto definic řídit a přizpůsobovat tomu chod firmy.  

 

4.2.1.1 Vize společnosti 

Pomáhat společnostem při zlepšování efektivity firmy, zdokonalovat interní 

procesy a zkvalitňovat kontakt s jejich zákazníkem v přímém prodeji.  

 

4.2.1.2 Poslání společnosti 

Motto: Jádrem podnikání je zákazník. 

Chceme zlepšit kulturu prodeje a ukázat že prodej není jenom o penězích, ale 

hlavně o naplňování potřeb a hodnot našeho zákazníka. 

Vracející se zákazník = Spokojený zákazník .  

 

 

4.2.2 Cíle podniku 
Hlavní cíl je především spokojený zákazník. Zlepšení vztahů mezi prodejcem 

a zákazníkem. 

 

4.2.2.1 Marketingový cíl 

Cíle mám rozdělený podle doby za jakou jich chci dosáhnout. Pro začátek začnu 

pouze s nabízením služeb pro specializované obchody. Kdybych začal se všemi 

segmenty, bylo by těžké rozjet firmu. Chci se postupně rozvíjet s reálnými výhledy. 

Musím si vystačit s tím co mám a umím a omezit mé slabé stránky, ve kterých 

momentálně nevynikám. Zaměřím se a využiji své silné stránky - 5-let zkušeností 
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s přímým prodejem a komunikaci se zákazníkem. Zároveň tak budu snižovat svojí 

slabou stránku - malé zkušenosti s podnikáním a že jsem nováčkem na trhu.   

  

Prvotním cílem je mít do roka firmu v provozu, mít vyškolené brigádníky, jejich  

databázi a každý měsíc 3 zákazníky. Zákazníci mě budou doporučovat dál. Dosažení 

tohoto cíle budu měřit podle počtu uzavřených smluv se zákazníky a podle získaných 

kontaktů.  

 

Za 2 roky začnu nabízet a provozovat ostatní služby a to MS pro restaurace a e-

shopy. V této době budu mít dostatek zkušeností s provozováním MS, že nebude 

problém začít s kontaktováním nových typů zákazníků. Základní postupy MS budou 

standardizovány, zbytek se bude (detaily procesu) domlouvat se zákazníkem. Každý 

měsíc chci zvládat minimálně 3zákazníky. 

 

Hlavním cílem firmy je se vypracovat na úroveň, kdy nebude potřeba, abych já 

jako majitel firmy nemusel neustále dohlížet na její fungování. Bohužel tento cíl je běh 

na dlouho trať. Dosáhnout této úrovně bych chtěl za 6 let od založení podniku. 

Faktorem dosažení tohoto cíle, bude fakt, že mě nebude třeba při vedení firmy, ale 

pouze při důležitých jednání, jako je například prodej společnosti.  

 

4.2.2.2 Personální cíl 

Personálním cílem je vypracovat skupinu lidí/zaměstnanců, kteří budou chápat 

hodnoty vyvolané naším zákazníkem. Budou dělat své maximum, aby těchto hodnot 

dosáhli a sami byli maximálně tvůrčí v zlepšování zákazníkovi efektivity. Do 4 let chci 

pět takových zaměstnanců. Ovšem pro první tři roky jen brigádníky, z důvodů snižování 

nákladů. Pokud bude vývoj firmy více než kladný, začnu najímat lidi jako zaměstnance. 

 

4.2.2.3 Finanční cíl  

Pro první rok je mým cílem zajistit kladný konečný zůstatek cash flow, 

minimálně nebýt v červených číslech. V dalších letech je zajistit si kladný konečný 
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zůstatek cash flow. Předpoklad je takový, že budu potřebovat během několika let 

investovat do reklamy, snahou je i při těchto investicích zůstat v plusu. Když ne, tak 

aspoň nejít do extrémních z výzkumu červených čísel. Zde je velice těžký odhad, 

protože nyní velice záleží na vývoji ekonomiky v České republice a ve světě.  

 

4.2.2.4 Podniková strategie 

Podniková strategie je dána předešlými cíli a ukazuje nám jak těchto cílů 

dosáhnout. 

 

4.2.2.5 Marketingová strategie 

K samotné detailní marketingové strategii se dostanu dále v Marketingovém 

mixu. Základem je osobní kontakt se potencionálním zákazníkem a vysvětlení jakou 

hodnotu mu přinese naše služba. Po dohodnutí a zpracování dat, bude probíhat samotná 

služba. Je na domluvě jak dlouho, jak intenzivně a s tím také souvisí výše ceny. Ale aby 

byl potencionální zákazník více nadšen, bude mu nabídnuto prvotní provádění služeb se 

slevou. MS bude probíhat v zákazníkových pobočkách či pobočce. Po uplynutí MS 

budou data zpracována a interpretována přímo zákazníkovi. Data musí být věrohodná, 

kvalitní a spolehlivá. Po prezentaci může MS probíhat stále dál, záleží opět na domluvě. 

 

4.2.2.6 Personální strategie 

Abychom dosáhli personálních cílů je nutné naše zaměstnance školit. Pro 

školení je možné využít externí firmy, ale momentálně to jsou zbytečně vynaložené 

peníze, takže prozatím je budu školit sám za pomoci mých známých. Společnost bude 

postupem času standardizovat a vytvářet si tak vlastní školitele. Vytvářením kvalitního 

prostředí a pochopením poslání firmy, budou zaměstnanci motivování a schopni chápat, 

že tvoří hodnotu, ať už pro sebe nebo pro okolí. Je nutné si vytvořit databázi lidí, kteří 

pro mě pracují, vypracovat jejich psychologický profil a podle něho vybírat lidi, kteří se 

nejvíce hodí na příslušný fiktivní nákup. 
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4.2.3 Organizační struktura 
Protože je tato společnost nová a je potřeba šetřit, budu zastávat skoro všechny 

pozice prozatím sám, mezi ně patří: jednatel, manager, a samozřejmě MSP. Postupem 

času budu najímat nové zaměstnance, speciálně pro administrativu a MSP. Pro MSP 

budu ze začátku využívat brigádníky nebo pouze na smlouvu o provedení práce. Co se 

týká účetnictví, zde každý měsíc využiji externí pracovníci.  

 

4.2.4 Informační systémy 
Zdrojů je obrovské množství, získané data se dělí na primární a sekundární. Jako 

primární data budu využívat výsledky z analýz – dotazníky, SWOT analýz apod.. To 

znamená, že nejdříve musí proběhnout osobní návštěva, vyplnit dotazník zpracovaný 

přímo na míru zákazníka, následná analýza, vyhodnocení. Sekundární data je jednodušší 

získat. Nejlépe se získávají z internetu. Například Google analytics. Dále se dají získat 

od různých skupin lidí, zde mám na mysli lidi z blízkého okolí, mající informace a jsou 

ochotni je poskytnout. Dále noviny a jiné odborné články či jinou literaturu.  

 

Ke zpracování dat budu potřebovat hardware a software. Společnost bude 

prozatím vybavena jedním přenosným počítačem, který běží na Windows Vista, dále 

využívá Microsoft office 2007, antivirový software AVG. Dále tiskárnu a další 

technologické záležitosti, vše vyjde na 20,000Kč. Pro úspěšný a efektivní chod 

společnosti budu potřebovat informační systém. Prozatím postačí Altus Vario od 

společnosti Altus software s.r.o..A to z toho důvodu, že jsem s ním už pracoval. Cena 

kompletního řešení je 13.400Kč. 

 

4.2.4.1 Vario 

Altus Vario je podnikový software kategorie "all-in-one ERP / CRM systém" 

určený ke zpracování veškerých firemních agend. Jinými slovy můžete s jeho pomocí 

řešit tyto aktivity: práce s klienty (adresář, deník aktivit), nákup a prodej zboží a služeb 

(sklady, zakázky, objednávky, fakturace, prodejna), zakázkovou výrobu, vedení 

účetnictví a daňové evidence, personalistiky a mezd, evidence majetku a další. 
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Nemusíte se obávat přílišné složitosti, systém je tvořen moduly a ty, které váš podnik 

nepotřebuje, si nepořídíte.2

 

4.2.5 Styl řízení 
Základem bude demokratické řízení, kdy by vedoucí měl mít přirozenou 

autoritu, naslouchá svým zaměstnancům, ale pořád má prostor pro své konečné 

rozhodnutí. Řídím se pravidlem „obklopuj se lidmi, kteří možná ví víc než já sám, 

uměním však je nedát to najevo“. V zásadě se chci vyhnout Autokrativnímu a 

Byrokratickému stylu řízení. Tato řízení jsou tvrdá a většinou nepřináší tak velkou 

hodnotu jako demokratické. 

 

4.2.6 Spolupracovníci 
Protože společnost teprve vzniká, bude nutné se omezit v najímání zaměstnanců 

a popřípadě jejich odměňování. V počátcích budu provádět službu já sám a lidé v mém 

okolí, o kterých vím, že jsou schopní a splňují mé požadavky (chování v kritických 

situacích, výmluvnost, celkové působení) – budu se jednat o skupinu brigádníků. 

Postupem času budu najímat více spolupracovníků. Pro chod firmy budu potřebovat 

radit od svých nejbližších, každá rada – dobrá rada.  

 

4.2.6.1 Požadavky na pracovníka 

Budoucími pracovníky společnosti musí být lidé, kteří jsou psychicky stabilní, 

aby byli schopni myslet racionálně a ne základě emocí – nenechali se vytočit 

nepříjemnými reakcemi. Dále aby byli pozorní, detailní, iniciativní a byli schopni 

samostatně myslet. Nejlépe lidi, kteří mají zkušenosti s prodejem a tudíž vědí co se od 

nich očekává.  

4.2.7 Sdílené hodnoty (kultura) firmy 
Prozatím je těžké říci jaké sdílené hodnoty (či kultura) budou ve firmě figurovat, 

jelikož tato společnost teprve vzniká a velice záleží na psychologických profilech 

                                                 
2 [online] Zdroj: http://www.vario.cz. [cit. 2010-05-10] 
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nových zaměstnanců a celkovém provozu společnosti. Aby se předešlo špatné kultuře, 

budu při výběru nových zaměstnanců či brigádníků vybírat na základě jejich 

vystupování, reference, zkušenosti a celkovému dojmu. A to proto, aby prostředí firmy 

bylo přátelské a příjemné. 

   

4.2.8 Schopnosti 
Klady nově založené společnosti budou zkušenosti s přímým prodejem a 

komunikací se zákazníkem. Tyto schopnosti se musí dále rozvíjet a na nich stavět celou 

společnost. Další dobrou vlastností je adaptace, která je dobrá při změně trhu, poptávky 

zákazníka a naší nabídky produktů. Naproti tomu jsou i schopnosti, které se musí 

eliminovat.  

 

4.2.9 SWOT analýza 
 

4.2.9.1 Silné stránky 

• 5-leté zkušenosti s přímým prodejem, 

• mládí - vytrvalost, schopnost vydržet déle, 

• schopnost přijímat změny, 

• komunikace se zákazníkem, 

• zkušené okolí mé osoby, 

• motivace nebýt závislý, 

• nízké náklady na provoz, 

 

4.2.9.2 Slabé stránky 

• první zkušenost s podnikáním, 

• učení se za pochodu, 

• nový na trhu – neznámá společnost, 

• kapitálové zázemí, 

• pro začátek firmy málo lidí, 
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4.2.9.3 Příležitosti  

• finanční krize – vytváří nové možnosti, 

• snaha firem šetřit, 

• nové firmy na trhu, starající se o svoji kvalitu služeb (růst e-shopů, 

restaurací), 

• volné zkušené pracovní síly na úřadu práce, 

• snaha zvýšení kvality stávajících firem, 

 

4.2.9.4 Hrozby 

• finanční krize – podkopává ekonomiku, 

• přibývající konkurence v důsledku nezaplněného trhu, 

• pokles české ekonomiky (méně peněz pro firmy), 

• zvýšení nezaměstnanosti = zvýšení počtu samostatně výdělečně činných 

= těžší dostat půjčku, 

• zkreslené pojetí problému, 

• počáteční problémy s účetnictvím, základními předpoklady chodu 

podniku (mzdy…), 

• nenalezení klientů, 

 

4.2.9.5 Shrnutí 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že asi největším problémem je nezkušenost 

s počátkem a rozvíjením firmy, která přichází nově na trh. Vyvážením těchto nedostatků 

je zkušenost v komunikaci se zákazníkem, motivací osamostatnění se a nebýt závislý na 

rozhodování někoho jiného nebo také vydělávání peněz pro jiné. Jako silná stránka je 

zde i to, že subjekt je obklopen schopnými a zkušenými, na které je spolehnutí. Mezi 

další silné stránky patří nízké prvotní a provozní náklady, které častokrát bývají 

problém pro rozvoj nové společnosti. 
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Problémem je finanční stránka. Speciálně nyní, kdy doba není nakloněná nízké 

nezaměstnanosti. Díky nedostatku míst je velké množství lidí nuceno se osamostatnit. 

To sebou přináší více žádostí na půjčky od bank, které už tak zrovna nejsou nakloněné 

k půjčování peněz. Proto finance budu hledat někde jinde a to v rodině, problém je, že 

pokud se celý projekt nepovede povede to k velkému dluhu vůči rodině. Nemyslím si, 

že by to vedlo extremním problémům ve vztahu k nim, ale nerad bych, aby to mělo 

špatný dopad.  

Otázkou také je, jaký bude zájem o nabízené služby. Při finanční krizi se firmy 

snaží šetřit kde se dá, ve většině případů propouštějí, protože je to asi nejjednodušší. 

Proč by tedy měli vynakládat další výdaje za mnou nabízené služby. Odpovědí je, právě 

ušetření nákladů za získání nového zákazníka a udržení si stálého zákazníka. Nejen mě 

se několikrát stalo, že jsem přestal chodit nakupovat tam, kam jsem chodil dlouhodobě a 

to jen kvůli neschopnosti a drzosti prodavačů/číšníku či jiného personálu. 

 

Silné stránky Slabé stránky
5 let zkušeností s prodejem První zkušenost s podnikáním
Mládí - vytrvalost Učení se  za pochodu
Schopnost příjímat změny Nový na trhu
Komunikace se zákazníkem Kapitálové zázemí
Zkušené okolí Ze začátků málo lidí
Motivace být nezávislý
Nízké náklady na provoz

Příležitosti Hrozby
Finanční krize - nové možnosti Finanční krize - špatná ekonomika
Snaha firem šetřit Růst konkurence
Nové firmy Nedostatek klientů
Nezaměstnanost - zkušená 
pracovní síla na úřadu práce Růst samostatně výdělečně činných
Snaha zvýšení kvality Zkreslené pojetí problému

Problémy s administrativou  

tabulka 2: swot tabulka (zdroj: vlastní) 
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5 Návrhová část 
V této části se budu zabývat samotným založením, zprovozněním a plněním cílů 

celé firmy. Zahrnu sem procesy a postupy  jak bude vypadat samotná služba. Na konci 

kapitoly provedu finanční zhodnocení. 

 

Základní informace o společnosti 

Obchodní firma Substance s.r.o. 
Sídlo Mandloňová 8, Brno - Medlánky, 621 00 
Zahájení činnosti 20.6.2010 
Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Fungovat bude v rámci: "Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" 
60) Poradenská a konzultační činnost, zpracování 
odborných studií a posudků 
65) Testování, měření, analýzy a kontroly 
66) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
68) Fotografické služby 

Předmět podnikání 

72) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti 

Zakladatel, jednatel, společník Jedna fyzická osoba - Jakub Kodeš 
Základní kapitál 200 000Kč 
Vklad společníka 200 000Kč 

tabulka 3: informace o společnosti (zdroj: vlastní) 

 

5.1.1 Popis podniku 
Společnost se bude zabývat provozováním služby Mystery shopping 

společnostem, které mají zájem na zlepšení interních procesů a zefektivnění provozu 

své firmy.  Je to B2B. Výstupem bude analýza společnosti a hlavně větší spokojenost 

konečného spotřebitele, který se bude s láskou vracet. Přesný popis postupu MS bude 

níže 

  

5.1.1.1 Název společnosti 

Možná se to nezdá, ale jméno společnosti je velice důležité, protože má 

psychologický efekt. Mělo by se dát vyčíst, jaká je podstata dané společnosti a přiblížit 

ji k zákazníkovi. Jméno jsem vybíral z několika možností. Po mnoha úvahách jsem 
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vybral jméno Substance s.r.o.. Slovo Substance znamená v angličtina jádro, obsah, 

podstata, substance, a mnohé další. Položil jsem si otázku, co je podstatou podnikání. 

Nejenom vydělávání peněz, ale hlavně uspokojování potřeb zákazníka. Takže podstatou 

je zákazník   

 

5.1.1.2 Předmět podnikání 

Budu se pohybovat v rámci živnosti  "Výroba, obchod a služby neuvedené v 

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona". Je nutné splnit všeobecné podmínky pro 

provozování živnosti, a to dosažení věku 18let, právní způsobilost a bezúhonnost. 

Momentálně splňuji všechny. 

 

Použiji následné obory živnosti volné: 

• 60) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

• 65) Testování, měření, analýzy a kontroly 

• 66) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

• 68) Fotografické služby 

• 72) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti  

 

5.1.1.3 Sídlo firmy 

Firma bude napsaná na místo mého bydliště. Zde taky budu mít „kancelář“. Je to 

prozatímní řešení a v budoucnosti se změní. 

 

5.1.1.4 Založení firmy 

Společnost bude založena jako společnost s ručením omezeným, kde je hlavní 

vklad 200.000 korun českých. Peníze získám od rodiny. Možností je podnik si založit 

sám, což by znamenalo několik dní obchůzek po úřadech a vyřizování velkého množství 

dokumentů. Založení je velice formální a časově náročná procedura, která je často 

spojena s četnými komplikacemi. Další možností je si koupit společnost, která je už 
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založena, tato volba se pohybuje v rozmezí  25.500 – 64.500 plus další poplatky pro 

specifický podnik. Poslední je si nechat firmu založit externí firmou, tato možnost stojí 

9.900 Kč. V této cenně je zahrnuto  

 

• odborná konzultace  

• vyhotovení veškerých zakladatelských dokumentů 

• vyhotovení a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

• garanci zápisu společnosti do obchodního rejstříku 

 

Při porovnávání těchto tří možností, se mi jeví nejlépe poslední. Tedy nechat si 

založit firmu externí společností. První možnost je časově příliš náročná, zbytečně bych 

se zatěžoval vyřizováním, než abych získával nové zákazníky, optimalizoval a 

standardizoval. Druhá možnost je zas velice drahá a pro mě jako nově zakládající firmu 

nezajímavá. 

 

5.2 4P Marketingový mix 

5.2.1 Produkt 
• Jedná se o vykonstruovaný nákup, kdy je prodejce podroben pozorování 

- jak prodává, jak se chová, rychlost, technologická zdatnost, kvalita 

informací, dodržování standardů společnosti, čekací doba, upoutání 

zákazníka. Samozřejmě tak, aby o tom nevěděl  

• Pozorování ve specializovaných obchodech, postupem času orientování 

na zkoušení e-shopu a kvalit služeb v restauracích 

• Doba trvání je v rozmezí 1 – 3 měsíce, v podobě několika návštěv 

• Po skončení pozorování formulování zjištěných skutečností a návrh/rada 

na zlepšení situace 

• Zákazník získá přehled, kde může ušetřit a jak si neodradit stále 

zákazníky 
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5.2.1.1 Balíček nabízené služby 

Pro rozvoj firmy budu nabízet balíček, který postupem času bude upravován. 

Nyní obsahuje základní postupy u MS. Cena se samozřejmě bude upravovat, protože 

určit cenu u MS je velice složité. Je zde mnoho proměnných, které se mění podle 

domluvy. Balíček obsahuje: 

• Zjištění situace firmy  

• Identifikace silných a slabých stránek ve vztahu k zákazníkovi 

• Připravení scénáře a dotazníku 

• Ohodnocení MSP, náklady na dopravu, případná cena nákupu 

• 10 návštěv 

• Zpracování a analýza dat 

• Zpráva a její prezentace 

• Návrhy na zlepšení situace  

 

5.2.1.2 Přínos MS pro zákazníka 

Je vyhodnocení působnosti společnosti na trhu, to ale dělá hodně firem. Hlavní 

přidaná hodnota je  

• zefektivnění práce zákazníka 

• zlepšení interních procesů,  

• zvýšení spokojenosti kupujícího  

• zvýšení prestiže firmy 

• zefektivnění výkonnosti zaměstnanců. 

• zvětšení obratu  

• šetřit svůj čas, využitelný jinde – oportunitní náklady 

 

Zákazník po ukončení služby je schopný určit (nebo spíše mi určíme), kde měl 

slabý články v podnikání. Pak už tento slabý článek může eliminovat a pracovat na 

stálém zlepšování. Budeme nezávislým a objektivním okem našeho zákazníka. 
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5.2.2 Místo - distribuce 
• Prvotní je osobní kontakt – navrhnutí možností pozorování a následné 

vyladění s představami zákazníka 

• Konečné vyhotovení dostane zákazník osobně 

• Služba je poskytována v místě prodeje, tak aby o tom věděl pouze náš 

zákazník 

• Brno a okolí 

 

Distribuce služby spočívá v osobní návštěvě prodejní pobočky, kdy se provádí fiktivní 

nákup. Momentálně budu využívat pouze osobní fiktivní nákup. Služby typu mystery 

calling nebo mystery emailing budu používat, až za několik let. Mystery calling se 

poskytuje spíše pro call centra a například na ně se svojí nabídkou nezaměřuji.  

 

5.2.3 Cena 
• Cena bude zahrnovat náklady 

• Podle množství rozhovorů a návštěv 

• Cena bude smluvní 

• Při častém využití služeb poskytování slevy (otázka stálých zákazníků a 

času) 

• Poskytování slev pro nové zákazníky 

 

 

 

 

 

5.2.3.1 Tvorba ceny  

Cena základního balíčku bude obsahovat náklady na provedení služby, které 

jsou nutné na měsíc provozu a samozřejmě zisk, aby firma prosperovala a rostla. Cena 

se taky odvíjí od počtu zákazníků. Nyní budu provádět službu pro tři zákazníky 

měsíčně. Podle průměrných výpočtů (níže) jsem se dostal k částce 14.000Kč za 
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provedení jednoho balíčku. Tato cena bude průměrná, protože budu poskytovat slevy, 

pro lepší zaujetí. To taky může mít vliv na výnosy z prodeje. Nechci poskytovat slevu 

neustále, ale pro nové zákazníky popřípadě zákazníky stálé u opakovaného nákupu.  

  

Náklady na 3 firmy 36 480 Kč
Náklady na 1 firmu 12 160 Kč
Marže 10% 13 376 Kč
Marže 15% 13 984 Kč
Konečná cena 14 000 Kč  

tabulka 4: tvorba ceny (zdroj: vlastní) 

 

5.2.3.2 Platební podmínky 

Jen ve stručnosti. Platební podmínky budou s přiměřenou úpravou, aby 

vyhovovaly oběma stranám, na základě předem odsouhlasených výkonů. Bude probíhat 

na základě průběžné měsíční platby -  fakturace. Udání faktury do 5 dnů od provedení 

služby, s platností faktury na 14dní (dle domluvy i kratší – záleží na velikosti). 

Samozřejmostí bude penále za nezaplacenou fakturu v hodnotě 0,05% z konečné částky. 

 

5.2.3.3 Možnost platby 

Ve světě je mnoho možností plateb. Díky rostoucímu vlivu internetu a propojení 

celého světa, je jednodušší a rychlejší provádět platby on-line. Protože placené částky 

nejsou nejmenší, vynechám služby jako je Paypal, kde probíhají mini platby. Budu 

využívat bezhotovostní platební styk přes bankovní účet, občasně i platbu hotově.   

 

5.2.4 Promotion 
• Osobně, telefonem anebo emaily a domluvení si tak schůzky pro 

prezentaci 

• Pokud budoucí zákazník odpoví na email, následuje osobní kontakt 

• Informační letáky pomocí emailu 

• Protože se jedná o službu, ve které jde především o komunikaci, je 

maximální snaha vyřizovat vše osobně 
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• Členství v organizacích (SIMAR) 

 

5.2.4.1 Podpora prodeje 

V prvopočátcích, abych zaujal bude jedna z našich přidaných hodnot služba 

zdarma, ne úplně celá služba, ale prvotní návštěvy a analýzy. Pokud nabídneme určitou 

část zdarma, jsme zajímavější pro našeho zákazníka než kdyby dostával propisky, 

hrníčky nebo podobné věci s firemním logem. Další podporou prodeje bude nabídka 

různých benefitů pro významné zákazníky, ale reálné až za delší čas. 

K samotnému jednání a při prezentaci výsledků a rad, dostává zákazník 

dokumenty v firemní obálce. Dokumenty mají mít elegantní vizáž. Samozřejmostí jsou 

vizitky, které jsou potřeba pro prezentaci sama sebe a firmy.  

 

5.2.4.2 Přímý marketing 

Protože se firma zabývá MS, kde se vyskytuje přímý kontakt, tak i já jako 

jednatel společnosti budu komunikovat s budoucími zákazníky osobně. Díky získávání 

nových zákazníků a doufejme jejich referencí, budu získávat i nové kontakty na 

potenciální zákazníky. Ty tak budu kontaktovat osobně, telefonicky anebo 

prostřednictvím emailu. Je také možné, že si mě vyhledají sami na webových stránkách. 

 

5.2.4.3 Webové stránky 

Pokud si bude chtít náš budoucí zákazník zjistit o nás nějaké informace, 

potřebuji webové stránky. Na těchto stránkách budou informace o cílech firmy a jejím 

poslání. Samozřejmě jaké služby nabízí, vysvětlení potenciálu MS a popsání jak daná 

služba probíhá. Nemůžu jít, ale do detailu jako je cena, kdy a kde se MS provádí, 

protože bych o firmě napsal příliš mnoho a ztratila by punc tajemství. Řídit se 

pravidlem „Říci hodně, ale ne moc a říci málo, ale ne příliš málo“. Webové stránky mi 

budou zprovozněny za cenu 8.000Kč a každý měsíc budu platit 300Kč, za hosting a 

další s tím spojené služby  
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5.2.4.4 Propagace 

V budoucnosti vynaložím větší částky na samostatnou propagaci společnosti. 

V prvních 3.letech se tato částka bude pohybovat cca 100.000Kč. Velice bude záležet na 

ekonomické situaci v Evropě, chování budoucích zákazníků, cen reklamy a mnohých 

dalších faktorů. 

 

5.2.4.5 SIMAR 

SIMAR je výběrové neziskové sdružení předních agentur výzkumu trhu a 

veřejného mínění působících v České republice. SIMAR věnuje hlavní pozornost 

zvyšování kvality služeb poskytovaných členskými agenturami.Dbá na důsledné 

dodržování vlastních etických a metodických standardů výzkumu trhu a veřejného 

mínění, které vycházejí z pravidel ESOMAR. SIMAR formuluje české doporučené 

kvalitativní standardy závazné pro členské agentury SIMAR3. 

 

5.2.5 Scénář nákupu 
Jak jsem již několikrát výše zmínil, přesný nákup se bude provádět na základě 

domluvy s majitelem/managementem firmy pro kterou budu provádět MS. Každá firma 

má své specifické problémy, které by ráda vyřešila. K zákazníkovi přijdu s určitým 

návrhem, jak by měl MS probíhat a podle požadavků tento nákup upravíme. MS má 

obrovskou výhodu, že se dá přizpůsobit zákazníkovým požadavkům. Další průběh bude 

následující: 

 

• Analýza zákazníka 

• Odlišnost nabízeného sortimentu 

• Silné a slabé stránky mého zákazníka 

• Kvalita nabízených služeb či produktů 

• Benchmarking 

 

                                                 
3 [online] zdroj : http://www.simar.cz/default.php 
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Po získání těchto informací je nutné vymodelovat scénář jak bude MS probíhat. 

Budou vytvořena kritéria a dotazník, které se budou vyplňovat okamžitě po návštěvě. 

MSP bude zadáno kdy a kam má jít. Je velice rozdílné, když koncový zákazník přijde 

do prodejny mezi 10 a 11 hodinou ranní a návštěvou, která bude probíhat v odpoledních 

hodinách např. mezi 17 – 18 hodinou. Důvod je jasný a to proto, že prodavači se budou 

chovat jinak, speciálně, když v pozdních hodinách odpoledních bude chodit více 

zákazníku. Je zde tvořen větší tlak na schopnosti prodavače, protože se musí snažit více, 

být rychlejší, aby zvládl více zákazníků a projevovat stále stejnou ochotu jako například 

v ranních hodinách. V odpoledních hodinách se také projevuje větší únava. Mě jako 

člověka, který chce nakoupit nějaký speciální produkt (produkt o kterém třeba nic 

nevím), nezajímá kolik je hodin, ale zda-li mi bude věnována stále stejná péče.   

 

Základem je, aby prodávající poskytoval stále stejnou a kvalitní obsluhu, ať už je 

čas jakýkoliv. Koncový zákazník se vždy rád vrátí do obchodu, kde ví, že dostane stále 

stejnou kvalitní pozornost, ať už je ranní hodina nebo pozdní odpoledne. 

 

Většina obchodů mívá několik směn a ne každá je stejná, proto je nutné po 

určitý čas chodit v různé hodiny a v době, kdy obsluhují jiní prodavači. Informace, kdy 

jsou na prodejně jiní prodavači/směna, by měla být poskytnuta mým zákazníkem. Ale 

zde pozor, v zájmu dobrých mravů a respektu k prodavačům jako lidským bytostem, 

které mají práva, mi nesmí být poskytnutá jména a já sám nesmím zjišťovat a používat 

jejich jména. Například: Anička Tepelná je sprostá.  

 

Následuje samotná návštěva, kdy se MSP vyškolí na:  

• Co má přesně dělat 

• Jak se má chovat 

• Na co se dívat 

• Na co se ptát  

• Ohodnocovat zákaznický přístup 

 

Na co by se měl MSP zacílit a měřit 
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• Ochota snášet nepříjemné. Je možno přijít do prodejny a chovat se 

několika způsoby. Proč? Protože lidé jsou rozdílní, chovají se v určitých 

situacích jinak a jsou náladoví. Prodavači, ať jsou náladoví nebo ne, musí 

se chovat profesionálně a plnit požadavky zákazníka. Mezi nepříjemné 

koncový zákazníky patří ti, kteří se chodí do prodejny ventilovat a to i 

když nakoupí, takže na to prodavač musí být připraven. Měřením je 

způsobilost a reakce prodavače na různá, např. nepříjemná, chování. 

Může jít o cílenou provokaci, která nesmí dosáhnout úrovně agresivity. 

Není to profesionální. 

 

• Chování prodavačů, když mě zrovna neobsluhují. Hodně zaměstnanců, 

když nemají momentálně nad sebou dozor si myslí, že mohou dělat 

cokoli. Snaha se vytrácí a nastupuje nekorektní chování. Do této škatulky 

patří povšimnutí, jak se prodavač se chová, když není v přímém kontaktu 

se zákazníkem. A také ochota obsluhovat. Po čase oběda je člověk 

unavený a rozmrzelý a snaží se vyhnout konfrontaci se zákazníkem. Ne u 

všech prodavačů je to pravidlem, ale jsou i tací, kteří v prodejně pouze 

jsou, tedy nemají snahu obsluhovat, pouze pokud se jich někdo zeptá na 

radu. 

 

• Znalost vhodného produktu pro daného kupujícího. Prodavač nejen 

prodává produkty, ale také prodává své chování a schopnosti správně 

informovat a poradit, který výrobek je pro kupujícího nejlepší varianta. 

Umění není prodat za každou cenu nejdražší výrobek, který ani nesplňuje 

potřeby zákazníka, ale prodat tak, aby zákazník byl spokojený a dostal 

správné informace. Spokojený zákazník se vždy rád vrátí, protože ví, že 

mu poradí v jeho prospěch a nebude mít pocit, že byl natlačen do 

nákupu. 

 

• Technologická znalost produktu. Prodavač by měl znát veškeré detaily o 

produktech a to nejen jeho klady, ale i zápory.  
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• Podpora strategie firmy. Společnosti mají cíle a tím pádem strategie. 

Strategie může být zacílení na jeden produkt a jeho propagaci. 

Zkoumáním se zjišťuje zda-li prodavači podporují tuto strategii anebo 

jdou-li si svojí cestou, která ji nepodporuje. 

 

• Rozmístění portfolia produktů. Například zda-li prodávaný sortiment 

odpovídá sezóně. Při příchodu do prodejny by si měl MSP všímat 

produktů, kde se nachází a jak působí na objektivní oko. Například nelze 

prodávat nejvíce výdělečný a velikostí největší produkt hned na začátku 

obchodu či pokladny, ale co nejdále, aby kupující prošel i okolo dalších 

produktů. 

 

• Prodávání podporovaných produktů. Obchody nabízejí slevy na určité 

zboží, otázkou je, zda-li ho bývá dostatek, je na správném místě a je-li 

vůbec prodavači nabízeno.  

 

•  V neposlední fázi je možno zjistit, jak se provádí po prodejní služby. Do 

toho je zahrnut servis a reklamace. Zde není daný, že výrobek musí být 

poškozený nebo nějak znehodnocený, ale jedná se o zjištění přístupu 

zaměstnanců při komunikaci, jejich vstřícnost,  obětavost, znalost zákonů 

a pravidel. Ne vždy zaměstnanci komunikují stejně se zákazníkem, který 

zrovna provádí nákup a zákazníkem, který si stěžuje. 

 

Výčet obsahuje možnosti co by MSP měl sledovat, tento výčet není konečný a 

v průběhu se bude rozrůstat. Po každém provedení návštěvy/nákupu MSP provede zápis 

do předem sestavených dotazníků. Bude mu poskytnut prostor pro jeho vlastní názory, 

např. nenajde-li kolonku či otázku, která by daný problém poskytla nebo vysvětlila.   

 

Po několika návštěvách a sbírání dat se provede jejich analýza. Z analyzovaných 

dat je následně vidět, kde firma má nedostatky, které je nutné napravit. Tyto data musí 

být ohodnocena, aby měly svojí váhu. Některé nedostatky nemusí být tak závažné jako 

ostatní.     
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5.2.6 Potencionální zákazníci 
Je samozřejmé, že pokud chci poskytovat tuto službu a vydělávat tak peníze, 

potřebuji zákazníky. Díky svým kontaktům jsem zajistil tři zákazníky, kteří mají o 

službu MS zájem. Jedná se o firmy, které odpovídají segmentu na který se zaměřuji. 

Jsou si odlišné v nabízených produktech, ale svojí podstatou odpovídají tomu, na co se 

zaměřuji. Po domluvě nebudu uveřejňovat jména, ale pouze jejich popis. 

 

První společnost je na trhu přes 10 let a specializuje se na sezónní vybavení na 

sport. Má cca 6 zaměstnanců, kteří musejí podstupovat osobní kontakt se zákazníkem. 

Musí rozumět nabízeným produktům a být ochotni.  

 

Další firma je na trhu 5let a specializuje se na prodej biopotravin. Majitel je 

perfekcionalista a požaduje od svých zaměstnanců to samé. Obchod obsahuje veliké 

množství sortimentu. Na starost rozmístění produktů a další záležitosti mají 

zaměstnanci. 

 

Třetí společnost je velice specifická, realizuje se ve výrobě, montáži a prodeji 

dřevěných podlah. Já se budu zaměřovat na prodej. Kontrola montáže a výroby by byla 

možná, ale velice náročná na čas a tudíž to není vhodné pro začínající společnost jako je 

ta má.  

 

Každá z těchto firem má své specifické problémy a musí se k nim přistupovat 

osobitě. Pro mě jako začínající firmu to je výborný start a mohu tak získat reference a 

kontakty. V jednání je další osoba, která provozuje tři podniky s různým portfoliem 

produktů a služeb.  
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5.3 Finanční analýza 

5.3.1 Náklady 
Protože je to nově vznikající společnost, je mojí největší snahou ušetřit, kde se 

dá. Tím, že je hlavní činnosti poskytování služby a není potřeba nákupu materiálů, 

pronájmu budovy na výrobu, nákupů velkého množství licencí nebo patentů, je možno 

velice ušetřit. Vstupní kapitál je 200.000Kč na založení společnosti. Z této částky bude 

nakoupeno vybavení, které je nutné k provozu. Další náklady jsou měsíční, které budou 

vyčísleny níže. 

 

5.3.2 Prvotní náklady 
Mezi ně patří v první řadě samotné založení firmy externí firmou. Ušetřím tak 

čas, který věnuji jiné důležité činnosti. Pro prezentaci je nutné si udělat webové stránky, 

které taktéž udělá externí firma. Abych mohl vůbec společnost založit a hýbat s penězi, 

potřebuji si založit podnikatelský účet. Na trhu je mnoho možností. Pro zefektivnění 

procesů a zrychlení objednávek či účetnictví, si koupím ekonomický systém Vario. Ale 

abych mohl používat Vario bude další výdaj na přenosný počítač a k němu další 

komponenty. V neposlední řadě potřebuji propagační materiál.  

 

Prvotní náklady cena
Propag.materiál 1 500 Kč
www stránky 8 000 Kč
Založení firmy 9 900 Kč
Založení účtu 1 000 Kč
Vario 13 400 Kč
Design 10 000 Kč
Pc sestava 20 000 Kč

CELKEM 63 800 Kč  

tabulka 5: prvotní náklady (zdroj: vlastní) 

 

5.3.3 Náklady provozu 
Jsou náklady, které budu platit každý měsíc a jsou potřeba, abych mohl provádět 

každodenní práci. Abych mohl vykonávat svojí práci potřebují místo, prozatím to bude 
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u mé rodiny, kde budu platit nájem včetně nákladů. Protože budu neustále používat 

počítač, potřebuji ke komunikaci internet a telefon. Pak budu platit poplatky za hosting 

a licence. Nedílnou součásti pohybu peněz, jsou poplatky za vedení účtu a s tím spojené 

další poplatky. Pro jistotu si pořídím pojištění na podnikatelskou činnost nebo-li také 

pojištění na „hloupost“.  Potřebuji se neustále pohybovat, proto taky budu započítávat 

cestovné. Na konec samozřejmě i samotné mzdy a k tomu účetnictví, které bude 

provádět externí člověk.  

 

Položky
Měsíční 
částka

Roční 
částka

Pronájem místnosti 3 000 Kč 36 000 Kč
Internet 500 Kč 6 000 Kč
Telefon 1 500 Kč 18 000 Kč
Provoz www 300 Kč 3 600 Kč
Provoz účtu 100 Kč 1 200 Kč
Pojištění podn.činnosti 830 Kč 9 960 Kč
mzdové náklady 20 100 Kč 241 200 Kč
Doprava 650 Kč 7 800 Kč
účetnictvi 500 Kč 6 000 Kč
Brigádníci 9 000 Kč 108 000 Kč

CELKEM 36 480 Kč 437 760 Kč  

tabulka 6: měsíční náklady (zdroj: vlastní) 

5.3.3.1 Mzda 

Brigádníci budou placeni od provedení jednoho fiktivního nákupu. V této ceně 

práce bude zahrnuto příspěvek na komunikaci (telefonování, email), příspěvek na 

dopravu, protože se musí dostat na danou pobočku, samotný fiktivní nákup, provedení 

hodnocení, komunikace. Cena bude 300Kč. Protože budu využívat brigádníky studenty, 

je to cena za jejich práci konečná. A myslím si, že je to cena velice výhodná, naučí se 

nové věci, cestují. Na jiných brigádách jsou placení velice málo, i když je práce těžká a 

dlouhá. 

 

5.3.3.2 Moje mzda 

Abych mohl žít potřebuji taky mzdu. Je taká možnost si nedávat žádnou mzdu, 

šetřil bych tak náklady, ale pokud by se něco pokazilo, mohla by nastat situace kdy 

bych neměl vůbec žádné peníze. Svoji mzdu si zvolím ani velkou ani malou. Hrubá 
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mzda bude 15.000Kč. A protože nyní funguje super hrubá mzda, musím počítat 

s 20.100Kč do nákladů.  

 

5.4 Finanční zhodnocení 

Ve finančním zhodnocení se zabývám příjmy a výdaji, a zůstatku na účtu. 

Zpracoval jsem tři varianty, každou variantu s jiným výsledkem. Ukazují nám různý 

vývoj v čase. Jsou v nich zhodnoceny tlaky z venku a firemní výkony. Varianty jsou 

rozděleny na Negativní, Reálnou a Optimistickou. První tři tabulky jsou zpracovány 

detailně, vždy pro každý rok zvlášť. Na konci je pak zkrácené zpracování. 

 

5.4.1 Negativní varianta 
Ukazuje vývoj, který nechci aby nastal, ale přesto ho musím brát v potaz. Je 

taková situace, kdy zákazníci nejeví o službu takový zájem jaký bych si představoval. 

Cena 14000 Sleva 10000

Měsíce výdaje příjmy Bilance počet 
balíčků

zůstatek 
na účtě 136200

1 37000 30000 -7000 3 1 129200
2 37000 30000 -7000 3 2 122200
3 37000 20000 -17000 2 3 105200
4 37000 20000 -17000 2 4 88200
5 37000 20000 -17000 2 5 71200
6 37000 28000 -9000 2 6 62200
7 37000 28000 -9000 2 7 53200
8 37000 14000 -23000 1 8 30200
9 37000 28000 -9000 2 9 21200

10 37000 28000 -9000 2 10 12200
11 37000 28000 -9000 2 11 3200
12 37000 28000 -9000 2 12 -5800
∑ 444000 302000 -142000 25

průměr.prodej balíků 2,083333  

tabulka 7: 1.rok - negativní varianta (zdroj: vlastní) 

Na konci roku je účet v mínusu. Je zde vidět menší přísun zákazníku než jsem 

očekával. 
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cena 10000

Měsíc výdaje příjmy Bilance počet 
balíčků

zůstatek 
na účtě -5800

1 37000 20000 -17000 2 1 -22800
2 37000 30000 -7000 3 2 -29800
3 37000 10000 -27000 1 3 -56800
4 37000 20000 -17000 2 4 -73800
5 37000 20000 -17000 2 5 -90800
6 37000 30000 -7000 3 6 -97800
7 37000 30000 -7000 3 7 -104800
8 37000 30000 -7000 3 8 -111800
9 37000 20000 -17000 2 9 -128800
10 37000 30000 -7000 3 10 -135800
11 37000 30000 -7000 3 11 -142800
12 37000 42000 5000 3 12 -137800
∑ 444000 312000 -132000 30

průměr.prodej balíků 2,5  

tabulka 8: 2.rok - negativní varianta  (zdroj: vlastní) 

Druhá tabulka ukazuje, že vývoj se ještě zhoršil a to i navzdory snížení ceny na 

10.000 za balíček. I když jsem získal nové zákazníky stálé jdu do mínusu. Možností je 

si pořídit půjčku u banky nebo u jiného investora. Otázkou je, zda-li by mi vůbec někdo 

půjčil, když je projekt nevýdělečný. Myslím si, že v takové situaci je lepší odejít, buď 

společnost prodat nebo ji úplně ukončit. Na závěr shrnutí. 

1.rok 2.rok 3.rok
Příjmy celkem 302 000 Kč 312 000 Kč
Přímé výdaje provozu 444 000 Kč 444 000 Kč
Výdaje na marketing
Výdaje celkem 444 000 Kč 444 000 Kč
Výsledné cash-flow -142 000 Kč -132 000 Kč  

tabulka 9: výsledné cash-flow - špatná verze  (zdroj: vlastní) 

  

5.4.2 Reálná varianta 
Tato varianta je nejblíže realitě. Přesto věřím, že se budou dít změny, jako 

změna ceny, poptávky a jiné. Budu se tak muset adaptovat a optimalizovat. 
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Cena 14000 Sleva 10000

Měsíce výdaje příjmy Bilance počet 
balíčků

zůstatek 
na účtě 136200

1 37000 30000 -7000 3 1 129200
2 37000 30000 -7000 3 2 122200
3 37000 20000 -17000 2 3 105200
4 37000 28000 -9000 2 4 96200
5 37000 28000 -9000 2 5 87200
6 37000 42000 5000 3 6 92200
7 37000 42000 5000 3 7 97200
8 37000 28000 -9000 2 8 88200
9 37000 42000 5000 3 9 93200
10 37000 42000 5000 3 10 98200
11 37000 42000 5000 3 11 103200
12 37000 42000 5000 3 12 108200
∑ 444000 416000 -28000 32

průměr.prodej balíků 2,666667  

tabulka 10: 1.rok - reálná varianta  (zdroj: vlastní) 

Pro první tři měsíce využívám slevu, abych zákazníky více zaujal. V průměru 

budu mít 2,7 zákazníka na měsíc, což je reálný. Po prvním roce si budu muset odečíst 

28.000, což je pro začínající společnost dobré. 

 

Měsíc výdaje příjmy Bilance počet 
balíčků

zůstatek 
na účtě 108200

1 87000 30000 -57000 3 1 51200
2 37000 30000 -7000 3 2 44200
3 37000 10000 -27000 1 3 17200
4 37000 42000 5000 3 4 22200
5 37000 42000 5000 3 5 27200
6 37000 42000 5000 3 6 32200
7 37000 42000 5000 3 7 37200
8 37000 42000 5000 3 8 42200
9 37000 28000 -9000 2 9 33200
10 37000 42000 5000 3 10 38200
11 37000 56000 19000 4 11 57200
12 37000 42000 5000 3 12 62200
∑ 494000 448000 -46000 34

průměr.prodej balíků 2,833333  

tabulka 11: 2.rok - reálná varianta  (zdroj: vlastní) 

V druhém roce bych v prvním měsíci použil 50.000Kč na zviditelnění se 

(nemusí být první měsíc). To se samozřejmě projeví v bilanci, a tak na konci roku budu 

v mínusu 46.000Kč, ale na účtu budu pořád v plusu. Upozorňuji, že cílem není 

vydělávat závratné sumy, což ani ze začátku nejde, ale získat stálé zákazníky a 
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zoptimalizovat procesy ve firmě. V prvních třech měsících stále využívám slev. Ve 

třetím měsíci mám pouze jednoho zákazníka – vliv prázdnin. 

Cena 17000

Měsíce výdaje příjmy Bilance počet 
balíčků

zůstatek 
na účtě 62200

1 87000 51000 -36000 3 1 26200
2 37000 51000 14000 3 2 40200
3 37000 68000 31000 4 3 71200
4 37000 51000 14000 3 4 85200
5 47000 68000 21000 4 5 106200
6 57000 68000 11000 4 6 117200
7 57000 51000 -6000 3 7 111200
8 57000 51000 -6000 3 8 105200
9 57000 34000 -23000 2 9 82200
10 57000 68000 11000 4 10 93200
11 57000 68000 11000 4 11 104200
12 57000 51000 -6000 3 12 98200
∑ 644000 680000 36000 40

průměr.prodej balíků 3,333333  

tabulka 12: 3.rok - reálná varianta  (zdroj: vlastní) 

Ve třetím roce jsem zvýšil cenu, a to proto že firma už bude mít své know-how a 

přibudou další 2 nabízené typy MS (v tomto důsledku je cena průměrná) . A jako 

minulý rok jsem zase investoval 50.000Kč. Od 5.měsíce je také vidět, že se zvýšily 

náklady (mzdy atd.). Můžeme zde také vidět přísun nových zákazníků. Závěrem 

zkráceného zpracování  je kladný výsledek (tab.12). 

 

1.rok 2.rok 3.rok
Příjmy celkem 416 000 Kč 448 000 Kč 680 000 Kč
Přímé výdaje provozu 444 000 Kč 444 000 Kč 594 000 Kč
Výdaje na marketing 50 000 Kč 50 000 Kč
Výdaje celkem 444 000 Kč 494 000 Kč 644 000 Kč
Výsledné cash-flow -28 000 Kč -46 000 Kč 36 000 Kč  

tabulka 13: výsledné cash-flow - reálná varianta  (zdroj: vlastní) 

  

5.4.3 Optimistická varianta 
Tato varianta je méně reálná, jelikož by se musela ekonomická situace zlepšit a 

narůst chuť firem investovat. Ovšem ve světě je možné vše, a proto musím i s touto 

variantou počítat. 
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Cena 14000 Sleva 10000

Měsíce výdaje příjmy Bilance počet 
balíčků

zůstatek 
na účtě 136200

1 37000 30000 -7000 3 1 129200
2 37000 30000 -7000 3 2 122200
3 37000 30000 -7000 3 3 115200
4 37000 42000 5000 3 4 120200
5 37000 28000 -9000 2 5 111200
6 37000 42000 5000 3 6 116200
7 37000 42000 5000 3 7 121200
8 37000 42000 5000 3 8 126200
9 37000 42000 5000 3 9 131200
10 37000 42000 5000 3 10 136200
11 37000 42000 5000 3 11 141200
12 37000 42000 5000 3 12 146200
∑ 444000 454000 10000 35

průměr.prodej balíků 2,916667  

tabulka 14: 1.rok - optimistická varianta  (zdroj: vlastní) 

V 1.roce je vidět, že firmy mají zájem o MS a vznikají positivní reference. 

Průměrný počet zákazníků je 2,92, výkyv nastal pouze v období prázdnin. Na konci 

roku jsem v plusu 10.000Kč. 

 

Měsíc výdaje příjmy Bilance počet 
balíčků

zůstatek 
na účtě 146200

1 87000 30000 -57000 3 1 89200
2 37000 30000 -7000 3 2 82200
3 37000 30000 -7000 3 3 75200
4 37000 42000 5000 3 4 80200
5 37000 42000 5000 3 5 85200
6 37000 42000 5000 3 6 90200
7 37000 42000 5000 3 7 95200
8 37000 56000 19000 4 8 114200
9 37000 42000 5000 3 9 119200
10 37000 56000 19000 4 10 138200
11 37000 56000 19000 4 11 157200
12 37000 42000 5000 3 12 162200
∑ 494000 510000 16000 39

průměr.prodej balíků 3,25  

tabulka 15: 2.rok - optimistická varianta  (zdroj: vlastní) 

I v této variantě počítám s investicí do marketingu, částkou 50.000Kč. Zákazníci 

přibývají na průměrných 3,25. I když vznikla investice pořád budu na konci roku 

16.000Kč. 
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Cena 14000

Měsíce výdaje příjmy Bilance počet 
balíčků

zůstatek 
na účtě 162200

1 87000 42000 -45000 3 1 117200
2 37000 42000 5000 3 2 122200
3 37000 56000 19000 4 3 141200
4 37000 42000 5000 3 4 146200
5 97000 56000 -41000 4 5 105200
6 57000 56000 -1000 4 6 104200
7 57000 42000 -15000 3 7 89200
8 57000 42000 -15000 3 8 74200
9 57000 42000 -15000 3 9 59200

10 57000 56000 -1000 4 10 58200
11 57000 56000 -1000 4 11 57200
12 57000 42000 -15000 3 12 42200
∑ 694000 574000 -120000 41

průměr.prodej balíků 3,416667  

tabulka 16: 3.rok - optimistická varianta  (zdroj: vlastní) 

Protože je o MS zájem nechám cenu na 14.000Kč i když přibudou nová typy 

MS. V tomto roce provedu investici 100.000Kč a zvýší se mi provozní náklady. I když 

skončím v mínusu 120.000Kč, mohu si to dovolit, protože je mi nakloněná situace. Na 

závěr pouze shrnutí optimistické varianty (tab.16). 

1.rok 2.rok 3.rok
Příjmy celkem 454 000 Kč 510 000 Kč 574 000 Kč
Přímé výdaje provozu 444 000 Kč 444 000 Kč 594 000 Kč
Výdaje na marketing 50 000 Kč 100 000 Kč
Výdaje celkem 444 000 Kč 494 000 Kč 694 000 Kč
Výsledné cash-flow 10 000 Kč 16 000 Kč -120 000 Kč  

tabulka 17: výsledek cash-flow - optimistická varianta  (zdroj: vlastní) 

 

5.4.4 Zhodnocení finanční analýzy 
Ve finanční analýze můžeme vidět reálnost úspěchu nabízené služby MS 

v podobě tří variant: 

 První varianta – Negativní, vychází způsobem, že bych musel provozování MS 

ukončit po druhém roce, abych nenadělal více finančních škod.  

Druhá varianta – optimistická, ukazuje že při větším počtu zákazníků je možné 

vydělat i při větší investici a stálé ceně.  
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Třetí varianta – reálná, je ta ve kterou věřím. Paralelně s vývojem ekonomiky 

odpovídá skutečnosti. Nepřináší sice příliš veliký zisk, ale to taky není cílem práce. 

Cílem je získat zákazníky, ustálit procesy společnost a vytvořit ji místo na trhu. 
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5.5 Časový harmonogram 

Zde je časový harmonogram, kde jsou znázorněny prvotní kroky pro rozjezd 

firmy, získání financí a zákazníka. A samozřejmě samotná služba, která se skládá 

z několika návštěv zákazníka. Samotný návštěvy a jejich průběh závisí na samotné 

domluvě se zákazníkem.  

 

• Vypracování podnikatelského plánu 

• Získání peněz  

• Založení podniku 

• Kontaktování budoucích zákazníků 

• Podepsání první smlouvy 

• Přesné nastavení (zkombinování představ zákazníka s naší nabídkou) 

• Průběh samotné služby 

• Neustálá kontrola 

• Zpracování dat 

• Prezentace výsledků 

• Sebereflexe   

Činnost / měsíc činnosti 

17.5.- 
10.6. 
2010 

11.6.- 
30.6.  
2010 

1.7.- 
15.7. 
2010 

16.7.-
31.7. 
2010 

1.8.- 
15.8. 
2010 

16.8 -
Září 
2010 

Vypracování podnikatelského plánu x       x           
Získání peněz           x       x         
Založení podniku            x        
Kontaktování potencionál.zákazníků            x x       x       
Podepsání smlouvy o provedení MS              x x     

       Detailní nastavení       x     
Průběh samotné služby                x x        x x 
Kontrola                 x        x x         x
Zpracování dat                    x       
Prezentace výsledků                      x
Sebereflexe           x x         x

tabulka 18: časový harmonogram  (zdroj: vlastní) 
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5.6 Analýza rizik 

Tato část se zabývá identifikací rizik a jejich ohodnocení. Prvním krokem 

v procesu snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Analýza rizik je obvykle chápána 

jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, 

tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. 

 

Zabývám se založením podniku a tím i riziky, které jsou s tím spojená. Nikdy 

nic nejde hladce a to především pokud se nepřipravím na činnosti, které mohou 

veškerou snahu zničit. Většina rizik souvisí s rozjetím podniku, ale některá nastanou až 

v průběhu fungování. 

5.6.1 Vybraná rizika: 
• Nezískání financí pro začátek 

• Nezájem zákazníků o nabídku služeb 

• Časová prodleva rozjezdu on-line 

• Zhoršení ekonomické situace po volbách 

• Působení konkurence  

• Nezkušenost vést podnik 

• Příval konkurence 

5.6.2 Ohodnocení rizik 
Slouží k identifikaci rizik a za pomocí metod vyhodnotit, které riziko je největší 

a naopak.  

Riziko Pravděpodobnost 
výskytu (A)

Potencionální 
dopad (B)

Vážnost rizika 
(A+B) Priorita

1.Nezískání financí pro začátek 2 8 10 4
2.Nezájem zákazníků o nabídku služeb 3 9 12 2
3.Časová prodleva rozjezdu on-line 2 2 4 7
4.Zhoršení ekonomické situace po volbách 6 5 11 3
5.Působení konkurence 4 4 8 5
6.Nezkušenost vést podnik 4 10 14 1
7.Příval konkurence 5 3 8 6

(0 - 10) (0 - 10)
tabulka 19: ohodnocení rizik  (zdroj: vlastní) 
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5.6.3 Strategie zvládnutí rizik 
Po důkladném zhodnocení rizik je nutné vytvořit plán rizik, ve kterém bude 

uvedeno určení strategie zvládnutí, minimalizace nebo eliminace rizik Detailní 

rozpracování všech variant řešení jednotlivých rizik a jejich hodnocení. Přiřazení řešení 

rizik odpovědným osobám. Nezbytná je soustavná kontrola, případně revize plánu rizik 

dle aktuální situace.(13) 

 

 

Riziko č.1 - Nezískání financí pro začátek – nízké 

Řešení: je dosti těžké v dnešní době dostat půjčku, proto je nutné si kvalitně 

připravit podnikatelský plán. Má situace je taková, že získám peníze od rodiny, ale 

mohou se zde naskytnout problémy v podobě přesunu peněz 

 

Riziko č.2 - Nezkušenost vést podnik – velice vysoké 

Řešení:  tato oblast je těžká na přípravu, člověk nejvíce zkušeností získá právě 

podnikáním. Proto je dobré se obklopovat lidmi, kteří ví víc než já. Jedna věc je teorie, 

druhá věc je praxe. 

 

Riziko č.3 - Nezájem zákazníků o nabídku služeb – vysoké 

Řešení: kvalitou nabídky služeb. Prezentací firemních služeb. Stálé hlídání si 

nových možností na trhu. Přidaná hodnota oproti ostatním 

 

Riziko č.4 - Zhoršení ekonomické situace po volbách – vysoké 

Řešení: těžko se ubránit, ekonomika má dopady na všechny a pouze velcí hráči 

tuto hru ovlivňují. Přesto snažit se nezvyšovat náklady a zbytečně/hloupě se 

nezadlužovat. 

 

Riziko č.5 - Konkurence "hází klacky pod nohy" – střední 

Řešení: Vědět v jakém stavu je konkurence, vědět co dělá a jaké má plány. 

Nebýt agresivní, ale ani pasivní 

 

Riziko č.6 - Příval konkurence – střední 
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Řešení: na stejné úrovni jako riziko č.5. Z krátkodobého hlediska střední riziko, 

ale z dlouhodobého je mnohem větší. Mít stále zákazníky. Snažit se o dobrou pověst.  

 

 

Riziko č.7 - Časová prodleva rozjezdu on-line – nízká 

Řešení: vybrat zkušený a spolehlivý lidi, kteří zvládají svojí práci. Kontrolovat 

zda-li dělají svoji práci podle domluvy a harmonogramu. (přece jen IT oddělení se musí 

pořád hlídat a držet na provazu)  

 

 

5.6.4 Průběžný monitoring vývoje rizikových stavů 
Pravidelná aktualizace plánu rizik je potřebná pro včasnou identifikaci 

případných nových rizik, přehodnocování dříve identifikovaných rizik, aktualizace 

strategie zvládnutí (původní strategie funguje, není potřeba nějaká změna?), aktualizace 

dokumentace, komunikace 

 

Během jakéhokoli projektu se mohou objevit další rizikové události a proto 

musejí být rizika stále monitorována. Nikdy nemůžeme určit a rozpoznat všechna rizika 

a pravděpodobnost, se kterou mohou nastat, proto je důležité abychom stále 

identifikovali nová rizika a přehodnocovali rizika, která byla již dříve rozpoznána. To 

znamená, že Plán rizik a jejich řízení se bude stále měnit v čase.(13) 

5.6.5 Metody snižování rizik 
Tím, že je to vznikající firma, je těžké vypsat a ohodnotit všechny rizika, které 

mohou nastat. Přesto ty, které jsou vypsaný jsou velice zásadní. Otázkou je, jak snížit 

jejich působení nebo jak se jim vyhnout. Osobně preferuji metodu Redukci rizika. Ta se 

dělí na metody odstraňující příčiny vzniku rizika a metodu snižující nepříznivé důsledky 

rizika. 

Do první skupiny patří metody, jejichž cílem je preventivně působit tak, aby byl 

eliminován (resp.alespoň redukován) výskyt rizikových situací. Do druhé skupiny patří 

metody, orientované na snížení (na redukci) nepříznivých důsledků výskytu 

nepříznivých situací, kterým se nemůžeme v podnikání vyhnout. (11) 
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6 Závěr 
Z této práce vyplývá, že realizovat tento projekt nebude jednoduché. Přesto zde 

existuje velká pravděpodobnost úspěchu. Prognóza expertů tvrdí, že evropská 

ekonomika poroste, vše má své následky, takže i česká ekonomika by měla začít 

dosahovat růstu. Tak by měla začít růst i chuť společností utrácet. Bohužel ne vše se dá 

předpovídat tak jedinou šancí jak se vyhnout negativním dopadům, je se poctivě 

připravit. Abych byl správně připraven musím eliminovat své slabé stránky. Ty 

eliminuji postupem času, získáváním zkušeností a nových kontaktů. Dalším krokem je 

se zaměřit na své silné stránky, posilovat je a rozšiřovat si obzory v podnikání a 

poskytování služeb Mystery shoppingu.  

Na trhu je několik dalších společností, věnující se této činnosti, ale mojí 

výhodou je, že se zaměřuji čistě na tuto službu a úplně jiné segmenty. 

Pouze čas ukáže, zda-li má prognóza v tomto odvětví byla pravdivá či nikoliv. 
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