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Anotace 

Bakalářská práce představuje podnikatelský záměr rozšíření kadeřnictví, které funguje 

v Brně již deset let, na luxusnější kadeřnické studio. Podrobným a komplexním 

rozborem různorodých aspektů podnikání včetně rekonstrukce provozovny, nového 

vybavení, rozšíření nabídky služeb, personálního zajištění, marketingové komunikace či 

finančního rozboru se dokáže, že záměr je realizovatelný. Velká pozornost je věnována 

reálnosti podnikatelského záměru a finanční kalkulaci postavené na konzervativních 

odhadech výnosů a nákladů a reálných možnostech financování záměru z cizích zdrojů. 
 

Annotation 

Bachelor’s thesis introduces business case for expansion of hairdresser’s operating for 

ten years already in Brno into a more luxurious hairdressing salon. Detailed and 

comprehensive study of various aspects proves feasibility of the case. This study 

includes reconstruction of the salon, new equipment, extension of services offer, human 

resource, marketing communication and financial analysis. Major attention is paid to 

reality of business case and financial calculation based on conservative estimates of 

revenues and costs and real potentialities of financing the case from foreign funds. 
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1 Úvod 

 

 

Bakalářská práce zpracovává podnikatelský záměr rozšíření kadeřnictví na 

kadeřnické studio v centru Brna. Je to atraktivní brněnská lokalita, ulice Cihlářská, 

v docházkové vzdálenosti od náměstí Svobody, Moravského náměstí a centra města. 

Stávající provozovna "Kadeřnictví – kosmetika" funguje deset let ve vlastním 

nebytovém prostoru v přízemí činžovního domu. Tyto prostory byly do osobního 

vlastnictví pořízeny v nedávné době. V provozovně, kde kromě majitelky pracuje ještě 

šest žen s vlastním živnostenským listem, se poskytují služby dámského a pánského 

kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry. 

Podnikatelský záměr, který majitelka nyní vypracovala, se věnuje možnosti 

rozšíření stávající zavedené provozovny na modernější kadeřnické studio, které bude 

poskytovat širší spektrum služeb a bude se maximálně věnovat zákazníkům. V rámci 

této analýzy je věnován prostor mnoha různorodým aspektům rekonstrukce, 

přebudování, financování a samotné fungování kadeřnického studia. 

Vedle analýzy kadeřnických a kosmetických služeb zaměřené na lokalitu Brna a 

blízkého okolí se další kapitoly týkají konkurence, postavení a přání zákazníků, vlivu 

módních trendů a podobně. Interní analýza vyzdvihuje, jaké služby bude rozšířená 

provozovna poskytovat a čím se bude lišit od konkurence, tj. jakou konkurenční výhodu 

bude nabízet, aby získala nové zákazníky a udržela stávající. Externí a interní analýza 

vyúsťují do SWOT analýzy a návrhu strategií pro jednotlivé kvadranty. V osmé a 

deváté kapitole se rozebírá samotné fungování kadeřnického studia, nastavení pravidel, 

pravomocí a procesů, personální zajištění, portfolio nabízených služeb a samozřejmě 

finanční analýza, která z tohoto rozboru vyplývá. 

Podnikatelský záměr poslouží při jednání s bankovním sektorem, investory, zástupci 

státu a města ohledně získání financí na rozšíření provozovny, při žádostech o jakékoli 

dotace, podporu či finanční prostředky poskytované ze Strukturálních fondů EU 

určených malým a středním podnikatelům. 
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2 Stručný souhrn teorie podnikatelského záměru 

 

 

2.1 Hlavní cíle a zásady při zpracování podnikatelského záměru 

 

Výsledky technicko–ekonomických studií projektů, investiční program firmy a její 

finanční plán poskytují základní informační vstupy pro zpracování podnikatelského 

záměru projektu, který hodlá firma realizovat. Každá firma, každý podnikatel chce 

úspěšně a cílevědomě podnikat a podmínkou pro to je v každém oboru vytvoření 

reálného a přesvědčivého podnikatelského záměru. Podnikatelský záměr detailně, avšak 

přehledně a kriticky popisuje celkový podnikatelský koncept určité podnikatelské 

činnosti, respektive úmyslu chopit se podnikatelské příležitosti a její realizací. Jeho 

hlavní úlohy lze rozdělit na interní a externí. 

 

2.2 Interní úloha podnikatelského záměru 

 

Interní úloha podnikatelského záměru spočívá v tom, že je klíčovým dokumentem 

pro řízení podnikatelské činnosti, zejména pak pro plánování a kontrolu všech 

podnikatelských cílů. Dále se zabývá mimo jiné hospodářským prostředím, prostředky, 

které je třeba vynaložit, mnohými možnými riziky, atd. 

 

2.3 Externí úloha podnikatelského záměru 

 

Externí úloha podnikatelského záměru spočívá v tom, že slouží poskytovatelům 

kapitálu (bankám, leasingovým společnostem, investorům, státním programům pro 

podporu podnikání, atd.) k vyhodnocení důvěryhodnosti podnikání, je důležitým 

nástrojem pro posuzování rizik v podnikání. Jeho předložením podnikatel dokazuje, že 
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je schopen zpracovat a jasně znázornit všechny aspekty zakládání, provozování a řízení 

podniku. 

 

Hlavní cíle podnikatelského záměru jsou: 

� provést důkladnou analýzu stavu firmy a jejího okolí, 

� vypracovat sestavu dalších postupů a rozvoje firmy, 

� doložit a přesvědčit, že vytyčených cílů může být dosaženo, 

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

především potřeby zákazníků) a zabezpečeny vlastní předpokládané potřeby 

firmy, 

� přesvědčit investory, banky, vlastníky, akcionáře, spolupracovníky, že 

výsledky budou zajímavé i z jejich hledisek. 

 

2.4 Formální zpracování podnikatelského záměru 

 

Formálně a obsahově by měl podnikatelský záměr splňovat rozumná kritéria: 

� stručnosti, jasnost, přehlednost, 

� jednoduchost, srozumitelnost, 

� věrohodnost, pravdivost, 

� vyváženost, konzistence, 

� měl by upozornit na konkurenční výhody firmy, popř. na její silné stránky, 

� nezakrývat slabá místa a rizika, 

� orientovat se na budoucnost, 

� prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky, 

� obsahovat statistiky, číselná a grafická vyjádření a kvantifikace, 

� formální úroveň zpracování práce – úprava, gramatika, stylistika, obal, atd., 

� přehledná a logická struktura práce: stručný souhrn (realizační resumé), 

charakteristika firmy a jejich cílů, organizační řízení a manažerský tým, 

přehled základních výsledků a závěrů ekonomicko-technické studie, shrnutí, 

závěry popř. doporučení, přílohy, 

� profesionální prezentace při rozhovorech s investory. 
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3 Charakteristika firmy a jejích cíl ů 

 

 

3.1 Současný stav 

 

Kadeřnictví – kosmetika funguje v Brně v Cihlářské ulici již deset let, od dubna 

1997. Majitelka si nejprve pronajala, poté odkoupila do osobního vlastnictví nebytový 

prostor v přízemí činžovního domu o výměře 85 m2. Majitelka podniká na základě 

živnostenského listu. Spolu s ní pracuje v provozovně dalších šest žen s vlastním 

živnostenským listem, které jsou formálně v pronájmu. Jedná se o dvě dámské 

kadeřnice a dvě pánské kadeřnice, střídající se po směnách, kosmetičku a pedikérku. 

Firma poskytuje služby dámského a pánského kadeřnictví, kosmetiky a pedikúry 

v době od 9 do 20 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin, po dohodě je možné otevřít 

provozovnu i v jiné časy. Kromě hlavních prostor se v provozovně nachází i zázemí pro 

majitelku a její kolegyně, které využívají jako WC, sprchu, kuchyňku, sklad, šatnu a 

volný prostor asi 8m2. 

Finanční analýza ukazuje, že kadeřnictví – kosmetika si vede dobře, ale tlak ze 

strany konkurence a zvyšující se požadavky zákazníků, většinou zákaznic, roste. Je 

jasné, že podnik by měl v dlouhodobém horizontu problémy, ztrácel by zákazníky a 

finanční situace by se zřejmě zhoršovala. Majitelka se koupí provozovny do osobního 

vlastnictví v březnu 2006 vydala z finančních prostředků a nemá peníze na financování 

rozšíření firmy na kadeřnické a kosmetické studio. 

 

3.1.1 Zákazníci 

 

Klientelu tvoří ze dvou třetin ženy, zhruba tři čtvrtiny z nich jsou stálé, pravidelné 

zákaznice a zbytek jsou zákaznice náhodné. Zhruba 30-40% zákazníků tvoří muži a 

děti, což jsou sice zákazníci stálí, pravidelní, ale nevyžadují žádné speciální služby, 

pouze základní ostříhání. 
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3.1.2 Právní status firmy 

 

Majitelka podniká jako fyzická osoba, tj. na živnostenský list. Na počátku podnikání 

nebyla potřeba v podstatě žádná finanční částka, vede se zjednodušená daňová evidence 

(jednoduché účetnictví); na druhou stranu jako fyzická osoba ručí za své podnikatelské 

závazky celým svým majetkem. Základní podmínky podnikání fyzických a právnických 

osob upravuje Zákon o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon) č. 55/1991 Sb. 

 

K získání živnostenského listu musela majitelka splnit všeobecné podmínky: 

� dosažení věku 18 let, 

� způsobilost k právním úkonům, 

� bezúhonnost (nemít zápis v Rejstříku trestů), 

� neexistence daňových nedoplatků vůči územním finančním orgánům státu. 

 

Holičství, kadeřnictví a kosmetické služby patří oboje mezi živnosti ohlašovací 

řemeslné – skupina 114, k jejichž získání bylo třeba splnit všeobecné podmínky a 

zvláštní podmínky odborné způsobilosti (§ 21, 22 živnostenského zákona), které 

předepisují absolvování příslušného učebního oboru. Majitelka má místo toho 

živnostenským úřadem uznanou odbornou praxi podle § 31e, protože tuto práci 

vykonávala několik let v devadesátých letech. 

Všech šest současných kolegyň podniká také na svůj účet jako fyzické osoby, mají 

živnostenský list se stejným oborem podnikání. Většinou jsou vyučené v příslušném 

oboru, kosmetička absolvovala rekvalifikační kurz. 

 

3.2 Podnikatelský záměr: rozšíření podnikání 

 

Rozšíření kadeřnictví – kosmetiky na větší a modernější studio vyplývá ze znalosti 

konkurence a vývojových trendů v tomto oboru. Provozování kadeřnických a 

kosmetických služeb ve stále stejném rozsahu bez výraznější rekonstrukce prostor a na 

stejné kvalitativní úrovni je dlouhodobě neudržitelné. 
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Plán na rozšíření je postaven na rozšíření poskytovaných služeb, výrazné 

modernizaci provozovny a sledování módních trendů. Kromě stávajících kadeřnických 

služeb, kosmetiky a pedikúry přibude manikúra, solární studio, nehtové studio, 

permanentní make-up, líčení, vizážistika, barevná typologie, poradenství v oblasti 

česání, kosmetiky a oblékání, prodej vlasových a kosmetických produktů a BIO 

produktů a v neposlední řadě také výuka mladých dívek k certifikaci v oboru. 

Dodatečnou možností je i poskytování piercingu a moderní tetáže (tetování s dočasným 

účinkem). 

Časový harmonogram je naplánován tak, aby k rekonstrukci provozovny došlo 

v letních měsících na přelomu července a srpna, kdy je sezónně slabá návštěvnost a 

uzavření na tři až čtyři týdny bude finančně méně bolestivé. Studio přivítá první 

návštěvníky na konci srpna, hlavní nápor se očekává během září a října spolu s akcemi 

na propagaci studia. Už nyní podniká majitelka kroky k získání úvěru nebo jiných 

finančních prostředků z cizích zdrojů, vede jednání se stavebními firmami a zajišťuje 

potřebná stavební povolení a stavební dokumentaci. 

Majitelka si od rozšíření služeb a rekonstrukce slibuje nárůst klientely a její 

omlazení. Současně bude možné zvýšit ceny za poskytované služby. 

Podrobnější technicko-ekonomická analýza fungování studia předkládá detailní 

rozbor, jak bude studio fungovat a které aktivity budou primárním zdrojem výnosů. Na 

tuto podrobnou analýzu navazuje finanční rozbor, který dokládá životaschopnost 

projektu. 

 

3.3 Strategické cíle 

 

Majitelka stanovila hlavní strategické cíle svého podnikání: 

� rozšířit a modernizovat poskytované služby, 

� poskytovat kvalitní služby, 

� být dlouhodobě stabilní (minimálně pětiletý výhled do budoucna), 

� vybudovat a posilovat dobré renomé, 

� získat stálou klientelu a postupně ji rozšiřovat. 

 

Vize firmy: „KAŽDÁ ŽENA JE KRÁSNÁ“ 
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Formulované strategické cíle je potřeba naplnit postupnými kroky. Majitelka si 

promýšlí, které dílčí cíle a v jakém časovém horizontu chce naplnit, aby mohla 

konstatovat, že dosáhla hlavních strategických cílů. Zároveň si je vědoma, že musí být 

připravena měnit své plány podle toho, jak se budou měnit podmínky k podnikání, ať už 

lokálně nebo globálně. 

 

3.3.1 Krátkodobé dílčí cíle (horizont 1 rok) 

 

� kompletně dokončit rekonstrukci provozovny a zařízení nových veřejných 

prostor (pro solárium, prodej produktů), 

� rozšířit nabízené služby a propagovat je, 

� zvyšovat úroveň poskytovaných služeb, 

� podíl stálých a náhodných zákazníků 60% : 40%, 

� intenzivně budovat značku (jméno studia), 

� podporovat zákazníky v návratu, 

� vybudovat spolehlivý tým zaměstnanců/kolegů. 

 

3.3.2 Střednědobé dílčí cíle (horizont 1–5 let) 

 

� každý rok zvýšit tržby o 30%, 

� splácet úvěr či další závazky, 

� dosáhnout návratnost investice, 

� rozšiřovat nabídku služeb, 

� sledovat módní trendy, 

� udržet vysoký standard kvality, 

� podíl stálých a náhodných zákazníků 70% : 30%, 

� podporovat zákazníky v návratu. 
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3.3.3 Dlouhodobé dílčí cíle (horizont 5–10 let) 

 

� existence dlouhodobě stabilní firmy, 

� vybudována dobrá pověst studia, 

� poskytovat zákazníkům maximální spokojenost a širokou nabídku služeb, 

která se neustále rozšiřuje, 

� podíl stálých a náhodných zákazníků 85% : 15%, 
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4 Organizační řízení firmy a personální zajištění 

 

 

4.1 Popis stavu 

 

Kvalita řízení je jedním z nejdůležitějších faktorů, které poskytovatelé kapitálu 

zvažují, a často je jedním z prvních aspektů, které posuzují. Důležité je proto zajistit 

kvalitu, profesionální dovednosti, kompetenci a angažovanost v tomto případě majitelky 

vůči kolegyním, které ovšem vystupují v roli podřízených1. Chování zaměstnanců je 

velmi důležitým momentem, který přímo ovlivňuje spokojenost zákazníků. Proto je 

výběr zaměstnanců a jejich zaučení opravdu klíčovým faktorem k budoucímu úspěchu. 

Počet zaměstnanců v  salonu bude následující: 

� dámského kadeřnictví 2,5, 

� pánské kadeřnictví 1, 

� kosmetika a permanentní make-up 2, 

� líčení, vizážistika, poradenství, barevná typologie 1, 

� nehty 1, 

� solárium 0,5, 

� recepční, prodej produktů 1. 

Rozdělení činností, které budou zaměstnanci zajišťovat, je zobrazeno v následujícím 

organigramu. Tak by měla struktura firmy vypadat již od znovuotevření v srpnu 2007 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Od této chvíle se bude používat termín podřízení, tak jak to odpovídá faktickému fungování firmy, i 

když to není právně podložený vztah. 
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4.2 Maticový organigram 

 

Maticový organigram

Majitelka

Recepční,
prodej produkt ů

1 osoba

Dámské
kade řnictví

2,5 osob

Pánské
kade řnictví

1 osoba

Kosmetika,
permanentní

make-up
2 osoby

Vizážistika, lí čení,
poradenství,

barevná typologie
1 osoba

Nehtové studio
1 osoba

Solárium
0,5 osoby

 
Obrázek 1: Maticový organigram 

 

4.3 Pracovní náplň zaměstnanců 

 

Majitelka bude chod salonu řídit, bude jednat s dodavateli, shánět nové zákazníky, 

přijímat objednávky, a příležitostně může zastoupit některého ze zaměstnanců. V její 

kompetenci budou veškeré finanční záležitosti, jednání s úřady, rozhodování o salonu 

z pohledu marketingového, které produkty se budou nakupovat, přijímání a propouštění 

zaměstnanců. 

Hlavní náplní bude nadále kadeřnictví, kde budou pracovat 3,5 osoby (jeden ze 

zaměstnanců bude buď polovinu pracovní doby věnovat jiným činnostem nebo to bude 

osoba pracující poloviční pracovní dobu, například matka malých dětí). Sekce úpravy 

obličeje: kosmetika, poradenství, permanentní make-up apod. bude mít 3 osoby. Další 

služby jako je úprava nehtů a solárium zaměstnají 1,5 osoby. Jeden zaměstnanec bude 

pracovat v recepci a prodávat různé produkty, a to v čase, kdy nejvíce volají zákazníci, 
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kteří se chtějí objednat, a kdy je salon nejvíce navštěvován, tj. od 12 do 20 hodin. Pokud 

recepční nebude přítomna/přítomen, bude tyto činnosti vykonávat každý zaměstnanec 

sám, jelikož objednávková kniha bude na recepčním pultu přístupná všem a produkty 

budou vystaveny ve vitrínách. 

Zaměstnanci se budou doplňovat tak, aby pokryli celou pracovní dobu salonu, která 

bude od 9 do 21 hodin. Salon bude fungovat na principu objednávání se předem, ale 

majitelka si přeje zachovat i volnou kapacitu pro zákazníky, kteří přijdou do salonu 

přímo bez objednání, ať už to jsou zákazníci stálí nebo náhodní. To se týká hlavně 

pánského kadeřnictví a solária. 
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5 Externí analýza 

 

 

5.1 Analýza prostředí (PESTE nebo STEP(PKDE)) 

 

Podnikatelské prostředí firmy se skládá ze všech vnějších vlivů, které působí na 

rozhodování firmy a její výkonnost. Aby se firma co nejlépe připravila na možné 

eventuality po znovuotevření a fungovala bezproblémově, rozhodla se majitelka 

zpracovat analýzu vnějšího prostředí. Tato analýza je jednoduchá v tom smyslu, že 

provozovna funguje už deset let a majitelka má praktické zkušenosti. 

V souvislosti s analýzou prostředí se často používá koncept PEST (STEP, 

STEPPKDE). Jde o uvědomění si politických, ekonomických, sociálních, 

technologických a dalších faktorů, které ovlivňují vnější prostředí firmy. Faktory, které 

působí na firmu ve vnějším prostředí, pro ni představují zdroj příležitostí nebo hrozeb 

(viz dále analýza SWOT). 

 

Tato tzv. PESTE analýza přispívá k celkové strategické analýze čtyřmi způsoby: 

� lze ji použít jako kontrolního seznamu, 

� může pomoci identifikovat určitý počet klíčových vlivů v prostředí, 

� může napomoci identifikovat dlouhodobé hybné síly či spouštěče změny, 

� pomáhá zkoumat různý dopad externích vlivů na organizaci. 
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Tabulka 1: Analýza STEP(PKDE) 

faktory Zkratka hodnocení poznámky 

Sociální faktory S 8 
módní trendy, získávání zákazníků 
doporučením (silná tradice osobní 
zkušenosti) 

Technologické faktory T 4 hygienické normy, stavební úpravy 

Ekonomické faktory E 7 
míra inflace, míra nezaměstnanosti, 
průměrná mzda, bankovní sektor: poskytnutí 
podnikatelského úvěru,  

Politické faktory P 6 
podpora malého a středního podnikání, 
podpůrné fondy EU, vztahy s místními 
úřady, míra korupce 

Právní faktory P 6 
ochrana soukromého vlastnictví, stabilita 
legislativního a daňového rámce, 
vymahatelnost práva 

Kulturní faktory K 9 jazykové bariéry 

Demografické faktory D 10 
složení populace v Brně a v ČR (silné 
ročníky 30ti letých s velkou ekonomickou 
silou) 

Ekologické faktory E 7 třídění a likvidace odpadů 

Zdroj: vlastní analýza 

 

Analýza STEP(PKDE)

0

2

4

6

8

10
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Demografické faktory

Ekologické faktory

 
Obrázek 2: Grafické znárodnění analýzy STEPPKDE 

 

Z vnějších vlivů identifikovala majitelka pozitivní faktory demografické, protože 

nyní je populační složení příznivé pro poskytování služeb mladým zákaznicím mezi 30 

a 40 lety, které jsou i ekonomicky silné. Příznivá je i skutečnost, že majitelka má již 

zavedenou klientelu, na které staví. Z ekonomických vlivů vyplývá, že rychlý růst mezd 
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a nízká inflace posiluje ekonomickou sílu zákazníků a také snižuje riziko v podnikání, 

protože se peníze pomalu znehodnocují a úrokové míry úvěrů se drží relativně nízko. 

Méně příznivé jsou politické a právní faktory, protože je obtížné vymáhat své 

pohledávky soudní cestou a stále existuje na úřadech vysoká míra korupce a 

‘klientelismus’. Přísné hygienické předpisy týkající se provozu i provedení rekonstrukce 

musí být respektovány. 

 

5.2 Analýza lokality 

 

Brno s okolními obcemi má zhruba 400 tisíc obyvatel s mírnou převahou žen, které 

mají průměrný věk 43,1 roku. Je to centrum Jihomoravského kraje, to znamená, že se 

jedná o spádovou oblast pro 1,17 miliónu obyvatel. 

‘Ve 2. čtvrtletí 2006 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 

v Jihomoravském kraji 17 936 Kč, což je meziročně o 7,2 % (o 1 197 Kč) více, zatímco 

v 1. čtvrtletí došlo k meziročnímu nárůstu o 9,1 % (o 1 422 Kč). V České republice 

vzrostla ve 2. čtvrtletí mzda méně, a to o 6,9 % na 20 036 Kč.’2 

Následující tabulka ukazuje základní demografické charakteristiky okresu Brno-

město, což je prvotní cílová oblast provozovny. 

 

Tabulka 2: Základní demografické charakteristiky okresu Brno-město 

Popis Celkem Ženy Muži 

počet obyvatel 
367 192 

 
192 799 

52,51 % 
174 193 

47,49 % 

průměrný věk 41,4 43,1 39,4 

Zdroj: Encyklopedie Wikipedia, http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Brno-

m%C4%9BstoData, data k 30.6.2005 

 

 

                                                 
2 Zdroj: Český statistický úřad - BRNO,  

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_v_jihomoravskem_kraji_v_1_pololeti_2006 
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5.3 Analýza konkurence 

 

Jen na internetu je přítomno 74 kadeřnictví v Brně, kromě toho existují ještě další 

menší provozovny bez internetových stránek a prezentací. Zákazník si může vybrat 

mezi širokou nabídkou, od luxusních salonů až po malé provozovny v panelákových 

kočárkárnách. Konkurence je to silná a je obtížné přetáhnout zákazníka, který 

opakovaně navštěvuje „své“ kadeřnictví, aby změnil provozovnu a přešel jinam. 

 

Příklady kadeřnických studií a provozoven: 

Hair style studio WINCI, Malinovského náměstí, Brno-město 

Natur Hair cz, pobočka Brno, Masarykova ulice, Brno (www.natur-hair.cz) 

Kadeřnické studio OSKAR, ulice Milady Horákové, Brno (www.kadernictví-oskar.cz) 

Hair Salon, Palackého třída 

Hair Club – ŠTEFI, ulice Dornych, Brno (www.salonhairclub.cz) 

 

Studio bella, Grohova ulice, Brno (bella.firms.cz) 

Kadeřnictví MOOD, Slovákova ulice, Brno (www.mood.wz.cz) 

Midy, Smetanova ulice, Brno 

Exté Brno, Masarykova ulice, Brno (www.extebrno.cz) 

Inge Brno, Příkop ulice, Brno 

BSB face, Za divadlem, Brno (www.salonbutterfly.cz) 

 

Ceny služeb se odvíjejí od úrovně a šíře poskytovaných služeb, které závisejí na 

odborné péči o vlasy, odbornosti kadeřníka, používané vlasové a další kosmetiky, 

nabídka dalších služeb apod. Dalším faktorem pro určení ceny je lokalita: firmy 

v centru města a na lukrativnějších místech nastavují vyšší ceny. 

 

Takový typ konkurenčního prostředí se označuje jako monopolní konkurence, kdy 

existuje velké množství spíše malých firem, ale jejich produkt je diferencovaný, a z toho 

vyplývá i různá cenová úroveň. 
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5.4 Analýza zákazníka 

 

Majitelka zná chování zákazníků v Brně, protože se v oboru pohybuje už dlouhou 

dobu. Existuje několik skupin zákazníků: 

� Ženy, které dbají o svůj vzhled, a kadeřnické a kosmetické služby využívají 

často a pravidelně. 

� Ženy, které potřebují vypadat dobře do zaměstnání, ale jejich návštěvy 

v kadeřnictví jsou méně časté než u první kategorie. Pokud jsou hodně 

zaměstnané, vyhovuje jim otevírací doba do pozdních hodin a o víkendu. 

� Ženy v domácnosti, které se chovají podle ekonomických možností. 

Navštěvují salon buď středně často nebo málo často. Ale posílají ke 

stejnému kadeřníkovi celou svou rodinu, manžela i děti. 

� Mladé ženy, dívky, které by rády využívaly služeb kadeřníka a kosmetičky 

často, rády experimentují, ale jejich návštěvy se odvíjí od finančních 

možností jejich a celé rodiny a rozhodnutí rodičů. 

� Ženy v seniorském věku, které o svůj vzhled dbaly a dbají, ale jsou 

ovlivněny výší důchodu. 

� Ženy, které využívají kadeřníka nebo kosmetiku jen příležitostně (například 

svatba, rodinná oslava, promoce), jinak o své vlasy pečují samy. 

� Muži, kteří dbají o svůj vzhled, například podnikatelé a manažeři, a 

využívají služeb kadeřnictví pravidelně. Roste i zpočátku malá skupina 

mužů využívajících kosmetiku, pedikúru, manikúru, solárium a další služby. 

� Muži, za které rozhoduje manželka, tj. jejich návštěvy jsou sice pravidelné, 

ale méně časté. 

� Děti, podle rozhodnutí rodičů. 

 

5.4.1 Průzkum trhu 

 

Majitelka připravila malý dotazník, který se ptal na názory zákazníků ohledně 

kvality ve stávající provozovně kadeřnictví – kosmetika a na to, co by se dalo zlepšit, 

jaké služby by uvítali. 
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Z odpovědí bylo jasné, že firma už bohužel ztratila ty zákazníky, kteří vyžadovali 

širší nabídku služeb a už přešli do jiných salonů. Z odpovědí současné klientely 

vyplynulo, že jim chybí solárium, manikúra a nehtová modeláž, což jsou služby už 

standardního charakteru. Nadstandardní služby nebyly většinou vyžadovány. 

Z dotazníku také vyšlo najevo, že ekonomická síla zákazníků roste, protože na 

otázky ohledně ceny odpovídali, že by byli ochotni platit i vyšší ceny. Roste i 

sebevědomí zákazníků, více se ptají na podmínky služeb, vědí, jaká mají práva, sledují 

módní trendy a vyžadují, aby za své peníze získali maximální služby v maximální 

kvalitě. 

 

5.4.2 Typický zákazník 

 

Ze znalosti prostředí se ukazuje, že typickým zákazníkem je žena ve věku 30 až 40 

let, vdaná, s jedním až dvěma dětmi, zaměstnaná, jejíž příjmy dosahují průměru až 

nadprůměru. Je to žena s nedostatkem volného času. Nemá sice čas detailně sledovat 

trendy, ale potřebuje vypadat elegantně a upraveně, takže vyžaduje velmi kvalitní 

sestřih vlasů, barvu a kosmetické ošetření, aby jí úprava ráno před odchodem do 

zaměstnání zabrala minimum času. 

 

5.5 Dodavatelé 

 

Z dodavatelských vztahů jsou důležití dodavatelé kosmetických produktů a všech 

další potřebností pro provoz salonu. Majitelka si vybrala značky 

� Revlon, Kérastase, L’Oréal Série Expert (vlasy), 

� Keenwell, Louis Widmer, Thuya (kosmetika), 

� Revlon (líčení) 

� Kiss, Happy Nails (nehty), 

� Ergoline, kosmetika Oranjito (solárium), 

� Jessica, P.Shine (manikúra, pedikúra), 

� Lavera, Cannadent, Cannederm, Logona a další (eko kosmetika a přípravky), 
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které získá vesměs od svých dvou velkoobchodních dodavatelů. Dvouletá spolupráce 

s těmito dodavateli funguje dobře, majitelka se při podpisu smlouvy zavázala 

k určitému pravidelnému odběru a získala tak procentní slevy a další výhody jako je 

rozvoz zdarma, zdarma vzorky novinek, katalogy, apod. Nyní smlouvu změní: bude 

odebírat více kvalitních, a tím pádem dražších značek a méně značek ze střední a nižší 

třídy. Obě strany mají zájem na dlouhodobé spolupráci za oboustranně výhodných 

podmínek. Vzhledem k vysoké konkurenci s profesionálními i neprofesionálními 

řadami produktů se kromě kvality sleduje cena, která dlouhodobě pomalu klesá. 

Solárium bude zakoupeno od firmy JAVO International Limited s centrálou v obci 

Česká u Brna, tel.: 545223005, fax.: 548527302, e-mail: oranjito@oranjito.com, 

oranjitopraha@volny.cz 

 

Dalšími smluvními dodavateli jsou společnosti Jihomoravská energetika a 

Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno. 

Majitelka musí udržovat vztahy s ostatními majiteli bytů v činžovním domě. 

Důležitý je také vztah s institucemi, jako je například finanční správa, správa 

důchodového zabezpečení, hygienická stanice, živnostenský odbor, městský úřad, apod. 

Ačkoliv se nejedná o klasický vztah dodavatel-odběratel, je potřeba tyto vztahy 

udržovat na dobré úrovni. 
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6 Interní analýza 

 

 

6.1 Analýza hodnotového řetězce (Value Chain) 

 

V rámci analýzy hodnotového řetězce musí firma nejprve rozpoznat, které 

schopnosti vlastní. Pak lze identifikovat, které schopnosti jsou „význačné“ a které 

„klí čové“. Zdrojem konkurenční výhody není firma jako celek, ale množství 

samostatných činností, které koná, protože každá z těchto činností může přispět 

k lepšímu relativnímu postavení kadeřnického salonu na trhu, neboť je zdrojem nákladů 

i možné diferenciace od ostatních kadeřnických a kosmetických salonů, studií a 

provozoven. Hodnotový řetězec je modelem k hodnocení schopností salonu a může být 

užitečný např. při rozhodováních o outsourcingu; rozlišuje mezi primárními činnostmi a 

podpůrnými činnostmi (což jsou aktivity napomáhající primárním činnostem a sobě 

navzájem). 

 

Primární činnosti v novém, tj. rozšířeném kadeřnickém a kosmetickém studiu byly 

předběžně identifikovány takto: dámské a pánské kadeřnictví, kosmetika, nehtová 

modeláž. 

Mezi podpůrné činnosti patří: solárium, poradenství (vizážistika, líčení, barevná 

typologie, poradenství ohledně kosmetiky, vlasové strategie), permanentní líčení, prodej 

produktů (vlasová a kosmetická řada, řada eko-produktů), odpočinek a příjemné 

prostředí pro zákazníky (příjemné posezení, nabídka časopisů, nápojů, případně malého 

občerstvení, květiny, židle, stolky, možnost odložení kabátů, deštníků, aktovek, pocit 

bezpečí, čistota), údržba provozovny včetně drobných oprav, zásobování, rozšiřování 

nabídky pro zákazníky, marketingové aktivity vedoucí k získávání dalších klientů a 

motivování k opakovaným návštěvám, možnost platby kartou, vytvoření systému slev a 

bonusů při opakované návštěvě, kontrola kvality apod. 

Podpůrné činnosti podporují činnosti primární a dohromady utváří celkový obrázek 

o studiu, kvalitě služeb a je potřeba, aby všechny byly vyvážené a dohromady aby 
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studio působilo příjemným dojmem, čistotou, vysokým standardem služeb. Identifikace 

primárních a podpůrných činností, vzhledem ke stanoveným strategickým cílům, 

pomáhá při plnění těchto cílů. Je jasné, že některé činnosti nejsou možná zařazeny 

přesně nebo přesně pojmenovány, ale tato klasifikace se může průběžně měnit. Zůstává 

ovšem důležité, aby se věnovala pozornost primárním činnostem a zajistil se tak chod 

studia. 
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7 Syntéza externí a interní analýzy 

 

 

Po provedení různých analýz vnějšího a vnitřního prostředí firmy je potřeba 

uvedené znalosti integrovat a vyvodit z nich, jaké má budoucí rozšířené kadeřnické a 

kosmetické studio silné a slabé stránky vzhledem k současné situaci na trhu a jak se má 

studio chovat, aby dosáhlo svých cílů. 

 

7.1 SWOT analýza 

 

Shrnutí řady strategických analýz v kombinaci s analýzou prostředí poskytuje 

SWOT analýza. Jejím cílem je identifikovat rozsah současné strategie organizace a její 

specifické silné a slabé stránky spolu se schopností zvládnout změny, probíhající 

v okolním prostředí. 

Název vychází z hodnocení vnitřních kladů a záporů a vnějších vlivů: 

S - interní silné stránky (Strengths) 

W- interní slabé stránky (Weaknesses) 

O - příležitosti (Opportunities) vnějšího prostředí 

T - hrozby (Threats) vnějšího prostředí 

 

Tabulka 3: Analýza vnitřního a vnějšího prostředí SWOT 

positive negative

zkušenosti z oboru kadeřnických a kosmetických služeb postupná ztráta zákaznic, které požadovaly více služeb

internal orientace v odvětví, znalost konkurence, pravidel obtížné získávání nových i bývalých zákazníků

nemovitost v osobním vlastnictví nutné stavební úpravy (počáteční investice)

několik zkušených zaměstnanců finanční situace: zatížení úvěrem

zkušenosti s dlouhou otevírací dobou získání spolehlivých a kvalitních zaměstnanců

růst ekonomiky (růst HDP, nízká inflace) silná konkurence včetně cenové konkurence

external růst průměrných mezd, ekonomické síly zákazníků nasycenost trhu

dostupnost úvěru při ručení nemovitostí rostoucí náklady (energie, mzdy, opravy)

politická stabilita, podpora drobného podnikání rostoucí nároky zákazníků, roste jejich sebevědomí a požadavky

členství v EU - podpora podnikání z EU přísné hygienické normy

postupné snižování cen kadeřnických a kosmetických přípravků administrativní požadavky na vedení živnosti

růst životní úrovně, důraz na o vzhled a péči o sebe

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses)

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats)

 



 

32 

 

Syntézou externí a interní analýzy byly identifikovány slabé a silné stránky a 

příležitosti a hrozby pro kadeřnické a kosmetické studio, které jsou uvedeny 

v jednotlivých kvadrantech. 

Mezi největší příležitosti patří ekonomická situace v ČR, růst ekonomické síly 

zákazníků, politická stabilita a podpora drobného podnikání motivovaná jak českou 

politickou scénou, tak požadavky Evropské unie. Majitelka má zkušenosti z oboru, 

dlouho se v něm pohybuje, zná velmi dobře situaci v lokalitě Brna, což patří k jejím 

silným stránkám, a může své znalosti a zkušenosti uplatnit při svém dalším podnikání. 

Ona i její kolegyně jsou zvyklé na dlouho otevírací dobu, jsou jako tým sehrané. 

K dalším výhodám patří vlastnictví nemovitosti, kterou nedávno zakoupila do osobního 

vlastnictví, a díky které zřejmě snadno získá úvěr, aby mohla přistoupit k zásadní 

rekonstrukci prostorů provozovny a zakoupení nového vybavení. 

Mezi hrozby patří především silné konkurenční prostředí. Za největší hrozbu lze 

považovat fakt, že provozovna kadeřnictví – kosmetika už část zákaznic ztratila a že si 

je obtížně získá zpět, či spíše už je nezíská. Zákazníci jsou často loajální, zvyklí na 

„svého“ kadeřníka a nejsou ochotni často měnit poskytovatele služeb. Nové studio si 

musí vybudovat jméno, musí jasně oddělit minulost a začít s „čistým“ štítem. Dále je tu 

slabá finanční síla majitelky, která se nákupem nemovitosti v minulosti finančně 

vyčerpala a nyní musí získat úvěr, tj. bude několik let zatížena splátkami úvěru. Dalšími 

hrozbami jsou průběžně se zvyšující ceny vstupů (energie, služby) a poměrně přísná a 

složitá pravidla pro soukromé podnikání, včetně hygienických a ekologických předpisů. 

 

Strategie, jak se co nejlépe připravit na podnikání v rozšířeném studiu, při znalosti 

svých slabých a silných stránek a analýze vnějšího prostředí, vypadá následovně: 

� Strategie SO (maxi-maxi): využití silných stránek k získání výhod 

z příležitostí vnějšího prostředí jednoznačně vede k závěru, že je potřeba co 

nejdříve využít příznivé ekonomické a demografické situace v České 

republice a rostoucí ekonomickou sílu osob v produktivním věku 

v kombinaci se znalostí prostředí a oboru a začít co nejdříve budovat salon 

na nových základech a nabízet služby vysokého standardu. Tak je možné 

získávat atraktivní klientelu. 
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� Strategie WO (mini-maxi): překonání slabých stránek a využívání výhod 

z příležitostí vnějšího prostředí nabízí jasnou volbu: nedostatek finančních 

prostředků bude překonán získáním úvěru na základě vlastnictví nemovitosti 

a využije se příznivá ekonomicko-demografická situace k prosazení se 

v konkurenčním prostředí. Salon se musí odlišit od konkurenčních 

provozoven a získat zpět náročnou, ale současně atraktivní klientelu, tj. 

zákazníky, kteří požadují vysokou kvalitu, více služeb najednou, komplexní 

nabídku, pohodlí pozdních otevíracích hodin, platbu kartou a jsou za to 

ochotni platit. 

� Strategie ST (maxi-mini): využití silných stránek a eliminace či snížení 

negativních účinků hrozeb zde znamená, že salon využije hluboké znalosti 

oboru, lokality a prostředí k tomu, aby nabídl zákazníkům zajímavé, 

komplexní služby na vysoké úrovni, tím se odlišil od konkurence a získal si 

jejich loajalitu. 

� Strategie WT (mini-mini): minimalizace slabých stránek a vyhnutí se 

hrozbám z vnějšího prostředí je náročný přístup. Zde je důležitá finanční 

stabilita, nutnost zatížení úvěrem, což vyžaduje velmi detailní přípravu 

projektu po finanční stránce. Ve finanční analýze je nutno počítat s tzv. 

‘safety margin‘, bezpečnostní přirážkou, kdy je potřeba realisticky 

předpokládat, že náklady na vstupy porostou a spíše konzervativně 

odhadovat zájem zákazníků a výši tržeb. 
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8 Technicko–ekonomický rozbor současného a navrhovaného 

stavu 

 

 

8.1 Nabízené služby 

 

V současné době kadeřnictví – kosmetika nabízí dámské a pánské kadeřnictví, 

kosmetiku a pedikúru. Plán na rozšíření je postaven hlavně na rozšíření poskytovaných 

služeb tak, aby zde byla nabízena široká škála služeb o vlasy, pleť a celé tělo a aby to 

byly služby na špičkové úrovni co do odbornosti a šikovnosti zaměstnanců, tak i do 

kvality vlasových a kosmetických přípravků. 

Nové kadeřnické a kosmetické studio bude nabízet základní kadeřnické služby pro 

ženy, muže i děti, kosmetiku, manikúru, pedikúru, solární studio, úpravu a modeláž 

nehtů, permanentní make-up, líčení, vizážistiku, barevnou typologii, poradenství 

v oblasti česání, kosmetiky a oblékání, prodej vlasových a kosmetických produktů a 

BIO produktů Doplňkovou možností je i poskytování piercingu a moderní tetáže 

(tetování s dočasným účinkem). Majitelka plánuje zařadit do aktivit salonu také výuku 

mladých adeptů v oblastech kadeřnictví, kosmetika, vizážistika, manikúra&pedikúra 

vedoucí k certifikaci v oboru. 

 

8.1.1 Otevírací hodiny 

 

Salon bude mít otevřeno do pozdních hodin, tj. předběžně to bude ve všední dny 9 – 

22 hodin, v sobotu přibližně 10 – 16 hodin; největší nápor se očekává v odpoledních 

hodinách ve všední dny, tj. od 15 do 20 hodin. Majitelka uvažuje o nabídce 

kadeřnických služeb tzv. “do domu“, tj. docházení do bytů zákazníků, zejména jedná-li 

se o stálé zákazníky. Takovým příkladem je česání nevěst před svatbou nebo při 

příležitosti jiných oslav. Dále je možné mít otevřeno podle zájmu zákazníků i v jiné než 

oficiální otevírací hodiny. 
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8.2 Umístění provozovny 

 

Přesná adresa současné provozovny a budoucího rozšířeného salonu je: Cihlářská 

20, Brno, PSČ 602 00. Salon je dobře dostupný z tramvajové zastávky Antonínská 

(tramvaje číslo 1, 6 a 7) a trolejbusové zastávky i automobilem. 

Provozovna se nachází v přízemí činžovního domu, vstup je přímo z ulice. Majitelka 

plánuje výměnu skleněných výloh a nákup hlavních dveří tak, aby byl zdůrazněn 

moderní duch salonu a zároveň se zvýšila bezpečnost. 

 

8.2.1 Rekonstrukce 

 

Nebytový prostor o výměře 85 m2 je od roku 2006 v osobním vlastnictví majitelky. 

Pro rozšíření nabídky služeb je potřeba provést modernizace prostoru tak, aby 

vyhovoval potřebám na provozování moderního kadeřnického salonu a aby také 

vyhovoval všem hygienickým normám a předpisům. 

Rekonstrukce je naplánována na období červenec – srpen 2007 s ohledem na slabší 

návštěvnost během letních měsíců. Studio by se mělo otevírat na konci srpna, hlavní 

nápor se očekává během září a října spolu s akcemi na propagaci studia. Povolení a 

další administrativní úkony včetně získání úvěru vyřizuje majitelka už několik měsíců. 

 

Při a po rekonstrukci bude provozovna vybavována novým zařízením. Majitelka 

plánuje položit novou podlahovou krytinu, nakoupit nový nábytek, zrcadla, věšáky, 

květiny, obrázky, police, recepční pult, televizi, rádio, drobné elektrospotřebiče, počítač 

se softwarem, monitor, tiskárnu, sejf, tři kadeřnické stanice, dvě kosmetické stanice, 

vybavení pro nehtovou modeláž, dvakrát vybavení pro manikúru a pedikúru, solárium a 

zásoby nových kadeřnických a kosmetických prostředků a produktů určených k prodeji. 

Hned na počátku roku 2008 by měly úpravy provozovny pokračovat osazením nové 

skleněné výlohy a bezpečnostních dveří, novým vybavením do sprchy a WC, nákupem 

nových stolků, křesílek a skleněných uzamykatelných vitrín určených pro vystavení 
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produktů k prodeji. Dovybavení kadeřnickými prostředky bude pokračovat průběžně, 

větším nákupem bude nové kosmetické lehátko. 

 

8.3 Vztah k zákazníkům 

 

Přívětivý a vstřícný přístup ke všem zákazníkům by měl být zřejmý ze všech 

kontaktů se zákazníky. Kromě vysokého standardu poskytovaných služeb včetně 

chování zaměstnanců je to například prezentace salonu při vstupu zákazníka (tj. 

recepce), chování při telefonním a internetovém kontaktu, apod. 

Recepce bude hlavně přijímat a měnit objednávky zákazníku podle dostupnosti 

zaměstnanců a bude také prodávat zboží. Zároveň bude pečovat o zákazníky čekající na 

svou službu a také přijímat platby (v hotovosti, platební kartou). Terminál 

k bezhotovostním platbám bude součástí vybavení recepce. Součástí úkolů recepce bude 

řešení nestandardních situací, průběžný úklid salonu a před salonem, hlídání čistoty 

výloh, apod. 

Telefonický kontakt a spojení po internetu bude zajišťovat jako majitelka, tak 

recepční a i další zaměstnanci. Jejich jednání musí být jasné, srozumitelné a hlavně 

vstřícné. 

 

8.4 Zaměstnanci 

 

Personální politika je právem pokládána za velice důležitou. Zaměstnanci jsou 

v každodenním styku se zákazníky, proto jejich chování musí odpovídat požadované 

úrovni. 

Jak již bylo řečeno v kapitole 4 (Organizační řízení firmy a personální zajištění), 

bude v salonu pracovat celkem 9 osob plus majitelka. Existuje možnost zajistit 

brigádníky například během dovolených nebo jako záskok za nemoci. Zaměstnanci 

pracují na vlastní živnostenský list, takže se nejedná o typický vztah pracovního 

poměru. Znalost alespoň jednoho cizího jazyka, hlavně u recepční, je vítanou výhodou. 
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8.5 Marketingová strategie (6P) 

 

8.5.1 Product (produkt, služba) 

 

Salon bude nabízet kadeřnické, kosmetické služby, manikúru, pedikúru, solárium, 

nehtovou modeláž, líčení, vizážistiku, poradenství, piercing, dočasné tetování, prodej 

přípravků pro vlasovou a jinou kosmetiku. 

Příkladem konkrétní nabídky služeb může být následující seznam: 

� stříhání, barvení, trvalení vlasů pro ženy, muže a děti, 

� aplikace vosků a zábalů, 

� regenerace vlasů, 

� headlines – větší objem vlasů, 

� společenské a večerní účesy, 

� kosmetické ošetření pro ženy a muže včetně dekoltu, 

� hloubkové ošetření a čištění pleti  

� regenerační ošetření, lymfodrenáž, hloubková a relaxační masáž  

� vyhlazovací kůry, aplikace masek, 

� omlazující kůry se superhydratačním efektem, 

� depilace teplým voskem v obličeji i na celém těle, 

� barvení řas a obočí, 

� trvalá na řasy, nalepování řas, 

� líčení denní a večerní, líčení pro nevěsty  

� prodej kosmetických přípravků a dekorativní kosmetiky, 

� prodlužování a modelace nehtů, 

� lakování nehtů klasické, francouzské a dekorativní se zdobením, 

� manikúra, francouzská manikúra, 

� parafínové zábaly a masáže rukou, 

� pedikúra, 

� masáž nohou, 



 

38 

� ošetření otlaků a defektů kůže nohou, 

� profi solárium, 

� líčení, 

� permanentní make-up (trvalé líčení), 

� vizážistika a barvové poradenství, 

� prodej produktů týkajících se péče o vlasy, pleť, ruce a nohy, 

� prodej produktů BIO a EKO, 

� případně: piercing, nastřelování náušnic, dočasné tetování, pořádání 

výukových kurzů v oboru kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra a 

modeláž nehtů, a další. 

 

Při poskytování služeb budou používány především profesionální značky 

kadeřnických a kosmetických řad. Salon bude ovšem akceptovat i to, když si zákazník 

přinese vlastní prostředek pro ošetření vlasů či pleti a bude požadovat jeho aplikaci. 

 

8.5.2 Price (cena) 

 

Cenová hladina bude nadprůměrná, protože se bude jednat o moderní, luxusní salon, 

který nabízí nejnovější trendy ve svém oboru. Průměrné ceny (včetně DPH), které jsou 

použity pro finanční analýzu, byly navrženy následovně: 

� dámské kadeřnictví     833 Kč  

� pánské kadeřnictví     179 Kč  

� kosmetika a permanentní make-up   476 Kč  

� líčení, vizážistika, poradenství, barevná typologie 833 Kč  

� nehtová modeláž       357 Kč  

� solárium        7 Kč / minutu 

 

Systém slev bude uplatňován prostřednictvím věrnostního programu tak, že každá 

desátá návštěva zákazníka bude účtována s 50%ní slevou a salon bude nabízet při 

příležitosti otevření mimořádné slevy k přilákání nových zákazníků. Dále jsou možné 

slevy na určité služby nebo produkty v případě, že bude salon nevyužit. 
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8.5.3 Promotion (komunikace) 

 

Kadeřnický a kosmetický salon bude komunikovat své služby několika kanály, jak 

„nadlinkovými“ (ATL), tak „podlinkovými“ (BTL). Komunikace může probíhat 

prostřednictvím vybraných kanálů z následujícího výčtu: 

� internetová prezentace salonu, 

� zahrnutí do klasických seznamů firem na serverech Seznam.cz, Atlas.cz, 

Centrum.cz 

� obecná média s lokálním dosahem – noviny a časopisy v městě Brno a 

v Jihomoravském kraji, 

� odborná média pro podnikání v oboru, 

� na místě: výloha, informační tabule, 

� letáky do schránek, 

� e-maily. 

 

Náklady na propagaci jsou naplánovány orientačně na 2 000 Kč měsíčně v roce 

2007 a 2 200 Kč měsíčně v roce 2008; náklady na komunikaci jsou plánovány ve výši 

2 300 Kč ve složení 1 000 Kč za telefon, 800 Kč za internet a 500 Kč za poštovné, fax, 

kopírování a případně další možnosti. Na rok 2008 je plánováno zvýšení nákladů na 

komunikaci o 10%. 

 

Rozbor nákladů na propagaci:       2007    2008 

internetová stránka (vlastní doména + hosting)   100 Kč   104 Kč 

správa a úprava internetové stránky     300 Kč   200 Kč 

správa e-shopu           0 Kč   300 Kč 

Seznam.cz, Atlas.cz, Centrum.cz     633 Kč   475 Kč  

inzerát - lokální tisk (Brněnský deník VLP)    833 Kč   583 Kč  

inzerát - odborný tisk (Brno Business)        0 Kč   417 Kč  

informační tabule (výloha v ceně rekonstrukce)       0 Kč       0 Kč  

tisk letáků A5 do schránky (100ks A4 oboustranně)   150 Kč   140 Kč  

e-maily            0 Kč       0 Kč 

celkem       2 017 Kč  2 219 Kč 
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Firma bude vést databázi zákazníků tak, aby je mohla kontaktovat. Jedná se 

v podstatě o CRM – Customer Relationship Management, řízení vztahu se zákazníky, 

kdy je možné na základě nashromážděných dat cílit nabídku na konkrétní zákazníky, 

segmentovat je z různých hledisek, hledat optimální cestu, jak naplnit kapacity salonu a 

uspokojovat zákazníky tak, aby se vraceli. 

 

název: studia Cihlářská 

www adresa: www.salon-cihlarska.cz nebo www.studio-cihlarska.cz 

e-mail: salon@cihlarska.cz 

logo:  

 

 
Obrázek 3: Návrh internetových stránek 
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Obrázek 4: Návrh letáku A5 (do schránek) 

 

 
Obrázek 5: Návrh hlavičkového papíru 

 

8.5.4 People (cílový segment klientů) 

 

Salon bude cílit na zákaznice věku 30 až 40 let, které jsou buď svobodné nebo mají 

rodinu, zaměstnané či podnikatelky, jejichž příjmy dosahují průměru až nadprůměru. 

Takové ženy mají nedostatek volného času a vyžadují kvalitní střih vlasů, barvu, 

kosmetické ošetření. Cílem je, aby vypadaly elegantně a upraveně. 
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8.5.5 Place (distribuce) 

 

Otázka distribuce je pro salon méně podstatná. Samotné služby jsou poskytovány na 

jednom místě, v provozovně. Teoreticky existuje možnost nabízet služby v bytech 

zákazníků, ale to bude pouze doplňková možnost. 

 

8.5.6 Personnel (zaměstnanci) 

 

Tato otázka byla diskutována již v předchozích kapitolách. Majitelka tuto součást 

marketingového mixu nepodceňuje, naopak bude dbát na výběr zaměstnanců se 

zvýšenou pozorností. Část zaměstnanců má už nyní, ale je potřeba tým doplnit, zejména 

o vizážistika/vizážističku, zaměstnance pro nehtovou modeláž, piercing a dočasné 

tetování. Některé má vytipované z okruhu svých známých a bývalých kolegů, jedna 

známá se vrací z rodičovské dovolené. V případě rychlého rozvoje a rozšiřování salonu 

lze najmout dočasnou pracovní sílu (brigádníky, studenty/studentky škol). 

 

8.6 Vztah k místním úřadům 

 

Majitelka si je vědom, jak je důležité komunikovat s úřady, dodržovat pravidla a 

předpisy (platby z titulu sociálního a zdravotního pojištění, hygienické normy, 

ekologické normy) a zejména udržovat dobré vztahy s místní samosprávou a místními 

úřady. Protože se v lokalitě a v oboru již pohybuje a má zkušenosti, zná i fungování 

úřadů a předpisy, které je potřeba dodržovat. Patří sem zejména spolupráce 

s živnostenským odborem, finanční a důchodovou správou, hygieniky, hasiči při 

zajištění bezpečnosti objektu, revize elektrických zařízení a plynového kotle a rozvodů. 
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8.7 Nejistoty a rizika 

 

I při sebelepším plánování a podrobných analýzách se skutečnost může odlišit 

od připravených propočtů. Majitelka si je vědoma toho, že podnikání s sebou přináší 

neočekávané situace, které mohou případně i vážně ohrozit celý podnikatelský záměr. 

Proto je potřeba být připravena na nenadálé situace a mít v záloze alternativní scénáře. 

Velkou neznámou a velmi důležitým faktorem, který ovlivní výnosnost podnikání, 

je reakce zákazníků, to, jak se budou do salonu vracet, zda budou spokojeni se 

službami, zda salon přitáhne nové zákazníky, zda budou ochotni platit navržené ceny. 

Dalším neznámým faktorem je reakce konkurence, která může připravit speciální 

kampaně, akce či slevy, aby si udržela „své“ zákazníky. Může dojít ke snížení 

obvyklých cen u porovnatelných kadeřnických a kosmetických služeb, růst kvality a 

portfolia nabízených služeb, jejich pestrost. 

V případě, že salon bude mít méně zákazníků, může majitelka zintenzivnit svou 

propagační činnost a nabízet více počátečních slev. Může odložit nebo snížit některé 

investice týkající se rekonstrukce a vybavení salonu. Musí však za každou cenu udržet 

kvalitu nabízených služeb; snižování cen je až poslední možností. 

V případě, že bude poptávka po službách poskytovaných salonem významně vyšší, 

než se nyní předpokládá, může majitelka najmout získat další spolupracovníky a rozšířit 

otevírací dobu salonu, může také zvýšit ceny (opatrně). 
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9 Finanční analýza 

 

 

Finanční analýza vychází z předchozí kapitoly, která podrobně probrala jednotlivé 

aspekty fungování salonu, z pohledu technického, ekonomického, personálního, atd. 

Následující finanční rozbor je velmi důležitý: na jeho základě vlastně dojde 

k rozhodnutí, zda podnikatelský záměr uskutečnit či nikoliv, protože prokáže (nebo 

neprokáže) životaschopnost záměru. Finanční analýza musí být realistická a zahrnovat 

rezervy, pokud dojde k neočekávaným událostem nebo výdajům, které nebylo možno 

plánovat předem. Mohou se také měnit ceny některých vstupů, služeb. 

Všechny výpočty jdou uvedeny bez DPH. 

 

9.1 Investiční náklady 

 

Provozovnu je potřeba zrekonstruovat a vybavit novým zařízením. Na to je 

vyčleněna doba červenec-srpen 2007. Náklady, které vznikají s pořízením investičního 

majetku, se sice zahrnují do přehledu finančních toků (cash flow), tj. jedná se věcně 

o výdaje, ale ve výkazu zisků a ztrát se objevují postupně, tak, jak se podle příslušné 

odpisové skupiny odepisují. To je výhodné, protože tím během určité doby snižují 

základ k výpočtu daně z příjmu, ale na druhou stranu je potřeba na počátku, v okamžiku 

pořízení, skutečně dodavateli zaplatit a mít tedy potřebné finanční prostředky. 

Celkové investiční náklady odhaduje majitelka na 509 tisíc Kč. Největší částku tvoří 

rekonstrukce provozovny (stavební práce) a vybavení provozovny (podlahová krytina, 

nábytek, zrcadla, věšáky, květiny, obrázky, police, recepční pult, televize, rádio, drobné 

elektrospotřebiče). Tři nové kadeřnické stanice budou stát 45 tisíc Kč a dvě kosmetické 

stanice vyjdou na 30 tisíc Kč. Cenu solária odhaduje majitelka na 45 tisíc Kč. Celková 

cena počítače, monitoru, tiskárny a softwaru, včetně účetnictví a databáze, by neměla 

přesáhnout 60 tisíc Kč. Auto majitelka již vlastní, nové zatím kupovat nebude. 
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Všechny plánované položky se kromě rekonstrukce provozovny a bezpečnostní 

zařízení zařazují do první a druhé odpisové skupiny s dobou odpisování 3 a 5 let. 

Daňové a účetní odpisy se budou pro účely této práce rovnat. 

 

Tabulka 4: Odhad investičních nákladů na druhou polovinu roku 2007 

Položka NIM / HIM Název
Počet

(#)

Jednotková 
pořizovací hodnota

(Kč)

Datum 
pořízení

Odpisová 
skupina

Metoda 
odpisování

Doba odpisování
(roky)

1 NIM software - databáze zákazníků, účetnictví 1                30 000 Kč 10.7.2007 1 zrychlené 3

2 HIM rekonstrukce nemovitosti 1              140 000 Kč 20.8.2007 5 rovnoměrné 30
3 HIM sejf, bezpečnostní zařízení 1                15 000 Kč 1.8.2007 3 rovnoměrné 10
4 HIM počítač 1                12 000 Kč 10.7.2007 1 zrychlené 3
5 HIM monitor 1                10 000 Kč 10.7.2007 1 zrychlené 3
6 HIM tiskárna 1                  8 000 Kč 10.7.2007 1 zrychlené 3

7 HIM

vybavení provozovny (podlahová krytina, 
nábytek, zrcadla, věšáky, květiny, obrázky, 
police, recepční pult, televize, rádio, drobné 
elektrospotřebiče)

1              120 000 Kč 2.8.2007 2 rovnoměrné 5

8 HIM kadeřnické stanice 3                15 000 Kč 2.8.2007 2 rovnoměrné 5
9 HIM kosmetické stanice 2                15 000 Kč 2.8.2007 2 rovnoměrné 5
10 HIM vybavení pro nehtovou modeláž 1                  8 000 Kč 2.8.2007 2 rovnoměrné 5
11 HIM vybavení pro manikúru a pedikúru 2                  3 000 Kč 2.8.2007 2 rovnoměrné 5
12 HIM solárium 1                45 000 Kč 16.8.2007 2 rovnoměrné 5

13 HIM
prvotní zásoby (kosmetické prostředky, 
produkty na prodej)

1                40 000 Kč 20.8.2007 1 zrychlené 3

14 celkem              509 000 Kč  

 

V roce 2008 by měla nastat zásadní rekonstrukce výkladní skříně a vstupních dveří, 

v březnu se provozovna dovybaví zařizovacími předměty, v červnu plánuje majitelak 

koupit nové kosmetické lehátko a na podzim vyměnit sanitární vybavení. Celkové 

investiční náklady by měly dosáhnout výše 142 tisíc Kč a majitelka je rozkládá do 

celého roku. 

 

Tabulka 5: Odhad investičních nákladů na rok 2008 

Položka NIM / HIM Název
Počet

(#)

Jednotková 
pořizovací hodnota

(Kč)

Datum 
pořízení

Odpisová 
skupina

Metoda 
odpisování

Doba odpisování
(roky)

1 HIM nová výloha 1                60 000 Kč 12.1.2008 3 rovnoměrné 10
2 HIM vybavení provozovny (stolek, křesílka) 1                20 000 Kč 3.3.2008 2 rovnoměrné 5
3 HIM uzamykatelné zasklené vitríny 5                  2 900 Kč 3.3.2008 2 rovnoměrné 5
4 HIM kosmetické lehátko 1                  7 500 Kč 30.6.2008 2 rovnoměrné 5
5 HIM sanita (nové sprchy, umyvadla, WC) 1                40 000 Kč 20.10.2008 2 rovnoměrné 5

6 celkem              142 000 Kč  

 

Investiční náklady v letech 2009 až 2011 odhaduje majitelka každým rokem o 10% 

vyšší než v roce předchozím tak, aby salon mohl každý rok uskutečnit nějakou větší 

investici. V roce 2011 by měly investiční náklady dosáhnout necelých 200 tisíc Kč. 

Jedná se o hrubý odhad, který bude postupně zpřesňován. 
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9.2 Provozní náklady 

 

Výše provozních nákladů je ovlivněna z velké části nákupem kosmetických 

prostředků, které jsou potřeba pro výkon práce a určené na doplňkový prodej. Dalšími 

vysokými položkami jsou náklady na elektrickou energii, plyn, vodu a ostatní náklady, 

kam se zařadily marketingové náklady, komunikace (telefon, fax, internet, poštovné), 

občerstvení a další. 

Celkové provozní náklady se dostanou na hladinu 640 tisíc Kč za období červenec 

až prosinec 2007 a na přibližně 1 390 tisíc Kč za rok 2008. V dalších letech předpokládá 

majitelka roční růst 8%. 

// Jednotlivé položky provozních nákladů – viz Příloha 1 // 

 

Tabulka 6: Odhad provozních nákladů na druhou polovinu roku 2007 a rok 2008 

Položka Název Náklady 2007
(Kč)

Náklady 2008
(Kč)

1 Údržba a úklid            34 800 Kč              75 600 Kč 
2 Kosmetické prostředky            87 600 Kč            192 720 Kč 
3 Produkty na prodej          220 200 Kč            484 440 Kč 
4 Elektrická energie            52 860 Kč            128 910 Kč 
5 Plyn              9 320 Kč              14 180 Kč 
6 Vodné a stočné            88 720 Kč            192 649 Kč 
7 Zdravotní a sociální pojištění majitelky            18 000 Kč              39 600 Kč 
8 Účetní služby            18 000 Kč              36 000 Kč 
9 Pojištění            18 000 Kč              18 000 Kč 
10 Provoz automobilu            15 760 Kč              47 172 Kč 
11 Poplatky městu a státní správě              4 000 Kč                4 400 Kč 
12 Ostatní náklady            70 800 Kč            155 760 Kč 

celkem          638 060 Kč         1 389 431 Kč  

 

9.3 Výnosy 

 

Plánované výnosy vychází z dohody mezi majitelkou a zaměstnanci (kolegy). 

Zaměstnanci budou platit 800 Kč/m2 měsíční nájem z plochy, kterou využívají pro svou 

práci, a 50% z tržeb. Ceník je závazný pro celý salon, nelze stanovovat ceny různé pro 

různé zaměstnance. 
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Cenová hladina bude nadprůměrná, protože se bude jednat o moderní, luxusní salon, 

který nabízí nejnovější trendy ve svém oboru. Průměrné ceny (bez DPH) byly navrženy 

následovně: 

� dámské kadeřnictví     700 Kč  

� pánské kadeřnictví     150 Kč  

� kosmetika a permanentní make-up   400 Kč  

� líčení, vizážistika, poradenství, barevná typologie 700 Kč  

� nehtová modeláž       300 Kč  

� solárium        5,88 Kč/minutu 

 

Měsíční propočet tržeb 

� dámského kadeřnictví: 2,5 osoby * 0,4 zakázek/hod * 700 Kč/zakázku * 

80% vytíženost = 89 600 Kč  

� pánské kadeřnictví: 1 osoba * 1,2 zakázky/hod * 150 Kč/hodinu * 

70% vytíženost = 20 160 Kč 

� kosmetika a permanentní make-up: 2 osoby * 1,0 zakázka/hod * 

400 Kč/hodinu * 75% vytíženost = 96 000 Kč  

� líčení, vizážistika, poradenství, barevná typologie: 1 osoba * 

0,3 zakázky/hod * 700 Kč/hod * 60% vytíženost = 22 378 Kč  

� nehtová modeláž: 1 osoba * 1,0 zakázka/hod * 300 Kč/hod * 55% vytíženost 

= 26 400 Kč  

� solárium: 0,5 osoby * 60,0 min/hod * 5,88 Kč/min * 55% vytíženost = 

15 529 Kč  

� recepční, prodej produktů: 1 osoba * 36 700 Kč zakoupené produkty určené 

k doplňkovému prodeji za měsíc * (1+33% marže) * 70% vytíženost = 

34 168 Kč 

 

Celkové výnosy za dobu fungování salonu ve druhé polovině roku by se tak měly 

skládat z 252 tisíc Kč za pronájem  70m2 určených k podnikání (ostatní plochy jsou 

společné či zázemí) a 684 tisíc Kč za polovinu tržeb, které zaměstnanci odvádějí, zbytek 

je jejich vlastní tržbou, ze které musí odvést daně. Průměrné příjmy zaměstnanců se 

odhadem mohou pohybovat mezi 20 a 48 tisíci Kč za měsíc. 
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Tabulka 7: Odhad výnosů za polovinu roku 2007 

Položka Zdroj výnosů
Podíl pro 
majitelku

Počet měsíců v 
roce

Celková roční 
částka
(Kč)

1 pronájem salonu kolegyním 56 000 4,5                   252 000 Kč 
2 50% tržeb: dámské kadeřnictví 50% 4,5                   201 600 Kč 
3 50% tržeb: pánské kadeřnictví 50% 4,5                     45 360 Kč 
4 50% tržeb: kosmetika a permanentní make-up 50% 4,5                   216 000 Kč 
5 50% tržeb: líčení, vizážistika, poradenství, barevná 50% 4,5                     50 350 Kč 
6 50% tržeb: nehtová modeláž 50% 4,5                     59 400 Kč 
7 50% tržeb: solárium 50% 4,5                     34 941 Kč 
8 50% tržeb: recepční, prodej produktů 50% 4,5                     76 877 Kč 

celkem                   936 528 Kč  

 

V roce 2008 by měly výnosy za celý rok plného fungování dosáhnout výše 

2 668 tisíc Kč. Další roky se počítá s ročním nárůstem o 5%, což je konzervativní 

odhad, takže by výnosy v roce 2011 mohly přesáhnout 3 miliony. V tomto případě je 

jasné, že majitelka bude plátcem DPH. 

 

Tabulka 8: Odhad výnosů v roce 2008 

Položka Zdroj výnosů Vytíženost
Počet měsíců v 

roce

Celková roční 
částka
(Kč)

1 pronájem salonu kolegyním 59 500 12                   714 000 Kč 
2 60% tržeb: dámského kadeřnictví 50% 12                   564 480 Kč 
3 60% tržeb: pánské kadeřnictví 50% 12                   127 008 Kč 
4 60% tržeb: kosmetika a permanentní make-up 50% 12                   604 800 Kč 

5
60% tržeb: líčení, vizážistika, poradenství, barevná 
typologie

50% 12                   140 979 Kč 

6 60% tržeb: nehtová modeláž 50% 12                   166 320 Kč 
7 60% tržeb: solárium 50% 12                     93 176 Kč 
8 60% tržeb: recepční, prodej produktů 50% 12                   257 359 Kč 

celkem                2 668 122 Kč  

 

9.4 Zajištění financí z cizích zdrojů 

 

Jak bylo řečeno, majitelka nemá vlastní finanční prostředky, protože je vydala na 

nákup nebytových prostor, kde funguje provozovna, do osobního vlastnictví. 

Prostřednictvím úvěru, který bude poskytnut na základě ručení touto vlastní 

nemovitostí, majitelka plánuje získat úvěr 600 tisíc Kč splatný čtvrtletně do 5 let. 

Pokud získá úvěr na začátku července 2007, první splátka bude k 30.9.2007 a 

poslední splátka 30.6.2012. Výše splátky se bude pohybovat od 48 tisíc Kč a bude se 

snižovat až na 30 900 Kč. Celkově majitelka splatí 789 tisíc Kč. 
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Kromě úvěru 600 tisíc Kč má majitelka běžný podnikatelský účet u Komerční banky 

s možností přečerpání (kontokorent) nebo nově i možností získat rychlý krátkodobý 

úvěr na pokrytí dočasných finančních potřeb. 

V případě, že majitelka nezíská úvěr v potřebné výši, ačkoliv je to při ručení vlastní 

nemovitostí nepravděpodobné, lze získat úvěry od nebankovních investorů nebo z fondů 

určených na rozvoj podnikání v ČR (českých, evropských). 

 

Tabulka 9: Předpokládaný splátkový kalendář 

Datum Základ Jistina Úrok Placeno

2.7.2007       600 000 Kč 
30.9.2007        600 000 Kč          30 000 Kč          18 000 Kč          48 000 Kč 

31.12.2007        570 000 Kč          30 000 Kč          17 100 Kč          47 100 Kč 
31.3.2008        540 000 Kč          30 000 Kč          16 200 Kč          46 200 Kč 
30.6.2008        510 000 Kč          30 000 Kč          15 300 Kč          45 300 Kč 
30.9.2008        480 000 Kč          30 000 Kč          14 400 Kč          44 400 Kč 

31.12.2008        450 000 Kč          30 000 Kč          13 500 Kč          43 500 Kč 
31.3.2009        420 000 Kč          30 000 Kč          12 600 Kč          42 600 Kč 
30.6.2009        390 000 Kč          30 000 Kč          11 700 Kč          41 700 Kč 
30.9.2009        360 000 Kč          30 000 Kč          10 800 Kč          40 800 Kč 

31.12.2009        330 000 Kč          30 000 Kč            9 900 Kč          39 900 Kč 
31.3.2010        300 000 Kč          30 000 Kč            9 000 Kč          39 000 Kč 
30.6.2010        270 000 Kč          30 000 Kč            8 100 Kč          38 100 Kč 
30.9.2010        240 000 Kč          30 000 Kč            7 200 Kč          37 200 Kč 

31.12.2010        210 000 Kč          30 000 Kč            6 300 Kč          36 300 Kč 
31.3.2011        180 000 Kč          30 000 Kč            5 400 Kč          35 400 Kč 
30.6.2011        150 000 Kč          30 000 Kč            4 500 Kč          34 500 Kč 
30.9.2011        120 000 Kč          30 000 Kč            3 600 Kč          33 600 Kč 

31.12.2011          90 000 Kč          30 000 Kč            2 700 Kč          32 700 Kč 
31.3.2012          60 000 Kč          30 000 Kč            1 800 Kč          31 800 Kč 
30.6.2012          30 000 Kč          30 000 Kč               900 Kč          30 900 Kč  

 

9.5 Toky finančních prostředků (Cash Flow) 

 

Majitelka si připravila přehled, jak by mohly vypadat peněžní toky firmy v prvních 

pěti letech podnikání. Dosadila sem i očekávanou daň z příjmu fyzických osob, která se 

ve skutečnosti může snižovat. 
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Tabulka 10: Cash Flow na roky 2007–2011 

Položka CASH FLOW 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011
1 Počáteční zůstatek              20 000 Kč            314 368 Kč         1 271 659 Kč         2 251 402 Kč         3 249 954 Kč 
2 Příjmy
3 a) za poskytnuté služby            936 528 Kč         2 668 122 Kč         2 801 528 Kč         2 941 605 Kč         3 088 685 Kč 
4 b) vklady společníků                      -   Kč                      -   Kč                      -   Kč                      -   Kč                      -   Kč 
5 Příjmy celkem            936 528 Kč         2 668 122 Kč         2 801 528 Kč         2 941 605 Kč         3 088 685 Kč 
6 Výdaje
7 a) na investiční náklady            509 000 Kč            142 000 Kč            156 200 Kč            171 820 Kč            189 002 Kč 
8 b) na provozní náklady            638 060 Kč         1 389 431 Kč         1 500 586 Kč         1 620 632 Kč         1 750 283 Kč 
9 c) splátky úvěrů, hypotéky              95 100 Kč            179 400 Kč            165 000 Kč            150 600 Kč            136 200 Kč 
10 Výdaje celkem         1 242 160 Kč         1 710 831 Kč         1 821 786 Kč         1 943 052 Kč         2 075 485 Kč 
11 Zdroje
12 a) bankovní úvěr            600 000 Kč                      -   Kč                      -   Kč                      -   Kč                      -   Kč 
13 b) dodatečné vklady. společníků                      -   Kč                      -   Kč                      -   Kč                      -   Kč                      -   Kč 
14 Zdroje celkem            600 000 Kč                      -   Kč                      -   Kč                      -   Kč                      -   Kč 
15 Konečný zůstatek            314 368 Kč         1 271 659 Kč         2 251 402 Kč         3 249 954 Kč         4 263 154 Kč  

 

9.6 Výkaz zisků a ztrát 

 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát uvádí následující tabulka. Počítá se v ní, že firma 

splácí úvěr. Dále bylo potřeba provést propočet předpokládané daně z příjmu fyzických 

osob dle současně platných pravidel. 

 

Tabulka 11: Výkaz zisků a ztrát na roky 2007–2011 

Položka výsledovky 2007 2008 2009 2010 2011

Provozní výnosy (= tržby) 936 528 Kč 2 668 122 Kč 2 801 528 Kč 2 941 605 Kč 3 088 685 Kč
Provozní náklady - materiál 638 060 Kč 1 389 431 Kč 1 500 586 Kč 1 620 632 Kč 1 750 283 Kč
Odpisy investičního majetku 64 058 Kč 119 614 Kč 125 237 Kč 135 817 Kč 171 899 Kč
Provozní hospodářský výsledek 234 410 Kč 1 159 077 Kč 1 175 705 Kč 1 185 155 Kč 1 166 503 Kč
Finanční výnosy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Finanční náklady 95 100 Kč 179 400 Kč 165 000 Kč 150 600 Kč 136 200 Kč
Finanční hospodářský výsledek -95 100 Kč -179 400 Kč -165 000 Kč -150 600 Kč -136 200 Kč
Mimořádné výnosy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Mimořádné náklady 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Mimořádný hospodárský výsledek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním 139 310 Kč 979 677 Kč 1 010 705 Kč 1 034 555 Kč 1 030 303 Kč
Odpočitatelné položky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Základ daně z příjmu 139 300 Kč 979 600 Kč 1 010 700 Kč 1 034 500 Kč 1 030 300 Kč
Daň z příjmu 17 983 Kč 268 700 Kč 278 652 Kč 286 268 Kč 284 924 Kč
Sleva na dani 3 600 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč
Hospodářský výsledek po zdanění 124 927 Kč 718 177 Kč 739 253 Kč 755 487 Kč 752 579 Kč  

 

Firma by měla být zisková od počátku podnikání. To je dáno vysokými tržbami, 

z nákladů se uplatňují vysoké provozní náklady (energie, produkty) a odpisy 

investičního majetku. Daň za druhou polovinu roku 2007 by měla být 18 tisíc Kč, 

v letech 2008–2001 se bude blížit k 300 tisícům Kč za rok. 
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9.7 Finanční ukazatele 

 

ROS
rentabilita tržeb (ROS - Return On Sales) představuje míru zisku připadající na jednu korunu tržeb (podíl čistého 
zisku/ztráty a tržeb). Rentabilita tržeb vypovídá o tom, jak dokáže podnik hospodařit při vynakládání prostředků, 
resp. kontrolovat náklady.  

2007 2008 2009 2010 2011 

0,133 0,269 0,264 0,257 0,244 

 

Předpokládané výsledky od roku 2008 říkají, že z jedné koruny tržeb firma získá 

více než čtvrtinu, tj. 25 haléřů čistého zisku. Pouze na počátku podnikání bude zisk 

pouze 13 haléřů, ale jedná se o zisk, ne ztrátu, podnikání bude od počátku v zisku. 

 

Úrokové krytí (včetně ostatních finančních nákladů)
ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát jsou nákladové úroky spolu s ostatními finančními náklady kryty 
provozním ziskem. Čím vyšší hodnoty úrokové krytí dosahuje, tím lépe, přičemž za kritickou bývá udávána 
hodnota 1, která signalizuje, že Váš podnik vydělává pouze na úroky a ostatní finanční náklady a na vlastníky 
společnosti tudíž z vyprodukovaného provozního zisku nezbude nic.  

2007 2008 2009 2010 2011 

2,465 6,461 7,125 7,870 8,565 

 

Ukazatel úrokového krytí se od počátku pohybuje nad hranicí 1, což znamená, že 

zbývá část zisku, která nekryje úroky a finanční náklady a lze ji použít k dalším 

investicím. 

 

ROI (Return on Investment)
Return on Investment - návratnost investice
ukazatel míry návratnosti (výnosnosti, rentability) investice rovnající se podílu průměrného ročního zisku a 
vložených prostředků (celkového vloženého kapitálu)  

2007 2008 2009 2010 2011 

0,208 1,197 1,232 1,259 1,254 

 

Ukazatel ROI postupně roste, jak se mění poměr čistého zisku a vložených 600 tisíc 

Kč. V roce 2007 dosahuje 0,208 a stoupá až na 1,254. 
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ROE (Return on Equity)

Return on Equity - návratnost vlastního kapitálu

ukazatel návratnosti (výnosnosti, rentability) vlastního kapitálu rovnající se podílu zisku a vlastního kapitálu
 

Zde není možné počítat, protože do podnikání majitelka nevkládá vlastní jmění. 

 

9.8 Výpočet bodu zvratu 

 

Bod zvratu (bod zlomu, kritický bod, break-event-point, BEP) znamená takové 

množství výkonů, kdy se výnosy rovnají nákladům (eventuelně příjmy výdajům, a 

obdobně dle kontextu). 

V případě kadeřnického a kosmetického studia není možné počítat bod zvratu na 

počet výrobků, protože nabízené služby jsou různorodé a každá vyžaduje různou úroveň 

kvalifikace zaměstnanců, různý čas, jiné kadeřnické či kosmetické přípravky, spotřebu 

energií, různý podíl lidské práce, apod. V tomto případě je rozumnější pracovat 

s celkovými příjmy a výdaji a soustředit se pouze na pohled finanční. 

 

V následujícím grafu je zobrazen vývoj celkových nákladů v čase, výnosů a 

kumulativního rozdílu mezi nimi. Tam, kde křivka kumulativních rozdílů protíná osu x, 

leží bod zvratu. 

 

Určení bodu zvratu
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Obrázek 6: Graf vývoje nákladů, výnosů a kumulativního rozdílu 
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K vyrovnání nákladů a výnosů dojde v květnu 2008. Pomocí lineární interpolace 

lze odhadnout, že přesným okamžikem, kdy se výnosy vyrovnají nákladům, tj. kdy se 

majitelce zaplatí všechny výdaje a začne realizovat zisk, je 6. květen 2008. 
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10 Plány na rozvoj salonu do budoucnosti 

 

 

Majitelka se rozhodla vybudovat luxusní kadeřnické a kosmetické studio, které bude 

poskytovat velmi kvalitní služby dámského a pánského kadeřnictví, kosmetiky, 

vizážistiky, líčení, permanentního líčení, poradenství, manikúry, pedikúry, dále 

solárium apod. 

Plány ve střednědobém a dlouhodobém horizontu byly uvedeny ve strategii firmy. 

V první fázi fungování se bude salon soustředit na vybudování dobrého jména a 

poskytování kvalitních služeb, aby tak přitáhl nové (či staronové) zákazníky a zajistil 

jejich návrat, aby se zvyšovala vytíženost zaměstnanců, a samozřejmě, aby salon 

fungoval po finanční stránce, tj. vydělal na pokrytí všech nákladů včetně splátek úvěru. 

Obecně budou všechny kroky směřovat k 

� zajištění finanční stability firmy, 

� vybudování stálé klientely, 

� neustálému zvyšování úrovně a nabídky služeb, 

� rozšiřování služeb salonu. 

 

Postupně je možné uvažovat o rozšiřování nabízených služeb a propracovanějšímu 

systému slev spolu s informační politikou a řízeným vztahem se zákazníky. Salon by 

mohl nabízet tetování (dočasné), prodlužování vlasů, lifting, možnost získání praxe a 

částečně výuku kadeřnictví a kosmetiky. Řízením vtahů se zákazníky je myšleno vedení 

databáze o zákaznících a její využívání k nabídce nových služeb nebo slev pravidelným 

zákazníkům, porozumění potřebám zákazníků, podávání informací a nabídek například 

formou SMS nebo e-mailů. Souběžně se bude rozšiřovat vzhled a funkčnost webových 

stránek s možností objednávek před internet a zavedením internetového obchodu na 

stránkách salonu určených k nákupu doplňkových produktů. 
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11 Závěr 

 

 

V bakalářské práci je vypracován podnikatelský záměr na rekonstrukci stávající 

provozovny kadeřnictví – kosmetika a otevření nového, modernizovaného kadeřnického 

a kosmetického studia. 

Při rozumném řízení nákladů a růstu výnosů má firma šanci na dlouhodobou 

existenci na velmi konkurenčním trhu. Pokud se podaří získat nové zákazníky, udržet si 

stávající zákazníky a uspokojit je tak, aby se do salonu vraceli, pak lze postupně 

rozšiřovat činnost salonu a zvyšovat kvalitu a šíři nabízených služeb. 

Majitelka vlastní nebytové prostory, kde provozovna funguje, a bude jimi ručit při 

získání úvěru ve výši 600 tisíc Kč, potřebných zejména na rekonstrukci a nové vybavení 

salonu. Veškeré investice a podnikání bude financováno z cizích zdrojů, protože 

majitelka již nemá vlastní prostředky, ty vynaložila na nákup provozovny. Finanční 

analýza ukazuje, že podnikání je realizovatelné a v horizontu pěti let přináší od počátku 

zisk. 

Majitelka má zkušenosti s vedením provozovny v oboru kadeřnických a 

kosmetických firem. Salon chce vést moderním způsobem, chce vybudovat luxusní 

studio orientované na náročné zákazníky v produktivním věku s širokou nabídkou 

služeb založených na špičkové kvalitě. 
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Příloha 1 – Analýza provozních nákladů 
2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 1
Číslo řádku Údržba a úklid M ěrná jednotka Potřeba Jednotková cena

(Kč/měsíc)
Náklady

(Kč)
Potřeba Jednotková cena

(Kč/měsíc)
Náklady

(Kč)
1 praní prádla (ručníky, prostěradla) Kč                 1 000 Kč            6 000 Kč                 1 200 Kč             14 400 Kč 
2 oprava a obměna prádla Kč                    500 Kč            3 000 Kč                    600 Kč               7 200 Kč 
3 drobné opravy (externí) Kč                 2 000 Kč          12 000 Kč                 2 000 Kč             24 000 Kč 
4 materiál na drobné opravy Kč                 1 000 Kč            6 000 Kč                 1 000 Kč             12 000 Kč 
5 úklidové prostředky Kč                 1 300 Kč            7 800 Kč                 1 500 Kč             18 000 Kč 

celkem Kč 34 800 Kč        75 600 Kč           

2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 2
Číslo řádku Kosmetické prostředky Měrná jednotka Potřeba Jednotková cena

(Kč/měsíc)
Náklady

(Kč)
Potřeba Jednotková cena

(Kč/měsíc)
Náklady

(Kč)
1 pro vlasovou péči Kč                 4 000 Kč          24 000 Kč                 4 400 Kč             52 800 Kč 
2 pro kosmetickou péči Kč                 4 200 Kč          25 200 Kč                 4 620 Kč             55 440 Kč 
3 pro vizážistiku, líčení, permanentní make-up Kč                 3 000 Kč          18 000 Kč                 3 300 Kč             39 600 Kč 
4 pro manikúru Kč                 1 000 Kč            6 000 Kč                 1 100 Kč             13 200 Kč 
5 pro pedikúru Kč                 1 000 Kč            6 000 Kč                 1 100 Kč             13 200 Kč 
6 pro solárium Kč                 1 400 Kč            8 400 Kč                 1 540 Kč             18 480 Kč 

celkem Kč 87 600 Kč        192 720 Kč         

2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 3
Číslo řádku Produkty na prodej M ěrná jednotka Potřeba Jednotková cena

(Kč/měsíc)
Náklady

(Kč)
Potřeba Jednotková cena

(Kč/měsíc)
Náklady

(Kč)
1 pro vlasovou péči Kč                 1 500 Kč            9 000 Kč                 1 650 Kč             19 800 Kč 
2 vlasové doplňky Kč                 1 500 Kč            9 000 Kč                 1 650 Kč             19 800 Kč 
3 pro kosmetickou péči Kč                 4 000 Kč          24 000 Kč                 4 400 Kč             52 800 Kč 
4 pro vizážistiku, líčení, permanentní make-up Kč                 3 500 Kč          21 000 Kč                 3 850 Kč             46 200 Kč 
5 pro manikúru Kč                 1 200 Kč            7 200 Kč                 1 320 Kč             15 840 Kč 
6 pro pedikúru Kč                 1 200 Kč            7 200 Kč                 1 320 Kč             15 840 Kč 
7 pro solárium, opalování Kč                 2 000 Kč          12 000 Kč                 2 200 Kč             26 400 Kč 
8 oblečení Kč               10 000 Kč          60 000 Kč               11 000 Kč           132 000 Kč 
9 odborné materiály Kč                 2 000 Kč          12 000 Kč                 2 200 Kč             26 400 Kč 
10 doplňky výživy Kč                 4 800 Kč          28 800 Kč                 5 280 Kč             63 360 Kč 
11 ostatní Kč                 5 000 Kč          30 000 Kč                 5 500 Kč             66 000 Kč 

celkem Kč 220 200 Kč      484 440 Kč         
Předpoklad: 70 km za den, 13 litrů na 100 km

2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 4
Číslo řádku Elektrická energie Měrná jednotka Potřeba za měsíc Jednotková cena

(Kč za měrnou 
jednotku / měsíc)

Náklady
(Kč)

Potřeba za 
měsíc

Jednotková cena
(Kč za měrnou 

jednotku / měsíc)

Náklady
(Kč)

1 za odběrné místo počet 1                    500 Kč            3 000 Kč 1                    535 Kč               6 420 Kč 
2 za vysoký/nízký tarif MW/h 2                 1 424 Kč          17 088 Kč 2,5                 1 424 Kč             42 720 Kč 
3 za distribuované množství elektřiny MW/h 2                 2 231 Kč          26 772 Kč 2,5                 2 231 Kč             66 930 Kč 
4 za příkon dle velikosti hlavního jističe počet                 1 000 Kč            6 000 Kč                 1 070 Kč             12 840 Kč 

celkem Kč 52 860 Kč        128 910 Kč         
předpoklad: plánované zvýšení cen elektrické energie o 6,9%
zdroj: www.pre.cz

2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 5
Číslo řádku Plyn Měrná jednotka Potřeba za měsíc Jednotková cena

(Kč za měrnou 
jednotku)

Náklady
(Kč)

Potřeba za 
měsíc

Jednotková cena
(Kč za měrnou 

jednotku)

Náklady
(Kč)

1 zemní plyn kWh 800                   0,90 Kč            4 320 Kč 850                   0,90 Kč               9 180 Kč 
2 revize kotle ročně            5 000 Kč               5 000 Kč 

celkem Kč 9 320 Kč          14 180 Kč           
Malý odběratel je fyzická či právnická osoba s ročním odběrem zemního plynu do 630 000 kWh.
zdroj: www.ppas.cz  
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2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 6
Číslo řádku Vodné a stočné Měrná jednotka Potřeba za měsíc Jednotková cena

(Kč za měrnou 
jednotku)

Náklady
(Kč)

Potřeba za 
měsíc

Jednotková cena
(Kč za měrnou 

jednotku)

Náklady
(Kč)

1 vodné m3 350                 22,39 Kč          47 020 Kč 380                 22,39 Kč           102 101 Kč 

2 stočné m3 350                 19,86 Kč          41 700 Kč 380                 19,86 Kč             90 549 Kč 

celkem Kč 88 720 Kč        192 649 Kč         
zdroj: www.pvk.cz

2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 7
Číslo řádku Zdravotní a sociální pojištění majitelky M ěrná jednotka Jednotková cena 

(Kč za měsíc)
Náklady

(Kč)
Potřeba

(počet kusů / 
osob)

Jednotková cena
(Kč/měsíc)

Náklady
(Kč)

1 měsíční záloha na zdrav.pojištění Kč                 2 000 Kč          12 000 Kč                 2 200 Kč             26 400 Kč 
2 měsíční záloha na sociální pojištění Kč                 1 000 Kč            6 000 Kč                 1 100 Kč             13 200 Kč 

celkem Kč 18 000 Kč        39 600 Kč           
minimální pojištění: zdravotní 1218 Kč, sociální 630 Kč

2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 8
Číslo řádku Účetní služby Měrná jednotka Potřeba

(počet kusů / 
osob)

Jednotková cena
(Kč/měsíc)

Náklady
(Kč)

Potřeba
(počet kusů / 

osob)

Jednotková cena
(Kč/měsíc)

Náklady
(Kč)

1 účetnictví Kč 1                 3 000 Kč          18 000 Kč 1                 3 000 Kč             36 000 Kč 

celkem Kč 18 000 Kč        36 000 Kč           

2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 9
Číslo řádku Pojištění Měrná jednotka Potřeba

(počet kusů / 
osob)

Jednotková cena
(Kč/rok)

Náklady
(Kč)

Potřeba
(počet kusů / 

osob)

Jednotková cena
(Kč/rok)

Náklady
(Kč)

1 pojištění objektu - povinné Kč 1               14 000 Kč          14 000 Kč 1               14 000 Kč             14 000 Kč 
2 pojištění odpovědnosti na škodě Kč 1                 4 000 Kč            4 000 Kč 1                 4 000 Kč               4 000 Kč 

celkem Kč 18 000 Kč        18 000 Kč           
"zaměstnanci" jsou na živnostenský list, platí si pojištění sami

2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 10
Číslo řádku Provoz automobilu Měrná jednotka Potřeba

(počet kusů / 
osob)

Jednotková cena
(Kč/rok)

Náklady
(Kč)

Potřeba
(počet kusů / 

osob)

Jednotková cena
(Kč/rok)

Náklady
(Kč)

1 povinné ručení Kč 0                 5 900 Kč                 -   Kč 1                 6 000 Kč               6 000 Kč 
2 havarijní pojištění Kč 0                 7 500 Kč                 -   Kč 1                 7 500 Kč               7 500 Kč 
3 opravy, náhradní díly Kč 2                 5 000 Kč          10 000 Kč 3                 7 000 Kč             21 000 Kč 
4 pohonné hmoty km 2 400                   2,40 Kč            5 760 Kč 4 800                   2,64 Kč             12 672 Kč 

celkem Kč 15 760 Kč        47 172 Kč           
"zaměstnanci" jsou na živnostenský list, platí si pojištění sami

2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 11
Číslo řádku Poplatky městu a státní správě Měrná jednotka Potřeba

(počet kusů / 
osob)

Jednotková cena 
(Kč za měsíc)

Náklady
(Kč)

Potřeba
(počet kusů / 

osob)

Jednotková cena 
(Kč za měsíc)

Náklady
(Kč)

1 poplatek městu Kč 1                 4 000 Kč            4 000 Kč 1 4 400               4 400 Kč 
celkem Kč 4 000 Kč          4 400 Kč             

2007 2007 2007 2008 2008 2008

Tabulka 12
Číslo řádku Ostatní náklady Měrná jednotka Jednotková cena 

(Kč za měsíc)
Náklady

(Kč)
Jednotková cena 

(Kč za měsíc)
Náklady

(Kč)
1 marketingové náklady Kč                 2 000 Kč          12 000 Kč                 2 200 Kč             26 400 Kč 
2 kancelářské potřeby Kč                 2 000 Kč          12 000 Kč                 2 200 Kč             26 400 Kč 
3 komunikace (telefon, fax, internet, poštovné) Kč                 2 300 Kč          13 800 Kč                 2 530 Kč             30 360 Kč 
4 likvidace odpadů Kč                    500 Kč            3 000 Kč                    550 Kč               6 600 Kč 
5 občerstvení Kč                 5 000 Kč          30 000 Kč                 5 500 Kč             66 000 Kč 

celkem Kč 70 800 Kč        155 760 Kč         



 

60 

 

Příloha 2 – Detailní analýza peněžních toků 2007–2008 

Položka CASH FLOW 2007 I-07 II-07 III-07 IV-07 V-07 VI-07 VII-07 VIII-07 IX-07 X-07 XI-07 XII-07
1 Počáteční zůstatek 20 000 453 657 2 372 56 146 157 920 259 694
2 Příjmy
3 a) za poskytnuté služby 0 104 059 208 117 208 117 208 117 208 117
4 b) vklady společníků 0 0 0 0 0 0
5 Příjmy celkem 0 104 059 208 117 208 117 208 117 208 117
6 Výdaje
7 a) na investiční náklady 60 000 449 000 0 0 0 0
8 b) na provozní náklady 106 343 106 343 106 343 106 343 106 343 106 343
9 c) splátky úvěrů, hypotéky 0 0 48 000 0 0 47 100
10 Výdaje celkem 166 343 555 343 154 343 106 343 106 343 153 443
11 Zdroje
12 a) bankovní úvěr 600 000 0 0 0 0 0
13 b) dodatečné vklady. společníků 0 0 0 0 0 0
14 Zdroje celkem 600 000 0 0 0 0 0
15 Konečný zůstatek 453 657 2 372 56 146 157 920 259 694 314 368

Položka CASH FLOW 2008 I-08 II-08 III-08 IV-08 V-08 VI-08 VII-08 VIII-08 IX-08 X-08 XI-08 XII-08
1 Počáteční zůstatek 314 368 360 926 467 483 493 341 599 898 706 456 760 214 866 771 973 329 1 035 486 1 102 044 1 208 601
2 Příjmy
3 a) za poskytnuté služby 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344
4 b) vklady společníků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Příjmy celkem 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344 222 344
6 Výdaje
7 a) na investiční náklady 60 000 0 34 500 0 0 7 500 0 0 0 40 000 0 0
8 b) na provozní náklady 115 786 115 786 115 786 115 786 115 786 115 786 115 786 115 786 115 786 115 786 115 786 115 786
9 c) splátky úvěrů, hypotéky 0 0 46 200 0 0 45 300 0 0 44 400 0 0 43 500
10 Výdaje celkem 175 786 115 786 196 486 115 786 115 786 168 586 115 786 115 786 160 186 155 786 115 786 159 286
11 Zdroje
12 a) bankovní úvěr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 b) dodatečné vklady. společníků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Zdroje celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konečný zůstatek 360 926 467 483 493 341 599 898 706 456 760 214 866 771 973 329 1 035 486 1 102 044 1 208 601 1 271 659 


