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1 Úvod 

Kaţdý člověk, který se rozhodne podnikat, se musí nejprve zamyslet nad svými 

schopnostmi, dovednostmi, přesvědčením začít podnikat a zejména o reálnosti úspěchu 

podnikatelského záměru. Podnikání s sebou přináší nutnost znalosti legislativy, 

problematiky daní a dalších povinností vůči státu, předpokládá jistou schopnost 

organizace a řízení lidí, ale zejména přináší nutnost čelit podnikatelskému riziku. 

K minimalizaci podnikatelských rizik slouţí sestavení podnikatelského plánu.  

Díky kvalitnímu podnikatelskému plánu pro zaloţení podniku si člověk utvoří 

lepší představu o financování, trţních moţnostech, potenciálních zákaznících a 

strategiích, které by měl následovat. Na základě podnikatelského plánu následně 

dochází k rozhodnutí, zda do podnikání skutečně vstoupit. 

Cílem této diplomové práce je sestavení reálného a proveditelného 

podnikatelského plánu pro zaloţení internetové prodejny s pánskou módou zaměřenou 

na exkluzivnější značky. Forma prodeje prostřednictvím internetové prodejny byla 

zvolena proto, ţe v posledním desetiletí dochází ke stálému rozvoji prodeje přes 

Internet, lidé si na tento způsob nakupování více zvykají a stále častěji tímto způsobem 

nakupují. Internetový prodej má obecně výhodu v omezení fixních nákladů ve srovnání 

s kamennými prodejnami, které vyţadují větší prostory na lukrativnějších místech. 

Nákup přes Internet má dále výhodu v jednoduchosti a rychlosti výběru a objednání 

poţadovaného zboţí, coţ jistě ocení naši zákazníci, kterými budou muţi s vyššími 

příjmy, kteří mají obvykle méně volného času pro nakupování. 

Tato forma prodeje má však nevýhodu v absenci moţnosti fyzického kontaktu 

zákazníka s nakupovaným zboţím, coţ je v případě nákupu oblečení značným 

omezením. Tuto nevýhodu je však moţné redukovat poskytováním moţnosti 

jednoduché a bezplatné výměny či vrácení zboţí.  

Internetová prodejna je zaměřena na oblast pánské módy exkluzivnějších 

značek. Tato oblast byla zvolena proto, ţe nabídka pánské módy prostřednictvím 

Internetu není dostatečná. Předmětem prodeje budou dále značky, které nejsou v České 

republice zastoupeny ani kamennými prodejnami i přes to, ţe jsou v jiných zemích 
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Evropy poměrně populární. V současnosti je pro české zákazníky nákup těchto značek 

náročný, protoţe zákazníci je musí nakupovat ze zahraničí prostřednictvím 

cizojazyčných e-shopů, případně za nákupy cestovat. 
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2 Vymezení problému, cíle a metod práce 

Cílem této diplomové práce je sestavení reálného a proveditelného 

podnikatelského plánu pro zaloţení internetové prodejny s pánskou módou, který by 

měl slouţit jako příprava pro úspěšný vstup do podnikání. Podnikatelský plán slouţí 

k odhalení všech potenciálních rizik a různých nebezpečí, které mohou zakládaný 

podnik ovlivnit, díky čemuţ se podnikatel na tato rizika můţe připravit. 

Trh s módou v České republice lze na první pohled první pohled povaţovat za 

naplněný, ale není to zcela pravda. Na českém trhu není příliš věnována pánské módě 

menších a exkluzivnějších značek, jako například Religion, Amplified, 55DSL a další, 

které jsou v zahraničí poměrně oblíbené. Co se týče internetového prodeje, je 

konkurence ještě menší. Na českém trhu působí jen několik internetových prodejen 

nabízejících pánskou značkovou módu. Tyto prodejny jsou navíc zaměřeny téměř 

výhradně na mladé muţe, protoţe nabízí zejména hip-hopovou a street-wearovou módu. 

Tuto mezeru na trhu bude moţné vyplnit právě zamýšlenou internetovou prodejnou, 

která se zaměří i na starší muţe a zejména na u nás nenabízené značky, které zákazníci 

dosud museli nakupovat pouze v zahraničí. Dále bude mít konkurenční výhodu 

v nabídce širokého sortimentu zboţí pro vytvoření celého outfitu. 

Předmětem práce je tedy bliţší analýza podmínek na trhu a sestavení 

podnikatelského plánu, který podá veškeré informace potřebné k zaloţení úspěšného 

podniku. Podnikatelský plán vychází z teoretických podkladů, které slouţí jako 

informační základ pro sestavení plánu pro kterýkoli obor podnikání. Podnikatelský plán 

by měl dále vycházet z výsledků analýz obecného a oborového okolí tak, aby odráţel 

skutečné podmínky na trhu a byl jim přizpůsoben tak, aby podnik odolal všem trţním 

rizikům a generoval vlastníkům zisk. 

2.1 Použité metody při zpracování práce 

Základní metodou, která byla pouţita při sestavování této diplomové práce, je 

analýza. Tato metoda spočívá v rozloţení zkoumaného celku na dílčí prvky, které jsou 

poté podrobněji zkoumány. Cílem tohoto zkoumání je nalézt mezi jednotlivými prvky 

různé vazby a závislosti. (4) Metoda analýzy byla vyuţita k sestavení analýzy obecného 
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okolí podniku (SLEPT analýza), pomocí které byl zkoumán vliv jednotlivých oblastí na 

zakládaný podnik. Dále byla sestavena analýza konkurence, ve které byly zkoumány 

další podniky působící na daném trhu a míra jejich vlivu na podnik. Závěry 

z předchozích analýz byly pouţity jako podklad pro vytvoření SWOT analýzy. 

Další pouţitou metodou byla dedukce, která vyvozuje jedinečné poznatky 

z obecných poznatků za pouţití logiky. Metoda dedukce byla pouţita při zjišťování 

poznatků o prostředí, ve kterém bude podnik působit, například při zjišťování, jakými 

zákony se bude muset podnik řídit a podobně. 

Při sestavování podnikatelského plánu byla pouţita i srovnávací metoda, která 

spočívá ve zjišťování rozdílů a shodných prvků mezi objekty. Této metody bylo vyuţito 

zejména při sestavování finančního plánu pro jednotlivé roky podnikání a jeho 

zhodnocení. 
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3 Teoretická východiska práce 

3.1 Podnikatelský plán – o co se jedná 

Podnikatelský plán je v podstatě utříděný přehled myšlenek a strategií podnikatele 

rozdělených do logických celků. Dělí se obvykle na části popisující vlastní podstatu 

podnikání a moţnosti jeho růstu, marketingové strategie, organizaci firmy, ale 

především obsahuje finanční plán, který je pro investory zpravidla nejdůleţitější částí 

podnikatelského plánu, protoţe zobrazuje faktické údaje o plánovaných nákladech, 

výnosech, cash-flow a další finanční ukazatele. 

Autoři literatury zabývající se problematikou podnikatelských plánů definují 

podnikatelský plán takto: 

Hisrich a Peters 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovávaný podnikatelem, popisující 

všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se zaloţením i chodem podniku.“ (6) 

Wupperfeld 

„Podnikatelský plán je koncepce podniku v písemné podobě. Obsahuje mj.: 

• Cíle a strategie podniku. 

• Podnikatelský záměr a jeho přednosti. 

• Vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů. 

• Další kroky budování podniku. 

• Plánování obratu, hospodářského výsledku a financování.“ (10) 

A za jakým účelem je podnikatelský plán sestavován? V první řadě je sestavován 

jako dokument potřebný pro jednání s externími investory v případě potřeby 

dodatečných finančních zdrojů. Slouţí k doloţení reálnosti záměrů podnikatele, 

vyjádření jeho myšlenek a strategií při jednání s bankami, případně soukromými 

investory. 

Dále můţe slouţit menším podnikatelům (převáţně ţivnostníkům) jako prostředek 

k utřídění vlastních myšlenek. Pro podnikatele je zpravidla lepší „dát své myšlenky na 
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papír“ jak z hlediska přehlednosti, tak i k usnadnění prezentace vlastních myšlenek 

dalším osobám. 

3.2 Důvody pro sestavení podnikatelského plánu 

Kaţdý tvůrce podnikatelského plánu by se měl na začátku vţdy zamyslet, pro 

jaký účel vlastně podnikatelský plán sestavuje. Nejprve je nutné si uvědomit, zda je plán 

sestavován pro účely podniku nebo pro mimopodnikové účely. 

Pokud jde o plán sestavovaný pro podnik samotný, můţe jít o podnikatelský plán 

určený především pro majitele nebo naopak pro manaţery. Jak uvádí Koráb (8), důvody 

sestavení plánu pro vnitřní potřebu podniku jsou následující: 

Plán sestavovaný pro majitele 

• Zahájení podnikání 

• Růst podniku 

• Strategie 

• Změna 

• Kalkulace peněz 

Plán sestavovaný pro manaţery 

• Studie proveditelnosti 

• Odstranění neznámého 

• Vytvoření týmu 

• Pomoc při shánění peněz 

V případě, ţe je podnikatelský plán sestavován pro externí subjekty, důvodem je 

zpravidla potřeba zajištění finančních prostředků. Poskytovateli těchto prostředků jsou 

obvykle banky nebo soukromí investoři. 

Následující kapitoly této práce budou zaměřeny na podnikatelské plány slouţící 

hlavně jako dokument, sestavený za účelem získání finančních prostředků a také jako 

nástroj k utřídění myšlenek při zahájení podnikání. 
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3.3 Základní části podnikatelského plánu 

Podnikatelské plány mají obecně pouţívanou formu, kterou je vhodné dodrţet 

zejména při jednání s bankami, které ho mohou dokonce vyţadovat určitou předepsanou 

formu. V této kapitole budou uvedeny jednotlivé části podnikatelského plánu a bude 

nastíněn obsah jednotlivých částí. 

3.3.1 Exekutivní souhrn 

Podnikatelský plán zpravidla začíná částí nazvanou Exekutivní souhrn. Pro tuto 

část bývá uţíván i název Elevator pitch, který dobře vystihuje podstatu této části. Jde o 

stručné, zpravidla dvoustránkové, shrnutí podnikatelského plánu. Exekutivní souhrn by 

měl být zaměřen zejména na konkurenční výhody podniku, charakteristiku podnikání a 

základní finanční údaje o tom, co poskytne investorům/vlastníkům. Dále obsahuje 

základní údaje o zakladateli, nabízeném produktu nebo sluţbách a strategii podniku. Jde 

tedy o jakýsi souhrn základních myšlenek podnikatelského plánu, které je krátké a 

mohlo by být předneseno případnému investorovi i cestou výtahem. Odtud tedy pochází 

název Elevator pitch. 

Exekutivní souhrn je sice uváděn v samém úvodu podnikatelského plánu, ale 

měl by být sestavován jako poslední, protoţe čerpá ze všech kapitol podnikatelského 

plánu. 

3.3.2 Popis podniku 

Jako druhá kapitola podnikatelského plánu je zařazován popis podniku. Základní 

údaje o podniku je vhodné uvádět v tabulce z důvodu lepší přehlednosti. Tabulka by 

měla obsahovat (8): 

• Právní formu podnikání (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 

OSVČ ...) 

• Klíčovou ţivnost/ţivnosti (OKEČ, CZ-NACE) 

• Jméno a adresu zakladatele 

• Sídlo podniku 

• Zda podnik povede účetnictví 

• Zda je podnik plátcem DPH 
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• Kontaktní údaje 

Kromě tabulky se základními údaji popis podniku obsahuje popis charakteristiky 

podnikání, poskytovaných výrobků nebo sluţeb, vizi podniku a jeho dlouhodobé 

strategické cíle. Dále se uvádí informace o vedení podniku (jeho manaţerech), 

organizační struktura podniku a s ní související zaměstnanecká politika. 

V této části plánu uvádí mimo jiné podnikatel právní formu, kterou pro svou 

firmu zvolil. Jde o důleţité rozhodnutí, které musí být posuzováno z mnoha úhlů 

pohledu. Jde o sloţité rozhodování, protoţe nelze jednoznačně doporučit univerzálně 

vhodnou právní formu, protoţe pro kaţdého podnikatele se hodí jiná. Proto je nutné 

posoudit základní výhody a nevýhody jednotlivých právních forem a na jejich základě 

učinit rozhodnutí. 

Prvním rozhodovacím faktorem by mělo být, zda chce podnikatel podnikat jako 

fyzická či právnická osoba. Podnikání jako fyzická osoba s sebou přináší méně 

administrativních záleţitostí, ale na druhou stranu s sebou nese nevýhodu v ručení za 

závazky firmy. Naopak podnikání jako právnická osoba je ručení niţší, ale 

administrativní nároky jsou vyšší. 

Podnikat jako fyzická osoba lze na základě ţivnostenského oprávnění nebo 

jiného oprávnění dle zvláštních předpisů. Lze také utvořit sdruţení fyzických osob, 

které je vhodné v případě nedostatku kapitálu, a bývá vyuţíváno často řemeslníky a 

podobnými profesemi. 

Mezi právnické osoby se řadí druţstva a obchodní společnosti, na které je tato 

práce zaměřena a ty se dále dělí na osobní společnosti a kapitálové společnosti. Do 

osobních společností patří veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Do 

kapitálových společností patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 

(10) 

Zvolená právní forma samozřejmě nemusí být konečná během celého ţivota 

firmy, protoţe je moţné přejít na jinou. Toto bývá vyuţíváno zejména při růstu firmy a 

to například ze ţivnosti na společnost s ručením omezeným. (10) 

Tato diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr pro zaloţení 
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společnosti s ručením omezeným, proto bude uveden podrobnější popis pouze pro tento 

druh právnické osoby. 

Společnost s ručením omezeným 

U této právní formy podnikání společníci neručí za závazky společnosti svým 

majetkem. Společnost ručí svým celým majetkem a její základní kapitál je tvořen 

vklady společníků a musí být minimálně 200 000 Kč. Společníky mohou být jak fyzické 

osoby, tak i osoby právnické. Existuje zde však omezení, ţe jedna fyzická osoba můţe 

být společníkem pouze ve třech společnostech s ručením omezeným. Zaloţení 

společnosti s ručením omezeným je spojeno s větším mnoţstvím administrativních 

úkonů neţ ostatní právní formy, které jsou uvedeny v předchozí části textu. K zaloţení 

je nutné sepsat a notářsky ověřit společenskou smlouvu, která musí obsahovat: 

• název a sídlo společníků 

• určení společníků 

• předmět podnikání 

• výše základního kapitálu a výše vkladu kaţdého společníka včetně způsobu a 

lhůty splácení vkladu 

• jména a bydliště jednatelů a způsob, jakým jednají jménem společnosti 

• jména a bydliště dozorčí rady 

• určení správce vkladu atd. (10) 

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. 

Výhody 

• Omezené ručení společníků 

• Vklad není nutné splatit najednou 

• Moţnost stanovení kontrolního orgánu 

• Při rozhodování není vţdy nutný souhlas všech společníků 

Nevýhody 

• Potřeba základního kapitálu v minimální výši 200 000 Kč 

• Administrativně náročné zaloţení a činnost společnosti 
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• Zisk daněn daní z příjmů právnických osob a podíly sráţkovou daní 

• Vzhledem k omezenému ručení společníků nepůsobí tak důvěryhodně jako 

osobní společnosti (10) 

3.3.3 Popis výrobku nebo služby 

Nedílnou součástí podnikatelského plánu musí být samozřejmě popis výrobku 

nebo sluţby, kterou chce podnikatel nabízet. Jedná se o základní myšlenku, se kterou 

jde podnikatel na trh, a proto by ta to část měla být řádně zpracována jiţ ve fázi příprav 

na zaloţení podniku. Nejedná se samozřejmě pouze o samotný výrobek nebo sluţbu, ale 

o další faktory s nimi spojené. Jde o cenové podmínky, různé slevy apod., dále o 

přidruţené sluţby, které budeme nabízet na podporu prodeje a další. Ke zpracování této 

části je vhodné vyuţít metodu Marketingový mix, která je popsána v následující části 

zabývající se analýzami. Je samozřejmě vhodné v této části uvést hlavní rozdíly 

nabízených výrobků a sluţeb oproti konkurenci, které tvoří naši konkurenční výhodu. 

Tedy faktory, které nám mají zaručit úspěch na trhu. 

3.3.4 Popis trhu 

V podnikatelském plánu by měl být uveden trh, na který náš podnik směřuje, 

včetně cílového segmentu na tomto trhu. Obecně řečeno, trh pro náš výrobek či sluţbu 

je vlastně souhrnem všech moţných vyuţití námi nabízeného výrobku či sluţby. Tento 

trh však není homogenní a proto není pravděpodobné, ţe náš výrobek nebo sluţba 

zaujme všechny zákazníky na tomto trhu. Proto je potřeba vytyčit si určitý uţší segment 

trhu, na který se zaměříme. Tento segment by měl být snadno přístupný pro náš podnik, 

zákazníci na tomto trhu by měli mít co nejvyšší uţitek z našich výrobků či sluţeb a měli 

by být ochotni za ně zaplatit. (10) 
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Obrázek 1. Výběr trhu (10, s.64) 

 

Při určování cílového segmentu trhu by se měl podnikatel řídit kritérii 

segmentace, která mu pomohou určit zákazníky, kteří mají potřeby a nákupní chování 

odpovídající námi nabízeným výrobkům či sluţbám. Případně je moţné tyto výrobky či 

sluţby upravit dle zjištěných poţadavků, jelikoţ se stále nacházíme ve fázi vývoje. 

Samozřejmě nesmíme při výběru segmentu zapomenout na to, ţe cílový trh musí mít 

dostatečný objem pro vytvoření uspokojivého zisku. 

Obrázek 2. Kritéria segmentace cílového trhu (1, s.65) 

Údaje pro námi prováděné analýzy trhů se dají získat například od statistického 

úřadu, z informačních materiálů ministerstev, municipalit, Hospodářské komory ČR, 

různých oborových organizací, tisku, Internetu a dalších. 
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3.3.5 Analýzy postavení podniku na trhu, konkurence a marketing 

Nedílnou součástí kaţdého podnikatelského plánu jsou analýzy. Tato část 

dokládá moţnost úspěchu zamýšleného plánu konkrétními údaji o cílovém trhu, 

konkurenci a moţnostech samotného podniku. Vstup do podnikání bez řádně 

provedených analýz má velice malou pravděpodobnost úspěchu. Kvalitně provedené 

analýzy podnikatelského prostředí sice riziko neúspěchu neodstraní úplně, ale mohou ho 

významně sníţit tím, ţe se podnikatel připraví na nepříznivé situace. 

Analýzy mohou být rozčleněny do dvou základních skupin a to na vnější a 

vnitřní. Vnější analýzy se zabývají okolím podniku, které se dělí na obecné okolí a 

oborové okolí. Do obecného okolí spadají zejména platná legislativa, sociální, 

ekonomické, politické a technologické okolí. K jejich analýze bývá vyuţívána metoda 

SLEPT. Název této metody se skládá z počátečních písmen výše uvedených částí 

obecného okolí. 

• Sociální okolí – zejména demografické ukazatele (velikost populace, věková 

struktura obyvatelstva, etnické rozloţení, vyznání atd.), makroekonomické ukazatele 

(míra nezaměstnanosti) ale i přístup ke korupci, místní zvyklosti a podobně 

• Legislativa – existence platných zákonů (zejména z oblasti daní, obchodního 

práva a pracovního práva), úroveň soudnictví, vymahatelnost práva, srozumitelnost 

zákonů 

• Ekonomické okolí – hospodářské ukazatele (HDP, úrokové míry, vývoj inflace, 

vývoj měnových kurzů a měnová stabilita atd.), státní podpora podnikání, daňová 

politika a přístup k financím (úrokové míry, poplatky za poskytnutí půjčky, bankovní 

systém) 

• Politické okolí – stabilita země, vývoj politických názorů, přístup politiků 

k podnikání a politické vlivy nestátních subjektů 

• Technologické okolí – objevy a aplikace nových technologií, nová vyuţití 

stávajících technologií, státní podpora výzkumu a vývoje 
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 Někdy tato analýza bývá rozšířena na SLEPTE o ekologické okolí, do kterého se 

řadí přírodní vlivy a legislativní omezení spojená s environmentální politikou. (5) 

Co se týče oborového okolí, jde především o konkurenční podniky, dodavatele a 

odběratele podniku. K analýze jejich vlivu je vyuţíván Porterův model konkurenčních 

sil, který se skládá z pěti základních sil. Porter (6) předpokládal, ţe úspěch v odvětví 

závisí na pěti dynamických faktorech ovlivňujících náklady, ceny a potřebu investic. 

Těmito faktory jsou vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla odběratelů, hrozba 

vstupu nových konkurentů, rivalita stávajících konkurentů a riziko konkurence 

substitutů. Podnik vstupující do nového odvětví můţe analýzou těchto pěti sil určit 

přitaţlivost toho konkrétního odvětví. Na obrázku 1 je graficky znázorněno působení 

uvedených pěti sil. Je však důleţité posuzovat vlivy těchto sil v kaţdém odvětví 

individuálně, protoţe váha jednotlivých sil můţe být v kaţdém odvětví jiná díky jeho 

unikátní struktuře. (5) 

Obrázek 3. Pět sil formujících strukturální atraktivitu odvětví (9, s. 235) 
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• Vyjednávací síla dodavatelů – síla dodavatele při určování cen a úrovně jakosti 

výrobků a sluţeb (vysoká v případě monopolu) nebo moţnost změny dodavatele 

v konkurenta tím, ţe by sám začal prodávat své výrobky a sluţby zákazníkům. Vysokou 

vyjednávací sílu mají především výrobci unikátních výrobků, které jsou nezbytné pro 

výkon činnosti podniku. Pro omezení vyjednávací síly dodavatele je vhodné 

vybudování dlouhodobých vztahů a získání dalších dodavatelských zdrojů. 

Cílem analýzy tohoto faktoru je nalezení odpovědi na otázku, jak omezit 

vyjednávací sílu dodavatelů. (5) 

• Vyjednávací síla odběratelů – jak moc můţe odběratel ovlivnit cenu výrobků a 

sluţeb (vysoká v případě monopsonu) nebo zda si můţe odběratel vyrábět výrobky sám 

nebo si zajistit sluţby vlastními silami. Čím vyšší tyto schopnosti odběratel má, tím 

niţší je atraktivita odvětví. Je to způsobeno zvýšenou vyjednávací silou odběratele, 

který vyţaduje niţší ceny při vyšší kvalitě a pro něj výhodných dodacích podmínkách, 

coţ jde na úkor zisku podniku. Nejvyšší vyjednávací sílu mají koncentrovaní 

odběratelé, pro které nakupovaný produkt tvoří většinu nákladů a produkt není příliš 

diferencovaný. 

Cílem analýzy tohoto faktoru je nalezení cesty ke sníţení vyjednávací síly 

odběratelů. (5) 

• Hrozba pohyblivosti – jde o nové subjekty vstupující na trh s obdobnými 

výrobky či sluţbami, kteří tvoří přímou konkurenci. Riziko vstupu nových konkurentů 

se dá odhadnout na základě znalosti bariér vstupu do konkrétního odvětví. Tyto bariéry 

závisí především na existenci následujících faktorů: úspory z rozsahu, kapitálová 

náročnost vstupu do odvětví, přístup k distribučním kanálům, očekávaná reakce 

zavedených firem, diferenciace výrobků a legislativa a zásahy vlády. Úroveň těchto 

bariér potom ovlivňuje samotnou atraktivitu odvětví. Jde především o poměr vstupních 

a výstupních bariér. Nejhorším případem je nízká úroveň vstupních bariér při vysokých 

výstupních bariérách. V takovém případě má neúspěšná společnost značné problémy 

opustit v případě nepříznivého vývoje trh. Naopak v případě vysokých vstupních bariér 

a nízkých výstupních jde o výhodnou situaci pro zavedené podniky, jelikoţ nejsou 

ohroţeny vstupem nových podniků, ale mají moţnost kdykoliv odejít z odvětví. 
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Cílem analýzy tohoto faktoru je nalezení způsobů zvýšení vstupních bariér. (5) 

• Rivalita stávajících konkurentů – úroveň konkurence na trhu, na kterém podnik 

působí nebo na něj chce vstoupit. Odvětví se stává s rostoucí rivalitou méně 

atraktivním. K nárůstu rivality obvykle dochází u stagnujících nebo zmenšujících se 

trhů, protoţe jedinou moţností růstu podniku je obsazení části trhu konkurence. 

V případě velké konkurence často dochází k tzv. cenovým válkám, které mohou být 

způsobeny například vysokým podílem fixních nákladů na celkových nákladech, coţ 

vyvolává snahu podniku o udrţení ceny naplněním svých kapacit. 

Cílem analýzy tohoto faktoru je nalezení cesty ke zlepšení konkurenčního 

postavení vůči ostatním podnikům v odvětví. (5) 

• Hrozba zastupitelnosti – moţnost ohroţení stávajícího postavení jinými výrobky, 

či sluţbami, které nejsou ze stejného oboru jako námi poskytované výrobky a sluţby, 

ale mohou uspokojit stejné potřeby (například papírový kalendář a mobilní telefon 

s kalendářem). Čím je větší hrozba existence substitutů našich výrobků a sluţeb, tím 

méně atraktivní odvětví je. Je to důsledkem poklesu cen naší nabídky vlivem vývoje 

ceny a technologií substitučních výrobků. 

Cílem analýzy tohoto faktoru tedy je omezení hrozby substitutů. (5) 

Vnitřní analýza se zabývá vnitřními faktory podniku a k jejímu sestavení můţe 

být vyuţita celá řada metod. Metody mají různé zaměření, protoţe není dobře moţné 

shrnout všechny vnitřní funkce podniku jednou analýzou. 

Pro analýzu obecných oblastí fungování podniku se pouţívá analýza zvaná 7S, dle 

počátečních písmen jednotlivých oblastí analýzy. Jsou to: 

• Strategie 

• Systémy 

• Struktura (organizační) 

• Spolupracovníci (lidské zdroje) 

• Styl manaţerské práce (kompetence a přístup managementu) 

• Schopnosti 
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• Sdílené hodnoty 

Tato analýza se doplňuje ještě finanční analýzou. (8) 

Další analýzy se zaměřují spíše marketingovou funkcí podniku. Pro tuto oblast 

jsou zpravidla vyuţívány metody marketingový mix a BCG matice. 

Marketingový mix, označovaný 4P, vymezuje čtyři základní oblasti a je vyuţíván 

k úvahám o výrobcích a sluţbách. Jednotlivými oblastmi jsou: 

 Product – analýza výrobku/sluţby, zejména jejich postavení na trhu 

 Price – zde je rozebrána oblast týkající se ceny sluţby nebo výrobku a to nejen 

cena samotná, ale i fakturační podmínky, různé slevy a podobně 

 Place – oblast týkající se dodacích podmínek, místa prodeje atd. 

 Promotion – analýza moţností propagace výrobků a sluţeb 

Druhá pouţívaná metoda BCG matice slouţí ke zhodnocení portfolia nabízených 

výrobků a sluţeb, jde tedy o metodu vhodnou pro jiţ zavedené podniky a ne nově 

vznikající společnosti. Vzhledem k zaměření této práce tedy nebude dále podrobněji 

rozebírána. 

Výsledky výše uvedených analýz se dají pouţít jako vstupy pro vytvoření 

SWOT analýzy. Ta se zabývá podnikem samotným, jeho silnými stránkami (Strenghts) 

a slabinami (Weaknesses), a externími faktory, příleţitostmi (Opportunities) a hrozbami 

(Threats), kterým bude vystaven. (8) 

Tuto analyzační metodu vytvořil Albert Humphrey ze Stanfordské univerzity, 

který měl za cíl analyzování nedostatků v plánování 500 největších korporací v USA, 

tzv. Fortune 500, pro které měl následně vytvořit nový systém řízení změn. Výsledkem 

jeho práce byla SOFT analýza, kterou později změnil ve SWOT analýzu. (5) 

SWOT analýza je často vyuţívanou metodou pro její schopnost integrace závěrů 

jak z analýz okolí podniku, tak z vnitřní analýzy podniku. Na základě poznatků z vnitřní 

analýzy podniku dochází k posuzování vnitřních moţností společnosti, neboli jejích 

silných stránek (Strenghts) a slabých stránek (Weaknesses). Při posuzování silných a 

slabých stránek je důleţité zaměřit se zejména na zdroje. Jde o odhad velikosti zdrojů 
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podniku, rozčlenění zdrojů na nezbytně nutné a postradatelné a dále jakým způsobem je 

s nimi nakládáno. 

V případě analýzy okolí podniku jde především o nalezení příleţitostí 

(Opportunities) a hrozeb (Threads). Základním zdrojem informací pro tuto část SWOT 

analýzy jsou obvykle výsledky SLEPT analýzy, která je podrobněji popsána výše. 

Na základě dobře provedené SWOT analýzy by měl být podnikatel schopen 

posoudit silné a slabé stránky a hrozby a příleţitosti podniku a na základě těchto údajů 

sestavit strategii vhodnou pro další rozvoj. Základní druhy strategií podniku 

vycházejících ze SWOT analýzy je moţné vyjádřit formou následující matice. 

Obrázek 5. Matice SWOT (5, s. 299) 

 

3.3.6 Personální zdroje 

V této části tvůrce podnikatelského plánu rozpracovává personální oblast 

podniku. To znamená, jaké zaměstnance případně externisty bude v podnikání vyuţívat, 

jaká musí být jejich odbornost, jakým způsobem budou tyto zdroje vybírány a 

samozřejmě jejich platy a další personální náklady. 

Nejedná se však o povinnou součást podnikatelského plánu. U malých projektů, 

kde si vystačí podnikatel sám, není potřeba ţádných zaměstnanců. Naopak u velkých 

projektů jde o zásadní část, jelikoţ bez kvalitního personálního obsazení nemá projekt 

šanci na úspěch. 
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3.3.7 Finanční plán 

Tato část je zpravidla nejdůleţitější částí podnikatelského plánu. Jedná se o 

propojení nápadů podnikatele s realitou. Právě v této části se ověřuje, zda je zamýšlený 

podnikatelský projekt reálný a zda má šanci na úspěch. Finanční plán je také velice 

důleţitý z pohledu investora, protoţe právě tato část ho musí přesvědčit o výnosnosti 

jeho investice. 

Finanční plán by měl být sestavován střízlivě a tvůrce podnikatelského plánu by 

do něj neměl příliš přenášet svůj optimismus v rámci snahy o udrţení reálnosti údajů. 

Při jeho sestavování je nutné zohledňovat různé moţnosti budoucích scénářů, z čehoţ 

plyne nutnost stálého přepočítávání jednotlivých hodnot. Je proto vhodné sestavovat 

finanční plán v nějakém vhodném programu, jako například MS Office Excel, který 

usnadní propočty těchto změn. 

Ve finančním plánu podniku musí být zohledněny všechny činnosti podniku, 

a proto se dá říci, ţe jde o integraci všech dílčích plánů podniku. Je v něm zohledněna 

současnost podniku, tedy jeho provoz, ale i budoucnost a u zavedených podniků 

zohledňuje i minulost. 

Finanční plán v podnikatelském záměru by měl obsahovat několik základních 

částí, a to soupis finančních potřeb podniku, výkaz cash-flow, výkaz zisků a ztrát, 

rozvahu, analýzu bodu zvratu a soupis vlastních zdrojů. (8) 

V podnikatelských plánech se většinou uvádí finanční plán na 3 roky.  A jelikoţ 

při sestavování finančního plánu v rámci podnikatelského plánu není zpravidla příliš 

jasný budoucí vývoj podniku a je velká pravděpodobnost změny během nadcházejících 

let. Proto je na první rok sestavován podrobný plán plánovaných nákladů a výnosů 

podniku, rozdělený na jednotlivé měsíce pro vyšší přesnost. 

Z plánovaných nákladů a výnosů se vychází při výpočtu bodu zvratu (Break-

Even Point, BEP). Tento bod určuje počet prodaných výrobků nebo sluţeb, kdy suma 

výnosů našeho podniku převýší sumu našich nákladů. Náklady je pro účely kalkulace 

vhodné rozdělit na fixní a variabilní. Fixní náklady jsou takové náklady, které podniku 

vznikají bez ohledu na počet vyrobených kusů výrobku v určitém rámci. Variabilní 

náklady, neboli jednicové, jsou naopak přímo závislé na vyráběném mnoţství. 
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Z výše uvedeného se dá stanovit, ţe bod zvratu leţí v bodě, kdy se trţby rovnají 

nákladům, tedy: 

T = N 

Dále jsou pro výpočet potřeba celkové trţby (T), které jsou funkcí ceny (P) a 

prodaného mnoţství (Q), tedy: 

T = P * Q 

Poslední veličinou potřebnou pro výpočet bodu zvratu jsou celkové náklady. Jak 

bylo uvedeno výše, celkové náklady jsou sumou variabilních nákladů (VN) a fixních 

nákladů (FN) a mohou být vyjádřeny následujícím způsobem: 

N = VN * Q + FN 

Pokud porovnáme v rovnici celkové náklady a trţby, dostaneme: 

P * Q = VN * Q + FN 

Q = FN/(P - VN) 

kde Q je mnoţství prodaných výrobků či sluţeb, při kterém se vyrovnají trţby s 

náklady, neboli bod zvratu 

Obrázek 6. Bod zvratu 
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Platí, ţe při vysoké úrovni fixních nákladů i malé změny prodaného mnoţství 

vyvolají velký nárůst provozního zisku. Tento efekt je nazýván provozní páka a dá se 

vyjádřit jako podíl fixních nákladů na celkových nákladech. Tento podíl vyjadřuje, o 

kolik procent se změní zisk při změně prodaného mnoţství o jedno procento. (8) 

Z analýzy bodu zvratu je podnikatel schopen určit minimální mnoţství výrobků 

nebo sluţeb, které musí prodat, aby se ocitl v zisku. 

Tento operativní finanční plán dále rozpracovává cash-flow, které vychází z 

plánu výnosů a nákladů, dále rozvahu a potřeby externího financování. Rozvaha je 

sestavována zejména za účelem posouzení důsledků investování, údajů o financování a 

splácení externích zdrojů. Plán cash-flow je zase sestavován za účelem rozplánování 

toků peněz v jednotlivých měsících nebo i týdnech, aby se podnik neocitl bez 

prostředků a neměl problém s plněním závazků. 

Další dva roky, na které je finanční plán v podnikatelském plánu sestavován, 

jsou zpracovávány v duchu dlouhodobého plánu a měly by odpovědět na následující 

otázky: 

• V jaké výši lze počítat s tvorbou vlastních zdrojů? 

• Jakým způsobem se vytvořené zdroje rozdělí? Jaké budou platby za vyuţívání 

vlastních zdrojů financování (např. podíly na zisku)? 

• Dle jakých kritérií budou odměňováni manaţeři podniku? Jaká část vytvořeného 

zisku se můţe pouţít k jejich stimulaci? 

• S jakou výší zdrojů můţe podnik počítat k reinvestování? 

• Které investiční záměry budou realizovány? Jaká je poţadovaná minimální 

návratnost a výnosnost investic? 

• Jaká má být dlouhodobá úroveň vypůjčování zdrojů financování, tj. zadluţení? 

• Při dluhovém financování budou výhodnější úrokové platby fixní nebo 

pohyblivé? A za jakých předpokladů? (8, s. 141) 
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Jelikoţ finanční plán slouţí ke strategickému rozhodování, není nutné jej 

sestavovat v tak podrobném členění jako účetní výkazy, coţ platí zejména pro výnosy a 

náklady. 

3.3.8 Rizika projektu 

Na závěr podnikatelského plánu by měla být uvedena rizika, která projekt 

ohroţují. Tato rizika by měla vycházet ze SWOT analýzy zpracované pro podnikatelský 

plán včetně návrhů pro zmírnění jejich dopadu nebo jejich eliminaci. 

Postup řízení rizik se dá výstiţně popsat ve čtyřech krocích, jak uvádí Koráb (8). 

• Identifikace rizikových faktorů – posouzení jednotlivých zdrojů rizik 

• Kvantifikace rizik - ve druhém kroku podnikatel posoudí pravděpodobnost 

výskytu identifikovaných rizik a tvrdost jejich dopadu. 

• Plánování krizových scénářů - tyto scénáře by měly vést k minimalizaci 

následků negativních událostí. 

• Monitoring a řízení - jedná se o neustálou povinnost podnikatele sledovat a řídit 

rizika během činnosti podniku 

  



32 

 

4 Analytická část 

4.1 SLEPT analýza 

Sociální faktory 

V následujících grafech je ilustrováno věkové rozloţení obyvatelstva České 

republiky k 31. prosinci 2009. Grafy jsou zaměřeny na cílovou věkovou skupinu, tedy 

obyvatele ve věku mezi 15 aţ 50 lety. Celkový počet obyvatel v tomto věkovém rozpětí 

je 2 603 071 ţen a 2 750 807 muţů. (11) 

Graf 1. Věkové rozložení žen v ČR (11) 

 

Graf 2. Věkové rozložení mužů v ČR (11) 
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Dále je moţné na základě dat Českého Statistického Úřadu (16) určit, ţe 17 % 

domácností v České republice mělo v roce 2009 příjmy vyšší jak pětinásobek ţivotního 

minima. V těchto domácnostech je pouze 2,9 % nezaměstnaných. Co se týče 

vzdělanosti, tak 35 % osob v těchto domácnostech má dokončené úplné střední vzdělání 

s maturitou nebo vyšší. Dále bylo zjištěno, ţe 6,7 % obyvatel České republiky má čistý 

měsíční příjem nad 20 000 Kč. Většina lidí v této skupině jsou zaměstnanci s vyšším 

vzděláním nebo samostatně výdělečně činné osoby. (18) 

Nejdůleţitější sloţkou cílové skupiny jsou muţi, kteří ţijí sami nebo 

v domácnosti bez dětí. Lidé v této skupině dle ČSÚ utratí ročně průměrně 7657 Kč za 

oděvy a obuv, coţ jsou přibliţně 4 % jejich celkových výdajů. (17) V souvislosti 

s ekonomickou krizí se projevil nepříznivý trend a to, ţe Češi v případě sníţení příjmů 

výrazně omezují výdaje za oblečení. V roce 2009 se rozhodlo omezit výdaje za oblečení 

29 % lidí a v roce 2010 dokonce 41 %. (22) V příštích letech by se v souvislosti 

s mírným růstem ekonomiky mohly výdaje za oblečení opět zvýšit. 

Dalším zajímavým ukazatelem je počet svobodných muţů v jednotlivých 

věkových skupinách. Dle dat ČSÚ (19) je 90 % muţů ve věku 20 – 30 let svobodných. 

U muţů od 30 do 34 let je to uţ jen 50 % a u muţů ve věku od 35 do 39 je jen 15 % 

svobodných. Z tohoto lze vyvodit trend, ţe stále méně muţů uzavírá manţelství. Tito 

muţi mají více peněţních prostředků pouze pro svou spotřebu a mohou si tedy dovolit 

nakupovat draţší zboţí. Dále v celé Evropě dochází ke zvyšování poptávky po módních 

výrobcích. V letech 2006 aţ 2008 rostla poptávka po módě přibliţně o 2,4 %. Na 

Slovensku to bylo 3,1 % a v České republice dokonce 4,6 %. S růstem internetového 

prodeje, který jde ruku v ruce se zvyšováním internetové gramotnosti v České republice 

se dá očekávat další nárůst poptávky. (23) 

V České republice je 4 400 000 uţivatelů Internetu. (23) Jde téměř o polovinu 

obyvatel České republiky, dá se tedy říci, ţe dostupnost Internetu v ČR je dobrá. Proto 

by lidé neměli mít problémy s vyuţitím e-shopu. 

Dle průzkumu GE Money Bank 90 % dospělých Čechů má zkušenost 

s nakupováním prostřednictvím internetových prodejen, přičemţ nejvíce lidé kupují 

oblečení. Z toho se dá usuzovat, ţe je v České republice poměrně vysoká internetová 
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gramotnost a zákazníci nebudou mít problémy s nákupem přes Internet. U osob ve věku 

18 aţ 65 let nakupuje přes Internet alespoň jednou měsíčně kaţdý čtvrtý oslovený. Co 

se týče plateb za zboţí zakoupené přes Internet, tak lidé preferují dobírku, protoţe jim 

přináší pocit jistoty, ţe zboţí bude doručeno. Platby dobírkou se vyskytují v 65 % 

případů. Po dobírce je druhým nejčastějším způsobem platby placení převodem a 

následuje placení debetní nebo kreditní kartou s 20 %. (20) 

Na základě výše uvedených dat lze usuzovat, ţe je situace pro otevření 

internetové prodejny s pánskou módou v České republice pozitivní, vzhledem k vysoké 

internetové gramotnosti obyvatel, příznivé věkové struktuře obyvatel a počtu 

potenciálních zákazníků s vyššími příjmy. 

Legislativa  

Co se týče legislativy, je třeba věnovat pozornost ustanovením občanského 

a obchodního zákoníku upravujících smlouvy, zejména části týkající se odstoupení od 

smlouvy (vrácení zboţí). Oba tyto zákoníky dále obsahují úpravu závazkového práva. 

V obchodním zákoníku jsou uvedena důleţitá ustanovení o společnosti s ručením 

omezeným, upravující ručení za závazky, minimální výši základního kapitálu, práva a 

povinnosti společníků a další. Dalšími důleţitými zákony jsou zákon č. 480/2004 Sb., 

o některých sluţbách informační společnosti, upravující regulaci nevyţádané pošty 

(spamu), podle kterého můţe Úřad pro ochranu osobních údajů uloţit pokutu ve výši aţ 

10 000 000 Kč, a dále zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který upravuje 

povinnost ochraňovat údaje poskytnuté zákazníkem a způsoby nakládání s těmito údaji. 

Důleţitým zákonem pro internetový prodej je i zákon 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, který zakazuje klamání spotřebitele nedostatečnými informacemi či 

nepravdivými informacemi.  

Samozřejmě je nutné osvojit si základy zákonů upravujících daň z příjmů (č. 

586/1992 Sb.) a daň z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.), za účelem stanovení 

výše daní, a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.). 

Dalším zákonem, kterému bude věnována pozornost je zákon č. 263/2006 Sb., 

zákoník práce, protoţe zakládaná společnost bude zaměstnávat několik zaměstnanců. 

V tomto zákoníku jsou upraveny jak všechny povinnosti zaměstnanců, tak i 

zaměstnavatelů. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat úpravě ukončení pracovního 
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poměru, aby podnik v této oblasti nejednal protiprávně. 

Z oblasti legislativy jsou tedy pro podnik nejdůleţitějšími zákony, kterým musí 

vedení podniku věnovat pozornost, zejména občanský a obchodní zákoník, protoţe 

obsahují úpravu obchodních společností, smluvního práva, závazkového práva. Dále je 

pro provoz podnikání důleţitý zákoník práce, vzhledem k faktu, ţe podnik bude mít 

několik zaměstnanců. Vzhledem k oboru podnikání, a to prodeji přes Internet, je potřeba 

věnovat pozornost zákonu č. 480/2004 Sb. upravujícímu spam. Co se týče daňových 

zákonů a zákonu o účetnictví, tak tuto problematiku bude řešit zejména externí účetní 

firma.  

Ekonomické faktory 

Zamýšlený podnik bude nakupovat většinu zboţí ze zahraničí, zejména z Velké 

Británie a dalších zemí Evropy. Z tohoto důvodu je pro podnik důleţitým faktorem 

vývoj kurzu koruny k Euru a Libře. Dále bude v této části analyzován vývoj HDP a 

nezaměstnanosti, protoţe tyto faktory mají vliv na kupní sílu obyvatel České republiky. 

Hrubý domácí produkt České republiky vzrostl dle ČSÚ ve třetím čtvrtletí roku 

2010 o 2,8 % (14). ČNB předpovídá pro rok 2011 mírný pokles růstu HDP na 1,2 %, 

pro rok 2012 prognózuje mírný růst ve výši 2,5 %. Následující graf ilustruje budoucí 

vývoj sezonně očištěného růstu HDP. 

Graf 3. Prognóza HDP (15) 

 

Pro zamýšlené podnikání je kritickým faktorem vývoj kurzu CZK vůči Euru, 
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jelikoţ většina prodávaného zboţí bude pocházet ze zemí Evropské unie. Prognóza 

ČNB je pro dovoz zboţí pozitivní, protoţe předpovídá pokles kurzu pod 24 CZK/EUR, 

viz následující graf. 

Graf 5. Prognóza kurzu CZK/EUR (15) 

 

Zamýšlený podnik bude nakupovat zboţí také z Velké Británie, proto je nutné 

analyzovat i vývoj kurzu GBP. Následující graf zobrazuje prognózu vývoje kurzu 

EUR/GBP, ze kterého je patrné posílení libry v polovině roku 2011 a následný pokles na 

hodnotu roku 2010. Pokud by se vývoj udrţoval na stabilní hodnotě vůči Euru, jednalo 

by se o pozitivum vzhledem ke stanovování nákladů na nakupované zboţí. 

Graf 6. Prognóza kurzu EUR/GBP (34) 

 

0,76

0,78

0,8

0,82

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94



37 

 

 Nezaměstnanost je pro rok 2011 prognózována přibliţně na 8 % a v roce 2012 

má klesnout pod 8 %. Viz následující graf: 

Graf 7: Prognóza nezaměstnanosti (21) 

 

Vývoj nezaměstnanosti není příliš významný pro zamýšlený podnik, protoţe 

cílová skupina zákazníků je skupina s nadprůměrnými příjmy, u které nedochází 

k výraznějším výkyvům z hlediska zaměstnanosti. Nejde tedy o kritický faktor úspěchu. 

Politické faktory 
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Pokud skutečně dojde ke sníţení základní sazby daně z přidané hodnoty, půjde o 

pozitivní jev pro zamýšlený podnik, jelikoţ bude mít podnik moţnost sníţení cen pro 

koncové zákazníky při zachování stávající úrovně marţe. 

Technologické faktory 

V technologické oblasti nadále dochází k rozvoji oblasti IT, zejména vyuţití 

Internetu pomocí nových aplikací a propracovanějších systémů propojujících například 

internetový obchod s účetnictvím, bankou, sklady a podobně. Dochází zejména 

k zlevňování těchto softwarových řešení, díky čemuţ jsou tyto technologie dostupnější 

pro větší mnoţství podnikatelů. 

Případné změny technologických faktorů nebudou pravděpodobně ohroţovat 

fungování společnosti. Změny se projeví pouze zvýšenými náklady na začlenění nových 

trendů v softwarových řešeních a hardwaru. Společnost se tedy technologickým 

změnám přizpůsobí bez výraznějších potíţí. 

4.2 Analýza konkurence 

Vyjednávací síla dodavatelů 

V odvětví módy je velké mnoţství jednotlivých dodavatelů, lze tedy říci, ţe 

vyjednávací síla dodavatelů je obecně nízká. Musíme však přihlédnout k faktu, ţe 

všichni dodavatelé nejsou stejní. V případě některých výrobců oblečení, jsou jejich 

produkty tak unikátní, ţe lze hovořit téměř o monopolu. Jde však pouze o omezený 

okruh výrobců. Nejedná se tedy o velkou hrozbu. 

Cílem managementu by mělo být navázání dlouhodobých vztahů s jednotlivými 

výrobci a případně získat výhradní zastoupení pro obsluhované trhy. 

Vyjednávací síla odběratelů  

Jelikoţ odběrateli jsou výhradně koncoví zákazníci a ne zprostředkovatelé, lze 

hovořit o nízké vyjednávací síle odběratelů vzhledem k malému odebíranému mnoţství 

jednotlivými zákazníky. Na druhou stranu je však nutné brát zřetel na měnící se 

poţadavky na sortiment ze strany zákazníky, které jsou v případě módy velice 

proměnlivé. V tomto lze spatřovat jistou vyjednávací sílu odběratelů, jelikoţ si 

nepřímým způsobem určují, jaké zboţí podnikatel nakoupí, ve větší míře neţ v jiných 

odvětvích. 
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Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

V oblasti prodeje módy pomocí internetových obchodů neexistují téměř ţádné 

bariéry vstupu. Je to způsobeno tím, ţe zaloţení malého internetového obchodu není 

příliš nákladné, protoţe existuje velké mnoţství předpřipravených internetových 

obchodů, které jsou pronajímány za nízké ceny. Počáteční náklady jsou tedy spojené 

zejména s nákupem zboţí na sklad. Někteří konkurenti dokonce nedrţí ţádné skladové 

zásoby a objednávají zboţí aţ na základě poţadavku zákazníků. 

Vstup do tohoto odvětví je však nutné posuzovat ze dvou pohledů. Prvním je 

vstup do odvětví s padělky značkových výrobků z Číny. Tento druh zboţí však často 

prodávají studenti v malých e-shopech nebo přes internetové aukce. Ti si takto pouze 

přilepšují ke studiu, a jejich podnikání nemá velké ambice jak z hlediska objemu 

prodejů, tak dlouhodobého trvání podnikání. Tento druh můţe ohrozit zamýšlený 

podnik tím, ţe přetáhne část zákazníků, kteří upřednostní niţší cenu. Těmto zákazníkům 

nezáleţí na tom, zda mají skutečný značkový výrobek nebo pouze kopii. Konkurenti 

podnikající tímto způsobem mají poměrně nízké bariéry vstupu. 

Druhým typem podnikání v tomto odvětví je prodej značkového zboţí 

kupovaného přímo od jednotlivých výrobců. Zde je vstup do odvětví jiţ náročnější, 

protoţe někteří výrobci preferují výhradní zastoupení podnikatelem pro určitý trh, coţ 

je spojeno s vyššími poţadavky na finanční a organizační zázemí podnikatele. Je 

potřeba brát zřetel na to, ţe jednotliví výrobci módy mohou být do jisté míry bráni jako 

monopoly, protoţe zákazníci poţadují výrobek té určité značky i přes nabídku 

obdobných produktů jiného výrobce. Lze tedy hovořit o vyšších bariérách vstupu neţ 

v prvním případě. 

Cílem managementu by tedy mělo být vyjednání výhradního zastoupení pro 

cílový trh a tím zamezit vstupu konkurentů na trh s určitou značkou. 

Rivalita stávajících konkurentů 

Na českém trhu působí několik společností v odvětví módy prodávané 

prostřednictvím Internetu. Dají se rozlišit do několika skupin. Jde o obchody nabízející 

levnou módu většinou neznámých výrobců, druhou skupinou jsou obchody se 

sportovním oblečením a třetí skupinou jsou obchody nabízející módní značky. 
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První skupina je zastoupena poměrně velkým mnoţstvím obchodů jako jsou 

3suisses.cz, Bonprix.cz, i-oděvy.cz. V této skupině je poměrně silná konkurence, kde se 

prodejci snaţí získat konkurenční výhodu zejména vůdcovstvím v nákladech. Tyto 

obchody však nejsou přímou konkurencí, jelikoţ prodávají odlišný produkt. 

Druhá skupina zastoupená například obchody Megatrend.cz a Outletexpert.cz, 

které nabízejí sportovní oblečení, a je zaměřená také na tvorbu konkurenční výhody 

nízkými cenami oproti kamenným obchodům na úkor šíře sortimentu. Tyto obchody 

jsou zaměřeny zejména na outletové zboţí, tedy starší kolekce, které jsou prodávány za 

niţší ceny neţ kolekce nové. 

Třetí skupina nabízející módní značky je zastoupená hlavně velkým obchodem 

Queens.cz a dále menším Americanstyle.cz. Oba dva e-shopy jsou zaměřené na značky 

nabízející módu pro komunitu kolem hip hopu a skateboardingu, tedy poměrně úzký 

okruh značek. Konkurence v této části trhu je vysoká zejména díky Queens.cz, který 

ovládá téměř celý segment oděvního trhu s hiphopovou módou.  

Do třetí skupiny patří i velké zahraniční obchody, které zasílají zboţí do České 

republiky s únosnými náklady na dopravu. Jedná se zejména o britský Asos.com a 

švédský Zoovillage.com. Oba dva e-shopy mají ve svém portfoliu stovky módních 

značek za ceny běţné pro český trh. Mají však nevýhodu ve vysokých cenách 

poštovného v případě vracení zboţí zákazníkem, kde se poštovné na jednu zásilku 

pohybuje obvykle od 300 Kč výš. Druhou nevýhodou je jazyk e-shopu, a to angličtina. 

Ne kaţdý zákazník v České republice má dostatečnou znalost angličtiny pro nákup a 

zejména případnou korespondenci v případě problémů, coţ odrazuje potenciálních 

zákazníků. 

Dále na českém trhu působí velké mnoţství společností nabízející módu 

prostřednictvím kamenných prodejen. Co se týče prodejen s exkluzivními značkami, 

které mohou být povaţovány za přímé konkurenty, tak ty se nacházejí zejména ve 

větších městech, nejvíce v Praze. Tyto prodejny mají však v zásadě dvě nevýhody oproti 

zamýšlené internetové prodejně. První a hlavní nevýhodou je omezení jejich působnosti 

pouze na malé území, které je způsobeno omezením pouze na pultový prodej. Druhou 

nevýhodou je absence nabídky mladých módních značek a některých zavedených 
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značek, jako jsou Amplified či 55DSL. 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, ţe největší konkurencí pro zamýšlené 

podnikání jsou zahraniční e-shopy a kamenné obchody. Kamenné obchody mají však 

nevýhodu v tom, ţe někteří zákazníci preferují nákup z domova tak, aby je stál co 

nejméně času a úsilí. Co se týče zahraničních e-shopů, tak tyto obchody mají horší 

podmínky pro podnikání na českém trhu zejména kvůli jazykové bariéře. Jejich značnou 

výhodou je však jejich velikosti a portfolia značek. Nelze zanedbat ani vliv obchodu 

Queens.cz, který ovládá velkou část trhu s módou v České republice, nejde však přímo 

o stejný segment, na který je tento podnikatelský plán zaměřen. 

Hrozba zastupitelnosti  

Pokud se zaměříme v analýze hrozby zastupitelnosti na substituty výrobků, tak 

lze říci, ţe je téměř nulová. Je to způsobeno tím, ţe substituty k oblečení zatím 

neexistují a jejich objevení se v blízké době neočekává. Na druhou stranu se můţeme 

zaměřit na hrozbu zastupitelnosti z pohledu způsobu prodeje. Z tohoto pohledu je 

hrozba výrazně vyšší. Tato hrozba pramení z klasického prodeje oblečení a dalších 

doplňků v kamenných obchodech. Tento způsob prodeje má výhodu v přímém kontaktu 

zákazníka s nabízeným zboţím. Zákazník má tedy před nákupem moţnost zboţí přímo 

vyzkoušet, coţ u prodeje přes Internet chybí. 

Cílem managementu by tedy mělo být vyzdvihnout výhody, které internetový 

prodej nabízí oproti jeho nevýhodě pramenící z nemoţnosti vyzkoušet zboţí před 

nákupem. 

Shrnutí 

Na českém trhu působí v odvětví módy velké mnoţství subjektů. Co se týče 

značek známých mezi lidmi, jako jsou Adidas, Nike, Puma, Esprit, H&M, Reserved a 

podobně, je zde velká konkurence. Jde však převáţně o kamenné prodejny, které mají 

oproti navrhovanému podniku nevýhodu v omezení působnosti na poměrně malou 

oblast, vzhledem k umístění prodejny. Některé z těchto značek, zejména Adidas, Nike a 

podobné sportovní značky, jsou na Internetu nabízeny, jde však převáţně o menší 

internetové prodejny a prodejny s „outletovým“ zboţím. Tyto by také neměly být 

přímou konkurencí, protoţe u outletu jde o staré zboţí z neaktuálních kolekcí, o které 

není mezi lidmi vyhledávající módu aţ takový zájem. 
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Český trh internetového prodeje oblečení a doplňků je obsazen především 

internetovými prodejnami nabízejícími levné neznačkové zboţí nebo zboţí od 

neexkluzivních značek. Vzhledem k tomuto faktu lze tedy povaţovat konkurenci na 

segmentu českého trhu s exkluzivnějšími značkami za téměř prázdný a bez vysoké 

úrovně konkurence. 

Jistá konkurence je v oblasti exkluzivních značek v oblasti street-wearu a hip 

hopové módy. V této oblasti působí několik subjektů, z nichţ je nejvýznamnějším 

konkurentem Queens a menší Americanstyle. Oba dva e-shopy jsou zaměřené na 

značky nabízející módu pro komunitu kolem hip hopu a skateboardingu, tedy poměrně 

úzký okruh značek. Tento fakt je vcelku pozitivní z hlediska konkurence pouze pro 

menší část cílové skupiny, na druhou stranu zejména mezi mladými muţi do 25 let 

s vyššími příjmy jde o hlavní předmět zájmu. Plánovaný internetový obchod nebude 

sice zaměřený přímo tímto směrem, ale v jeho portfoliu bude i několik značek z této 

oblasti, zejména 55DSL. Výhodou by mělo být, ţe tato značka je exkluzivnější neţ 

značky jako Adidas, Ecko a podobné značky nabízené obchodem Queens. 

Největšími konkurenty v oblasti exkluzivních značek budou velké zahraniční 

obchody, které zasílají zboţí do České republiky s únosnými náklady na dopravu. Jedná 

se zejména o britský Asos.com a švédský Zoovillage.com. Oba dva e-shopy mají ve 

svém portfoliu stovky módních značek za ceny běţné pro český trh. Mají však 

nevýhodu ve vysokých cenách poštovného v případě vracení zboţí zákazníkem, kde se 

poštovné na jednu zásilku pohybuje obvykle od 300 Kč výš. Druhou nevýhodou je 

jazyk e-shopu, a to angličtina. Ne kaţdý zákazník v České republice má dostatečnou 

znalost angličtiny pro nákup a zejména případnou korespondenci v případě problémů, 

coţ odrazuje potenciálních zákazníků. 
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4.3 Analýza zákazníků a velikost trhu 

Cílovým segmentem zákazníků pro plánovanou internetovou prodejnu s pánskou 

módou jsou muţi ve věkovém rozmezí od 15 do 50 let s nadprůměrnými příjmy. 

V České republice ţije přibliţně 2 750 000 muţů v tomto věkovém rozmezí, z kterých 

6,7 % má čisté měsíční příjmy nad 20 000 Kč. Celkem se tedy jedná přibliţně o 185 000 

zákazníků v cílové skupině. 

Tento typ zákazníků má vzhledem ke svým vyšším příjmům zájem o luxusnější 

zboţí, které zejména v oblasti módy není na Českém trhu snadno dostupné. 

V současnosti dochází v celé Evropě ke zvyšování poptávky po módních výrobcích. 

V letech 2006 aţ 2008 rostla v Evropě poptávka po módě přibliţně o 2,4 %, v České 

republice dokonce o 4,6 %. (23) 

Dalším důleţitým faktorem je to, ţe tito lidé mají obvykle méně času a 

upřednostňují nákup z domova, který je rychlejší a pohodlnější. Proto je nutné zaměřit 

se na přehlednost a jednoduchost obsluhy internetové prodejny a co nejjednodušší 

nákup a případné vracení nebo výměnu zboţí. V současnosti dochází ke stálému rozvoji 

internetové gramotnosti a tomu odpovídá i nárůst nákupu v internetových obchodech. 

(23) 

Důleţitým údajem můţe být i počet svobodných muţů v jednotlivých věkových 

skupinách. Dle dat ČSÚ (19) je 90 % muţů ve věku 20 – 30 let svobodných. V této 

věkové skupině by měl být největší zájem o módní zboţí a navíc tito muţi mají více 

peněţních prostředků pouze pro svou spotřebu, tudíţ si mohou dovolit nakupovat draţší 

zboţí. 

Cílovými zákazníky zamýšleného podniku tedy budou muţi ve věku od 15 do 50 

let, kteří mají vyšší příjmy. U těchto zákazníků očekáváme vyšší zájem o kvalitní 

produkty a poţadavek odlišit se od ostatních a s tím větší zájem o módu. Dále 

předpokládáme, ţe tato skupina zákazníků má méně volného času, tudíţ poţadují 

jednoduchost a rychlost výběru, podpořenou poradenstvím, rychlost dodávky a také co 

nejméně starostí v případě potřeby vrátit či vyměnit zakoupené zboţí. U těchto 

zákazníků by měla být samozřejmostí vysoká internetová gramotnost a tedy schopnost 

uskutečnit nákup v internetové prodejně. 
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4.4 Velikost trhu 

Pokud budeme uvaţovat segment trhu s oblečením, obuví a doplňky zaměřený 

na muţe ve věku od 15 do 50 let s vyššími příjmy, tj. čisté měsíční příjmy nad 

20 000 Kč, tak by tento segment v České republice měl mít na základě dat ČSÚ 

uvedených ve SLEPT analýze velikost přibliţně 1 400 000 000 Kč, pokud bereme v 

úvahu 185 000 cílových zákazníků, kteří za módu utratí ročně v průměru 7657. Jedná se 

však o veškeré oblečení, obuv a doplňky, tedy i ty neznačkové. Vzhledem k faktu, ţe 

podnik bude nabízet diferencované produkty se specifickým designem, které nejsou pro 

kaţdého, bude cílový segment trhu menší. Naším cílem je, získat si 1 % trhu s módou u 

cílové věkové skupiny. Půjde tedy o trh s velikostí 14 000 000 Kč. Předpokládáme, ţe 

zákazníci u nás nebudou nakupovat veškeré své oblečení a obuv, proto bychom chtěli 

dosáhnout, aby naši zákazníci nakupovali alespoň 30 % veškerého svého oblečení. 

V takovém případě budeme muset získat přibliţně 3,5 % zákazníků v cílové skupině, 

coţ je 6 000 zákazníků. 
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4.5 Analýza SWOT 

Na základě výše uvedených analýz byly identifikovány základní příleţitosti, 

hrozby, silné stránky a slabé stránky, které budou slouţit pro sestavení SWOT analýzy. 

Obrázek 7. SWOT analýza 

 

Jako silné stránky byly identifikovány zejména vysoká specializace v oboru 

módy spolu s vysokou diferenciací produktu. Díky vysoké specializaci budeme schopni 

nabídnout cílové skupině zákazníků přesně to, co hledají. Veškerá pozornost bude 

věnována pánské módě a díky tomu budeme moci poskytovat sluţby a poradenství na 

vyšší úrovni neţ v případě prodejny s dámským i pánským zboţím. Druhou silnou 

stránkou naší prodejny je vysoká diferenciace zboţí. Budeme nabízet pánskou módu od 

renomovaných výrobců, která se značně liší od běţného standardu v České republice. 

Díky tomuto naše zboţí vynikne a stejně tak vyniknou i zákazníci, kteří ho budou nosit. 

Na druhou stranu vysoká diferenciace zboţí můţe být povaţována za slabou stránku, 

Slabé stránky 

- neexistuje povědomost o 
nabízených značkách 

- vysoké ceny 

- omezení na úzký segment 
zákazníků 

- nemoţnost si zboţí vyzkoušet 

- vysoká diferenciace 

 

Silné stránky 

- vysoká specializace 

- vysoká diferenciace 

- jednoduchost vracení zboţí 

- kvalitní provedení internetové 
prodejny 

- komunikace v českém jazyce 

- poskytování kvalitních, rychlých 
a spolehlivých sluţeb 

 

Hrozby 

- příchod nové konkurence 

- nezájem o módu 

- selhání přepravce 

- nedostatečná poptávka 

- nepříznivý ekonomický vývoj 

 

Příležitosti 

- vybudování vedoucího postavení 
na cílovém segmentu 

- expanze na trh s dámskou módou 

- expanze do zahraničí 

 

 



46 

 

protoţe má za vliv sníţení počtu potenciálních zákazníků, zejména v případě zákazníků 

s konzervativním vkusem. I z tohoto důvodu je počítáno s menším trţním podílem, jak 

je uvedeno v předchozí analýze. 

Jako další silná stránka zamýšleného podniku byla identifikována jednoduchost 

vracení zboţí. Pro internetový prodej obecně je velkou nevýhodou nemoţnost fyzického 

kontaktu s nakupovaným zboţím před jeho zakoupením. Tuto nevýhodu omezíme 

uţivatelsky jednoduchým vracením nebo výměnou zakoupeného zboţí. Zboţí bude 

vyzvedáváno přepravcem přímo u zákazníků a odesíláno zpět do skladu formou zpětné 

zásilky. Tím odpadá starost s nošením zboţí na poštu a navíc bude tato sluţba pro 

zákazníka bezplatná. 

Silnou stránkou zamýšlené internetové prodejny oproti konkurenci bude 

provedení prodejny samotné. U většiny českých e-shopů s módou není dostatečně 

provedená filtrace zboţí, čímţ je značně zkomplikován výběr. Bez dostatečných 

moţností filtrování zboţí se značně prodluţuje doba výběru a to můţe mít za následek 

odrazení potenciálních zákazníků. 

Co se týče slabých stránek, tak největším problémem je jiţ zmiňovaná 

nemoţnost přímého kontaktu se zboţím a jeho vyzkoušení před samotným nákupem. 

Dopad této nevýhody bude omezen výše uvedeným způsobem. 

Další slabinou, ale pouze relativní, je úroveň cen. Budeme nabízet diferencované 

zboţí, které bude mít odpovídající výši ceny. Tyto ceny budou však vyšší neţ u 

průměrného oblečení, takţe dojde k odrazení zákazníků, hledající levné zboţí. Na 

druhou stranu tito zákazníci nejsou součástí cílového segmentu, tudíţ toto nelze 

povaţovat za velkou slabinu. 

Jako nevýhoda můţe být povaţován úzký segment zákazníků. Tuto slabinu však 

chceme přetvořit ve výhodu, nabízením více specializovaných sluţeb pro naše 

zákazníky, kterým budeme moci lépe poradit neţ v případě prodejny s velkým 

mnoţstvím druhů zboţí. Cílový segment zákazníků chceme také v budoucnu rozšířit 

otevření prodejny s dámskou módou. 

Další slabinou zamýšlené internetové prodejny je nízká povědomost o některých 
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z nabízených značek. Součástí internetové prodejny bude popis a stručná historie 

jednotlivých značek pro lepší informování našich zákazníků. Chceme také docílit toho, 

aby si zákazník nekupoval zboţí vyloţeně kvůli značce určitého kusu, ale kvůli jeho 

designu, díky čemuţ by měla odpadnout nevýhoda neznalosti značky. Povědomost o 

nabízených značkách však chceme zvýšit i reklamní kampaní. 

Co se týče hrozeb a příleţitostí, tak jako příleţitost byla identifikována moţnost 

vybudování si vedoucího postavení na trhu s exkluzivní pánskou módou. Vybudování 

vedoucího postavení je v současné době usnadněno faktem, ţe v tomto segmentu 

nepůsobí téměř ţádná konkurence, kromě velkých zahraničních společností. Ty mají 

stále nevýhodu ve formě jazykové bariéry. Tuto nevýhodu mohou však v budoucnu 

odstranit otevřením regionální pobočky pro Českou republiku. Tento druh expanze lze 

očekávat například u britského Asos.com, který na začátku tohoto roku otevřel 

regionální pobočky pro Německo a Francii a dá se očekávat další expanze. Expanzivní 

strategie je patrná i z faktu, ţe Asos přesunul hlavní sklady z Velké Británie do Francie a 

Belgie, díky čemuţ rozšiřuje pokrytí Evropy. Tento fakt jde povaţovat za hrozbu 

příchodu nové konkurence.  

Jako další příleţitosti jsou identifikovány moţnosti expanze na další trhy. 

Nejprve bychom expandovali na trh s dámskou módou, také zaměřenou na 

exkluzivnější značky. V tomto segmentu je však větší důraz na rozmanitost nabízeného 

zboţí a budou patrně častější poţadavky na výměnu zboţí, kvůli absenci moţnosti zboţí 

vyzkoušet. Z těchto důvodů bude začlenění sekce s dámskou módou vhodné aţ po 

určitém rozvoji společnosti. Další expanze je plánována na Slovenský trh a to uţ 

s pánskou i dámskou módou najednou.  

Hrozbou můţe být nízký zájem o módu, přesněji o exkluzivnější značky. 

V současné době byl zjištěn nárůst poptávky po módním zboţí přibliţně o 4 % ročně, 

ale i přes tento nárůst je nutné zájem o módu podporovat vhodným marketingem. 

S tímto souvisí také nedostatečná poptávka po nabízeném zboţí, která můţe být 

způsobena například přílišnou diferenciací produktů nebo sloţením portfolia z nepříliš 

známých značek pro české zákazníky. Tyto problémy je také moţné řešit intenzivnější 

marketingovou kampaní, v krajním případě částečnou změnou portfolia značek. 
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Fungování podniku můţe být také ohroţeno nepříznivou ekonomickou situací. 

V souvislosti s negativním vývojem ekonomiky dochází obvykle ke sniţování poptávky, 

v oblasti módy bývá tento pokles významný. Je to způsobeno zejména tím, ţe móda 

není pro zákazníky nezbytně potřebná. 

Jako hrozbu ovlivňující kaţdou internetovou prodejnu spatřujeme v přepravě. 

V případě, ţe přepravní společnost zásilku zboţí poškodí nebo ztratí, dochází 

k poškození dobrého jména prodejny a v důsledku toho můţe dojít k trvalé ztrátě 

zákazníka. Přeprava je samozřejmě pojištěná, ale obáváme se, ţe zákazníkovi pouhé 

vrácení peněz nebo zaslání náhradního zboţí nebude postačovat. Proto chceme 

zákazníkům jako omluvu poskytovat slevu na příští nákup, pokud takovýmto způsobem 

přijde o své zboţí. 
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5 Vlastní návrhy řešení 

5.1 Executive summary 

Tento podnikatelský plán je sestavován pro internetovou prodejnu zaměřenou na 

prodej pánské módy. Našimi zákazníky budou zejména muţi ve věku od 15 do 50 let, 

kteří mají nadprůměrné příjmy. Tito zákazníci mají vzhledem ke svým vyšším příjmům 

zájem o luxusnější zboţí, které zejména v oblasti módy není na českém trhu snadno 

dostupné. Dalším důleţitým faktorem je to, ţe tito lidé mají obvykle méně času a 

upřednostňují nákup z domova, který je rychlejší a pohodlnější. Proto je nutné zaměřit 

se na jednoduchost internetové prodejny a co nejjednodušší nákup a případné vracení 

nebo výměnu zboţí. 

Zakladateli společnosti Durzee, s.r.o. jsou Jan Malý
1
 a Michal Stašek. Jan Malý 

má zkušenosti se zaloţením a vedením úspěšné internetové prodejny obalových 

materiálů, ve které se věnoval převáţně oblasti tvorbě strategie, marketingu a personální 

oblasti. Michal Stašek má teoretické znalosti o řízení podniku, které nabyl na Fakultě 

podnikatelské VUT v Brně a pět let pracoval jako překladatel do anglického jazyka, 

díky čemuţ má dostatečné znalosti pro komunikaci s dodavateli, kteří jsou situováni 

zejména ve Velké Británii. 

V naší internetové prodejně budeme nabízet pánskou módu exkluzivnějších 

značek. Výrobky budou mít převáţně specifický design, aby jejich nositel upoutal 

pozornost, ale budeme nabízet oblečení tradičnějších střihů a vzorů, které však bude 

vyrobeno z kvalitních materiálů. V naší nabídce bude kompletní škála oblečení a obuvi, 

aby si zákazníci u nás mohli sestavit kompletní outfit. Pro zákazníky, kteří si nebudou 

jisti, co koupit, nebo jen nebudou mít čas, budeme nabízet poradenské sluţby. Na 

základě poţadavku zákazníka mu sestavíme celý outfit. Dále předpokládáme vyšší 

časovou vytíţenost našich zákazníků, proto bude e-shop nastaven pro co nejrychlejší a 

nejjednodušší výběr zboţí. Dále v případě ţádosti zákazníka o výměnu nebo vrácení 

zboţí zajistíme odvoz zboţí přepravcem přímo od zákazníka. 

Z analýzy trhu vyplývá, ţe projekt nebude příliš rizikový, vzhledem k velikosti 

                                                 
1
 Na přání společníka je uvedeno fiktivní jméno 
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celého trhu. Z tohoto trhu chceme v prvních třech letech podnikání získat přibliţně 1 %, 

coţ bude odpovídat trţbám ve výši 14 000 000 Kč. Projekt bude vyţadovat ke svému 

financování počáteční kapitál ve výši 1 700 000 Kč, který bude vloţen zakladateli.  
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5.2 Popis podniku 

Jako forma podnikání pro zakládaný podnik byla zvolena společnost s ručením 

omezeným. Tato forma byla zvolena, protoţe s sebou nese výhodu oproti jiným formám 

v omezeném ručení společníků, coţ s sebou bohuţel nese i sníţenou důvěryhodnost 

společnosti. 

Společnost Durzee, s.r.o. bude zaloţena k 1.1.2012 dvěma společníky. Základní 

kapitál společnosti bude ve výši 1 700 000 Kč a kaţdý společník bude mít podíl 50 %. 

Zmiňovanými společníky budou Michal Stašek a Jan Malý.  

Sídlo společnosti Durzee, s.r.o. bude v Brně. Společnost bude pronajímat 

skladové prostory, včetně kancelářské části, v areálu Zbrojovky v Brně Zábrdovicích. 

Tato lokalita je vhodná, protoţe je zde moţnost rozšiřování skladových prostor 

v případě potřeby, dále díky umístění v Brně bude tato pro zaměstnance jednoduše 

dostupná. 

Obrázek 8. Poloha podniku 

 



52 

 

Velikost pronajímaných prostor bude 110 m2. Prostor bude rozloţen do dvou 

místností, jedna skladová a druhá kancelářská. Kuchyňku a toalety budeme vyuţívat 

společné se sousedící společností. Skladové prostory budou mít velikost 42 m2 a budou 

vybaveny policovými díly o rozměrech 2 m x 1,2 m x 0,4 m. Tím bude dosaţeno 

přibliţné kapacity 5000 kusů zboţí (mnoţství je pro průměrnou velikost zboţí, jako je 

jedno tričko). Kancelářské prostory budou dostačující pro 5 pracovišť. 

V následující tabulce jsou shrnuty všechny základní údaje o zakládaném podniku. 

Tabulka 1. Popis podniku 

Obchodní firma Durzee 

Obor podnikání CZ-NACE 47.91.1  

Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným 

Účetnictví/Daňová evidence Účetnictví 

Základní kapitál 1 700 000 Kč 

Zahájení činnosti 1.1.2012 

Plátce DPH ANO 

Sídlo podniku Lazaretní 1, 615 00 Brno 

Místo podnikání Lazaretní 1, 615 00 Brno 

Vlastník Michal Stašek, Jan Malý 

Počet zaměstnanců na HPP 3 

E-mail info@durzee.cz 

Webové stránky www.durzee.cz 

 

  

mailto:info@durzee.cz
http://www.durzee.cz/


53 

 

5.1 Lidské zdroje 

Zakladateli společnosti Durzee, s.r.o. a zároveň společníky budou Michal Stašek 

a Jan Malý. Oba budou zastávat ve společnost vedoucí funkce a jejich oblast působení 

bude následující: 

Michal Stašek 

- povinnosti spojené s chodem společnosti 

- nákup 

- finanční oblast 

Jan Malý 

- kontakt se zákazníky 

- personální oblast 

- marketingová oblast 

Společníci mají dostatečnou kvalifikaci pro uváděné činnosti. Michal Stašek má 

ekonomické vzdělání, pět let pracoval jako překladatel do anglického jazyka, díky 

čemuţ má potřebné jazykové znalosti pro nákup zboţí, které bude pocházet ze 

zahraničí, zejména z Velké Británie. Druhý společník, Jan Malý, má zkušenosti 

z vlastního podnikání. Před třemi lety zaloţil společnost s ručením omezeným 

podnikající v oblasti obalových materiálů, ve které zastával vedoucí pozici a má velké 

zkušenosti z oblasti internetového prodeje a implementace marketingových kampaní. 

Z této společnosti v tomto roce po jejím prodeji vystoupil. 

V prvním roce fungování společnost Durzee, s.r.o. bude zaměstnávat 

4 pracovníky na hlavní pracovní poměr. Bude se jednat o jednoho skladníka a dále 

3 pracovníky, kteří budou pracovat se systémem Altus Vario a budou se starat o chod 

internetového obchodu. Společnost Durzee, s.r.o. bude vyuţívat sluţeb externího 

fotografa, který bude pořizovat fotky nově příchozího zboţí pro účely vystavení zboţí 

v e-shopu. Dále bude podnik vyuţívat externích sluţeb účetní a úklidu.  

Rozdělení práce pro jednotlivé zaměstnance bude následující. Jeden 

z pracovníků bude obsluhovat běţný chod e-shopu a bude vyřizovat objednávky. Jeho 

podřízeným bude skladník, který se bude starat o příjem zboţí, jeho balení a přípravu 
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k expedici a organizace skladu. Druhý z pracovníků bude mít na starost údrţbu obsahu 

e-shopu, jako jsou fotky, popisy zboţí a další texty. Organizační struktura je uvedena 

v následujícím schématu. 

Obrázek 9. Organizační struktura 

 

Mzdové náklady na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 2. Mzdy 

 Společník Pracovník Skladník 

Mzdová sloţka 30 000 Kč 20 000 Kč 16 000 Kč 

Zdravotní pojištění 

(9 %) 
2 700 Kč 1 800 Kč 1 440 Kč 

Sociální pojištění 

(26 %) 
7 800 Kč 5 200 Kč 4 160 Kč 

Celkové měsíční 

náklady 
40 500 Kč 27 000 Kč 21 600 Kč 

 

Pracovní doba bude od 8:00 do 16:30, pondělí aţ pátek. 
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5.2 Marketingový plán 

V této kapitole jsou specifikovány jednotlivé části marketingového mixu – 

Product, Price, Place a Promotion neboli Produkt, Cena, Distribuce a Propagace. 

5.2.1 Produkt 

Společnost Durzee, s.r.o. bude nabízet široký sortiment produktů z oblasti módy, 

zaměřené převáţně na muţe s vyššími příjmy ve věkovém rozmezí 15 – 50 let. Prodej 

bude uskutečňován prostřednictvím internetového obchodu, který bude nastaven pro co 

nejjednodušší orientaci. Dále zaměříme naše sluţby tak, aby zákazníci měli co nejméně 

starostí s nákupem, zejména v oblasti způsobů platby, rychlosti dopravy a vracení zboţí. 

Naše internetová prodejna bude nabízet zboţí z oblasti pánské módy. Půjde o 

zboţí vysoké kvality, zejména co se týče designu. Zaměříme se zejména na značky, 

které nejsou na českém trhu příliš běţné, jsou módní a upoutají pozornost. Půjde 

zejména o mladé značky z Velké Británie a Dánska, jako jsou Religion, Amplified, Junk 

de Luxe, Bolongaro Trevor a další. Jsou to značky, jejichţ výrobky upoutají pozornost 

na první pohled a jejich nositel nezapadne do davu. Nabízené zboţí bude tedy zejména 

pro muţe s vyššími příjmy, kteří chtějí dát najevo své postavení a nechtějí splynout 

s ostatními. 

Součástí sortimentu budou samozřejmě i značky běţnější, jako Adidas, Puma 

apod. pro zákazníky s tradičnějším vkusem. Ale i u těchto značek budeme nabízet 

exkluzivnější řady pro uspokojení poţadavků náročnějších zákazníků. 

Dále chceme našim zákazníkům poskytovat nadstandardní sluţby, které jim 

pokud moţno co nejvíce usnadní nákup. Základem by měl být jednoduchý logicky 

uspořádaný internetový obchod, ve kterém bude moţné filtrovat zboţí z mnoha hledisek 

pro usnadnění výběru. 

U kaţdého kusu zboţí zákazníkovi doporučíme další výrobky, které se k tomuto 

výrobku hodí. Princip bude následující. Kdyţ zákazník si vybere například nějaké 

tričko, po pravé straně se mu u vybraného trička objeví náhledy na další výrobky, 

kterými doplní svůj outfit, jako jsou kalhoty, boty, bunda a doplňky. Díky tomuto bude 

mít zákazník velice zjednodušený výběr zboţí a také by ho to mělo podpořit v nákupu 
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dalšího zboţí, které nejprve neplánoval. Pro zákazníky, kterým tento automatický 

našeptávač nebude stačit, budeme nabízet sluţbu nazvanou „Módní doktor“. Půjde o 

poradnu, do které zákazník napíše, pro jakou příleţitost oblečení potřebuje (např. 

svatba, oslava narozenin apod.) případně k jakému kusu zboţí potřebuje další doplňky 

včetně cenového rozsahu a náš poradce mu nabídne kompletní outfit včetně několika 

variant s ohledem na celkovou cenu. Celá tato sluţba bude samozřejmě bezplatná. 

Popis sortimentu 

Společnost Durzee, s.r.o. bude nabízet široký sortiment zboţí související 

s pánskou módou. Půjde o veškeré sloţky oblečení, tedy trička, polo košile, vesty, 

svetry, košile, saka, bundy, kabáty, mikiny, dţíny, kalhoty, šortky, plavky, spodní prádlo 

a ponoţky. Dále budeme nabízet obuv, jak casual, tak společenskou, doplňky, zejména 

tašky, pásky, peněţenky, sluneční brýle, hodinky, přívěšky, náramky, čepice, rukavice 

apod. Zaměříme se zejména na mladé značky, které u nás zatím nejsou zastoupeny a 

nejsou příliš známé a jsou specifické svým vzhledem. Půjde zejména o Religion, All 

Saints, 55DSL, Diesel, Firetrap, Ringspun, Junk de Luxe, Bolongaro, Bjorn Borg, 

Chateau Roux, Elvis Jesus, Gio Goi, H by Hudson, Unconditional a další. Dále budeme 

nabízet i značky levnější s tradičnějším designem a značky, které jsou v České republice 

známější, jako Puma, Adidas, Jack & Jones, Amplified, Ray-Ban, Mango, Levi´s, Farah, 

Diesel apod. 

Do sortimentu začleníme i menší mnoţství módních výrobků, které přímo 

nepatří do oblékání. Půjde zejména o módní sluchátka značek jako Nixon, Wesc, 

Eskuche nebo Urbaners.  

Bliţší popis jednotlivých dodavatelů včetně kontaktů je uveden v příloze. 

Politika servisu a záruk 

Našim cílem je poskytovat vysoce kvalitní sluţby při dosaţení co moţná 

nejvyšší úrovně pohodlí zákazníků. V případě jakékoli nepříjemnosti pro zákazníka, 

jako je zpoţdění zásilky nebo její ztráta bude zákazník odškodněn. V případě zpoţdění 

zásilky bude zákazníkovi vrácena cena poštovného. V případě ztráty zásilky dostane 

zákazník slevu 10 % na celý příští nákup. 
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Vzhledem k faktu, ţe prodej oblečení a obuvi přes internetový obchod má 

nevýhodu v absenci moţnosti zboţí vyzkoušet, tak budeme zákazníkům nabízet 

bezplatné vrácení nebo výměnu zboţí. V případě, ţe zákazník bude chtít vrátit nebo 

vyměnit zboţí, bude stačit, kdyţ zákazník kontaktuje naši společnost a ta dojedná 

vyzvednutí zboţí přepravcem u zákazníka a po jeho obdrţení budou vráceny peníze 

nebo expedováno náhradní zboţí. Kaţdá zásilka bude obsahovat průvodní list se 

seznamem zakoupeného zboţí, ve kterém zákazník pouze zaškrtne, zda si přeje poloţku 

vrátit či vyměnit, případně jakou velikost poţaduje. Dále bude přiloţena samolepící 

etiketa s adresou naší společnosti, kterou zákazník jednoduše nalepí na zásilku a nebude 

se muset starat o vypisování adresy. 

Záruční doba na vady zboţí bude 2 roky od převzetí zboţí zákazníkem. 

5.2.2 Cena 

Sortiment nabízeného zboţí bude zaměřen na vyšší příjmové vrstvy obyvatel 

České republiky, přesněji muţe ve věku 15 – 50 let s čistými měsíčními příjmy nad 

20 000 Kč. Proto bude část námi nabízeného zboţí za vyšší ceny, neţ jaká je průměrná 

cena, půjde však o značně diferencované výrobky. Vyšší cena tedy bude souviset 

s kvalitou zboţí a ne pouze s vysokou marţí prodejce, jak je tomu u některých prodejců 

módy v České republice. 

Cílová skupina muţů s vyššími příjmy má zájem na odlišení se od ostatních 

skupin zákazníků tak, aby dali najevo své postavení. Proto je u těchto zákazníků 

tendence k nákupu draţších, luxusnějších produktů, které jsou vizuálně odlišitelné od 

běţné módy. V souvislosti s tímto nejsou zákazníci příliš citliví na cenu zboţí, jak je 

tomu u levnějších alternativ. 

Ceník 

Ceny jednotlivých poloţek se budou pohybovat v cenových rozmezích 

uvedených v následující tabulce. Umístění jednotlivého kusu zboţí bude záviset 

především na značce zboţí, případně kolekci, do které patří. Prodejní cena pro koncové 

zákazníky bude odvozována od nákupních cen zboţí. Výše marţe byla stanovena na 

100 % nákupní ceny, coţ odpovídá přibliţně 2/3 marţe analyzovaných kamenných 

prodejen. 
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Ceny v ceníku jsou uváděny pro základní kategorie zboţí z aktuální kolekce. 

Poloţky ze starších kolekcí (outlet) a zvýhodněné nabídky budou mít ceny niţší dle 

podmínek popsaných v další části textu. 

Tabulka 3. Ceník 

Název položky Cenové rozmezí 

Tričko 599 Kč – 1 199 Kč 

Polo košile 599 Kč – 1 499 Kč 

Košile 699 Kč – 2 499 Kč 

Mikina 899 Kč – 2 499 Kč 

Svetr 899 Kč – 2 999 Kč 

Sako 2 399 Kč – 5 999 Kč 

Kalhoty 1 199 Kč – 2 999 Kč 

Dţíny 1 499 Kč – 3 999 Kč 

Kabát 2 999 Kč – 5 999 Kč 

Bunda 1 499 Kč – 5 999 Kč 

Obuv – casual 999 Kč – 3 499 Kč 

Obuv – společenská 2 099 Kč – 3 999 Kč 

 

Slevové nabídky 

Pro podporu prodejů budou nabízený různé časově omezené slevové akce. Jako 

první druh časově omezených slev bude nabízeno neprodané zboţí, ze starších kolekcí, 

takzvané „outletové zboţí“, za ceny sníţené v řádu desítek procent. Tento způsob 

vyprazdňování skladů před příchodem nové kolekce je běţný u všech forem prodeje 

značkové módy a tento internetový obchod nebude výjimkou. 

Druhým typem slev budou takzvané „bleskové slevy“, které budou probíhat 

několikrát do týdne v době od 12 do 14 hodin. Tyto slevy budou obsahovat vţdy jeden 

druh zboţí s výraznou slevou, ale pouze pro velice omezenou dobu. Slevy budou 

propagovány zejména přes Facebook, který je rychlou a levnou moţností rozšíření 

informací o obchodní nabídce. Tyto slevy se budou uskutečňovat v době od 12 do 14 

hodin, protoţe velké mnoţství lidí má touto dobou přestávku na oběd nebo se ještě po 

přestávce nevrátili k práci a pouze surfují na Internetu. Díky tomu mají čas se podívat 
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na internetový obchod, případně se dozvědět o slevě na Facebooku, i prostřednictvím 

jiných lidí, a nakoupit. Další výhodou této slevové nabídky je fakt, ţe lidé pod vlivem 

časového stresu spojeného s omezenou platností nabídky slevy jednají často zbrkle a 

zboţí zakoupí, i kdyţ by si jeho nákup za jiných okolností rozmysleli. 

Dalším druhem slev budou zvýhodněné nabídky při příleţitosti různých svátků a 

jiných významných dnů. Hlavní podporou prodeje budou slevy tři týdny před 

Vánocemi. Lidé jsou stále více ovlivňováni slevovými nabídkami a často kupují zboţí, 

které by si jinak nekoupili, jen proto, ţe je ve slevě. Slevy nebudou vţdy zaměřené na 

široký sortiment, ale pouze na vybrané poloţky. Příkladem takové slevy bude sníţení 

cen zboţí zelené barvy na zelený čtvrtek apod. 

Dále budeme nabízet poštovné zdarma pro zákazníky, kteří nakoupí zboţí nad 

2000 Kč.  

5.2.3 Propagace 

Vzhledem k faktu, ţe se jedná o nově zakládaný podnik bez historie, který navíc 

nabízí zboţí, které není v českém internetovém prodeji příliš běţné, bude podnik 

vyţadovat kvalitní reklamní kampaň pro vybudování dobrého jména a získání 

zákazníků. 

Marketingová strategie bude cílena na specifický typ zákazníků, muţe ve věku 

od 15 do 50 let, kteří mají vyšší příjmy, chtějí se odlišit a dá se u nich vyvolat zájem o 

módu. 

Základní oblastí kontaktu se zákazníky bude Internet. Tento komunikační kanál 

bude zásadním nejen kvůli vztahu s internetovým prodejem, ale zejména jeho 

významné roli při distribuci informací a jeho širokému pokrytí. 

Při propagaci se zaměříme hlavně na systémy typu PPC (pay per click), které 

mají výhodu v tom, ţe platíme za skutečné upoutání pozornosti potencionálního 

zákazníka, který na okno s reklamou fakticky klikne. Jako poskytovatele této sluţby 

budeme vyuţívat hlavně Sklik. Od tohoto provozovatele bychom měli dosáhnout ceny 

přibliţně 5 Kč za proklik. Tohoto provozovatele preferujeme, protoţe oproti 

konkurentům, jako například Etarget, má lepší kvalitu příchozích zákazníků. To 
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znamená, ţe vyšší procento zákazníků skutečně zboţí zakoupí nebo si alespoň 

prohlédnou nabízený sortiment. 

Pro optimalizaci přínosu internetové reklamy je vhodné vyuţít sluţeb expertní 

firmy, která se bude kaţdý den několik hodin věnovat přímo naší společnosti. Ceny 

těchto sluţeb jsou přibliţně 1000 Kč za hodinu. 

Další moţností propagace je bannerová reklama. Tato forma reklamy má 

nevýhodu oproti PPC v tom, ţe neplatíme přímo za návštěvy našich stránek, ale za 

imprese neboli kolik lidí nás uvidí a kde nás uvidí. Pro začátek podnikání tuto formu 

reklamy vzhledem k její finanční náročnosti v porovnání s výsledky nebudeme pouţívat 

ve větší míře, ale s postupem času ji začneme vyuţívat více k budování obecného 

povědomí o prodejně. 

Při propagaci zboţí se nebudeme zaměřovat na propagaci pomocí serverů 

Zboţí.cz nebo Heureka.cz, protoţe tento způsob není vhodný. Problémem tohoto 

způsobu propagace zboţí je, ţe v případě nedostatečného uvedení klíčových slov 

vyhledávání a porovnávání cen nepracuje tak, jak by mělo. I kdybychom ke svému 

zboţí zvolili vhodná klíčová slova, nemůţeme zaručit, ţe naši konkurenti zboţí popíší 

správně a díky tomu ztrácí vyhledávání svůj význam. Tento druh je vhodný pro zboţí 

typu elektronika, kde je jasně uvedený typ zboţí a tím pádem je snadno vyhledatelné a 

porovnatelné. 

Jako formu propagace je vhodné se také zaměřit na vyhledatelnost naší 

internetové prodejny neboli search engine optimalization (SEO). Jde o upravení našich 

stránek a dalšího obsahu internetu tak, aby vyhledávače uváděly náš internetový obchod 

na vyšších pozicích. Toho lze dosáhnou optimalizací obsahu stránek prodejny takovým 

způsobem, ţe 2,5 – 3 % obsahu našich stránek budou klíčová slova popisující rozsah 

našich sluţeb. Další vhodnou metodou zvýšení vyhledatelnosti naší prodejny je 

postarání se o velké mnoţství back links neboli zpětných odkazů. Jde o odkazy kdekoli 

na Internetu na naše stránky. Důleţitým faktorem je, ţe odkazy by měly být na takových 

stránkách, na které odkazuje velké mnoţství zdrojů, ale tyto stránky odkazují na zdrojů 

málo. Tím dochází ke zvýšení page ranku naší prodejny.  

Jako další formu propagace vyuţijeme vyměňování si loga s odkazem s dalšími 
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partnerskými weby a PR články. 

Součástí naší propagační strategie bude samozřejmě propagace přímo v místě 

prodeje, tedy prostřednictvím naší internetové prodejny. Zaměříme se na jednoduchý a 

přehledný design našeho webu, tak abychom neodradili zákazníky hned na první 

pohled, jak tomu je u některých internetových prodejen. Jednou ze silných stránek naší 

prodejny by měla být kategorizace zboţí a uţivatelská jednoduchost vyhledávání. 

Kromě základního dělení zboţí dle druhu (trička, dţíny …), budeme poskytovat 

moţnost filtrování zboţí dle značky, cenového rozmezí, základní barvy a velikosti. 

Všechny tyto parametry budou moci být nastaveny najednou, díky čemuţ se zúţí 

zobrazovaný sortiment zboţí na věci, které zákazník skutečně hledá. Toto usnadní 

zákazníkovi práci zejména odstraněním potřeby procházet několik desítek stránek se 

zboţím, dokud nenajde to, co hledá. 

5.2.4 Distribuce 

Veškeré své zboţí bude podnik Durzee, s.r.o. prodávat prostřednictvím 

internetové prodejny, půjde tedy o maloobchod. Výhodou internetové prodejny je její 

široké pokrytí trhu oproti klasické kamenné prodejně. V případě Durzee, s.r.o. bude 

cílovým regionem celá Česká republika. Proto bude internetová prodejna v českém 

jazyce. V případě expanze na zahraniční trhy v dalších letech podnikání budou spuštěny 

další jazykové verze prodejny. 

Pro usnadnění výběru zboţí bude celý sortiment tříděn do logických kategorií 

podle druhu zboţí. Dále bude moţné zboţí filtrovat dle značky, hlavní barvy a cenového 

rozmezí, k ještě většímu ulehčení výběru. 

Zboţí bude k zákazníkům expedováno z centrálního skladu v Brně – 

Zábrdovicích, areál Zbrojovky. Jako přepravce zboţí bude vyuţívána IN TIME 

SPEDICE, s.r.o., která nabízí kvalitní sluţby z hlediska rychlosti dodání a zacházení se 

zboţím při udrţení nízkých cen za přepravu. Tento způsob přepravy má pro zákazníky 

velkou výhodu v tom, ţe je zboţí dopraveno přímo k zákazníkovi a nemusí si ho 

vyzvedávat někde na pobočce, jak je tomu u České pošty. Další výhodou je jednodušší 

vracení zboţí, kdy bude přímo se zákazníkem domluveno místo, odkud si zásilku 

dopravce převezme. Další výhodou je, ţe celou cestu zásilky je moţné sledovat 
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elektronicky přes Internet. Tento fakt je výhodný pro zákazníky, kteří chtějí mít přehled 

o cestě jejich zakázky. 

Co se týče zásobování prodejny, tak to bude probíhat přímo od jednotlivých 

výrobců, u několika značek jako Jack & Jones bude zboţí dodáváno od distributora. 

Většina zboţí bude distribuována ze zemí Evropské Unie, zejména Velké Británie a 

Dánska. Omezení počtu zemí původu zboţí povede k zjednodušení komunikace a 

plánování logistiky. 
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5.3 Tržní strategie 

Cílem společnosti Durzee, s.r.o. je proniknout na trh s pánskou módou, 

vybudovat si stabilní pozici a dobré jméno ve světě internetových obchodů v České 

republice a neustále rozšiřovat rozsah nabízeného zboţí i mimo hlavní cílovou skupinu 

zákazníků. Těchto cílů chceme dosáhnout pomocí nabízení módních značek, které 

nejsou na českém trhu zastoupeny i přes to, ţe jsou v zahraničí velmi populární. Tato 

diferenciace námi nabízených produktů bude hlavní konkurenční výhodou naší 

společnosti. Dalšími prostředky k dosaţení našeho cíle budou rozsah poskytovaných 

sluţeb nad rámec standardního internetového obchodu a cenová politika odlišná od 

českých standardů v oblasti módy, kde zejména u exkluzivnějších značek běţně dochází 

k nadměrnému navýšení marţí. 

Velký důraz klademe na to, abychom se co nejvíce odlišili od konkurence. 

Tohoto chceme dosáhnout poskytováním odlišného zboţí a širšího sortimentu sluţeb, 

neţ jaký nabízí konkurence. Dále se zaměříme na způsob, jakým budeme tyto sluţby 

poskytovat. Naše strategie spočívá v tom, ţe nákup u nás bude pro zákazníka rychlejší 

neţ nákup v kamenných obchodech, výběr zboţí bude jednoduchý a v případě 

poţadavku na výměnu zboţí neponese zákazník ţádné dodatečné náklady, jak je tomu u 

konkurence.  

Silnou stránkou ve srovnání s konkurencí z kamenných obchodů bude způsob, 

jakým budeme naše sluţby nabízet. Máme výhodné postavení, neboť nejsme omezeni 

kamennou provozovnou na omezenou lokalitu, ale budou u nás moci nakupovat 

zákazníci ze všech koutů republiky. V hlavním místě podnikání, v Brně, bude fungovat 

hlavní sklad zboţí, ze kterého budeme distribuovat zboţí našim zákazníkům. 

V případě úspěchu u cílové skupiny zákazníků, muţů od 15 do 50 let s vyššími 

příjmy přejdeme do strategie expanze. První kroky expanze povedou na trh s dámskou 

módou. Jednalo by se o věkovou skupinu zákaznic od 15 do 50 let také s vyššími 

příjmy, přesněji s čistými měsíčními příjmy nad 20 000 Kč. Obsah nabízeného 

sortimentu této cílové skupině by byl obdobný jako nabízený sortiment v pánské módě, 

tedy kompletní sortiment oblečení, obuvi a doplňků. S tímto by souviselo rozšíření 

portfolia nabízených značek. Sekce s dámskou módou by fungovala na samostatné 
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internetové adrese, za účelem dosaţení vyšší úrovně zacílení na cílovou skupinu. 

Další expanze by poté následovala na slovenský trh. Zde by byl zaveden 

samostatný internetový obchod, který by mohl přesněji reflektovat drobné odlišnosti 

v preferencích zákazníků. Zboţí by bylo expedováno z centrálního skladu v České 

republice. 
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5.4 Finanční plán 

V této kapitole jsou specifikovány plány výnosů a nákladů pro prvních pět let 

podnikání. Cílem této části je co nejpřesněji odhadnout a naplánovat vývoj trţeb a vznik 

nákladů během plánovaného období. Plány budou zpracovány pro tři varianty, a to 

optimistickou, pesimistickou a reálnou v závislosti na vývoji trţeb podniku.  

5.4.1 Počáteční náklady 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady, které společnosti Durzee, s.r.o. 

vzniknou před zahájením prodeje. 

Tabulka 4. Počáteční náklady 

Poloţka Částka 

Zaloţení společnosti s ručením omezeným 20 000 Kč 

Tvorba e-shopu 185 000 Kč 

Systém Altus Vario 100 000 Kč 

Implementace systému 100 000 Kč 

Vybavení skladu 75 000 Kč 

Vybavení kanceláří 135 000 Kč 

Počáteční zásoba zboţí 300 000 Kč 

Celkem 915 000 Kč 

 

Při zakládání společnosti bude vyuţito sluţeb společnosti K & P COMPANIES 

SERVICES, s.r.o., která poskytuje podporu při přípravě podkladů pro zaloţení, 

konzultaci postupu zaloţení a podání na obchodní rejstřík. 

Co se týče tvorby e-shopu, vyuţijeme sluţeb společnosti NetDirect, s.r.o., která 

vytvoří celý e-shop se všemi poţadovanými, včetně designu. Vyuţijeme nabídky e-

shopu ShopCentrik, který je tvořen na míru. Dále je do počátečních nákladů zařazen 

ekonomický informační systém Altus Vario a jeho implementace obsahující propojení 

s e-shopem. Výše nákladů na tvorbu e-shopu a implementaci systému byly stanoveny na 

základě zkušeností s tvorbou obdobného e-shopu v roce 2010. Ekonomický systém 

Altus Vario a e-shop ShopCentrik budou tvořit dlouhodobý nehmotný majetek 

společnosti a budou rovnoměrně odepisovány po dobu tří let. 

V počátečních nákladech je i vybavení skladu a kanceláří. Do skladu budou 
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nakoupeny pouze kovové regály a do kanceláří bude nakoupen nábytek, osobní počítače 

a server. Výše nákladů na regály byla stanovena na základě nabídky od prodejce Euro-

regaly.cz a pro vybavení kanceláří na základě nabídky od Arform, s.r.o. Na závěr jsou 

uvedeny náklady na nákup počáteční zásoby zboţí. Vybavení kanceláří a vybavení 

skladu budou brány jako dva celky a budou jako celky účetně odepisovány rovnoměrně 

po dobu tří let. Co se týče zařazení do odpisové skupiny za účelem výpočtu výše daně z 

příjmů, nábytek patří do druhé odpisové skupiny. Toto vybavení bude dle zákona o 

daních z příjmů odepisováno po dobu pěti let. 

Doba odepisování je stanovena na 3 roky shodně pro dlouhodobý hmotný i 

nehmotný majetek. Výše ročních účetních odpisů pro hmotný a nehmotný majetek 

pořizovaný v prvním roce podnikání je 198 000 Kč. 

5.4.2 Porovnání nákladů a výnosů v prvním roce podnikání 

V následující tabulce jsou kalkulované náklady a výnosy pro první rok 

podnikání rozlišené na jednotlivé měsíce. Výše počátečních nákladů během prvního 

čtvrtletí je uvedena v předchozí kapitole. K těmto nákladů jsou v březnu doplněny 

náklady na mzdy zaměstnanců, ke kterým jsou v následujících měsících přičteny ještě 

mzdy společníků, které nebudou vypláceny před zahájením prodeje. V tabulce je dále 

uvedena pro kaţdý měsíc poloţka ostatní, která zahrnuje náklady na energie, různé 

kancelářské potřeby a další nezařazené výdaje. Je kalkulována jako 20 000 Kč plus 5 % 

z trţeb. Dále jsou uvedeny měsíční náklady na podporu systému Altus Vario a náklady 

na dopravu odvíjející se od výše trţeb. Kaţdý měsíc, počínaje březnem, jsou uvedeny 

náklady na marketing. Tyto náklady se skládají převáţně z nákladů na internetovou 

reklamu typu PPC. 

Trţby byly stanoveny na základě odhadu počtu objednávek v jednotlivých 

měsících. Byly brány v úvahu sezónní vlivy, zejména jde o nárůst trţeb v období kolem 

Vánoc a dále při střídání ročních období a kolekcí. V prvním roce byl brán v úvahu i 

fakt, ţe prodejna nebude v prvních měsících příliš známá, coţ bude mít za následek 

niţší trţby do doby, neţ se podnik zavede na trhu. Trţby byly stanoveny pro tři varianty 

vývoje. Optimistická a pesimistická varianta se liší vţdy o deset procent od reálné 

varianty. 
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Za předpokladu, ţe vývoj podniku bude v souladu s reálnou variantou 

finančního plánu, budou uskutečněny následující investice a výplaty podílů na zisku. 

V roce 2014 jsou plánovány investice do úpravy e-shopu a do vybavení kanceláří. Do e-

shopu bude investováno 200 000 Kč, za účelem vylepšení jeho parametrů s ohledem na 

pokroky v oblasti IT, a do vybavení kanceláří bude investováno 100 000 Kč. 

Společníkům bude dle plánu v roce 2016 vyplacen podíl na zisku ve výši 500 000 

Kč. Dále v roce 2016 dojde k rozšíření nabídky internetové prodejny do segmentu 

s dámskou módou. Za účelem expanze bude provedena investice do druhého e-shopu ve 

výši 350 000 Kč, do vybavení kanceláří a skladu ve výši 100 000 Kč a bude zaměstnán 

další pracovník. Otevření druhého e-shopu bude mít za následek zvýšení nákladů i 

trţeb, které je uvedeno v tabulce č. 10. 
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Tabulka 5. Plán nákladů a výnosů pro první rok podnikání 

Měsíc Poloţka Náklady Výnosy 

Leden Zaloţení s.r.o. 20000   

  Nájem 11000   

  Ostatní 20000   

Únor Nájem 11000   

  Ostatní 20000   

  Zboţí 300000   

Březen Marketing 70000   

  Nájem 11000   

  Podpora systému AV 9000   

  Ostatní 20000   

  Mzdy 77600   

Duben Nájem 11000   

  Mzdy 158600   

  Marketing 70000   

  Podpora systému AV 9000   

  Doprava 35000   

  Zboţí 100000   

  Ostatní 38500   

  Trţby   370000 

Květen Nájem 11000   

  Mzdy 158600   

  Marketing 70000   

  Podpora systému AV 9000   

  Doprava 35000   

  Zboţí 200000   

  Ostatní 38500   

  Trţby   370000 

Červen Nájem 11000   

  Mzdy 158600   

  Marketing 70000   

  Podpora systému AV 9000   

  Doprava 35000   

  Zboţí 200000   

  Ostatní 38500   

  Trţby   370000 

Červenec Nájem 11000   

  Mzdy 158600   

  Marketing 70000   

  Podpora systému AV 9000   

  Doprava 35000   

  Zboţí 200000   

  Ostatní 38500   

  Trţby   370000 
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Tabulka 6. Plán nákladů a výnosů pro první rok podnikání (pokračování) 

Měsíc Poloţka Náklady Výnosy 

Srpen Nájem 11000   

  Mzdy 158600   

  Marketing 70000   

  Podpora systému AV 9000   

  Doprava 45000   

  Zboţí 200000   

  Ostatní 44500   

  Trţby   490000 

Září Nájem 11000   

  Mzdy 158600   

  Marketing 70000   

  Podpora systému AV 9000   

  Doprava 55000   

  Zboţí 250000   

  Ostatní 49000   

  Trţby   580000 

Říjen Nájem 11000   

  Mzdy 158600   

  Marketing 70000   

  Podpora systému AV 9000   

  Doprava 70000   

  Zboţí 300000   

  Ostatní 57500   

  Trţby   750000 

Listopad Nájem 11000   

  Mzdy 158600   

  Marketing 70000   

  Podpora systému AV 9000   

  Doprava 70000   

  Zboţí 300000   

  Ostatní 57500   

  Trţby   750000 

Prosinec Nájem 11000   

  Mzdy 158600   

  Marketing 70000   

  Podpora systému AV 9000   

  Doprava 85000   

  Zboţí 400000   

  Ostatní 77500   

  Trţby   1150000 

  Odpisy NM 128000   

  Odpisy HM 70000   

  DPH   29000 

Výsledek hospodaření před zdaněním -831000 

Výsledek hospodaření po zdanění -831000 
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5.4.3 Porovnání nákladů a výnosů v dalších letech podnikání 

Tabulka 7. Plán nákladů a výnosů pro rok 2013 

Měsíc Náklady Výnosy 

Reálná Optimistická Pesimistická 

Leden 835000 950000 1045000 855000 

Únor 785000 850000 935000 765000 

Březen 697500 675000 742500 607500 

Duben 785000 850000 935000 765000 

Květen 747500 775000 852500 697500 

Červen 697500 675000 742500 607500 

Červenec 697500 675000 742500 607500 

Srpen 747500 775000 852500 697500 

Září 785000 850000 935000 765000 

Říjen 747500 775000 852500 697500 

Listopad 735000 750000 825000 675000 

Prosinec 1065000 1150000 1265000 1035000 

Odpisy 198000       

Výsledek hospodaření před zdaněním 227000 1202000 -748000 

Výsledek hospodaření po zdanění 227000 1202000 -748000 

 

Tabulka 8. Plán nákladů a výnosů pro rok 2014 

Měsíc Náklady Výnosy 

Reálná Optimistická Pesimistická 

Leden 882500 1045000 1149500 940500 

Únor 827500 935000 1028500 841500 

Březen 731250 742500 816750 668250 

Duben 827500 935000 1028500 841500 

Květen 786250 852500 937750 767250 

Červen 731250 742500 816750 668250 

Červenec 731250 742500 816750 668250 

Srpen 786250 852500 937750 767250 

Září 827500 935000 1028500 841500 

Říjen 786250 852500 937750 767250 

Listopad 772500 825000 907500 742500 

Prosinec 992500 1265000 1391500 1138500 

Odpisy 299000       

Výsledek hospodaření před zdaněním 743500 1816000 -329000 

Výsledek hospodaření po zdanění 717500 1470960 -329000 
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Tabulka 9. Plán nákladů a výnosů pro rok 2015 

Měsíc Náklady Výnosy 

Reálná Optimistická Pesimistická 

Leden 882500 1045000 1149500 940500 

Únor 827500 935000 1028500 841500 

Březen 731250 742500 816750 668250 

Duben 827500 935000 1028500 841500 

Květen 786250 852500 937750 767250 

Červen 731250 742500 816750 668250 

Červenec 731250 742500 816750 668250 

Srpen 786250 852500 937750 767250 

Září 827500 935000 1028500 841500 

Říjen 786250 852500 937750 767250 

Listopad 772500 825000 907500 742500 

Prosinec 992500 1265000 1391500 1138500 

Odpisy 100000       

Výsledek hospodaření před zdaněním 942500 2015000 -130000 

Výsledek hospodaření po zdanění 763500 1632150 -130000 

 

Tabulka 10. Plán nákladů a výnosů pro rok 2016 

Měsíc Náklady Výnosy 

Reálná Optimistická Pesimistická 

Leden 882500 1045000 1149500 940500 

Únor 827500 935000 1028500 841500 

Březen 731250 742500 816750 668250 

Duben 827500 935000 1028500 841500 

Květen 786250 852500 937750 767250 

Červen 731250 742500 816750 668250 

Červenec 942625 965250 1061775 868725 

Srpen 1099375 1278750 1406625 997425 

Září 1161250 1402500 1542750 1262250 

Říjen 1099375 1278750 1406625 1150875 

Listopad 1078750 1237500 1361250 1113750 

Prosinec 1408750 1897500 2087250 1707750 

Odpisy 150000       

Výsledek hospodaření před zdaněním 1586375 2917650 101650 

Výsledek hospodaření po zdanění 1285375 2363297 82337 
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5.4.4 Plán cash-flow v prvním roce podnikání 

Vývoj peněţních toků je uváděn pro reálnou variantu trţeb a byl zpracován na 

základě předchozích plánů nákladů a výnosů a plánu počátečních investic. 

Tabulka 11. Plán cash-flow pro první rok podnikání 

Měsíc Poloţka Výdaje Příjmy Stav na konci 

období 

Leden Vklad   1700000   

  Zaloţení s.r.o. 20000     

  Záloha na e-shop 92500     

  Systém Altus Vario 100000     

  Nájem 11000     

  Ostatní 20000   1456500 

Únor Zařízení prostor 210000     

  Nájem 11000     

  Ostatní 20000     

  Zboţí 300000   915500 

Březen Doplacení e-shopu 92500     

  Implementace systému 100000     

  Marketing 70000     

  Nájem 11000     

  Podpora systému AV 9000     

  Ostatní 20000   613000 

Duben Nájem 11000     

  Mzdy 77600     

  Marketing 70000     

  Podpora systému AV 9000     

  Doprava 35000     

  Zboţí 100000     

  Ostatní 38500     

  DPH   170000   

  Trţby   370000 811900 

Květen Nájem 11000     

  Mzdy 158600     

  Marketing 70000     

  Podpora systému AV 9000     

  Doprava 35000     

  Zboţí 200000     

  Ostatní 38500     

  Trţby   370000 659800 

Červen Nájem 11000     

  Mzdy 158600     

  Marketing 70000     

  Podpora systému AV 9000     

  Doprava 35000     

  Zboţí 200000     

  Ostatní 38500     

  Trţby   370000 507700 
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Tabulka 12. Plán cash-flow pro první rok podnikání (pokračování) 

Měsíc Poloţka Výdaje Příjmy Stav na konci 

období 

Červenec Nájem 11000     

  Mzdy 158600     

  Marketing 70000     

  Podpora systému AV 9000     

  Doprava 35000     

  Zboţí 200000     

  Ostatní 38500     

  DPH 40000     

  Trţby   370000 315600 

Srpen Nájem 11000     

  Mzdy 158600     

  Marketing 70000     

  Podpora systému AV 9000     

  Doprava 45000     

  Zboţí 250000     

  Ostatní 44500     

  Trţby   490000 217500 

Září Nájem 11000     

  Mzdy 158600     

  Marketing 70000     

  Podpora systému AV 9000     

  Doprava 55000     

  Zboţí 250000     

  Ostatní 49000     

  Trţby   580000 194900 

Říjen Nájem 11000     

  Mzdy 158600     

  Marketing 70000     

  Podpora systému AV 9000     

  Doprava 70000     

  Zboţí 300000     

  Ostatní 57500     

  DPH 56000     

  Trţby   750000 212800 

Listopad Nájem 11000     

  Mzdy 158600     

  Marketing 70000     

  Podpora systému AV 9000     

  Doprava 70000     

  Zboţí 350000     

  Ostatní 57500     

  Trţby   750000 236700 

Prosinec Nájem 11000     

  Mzdy 158600     

  Marketing 70000     

  Podpora systému AV 9000     

  Doprava 85000     

  Zboţí 400000     

  Ostatní 77500     

  Trţby   1150000 575600 
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5.4.5 Plán cash-flow pro další roky podnikání 

Tabulka 13. Plán cash-flow pro rok 2013 

Měsíc Výdaje Příjmy Stav na konci období 

Leden 880000 950000 645600 

Únor 785000 850000 710600 

Březen 697500 675000 688100 

Duben 785000 850000 753100 

Květen 747500 775000 780600 

Červen 697500 675000 758100 

Červenec 697500 675000 735600 

Srpen 747500 775000 763100 

Září 785000 850000 828100 

Říjen 747500 775000 855600 

Listopad 735000 750000 870600 

Prosinec 985000 1150000 1035600 

 

Tabulka 14. Plán cash-flow pro rok 2014 

Měsíc Výdaje Příjmy Stav na konci období 

Leden 882500 1045000 1198100 

Únor 827500 935000 1305600 

Březen 731250 742500 1316850 

Duben 827500 935000 1424350 

Květen 786250 852500 1490600 

Červen 931250 742500 1301850 

Červenec 831250 742500 1213100 

Srpen 786250 852500 1279350 

Září 827500 935000 1386850 

Říjen 786250 852500 1453100 

Listopad 772500 825000 1505600 

Prosinec 992500 1265000 1778100 
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Tabulka 15. Plán cash-flow pro rok 2015 

Měsíc Výdaje Příjmy Stav na konci období 

Leden 908500 1045000 1914600 

Únor 827500 935000 2022100 

Březen 731250 742500 2033350 

Duben 827500 935000 2140850 

Květen 786250 852500 2207100 

Červen 731250 742500 2218350 

Červenec 731250 742500 2229600 

Srpen 786250 852500 2295850 

Září 827500 935000 2403350 

Říjen 786250 852500 2469600 

Listopad 772500 825000 2522100 

Prosinec 992500 1265000 2794600 

 

Tabulka 16. Plán cash-flow pro rok 2016 

Měsíc Výdaje Příjmy Stav na konci období 

Leden 1056500 1045000 2783100 

Únor 827500 935000 2890600 

Březen 731250 742500 2901850 

Duben 827500 935000 3009350 

Květen 986250 852500 2875600 

Červen 981250 742500 2636850 

Červenec 942625 965250 2659475 

Srpen 1099375 1278750 2838850 

Září 1161250 1402500 3080100 

Říjen 1099375 1278750 3259475 

Listopad 1078750 1237500 3418225 

Prosinec 1908750 1897500 3406975 
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5.4.6 Plánované konečné rozvahy pro prvních pět let podnikání 

Společnost Durzee, s.r.o. zahájí svou činnost k 1.1.2012 a níţe jsou uvedeny 

plánované konečné rozvahy pro prvních pět let podnikání. 

Tabulka 17. Rozvaha k 31.12.2012 (hodnoty jsou v tis. Kč) 

Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva   

Pohledávky za upsaný vl. kapitál 0 0 0 Vlastní kapitál 869 

Dlouhodobý majetek 595 -198 397 Základní kapitál 1700 

Dlouhodobý nehmotný majetek 385 -128 257 Kapitálové fondy 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 210 -70 140 Rezervní fondy a fondy ze zisku 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 Hospodářský výsledek minulých let 0 

Oběţná aktiva 676 0 676 Hospodářský výsledek běţného období -831 

Zásoby 100 0 100 Cizí zdroje 204 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 Rezervy 0 

Krátkodobé pohledávky   0   Dlouhodobé závazky 0 

Finanční majetek 576 0 576 Krátkodobé závazky 204 

Časové rozlišení 0 0 0 Bankovní úvěry 0 

    0   Časové rozlišení 0 

Aktiva celkem     1073 Pasiva celkem 1073 

 

Tabulka 18. Rozvaha k 31.12.2013 (hodnoty jsou v tis. Kč) 

Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva   

Pohledávky za upsaný vl. kapitál 0 0 0 Vlastní kapitál 1181 

Dlouhodobý majetek 595 -396 199 Základní kapitál 1700 

Dlouhodobý nehmotný majetek 385 -256 129 Kapitálové fondy 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 210 -140 70 Rezervní fondy a fondy ze zisku 85 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 Hospodářský výsledek minulých let -831 

Oběţná aktiva 1186 0 1186 Hospodářský výsledek běţného období 227 

Zásoby 150 0 150 Cizí zdroje 204 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 Rezervy 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 Dlouhodobé závazky 0 

Finanční majetek 1036 0 1036 Krátkodobé závazky 204 

Časové rozlišení 0 0 0 Bankovní úvěry 0 

    0   Časové rozlišení 0 

Aktiva celkem     1385 Pasiva celkem 1385 
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Tabulka 19. Rozvaha k 31.12.2014 (hodnoty jsou v tis. Kč) 

Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva   

Pohledávky za upsaný vl. kapitál 0 0 0 Vlastní kapitál 1898 

Dlouhodobý majetek 895 -695 200 Základní kapitál 1700 

Dlouhodobý nehmotný majetek 585 -452 133 Kapitálové fondy 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 310 -243 67 Rezervní fondy a fondy ze zisku 85 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 Hospodářský výsledek minulých let -604 

Oběţná aktiva 1928 0 1928 Hospodářský výsledek běţného období 717 

Zásoby 150 0 150 Cizí zdroje 230 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 Rezervy 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 Dlouhodobé závazky 0 

Finanční majetek 1778 0 1778 Krátkodobé závazky 230 

Časové rozlišení 0 0 0 Bankovní úvěry 0 

    0   Časové rozlišení 0 

Aktiva celkem     2128 Pasiva celkem 2128 

Tabulka 20. Rozvaha k 31.12.2015 (hodnoty jsou v tis. Kč) 

Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva   

Pohledávky za upsaný vl. kapitál 0 0 0 Vlastní kapitál 2662 

Dlouhodobý majetek 300 -200 100 Základní kapitál 1700 

Dlouhodobý nehmotný majetek 200 -134 66 Kapitálové fondy 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 100 -66 34 Rezervní fondy a fondy ze zisku 85 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 Hospodářský výsledek minulých let 113 

Oběţná aktiva 2933 0 2945 Hospodářský výsledek běţného období 764 

Zásoby 150 0 150 Cizí zdroje 383 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 Rezervy 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 Dlouhodobé závazky 0 

Finanční majetek 2795 0 2795 Krátkodobé závazky 383 

Časové rozlišení 0 0 0 Bankovní úvěry 0 

    0   Časové rozlišení 0 

Aktiva celkem     3045 Pasiva celkem 3045 

Tabulka 21. Rozvaha k 31.12.2016 (hodnoty jsou v tis. Kč) 

Aktiva Brutto Korekce Netto Pasiva   

Pohledávky za upsaný vl. kapitál 0 0 0 Vlastní kapitál 3447 

Dlouhodobý majetek 750 -450 300 Základní kapitál 1700 

Dlouhodobý nehmotný majetek 550 -317 233 Kapitálové fondy 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 200 -133 67 Rezervní fondy a fondy ze zisku 85 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 Hospodářský výsledek minulých let 377 

Oběţná aktiva 3644 0 3707 Hospodářský výsledek běţného období 1285 

Zásoby 300 0 300 Cizí zdroje 560 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 Rezervy 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 Dlouhodobé závazky 0 

Finanční majetek 3407 0 3407 Krátkodobé závazky 560 

Časové rozlišení 0 0 0 Bankovní úvěry 0 

    0   Časové rozlišení 0 

Aktiva celkem     4007 Pasiva celkem 4007 
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5.4.7 Analýza bodu zvratu 

Následujícím grafem je ilustrována analýza bodu zvratu. Analýza byla sestavena 

pro období jednoho měsíce. Na vodorovné ose je uveden počet objednávek za období. 

Velikost průměrné objednávky byla stanovena na 1400 Kč. Variabilní náklady na jednu 

objednávku jsou 700 Kč a měsíční fixní náklady byly stanoveny na 360 000 Kč. 

Graf 8. Bod zvratu 

 

Z uvedeného grafu je patrné, ţe pro uhrazení měsíčních fixních nákladů musí 

podnik dosáhnout přibliţně 500 objednávek měsíčně, coţ odpovídá trţbám ve výši 

700 000 Kč. Na základě analýzy trhu jsem dospěl k závěru, ţe zamýšlený podnik této 

úrovně můţe dosáhnout.  

5.4.8 Zhodnocení finančního plánu 

Na základě výše uvedených plánů nákladů a výnosů a plánu cash-flow byla 

stanovena potřeba financí pro zaloţení a provoz zamýšleného podniku na 1 700 000 Kč. 

Jak bylo uvedeno v úvodní části podnikatelského plánu, společnost Durzee, s.r.o. bude 

financována plně z vlastních zdrojů zakladatelů. 

Z výše uvedených plánů trţeb a nákladů vyplývá, ţe u reálné varianty trţeb po 

zavedení prodejny na trhu, ke kterému by mělo dojít v druhém roce podnikání, bude jiţ 
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v roce 2013 generovat zisk ve výši 227 000 Kč. Tento zisk by měl v příštích letech ještě 

narůstat.  

Dále je z finančního plánu patrné hromadění volných peněţních zůstatků na 

účtech společnosti. Tato hotovost bude vyuţita ke krytí expanze podniku na další trhy, 

která bude započata v pátém roce podnikání. Do té doby bude část volné hotovosti 

uloţena na spořící účet, z důvodu vyššího zhodnocení oproti běţnému účtu. 

V případně pesimistické varianty trţeb bude podnik vykazovat ztrátu a vedení 

bude muset zváţit moţnost omezení nákladů, případně ukončení činnosti. 
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5.5 Hodnocení rizik 

V této kapitole budou popsána jednotlivá rizika, která byla pro zamýšlený 

podnik identifikována. U kaţdého rizika bude určena jeho pravděpodobnost výskytu a 

tvrdost dopadu rizika na společnost. Dále bude uveden popis rizika a metoda pro jeho 

eliminaci. 

Pro hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika byly zvoleny tři stupně, a to 

nízká, střední a vysoká pravděpodobnost. Hodnoty pravděpodobnosti pro jednotlivé 

stupně rizika jsou 0 - 0,3 pro nízkou, 0,3 – 0,7 pro střední a 0,7-1 pro vysokou. Co se 

týče tvrdosti dopadu, nízký stupeň označuje pouze zanedbatelné zvýšení nákladů, 

střední stupeň je doprovázen citelným zvýšením náklady a vysoký stupeň ohroţuje 

fungování podniku. 

Rizika jsou řazena dle závaţnosti od nejzávaţnější po ty méně závaţné. 

5.5.1 Příchod nové konkurence 

Popis rizika 

V současnosti na českém trhu není téměř ţádná konkurence v oblasti 

internetových obchodů s módou od exkluzivních výrobců. Největšími konkurenty jsou 

český Queens nabízející street-wearovou módu, ale zejména zahraniční Asos.com. 

Tento zahraniční internetový obchod s módou nabízí své výrobky celosvětově, to 

znamená, ţe zasahuje i na místní trh. V současnosti má nevýhodu vyššího poštovného, 

které se pohybuje okolo 8 GBP, a vysokému poštovnému v případě vracení zboţí, které 

dosahuje několika set korun. Další nevýhodou je jazyk tohoto internetového obchodu, 

kterým je angličtina. Tato nevýhoda je zejména v oblasti komunikace zákazníka 

s prodejcem v případě nějakých problémů, jako jsou ztráta zásilky, vracení zboţí apod. 

Tento internetový obchod však v posledních měsících rozšířil své internetové stránky o 

nové regionální stránky pro Německo a Francii, které jsou jiţ v příslušných jazycích. Je 

patrný zájem o expanzi na další trhy, zejména odstraněním jazykové bariéry. Je tedy 

moţné, ţe v blízké době spustí i českou verzi e-shopu. 

Ohodnocení rizika 

střední pravděpodobnost, střední tvrdost dopadu 
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Metoda snižování rizika 

Toto riziko není moţné eliminovat, proto je nutné vyuţít moţnosti zmírnění rizika 

a síly jeho dopadu. Toto je moţné vybudováním si silné pozice na trhu pomocí 

vhodného marketingu tak, aby zákazníci neměli zájem o změnu jejich „oblíbeného“ 

internetového obchodu s módou, v případě příchodu konkurence. Vzhledem k faktu, ţe 

internetový obchod Asos.com je velice silným hráčem s obratem za rok 2010 ve výši 

223 000 000 GBP (21), není moţné mu přímo konkurovat. Je nutné získat jinou výhodu, 

kterou by mohlo být získání silné loajality zákazníků a přesvědčení zákazníků o 

výhodnosti nákupu u jim blízké české společnosti raději neţ u této nadnárodní 

společnosti. Dále budeme konkurovat poskytováním kvalitních sluţeb v oblasti pomoci 

zákazníkům s výběrem zboţí, rychlostí dodávky a niţší cenou přepravy. 

Cíl 

Získat v krátké době silný podíl na českém trhu s exkluzivní pánskou módou a 

aplikovat vhodný marketing pro získání loajality zákazníků. 

5.5.2 Nedostatečná poptávka 

Popis rizika 

Internetovou prodejnu můţe do značné míry ovlivnit nedostatečná poptávka. 

V případě, ţe zákazníci nebudou poptávat očekávaný objem zboţí, dojde ke značnému 

poklesu trţeb, jak jiţ bylo uvedeno ve finančním plánu v pesimistické variantě vývoje 

trţeb. 

Ohodnocení rizika 

Nízká pravděpodobnost, vysoká tvrdost dopadu 

Metoda snižování rizika 

Pokud se nebude poptávka vyvíjet dle očekávání společnosti, bude pro 

zachování existence podniku nutné tuto poptávku nějakým způsobem podpořit. Za tímto 

účelem bude nutné zvýšit výdaje na marketing, v krajním případě částečně změnit 

portfolio nabízeného zboţí, to by však s sebou přineslo další výrazné zvýšení nákladů. 
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Cíl 

Monitorovat vývoj poptávky a pokusit se podniknout kroky k její stimulaci ještě 

před jejím výrazným poklesem změnou marketingové kampaně, popřípadě změny 

portfolia nabízeného zboţí. 

5.5.1 Kurzové změny 

Popis rizika 

Vzhledem k faktu, ţe zakládaný podnik bude nakupovat velkou část zboţí 

z různých zemí Evropy, je nutné posoudit riziko kurzových změn. Čím je větší volatilita 

kurzu měny, tím vyšší je riziko, ţe se změní hodnota faktury přijaté od jejího vydání do 

její platby. V prvních letech podnikání bude podnik pouze nakupovat ze zahraničí. To 

znamená, ţe negativní vliv na podnikání bude mít pouze posílení Eura nebo Libry vůči 

koruně. Na základě prognóz České národní banky bude však v příštích letech hodnota 

Eura vůči koruně klesat, jedná se tedy o pozitivní vývoj. Libra by si dle prognóz měla 

udrţovat stabilní kurz. 

Ohodnocení rizika 

Nízká pravděpodobnost, střední tvrdost dopadu 

Metoda snižování rizika 

U nákupů s niţšími cenami lze toto riziko zanedbat a nevěnovat mu přílišnou 

pozornost. Naopak u velkých a častějších nákupů od jednoho dodavatele, je potřeba 

aplikovat jednu z metod pro sníţení rizika kurzové změny. Takovou metodou můţe být 

ošetření dodavatelsko-odběratelské smlouvy, ve které by měla být vyjednána doloţka 

upravující smluvní cenu v případě změn kurzů. Tato metoda však vyţaduje velkou 

vyjednávací sílu a proto není v praxi jednoduše aplikovatelná. 

Cíl 

V případě prognóz předpovídajících posílení zahraničních měn by se měl 

management pokusit vyjednat u velkých a opakovaných zahraničních zakázek doloţku 

o změně smluvní ceny v závislosti na kurzových změnách. 
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5.5.2 Riziko poškození zboží ve skladu 

Popis rizika 

Jako další riziko bylo identifikováno riziko poškození zboţí ve skladu. K tomuto 

poškození můţe dojít v důsledku chyb skladníka, krádeţí, zatékáním do budovy nebo 

poţárem. 

Ohodnocení rizika 

Nízká pravděpodobnost, střední tvrdost dopadu 

Metoda snižování rizika 

Pro sníţení rizika poškození zboţí bylo stanoveno několik postupů pro různé 

druhy moţnosti poškození. Poškození nebo ztráta zboţí v důsledku vloupání do skladu 

je řešena ochranou areálu, který je trvale hlídán, a dále je přístup do skladu zabezpečen 

kvalitními zámky. Druhou moţností poškození je poškození ze strany skladníka, čemuţ 

bude bránit jeho hmotná zainteresovanost na udrţení zboţí v dobrém stavu. Skladník 

bude dále zodpovědný za kontrolu zboţí zejména proti případným krádeţím ze strany 

dalších zaměstnanců, kteří nebudou mít volný přístup do skladu. Zatékání do budovy a 

nebezpečí poţáru bude řešeno pojištěním. 

Cíl 

Zajistit pojištění skladu, sjednat se skladníkem dohodu o hmotné zodpovědnosti 

za poškození zboţí vlastním zaviněním. 

5.5.3 Nepřevzetí objednávky 

Popis rizika 

U všech druhů internetových prodejen dochází k výskytu neţádoucích 

objednávek, které si zákazník nepřevezme. Jedná se buď o objednávky zboţí na cizí 

jméno, cizí adresu, nebo si zákazník rozmyslí nákup zboţí a uţ si ho od přepravce 

nepřevezme. Falešné objednávky jsou obvykle zadávány dětmi, které to povaţují pouze 

za nevinnou zábavu. Tímto však podniku vzniká ztráta za náklady vynaloţené na 

expedici a dopravu zboţí a dále dochází k vázání zboţí aţ na několik týdnů, kvůli 

prodlevě mezi odesláním a vrácením zboţí přepravní společností. 
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Ohodnocení rizika 

střední pravděpodobnost, nízká tvrdost dopadu 

Metoda snižování rizika 

Toto riziko je moţné zcela eliminovat vyţadováním platby předem pomocí 

platební karty, PayPalu nebo jiné obdobné sluţby. Tato metoda eliminace rizika by však 

za stávající situace na českém trhu způsobila i úbytek zakázek, protoţe část zákazníků 

platbám předem stále nedůvěřuje a tito zákazníci preferují dobírku. Lidé tento způsob 

platby preferují, protoţe jim přináší jistotu, ţe zaplatí teprve, aţ dostanou své zboţí. 

Přijímáním plateb předem je tedy moţné toto riziko sníţit, na druhou stranu je nutné 

ponechat i moţnost platby dobírkou. 

Druhou moţností omezení tohoto rizika je sloţitější registrace nového 

zákazníka. V případě registrace nového zákazníka stačí dát poţadavek na ověření 

emailové schránky, pomocí emailu s příslušným odkazem. Pokud by šlo o vytváření 

falešných objednávek pouze pro zábavu, mohlo by dojít ke značnému poklesu výskytu 

takových objednávek, díky nutnosti si vytvářet novou emailovou schránku kvůli kaţdé 

falešné objednávce. 

Cíl 

Zavést vhodnou metodu ověření pravdivosti osobních údajů (emailové schránky) 

při registraci nových zákazníků. Dále by mělo docházet k marketingové podpoře plateb 

předem pomocí platebních karet a podobně. 

5.5.4 Poškození nebo ztráta zboží během přepravy 

Popis rizika 

Vzhledem k faktu, ţe si zákazníci nebudou zboţí odebírat osobně, ale bude jim 

přepravováno prostřednictvím přepravce, musíme počítat s rizikem poškození nebo 

ztráty zboţí během přepravy. 

Ohodnocení rizika 

Nízká pravděpodobnost, nízká tvrdost dopadu 
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Metoda snižování rizika 

Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození zboţí během přepravy, jde o 

zodpovědnost přepravce a ten je za zboţí hmotně zodpovědný. Za tímto účelem je 

součástí ceny dopravy i pojištění proti ztrátě či poškození zboţí, cena zboţí tedy bude 

nahrazena. Na druhou stranu tímto vzniká problém pro zákazníka, který své zboţí 

nedostane včas, a dochází k poškození dobrého jména prodejny. Proto zákazníkovi 

ihned zašleme náhradní zboţí, pokud bude skladem, nebo mu vrátíme peníze a navíc mu 

jako omluvu poskytneme slevu 10 % na příští nákup v naší prodejně. 

Cíl 

Stanovit systém slev, který zabrání odchodu zákazníka v případě nedoručení 

zboţí. 
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5.6 Harmonogram realizace pro první rok podnikání 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Zaloţení společnosti                                                 

Vývoj internetového obchodu                               

Uvedení internetového obchodu do provozu                            

Nákup počáteční zásoby zboţí                             

Pronájem prostor                            

Zařízení prostor                              

Nábor zaměstnanců                             

Počáteční marketingová kampaň                                   

Zahájení prodeje                                                 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo sestavení reálného a proveditelného 

podnikatelského plánu pro zaloţení internetové prodejny s pánskou módou. Tento plán 

měl být sestaven tak, aby poskytoval informace o cílovém trhu, o rizicích spojených se 

vstupem na trh a prvními roky podnikání a způsoby redukce vlivů těchto rizik. Cíl práce 

byl splněn následujícím způsobem. 

Nejprve byly provedeny analýzy obecného okolí a analýza konkurence pro 

zjištění stávající situace na trhu. Na základě těchto analýz jsem dospěl k závěru, ţe na 

českém trhu je v oblasti pánské módy mezera na trhu. V České republice nejsou 

zastoupeny některé z exkluzivnějších značek pánské módy, které jsou v jiných zemích 

Evropy oblíbené a v současnosti si je zákazníci musí opatřovat ze zahraničí. Dále na 

základě analýzy konkurence bylo zjištěno, ţe konkurence ve formě internetových 

prodejen s pánskou módou je velice nízká, protoţe existuje jen několik obchodů 

s outletovou módou a dále prodejny s hip-hopovou a streetwearovou módou. Na základě 

tohoto zjištění jsem následně sestavil podnikatelský plán pro zaloţení internetové 

prodejny s pánskou módou pro vyplnění této mezery na trhu. 

Navrhovaná internetová prodejna bude zaměřena na získání konkurenční výhody 

poskytováním kvalitních a rychlých sluţeb, poradenstvím zákazníkům a jednoduchým 

vracením či výměnou zboţí. Sluţby jsou koncipovány pro zákazníky s náročným 

zaměstnáním, kteří dosahují vyšších příjmů a kteří mají málo času na výběr oblečení a 

potřebují si nakoupit celý outfit na jednom místě, co nejrychleji a bez zbytečných 

starostí s výběrem. Za tímto účelem bude e-shop vytvořen na zakázku přesně na míru 

potřebám této internetové prodejny tak, aby bylo moţné zboţí filtrovat z více hledisek, 

a stránky budou dále obsahovat našeptávač, který doporučí vhodné doplňky k právě 

zobrazovanému kusu oblečení, coţ bude mít za následek jednodušší výběr zboţí a také 

nárůst prodejů. 

Slabinami zamýšleného podniku bude neznámé jméno jak prodejny samotné, tak 

některých nabízených značek. Tato slabina bude řešena internetovou reklamou, která 

bude zaměřena zejména na reklamu formou PPC, u které se platí pouze za uskutečněné 

návštěvy prodejny a díky tomu jde o efektivněji vynaloţené peníze na reklamu ve 
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srovnání s bannerovou reklamou.  

Další velkou slabinou zamýšleného podniku je slabina společná pro všechny 

internetové prodejny, a to absence moţnosti fyzického kontaktu se zboţím před jeho 

koupí. Tento problém bude řešen systémem vracení nebo výměn zboţí, který bude pro 

zákazníky jednoduchý a bezplatný.  

Jako slabina můţe být spatřována vyšší diferenciace značek, která můţe být však 

povaţována i za silnou stránku. Jde o to, ţe většina nabízených produktů nebude příliš 

konvenčních, půjde o oblečení se specifickým designem. Na druhou stranu by zákazníci 

nakupující draţší módu měli poţadovat jistou diferencovanost zboţí. 

Na základě vypracovaného podnikatelského plánu by měl být vliv slabin 

podniku redukován tak, aby podnik byl úspěšný na trhu. Základním ukazatelem 

úspěšnosti podniku by měl být zisk, který podnik generuje. Na základě kalkulací trţeb a 

nákladů byl sestaven finanční plán pro prvních pět let podnikání, ze kterého vyplývá, ţe 

rentabilita vlastního kapitálu se bude po ustálení trţeb ve třetím roce pohybovat okolo 

37 %. Pokud se tedy povede podniku vstup na trh a jeho vývoj bude postupovat podle 

plánu, má dobré předpoklady pro úspěšné fungování na trhu a přinášení hodnoty 

vlastníkům do budoucna. 
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8 Seznam příloh 

1. Popis Dodavatelů 

  



 

 

1. Popis dodavatelů 

Níţe jsou uvedeny kontakty na jednotlivé dodavatele a stručný popis 

jednotlivých značek. 

55DSL s.r.l. 

Via T.A. Edison 13/14 

36063 Marostica 

Italy 

Tel: 0039 0424 479855 

Tato značka byla v roce 1994 zaloţena jako experimentální odnoţ Diesel. 

Značka si rychle získala vlastní nevázanou identitu. V současnosti jde o samostatnou 

společnost se zastoupením zejména ve Velké Británii, Japonsku, Itálii, Beneluxu a USA. 

Značka se vyvinula z oblasti adrenalinových sportů do life-stylové značky silně 

ovlivněné grafickým designem, městskou kulturou a hudbou. Sloganem značky je „Ţijte 

alespoň 55 sekund denně: ţivot jde velmi rychle, takţe kus utrhněte, kdyţ můţete. Není 

to raketová věda, ale dává to smysl. (25) 

V současnosti nemá distributora ve střední Evropě. 

Adidas ČR s.r.o. 

Pekařská 16 

155 00 Praha 5 - Jinonice 

E-mail: adidas@adidas.cz 

Tel.: +420-251095666 

Adidas je celosvětově známá značka nabízející sportovní a street-wearové 

oblečení a obuv. Značka byla zaloţena v první polovině 20. století Adolfem Dasslerem a 

jiţ od počátku se zaměřovala na sport, zejména na obuv, která měla poprvé výraznější 

úspěch na olympiádě v Amsterdamu v roce 1928. Od té doby spolupracuje s velkým 

mnoţstvím sportovců, mezi které patří i takové hvězdy jako David Beckham. (33) 

All Saints ltd. 

6 Corbet Place 

London E1 6NN 



 

 

United Kingdom 

E-mail: info@allsaints.com 

S patinou a černá, All Saints je Londýnská značka s rock & rollovým srdcem. 

Průkopníci úzkých dţín a sepraných bavlněných triček pod vrstvou super-jemných 

svetrů a bund. (26) 

Tato značka zatím nemá zastoupení v České republice. 

Amplified Clothing ltd. 

Mark Food 

E-mail: mark@licensedtoretail.com 

Tel: 00 44 208 452 4266 

Tel: 00 44 7904 167 144 

Tato značka má sídlo v Londýně a existuje od roku 2004. Za několik málo let 

své existence se Amplified vyvinula do jedné z nejţhavějších street-wearových značek 

v Evropě.Hlavní inspirací Amplified je hudba, čemuţ odpovídají i její partneři jako 

Universal Music Group a Livenation, které drţí práva k velkým jménům jako Rolling 

Stones, Lady Gaga, ACDC, Ramones, Kasabian &  Run DMC… (32) 

Tato značka zatím nemá zastoupení v České republice. 

Bolongaro Trevor ltd. 

1 Academy Buildings  

Fanshaw Street  

London, N1 6LQ 

United Kingdom 

E-mail: info@bolongarotrevor.com  

Tel: + 44 (0)20 7502 5502 

Bolongaro Trevor je britská značka zaloţená bývalými návrháři All Saints 

Kaitem Bolongarem a Stuartem Trevorem. Současná kolekce je originální, unikátní a 

komerční – skládá se z ručně vyráběných kusů inspirovaných starými kusy oblečení 

nahromaděnými za 20 let. Vytváří moderní a ostře otesanou estetiku s temnou a tvrdou 

hranou. Bundy v nové kolekci mají podšívky vyrobené ze starých britských vlajek. (30) 



 

 

Tato značka zatím nemá zastoupení v České republice. 

BESTSELLER A/S  

Fredskovvej  

DK-7330 Brande 

Denmark  

Tel: +45 99 42 32 00 

Součástí Bestseller, oděvní společnosti zaloţené v Dánsku v roce 1975, je 

značka Jack & Jones.  

Jack & Jones byl zaloţen v roce 1989 a v Evropě je jedním z hlavních výrobců 

pánské módy. Co se týče designu, má tato značky 4 řady Jeans Intelligence, Premium, 

Vintage a Premium Tech. Tyto řady sahají od individuálních designů, díky kterým 

nezapadnete do davu, přes běţné a vkusně laděné návrhy aţ po sportovní řadu. (31) 

Gio Goi ltd. 

13 Melville Street 

Edinburgh EH3 7PE 

United Kingdom 

Tel: +44 (0)207 841 3786 

Gio Goi je britská značka zaměřená na hudební scénu, která má kořeny jiţ v 80. 

letech. V současnosti nosí Gio Goi takové hvězdy jako jsou Pete Doherty, Lily Allen, 

Amy Winehouse, Plan B, The Arctic Monkeys a další. (29) 

Tato značka zatím nemá zastoupení v České republice. 

Chateau Roux ltd. 

17 Newburgh Street 

W1F 7RZ London 

United Kingdom 

E-mail: info@chateauroux.co.uk 

+44 (0)871 200 3351 

Značka Chateau Roux se zrodila v roce 2006 v ulicích Soho. Jde o lidmi 



 

 

inspirovanou módní značku, která mění ironické na ikonické. Spojuje výraznou 

geometrii s chemií monochromu. 

V portfoliu značky jsou zastoupeny zejména malosériové návrhy ručně 

vyráběných triček a baseballových bund. Tato značka zatím nemá zastoupení v České 

republice. 

Junk de Luxe ApS 

Sverigesgade 3 

8000 Aarhus C 

Denmark 

E-mail: sales@junkdeluxe.dk 

Tel: +45 86206464 

Junk de Luxe byl zaloţen v Dánsku v roce 1986. Zakladatel Thomas Gundorph 

byl průkopníkem dovozu second-handových dţín z USA. Redesignoval je spolu 

s dalšími second-handovými věcmi a v roce 1992 uvedl první kolekci Junk de Luxe. Od 

té doby patří Junk de Luxe mezi přední designerské značky v Evropě. 

Návrháři Junk de Luxe jsou dětmi revoluce přinášející nový mix beatnického 

srdce a jednoduchých šik oděvů. (27) Tato značka zatím nemá zastoupení v České 

republice. 

ASICS UK ltd. 

Europa Boulevard 

Westbrook, Warrington 

Cheshire WA5 7YS 

United Kingdom 

Tel: +44 (1925) 241041 

Historie značky Onitsuka Tiger sahá do roku 1949, kdy v japonském Kobe 

Kihachiro Onitsuka zaloţil společnost na výrobu basketbalové obuvi. Během 60. a 70. 

let se působnost této společnosti rozšířila na všechny druhy atletické obuvi a do 

povědomí sportovců se zapsala nejvíce svým modelem pro olympiádu v Mexiku v roce 

1968. Tento design, rozpoznatelný výraznými postranními pruhy, se stal synonymem 



 

 

pro tuto značku a dosud jde o nejprodávanější model. (35) 

Religion Clothing ltd. 

154 Brick Lane 

London E1 6RU 

United Kingdom 

E-mail: jamie@religionclothing.co.uk 

Značka byla zaloţena na začátku 90. let v Londýně a jiţ od počátku byla 

ovlivněna klubovou kulturou. V době, kdy názory byly veřejně vystavovány na tričkách. 

Nejprve šlo o nika značku triček, ale směs anarchistické grafiky a komerčních vlastností 

dotlačil značku do popředí módy a zájmu médií. Strategie inovativního designu 

Religion udělala ze značky must-have pro módní fanatiky a vytvořila si zástup 

následovníků z řad celebrit. (28) Tento dodavatel v současnosti hledá zástupce pro 

východní Evropu. 

 


