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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na vybudování 

podnikatelského útvaru, který bude nabízet služby nahrávacího studia a služby zvučení 

a osvětlování menších hudebních akcí různého druhu. Útvar vznikne rozšířením oboru 

podnikání stavební a účetní firmy Aksamit s.r.o., která působí na území jižní Moravy od 

roku 1991. V práci je proveden marketingový výzkum, analýza vnějšího a vnitřního 

okolí, analýza 7S, SWOT analýza, finanční analýza, analýza rizik a na jejich základě 

vyhodnocena realizovatelnost projektu. 

 

Abstract  

The master‘s thesis deals with creating of a business plan for building up a department 

which will provide services of a recording studio and services of sound system 

installation and lighting of small musical events of different types. The department will 

come into existence by spreading of the core business of building and accounting 

company Aksamit s. r.o., which has been working in the region of south Moravia since 

1991. In the thesis, market research, analysis of internal and external sourroundings, 7S 

analysis, SWOT analysis, financial analysis and risk analysis are made and on this basis 

feasibility of the project is evaluated. 

 

Klíčová slova 

Podnikatelský plán, Nahrávací studio, Zvučení a osvětlování, SWOT analýza, Finanční 

plán, Marketingový plán, Analýza rizik 

 

Key words 

Business plan, Recording studio, Sound system installation and lighting, SWOT 

analysis, Financial plan, Marketing plan, Risk analysis  
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Úvod 

V diplomové práci se zabývám vytvořením podnikatelského plánu na rozšíření již 

existujícího podniku o nový obor podnikání. Jedná se o malou, do jisté míry rodinnou, 

stavební a účetní firmu Aksamit s.r.o., která působí na jižní Moravě od roku 1991.  

V práci jde o založení malého útvaru, který bude poskytovat služby nahrávacího studia 

a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí. Důvodem k rozšíření firmy o 

tento nový, poněkud vzdálený obor podnikání, jsou majitelovy nabrané zkušenosti s 

živým zvučením a studiovou prací a cílené budování technického zázemí. Před asi 

čtyřmi lety se začal učit hře na basovou kytaru a hraní se stalo jeho velkým koníčkem. 

Kromě toho, že působí v současnosti paralelně ve 4 kapelách, začal postupně nakupovat 

hudební vybavení a ozvučovat a osvětlovat menší hudební akce, často v souvislosti 

s vystupováním právě „jeho“ kapel. Také dal těmto kapelám možnost nahrát si pár písní 

v domácím nahrávacím studiu. Získal tak přehled o fungování základních principů 

v tomto oboru. 

Jím nakoupené vybavení tedy poslouží jako základ hmotných aktiv nového 

podnikatelského útvaru. Co se týče prostor k provozu nahrávacího studia a skladování 

hudební aparatury, budou opět zajištěny majitelem, a to v jeho rodinném domě.  

Zpracovat podnikatelský záměr rozšíření oboru podnikání firmy Aksamit s.r.o. jsem se 

rozhodl z důvodu toho, že jsem členem právě jedné z kapel, ve kterých majitel podniku 

hraje a sdílejíc jeho zápal pro věc, jsme tento plán vlastně vymysleli spolu. Kromě toho 

projekt podpořím svými finančními prostředky. 
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1. Cíle a metodika práce 

Hlavním cílem práce je vytvořit podnikatelský plán na vybudování útvaru, který bude 

poskytovat služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších 

hudebních akcí. Tento útvar vznikne rozšířením oboru podnikání stavební a účetní 

firmy Aksamit s.r.o. Podnikatelský plán prověří reálnost vybudování nahrávacího studia 

v Brně a jeho blízkém okolí a možnou budoucí ziskovost. 

Tvorba plánu vychází z teoretických východisek představených v první části práce. 

Jejich součástí jsou zejména: SLEPT analýza, Porterova analýza oborového okolí, 

SWOT analýza, Marketingový plán, Finanční plán a Analýza rizik.  

Dílčí cíle 

- přehledně zpracovat analýzu makroekonomického okolí, oborového okolí a       

  analýzu  SWOT  

- efektivně sestavit marketingový a finanční plán  

- analyzovat rizika a na základě vytvořeného podnikatelského plánu rozhodnout o jeho    

   výhodnosti 

Podklady k praktické části byly získány hlavně z internetových zdrojů, a také 

prostřednictvím pohovorů s lidmi, pohybujícími se v hudebním průmyslu.   
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2. Teoretická východiska 

Pro proniknutí do podstaty podnikatelského plánu je potřeba se nejprve seznámit se 

základními pojmy, jako je podnikání, podnik, či podnikatel. 

2.1. Vymezení základních pojmů 

Podnikání 

Dle Vebera a Srpové intepretace pojmu podnikání není úplně snadná a jeho význam 

rozlišují ve 3 pojetích: 

Ekonomické pojetí – Podnikání se chápe jako dynamický proces, při němž jsou 

zapojeny ekonomické či jiné aktivity tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota – 

vytváří se přidaná hodnota. 

Psychologické pojetí – V tomto smyslu je podnikání prostředkem seberealizace, 

možností, jak získat nezávislost. Motivem je potřeba něčeho dosáhnout, něco si splnit. 

Sociologické pojetí – Podnikání souvisí s vytvářením pracovních míst a příležitostí a 

celkově s vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované strany. 1 

Podnik 

„Podnik lze obecně chápat jako řízený celek se vstupy a výstupy vzniklý za účelem 

podnikání.“2 Z právního hlediska je podnik definován jako soubor hmotných, 

nehmotných a osobních složek, které slouží podnikání. K podniku náleží věci, práva a 

jiné majetkové hodnoty, které vlastní podnikatel a slouží k provozu podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 3 

Jedná se o věci: hmotné (movité i nemovité), nehmotné (např. postavení a dobré jméno 

na trhu, know-how), osobní složky podnikání (např. zkušenost podnikatele, kvalifikace 

                                                 
1 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2005, s. 15. 
2 ŠIMAN, J., PETERA, P. Financování podnikatelských subjektů: Teorie pro praxi. 2010, s. 3. 
3 Tamtéž, s. 3. 
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zaměstnanců). Podnik se může stát předmětem prodeje, koupě, nájmu nebo vkladu 

společníka do obchodní společnosti.4 

Podniky je možné podle počtů zaměstnanců dělit na: a) Mikropodnik – 1 – 9 

pracovníků, b) Malý podnik – 10 – 49 pracovníků, c) Střední podnik – 50 -249 

pracovníků, d) Velký podnik - >249 pracovníků. 

Podnikatel 

Různé definice pojmu podnikatel jsou: 

 osoba, která realizuje podnikatelské aktivity, při kterých nese riziko rozšíření 

nebo ztráty vlastního kapitálu, 

 osoba, která má schopnost rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje 

a prostředky tak, aby dosáhla stanovených cílů a je ochotná podstoupit rizika 

tomu odpovídající, 

 iniciátor a nositel podnikání – investuje svůj čas, prostředky, úsilí a jméno, 

přebírá odpovědnost a nese riziko s cílem dosažení svého finančního a osobního 

uspokojení. 5 

Pro úplnost lze uvést definici z občanského zákoníku – Zákon č. 89/2012 Sb.: 

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ 6 

Charakteristické rysy pro osobu podnikatele jsou: 

 umění objevovat příležitosti a stanovovat nové cíle, 

 zajištění finančních prostředků nezbytných k podnikání, 

 být schopen organizovat podnikatelské aktivity, 

 ochota podstupovat riziko, 

 sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení, učení se ze zkušeností atd. 7 

                                                 
4 Tamtéž, s. 3 – 4. 
5 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2005, s. 16. 
6 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 3. 2. 2012. 
7 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2005, s. 16. 
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Dále, například dle studie časopisu Harward Business Revue zveřejněné v nedávné 

době, jsou pro podnikatele důležité tyto vlastnosti: Přesvědčování, Vedení, Osobní 

zodpovědnost, Orientace na dosažení cíle a Mezilidské jednání. 8 

Právní formy podnikání 

Mezi základní právní formy podnikání se řadí fyzická a právnická osoba, z nichž 

obě možnosti mají několik dalších variant. 

1) Fyzická osoba v ČR může provozovat živnost (ta je dále upravena Živnostenským 

zákonem). Živnost se dělí na:  

a) Ohlašovací – oprávnění provozovat tuto živnost vzniká podáním písemného 

ohlášení u příslušného živnostenského úřadu, případně dnem, který je v ohlášení 

uveden podnikatelem jako zahájení podnikatelské činnosti. Podle podmínek, 

které musí být před ohlášením splněny, se ohlašovací živnosti dělí na: řemeslné, 

volné, vázané. 

b) Koncesovanou – nutno splňovat odbornou způsobilost. 9 

2) Právnická osoba – uměle vytvořený subjekt zapsaný do obchodního rejstříku 

podniká v ČR jedním z následujících způsobů: 

a) společnost s ručením omezeným (s.r.o.), 

b) akciová společnost (a.s.), 

c) veřejná obchodní společnost (v.o.s.), 

d) komanditní společnost (k.s.), 

e) družstvo. 10 

Pro účely práce bude věnována větší pozornost popisu společnosti s ručením 

omezeným. 

 

 

                                                 
8 CONTRUST. Jaké vlastnosti by měl mít úspěšný podnikatel?. Contrust.cz cz [online]. © 2015  
9 PODNIKATEL.CZ. Právní formy podnikání. Podnikatel.cz [online]. © 2007 – 2015 
10 Tamtéž. 
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Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Dle § 1 ZOK (Zákon o obchodních korporacích) představují společnost s ručením 

omezeným spolu s akciovou společností tzv. kapitálové společnosti.11 

Mezi hlavní znaky společnosti s ručením omezeným s přihlédnutím k nové právní 

úpravě patří: 

 společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním 

rejstříku, 

 zákonná vkladová povinnost – v nejnovější právní úpravě je požadován vklad 

pouze ve výši 1 Kč, 

 společnost může být založena jako jednočlenná společnost, 

 absence omezení počtu společníků – volnost v početnosti společnické základny, 

 absence povinnosti společníků osobně se podílet na činnosti obchodní 

společnosti a podílet se na výkonu působnosti statutárního orgánu, 

 povinnost zřídit zákonem předepsané orgány – statutární orgán – Jednatelé; 

nejvyšší orgán – Valná hromada, 

 právo zřídit další orgány. 12, 13 

Společnost vzniká společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou. 

Právní úprava podnikání 14   

Právními předpisy, které v největší míře upravují podnikání, jsou občanský zákoník, 

obchodní zákoník a živnostenský zákon. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník – je v něm upraveno postavení podnikatelů, 

právní formy podnikání, závazkové vztahy. Jsou definovány základní pojmy, upravuje 

označování obchodních listin, povinnou výši ZK, podmínky vzniku obchodních 

společností. 

                                                 
11 HEJDA J. a kol. Společnost s ručením omezeným. 2014, s. 17. 
12 Tamtéž, s. 18 – 19. 
13 BUSINESSCENTER.CZ. Společnost s ručením omezeným. Businesscenter.cz [online]. ©   

    1998 – 2015 
14 ŠIMAN, J., PETERA, P. Financování podnikatelských subjektů: Teorie pro praxi. 2010, s. 5 -   

    6. 
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Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – upravuje a určuje podmínky 

podnikání podnikatelských subjektů, které provozují svou činnost na základě 

živnostenského podnikání. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – základní právní předpis soukromého práva. 

Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy mezi fyzickými, právnickými osobami a 

státem a vztahy, které vyplývají z práva na ochranu osob.  

Podnikání je dále upraveno následujícími právními normami: zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví; vyhláška č. 500/2002 Sb.; zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku; 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č 593/1992 Sb., o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů; zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád; zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty; zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních; zákon č. 

15/1993 Sb., o dani silniční; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 209/1995 

Sb., devizový zákon; zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení; zákon č. 

634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže. 

2.2. Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán lze definovat dle autorů Hisriche a Peterse například takto: 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením firmy.“ 15 

V knize  Podnikatelský plán a strategie z roku 2011 od autorů Srpové a kol. se nachází 

zase tato definice: 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i 

vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých 

kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“ 16 

                                                 
15 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 11. 
16 SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I. a kol. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 14. 
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V rámci shrnutí se dá říci, že podnikatelský plán je dokument, který slouží jednak 

majitelům firmy, jejím vedoucím pracovníkům (manažerům) a externím investorům. 

Majiteli dává informace pro jeho další plánovací činnost, může být nápomocný při 

posuzování životaschopnosti podniku a je také důležitým nástrojem při získávání 

finančních zdrojů. V neposlední řadě poskytuje kontrolu podnikání. 17 

Podle Šimana a Petery je účelem zpracování podnikatelského plánu: „prezentovat 

podrobně, srozumitelně pravdivě a logicky představy vlastníků podniku o budoucím 

vývoji podnikání a nastínit koncepci dalšího vývoje podniku.“ 18 

 

 

 

 

Obr. 1: Skupiny zainteresované na podnikatelském plánu (Zdroj: Autor) 

2.3. Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu je do jisté míry individuální záležitostí a bude se lišit 

podle oboru, ve kterém firma podniká. Existují však obecné principy, podle kterých by 

měl být plán sestaven. Podnikatelský plán se doporučuje zpracovat v rozsahu 20 – 40 

stran. 

2.3.1. Titulní list 

Na tomto listu bude uveden obchodní název a logo firmy (v případě, že existuje), název 

podnikatelského plánu, jméno zhotovitele, dalších osob, které mají klíčovou úlohu 

(zakladatelů), datum zpracování atd. Dále může být připojeno prohlášení o důvěrnosti 

informací, které dokument obsahuje. Lze doplnit údaji o povaze podnikání, způsobu 

financování a kontakty. 19, 20  

                                                 
17 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 13. 
18 ŠIMAN, J., PETERA, P. Financování podnikatelských subjektů: Teorie pro praxi. 2010, s. 46. 
19 SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I. a kol. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 15. 
20 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 36. 

Investoři Podnikatelský plán 

Majitelé 

Manažeři 
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2.3.2. Obsah 

Obsah by neměl být delší než 1 a půl strany formátu A4. Slouží k jednoduché orientaci 

v dokumentu, uvádí se nadpisy 1. 2. a třetí úrovně. 21 

2.3.3. Exekutivní souhrn 

Tato část podnikatelského plánu se zpravidla sestavuje až nakonec v rozsahu několika 

stránek. Pokud bude plán předkládán investorům, je nezbytné, aby byl exekutivní 

souhrn zpracován co nejpoutavěji. Investoři se totiž na jeho základě rozhodují, zda má 

význam ve čtení pokračovat. Exekutivní souhrn je v podstatě extrakt, stručné shrnutí 

nejzásadnějších aspektů podnikatelského plánu – hlavní myšlenka, silné a slabé stránky, 

očekávání, výhled financí na několik let. 22 

Dle jiné formulace by měl souhrn obsahovat: 

 „Předpoklad budoucího rozvoje firmy a tržní potenciál 

 Konkurenční výhody 

 Informace o manažerském týmu společnosti 

 Prohlášení kde podnik je a jak se tam dostal, co zamýšlí 

 Kdo jsou strategičtí koně 

 Jaké investice resp. kapitál podnikatel potřebuje“ 23 

2.3.4. Popis podniku a cíle 

Uvádí se podrobný popis podniku, snahou je případnému investorovi zprostředkovat 

představu o velikosti podniku a jeho záběru. Předkládána jsou doložitelná fakta týkající 

se založení podniku, úspěchů podniku, dále je definována strategie podniku, cíle a 

způsoby, které vedou k jejich dosažení. 

Klíčovými prvky této části podnikatelského plánu jsou: 

 „Výrobky nebo služby 

 Umístění/ lokalita a velikost podniku 

                                                 
21 SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I. a kol. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 15. 
22 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 36. 
23 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 2. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
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 Přehled personálu/ organizační schéma 

 Veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení 

 Průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference“ 24 

2.3.5. Potenciální trhy  

Při realizaci podnikatelského záměru lze uspět jen tehdy, když bude existovat trh, který 

bude mít zájem o dané produkty či služby. Na základě důkladné analýzy oboru a trhu 

musí být prokázáno, že tyto potencionální trhy existují. 

V plánu se uvedou informace o: 

a) celkovém trhu 

b) cílovém trhu 

Je potřeba přesně určit, co představuje celkový trh a na který cílový trh v rámci 

celkového trhu je v plánu se zaměřit. Celkový trh zahrnuje všechny možnosti využití 

daného výrobku nebo služby. Cílový trh představuje zaměření podniku – vymezí se a 

popíšou jeho charakteristické znaky. Jinými slovy, provede se segmentace – rozdělení 

zákazníků do jednotlivých skupin dle určitých kritérií (podle oblasti použití, požadavků 

zákazníků na cenu a jakost, oborů, regionů, nákupních motivů atd.). Pro ověření 

správného výběru segmenetu(ů) lze použít následující kritéria: velikost segmentu, růst 

segmentu, možnost vymezit se vůči konkurenčním produktům, dosažitelnost 

zákazníků, shoda produktu a potřeby zákazníků, síla konkurence.25 

Trh se dá segmentovat podle dalších kritérií: 

 

 

 

 

                                                 
24 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 37. 
25 SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I. a kol. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 19 - 20. 



21 

 

Tabulka 1: Náměty na segmentaci trhu 26 

Kritérium segmentace Spotřební trhy Průmyslové trhy 

velikost poptávky podle počtu obyvatel podle průmyslových sektorů 

velikost zákazníka jednotlivec, rodina, jiná 

skupina 

počet zaměstnanců, velikost 

obratu 

lokalita, geograf, 

hledisko 

město, venkov, region region, země, světadíl 

velikost zdrojů (kupní 

síla) 

příjmové skupiny zisk podniku, velikost aktiv 

postoje a charakter 

zákazníka 

neutrální, dodavatel důraz na kvalitu, opatrnictví - 

minimalizace rizik 

vztah k zákazníkovi existující, nový existující, nový 

nákupní chování častý kupující, impulzivní, 

občasný kupec 

centralizovaný, decentralizovaný 

financování nákupu splátky, půjčka, platba leasing 

loajalita zákazníka frekvence nákupu 

(pravidelný, náhodný aj.) 

opakované objednávky, 

jednorázové nákupy 

2.3.6. Průzkum a analýza tržního prostředí 

Probíhá v těchto krocích: 

a) SLEPT analýza 

„Tato analýza je považována za všeobecnou a platí pro všechny organizace. Je to 

rozbor společenských, legislativních, ekonomických (a ekologických), politických a 

technologických trendů. V podstatě se zajímá o to, jaké vnější vlivy budou na 

organizace působit. Analýza SLEPT faktorů by měla hledat odpovědi např. na otázky: 

1. Jaké impulzy vyvolávají změnu? 

2. Jaký vliv budou mít v budoucnu? 

3. Budou méně či více intenzivní? 

4. Jaký je možný dopad změn na organizaci? 

5. Jak mohou ovlivnit konkurenční pozici?“ 27 

Společenské faktory 

Velkou část podkladů k této kategorii lze nalézt na serveru Českého statistického 

úřadu.  

                                                 
26 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 67. 
27 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 2. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
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Jedná se například o: 

 Kulturní trendy (zdravý životní styl, konzumní styl života, enviromentalismus 

atd.) 

 Náboženství 

 Hlavní vyznávané hodnoty 

 Životní standardy  

 Změny v rodinných strukturách 

 Kulturní tabu 

 Rozdělení příjmů a změnu kupní síly 

 Množství pracovních sil a jejich vzdělání 

 Věkovou strukturu obyvatelstva 28, 29 

Legislativní faktory 

Stát může prostřednictvím právních norem ovlivnit chování podniků. Jsou brány 

v úvahu faktory jako: 

 Míra komplikovanosti právního systému 

 Vymahatelnost práva 

 Obchodní právo 

 Pracovní právo 

 Ochrana spotřebitele 

 Ochrana hospodářské soutěže 

 Autorské právo, ochrana duševního vlastnictví 

 Právní normy týkající se ochrany životního prostředí 

 Specifické právní normy vztahující se k oboru podnikání dané firmy 30 

Ekonomické faktory 

Mají stěžejní význam pro výsledky podnikání. Pro finanční řízení podniku jsou 

důležité především: 

                                                 
28 ŠIMAN, J., PETERA, P. Financování podnikatelských subjektů: Teorie pro praxi. 2010, s. 30. 
29 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 2. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
30 ŠIMAN, J., PETERA, P. Financování podnikatelských subjektů: Teorie pro praxi. 2010, s. 30. 
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 Základní makroekonomické ukazatele, tj. HDP, nezaměstnanost, inflace, kurs, 

domácí měny, vnější ekonomická pozice dané země, zadluženost 

 Úrokové sazby 

 Hospodářský cyklus a ekonomický růst 

 Ceny výrobních faktorů 

 Daňová politika státu a politika centrální banky 31 

Politické faktory 

Odráží vliv zájmů členů politických stran, koaličních i opozičních. Podnikání 

ovlivňuje lobbing (prosazování zájmů konkrétní skupiny) i komunální politika. 

 „Stabilita vlády a politického prostředí 

 Monetární nebo fiskální politika vlády 

 Politika různých politických stran 

 Výdaje vlády 

 Bude vláda ovlivňovat zákony spíše obchodní regulaci nebo daně atd.“32 

 Míra korupce 

 Vnější hospodářská politika 

 Sociální politika 33 

Technické, technologické faktory 

Tyto faktory říkají, jak se budou vyvíjet technologie v daném oboru a zda to může 

být pro podnikání přínosem. Patří sem faktory jako: 

 Jak rychle se mění technologie v daném oboru 

 Množství prostředků věnované na vědu a výzkum 

 Podpora vlády v oblasti vývoje a výzkumu 

 Nové pracovní postupy a metody atd. 34 

 

                                                 
31 ŠIMAN, J., PETERA, P. Financování podnikatelských subjektů: Teorie pro praxi. 2010, s. 30. 
32 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 2. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
33 ŠIMAN, J., PETERA, P. Financování podnikatelských subjektů: Teorie pro praxi. 2010, s. 30. 
34 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 2. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
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b) Porterův model konkurenčních sil 

Tento model slouží ke zkoumání konkurentů podniku, jde o oborovou analýzu. Pro 

účely podnikatelského plánu se vymezí 5 oblastí, ve kterých budou posuzovány 

existující hrozby a možný vznik budoucí konkurence. V zásadě jde o: 

Vnitřní konkurenci – konkurence, která již existuje v tomtéž typu či oblasti podnikání, 

v níž firma podniká nebo hodlá podnikat. 35 Zkoumá se například: 

 „Kolik konkurujících firem v oboru působí? Roste nebo klesá jejich počet? 

 Jak se chovají organizace a jejich zaměstnanci? Jak se odlišují firmy ve 

strategických a personálních otázkách? 

 Jaký má společnost postoj k danému trhu? 

 Jaká je velikost, finanční síla a systém vedení firem v odvětví? Rivalita firem 

stoupá, pokud jsou si rovnější, například podobně velké nebo mají podobné 

schopnosti.  

 Jaké existují bariéry vstupu na daný trh? 

 Jaké jsou náklady na odchod z oboru? Je lepší setrvat a soutěžit, protože odchod 

by přišel dráže?“ 36 

Novou konkurenci – ty subjekty, které na trh vstupují nebo potenciálně hodlají vstoupit 

a konkurovat. Zjišťovat riziko tohoto druhu lze pouze odhadem, např. na základě 

budoucího vývoje ziskovosti oboru. Vstup konkurentů do odvětví je podmíněn 

bariérami vstupu do daného oboru: 

 „Diferenciace výrobků 

 Očekávaná reakce od existujících firem 

 Nákladové úspory plynoucí ze získaných zkušeností 

 Zákazníkova preference obchodní značky a jeho loajalita k firmě 

 Vysoké náklady vstupu do daného odvětví 

 Nevýhody nákladů nezávislých na velikosti firmy – např. přístup k levné 

pracovní síle nebo surovinám 

 Legislativa“ 37 

                                                 
35 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 50. 
36 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 2. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
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Vyjednávací sílu dodavatelů - V některých odvětvích, jako je například potravinářství, 

je takřka nulová a v jiných (strojírenství nebo elektronika) může být tou největší silou. 

Síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím je na nich odběratel závislejší.38 Faktory 

ovlivňující sílu dodavatele jsou: 

 Vzdálenost dodavatele od volné konkurence 

 Nakupující není důležitým zákazníkem 

 Daný vstup je pro kupujícího důležitý 

 Existence hrozby, že odběratelský podnik může uskutečnit zpětnou vertikální 

integraci (bude si vstupy vyrábět) 

 Pokud dodavatel může uskutečnit tzv. dopřednou integraci – může koupit 

(integrovat) podnik odběratelský, 

 Jestliže je pro kupujícího obtížné nebo vysoce nákladné přejít k jinému 

dodavateli. 39 

Vyjednávací sílu odběratelů 

Vyjednávací síla odběratele se zvyšuje, pokud: 

 Odběratel má možnost substitutů 

 V blízkosti existuje velké množství jiných dodavatelů 

 Nakupovaný statek pro odběratele není důležitým vstupem 

 V daném oboru se vyskytuje velké množství malých prodejců 

 Odběratel nemůže najít vhodného dodavatele nebo cenu a provede zpětnou 

integraci „(odběratel se rozhodne dodávané zboží vytvářet vlastními silami)“ 40 

 Odběratel nakupuje velké procento dodavatelova odbytu 

 Odběratel se snaží zvýšit počet dodavatelů 

 Nulové náklady na změnu dodavatele 41 

                                                                                                                                               
37 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 2. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
38 BUSINESSVIZE. Porterova analýza 5 sil vám prozradí, co ovlivní váš business.  

    Businessvize.cz . [online]. © 2010 – 2011 
39 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 2. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
40 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 50. 
41 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 2. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
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Riziko konkurence substitutů  - plyne z ohrožení produktů na trhu jinými příbuznými 

produkty.  Hledají se odpovědi na následující otázky:  

 „Existuje akceptovatelný substitut? 

 Jaká je cena atraktivních substitutů? 

 Mohou být výrobky a služba rychle zaměnitelné za jiné? Třeba zvláštním 

designem? 

 Snaží se podnik své produkty odlišit od substitutů konkurence? 

 Jaká je maximálně akceptovatelná cena, která vede k přechodu mezi 

jednotlivými dodavateli? 

 Jak jsou kvalitní nabízené produkty a služby? 

 Existuje dostatečný inovační potenciál (vnitřní i vnější)?“42 

 

c) Vnitřní analýza podniku 

Nástrojů pro analýzu vnitřních faktorů podniku existuje spousta. S ohledem na 

jedinečnost řízení vnitřního systému a uspořádání každé firmy je však efektivnost a 

použitelnost těchto nástrojů omezená. 

7S 

V tomto modelu je firma zkoumána prostřednictvím sedmi základních vnitřních oblastí. 

Písmeno „S“ je počátečním písmenem původně anglických názvů těchto oblastí. 

V českých ekvivalentech se jedná o strategii, systémy (vnitřní systémy a procedury 

řízení), strukturu (organizační struktura firmy), spolupracovníky (lidské zdroje 

firmy), styl manažerské práce (kompetence a přistup managementu), schopnosti 

(pracovní a tvůrčí dispozice lidí ve firmě, jejich profesionální kompetence, kvalifikace), 

sdílené hodnoty (principy, ideje a hodnoty sdílené ve firmě). 43 

d) SWOT analýza 

Výstupy ze všech tří předchozích analýz slouží jako podklad k sestavení analýzy 

SWOT. Jde o univerzální analytickou techniku na zhodnocení vnitřních a vnějších 

                                                 
42 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 2. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
43 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 51. 
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faktorů, které ovlivňují úspěšnost organizace či konkrétního záměru. SWOT je akronym 

z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 44 

Strengths – silné stránky + Weaknesses – slabé stránky => v podstatě interní faktory, 

nad kterými má firma určitou kontrolu, a které může ovlivňovat (např. manažerské 

schopnosti) 

Opportunities – příležitosti +  Threats – hrozby => externí vlivy, nad kterými nemá 

firma kontrolu, může na ně pouze reagovat, např. přizpůsobením záměru (situace na 

trhu práce, daňová politika státu) 45 

Tabulka 2: Náměty pro hledání silných a slabých stránek v podniku (Přepracováno dle 46) 

Oblast podniku Silné stránky Slabé stránky 

Procesy Vysoká produktivita práce Doba uvádění na trh 

Management Vize, „tah na branku“ Není strategické řízení 

Obchod a marketing Perfektní zakázky, prodeje Není znalost trhu 

Personál Loajální a nadšený tým Závislost na jedné profesi 

Jiné znalosti a dovednosti Skvělý vývojový potenciál Problematický servis 

Zkušenosti Znalost trhu a trendů Nekompetentní pracovníci 

Průmyslové vlastnictví Značka, patenty Uplynutí patentových práv 

Areál podniku Perfektní lokalita, poloha Špatná nájemní smlouva 

Výroba Špičkové výrobní vybavení Zastaralé výrobní linky 

Informační technologie Skvělé řízení informací Zastaralý, poruchový IS 

Finance Solidní cash-flow Předlužení, nízká likvidita 

Tabulka 3: Náměty pro identifikaci příležitostí a hrozeb (Přepracováno dle 47) 

Oblast Příležitosti Hrozby 

Trh Rychle rostoucí trh Zanikající trh 

Typ podnikání Nejsou dominantní „hráči“ Silná, rostoucí konkurence 

Normy, standardy Přesah požadavku norem Náklady na certifikace 

Pracovní trh Dostatek volných zdrojů Legislativa, sociální dávky 

Technologický rozvoj Nové tržní niky (výklenky) Nároky na znalosti 

Ekonomické trendy Růst HDP, životní úroveň Pokles poptávky 

Legislativa Zákon rozšířil náš trh Složitost zákonů 

Politika Snížení daní, dotace Investiční pobídky 

Globalizace Rozšíření trhů Nová konkurence 

                                                 
44 MANAGEMENTMANIA. SWOT analýza. Managementmania.cz. [online]. © 2011 – 2013 
45 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 48. 
46 Tamtéž, s. 49. 
47 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 49. 
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e) Marketingový výzkum  

Poznávání zákazníků by se mělo opírat o objektivizované a systematické postupy. 

Marketingový výzkum poskytuje empirické informace o situaci na trhu, zejména o 

zákaznících. Pro přiblížení jsou uvedeny 2 definice marketingového výzkumu: 48 

 „Marketingový výzkum poskytuje informace pomáhající marketingovým 

manažerům rozpoznávat a reagovat na marketingové příležitosti a hrozby. 

 Marketingový výzkum zahrnuje plánování, sběr a analýzu dat, která jsou 

relevantní pro marketingové rozhodování a komunikaci výsledků této 

analýzy řídícím pracovníkům.“ 49 

Primární výzkum – jedná se o sběr informací v terénu, zahrnuje vlastní zjištění hodnot. 

Sekundární výzkum – jde o dodatečné využití dat, která již někdo dříve shromáždil a 

pracoval s nimi (například Český statistický úřad, či soukromé agentury). Data mohou 

být neagregovaná (v původní neroztříděné podobě) nebo agregovaná (roztříděná – 

statistické hodnoty).  

Primární marketingový výzkum lze dále členit na: 

Kvantitativní výzkum – jsou zkoumány rozsáhlé soubory stovek i tisíců respondentů, 

snaha o co největší reprezentativní vzorek, finančně nákladné (osobní rozhovory, 

experiment, pozorování, písemné dotazování). 

Kvalitativní výzkum – umožňuje hlubší poznání motivů lidí, rychlý, finančně méně 

nákladný, méně náročný na realizaci (individuální hloubkové rozhovory, skupinové 

rozhovory). 50 

Základní 3 techniky marketingového průzkumu představují dotazování, pozorování a 

experiment. Pro účely práce bude probráno především písemné dotazování (dotazník). 

Písemné dotazování – je zprostředkováno pomocí dotazníků nebo ankety. 

                                                 
48 FORET, M. Marketingový průzkum: Poznáváme svoje zákazníky. 2008. s. 7. 
49 Tamtéž, s. 6. 
50 Tamtéž, s. 10. 
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Dobrý dotazník by měl vyhovovat třem hlavním požadavkům: účelově technickým 

(otázky jsou sestaveny co nejpřesněji), psychologickým (snaha o vytvoření příznivých 

podmínek pro vypracování dotazníků), srozumitelností (dotazník musí být schopen 

„mluvit“ a respondentovi vysvětlit vše tak, jako by to dělal tazatel). 

Dále je při sestavování dotazníku nutné dodržovat tyto 4 zásady: úspornost, snadnost 

orientace a vyplnění, promyšlenost a koncepce, na první pohled patrná zajímavost. 

Druhy otázek 

Otevřené – nejsou předkládány žádné varianty odpovědí 

Uzavřené – předem uvádějí několik možných variant 

Polootevřené – kombinace předchozích 

Do dotazníku může být zapracována tzv. filtrační otázka, která rozděluje dotazované 

na odlišné skupiny, které směruje na následující odlišné otázky podle jejich konkrétní 

situace (například: vlastní – li zákazník auto, podle odpovědi je dále směrován). 

Vyhodnocení dotazníků lze provést například pomocí grafů, které ukazují četnosti 

jednotlivých odpovědí.51 

2.3.7. Marketingová a obchodní strategie 

Marketingová strategie v podstatě řeší 3 okruhy problémů: 

 Výběr cílového trhu 

 Určení tržní pozice produktu 

 Rozhodnutí o marketingovém mixu 

Východisko pro výběr cílového trhu představuje segmentace (viz část Potenciální 

trhy). 

Určení tržní pozice je vyjádření postavení určitého produktu mezi ostatními produkty 

na trhu. Existuje snaha o dosažení specifického vnímání našeho produktu u zákazníků a 

jeho odlišení od konkurence. Při určování tržní pozice se postupuje ve třech krocích: 1. 

                                                 
51 FORET, M. Marketingový průzkum: Poznáváme svoje zákazníky. 2008. s. 48 - 56. 
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Identifikují se možné konkurenční výhody produktu, 2. Vybere se optimální 

konkurenční výhoda, 3. Je zvolen efektivní způsob komunikace a propagace této 

výhody. 52 

Marketingový mix 4P 

Představuje jeden z nejdůležitějších základů marketingové strategie organizace v rámci 

řízení marketingu a prodeje. Jedná se o metodu stanovení produktové strategie a 

produktového portfolia. Skládá se ze 4 složek: produkt (product), cena (price), 

distribuce (place), propagace (promotion). 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Marketingový mix (4P) (Přepracováno dle 54) 

                                                 
52 SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I. a kol. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 22 - 23. 
53 MANAGEMENTMANIA. Marketingový mix 4P. Managementmania.cz [online]. © 2011 –  

    2013 
54 MANAGEMENTMANIA. Marketingový mix 4P. Managementmania.cz [online]. © 2011 –  

    2013 
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Produkt – projekt bude životaschopný jedině tehdy, když se jeho výrobky budou 

prodávat na trhu. Je nutné specifikovat prodejní sortiment a rozhodnout, zda se 

soustředit pouze na jediný produkt, či více odlišných. Součástí bude: stanovení šíře 

sortimentu, návrh výrobku (prototyp), způsob balení, servisních a poprodejních 

služeb, záručních podmínek aj. 55 

Cena – význam cenové politiky je v tom, že výška a stabilita ceny jsou prvky, které 

vytvářejí příjmy firmy a na nichž závisí její existence a prosperita. Stanovením ceny je 

určována pozice produktů v hierarchii spotřebitelů, ovlivňuje jejich nákupní 

rozhodování a určuje také konkurenční pozici. Při tvorbě ceny se přihlíží k faktorům, 

jako:  

 Náklady 

 Poptávka 

 Konkurence 

 Fáze životního cyklu produktu 

 Právní a regulační opatření  

Cíle cenové politiky poté mohou být: 1) Orientace na přežití – je odoláváno velkému 

počtu konkurentů, např. při náhlé změně preferencí zákazníků. Stanovení ceny, která 

nedosahuje zisku, lze použít jen v krátkodobém období. 2) Orientace na maximalizaci 

zisku – cena se stanoví tak, aby přinesla maximální zisk. 3) Orientace na co největší 

podíl na trhu – stanovení ceny na základě rozboru konkurenčních cen, vychází se 

z předpokladu, že nejvyšší podíl na trhu znamená nejnižší náklady a nejvyšší zisk. 56 

Distribuce -  jde o odpovědi na následující otázky: Budou samostatně zajišťovány 

všechny prodejní aktivity? Bude se prodávat konečným zákazníkům? Je potřeba použít 

mezičlánků, jaké z nich využít? Které používat distribuční kanály? (velkoobchod, 

maloobchod, přímá distribuce zákazníkům). 57 

                                                 
55 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 39. 
56 SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I. a kol. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 24. 
57 Tamtéž, s. 25. 
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Jsou řešeny otázky dodacích podmínek, způsobů a prostředků přepravy, optimalizace 

dopravních cest, řízení zásob i ochrany zboží během přepravy.58 

Marketingová komunikace 59 – jedná se o nejviditelnější složku marketingového 

mixu. Snahou je pomocí zvolené komunikační politiky plnit ekonomické cíle - 

stimulovat poptávku po produktu; informační cíle - poskytovat informace o produktu; 

emocionální cíle - tvorba pozitivního postoje k produktu u spotřebitelů. 

Do komunikačního mixu patří: 

1) Reklama – placená neosobní forma komunikace, která probíhá prostřednictvím 

různých médií – jde o hromadné působení. Její nevýhodou je jednosměrnost 

komunikace, klesá její přesvědčivost a naléhavost. 

2) Podpora prodeje – za formy prodeje se považují: bonusy, kupónový prodej, 

vzorky zdarma, zákaznické kluby (věrnostní programy), spotřebitelské soutěže 

apod. 

3) Osobní prodej – bývá označován za nejefektivnější formu komunikace, zároveň 

ale finančně nejnáročnější. Znamená získávání zákazníka formou přímého 

dialogu mezi nabízejícím a kupujícím. Prodejci umožňuje sledovat 

bezprostředně reakce spotřebitele, jeho potřeby a vlastnosti. Řadí se: obchodní 

setkání, veletrhy, výstavy, poradenství, při prodeji, neformální setkání. 

4) Public relations (vztahy s veřejností) – vztah ke všem tržním subjektům a 

zájmovým skupinám (zaměstnanci, média, veřejnost, státní orgány atd.). Úlohou 

PR je přispět ke zlepšení image firmy a stimulovat tak poptávku. K opatřením 

v této oblasti patří: charitativní dary, sponzoring, pravidelné poskytování 

informací veřejnosti (výroční zprávy), komunikace s médií, vydávání 

podnikových časopisů. 

 

 

 

                                                 
58 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 40. 
59 SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I. a kol. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 26 – 27. 
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2.3.8. Organizační plán 

„V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. 

V případě obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu. 

Jsou zde uvedeni klíčový vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické 

zkušenosti. Je určena nadřízenost a podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační 

struktura.“60 

Plán je možné doplnit o celkový počet zaměstnanců, jejich kvalifikaci, charakterizovat 

způsob, jakým jsou zaměstnanci stimulováni. Pokud firma spolupracuje s externími 

poradci (daňoví, účetní), je vhodné tyto údaje uvést. 61 

2.3.9. Finanční plán 

Je důležitou součástí podnikatelského plánu. Určuje potřebné objemy investic a 

ukazuje, do jaké míry je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. Zabývá se 

třemi nejdůležitějšími oblastmi: 

 Předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky. Jsou 

zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady 

 Vývoj hotovostních toků (cash–flow) 

 Odhad rozvahy, který poskytuje informace o finanční situaci podniku k určitému 

datu 62 

Dle Srpové a Svobodové tvoří výstupy finančního plánu: plán nákladů, plán výnosů, 

plán peněžních toků, plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha, finanční 

analýza, výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivnosti investic aj. 63 

Zpracovatelský rozpočet  

Tento rozpočet slouží ke specifikaci a kvantifikaci finančních prostředků potřebných 

k zahájení podnikání. Má dvě složky:  

                                                 
60 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 38. 
61 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 3. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
62 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 38. 
63 SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I. a kol. Podnikatelský plán a strategie. 2011. s. 28. 
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1. Rozpočet potřeby startovního kapitálu a zdroje financování 

Rozpočet potřeby startovního kapitálu 

Strana potřeb finančních prostředků 
 

     
 

  Založení firmy 

      
 

  Pořízení dlouhodobého majetku 

      
 

  Pořízení oběžného majetku 

      
 

  Zahájení podnikatelské činnosti 

 

Obr. 3: Rozpočet potřeby startovního kapitálu (Přepracováno dle 64) 

Zdroje financování  

1) Interní zdroje 

Jedná se o zdroje spojené s vnitřní činností podniku. Financování podniku s jejich 

pomocí je označováno také jako samofinancování. Patří sem: odpisy, nerozdělený zisk, 

rezervní fondy a rezervy, tržby z prodeje nepeněžní části majetku.  

2) Externí zdroje 

Z jejich povahy vyplývá, že by měly být určeny k rozšíření majetku firmy. Řadí se sem: 

vklady vlastníků, obligace, bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, zálohy odběratelů, 

směnky, dotace. 65 

Kromě dělení na externí a interní zdroje, lze zdroje dělit na cizí a vlastní viz tabulka:  

 

 

 

 

                                                 
64 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2005, s. 89. 
65 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. 2009. s. 193 – 197. 
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Tabulka 4: Přehled hlavních složek kapitálu podniku (Přepracováno dle 66) 
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2. Rozpočet výnosů, nákladů a zisku 

Plánované výnosy, náklady a zisk se zjistí v rozpočtové výsledovce. Je vhodné také 

uvést návrh na rozdělení vytvořeného zisku, případně návrh na vypořádání se se 

ztrátou.67 

Finanční analýza 

Používá se k hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Kritéria, která 

jsou při výpočtech nejčastěji používána, jsou:  

 Rentabilita kapitálu 

 Doba úhrady či návratnosti 

 Čistá současná hodnota 

 Bod zvratu  

 

                                                 
66 ŠIMAN, J., PETERA, P. Financování podnikatelských subjektů: Teorie pro praxi. 2010, s. 57. 
67 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2005, s. 89. 
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Bod zvratu 

Bod zvratu je takový objem prodaných výkonů, při kterém tržby z prodeje uhradí 

celkové vynaložené náklady (variabilní a fixní), tzn., že zisk bude nulový. 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 4: Bod zvratu (Přepracováno dle 68) 

Vypočítá se podle vzorce 𝑄 =
𝐹𝑁

𝑝𝑗−𝑣𝑗
 , kde Q = objem prodeje, při němž se dosahuje 

bodu zvratu, FN = výše fixních nákladů, pj = jednotková cena, vj = variabilní náklady 

vyvolané jednotkou výkonu. 69 

2.3.10. Realizační plán 

Jedná se o sestavení časového harmonogramu všech činností a jejich dodavatelské 

zajištění. V jednodušších případech může poslouží časových milníků pro kritické kroky 

a fáze realizace podnikatelského záměru. Lze ovšem také použít důkladnějších metod, 

jako je Ganttův diagram či kritická cesta. S jejich tvorbou pomůže například MS 

Project.70 

 

 

 

                                                 
68 WIKIMEDIACOMMONS. Bod zvratu. Commons.wikimedia.org [online]. © 2015 
69 ROSENBERG, J. Drobné podnikání: 3. cvičení. Cvičení. Brno: Podnikatelská fakulta VUT:  

    Ing. Rosenberg Jan, 2013. 
70 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 85. 
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2.3.11. Hodnocení rizik 

Riziko s sebou na jednu stranu nese naději na dosažení zvláště dobrých hospodářských 

výsledků, na druhou stranu je však doprovázeno nebezpečím podnikatelského 

neúspěchu. 71 

Riziko se ve vztahu k podnikání chápe jako negativní odchylka od stanovených cílů. Je 

spojeno s nepříznivými důsledky pro firmu. Rizika se dají dělit například na 

ovlivnitelná, neovlivnitelná nebo na vnitřní a vnější. Podle věcné náplně je také lze dělit 

na rizika technická, výrobní, ekonomická, tržní, finanční aj.72 

Při řízení rizika existují v zásadě 4 klíčové kroky: 

1) Identifikace rizikových faktorů – důsledné ex ante promyšlení toho, z jakých 

možných příčin a důvodů může náš záměr ztroskotat. Množina rizik je obrovská, 

avšak nejtěžší na posouzení jsou rizika spojená s tržním vývojem a chování 

zákazníků. Lze využít následující tabulku: 

  

                                                 
71 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 135. 
72 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2005, s. 31. 
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Tabulka 5: Možné rizikové faktory 

Možné rizikové faktory k úvaze 

Trhy – riziko náhlé změny či poruchy našich trhů? Mohou nastat? Jak by to ovlivnilo 

naše celkové tržby?  

Produkt – rizika plynoucí z přemrštěné ceny, riziko útlumu poptávky, riziko problému 

s kvalitou a službami, životní cyklus produktu 

Obchody – rizika neplnění plánovaných obratů, rizika špatných (neprofitabilních) 

obchodů, kapacitní rizika (nezvládnutí) velkého počtu zakázek v potřebných časech 

Management – riziko utopení nákladů ve vývoji, rizika vlivu vnitřních politik, 

neproduktivních konfliktů ve vedení 

Vlastní vývoj – riziko utopení nákladů ve vývoji, rizika přecenění technického hlediska 

a podcenění komerčních aspektů vyvíjených produktů 

Kvalita – rizika nízké kvality produktů, riziko negativních referencí a poškození image 

podniku, rizika ztráty zákazníků a růstu servisních nákladů 

Zdroje – riziko nedostatečných zdrojů, riziko nevyužitých zdrojů, přecenění, vlastních 

kompetencí a schopností 

Produktivita – riziko nízké produktivity a rostoucích nákladů, nízká pracovní morálka a 

neloajalita zaměstnanců 

Klíčovost – riziko plynoucí z klíčového postavení jedinců, produktů, zákazníků 

Sklady – riziko nedostatečných skladů a ztráty obchodů, riziko utopení prostředků 

v nadměrných skladech, riziko ztrát z neprodejných, nevyužitelných skladů 

Investice – riziko zátěže špatných investic, rizika neefektivního marketingu, neefektivní 

vzdělávací programy, neefektivní vlastní vývoj 

Informační technologie – riziko ztráty dat a recovery systém, rizika využívání zastaralé 

omezující technologie 

Cash-flow – rizika chybějících peněžních prostředků, rizika ztráty likvidity, příliš 

konzervativní nebo příliš agresivní finanční řízení 

Makroekonomická rizika – rizika zvýšení úrokových sazeb a zdražení úvěrů, daňová 

rizika, kurzová rizika 

2) Kvantifikace rizik – s využitím vhodných technik či selského rozumu se 

provede roztřídění a číselné vyjádření rizika (odhadem pravděpodobnosti 

výskytu nechtěného faktoru a možného dopadu).  

3) Plánování krizových scénářů – vývoj a příprava strategií, plánů a postupů, 

které se použijí v případě vystupňování rizikového faktoru (jeho nežádoucího 

negativního vývoje). Může jít například o selhání marketingového mixu. Při 

tvorbě různých krizových scénářů by se měla také provést jednoduchá finanční 

analýza dopadů různých variant na firmu. 

4) Monitoring a řízení – Jedná se o průběžnou a trvalou kontrolu a sledování 

faktorů, které souvisí s rizikem. Je sledována riziková analýza očekávaných, ale 
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i neočekávaných vlivů zejména externího prostředí. V reakci na to se poté 

přechází na určitou strategii, která má zmírnit riziko. 73 

Opatření ke snížení rizika 74 

Kromě přípravy krizových scénářů, strategií a postupů, které se použijí v případě 

vystupňování rizika, je naší snahou u významných rizik navrhnout preventivní opatření, 

která pomohou snížit konkrétní významná rizika. Mezi opatření na snižování rizika 

patří: 

Diverzifikace – jde o tzv. rozšiřování výrobního programu podniku, do sortimentu 

podniku jsou zahrnovány různé produkty, což umožní, aby se v případě poklesu 

poptávky po jednom produktu, toto snížení kompenzovalo zvýšením poptávky po jiném 

produktu. 

Dělení rizika - další způsob snižování rizika, princip spočívá v rozdělení rizika mezi 

dva či více účastníků, kteří se podílejí na uskutečnění podnikatelského plánu. 

Transfer – tento další často užívaný způsob snižování podnikatelského rizika spočívá 

v převedení rizika na jiné subjekty (dodavatele, odběratele aj.). Transfer probíhá 

například uzavíráním dlouhodobých smluv na dodávky surovin či materiálů, uzavíráním 

různých kontraktů na prodej produktů a služeb za podmínek, které jsou předem 

stanoveny. 

Pojištění – patří mezi speciální druhy přenosu rizika. Škody, které vzniknou působením 

určité budoucí nepříznivé situace, jsou přeneseny na pojišťovnu, která je kryje dle 

sjednaných pojistných podmínek. 

Etapová příprava a realizace podnikatelských projektů – rozložení projektu do více 

etap je také jednou z metod snižování rizika. 

 

 

 

                                                 
73 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a J. PETERKA. Podnikatelský plán. 2007. s. 91 – 92. 
74 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2005, s. 23 – 33. 
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2.3.12. Přílohy 

Do příloh můžeme zařadit: 

 „Životopisy klíčových osobností 

 Výpis z obchodního rejstříku 

 Analýzu trhu 

 Zprávy, články a pojednání z novin a časopisů o trhu a produktu 

 Podklady z finanční oblasti – rozvahy a výkazy zisků a ztrát za posledních 3 – 5 

let 

 Obrázky výrobků a prospekty 

 Technické výkresy 

 Důležité smlouvy, např. odbytové smlouvy“ 75 

 

 

  

                                                 
75 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2005, s. 33. 
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3. Analýza současného stavu 

3.1. Firma Aksamit s.r.o. 

Počátky firmy Aksamit s.r.o. sahají do roku 1991, kdy ji ještě jako živnost Aksamit 

Pohl založil v Brně Milan Pohl, absolvent střední stavební školy. Firma začala působit 

v oboru stavebnictví na území jižní Moravy s nabídkou komplexních služeb - od 

výstavby rodinných domů, veřejných budov, po dílčí specializované činnosti jako 

rekonstrukce koupelnových jader. 76 

K transformaci ve společnost s ručením omezeným dochází v roce 1998 a v roce 2006 

podnik rozšiřuje obor podnikání o činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence. 77 

Celkově je Aksamit s.r.o. malou, v jisté míře rodinnou (účetnictví vykonává majitelova 

žena) firmou, která dosahuje obratu do 1 000 000 Kč ročně. V současné době má 1 

kmenového zaměstnance pracujícího na hlavní pracovní poměr. Tento počet se mění 

v závislosti na tom, jak se firmě daří získávat zakázky. Dodatečně jsou najímáni 

pracovníci na Smlouvu o dílo - provádějí většinou nárazové práce. Pro úplnost a 

přehlednost informací následuje tabulka shrnutí nejdůležitějších údajů. 78 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 AKSAMIT S.R.O. Aksamit s.r.o. [online]. © 2015 
77 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Obchodní rejstřík a Sbírka   

    listin. Justice.cz [online]. © 2012 – 2014 
78 Osobní rozhovor s panem Milanem Pohlem, Brno, 3. 3. 2015. 
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Tabulka 6: Základní informace o firmě Aksamit s.r.o. 79 

Datum zápisu: 3. prosince 1998 

Obchodní firma: Aksamit, s.r.o.  

Sídlo: Brno, Vinohrady 86 b, okres Brno-město, PSČ 63900 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování;  

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence (zapsáno 6. prosince 2006) 

Statutární orgán: 

 

jednatel: MILAN POHL, dat. nar. 5. března 1966 

Brno, Vinohrady 86 b, okres Brno-město 

Společníci: 

 

MILAN POHL, dat. nar. 5. března 1966  

Vklad: 100 000,- Kč 

Splaceno: 100 000,- Kč 

Základní kapitál: 

Počet zaměstnanců:     

100 000,- Kč 

1 

 

 

Obr. 5: Logo firmy Aksamit s.r.o. 80 

Vývoj tržeb Aksamitu za poslední 3 roky 

Pro hrubou představu o vývoji obratu firmy Aksamit s.r.o. je předložen zpracovaný 

graf, který ukazuje vývoj tržeb v letech 2011 – 2013. 

                                                 
79 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Obchodní rejstřík a Sbírka   

    listin. Justice.cz [online]. © 2012 - 2014 
80 AKSAMIT S.R.O. Aksamit s.r.o. [online]. © 2015 
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Graf 1: Tržby Aksamit s.r.o. v období let 2011 – 2013 (Zdroj: Autor) 

Nejvyšší hodnoty tržeb ve sledovaném období bylo dosaženo v roce 2011, a to 

1 301 000 Kč. Toto byl velmi úspěšný rok, kdy se podařilo získat poměrně velké 

množství zakázek. V následujících letech lze pozorovat pokles, nejprve na 1 061 000 Kč 

v roce 2012 a následně na 766 000 Kč v roce 2013. Situace byla způsobena zmenšující 

se poptávkou na trhu stavebních prací.81 

I přes klesající hodnotu tržeb se však Milanu Pohlovi povedlo našetřit a následně 

zakoupit velkou část hudebního vybavení, za což může být vděčný především existenci 

nízkého počtu kmenových zaměstnanců, kdy další jsou nárazově najímání jen dle 

potřeby.  

Kromě toho se situace na trhu ke konci roku 2014 začala výrazně zlepšovat a podle 

prozatímních nasmlouvaných zakázek na rok 2015 bude docházet k expanzi. 82 

V roce 2015 se firma rozhoduje rozšířit své podnikání o další obor, a sice se chystá 

nabízet služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších 

hudebních akcí různého druhu.  

Nahrávací studio a sklad aparatury bude umístěn ve sklepních prostorách rodinného 

domu obývaného majitelem firmy. V těchto prostorách již existuje akusticky upravená 

                                                 
81 AKSAMIT S.R.O. Účetní závěrky 2011-2013. 
82 Osobní rozhovor s panem Milanem Pohlem, Brno, 3. 3. 2015. 
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místnost s oddělenou režií, která slouží také jako zkušebna. Místnost je průběžně 

zdokonalována tak, aby co nejlépe vyhovovala budoucím potřebám nahrávacího studia.  

Důvody k rozšíření podniku byly naznačeny již v úvodu práce (viz s. 11). Pro 

zopakování jde o majitelův stále intenzivnější vztah k hudbě, postupně nabrané 

zkušenosti s živým zvučením a studiovou prací a jeho cílené (již poměrně značné) 

investice do nákupu hudebního vybavení a budování technického zázemí.  

Já, jakožto spoluhráč z jedné z majitelových kapel, jsem nápad rozšíření podniku 

v daném oboru shledal velmi zajímavým, resp. možným spojujícím článkem mezi mou 

vášní a pracovní činností a rozhodl se projekt podpořit finančně i pracovním kapitálem. 

Mým zájmem bude stát se zaměstnancem firmy a „podílníkem“ na zisku. 

3.2. Brno – představení 83 

„Brno je centrem jižní Moravy a krajské město Jihomoravského kraje. 

S téměř 400 000 obyvateli je po Praze druhým největším městem 

České republiky. 

Leží v nadmořské výšce 190 až 479m a svojí rozlohou dosahuje 

230,22 km2.“ 84 

V Brně sídlí Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Nejvyšší státní 

zastupitelství – je centrem soudní moci ČR. Své sídlo má v Brně také veřejný 

ochránce práv. 

Město je dále  centrem vědy, výzkumu a inovací a díky své poloze ve středu Evropy 

a široké škále ubytovacích zařízení je vyhledávanou destinací jak pro veletržní 

a kongresovou turistiku, tak i pro firemní akce.  

V Brně působí spousta divadel, muzeí, galerií, klubů a v rámci celé České republiky je 

vnímáno jako město kultury. 85 

 

                                                 
83 WIKIPEDIE. Znak Brna. Cs.wikipedia.org [online]. © 2014 
84 BRNO. Informace a zajímavosti o městě. Brno.cz [online]. © 2014 
85 BRNO. Informace a zajímavosti o městě. Brno.cz [online]. © 2014 

Obr. 6: Znak města 

Brna 84 
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3.3. Průzkum a analýza tržního prostředí 

3.3.1. SLEPT analýza 

V první fázi analýzy tržního prostředí bude provedena analýza makroekonomického 

okolí – SLEPT analýza, zkoumající faktory: 

Sociální 

V roce 2013 žilo v okrese Brno - město 378 327 obyvatel, z toho 182 418 mužů a 

195 909 žen. Největší počet obyvatel – 254 105 tvoří obyvatelé ve věku 15 – 64 let. 

Oproti roku 2012 údaj 378 327 představuje pokles z hodnoty 378 965. Tento vývoj je 

ovlivněn současnými suburbanizačními trendy – vystěhováváním se obyvatelstva do 

kvalitnějších oblastí pro bydlení, především do okresu Brno – venkov. Není proto 

náhodou, že zatímco v roce 2012 žilo v okrese Brno - venkov  208 667 obyvatel, v roce 

2013 to bylo už 210 729. V celkovém součtu obyvatel okresů Brno – město a Brno – 

venkov lze pozorovat vzrůstající trend. 86, 87  

„Předpokládá se, že odliv obyvatelstva na venkov bude slábnout a Brno i nadále 

zůstane atraktivním cílem pro zahraniční imigranty a také pro skupinu, mladých 

dospělých" (absolventi, mladé rodiny s dětmi), kteří se budou v Brně usazovat.“ 88  

Co se týče postoje obyvatelstva k životu v Brně, dle zprávy CHARAKTER MĚSTA 

BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL – ROK 2013 lze prohlásit, že převládá 

spokojenost s žitím. 91,9 % procent obyvatel uvedlo, že je velmi nebo spíše spokojeno 

s Brnem, jako místem kde žijí. Ze stejné studie také vyplývá, že Brno je vnímáno 

obyvateli jako město s velmi bohatým kulturním vyžitím. 89 

Dle výše uvedených skutečností lze říci, že v Brně existují podmínky, které povedou 

k jeho vzrůstající prosperitě. 

                                                 
86 IBRNO.CZ. Co vše o Brně prozrazují statistiky. Ibrno.cz © 2015 
87 MAGISTRÁT MĚSTA BRNA. Brno v číslech 2012 [online]. 
88 IBRNO.CZ. Co vše o Brně prozrazují statistiky. Ibrno.cz © 2015 
89 AUGUR CONSULTING S.R.O. Závěrečná zpráva „Charakter města Brna v postojích jeho  

    obyvatel – rok 2013“. [online]. 
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Brno je také univerzitním městem. Působí zde 5 veřejných vysokých škol se 27 

fakultami, jedna státní a 6 soukromých. Počet studentů je více než 80 tisíc. 90 

Z rozvojového dokumentu Program rozvoje kultury města Brna sestaveného v roce 

2012 je možné vyčíst, že vzhledem k přítomnosti studentů ve městě tvoří podstatnou 

část brněnské hudební scény nezřizovaná a klubová scéna. V období posledních let 

působí v Brně více než 30 klubů či kulturních center. Pokud jsou ovšem brány v úvahu i 

kluby diskotékového typu (ve kterých není vyloučeno uspořádat koncert) + menší 

„hudební“ hospůdky, může se toto číslo pohybovat až kolem 80. Lze tedy usuzovat na 

příznivé podmínky pro vznik nových hudebních uskupení. 91, 92 

Brno také aktivně podporuje začínající kapely. Za všechny je možné uvést projekt 

Music – point, v jehož rámci je umožněno v podstatě jakékoliv kapele si zahrát na 

určitých městských hudebních akcích. 93 

Dle serveru Bandzone.cz, který představuje největší základnu hudebních projektů v ČR, 

je v Brně registrováno 1787 hudebních kapel (z toho asi 1200 hrajících měkčí a středně 

tvrdé styly), přičemž každý týden přibydou cca 2 nové kapely. 94 

Legislativní 

Činnosti nahrávacího studia a zvukařské firmy patří do živnosti ohlašovacích – volných. 

Pro jejich provoz není třeba splnit žádné speciální podmínky. Jelikož je nahrávací studio 

pevně spjato s autorskou tvorbou, důležitým zákonem, který upravuje podmínky v této 

oblasti je Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Za zmínku určitě 

také stojí nutnost dodržování hygienických limitů v oblasti hluku, které jsou detailně 

popsány v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 95 

 

                                                 
90 BRNO. Informace a zajímavosti o městě. Brno.cz [online]. © 2014 
91 DHV CR, spol. s.r.o. Program rozvoje kultury města Brna. [online]. 
92 WWWBRNO.CZ. Kluby a diskotéky. Wwwbrno.cz [online].  © 2008 - 2015 
93 MUSICPOINT. Musicpoint.cz [online]. © 2015 
94 BANDZONE.CZ. Kapely z města Brno. Bandzone.cz [online]. © 2015 
95 FRANK BOLD. Stanovování limitů hluku pro hudbu, letiště, silnice a další. Frankbold.org  

     [online]. © 2005 - 2015 
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Ekonomické 

Při hodnocení ekonomických faktorů dojde k hodnocení základních 

makroekonomických ukazatelů.  

Co se týče roku 2014, v jeho 3. čtvrtletí došlo k mezičtvrtletnímu zvýšení reálného HDP 

o 0,4 %, a pozvolný trend oživování ekonomické aktivity tak pokračoval. Odhaduje se, 

že za celý loňský rok HDP vzrostl o 2,4 %. Pro letošní rok 2015 se počítá s růstem 

ekonomiky o 2,7 %. V roce 2016 by však mohlo dojít k menšímu zpomalení růstu HDP 

na 2,5 %. V obou letech by měl být růst tažen hlavně domácí poptávkou. 96 

Průměrná míra inflace v roce 2014 byla na hodnotě 0,4 %, což je 1,6% pod stanoveným 

inflačním cílem ČNB – 2%. V závěru roku byla míra inflace dokonce na 0,1%, což bylo 

způsobeno promítáním výrazně klesajících světových cen ropy do domácích cen 

pohonných hmot. I v letošním roce by spotřebitelské ceny měly růst velmi pomalu, a to 

zejména kvůli již zmiňovanému výraznému propadu ceny ropy. Průměrná míra inflace 

by tak mohla dosáhnout 0,3 %. V roce 2016 se očekává, že faktory ovlivňující inflaci by 

měly působit buď neutrálně, anebo proinflačně. V důsledku toho by se měl růst 

spotřebitelských cen zrychlit. Inflace se však bude stále pohybovat pod 2% inflačním 

cílem ČNB.  

Předpověď vývoje na trhu práce počítá s pozvolným růstem ekonomické aktivity a 

postupně by tak mělo docházet ke snižování míry nezaměstnanosti z 6,1 na 5,7%. 97, 98 

„Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 3,9 %, pro rok 2016 pak 

počítáme s velmi mírným zrychlením růstu na 4,1 %. Kromě zlepšování situace 

soukromého sektoru, k němuž postupně dochází díky růstu ekonomiky, na vývoj mezd a 

platů příznivě působí zvýšení objemu platů v rozpočtové sféře. 

Relativní výše dluhu vládního sektoru by se měla dále snížit, a to z odhadovaných 43,2 

% HDP v roce 2014 na 41,3 % HDP v roce 2015.“ 99 

                                                 
96 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Makroekonomická predikce - leden      

     2015. Mfcr.cz [online]. © 2005 - 2013 
97 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Makroekonomická predikce - leden      

    2015. Mfcr.cz [online]. © 2005 - 2013 
98 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Zpráva o inflaci 2015/I. Cnb.cz [online]. © 2003 – 2015 
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Souhrnný přehled vybraných ukazatelů lze vidět v tabulce: 

Tabulka 7: Vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů 100 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

          Aktuální predikce 

Hrubý domácí 

produkt 

mld. Kč, 

b.c. 3 954 4 022 4 048 4 086 4 284 4 509 4 689 

Hrubý domácí 

produkt 

růst v %, 

s.c. 2,3 2,0 -0,8 -0,7 2,4 2,7 2,5 

Spotřeba domácnosti 

růst v %, 

s.c. 1,0 0,2 -1,8 0,4 1,5 2,8 2,3 

Spotřeba vlády 

růst v %, 

s.c. 0,4 -2,9 -1,0 2,3 1,9 2,0 1,3 

Tvorba hrubého 

fixního kapitálu 

růst v %, 

s.c. 1,3 1,1 -2,9 -4,4 4,5 5,3 4,1 

Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 1,4 

Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 1,0 0,6 0,4 0,2 

Míra nezaměstnanosti 

(VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,7 5,6 

Objem mezd a platů  

růst v %, 

b.c. 0,6 2,2 2,1 -0,4 3,0 3,9 4,1 

Česká republika se pomalu dostává z recese, což je patrné na aktuálních i 

predikovaných hodnotách.  

Očekává se vzrůstající kupní síla obyvatelstva a z toho plynoucí zlepšující se 

podnikatelské příležitosti. 

Rok 2015 přinesl spoustu změn v daňových zákonech. Jedná se například o: Zavedení 

druhé snížené sazby DPH ve výši 10 procent, která se vztahuje na léky, knihy a 

hudebniny a nezbytně nutnou dětskou výživu nebo Omezení výdajových paušálů, kdy 

byly zastřešeny 60 i 80 – ti procentní paušály. 101 

Celkově však nebyly nalezeny významné změny týkající se nových oborů podnikání 

společnosti Aksamit s.r.o. 

                                                                                                                                               
99 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Makroekonomická predikce – leden   

      2015. Mfcr.cz [online]. © 2005 - 2013     
100 Tamtéž. 
101 IDNES.CZ. Rok 2015: Velký přehled daňových novinek pro zaměstnance i podnikatele.  

     Idnes.cz [online]. © 1999 - 2015 
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Při bližším prozkoumání vývoje cen elektrické energie pro rok 2015 lze očekávat její 

zlevnění v průměru o 1,4%. Z důvodu užívání elektřiny jako hlavního zdroje pro provoz 

v podstatě veškerého firemního vybavení je tato skutečnost hodnocena pozitivně.102 

Politické  

Poslanecká sněmovna a vláda ČR je v současnosti složená ze zástupců politických stran, 

které na podzim roku 2013 po uskutečnění voleb do poslanecké sněmovny vytvořily 

koalici. Jsou jimi výherní levicová strana ČSSD a spíše pravicové strany ANO 2011 a 

KDU-ČSL. Místo premiéra zaujímá předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. 103 

Převaha „pravicovosti“ jistě nahrává podnikatelům a i přes občasné snahy Sociální 

demokracie o zavedení sektorových či vyšších korporátních daní se tak zatím nestalo 

z důvodu nesouhlasu zbývajících dvou pravicových stran, zejména však ANO 2011. 104 

Otázka stability se dá nejlépe charakterizovat následující citací z článku vydaného 

v Parlamentních listech na počátku roku 2015: „Nová koaliční vláda vzešlá z 

předčasných voleb konečně stabilizovala po sedmi letech vlády pravice situaci v naší 

zemi. Podařilo se ji stabilizovat ekonomicky podporou spotřeby domácností, zlepšením 

čerpání evropských fondů, podporou státních investic a podporou exportu českých 

výrobků.“ 105 

Technologické 

Vývoj technologií je pro oblast navrhovaného podnikání dosti významný. Nejprve 

trochu z historie. 

„V 90. letech se masivně rozšířily osobní počítače, jejichž rostoucí výkon začal 

postupně umožňovat jejich využití pro digitální záznam a úpravu muziky. Objevily se 

tedy první nahrávací programy, první kvalitní zvukové karty a po roce 2000 se výkon 

počítačů zvedl natolik, že počítač mohl začít i sám o sobě sloužit jako vícestopé 

                                                 
102 FINEXPERT.CZ. Ceny elektřiny 2015: Zlevnění není závratné. Finespert.e12.cz [online]. ©  

     2015 
103 IDNES.CZ. Výsledky voleb v České republice: Volby do Poslanecké sněmovny 2013  

     (konečné výsledky) Volby.idnes.cz [online]. © 1999 – 2015 
104 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. ČSSD si vzpomněla, že je levicová strana.  

     Archiv.ihned.cz [online]. © 1996 – 2015 
105 PARLAMENTNÍ LISTY.CZ. Seďa (ČSSD): Co by měl přinést nový rok 2015 občanům  

     České republiky. Parlamentnilisty.cz [online]. © 2009 – 2015 
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nahrávací studio. Domácí nahrávání bylo podpořeno i faktem, že firmy Behringer a 

další začali prodávat vcelku ucházející audiotechniku a vybavení za velmi slušnou cenu, 

což umožnilo i „amatérům“ začít natáčet doma své nahrávky ve velmi dobré zvukové 

kvalitě.“ 106 

V dnešní digitální době a zejména v oblasti zpracování zvuku se technologie vyvíjí 

velmi rychlým způsobem. S tím je však také spojeno poměrně rychlé zastarávání 

hardware. Změna požadavků zákazníků na úroveň kvality se ale mění tempem mnohem 

pomalejším. Můžeme proto říci, že třeba i se starším analogovým vybavením lze stále 

udělat kvalitní nahrávku. Rychlost vývoje software a hardware v oblasti zvukového 

zpracování je chápána tedy hlavně jako příležitost v neustálém snižování cen produktů a 

zjednodušování postupů na jejich použití. 107 

3.3.2. Porterova analýza 

Nyní bude provedena Porterova analýza pěti konkurenčních sil, která zkoumá již 

výhradně oborové okolí. Jelikož se firma Aksamit s.r.o. bude nově zabývat 

provozováním nahrávacího studia a službami zvučení hudebních akcí, je třeba 

analyzovat podniky těchto dvou typů. Zkoumá se: 

Vnitřní konkurence 

Dle výsledků průzkumu, provedeného především prostřednictvím internetu, bylo 

v lokalitě Brno-město a Brno-venkov v oblasti nabídky služeb nahrávacích studií 

zjištěno 11 fungujících subjektů. Následuje tabulka, která ukazuje jejich porovnání 

z pohledu několika kritérií, kterými jsou: lokalita, technické vybavení, nabídka služeb a 

ceny nabízených služeb. 

                                                 
106 „HUDEBNÍ NÁSTROJE“ PÁR OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ. Historie záznamu zvuku. Test- 

      nastroju.webnode.cz [online]. © 2011 
107 AUDIOZONE.CZ. Audiozone.cz [online]. © 2009 - 2015 
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Tabulka 8: Porovnání nahrávacích studií v Brně a okolí (Brno – město + Brno - venkov) 108, 109, 110, 
111 

Název 

Studia 

Lokalita Hodnota 

technického 

vybavení/ Kč 

Nabídka služeb Ceny  

Reset studio  Brno – 

Obřany 

> 1 000 000  nahrávání, mix, 

mastering, střih, 

tvorba reklamních 

spotů, hudba na 

zakázku 

mix a recording - 

400 Kč / hodina 

3000 Kč / den (8 hod), 

mastering -  

CD album – 6000 Kč 

1 skladba – 700 Kč 

Nahrávací 

studio 

Divadla na 

Orlí 

Brno – 

střed 

> 1 000 000  studiové natáčení, 

natáčení v autentických 

prostorech, mix, 

mastering, 

postprodukce 

nahrávání, mix, 

mastering – 400 Kč/h 

 

Tvision Brno - 

Zábrdovice 

cca 780 000 nahrávání, mix, 

mastering, produkce a 

tvorba originální 

muziky všech žánrů  

- 

Fulgur Brno - 

Husovice 

cca 600 000 nahrávání, mix, 

mastering, střih, 

rádiové spoty, hudba do 

nahrávání, mix, 

mastering – 300 Kč/h,  

další dle dohody 

                                                 
108  FIRMY.CZ. NAHRÁVACÍ A MASTERINGOVÁ STUDIA. Firmy.cz [online]. © 1996 –  

      2015 
109  NAJISTO.CZ. Nahrávací studia - Brno-město. Najisto.centrum.cz [online]. © 1999 - 2015 
110 GOOGLE.CZ. Google.cz [online]. © 2015, RABITO RECORDING STUDIO. Rabito.cz     

       [online]. © 2011, NAHRÁVACÍ STUDIO GEORGE LUKASE. Georgelukas.cz [online]. ©  

       2014, RESET STUDIO. Reset.cz [online]. © 2015, NAHRÁVACÍ STUDIO BRNO.  

       Ruzza.cz [online]. © 2015, NAHRÁVACÍ STUDIO DIVADLA NA ORLÍ.  

       Studio.jamu.cz [online]. © 2015, STUDIO INDIES. Studioindies.cz [online]. © 2012 –  

       2014, SOUNDATELIER.CZ. Soundatelier.cz [online]. © 2011, AUDIOLINE.  

       Audioline.cz [online]. © 2011, ANTIPHONA. Mujweb.cz/markes/index.html [online]. ©  

                     2015, POSTSTUDIO. Poststudio.eu [online]. © 2015, TVISION NAHRÁVACÍ STUDIO.  

                     Tvisionmedia.cz [online]. © 2015 
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reklamy, hudba do 

filmu, digitalizace 

analogových médií 

Poststudio Brno -

Černovice 

510 000  nahrávání, mix, 

mastering, audio 

restaurování    

nahrávání, mix - 200 

Kč / hod,  

mastering -                     

800 Kč / skladba  

Studio Indies Brno – 

Ponava 

cca 460 000  nahrávání hudby, 

mluveného slova, 

výroba reklamních 

spotů, ozvučení a 

záznam živých 

vystoupení 

nahrávání, mix, 

mastering – 300 - 450 

Kč/h 

 

Rabito  Brno - 

Chrlice 

cca 400 000 nahrávání, mix, 

mastering, střih, 

nahrávání demosnímků 

(živě) 

nahrávání, mix, 

mastering – 350 Kč/h, 

nahrávání 

demosnímku (živě) – 

1 skladba: 3 000 Kč 

2 skladby: 3 500 Kč 

3 skladby: 4 000 Kč 

4 skladby: 4 500 Kč 

5 skladeb: 5 000 Kč 

Nahrávací 

studio 

George 

Lukase 

Brno - 

Černovice  

cca 240 000  nahrávání, mix, 

mastering, střih, točení 

videoklipů, nahrávání 

koncertu na dvd, 

digitalizace 

analogových médií 

nahrávání, mix, 

mastering – 300 Kč/h, 

komerční nahrávky – 

dle dohody 

 

Soundatelier 

Zeman 

Brno – 

Královo 

Pole 

- akustická hudba 

mluvené slovo, 

záznamy koncertů, 

natáčení v exteriérech, 

zpracování dodaných 

hudebních nahrávek, 

výroba CD na klíč 

- 
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Antiphona  

studio + 

vydavatelství 

Brno - 

Veveří 

- digitální záznam ve 

studiu či živě 

- 

Audio line Brno – 

Horní 

Heršpice 

- nahrávání, mix, 

mastering,   

- 

Z tabulky vyplývají prvotní cenné informace. Od ostatních, jsou co do kvality 

technického vybavení, jasně oddělena studia Reset a Nahrávací studio Divadla na 

Orlí. Hodnota jejich aparatury je více než 1 000 000 Kč u každého z nich. Jedná se o 

studia schopná vyprodukovat vysoce kvalitní nahrávky. 

Většina subjektů kromě základních služeb, jako je nahrávání, mix a mastering, nabízí 

také služby tvorby reklamních spotů či audio restaurování. Protože je ovšem v plánu 

v nově založeném nahrávacím studiu poskytovat hlavně služby základní, jsou ceny 

uvedeny pouze u nich. Ty se pohybují v rozmezí 200 – 450 Kč za hodinu.  

Všechna studia jsou schopná tvořit nahrávky v profesionální kvalitě. Velmi zajímavá je 

situace ve studiu George Lukase, kde si lze všimnout celkové hodnoty jeho 

technického vybavení - cca 240 000 Kč. I přes tuto nízkou sumu však Jiří Lukášek 

(majitel studia) dovede vytvořit profesionálně znějící nahrávky a mezi jeho zákazníky 

patří také známá jména, například Dana Bárta. Ukazuje to na velmi důležitý fakt, 

kterým je potřeba vlastnictví know – how, jenž je vlastně alfou a omegou provozu 

nahrávacího studia. 

Nutno dodat, že některá studia poskytují určité slevy či výhody. Jedná se zejména o: 

slevy v případě natočení celého alba, slevy při pořízení nekomerčních nahrávek (až 

20%), studentské slevy (až 50%) či možnost ubytování v objektu. 

Nyní bude proveden stejný průzkum pro další obor navrhovaného podnikání. V oblasti 

nabídky služeb ozvučování a osvětlování hudebních akcí bylo zjištěno asi 30 

fungujících subjektů. Konkurence v tomto oboru je opravdu dosti značná, navíc je 

většina firem schopná zajistit v podstatě akce jakékoliv velikosti a typu. Podle 

průzkumu převažují spíše větší firmy nad těmi menšími. K největším společnostem je 

možné zařadit Gregory managament, zajišťující velké hudební festivaly typu 
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Čarodějáles, špičkovou Ma.cz, starající se o ozvučování a osvětlování těch největších 

hvězd současné pop – music či RO sound, spolupracující s Pavlem Šporclem. Výčet 

doplňují firmy OTESOUND (ZAZ, Herbie, Hancock, Iva Bitová) a Kočena. Cenu, za 

kterou společnosti nabízejí své služby, je poměrně složité zjistit, jelikož většina z nich ji 

na svých internetových stránkách neuvádí z důvodu její často individuální výše 

v závislosti na požadavcích zákazníka. Ovšem, po rozhovoru s lidmi z branže lze 

posloužit jedním příkladem za všechny, který by mohl vyjádřit průměrnou hodnotu. 

Firma Zvukař Brno na svých stránkách uvádí následující ceny:  Zvučení: do 50 diváků 

1,5 KW  - 2700 Kč (vhodné pouze pro malé akce, přednášky, prezentace.), 150 diváků 

cca 4kW  - 5000 Kč (základní ozvučení pro kapelu, koncert  - pouze pro vnitřní sál), 

velký sál 12kW -  10 000 Kč (ozvučení pro velký sál a minimální pro venkovní 

prostory); Světla: nasvícení prostoru (střední sál) - 2000 Kč, světla koncertní  - 5000 

Kč, světla show – 13 000 Kč; Pódium: se střechou 6x6 m - 8 000,-/den, pódium 

komplet se zvukem 12KW a koncertním osvětlením za cenu 20 000. Cena dopravy je 13 

Kč/ km. 112, 113 

Firmě Aksamit s.r.o. půjde zatím o nalezení skuliny v nabídce služeb ozvučování a 

osvětlování především menších hudebních akcí.  

Pro doplnění jsou uvedeny informace o vývoji hudebního průmyslu za poslední roky, 

který charakterizuje výňatek z rozhovoru s ředitelkou Supraphonu uveřejněného 15. 4. 

2013 na serveru Ihned.cz:  

„Hudební průmysl má za sebou patnáct let průchodu krvavou lázní, velmi strmého 

sestupu, protože obrat se scvrknul na zhruba šestinu. Na vrcholu dosahoval dvou 

miliard korun, dnes je to necelých 300 milionů. Ale podle výsledků za loňský rok se 

blýská na lepší časy. Během posledních deseti let trh klesal o dvojciferná čísla, loni šlo 

o číslo jednociferné: šestiprocentní pokles nás naplňuje radostí.“ 114 

 

                                                 
112 FIRMY.CZ. OSVĚTLOVACÍ A OZVUČOVACÍ AGENTURY A FIRMY. Firmy.cz   

     [online]. © 1996 - 2015 
113 ZVUKAŘ BRNO. Zvukarbrno.wbs.cz  [online]. © 2015 
114 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. Na českém trhu s hudbou už se dá dýchat, říká ředitelka  

     Supraphonu Milerová. Art.ihned.cz [online]. © 1996 – 2015 
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Nová konkurence 

Jelikož provoz nahrávacího studia a ozvučování a osvětlování hudebních akcí spadají 

právně do živností volných, v tomto směru neexistuje bariéra. Vyjde – li se dále z faktu, 

že na trhu v Brně a okolí se pohybuje cca 11 studií, z nichž žádné nevzniklo v nedávné 

době, je možné usoudit na nepříliš silnou konkurenci v odvětví. Vstup na trh je ovlivněn 

hlavně kvalitou technického zázemí a úrovní získaného know – how. Každopádně, je 

potřeba mít na paměti, že s pokračujícím trendem stále snazší dostupnosti zvukové 

techniky bude přibývat tzv. domácích nahrávacích studií, což může do budoucna snížit 

atraktivitu oboru. Ovšem je otázkou, jak kvalitní nahrávky pořizované těmito studii 

budou. 

Z průzkumu již existující konkurence vyplývá, že slušné vybavení se dá sehnat do cca 

300 000 Kč. Dále je nutné přičíst sumu za akustickou úpravu místnosti, která je 

naprosto klíčovou záležitostí. Lze konstatovat, že do cca 400 000 Kč je možné zařídit 

studio, které bude schopné produkovat profesionálně znějící nahrávky. Poté už zbývá 

jen oné know-how, které se dá získat pouze mnohaletými zkušenostmi. 

 V oblasti nabídky hlavních služeb nelze přijít s něčím naprosto novým, to od 

nahrávacího studia asi nikdo nečeká, hlavní zájem je na vytvoření kvalitně znějící 

nahrávky. Samozřejmě, jak vyplývá z provedeného průzkumu, studia nabízejí i další 

služby, než jen nahrávání, mix a mastering – například tvorbu znělek, rozhlasových 

spotů či audio restaurování – to s sebou však nese potřebu zvýšení know – how na 

úroveň, kterou nikdo ze zakladatelů nově navrhovaného studia zatím nemá. 

Uspokojivým tak může být fakt, že většinu obratu nahrávacích studií tvoří příjmy ze 

základních služeb.   

Hlavní bariérou vstupu na trh nahrávacích studií je tedy úroveň dosaženého know 

how.  

Vstup na trh ozvučování a osvětlování hudebních akcí s sebou nese podobná specifika, 

s výjimkou ne tak velké náročnosti na potřebu know – how. Existuje totiž celá řada 

akcí, které svou povahou nevyžadují přísně profesionální zvuk, čehož jsou si vědomi i 

sami pořadatelé. V tomto pojetí lze vidět rozdíl oproti nahrávacím studiím, kde by si 
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každý přál, aby jeho nahrávka zněla „světově“. Jedná se také asi o fakt, že hudební akce 

jsou jednorázovou záležitostí, kdežto nahrávka je trvalá.   

Možná i z toho důvodu je konkurence v tomto oboru mnohem větší. 115, 116, 117 

Vyjednávací síla dodavatelů 

V oblasti základního vybavení (PC, software, mikrofony, stojany, mixážní pulty, 

zvukové karty, mikrofonní předzesilovače, zesilovače, DI boxy, studiové monitory, 

sluchátka, kufry, reproboxy, kabeláž, kytarové aparáty, hudební nástroje, akustické 

materiály, světla) existuje opravdu značný počet dodavatelů, ať už se jedná o velké 

firmy – Kytary.cz, Audiotek, Muziker či spoustu menších. Není problém také zboží 

objednat ze zahraničí, velmi známá je třeba německá firma Thomann. Nesmí být 

opomenuta ani možnost bazarového prodeje, který je u zvukové techniky velmi 

rozšířený.  

Při koupi základního vybavení se lze často setkat s přístupem dodavatelů, kdy prodají 

zboží za nejlevnější cenu na trhu (například dle cen serveru Herueka.cz), jen aby měli 

tržby. Když se přičtou v podstatě nulové náklady na změnu dodavatele, je vyjednávací 

síla dodavatelů základního vybavení hodnocena jako nízká. 

Vyšší vyjednávací sílu je možné nalézt u dodavatelů speciálního hardware, jako jsou 

některé efektové procesory či páskové rekordéry. Toto vybavení ovšem není 

bezpodmínečně nutné, dá se do jisté míry nahradit softwarovými pluginy. 118, 119, 120 

Vyjednávací sílu odběratelů 

Jak již bylo dříve naznačeno, v oboru provozování nahrávacího studia i ozvučování a 

osvětlování hudebních akcí může dojít do jisté míry ke zpětné integraci, kdy si 

odběratel rozhodne služby námi nabízené zajišťovat vlastními silami. Diskutabilní je 

však při takovém rozhodnutí otázka jakosti výsledných výstupů. Předpokládá se, že 

většina zákazníků bude služby využívat stále externě v zaručené profesionální kvalitě. 

                                                 
115 HEUREKA.CZ. Heureka.cz [online]. © 2000 - 2015 
116 FIRMY.CZ. Firmy.cz [online]. © 1996 - 2015 
117 Osobní rozhovor s panem Dejanem Petkovičem, Brno, 1. 3. 2015. 
118 GOOGLE.CZ. Google.cz [online]. © 2015 
119 HEUREKA.CZ. Heureka.cz [online]. © 2000 - 2015 
120 BAZAR HUDEBNIN. Hudebnibar.cz [online]. © 1999 - 2015 
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Z dříve uvedeného výčtu 11 studií (str. 57) poskytují všechna základní služby – 

nahrávání, mix a mastering různých žánrů, všechna jsou také schopna vyprodukovat 

nahrávky v profesionální kvalitě. V ceně existují určité rozdíly, i když na první pohled 

malé. Někdy jsou však i ty hlavními faktory výběru daného studia. Významnou roli při 

rozhodování odběratelů o zakoupení služeb nahrávacího studia budou hrát reference, 

cena, přístup, atraktivita studia. 

Celkově je vyjednávací síla odběratelů služeb nahrávacích studií hodnocena jako 

střední, je potřeba přijít s co nejlepší přidanou hodnotou, něčím, co bude nový subjekt 

odlišovat od konkurence, především v oblasti péče o zákazníka. To platí i v oboru 

ozvučování a osvětlování, kde je vyjednávací síla odběratelů vzhledem k velikosti 

konkurence o dost vyšší. 121, 122 

Riziko konkurence substitutů   

Každé z 11 nahrávacích studií v lokalitách Brno – město a Brno – venkov poskytuje 

možný substitut. Ceny se pohybují od 200 – 450 Kč / h. Totéž se dá prohlásit o 

společnostech zajišťujících ozvučení a osvětlení, kde se však cenové rozpětí nabídek 

jednotlivých subjektů zvyšuje a lze také říct, že zaběhlejší společnosti budou preferovat 

zvučení a osvětlování spíše větších akcí. 

3.3.3. 7S 

Analýzou 7S bude proveden rozbor kritických faktorů firmy Aksamit s.r.o. 

Strategie – strategie firmy není písemně definována. Jde o pouze o myšlenkové 

vyjádření majitele firmy. V minulosti to byly konkrétní plány tržeb, kterých se mělo 

v průběhu roku dosáhnout, v současné době představuje dlouhodobou strategii 

jednoduchá vize - udržení si své pozice na trhu z hlediska konkurenceschopnosti. 

Organizační struktura – je velmi jednoduchá. Majitel firmy zastává funkce: obchodní 

zástupce, stavby vedoucí, rozpočtář, mistr a řidič. Pod sebou má účetní a najímané 

pracovní dělníky. 

                                                 
121 FIRMY.CZ. NAHRÁVACÍ A MASTERINGOVÁ STUDIA. Firmy.cz [online]. © 1996 –  

      2015 
122 NAJISTO.CZ. Nahrávací studia - Brno-město. Najisto.centrum.cz [online]. © 1999 - 2015 
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Styl řízení – styl řízení je spíše autoritativní s prvky demokratického. Konečná 

rozhodnutí si ponechává vždy majitel, zaměstnanci mají ovšem možnost vyjádřit svůj 

názor k danému problému. Také práce zaměstnanců není vždy pevně zadávána, spíš jen 

orientačně. Sami si určují, v jakém je budou zpracovávat pořadí, co udělají dnes a co 

nechají na zítřek.  

Systém – celopodnikový informační systém není zaveden. Jako spojení s „vnějším 

světem“ fungují firemní internetové stránky. Komunikace se zákazníky či externími 

pracovníky je uskutečňována kromě telefonu přes zavedený firemní email. 

Z používaného softwaru je možné uvést: 1) Ceník stavebních prací od firmy Verlag 

Dashöfer – komplexní program pro oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů, 

harmonogramů a fakturaci; 2) Pohoda - účetní program sloužící k tvorbě finančních 

výkazů; 3) OpenOffice - pro běžnou kancelářskou činnost. 

Spolupracovníci – spolupracovníci jsou motivování různými způsoby. Ať už se jedná o 

styl demokratické řízení, které je ve firmě částečně zavedeno – zaměstnanci mají pocit, 

že jejich názor má cenu; nebo pracovní pobídky či benefity ve formě prémií, stravenek, 

delší dovolené, vstupenek na hudební akce zdarma. Spolupracovníci mají vždy aktuální 

informace o vývoji firmy. Majitel firmy poskytuje bezplatně bývalým zaměstnancům 

poradenství v oblasti podnikání a účetnictví.  

Sdílené hodnoty – jelikož se jedná o stavební (nejen) firmu a výsledky její činnosti jsou 

zjevné (nové domy, nové koupelny), dá se říci, že hlavní společnou firemní hodnotou je 

uznání vlastní práce. Lidé mají pocit uspokojení z toho, že za sebou zanechali něco, co 

jde vidět. Firemní kultura je upevňována také na firemních večírcích, které se pořádají 

cca 2x ročně a sejdou se na nich zaměstnanci, zákazníci a vedení firmy. Mohou mít 

podobu právě již zmiňovaných hudebních událostí. 

Schopnosti – zaměstnanci se vzdělávají formou školení, jejichž součástí je také 

program pro volný čas. Majitel za 15 let působení firmy prokázal svou schopnost 

adaptovat se na měnící podmínky. 123 

 

                                                 
123 Osobní rozhovor s panem Milanem Pohlem, Brno, 3. 3. 2015. 
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3.3.4. SWOT analýza 

Tabulka 9: SWOT analýza (Zdroj: Autor) 

Silné stránky Příležitosti 

Dlouhodobá zkušenost s podnikáním Stále snazší dostupnost zvukové techniky 

Dobrá schopnost adaptace na měnící se 

podmínky 

Podpora města - zvyšující se počet kapel 

Znalost koncertního prostředí z pohledu 

člena kapely 

Příliv finančních prostředků z ostatních 

oborů podnikání firmy 

Kontakty v hudební branži Růst HDP, životní úrovně ČR 

Příznivá poloha studia  

Slabé stránky Hrozby 

Chybí propracovanější strategie firmy Zvyšující se počet domácích nahrávacích 

studií - pokles poptávky 

Chybí dlouhodobá zkušenost na hudebním 

trhu 

Nová konkurence 

Nemožnost přespání v prostorách studia Neúspěšná marketingová kampaň 

SWOT analýza vychází z předchozích analýz – SLEPT, Porterovy a 7S. Silné stránky 

firmy jsou: Dlouhodobá zkušenost s podnikáním obecně (firma Aksamit s.r.o. působí na 

trhu již od roku 1991), Dobrá adaptace na měnící se podmínky (za dobu svého působení 

firma dokázala přežít i v podmínkách pro podnikání nepříznivých, hrozil ji dokonce i 

krach), Znalost koncertního prostředí z pohledu člena kapely (majitel podniku působí 

jako člen paralelně ve 4 hudebních skupinách s nimiž pravidelně koncertuje), Kontakty 

v hudební branži (nasbírané za dobu působení v kapelách) a Příznivá poloha studia 

(studio se bude nacházet asi 15 minut chůze z Bohunického kampusu). Mezi slabé 

stránky patří: Absence propracovanější strategie firmy (vychází z analýzy 7S), Absence 

dlouhodobé zkušenosti na hudebním trhu (majitel se zatím zvučení a osvětlování věnuje 

cca 3 roky a spíše příležitostně) a Nemožnost přespání v prostorách studia (rodinný 

dům, ve kterém se studio bude nacházet, nemá dost pokojů, které by mohly sloužit 

k tomuto účelu). Jako příležitosti je možné chápat: Stále snazší dostupnost zvukové 

techniky (plynoucí ze stále se snižujících cen díky technickému pokroku), Zvyšující se 
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počet kapel díky podpoře města (město zajišťuje projekt Music-point, v jehož rámci si 

mohou na veřejných vystoupeních zahrát jakékoliv kapely), Příliv finančních prostředků 

z ostatních oborů podnikání firmy (stavební trh se stejně jako celá ekonomika dostává 

z recese), Růst HDP, životní úrovně ČR (celá ekonomika se dostává z recese). Hrozby 

představují: Zvyšující se počet domácích nahrávacích studií - pokles poptávky (souvisí 

se stále se snižující cenou vybavení), Nová konkurence, Neúspěšná marketingová 

kampaň. 

3.3.5. Marketingový průzkum 

Aby byla podpořena realizovatelnost podnikatelského záměru na rozšíření podniku 

Aksamit s.r.o. o, byl proveden marketingový průzkum (primární výzkum). Ten probíhal 

formou internetového dotazníku, který byl za prvé umístěn do skupiny s názvem 

Brněnská mjůzik scéna vytvořené na internetové sociální síti Facebook. Brněnská 

mjůzik scéna čítá 650 členů a jedná se především o muzikanty žijící v Brně a okolí. Dle 

popisu na Facebooku spočívá její účel v „domlouvání hudební spolupráce, koncertů, 

výměna zkušeností, bazar nástrojů apod.“ 124 

Za druhé byl rozeslán asi 250 brněnským kapelám prostřednictvím internetové stránky 

Bandzone.cz. Kapely byly vybírány podle hudebního žánru, protože navrhovaný subjekt 

se plánuje zaměřit především na měkčí a středně tvrdé styly (hard-rock, rock, pop-rock, 

folk, blues apod.) 

Za třetí byl rozeslán mezi známé. Výhodou je i určité zastoupení starší generace, 

jelikož v této věkové skupině se pohybuje majitel firmy. 

Dotazník (je součástí přílohy 1) byl sestaven z 13. nepovinných otázek, z toho 9 bylo 

uzavřených a 4 otevřené. Prvních 5 otázek bylo navrženo tak, aby poskytly základní 

informace o segmentech zákazníků, na které je možné cílit.  

Vyplněný dotazník byl získán zpět v počtu 150 kusů (150 respondentů odpovědělo 

aspoň na 1 otázku). Jelikož byly otázky nepovinné, tento počet se u jednotlivých otázek 

liší. Výsledky jsou následující: 

                                                 
124 FACEBOOK. Brněnská mjůzik scéna. Facebook.com [online]. © 2015  
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 Graf 2: 1. otázka (Zdroj: Autor) 

Odpovědělo všech 150 respondentů. 138 respondentů bylo mužského pohlaví, 12 

ženského. Z těchto údajů vyplývá jasná převaha mužů pohybujících se v kapelním 

prostředí. Možná jde také o skutečnost menší technické zdatnosti žen, co se týče 

například administrace profilu kapely. Ovšem i při bližším prohlédnutí profilů 

brněnských kapel (a seznamu jejich členů) na serveru Bandzone.cz byl zjištěn většinový 

podíl mužských uskupení. 

 

 

Graf 3: 2. otázka (Zdroj: Autor) 
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Nejvíce respondentů (78) bylo ve věku 21 -30 let, 39 ve věku 31 – 40 let, 15 ve věku 16 

– 20, 12 ve věku 41 – 50 a 6 ve věku 51 – 60 let. 

Odpovědělo 150 respondentů. Výsledky průzkumu jsou jistě ovlivněny ne příliš 

frekventovaným používáním internetu staršími generacemi. Nelze ale říci, že by starší 

generace nebyly zastoupeny vůbec, o což se postaral mimo jiné majitel firmy díky 

rozšíření tohoto dotazníku mezi své známé - hudebníky.  

 

   Graf 4: 3. otázka (Zdroj: Autor) 

Respondenti (140) byli hlavně studenty a pracujícími (shodně po 57), v závěsu pak 

OSVČ (21). Tento výsledek dokládá velký vliv studentů na podobu brněnské hudební 

scény a potvrzuje fakt, že studenti z velké míry vytváří hudební prostředí ve městě 

Brně.  
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Graf 5: 4. otázka (Zdroj: Autor) 

Odpovědělo 147 respondentů. Z odpovědí vyplývá, že 87,3 % oslovených hraje (zpívá) 

v kapele či hudebním souboru nebo sólově. 47,3 % pořádá akce hudebního charakteru, 

23% provozuje zvukařskou činnost a 20% se věnuje hudbě jinak. Jen nepatrné množství 

z oslovených provozuje nahrávací studio nebo nabízí služby jako mix, mastering atd. 

 

Graf 6: 5. otázka (Zdroj: Autor) 
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Ze zkoumaného počtu (147) se nejvíce respondentů zaměřuje na rock/ pop-rock/ pop. 

Následuje alternativa, folk/ folk-rock/ country, indie rock, blues/ jazz, acoustic a další. 

Výsledky jsou samozřejmě ovlivněny cíleným rozesíláním dotazníku kapelám, které se 

zaměřují na měkčí a středně tvrdé styly. Podstata vypracování grafu je ovšem důležitá 

z důvodu šíření dotazníku ne jen touto cestou.  

Výsledné údaje jsou příznivé. Zeleně vyznačené žánry jsou žánry, se kterými si 

navrhovaný subjekt poradí, červená barva pak symbolizuje „nepodporované žánry“. 

 

Graf 7: 6. otázka (Zdroj: Autor) 

Odpovědělo 138 respondentů. 81% dotázaných studio využívá nebo se využít chystá. 

Konkrétně 27,1% jej využívá 1x ročně, 21,4% 2x – 3x ročně, 12,9 % vícekrát ročně a 

20% se služeb využít chystá. Z výsledků lze vidět, že navzdory snadněji dostupné 

technologii mají hudební studia stále své místo na trhu.   
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Graf 8: 7. otázka (Zdroj: Autor) 

Odpovědělo 85 respondentů. Největšímu zájmu se těší klasické služby – nahrávání, mix 

a mastering. Následuje tvorba EP a okrajově služby nahrání LP, singlu, tvorba videa, 

tvorba nahrávky na klíč. Nejvíce využívané jsou tedy klasické služby, které spadají do 

nabídky služeb většiny studií, včetně navrhovaného. Plánované studio si neporadí 

s videem a LP nahrávkou, které však mají naprosto menšinové zastoupení. 

8. Otázka: V případě, že v budoucnu plánujete návštěvu studia, o které služby    

                  budete mít nejspíše zájem?   

Odpovědělo 106 respondentů. Výsledky se zásadně nelišily od výsledků předchozí 

otázky. Největší zájem by byl o základní služby jako nahrávání, mix, mastering, 

nahrání alba, EP, singlu. Jen jednou se objevil zájem o natočení DVD. 
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Graf 9: 9. otázka (Zdroj: Autor) 

Co se týče faktorů, které mohou nejvíce ovlivnit rozhodnutí o využití služeb 

nahrávacího studia, jsou jimi cena a kvalita produkovaných nahrávek, které získaly 

shodně 3,2 bodů. Následuje příjemné prostředí s 1,6 body a na posledním místě se 

umístilo jméno studia s 1 bodem.    

 

Graf 10: 10. otázka (Zdroj: Autor) 

Odpovědělo 135 respondentů. 10. otázka úzce souvisí s předcházející a slouží jako 

ujištění o zájmu o služby nově zavedeného nahrávacího studia. Z celkového počtu 

respondentů drtivá většina (91,8%) odpověděla, že jejich rozhodnutí o využití služeb 

3,2 3,2

1

1,6

0

1

2

3

4

1

D
ů

le
ži

to
st

Faktory

9. otázka: Seřaďte následující faktory, které mohou 
ovlivnit Vaše rozhodnutí o využití služeb 

nahrávacího studia dle důležitosti.

cena kvalita produkovaných nahrávek jméno studia příjemné prostředí

8,20%

91,80%

10. otázka: Využili byste služeb nově vzniklého 
nahrávacího studia?

Spíše ne, dám přednost již zavedeným studiím.

Proč ne, záleží na nabídce služeb a cen.



67 

 

nového studia je v podstatě závislé pouze na ceně a kvalitě. Je možné se tedy domnívat, 

že jméno studia opravdu nehraje podstatnou roli.  

 

Graf 11: 11. otázka (Zdroj: Autor) 

Odpovědělo 134 dotázaných. Z dotazníku vyplynulo, že 37,9 % respondentů služeb 

ozvučení a osvětlení menších akcí vůbec nevyužívá, malé procento 1x ročně. 53,4 % 

však služeb využívá vícekrát ročně, a když se navíc přičte fakt, že dotazník byl šířen 

hlavně mezi brněnskými kapelami, působí toto číslo při současném zohlednění 47,3 % 

dotázaných, kteří při odpovědi na otázku: „Jakým způsobem se věnujete hudbě“, zvolilo 

možnost „Pořádám akce hudebního charakteru“, příznivě. 

37,9%

8,6%22,4%

17,2%

13,8%

11. otázka: Jak často využíváte placených služeb 
ozvučení a osvětlení menších hudebních akcí 

(klubová hudba, max. malé hudební festivaly do cca 
200 lidí)?

nevyužívám cca 1x ročně cca 2x - 4x ročně cca 5x - 10x ročně vícekrát ročně
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Graf 12: 12. otázka (Zdroj: Autor) 

Z nabízených faktorů ovlivní rozhodnutí respondentů o využití služeb nejvíce kvalita 

(55,3%). Následuje cena s 40,4 %. Je patrné, že jméno firmy s 4,3 % nehraje větší roli. 

 

Graf 13: 13. otázka (Zdroj: Autor) 

Odpovědělo 136 respondentů. Jak již naznačily výsledky předchozí otázky, jméno firmy 

pozbývá důležitosti a 87,8 % dotázaných by při zajímavé nabídce služeb a cen nemělo 

problém využít novou firmu na trhu. 

  

40,4%

55,3%

4,3%

12. Otázka: Který z nabízených faktorů nejvíce 
ovlivní Vaše rozhodnutí o využití těchto služeb?

cena kvalita jméno firmy

12,2%

87,8%

13. otázka: Využili byste služeb nově vzniklé 
firmy, která se zabývá zvučením a osvětlováním 
menších hudebních akcí (klubová hudba, max. 

malé hudební festivaly do cca 200 lidí)?

Spíše ne, dám přednost již zavedeným firmám.

Proč ne, záleží na nabídce služeb a cen.
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4. Vlastní návrh řešení 

4.1. Exekutivní souhrn 

Podnikatelský útvar poskytující služby nahrávacího studia a služby zvučení a 

osvětlování menších hudebních akcí různého druhu zahájí svou činnost 1. července 

2015. Vznikne rozšířením oboru podnikání stavební a účetní firmy Aksamit s.r.o. Nové 

obory spadají všechny do volných živností, není potřeba zvláštní oprávnění. 

Nápad na rozšíření firmy vzniknul díky majitelově nabraným zkušenostem v oblasti 

zvučení a osvětlování menších hudebních akcí a provozu nahrávacího studia. Před 

časem se začal učit hře na basovou kytaru a následovaly cílené investice do různého 

hudebního a osvětlovacího vybavení, které aktuálně činí již cca 409 000 Kč.   

Nový útvar podnikání bude mít výhodu možnosti využití určitého zařízení, které je pro 

celou firmu společné a už je zakoupeno – dodávka, kancelářské spotřebiče. 

Před začátkem podnikání a v jeho prvním měsíci bude potřeba vynaložit finanční 

prostředky ve výši 345 610 Kč (zahrnuje nákup chybějícího vybavení – 229 950 Kč, 

náklady na změnu spol. smlouvy, počáteční náklady na propagaci atd.). Jako zdroj 

financování bude použit vklad Radana Chlapka (300 000 Kč) a volné finanční 

prostředky firmy Aksamit s.r.o. (60 000 Kč). 

Pracovnící 

Radan Chlapek – zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, cca 8 let zkušeností s hraním 

a zpěvem (z toho 4 roky v kapele), asi 4,5 let zkušeností se studiovou prací 

Milan Pohl – majitel firmy, cca 4 roky zkušeností s hraním na basovou kytaru (z toho 

3,5 v kapele), asi 3 roky zkušeností s živým zvučením a osvětlováním 

Účetní – manželka majitele firmy s dlouhodobou účetní praxí 

Nabídka služeb 

Nový útvar bude nabízet služby nahrávacího studia (nahrávání, mix, mastering, 

produkce) a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí (+ zapůjčení pódia, 
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živý záznam koncertu a postprodukce). Jako doplňkové služby lze uvést možnost 

zprostředkování lisování či vypálení vlastních CD s potiskem. 

Optimální konkurenční výhody jsou: zajištění hudební akce včetně ozvučení, 

osvětlení, pódia a vlastní dopravy, příznivý poměr cena/ kvalita, domácí atmosféra 

nahrávacího studia, profesionální kvalita. 

SWOT 

Mezi silné stránky firmy patří: Dlouhodobá zkušenost s podnikáním, Dobrá schopnost 

adaptace na měnící se podmínky, Znalost koncertního prostředí z pohledu člena kapely, 

Kontakty v hudební branži, Příznivá poloha studia. Slabé stránky představují: Chybí 

propracovanější strategie firmy, Chybí dlouhodobá zkušenost na hudebním trhu, 

Nemožnost přespání v prostorách studia. Příležitosti: Stále snazší dostupnost zvukové 

techniky, Podpora města – zvyšující se počet kapel, Příliv finančních prostředků 

z ostatních oborů podnikání firmy, Růst HDP a životní úrovně ČR. Hrozby: Zvyšující 

se počet domácích nahrávacích studií – pokles poptávky, Nová konkurence, Neúspěšná 

marketingová kampaň.  

Cíle a záměr 

Záměrem podnikání je poskytovat služby nahrávacího studia v domácím prostředí a 

služby zvučení a osvětlování menších hudebních událostí za únosnou cenu pro všechny 

muzikanty tak, aby si mohli poslechnout výsledek své práce v profesionální kvalitě.  

Cíle – 1. Do 3 let dosáhnout celkového navrácení investic do podnikání. 

           2. V roce 2016 dosáhnout účetního zisku alespoň 100 000 Kč. 

           3.  V roce 2017 dosáhnout účetního zisku alespoň 150 000 Kč. 

Finanční výhled 

Podle plánovaných výnosů a nákladů bude firma v prvním roce podnikání (2015) ve 

ztrátě. Na konci roku 2016 však již dosáhne účetního zisku 152 634 Kč. V následujících 

letech pak 203 397 Kč a 232 260 Kč. Největší tržby jsou očekávány v oblasti služeb 

zvučení a osvětlování. 



71 

 

Problémy s likviditou by nastat neměly a to ani v roce 2015. Přehled finančních toků lze 

vyčíst z plánovaného výkazu cash–flow.  

Bodu zvratu – tj. momentu, kdy se celkové náklady (fixní náklady – zahrnuty veškeré 

investice do majetku + hodnota vloženého majetku majitelem před zahájením podnikání 

a variabilní náklady) vyrovnají celkovým tržbám, by mělo být dosaženo na konci ledna 

roku 2018, tj. po cca 2 letech a 7 měsících. 

Díky průběžným investicím (150 000 Kč na konci roku 2016 a 100 000 Kč na konci 

roku 2017) je očekáván průběžný mírný růst tržeb. 

4.2. Popis podniku a cíle 

Vývoj firmy Aksamit s.r.o., důvody k jejímu rozšíření, poloha nahrávacího studia a 

další informace byly uvedeny již v kapitole 3 - Analýza současného stavu. Následuje 

soupis aktuálního hmotného i nehmotného vybavení podniku. 

Současné technické vybavení 

Pro co nejlepší představu o technickém vybavení studia a další hudební aparatuře byly 

vytvořeny dva plánky: 1. plánek simulující provoz nahrávacího studia ve chvíli, kdy 

je pořizována nahrávka za souběžného hraní všech členů kapely, 2. plánek simulující 

koncertní vystoupení. Z plánků by pak mělo být zřejmé, které vybavení je k dispozici 

a které bude potřeba dokoupit.  
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Obr. 7: Plánek simulující provoz nahrávacího studia ve chvíli souběžného nahrávání (Zdroj: Autor) 

Studio se skládá ze samotné nahrávací místnosti (6 x 6m) a režie (6 x 3m) pro zvukaře. 

Nahrávací místnost je dostatečně akusticky upravena, režie tyto úpravy prozatím 

postrádá.  

Ve sklepě je bokem ještě jedna oddělná místnost (4 x 6m), která spolu s malou částí 

režie slouží jako sklad aparatury.  
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Na obrázku lze vidět prostorové uspořádání místností a rozmístění jednotlivých nástrojů 

ve studiu, potřebnou kabeláž, mikrofony a ostatní vybavení v procesu souběžného 

nahrávání.  

Je uvažována kapela o počtu 7 lidí v obsazení 3x zpěv, 2x elektrická kytara, 1x basová 

kytara, bicí souprava, housle, akustická kytara a klávesy. Komponenty, které jsou 

v červeném obdélníčku, chybí a bude je potřeba dokoupit. Důležité je dodat, že při 

metodě postupného nahrávání po jednotlivých stopách se bude vybavení mírně lišit, 

budou potřeba především ještě další mikrofony, případně hardware. Tyto 

požadavky budou spolu se všemi dalšími uvedeny v souhrnné tabulce 13. 

V následující tabulce je zapsáno aktuální vybavení pro souběžné nahrávání (dle 

obrázku) a modrou barvou zvýrazněné dodatečné aktuální vybavení pro postupné 

nahrávání. 

Tabulka 10: Aktuální vybavení studia (Zdroj: Autor) 

Aktuální vybavení Počet 

kusů 

Cena/ Kč Aktuální vybavení Počet 

kusů 

Cena/ 

Kč 

Mikrofony   Kytarové příslušenství   

Shure SM58  2 3 760 efekt SD-1 Boss 1 990 

RODE M3 2 3 320 multiefekt Digitech 1 1 190 

AKG D112 1 4 670 Acoustic Effects PT4 1 1 580 

AKG Groove pack 1 7 110 přepínač  1 320 

AKG P17 2  kytarová ladička 4 950 

AKG P2 1  adaptéry různé 5 1 190 

AKG P4 3  Různé   

Audio-Technica  AT 2050 1 5 450 sluchátka AKG K77 1 560 

Hardware   prodlužovačka se 

zapínáním 

5 1 580 

mixpult - Mackie Onyx 

1620i 

1 15 800 přímotop 1 640 

Dell Vostro 3560 1 13 430 čisticí prostředky na 

nástroje a aparaturu 

1 1 190 

Software   tlumítka na bicí 1 200 



74 

 

Presonus Studio One 2 

Professional 

1 6 480 paličky, trsátka 1 790 

Guitar Rig 5  1 4 250 obal na mix a na bedny 3 950 

Odposlechy a komba   pouzdro na kytaru 2 1 270 

monitor Mackie Thump15 2 15 800 kufřík na basu 2 1 900 

monitor RH Sound 15 3 9 480 třídiče kabelů 7 1 110 

repro SR Technology Mon 

Baby 100W 

1 4 980 taška na kabely 2 790 

kombo LANEY VC30-210 1 11 060 kufřík na redukce 1 790 

kombo Kustom KG210FX 1 2 140 webkamera 1 320 

kombo Blackstar HT 

CLUB 40 

1 15 010 Kabeláž   

basové kombo Hartke 

Hydrive 112c 

1 10 270 10m XLR - XLR 14 6 640 

Nástroje   15m XLR – XLR 4  2 220 

bicí souprava 1 40 000 15m jack - jack 

(stereo) 

1 560 

rototomy 3 7 900 10m jack - jack 

(stereo) 

1 480 

rumba koule 2 480 3m XLR – XLR 2 640 

tamburína 2 950 6m XLR – XLR 2 790 

kytara typu les paul 1 8 690 5m XLR – jack 4 1 270 

kytara Ibanez 1 4 740 12m XLR – jack 4 560 

basová kytara Cort Action 

VA 

1 5 530 8m jack - jack (stereo) 1 480 

basová kytara 1 6 320 nástrojová kabeláž 

(6m a 2x 3m) 

3 950 

kytarový pás 4 950 4m prodlužovací kabel 

sluchátka  

2 160 

klávesy 1 4 740 3m 3,5 mm jack – 

stereo cinch 

2 240 

Stojany   redukce různé 30 1 580 

5x stojan mikrofonní  5 2 370 Nábytek a materiál   

stojan na klávesy dvojitý 1 640 stůl 1 240 
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stojan na klávesy 

jednoduchý 

1 400 židle kancelářská 1 950 

Stojan na kombo 2 950 malá židlička 4 1 580 

stojan na noty 1 720 50m2 akustické pěny 1 23 

700 

stojan na kytaru 1 240 regály 5 1 580 

stojan ve zdi 2 320 kancelářské hodiny 1 240 

stojánek na kopák 1 240    

husí krk 1 240    

Suma ceny  282 600     

Celková hodnota aktuálního vybavení studia je 282 600 Kč.  

Nyní přichází na řadu plánek simulující koncertní vystoupení. Bude vycházet ze 

stejných propozic jako u nahrávacího studia (7 členů kapely atd.). 
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Obr. 8: Plánek simulující koncertní vystoupení (Zdroj: Autor) 

Obrázek znázorňuje prostorové rozmístění jednotlivých nástrojů, odposlechů, 

reproduktorů apod. při koncertním hraní. Dále poskytuje informace o potřebné kabeláži, 

mikrofonech a ostatních komponentách. V červeném obdélníčku je aparatura chybějící, 

kterou bude nutné dokoupit. Na obrázku není z důvodu praktičnosti zaneseno osvětlení, 

které bude uvedeno až v následující tabulce, ukazující soupis aktuálního vybavení pro 

ozvučení a osvětlování hudebních akcí. Spousta techniky je pro provoz nahrávacího 

studia a zvučení menších hudebních akcí společná a v následující  tabulce v důsledku 

duplicity nebude uvedena. 
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Tabulka 11: Aktuální vybavení pro živé zvučení a osvětlování (Zdroj: Autor) 

Aktuální vybavení   Počet kusů Cena/ Kč 

Repro   

repro Mackie HD1521 2 39 500 

subwoofer Mackie HD1801 2 56 880 

Stojany   

stojan Razzor na repro 2 1 430 

Kabeláž   

50m multipárový kabel 16/4 1 10 270 

50m kabel XLR - XLR 2 6 320 

Osvětlení   

Fogstorm 1200 HD 1 2 530 

Micro Galaxian Laser 1 1 980 

pódiové světlo s halogenovou 

žárovkou 

2 790 

pódiové světlo s halogenovou 

žárovkou s přerušovačem 

4 2 370 

X4 Tech 4 400 

Agressor Tri Led  2 370 

Kanystr se speciální kapalinou (fog) 2 790 

Ostatní příslušenství   

Navíjecí buben 15 m (4 zásuvky) 1 640 

Suma ceny  126 300 

Celková cena aktuálního vybavení pro zvučení a osvětlování je 126 300. Finální cena 

veškerého aktuálního vybavení je tedy cca 282 600 + 126 300= 408 900 Kč. 

Kromě vypsaného vybavení bude firma využívat kancelářské zařízení (PC, tiskárna, 

skener) a nákladní auto Renault Master, které jsou společné pro celou firmu. 

V další tabulce levá část ukazuje vybavení, které je potřeba dokoupit do studia a pravá, 

které je potřeba dokoupit pro živé zvučení a osvětlování. Spousta aparatury je společná, 

červenou barvou je označeno vybavení, které se bude dokupovat, tak, aby se kupovalo 

jen jednou. 
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Tabulka 12: Požadované dodatečné vybavení 125, 126 

Požadované vybavení 

studia 

Počet 

kusů 

Cena/ 

Kč 

Požadované vybavení pro 

živé zvučení 

Počet 

kusů 

Cena/ 

Kč 

Mikrofony   Mikrofony   

zpěvový Shure SM58 1 2 500 zpěvový Shure SM58 2 5 000 

nástrojový mikrofon housle  1 3 700 nástrojový mikrofon housle  1 3 700 

Audio – Technica Pro 37 2 6 300 Audio – Technica Pro 37 2 6 300 

Sennheiser E908 B EW 1 3 550 Sennheiser E908 B EW 1 3 550 

Shure SM57 2 4 750 Shure SM57 1 2 375 

Shure Beta 57A 1 3 000    

LEWITT LCT 640 1 15 000    

Hardware   Hardware   

WD My Cloud EX2 4TB 

(2x 2TB) 

1 8 300    

Mixpult MACKIE Onyx 

1120i 

1 8 150 Mixpult MACKIE Onyx 

1120i 

1 8 150 

PRESONUS BlueTube DP 

v2 

1 4 750 PRESONUS BlueTube DP 

v2 

1 4 750 

ART VOICE CHANNEL 1 12 650 ART VOICE CHANNEL 1 12 650 

Repro a monitory   Repro a monitory   

MACKIE HR624MK2 2 18 950    

Kabeláž   Kabeláž   

   15m kabel XLR – XLR 5 2 530 

   3m kabel DMX 9 2 140 

   50m kabel DMX 1 2 000 

Stojany   Stojany   

stojan mikrofonní  9 5 700 stojan mikrofonní 2 1 270 

stojan na noty 3 2 150 stojan na reflektor 1 790 

Různé   Různé   

sluchátka AKG K77 4 2 200    

sluchátka BD DT - 770 1 3 000 Sluchátka BD DT - 770 1 3 000 

                                                 
125 KYTARY.CZ. Kytary.cz [online]. © 2015 [cit. 2015-03-03]. Dostupné z: http://kytary.cz/ 
126AUDIOTEK MEGASTORE. Audiotek.cz [online]. © 2010 [cit. 2015-03-03]. Dostupné z:  

     http://audiotek.cz/ 



79 

 

akustická pěna 1 7 900 zastřešené pódium + rampy 

na osvětlení 

1 40 000 

kancelářské prostředky 1 500 párty stan 1 2 400 

čisticí prostředky 2 500 stolek s židličkou 1 1 600 

   tašky pouzdra a obaly 1 10 000 

   čistící a ošetřovací 

prostředky na aparaturu 

1 1 200 

   Osvětlení   

   BeamZ LED PAR-64 QCL 

12x10W IR 

8 27 600 

   STAGG LED otočná 

hlavice 7x10W QCL 

2 9 500 

   AMERICAN DJ DOTZ 

PAR 

2 4 750 

   CHAUVET LFS 75 DMX 1 5 530 

   CHAUVET Hurricane 700 1 1 170 

   CHAUVET Obey 70 1 3 200 

Suma ceny  110 550   119 400 

Celkové náklady na dokoupení chybějícího vybavení jsou 110 550 + 119 400 = 229 950 

Kč bez DPH. Položky, které dosahují největších částek, jsou: studiový mikrofon  

LEWITT LCT 640 (15 000 Kč), studiové monitory MACKIE HR624MK2 (18 950 Kč), 

zastřešené pódium s rampami pro osvětlení (40 000 Kč) a osvětlení (celkem 51 750 Kč). 

Pódium bude vyrobeno majitelem firmy s pomocí zámečníka za použití levnějších 

materiálů tak, aby bylo dosaženo příznivé ceny. Převážet se bude půjčovaným 

přívěsným vozíkem za cenu 300 Kč/ den. 

Zabezpečení 

Prostory nahrávacího studia a skladu, nacházející se ve sklepě rodinného domu, jsou 

chráněny alarmem, který je napojen na bezpečnostní středisko, jenž vždy při jeho 

spuštění odešle SMS zprávu majiteli firmy. Má tak okamžitou informaci o možném 

cizím vniknutí do objektu. 
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Sociální zázemí 

Zákazníkům nahrávacího studia je k dispozici WC a koupelna v prostorách rodinného 

domu. Na požádání je možné připravit nealkoholický nápoj (čaj, káva, limonáda). 

Služby 

Firma bude nabízet služby nahrávacího studia (nahrávání, mix, mastering, produkce) a 

služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí. Jako doplňkové služby lze uvést 

možnost zprostředkování lisování či vypálení vlastních CD s potiskem. 

Dodavatelé 

V oblasti hudebního a osvětlovacího vybavení existuje značný počet dodavatelů, ať už 

se jedná o velké firmy – Kytary.cz, Audiotek, Muziker či spoustu menších. Není 

problém také zboží objednat ze zahraničí, velmi známá je německá společnost 

Thomann.  

Firma bude stálým zákazníkem zmiňovaných Kytar.cz, odkud byla kupována většina 

aktuálního vybavení a majitel již vlastní slevovou kartu pro VIP zákazníky. Tento 

obchod také garantuje prodej zboží za nejnižší cenu na trhu. 

K převozu pódia bude půjčován přívěsný vozík od firmy PŘÍVĚSY BRNO.      

Spolupráce v oblasti využití služeb lisování a vypalování CD se plánuje s firmou MCL 

Brno. 

Lidské zdroje 

Radan Chlapek – zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, cca 8 let zkušeností s hraním 

a zpěvem (z toho 4 roky v kapele), asi 4,5 let zkušeností se studiovou prací 

Milan Pohl – majitel firmy, cca 4 roky zkušeností s hraním na basovou kytaru (z toho 

3,5 v kapele), asi 3 roky zkušeností s živým zvučením a osvětlováním 

Účetní – manželka majitele firmy s dlouhodobou účetní praxí 
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Strategie a cíle 

Záměrem podnikání je poskytovat služby nahrávacího studia v domácím prostředí a 

služby zvučení a osvětlování menších hudebních událostí za únosnou cenu pro všechny 

muzikanty tak, aby si mohli poslechnout výsledek své práce v profesionální kvalitě.  

Cíle – 1. Do konce roku 2017 dosáhnout celkového navrácení investic do podnikání. 

           2. V roce 2016 dosáhnout účetního zisku alespoň 100 000 Kč. 

           3.  V roce 2017 dosáhnout účetního zisku alespoň 200 000 Kč. 

4.3. Potenciální trhy  

Celkový trh představují v podstatě všichni hudebníci, ať už hrající v kapelách, či jako 

sólisté a pořadatelé menších hudebních akcí (klubových i venkovních) všech možných 

druhů a žánrů na území ČR. 

Cílový trhem jsou pak hudebníci všech věkových kategorií a pořadatelé menších 

hudebních akcí (klubových i venkovních) v Brně a blízkém okolí, kteří se zaměřují na 

měkčí a středně tvrdé hudební styly (hard rock, rock, pop, jazz, blues, country, folk 

apod.).   

Největší zájem se očekává u věkové kategorie 21 – 40 let hlavně ze sféry studentů a 

pracujících (studio) a OSVČ (zvučení a osvětlování).  

Nabídka služeb nahrávacího studia bude určena pro začínající a pokročilé muzikanty, 

kteří si budou chtít pořídit jak nekomerční (například demo), tak nahrávky 

v profesionální kvalitě.  

V oblasti zvučení a osvětlování půjde o akce jakéhokoliv druhu - od plesových zábav, 

přes klubové koncerty, po menší hudební festivaly do cca 200 lidí. 
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4.4. Marketingová a obchodní strategie 

4.4.1. Určení tržní pozice produktu 

1. Možné konkurenční výhody produktu jsou: příznivý poměr cena/ kvalita, 

domácí atmosféra nahrávacího studia, zpracování v jak komerční, tak 

nekomerční kvalitě, zajištění hudební akce včetně ozvučení, osvětlení, pódia a 

vlastní dopravy, znalost kapelního prostředí. 

2. Optimální konkurenční výhody jsou: zajištění hudební akce včetně ozvučení, 

osvětlení, pódia a vlastní dopravy, příznivý poměr cena/ kvalita, domácí 

atmosféra nahrávacího studia, profesionální kvalita. 

4.4.2. Marketingový mix 4P 

Produkt 

Firma se bude zaměřovat hlavně na středně tvrdé a měkčí styly (hard-rock, rock, pop-

rock, folk, blues, alternative, progressive apod). Nabídka služeb je následující: 
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Tabulka 13: Nabízené služby studia (Zdroj: Autor) 

Nabídka hlavních služeb 

Nahrávací studio     Živé zvučení a osvětlování 

produkce     zvučení 

nahrávání     osvětlování 

mix                           poskytnutí pódia 

mastering     živé nahrávání koncertu a postprodukce 

remastering     
 

nahrání singlu 
souběžně/ 

postupně     
nahrání dema (3 

písničky) 
souběžně/ 

postupně     

nahrání alba 
souběžně/ 

postupně     

Doplňkové služby 

zhotovení samplů na zakázku 

zprostředkování vylisování či vypálení CD 

pomoc s nahráváním - domluvení spolupráce s muzikanty 

zapůjčení nástrojů a aparátů na nahrávání 

natočení koncertu kamerou (pouze amatérsky) 

Studio poskytuje jednak nabídku jednotlivých služeb jako: nahrávání, mix, mastering a 

remastering, jednak možnost nahrání singlu, dema nebo celého alba. Samozřejmostí je 

produkce a aranže ve všech etapách, kde jsou potřeba. Zákazníci mají možnost zvolit si 

mezi souběžným a postupným způsobem nahrávání a mezi tvorbou nekomerční či plně 

profesionální nahrávky. Při postupném nahrávání je studio omezeno počtem 7 členů 

kapely, což je ovšem většinou dostatečný počet i pro větší hudební uskupení.  

Z doplňkových studiových služeb je to zhotovení hudebních podkladů na zakázku 

(samplů), zprostředkování vylisování či vypálení CD a po domluvě zajištění možnosti 

nahrání určitých (složitějších) částí skladeb zkušenými muzikanty. 

V oblasti ozvučení a osvětlování hudebních akcí firma obstará pódium (7 x 4m), zvuk 

(o výkonu cca 4 kW) a osvětlení (10 LED lamp s regulací intenzity, 2 otočné LED 

hlavice, 1 reflektor, laser, 2 výrobníky páry a další světelné efekty) menších hudebních 

akcí jakýchkoliv druhů (plesy, firemní večírky, koncerty, oslavy), venkovních i 
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klubových. Pódiová kapacita je 7 hudebníků. Na požádání pořídíme také zvukový 

záznam koncertu a jeho následnou postprodukci.  

Počet návštěvníků akce by neměl překročit 200.  

Z doplňkových služeb zvučení a osvětlování je to pořízení videozáznamu, ale pouze 

v amatérské kvalitě.  

Speciální služby – zákazníci nahrávacího studia mají vždy možnost účastnit se etapy 

mixu, popřípadě je s nimi jeho průběh konzultován. Tím se zabezpečí případná neshoda 

mezi představou kapely a představou zvukového inženýra.  

Pokud je to třeba, studio zdarma zapůjčí hudební nástroje a aparáty (bicí soupravu, 

kytaru, baskytaru, kytarové a baskytarové kombo, klávesy).  

Před rozhodnutím o využití služeb studia bude poskytována bezplatná konzultace, kde 

se domluví vše potřebné – vysvětlí se postup nahrávání, na co si dát pozor, na co se 

zaměřit a bude určena předběžná cena.  

Servis a poprodejní podmínky 

Ve studiu nahraná data budou poskytována v plném rozsahu zákazníkům a zálohována 

po dobu 1 roku. Pokud budou mít zákazníci během této doby například pocit, že by 

chtěli jejich nahrávku(y) umíchat znovu nebo udělat nový mastering a využít opět 

služeb studia bude na tuto službu poskytnuta určitá sleva. 

Cena 

Jelikož se v Brně a okolí nachází cca 11 nahrávacích studií a ceny všech se pohybují 

přibližně v podobné výši, lze usuzovat na to, že jsou nastaveny tak, aby odpovídaly 

dané poptávce a zároveň pokrývaly minimálně náklady spojené s podnikáním. Při 

stanovování cen tedy opravdu není prostor pro velké manévrování a východiskem 

budou především ceny konkurence. Aby ceny pokryly náklady na podnikání a vytvářely 

zisk, bude naší snahou především minimalizace nákladů.   
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Tabulka 14: Ceník poskytovaných služeb (Zdroj: Autor) 

Stanovení cen poskytovaných služeb 

 Nahrávací studio     

produkce 

 
270 Kč/ h 

 

  

nahrávání   

mix                         

mastering   

remastering   

nahrání singlu souběžně// postupně 270 Kč/ h 

nahrání dema (3 písničky) souběžně// postupně 

270 Kč/ h // pokud 

se stihne do 3 dnů - 

cca 5000 Kč, za 

každý další den 270 

Kč/ h 

nahrání alba souběžně// postupně 270 Kč/ h 

Živé zvučení a osvětlování 

 
  

zvučení 1000 Kč/ h   

osvětlování 

700 Kč/ h - základní nasvícení      

1 400 Kč/ h  - 2 500 Kč/ h - 

zadní rampa + přidání 

speciálních efektů a 

výrobníků páry   

poskytnutí pódia 9 000 Kč / den   

živé nahrávání koncertu // postprodukce 100 Kč/ h // 270 Kč/h 
 doprava 10 Kč/ km   

Doplňkové služby     

zhotovení samplů na zakázku 
dle náročnosti, cca 1000 Kč/ 

ks   
zprostředkování vylisování či vypálení 

CD 300 Kč   
pomoc s nahráváním - domluvení 

spolupráce s muzikanty 30 Kč/ h   
zapůjčení nástrojů a aparátů na nahrávání 100 Kč/ den   
natočení koncertu kamerou (pouze 

amatérsky) 150 Kč   

Většina cen byla odhadnuta a vyčíslena za účelem možnosti dalších výpočtů, například 

budoucích příjmů, jež budou provedeny v části Finanční plán. V reálné situaci se cena 

stanoví na základě konkrétního vybavení, které je nutné pro danou akci použít. 

Distribuce 

Všechny služby budou dodávány konečnému zákazníkovi bez existence mezičlánků. 

Tudíž se jedná o přímou distribuci. Tato forma poskytuje možnost okamžité zpětné 

vazby po dodávce služeb. Snahou však zůstává poskytnout služby vždy v požadované 
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kvalitě a vyhnout se případným reklamacím, které jsou v této oblasti často těžko 

realizovatelné. 

Služby nahrávacího studia a ozvučení a osvětlování hudebních akcí si lidé většinou 

vyhledávají sami na základě propagace. Dopravu do studia si řeší každý zákazník sám, 

místo poskytování služby je konstantní. Distribuci služeb zvučení a osvětlování 

hudebních akcí zajišťuje firma vlastními dopravními prostředky. Služba je dopravena na 

místo určení. 

U služeb jako je mix a mastering či tvorba samplů na zakázku, může být služba z velké 

části (či zcela) distribuována elektronickou cestou. 

Marketingová komunikace 

Reklama 

Reklama bude probíhat několika způsoby a to: 

Elektronicky – založením profilu na sociálních sítích a využitím propagace (především 

Facebooku), kde se dá vcelku přesně zacílit pomocí zadaných kritérií.  

Firma bude přidána do nejrůznějších internetových databází, které umožňují zařazení 

dle oblasti podnikání (firmy.cz, najisto.cz, firmy-brno.cz, muzikus.cz apod.) Umístění 

na těchto serverech je většinou zdarma. 

Další možností je internetová inzerce například na stránkách Brněnského deníku a 

serverech podobného typu. Tyto služby jsou v základní formě také většinou zdarma, je 

možné si připlatit za nadstandardní úkony (zvýraznění inzerátu, umístění do lepší 

pozice). 

Podání inzerátu do elektronického hudebního časopisu Muzikus. 

Zadáním inzerátu do tištěných médií – do hudebního časopisu Muzikus a Brněnského 

deníku. 

Další možností propagace je vytištění malých letáčků, které budou po dohodnutí 

spolupráce dávány k účtenkám v hudebninách nebo ke vstupenkám na koncertech 

v Brně a blízkém okolí.  
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Reklamní mix bude doplňovat potisk auta s představením firmy a reklamní poutač u 

brány rodinného domu. 

Podpora prodeje – bude poskytována 5% sleva při využití studia k nahrání celého alba 

(min. po dobu 5 nahrávacích dnů) a 5% sleva při využití služeb ozvučování a 

osvětlování min. 3x do měsíce. 

Osobní prodej – samozřejmostí je rozdávání vizitek při setkáních s lidmi z branže na 

hudebních vystoupeních. 

Public relations - budou zřízeny internetové stránky poskytující informace o firmě. 

Stránky budou řízeny vlastnoručně, bude se platit pouze pronájem domény. Dalším 

komunikačním kanálem se zákazníky budou sociální sítě (především Facebook či 

Google plus) a firemní email.  

4.5. Organizační plán 

Tabulka 15: Základní informace o firmě Aksamit s.r.o. 127 

Datum zápisu: 3. prosince 1998 

Obchodní firma: Aksamit, s.r.o.  

Sídlo: Brno, Vinohrady 86 b, okres Brno-město, PSČ 63900 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování;  

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence (zapsáno 6. prosince 2006) 

Statutární orgán: 

 

jednatel: MILAN POHL, dat. nar. 5. března 1966 

Brno, Vinohrady 86 b, okres Brno-město 

Společníci: 

 

MILAN POHL, dat. nar. 5. března 1966  

Vklad: 100 000,- Kč 

Splaceno: 100 000,- Kč 

Základní kapitál: 

Počet zaměstnanců:     

100 000,- Kč 

1 

                                                 
127 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Obchodní rejstřík a Sbírka   

     listin. Justice.cz [online]. © 2012 - 2014 
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Firma Aksamit s.r.o., která se nyní zabývá stavební a účetní činností bude nabízet také 

služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí.  

Tyto činnosti spadají právně do volných živností: 

 1) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-

obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;  

2) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

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

3) Zprostředkování obchodu a služeb 128 

V souvislosti s rozšířením firmy dojde ke vkladu 300 000 Kč Radanem Chlapkem, které 

poslouží jako zdroje pro nákup potřebného vybavení a z části pro pokrytí počátečních 

nákladů souvisejících se zahájením podnikání. Součástí poskytnutí vkladu bude 

smlouva o rozdělení generovaného zisku z nových oblastí podnikání v poměru 60:40 

(Milan Pohl: Radan Chlapek). S Radanem Chlapkem bude také uzavřena smlouva na 

hlavní pracovní poměr.  

Organizační struktura je tvořena dvěma osobami (Radan Chlapek a Milan Pohl), které 

jsou na stejné úrovni a účetní, která je podřízena majiteli firmy a je společná pro celou 

firmu Aksamit s.r.o. Rozhodování o podnikání v oblastech hudebního průmyslu bude 

probíhat vzájemnou domluvou mezi Radanem Chlapkem (poradce) a Milanem Pohlem 

(vystupuje v roli jednatele společnosti).  

Nový útvar se bude prezentovat pod názvem Redhill.  

 

 

 

 

 

                                                 
128 BUSINESSINFO.CZ. Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností.  

    Businessinfo.cz [online]. © 1997 - 2014 



89 

 

  

                                             

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Organizační struktura (Zdroj: Autor) 

Lidské zdroje 

Radan Chlapek – zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, cca 8 let zkušeností s hraním 

a zpěvem (z toho 4 roky v kapele), asi 4 roky zkušeností se studiovou prací 

Vzdělání: Dosažen titul bakalář z oboru Ekonomika a procesní management na VUT 

v Brně (2013)  

Milan Pohl – majitel firmy, zkušenosti s podnikáním od roku 1991, cca 4 roky 

zkušeností s hraním na basovou kytaru (z toho 3,5 v kapele), asi 3 roky zkušeností 

s živým zvučením a osvětlováním 

Vzdělání: Střední odborné učiliště stavební 

Účetní – manželka majitele firmy s dlouhodobou účetní praxí 

Pracovní doba 

Pracovní doba není přesně určená, záleží především na domluvě. V plánu je však 

v průměru klasických 8 pracovních hodin denně 5 dní v týdnu (studio) + flexibilně 

ozvučení a osvětlování hudebních akcí. 

Platby 

Platby budou probíhat v hotovosti nebo převodem na účet. 

 

 

    Milan Pohl  

    (jednatel) 

 

        Účetní 

 

 

Radan Chlapek 

    (poradce) 
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4.6. Finanční plán 

Součástí finančního plánu jsou:  

Předpokládané náklady  

Předpokládané výnosy 

Zakladatelský rozpočet 

Zahajovací rozvaha 

VZZ prvních 3 let podnikání 

Peněžní tok prvních 3 let podnikání 

4.6.1. Předpokládané náklady 

Tabulka 16: Počáteční náklady spojené s rozšířením společnosti (Zdroj: Autor) 

Počáteční náklady 

Úkon Cena/ Kč 

Sepsání smlouvy ke vkladům prostředků do společnosti a k 

rozdělení zisku společnosti z nových oblastí podnikání 2 000 

Rozšíření oboru podnikání o volnou živnost 2 000 

Vydání živnostenského oprávnění 1 000 

Zápis změny v Obchodním rejstříku 2 000 

Náklady na chybějící vybavení 229 950 

Celkem 236 950 

Počáteční náklady se týkají úkonů, které je potřeba provést se vklady peněžních a 

nepeněžních prostředků do společnosti a s rozšířením oboru podnikání. Celkové 

počáteční náklady spojené s rozšířením společnosti jsou 236 950 Kč. 
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Tabulka 17: Počáteční a další náklady na propagaci (Zdroj: Autor) 

Počáteční a další náklady na propagaci  

Úkon Cena/ Intenzita  

Propagace na Facebooku 2 000 Kč/ 1x za 2 měsíce 

Doplatky za nadstandardní služby neplacené  el. inzerce 500 Kč/ 2x za měsíc 

Elektronická inzerce 2500 Kč/ 2x za měsíc 

Tištěná inzerce 5 000 Kč/ 2 x za měsíc 

Vytištění 200 propagačních letáčků 600 Kč/ 1x za 2 měsíce 

Vytištění 200 vizitek 400 Kč/ 1x za 2 měsíce 

Využívání služeb hudebnin a pořadatelů hud. akcí 2 000 Kč/ 1x za měsíc 

Platba za internetovou doménu 300 Kč/ 1x za rok 

Potisk auta 20 000 Kč/ nepravidelně 

Zhotovení reklamního poutače 2000 Kč/ nepravidelně 

Celkem za 0. měsíc 32 500 Kč 

Celkem za 1. měsíc 21 300 Kč 

Celkem za 2. měsíc 18 000 Kč 

Celkem za 3. měsíc 21 000 Kč 

Celkem za 4. měsíc 18 000 Kč 

Před zahájením podnikání a v jeho 1. měsíci bude potřeba vynaložit náklady na 

propagaci v celkové výši 53 800 Kč. Z tabulky lze vyčíst, že prvotní propagační výdaje 

se uskuteční v měsíci před zahájením podnikání ve výši 32 500 Kč (potisk auta, výroba 

poutače a inzerce) tak, aby podnik zvýšil své šance na rychlé dosažení co nejvyšších 

objemů tržeb.  

Výdaje za Zhotovení reklamního poutače a Potisk auta jsou nepravidelné a předpokládá 

se, že budou zaplaceny na dlouho dobu dopředu (cca 3 – 5 let). Náklady na propagaci 

na Facebooku budou ve výši 2 000 Kč a budou placeny  1x za dva měsíce, totéž se týká 

nákladů na propagační letáčky a vizitky. Náklady na doplatky za nadstandardní 

služby neplacené el. inzerce budou ve výši 500 Kč, za elektronickou inzerci 2500 Kč 

a tištěnou inzerci 5 000 Kč. Budou placeny 2x za měsíc. Náklady na využívání služeb 

hudebnin a pořadatelů hudebních akcí budou placeny 1x za měsíc ve výši 2000 Kč. 

Náklady za internetovou doménu budou placeny 1x ročně ve výši 300 Kč. 
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Tabulka 18: Měsíční provozní náklady (Zdroj: Autor) 

Provozní náklady  

Úkon Cena/ Kč 

Náklady na energie 1 500 

Spotřeba materiálu 1 200 

Dopravní náklady 3 500 

Náklady na využívání komunikačních služeb 400 

Náklady na pojištění a ostatní poplatky 4 000 

Náklady na pronájem prostor 2 500 

Opravy a servis 4 000 

Celkem 17 100 

Náklady na využívání internetu jsou společné pro celou firmu, v tabulce je tedy uvedena 

hodnota pouze 400 Kč, představující platbu za komunikační služby. Celkové měsíční 

provozní náklady jsou očekávány při maximálním využití služeb nahrávacího studia a 

zvučení a osvětlování hudebních akcí ve výši 17 100 Kč. V prvním měsíci se z důvodu 

menšího využití studia odhadují na 12 250 Kč. 

Tabulka 19: Měsíční osobní náklady (Zdroj: Autor) 

Osobní náklady Zam. 1 Zam. 2 Zam. 3 

Položka Cena/ Kč 

Čistá mzda 15 000 -   

Prémie - 5000 2000 

Odvody za zdravotní a sociální pojištění celkem 8 450 2 820 1 130 

Daň z příjmu 1 710 570 230 

Náklady na dovolenou, školení apod. (10%) 25 20 840 340 

Celkové náklady 27 680 9 230 3 700 

Celkem 40 610 

Mzdové náklady jsou odhadovány na cca 40 610 Kč měsíčně. Tato částka je složena ze 

mzdových nákladů na 1. zaměstnance zaměstnaného na hlavní pracovní poměr (Radan 

Chlapek) a z prémií, které budou vypláceny měsíčně majiteli firmy a účetní a 

příslušných nákladů. Majitel se bude pracovní činnosti kvůli ostatním povinnostem 

účastnit jen zřídka a to pouze zvučení a osvětlování hudebních akcí. Při výpočtu odvodů 

za zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmu byl použit Kalkulátor čisté mzdy v 

roce 2015. 129 

                                                 
129 IDNES.CZ: Finance. Kalkulátor čisté mzdy v roce 2015. Kalkulačky.idnes.cz. [online]. ©  
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Tabulka 20: Měsíční náklady na ostatní služby (Zdroj: Autor) 

Náklady na ostatní služby  

Položka Cena/ Kč 

Půjčování přívěsného vozíku 3 600 

Celkem 3 600 

V prvním měsíci se opět odhaduje tato částka snížená a to ve výši cca 2000 Kč. 

Tabulka 21: Účetní a daňové odpisy (Zdroj: Autor) 

Účetní a daňové odpisy  

  Rok/ zůstatková cena v Kč 

Položka 
Odpis.  

třída 
Počátečn

í cena 
Roční 

odpis 
2015 2016 2017 2018 2019 

DHM                 

Repro 2 145 590 29 118 116 472 87 354 58 236 29 118 0 

Osvětlení 2 62 190 13 838 49 752 37 314 24 876 12 438 0 

Drobný 

majetek 
                

Pódium - 40 000 8 000 32 000 24 000 16 000  8 000 0 

Hardware - 63 080 12 616 50 464 37 848 25 232 12 616 0 

Mikrofony - 60 610 12 122 45 457 30 305 15 152 0 - 

Hud. 

nástroje 
  79 350 15 870 63 479 47 609 31 738 

    

15 868  0 

Stojany - 16 190 4 047 12 143 8 096 4 049 0 - 

Komba - 38 480 7 696 30 784 23 088 15 392 7 696 0 

Software - 10 730 2 146 8 584 6 438 4 292 2 146  0 

Nábytek - 40 190 8 038 32 152 24 114 7 558 0 - 

Kabeláž - 39 830 9 957 29 873 19 916 16 076 8 038 - 

Ostatní - 33 910 11 303 22 606 11 303 0 - - 

Drobný 

majetek 

2016 
- 150 000 50 000 - 100 000 50 000 0 - 

Drobný 

majetek 

2017 
- 100 000 25 000 - - 75 000 50 000 25 000 

Odpisy 

celkem  
      134 751 184 751 209 751 198 448 114 284 

Majetek, který bude vkládán do firmy při zahájení či nakupován v průběhu podnikání a 

stane se její součástí, byl rozdělen na Dlouhodobý hmotný majetek, na který byly 

                                                                                                                                               
     1999 – 2015 
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uplatněny daňové odpisy a drobný dlouhodobý majetek, který bude postupně účetně 

odepsán. Pro zjednodušení bylo uvažováno, že všechny účetní odpisy jsou daňově 

uznatelné.  Pro odpisování byla zvolena lineární metoda. 

4.6.2. Předpokládané výnosy 

Tabulka 22: Předpokládané tržby v 1. roce podnikání (Zdroj: Autor) 

Předpokládané výnosy  

měsíc/ rok Služba/ částka v Kč Celkem/ Kč 

 

Služby nahr. 

studia 

Živé zvučení a 

osvětlování 

Doplňkové 

služby Slevy 

 

Červenec/ 2015 21 600 51 400 3250 1525 74 725 

Srpen/ 2015 25 920 99 600 4000 2 590 126 930 

Září/ 2015 30 240 72 600 5000 2 157 105 683 

říjen /2015 34 560 63 600 7000 2 103 103 057 

Listopad/ 2015 34 560 72 000 7000 2 271 111 289 

Prosinec/ 2015 34 560 72 000 7000 2 271 111 289 

Leden/ 2016 34 560 80 000 7000 2 431 119 129 

Únor/ 2016 34 560 80 000 7000 2 431 119 129 

Březen/ 2016 34 560 80 000 7000 2 431 119 129 

Duben/ 2016 34 560 80 000 7000 2 431 119 129 

Květen/ 2016 34 560 89 000 7000 2 431 128 129 

Červen/ 2016 30 240 94 000 7000 2 431 128 829 

Celkem  1 366 447 

V červenci 2015 se plánuje zahájení podnikání, proto jsou v tomto měsíci tržby za 

služby nahrávacího studia odhadovány ve výši cca 50% vytížení (8h x 5 dní x 4 týdny x 

0,5 * 270 Kč). Vše bude záležet na předem zrealizované propagaci. U zvučení a 

osvětlování je odhadováno 8 akcí v délce trvání 2h při použití základního vybavení 

(4800 Kč/ akce) + 2 půldenní akce kde bude poskytnuto pódium (9000 Kč) + doprava 

(4000Kč), což není pro začínající firmu nereálné. Doplňkové služby v hodnotě 1000 Kč 

(zapůjčení vybavení během nahrávání) + 1000 Kč (vytvoření samplů na zakázku) + 600 

Kč za dvě domluvení výroby CD + 650 Kč za natočení 4 koncertů na kameru. V měsíci 

srpnu jsou očekávány výnosy vyšší, hlavně se stále jedná o letní měsíc, kdy jsou 

hudební festivaly v plném proudu. 65% vytížení studia, 12 akcí ozvučení a osvětlení, 

z toho 4 při zapůjčení pódia + navýšení tržeb za doplňkové služby, nahrávání více 

koncertů na kameru. Od druhé poloviny září je očekáván úbytek venkovních akcí. Říjen 

– zvyšující se využití studia na 80% (příjezd studentů) a dále klesající tržby za zvučení, 
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především vlivem nepronajímání pódia. Od listopadu dochází k většímu využívání 

světelné techniky, pořádá se spousta akcí pro studenty a začíná plesová sezóna. Od 

ledna, kdy pokračuje plesová sezóna, se tržby za zvučení a osvětlování zvyšují. Vytížení 

studia zůstává na 80 %. Tržby zůstávají až do dubna ve stejné výši, v květnu a červnu se 

očekává opět nárůst venkovních akcí a snižující se tržby studia (odjezd studentů). Slevy 

jsou uvažovány každý měsíc ve výši 2%. 

4.6.3. Investice 

Ke konci roku 2016 se plánují investice v hodnotě zhruba 150 000 Kč do drobného 

hmotného a nehmotného majetku, který bude odepisován po dobu 3 let. Tato akce by 

měla mít za následek vzrůst tržeb a o 5% a výkonové spotřeby o 3% viz VZZ v roce 

2017. 

Ke konci roku 2017 je plánována další investice ve výši 100 000 Kč do drobného 

hmotného majetku, který bude odepisován po dobu 4 let. Očekává se, že tato akce bude 

mít za následek vzrůst tržeb a o 2% a výkonové spotřeby o 1% viz VZZ v roce 2018. 

Tabulka 23: Předpokládané tržby v následujících letech (Zdroj: Autor) 

Předpokládané výnosy  

Položka Rok/ částka v Kč 

 2015 2016 2017 2018 

Služby nahr. studia 177 811 374 674 393 407 401 275 

Živé zvučení a 

osvětlování 

422 576 921 690 967 775 987 131 

Doplňkové služby 32 585 72 030 75 631 77 144 

Celkem 632 972 1 396 320 1 436 813 1 465 550 

Tabulka Předpokládané výnosy podává informace o odhadovaných výnosech v  letech 

podnikání 2015 – 2018. Mírná zvyšující se tendence tržeb vychází z předpokladu 

efektivnějšího využívání nahrávacího studia a mírného zvýšení cen služeb zvučení a 

osvětlování v důsledku investic do dalšího vybavení. Pro doplnění - v letech 2016 – 

2018 jsou výnosy snížené o dobu trvání plánované dovolené v délce trvání 2 týdny 

v měsíci září.  
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4.6.4. Zakladatelský rozpočet 

Zakladatelský rozpočet poskytuje souhrnný přehled prostředků, které bude potřeba 

vynaložit při zahájení podnikání a podává informaci o tom, odkud tyto prostředky 

pochází. 

Tabulka 24: Zakladatelský rozpočet (Zdroj: Autor) 

Zakladatelský rozpočet  

Položka Cena/ Kč 

Náklady spojené s rozšířením společnosti 7000 

- Sepsání smlouvy ke vkladu Radana Chlapka a k rozdělení    

  zisku společnosti z nových oblastí podnikání 2 000 

- Rozšíření oboru podnikání o volnou živnost 2 000 

- Vydání živnostenského oprávnění 1 000 

- Zápis změny v Obchodním rejstříku 2 000 

Náklady na pořízení chybějícího vybavení a materiálu 229 950 

Náklady na propagaci 53 800 

Provozní náklady 12 250 

Osobní náklady 40 610 

Náklady na ostatní služby 2 000 

Celkem 345 610 

Zdroje financování  

Vklad Radana Chlapka 300 000 

Volné finanční prostředky firmy Aksamit s.r.o. 60 000 

Celkem 360 000  

Před zahájením podnikání a v jeho 1. měsíci budou potřeba prostředky ve výši 345 610 

Kč. Jako zdroje financování bude použit 300 000 Kč vklad Radana Chlapka a volné 

finanční prostředky firmy Aksamit s.r.o. ve výši 60 000 Kč. 
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4.6.5. Výkaz zisků a ztrát 

Tabulka 25: Výkaz zisků a ztrát (Zdroj: Autor) 

Výkaz zisků a ztrát  

Položka Rok/ částka v Kč  

 2015 2016 2017 2018 

Tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb 632 972 1 396 320 1 436 813 1 465 550 

Výkonová spotřeba 244 550 427 800 440 634 445 041 

- spotřeba materiálu 14 850 31 050 31 981 32 301 

- služby 229 700 396 750 408 653 412 740 

Přidaná hodnota 388 422 968 520 996 179 1 020 509 

Osobní náklady 243 660 487 320 487 320 487 320 

Daně a poplatky 24 000 48 000 48 000 48 000 

Odpisy dlouhodobého 

majetku 

134 751 184 751 209 751 198 448 

Ostatní provozní náklady 7 000 - - - 

Provozní VH - 13 989 248 449 251 108 286 741 

Ostatní finanční náklady - 60 000 - - 

Finanční VH - - 60 000 - - 

VH před zdaněním - 13 989 188 449 251 108 286 741 

Daň z příjmu (19%) 0 35 815 47 711 54 481 

VH po zdanění  - 13 989 152 634 203 397 232 260 

Sumarizováním údajů o předpokládaných nákladech a výnosech vzniká Výkaz zisků a 

ztrát. Za rok 2015 (první půlrok podnikání) oblast nových činností podnikání vykazuje 

ztrátu – 13 989 Kč. Tato skutečnost je způsobena prodlevou mezi zahájením podnikání 

a počátkem dosahování výnosů. Dále se na ní podílí větší výdaje na propagaci, které 

bylo nutno ze začátku vynaložit. V roce 2016 již nové oblasti podnikání generují zisk ve 

výši 152 634 Kč díky stoupajícím tržbám. V tomto roce dochází také ke splacení 

krátkodobého 60 000 Kč závazku vůči firmě Aksamit s.r.o. Rok 2017 je opět ve 

znamení zvyšujících se tržeb díky provedeným investicím, zisk je 203 397 Kč. V roce 

2018 dosahuje výše zisku 232 260 Kč v důsledku dalších provedených investic.  
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Následuje tabulka rozdělení zisku mezi Radana Chlapka a majitele firmy, Milana Pohla, 

v jednotlivých letech. Tento zisk bude vyplácen vždy na konci roku. 

Tabulka 26: Rozdělení zisku (Zdroj: Autor) 

Rozdělení zisku  

Položka Rok/ částka v Kč 

 2015 2016 2017 2018 

Celkový zisk -13 989 152 634  203 397 232 260 

- 15% srážková daň - 129 738 172 887 197 421 

Radan Chlapek 

(40%) - 5 596 51 895 69 155 78 968 

Milan Pohl (60%) 

- 8 393 77 843 103 732 118 453 

4.6.6. Rozvaha 

Tabulka 27: Zahajovací rozvaha (Zdroj: Autor) 

Rozvaha  

 

hodnota v Kč  hodnota v Kč 

Aktiva  Pasiva  

DM  VK  

-DNM 10 730 - VH - 39 800 

-DHM 624 940 CZ  

OA  
-Krátkodobé závazky 60 000 

-Materiál 3 180 -Dlouhodobé závazky 708 900 

-Peníze na účtu 90 250   

Celkem 729 100 Celkem 729 100 

Celková hodnota dlouhodobého majetku, který bude při zahájení podnikání k dispozici 

je 635 670 Kč. Tato částka v sobě zahrnuje oceněný majetek, který bude do firmy 

vložen jejím majitelem (405 720 Kč). Zbývající část DM bude pořízena z vkladu 

300 000 Kč Radana Chlapka (dlouhodobý závazek) za 229 950 Kč. Materiál v hodnotě 

3 180 Kč bude vložen opět majitelem firmy, celkový závazek vůči němu tedy činí 

405 720 + 3 180 = 408 900 Kč. Dlouhodobé závazky firmy jsou celkem 300 000 + 

408 900 = 708 900 Kč. 60 000 Kč představuje krátkodobý závazek vůči firmě Aksamit 

s.r.o., která poskytla volné finanční prostředky v této výši. Co se týče peněz na účtu, 

z celkových 130 050 Kč (60 000 + 300 000 – 229 950), které by měly být k dispozici, 

zůstalo 90 250 Kč, jelikož před zahájením podnikání bylo vynaloženo ještě 39 800 Kč 
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(7000 Kč + 32 800 Kč) na záležitosti týkající se rozšíření firmy a propagaci. Proto je 

tato částka také zapsána jako záporný Výsledek hospodaření. 

4.6.7. Cash-flow 

Cash-flow poskytne informace o reálném úbytku či přírůstku peněžních prostředků 

v jednotlivých měsících/ letech podnikání. Co se týče odlišnosti oproti VZZ, velkou roli 

hraje nezapočítání odpisů. 

Tabulka 28: Peněžní tok do konce roku 2015 (Zdroj: Autor) 

Peněžní tok  

Položka Měsíc/ rok/ částka v Kč 

  V,VI/15 VII/15 VIII/15 IX/15 X/15 XI/15 XII/15 

Tržby 0 +74 725 +126 930 +105 683 +103 057 +111 289 +111 289 

Propagace -32 800 -21 000 -18 000 -21 000 -18 000 -21 000 -18 000 

Provozní 

nákl. 
  -12 250 -17 100 -17 100 -17 100 -17 100 -17 100 

Mzdové 

nákl. 
- -40 610 -40 610 -40 610 -40 610 -40 610 -40 610 

Ostatní 

nákl. 
-7 000 -2000 -3 600 -3 600 -3 600 -3 600 -3 600 

Daň - - - - - - - 

Nákup 

vyb. 
-229 950 - - - - - - 

Kapitál +360 000 - - - - - - 

CF +90 250 -1 135 +47 620 +23 373 +23 747 +28 979 +31 979 

Zůstatek +90 250 +89 115 +136 735 +160 108 +183 855 +212 834 +244 813 
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Tabulka 29: Peněžní tok do VI/ 2016 (Zdroj: Autor) 

Peněžní tok  

Položka Měsíc/ rok/ částka v Kč 

  I/16 II/16 III/16 IV/16 V/16 VI/16 

Tržby +119 129 +119 129 +119 129 +119 129 +128 129 +128 829 

Propagace -21 000 -18 000 -21 000 -18 000 -21 000 -18 300 

Provozní 

nákl. 
-17 100 -17 100 -17 100 -17 100 -17 100 -17 100 

Mzdové 

nákl. 
-40 610 -40 610 -40 610 -40 610 -40 610 -40 610 

Ostatní 

nákl. 
-3 600 -3 600 -3 600 -3 600 -3 600 -63 600 

Daň - - - - - - 

Nákup 

vyb. 
- - - - - - 

Kapitál - - - - - - 

CF +36 819 +39 819 +36 819 +39 819 +45 819 -10 781 

Zůstatek +281 632  +321 451 +358 270 +398 089 +443 908 +433 127 

 

Tabulka 30: Peněžní tok v období 2016 – 2018 (Zdroj: Autor) 

Peněžní tok  

Položka Rok/ částka v Kč 

  2016 2017 2018 

Tržby +1 396 320 +1 436 813 +1 465 550 

Propagace  -234 300 -241 329 -243 742 

Provozní nákl. -200 100 -204 510 -206 555 

Mzdové nákl. -487 320 -487 320 -487 320 

Ostatní nákl. -101 400 -42 642 -43 068 

Nákup vyb. -150 000 -100 000 - 

Daň -35 815 -47 711 -54 481 

Kapitál - - - 

Rozděl. zisk -129 738 -172 887 -197 421 

Srážk. Daň -22 896 -29 510 -34 839 

CF +34 751 +110 904 +198 124 

Celkem +279 564 +390 468  +588 592 

Výkazy cash-flow jsou zpracovány na základě dříve uvedených informací o výši 

dosahovaných výnosů, vynaložených počátečních nákladech, provozních nákladech, 

nákladech na propagaci, mzdových nákladech, nákladech na půjčování přívěsného 
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vozíku, provedených investicích, splacení závazků firmy, dani z příjmů právnických 

osob a srážkové dani po rozdělení zisku. Na konci roku 2018 zůstávají ve firmě finanční 

prostředky ve výši 588 592 Kč. 

4.6.8. Bod zvratu 

Aby se zjistilo, kdy se vrátí investice do pořízení dlouhodobého majetku a zároveň tržby 

pokryjí ostatní fixní a variabilní náklady, bude odvozen bod zvratu z následující 

tabulky. 

Tabulka 31: Odvození bodu zvratu (Zdroj: Autor) 

Odvození bodu zvratu  

Položka Rok/ částka v Kč 

 2015 2016 2017 2018 

Tržby 632 972 1 396 320 1 436 813 1 465 550 

Celkové náklady 1 157 060 1 208 935 1 123 512 1 035 166 

Kumulovaný zisk 

- 524 088 - 336 703 -23 402 406 982 

Do celkových nákladů byly zahrnuty veškeré fixní a variabilní náklady, které vzniknou 

v průběhu podnikání. Za roky 2016 – 2018 je lze jednoduše vyčíst z výkazů cash-flow 

(všechny náklady kromě vyplaceného zisku a srážkové daně.) U roku 2015 to byly 

všechny náklady uvedené v tabulce Peněžní tok do konce roku 2015 + se připočetla 

částka 408 900 Kč, která se sice v cash-flow neobjevila, ale představuje dlouhodobý 

majetek (investici) vložený na začátku podnikání. Bod zvratu v tomto případě vychází 

na začátku roku 2018. Pokud je uvažován zisk ve výši 35 865 Kč měsíčně ((1 465 550 

– 1 035 166)/ 12), je to konkrétně konec ledna 2018. Doba dosažení bodu zvratu je tedy 

2 roky a 7 měsíců. 
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4.7. Realizační plán 

Tabulka 32: Realizační plán projektu (Zdroj: Autor) 

  V.15 VI.15 VII.15 

Vyřízení formálních záležitostí 

souvisejících se zahájením podnikání        

Nákup/ výroba chybějícího vybavení        

Akustická úprava režie        

Navazování spolupráce s dodavateli        

Počáteční propagace        

Zahájení podnikání       

Od počátku května 2015 dochází k vyřizování formálních záležitostí týkajících se 

rozšíření oboru podnikání firmy. Jde o změnu společenské smlouvy (nový obor 

podnikání, vklad základního kapitálu), zajištění potřebných živnostenských oprávnění, 

změnu zápisu v Obchodním rejstříku a sepsání pracovní smlouvy s Radanem Chlapkem. 

Tato administrativní část je hotova cca na konci třetího týdne měsíce května a bude 

probíhat v kooperaci s notářem. 

Následuje nákup/ výroba (pódium) chybějícího vybavení. Tato fáze bude probíhat do 

konce měsíce června 

Od začátku června se k činnosti nákupu/ výroby přidají lehké akustické úpravy režie a 

navazování spolupráce s dodavateli.  

V polovině června se začíná s počáteční propagací a tato akce trvá do zahájení 

podnikání v červenci 2015. 

4.8. Hodnocení rizik 

První fází hodnocení rizik je jejich identifikace. Hledají se rizika v různých oblastech 

(trhy, produkt, kvalita, zdroje atd.) V dalších fázích jsou plánovány u jednotlivých rizik 

krizové scénáře, které se na základě určené škály ohodnotí dle pravděpodobnosti 

výskytu a možného dopadu na chod firmy. Součin těchto dvou veličin dá dohromady 

rizikovost, jež je klíčová. Podle ní budou na závěr navržena možná protiopatření ke 

snížení rizik. 
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Pravděpodobnost může nabývat hodnot 0,1 – 0,9 (0,1 – nejmenší, 0,9 – největší). Pro 

dopad byla zvolena škála 1 – 10, přičemž 1 je dopad nejmenší a 10 dopad největší.  

Dále byly určeny oblasti, do kterých se zařadí jednotlivé scénáře na základě výsledné 

hodnoty rizika a to: <0,9; 3>  -  Riziko běžné 

                    (3; 6>    -  Riziko závažné 

                    (6; 9>    -  Riziko kritické 

Byla zjištěna následující rizika: 

Tabulka 33: Rizika - lidský faktor (Zdroj: Autor) 

Riziko (Lidský 

faktor) 
Scénář Pst Dopad 

Hodnota 

rizika 
Protiopatření 

Přecenění 

vlastních 

schopností 

 

Nedodržování termínů 

=> nespokojenost 

zákazníků => úbytek 

zakázek 

0,4 7 2,8 

Měření průměrné 

doby zakázky 

Nedostatečná 

kvalita produktů 

 

Negativní reference 

=> úbytek zakázek 
0,4 8 3,2 

Neustálé 

rozšiřování 

kvalifikace - 

školení 

V kategorii rizik zapříčiněných lidským faktorem byla zjištěna 2 rizika. Přecenění 

vlastních schopností a Nedostatečná kvalita produktů. První z nich spadá do rizik 

běžných, mohla by se tedy uplatnit retence (zadržení). Při snaze zvýšit šance na 

zmírnění dopadů způsobených tímto rizikem lze jednoduše měřit průměrnou dobu 

jednotlivých zakázek (týká se především nahrávacího studia) a podle ní plánovat 

termíny dokončení. Riziko nedostatečné kvality produktů (riziko závažné) může 

vyplynout z neustálého vývoje nových technik zvučení a zpracování zvuku a 

nepřizpůsobení se tomuto trendu. Je nutné neustálé rozšiřování know – how, čemuž by 

měly pomoct školící kurzy. 
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Tabulka 34: Rizika – technologický faktor (Zdroj: Autor) 

Riziko (Techn. 

faktor) 
Scénář Pst Dopad 

Hodnota 

rizika 
Protiopatření 

Riziko ztráty 

informačních dat 

Nutnost opakovaného 

nahrávání => finanční 

ztráty 

0,3 8 2,4 

Zajištění 

zálohování 

Riziko 

porouchání 

techniky 

Nekvalitní poskytnutí 

služby => 

nespokojenost 

zákazníků 

0,4 9 3,6 

Pravidelné 

servisní kontroly  

V oblasti technologických rizik bylo zjištěno Riziko ztráty informačních dat (běžné 

riziko), o jehož snížení se postará plánovaný systém zálohování dat a Riziko porouchání 

techniky (závažné riziko). Toto riziko bude minimalizováno prováděním pravidelných 

servisních či běžných kontrol (pracovníky firmy) před plánovaným poskytnutím služby. 

V případě zjištění poruchy bude zapůjčena záložní aparatura. 

Tabulka 35: Rizika - faktory trhu/ firmy (Zdroj: Autor) 

Riziko (Faktory 

trhu/ firmy) 
Scénář Pst Dopad 

Hodnota 

rizika 
Protiopatření 

Nedostatečná 

poptávka Úbytek tržeb 0,5 8 4 

Rozšíření pole 

působnosti 

Nedostatečná 

likvidita 

Neschopnost splácet 

závazky => ztráta 

důvěryhodnosti 

0,3 8 2,4 

Využití volných 

prostředků firmy  

V kategorii rizik vyplývajících z prostředí firmy a trhu bylo identifikováno Riziko 

nedostatečné poptávky (závažné riziko), které může vyplynout například z nedostatečné 

propagace či prostého nezájmu o služby firmy a riziko Nedostatečné likvidity a s ním 

související ztráta důvěryhodnosti. Jako protiopatření prvního rizika je voleno rozšíření 

pole působnosti firmy (především u zvučení a osvětlování) či zaměření se jen na jeden 

druh služby. Náklady vyplývající hlavně z dodatečné propagace by s ohledem na 

plánovaný peněžní tok neměly být problém, jako rezervní řešení je možné využít volné 

peněžní prostředky plynoucí z ostatních oborů podnikání firmy. Využití volných 
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finančních prostředků firmy Aksamit s.r.o. je možné volit také v případě výskytu rizika 

Nedostatečné likvidity. 

Tabulka 36: Rizika - přírodní vlivy, vliv okolí (Zdroj: Autor) 

Riziko (Přírodní 

vlivy, vliv okolí) 
Scénář Pst Dopad 

Hodnota 

rizika 
Protiopatření 

Přírodní 

katastrofy 

Poškození nebo zničení 

majetku požárem 
0,3 10 3 

Pojištění 

Krádež Ztráta majetku 0,3 10 3 
Alarm, pojištění 

Mezi poslední oblast identifikovaných rizik patří rizika způsobená přírodními vlivy a 

vlivy okolí. Z těchto dvou oblastí bylo zjištěno Riziko krádeže a riziko Přírodních 

katastrof. U obou se jako protiopatření uplatní pojištění a pro zmírnění možných 

následků krádeže také bezpečnostní systém, kterými jsou vybaveny prostory skladu a 

studia. 
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Závěr 

Hlavním cílem práce bylo prokázat realizovatelnost podnikatelského plánu na rozšíření 

stavební a účetní firmy Aksamit s.r.o. o nabídku služeb nahrávacího studia a služeb 

zvučení a osvětlování menších hudebních akcí různého druhu. 

Celá práce byla rozčleněna do několika částí. V první došlo k sepsání teoretických 

podkladů, které následně posloužily jako východiska k  provedení analýzy současného 

stavu a k vypracování vlastního návrhu řešení.  

Analýza současného stavu sestávala z analýzy makroekonomického okolí (SLEPT), 

Porterovy analýzy oborového okolí, vnitřní analýzy 7s a marketingového průzkumu. 

V rámci shrnutí výstupů analytické části lze prohlásit, že ve městě Brně existuje 

poměrně příznivá ekonomická i sociální situace, která může působit jako stimul pro 

podnikání obecně. Po letech ekonomiky strávených v recesi se očekává celkový růst 

prosperity. V oblasti konkurence bylo zjištěno 11 fungujících podniků poskytujících 

služby nahrávacího studia a poměrně velký počet větších a menších firem zaměřujících 

se na živé zvučení a osvětlování. Jak vyplynulo z marketingového průzkumu, 

významným faktorem určujícím budoucí úspěšnost subjektu je poměr kvality a ceny 

nabízeného sortimentu, jméno společnosti nehraje téměř žádnou roli. Při dosažení 

dostatečné kvality (která je závislá především na úrovni dosaženého know-how) a 

zavedení spotřebitelsky příznivých cen, by bylo více než 90% respondentů ochotno 

využít služeb nové firmy. Byl prokázán také dostatečný zájem o služby nově vzniklého 

subjektu. Největší hrozbu představuje možnost uskutečnění tzv. zpětné integrace, kdy 

bude narůstat počet domácích nahrávacích studií. Je ovšem diskutabilní, jestli si dokáží 

poskytovat služby v profesionální kvalitě. 

Vlastní návrh řešení měl pak podobu klasického podnikatelského záměru. Byly 

vytyčeny cíle podniku, proveden jeho popis, sestaven marketingový, organizační a 

finanční plán a na závěr vypracována analýza rizik. Výhoda projektu je spatřována 

hlavně v množství hudební aparatury již nashromážděné (hodnotou dokonce přesahující 

aparaturu, kterou bude nutné dokoupit) a ve financování bez nutnosti zatížení 

bankovním úvěrem. Jako zdroj bude použit 300 000 Kč vklad Radana Chlapka a volné 

prostředky firmy Aksamit s.r.o. ve výši 60 000 Kč. Ta navíc působí do velké míry jako 
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redukční činitel rizik nedostatečné likvidity. Podle počtu již nasmlouvaných zakázek 

jsou očekávány zvyšující se příjmy ze stavební činnosti.  

Konkurenční výhodu firmy představuje možnost zajištění hudebních akcí včetně 

ozvučení, osvětlení a poskytnutí pódia. U nahrávacího studia je to jeho domácí 

atmosféra. 

Z pohledu finančního plánu, největší objem tržeb by měl pocházet z činností zvučení a 

osvětlování hudebních akcí. Na konci roku 2015 se firma nachází ve ztrátě, na konci 

roku 2016 již dosahuje účetního zisku 152  634 Kč. Trend zvyšujícího se zisku by měl 

mít vrůstající tendenci díky plánovaným investicím do dalšího vybavení (150 000 Kč na 

konci roku 2016 a 100 000 Kč na konci roku 2017). Dosažení bodu zvratu, tedy doby, 

kdy se zaplatí veškeré vybavení koupené či vložené do podnikání a dojde k uhrazení 

sumy všech ostatních nákladů, se odhaduje na konec ledna roku 2018, tj. po 2 letech a 7 

měsících podnikání. 

Na základě práce byla prokázána realizovatelnost podnikatelského záměru pro rozvoj 

podniku. 
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