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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na rozšíření činnosti 

konkrétního subjektu, který v současné době nabízí prodej dálkově řízených modelů,  

o pronájem malých bezpilotních letounů. Práce komplexně popisuje nejoptimálnější 

kroky realizace rozšíření činnosti, na základě které budou majitelé analyzovaného 

subjektu postupovat. 

Klíčová slova 
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Abstract 

The purpose of the study is processing a real business plan for extension of drone 

renting of the specific company whose core business is selling RC models. The thesis 

presents the most convenient way how to realize the extension. Outcome of thesis  

is comprehensive business plan helping owners implement this project. 
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Úvod 

Malý bezpilotní letoun, dálkově řízený RC model, kvadrokoptéra, hexakoptéra, 

oktokoptéra nebo dron. To vše jsou názvy, které se objevují v souvislosti s létajícím 

předmětem, který je řízen na dálku a často bývá vybaven kamerou. Před několika lety 

tyto bezpilotní letouny byly zlatým hřebem leteckých přehlídek, kde se jednalo 

především o stroje pro armády v hodnotě desítek až stovek tisíc dolarů. Krátce na to, 

v květnu 2012, se na jiné přehlídce objevily drony, které uměly téměř to samé. Jenže 

přehlídka se jmenovala Hobby Expo, konala se v Pekingu a většina exponátů byla 

k mání za méně než 1000 dolarů (Droneweb, 2016). Popularita, technologické vybavení 

a zájem uživatelů v posledních letech nadále rostou, zatímco cena těchto malých 

bezpilotních letounů naopak klesá, a tím se stávají stále dostupnějšími pro širokou 

veřejnost. Postupně tato zařízení zaplavují svět a objevují se při práci integrovaných 

záchranných složek, ve stavebním průmyslu, v zemědělství, v marketingu, při 

propagačních akcích  a jejich použití se dále testuje také například v kurýrní přepravě 

(Connect, 2016). 

S tím souvisí i výběr tématu diplomové práce, pro které bylo zvoleno vypracování 

podnikatelského plánu na rozšíření činnosti o pronájem malých bezpilotních 

letounů. Práce je zaměřena na konkrétní podnikatelský subjekt, kterého je autor práce 

spolumajitelem a v České republice se prezentuje jako RCprofi. Společnost působí na 

českém a slovenském trhu s dálkově řízenými modely od roku 2011 a aktuálně nabízí 

zákazníkům široký sortiment čítající několik tisíc položek pomocí internetových 

obchodů, kamenné prodejny v Chrudimi a předvánočního stánkového prodeje 

v obchodním centru v Brně. 

Společnost zaznamenala obrovský zájem o nově se rozšiřující sortiment malých 

bezpilotních letounů, který především v roce 2015 výrazně vzrostl. Zákazníci kupují 

tato zařízení nejen pro rekreační a sportovní účely, ale jejich využití neustále roste také 

pro podnikatelské účely. Fotodokumentace a videodokumentace různých projektů, 

propagační materiály společností a prezentace jejich výrobků se čím dál častěji 

neobejde bez kvalitního obrazového záznamu ze vzduchu. Tím se jako nejdostupnější 
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alternativa jeví právě tyto drony, které dokážou vytvořit velmi kvalitní a cenově 

dostupné fotografie a videa. 

Nejenom prodej, ale také pronájem, především dražších a kvalitnějších malých 

bezpilotních letounů, začíná získávat na oblibě. Majitelé analyzovaného subjektu si 

všimli zvýšené poptávky o tyto služby a zvažují tedy rozšíření činnosti právě o nabídku 

pronájmu dražších malých bezpilotních letounů. Aktuálně na trhu nepůsobí mnoho 

firem nabízejících podobné služby, ale spolu s rozšiřujícím se povědomím o této 

technologické novince, začíná stoupat poptávka, s čímž se dá očekávat i rostoucí 

konkurence. V případě včasného a kvalitního zavedení těchto služeb by mohl podnik na 

trhu získat rozhodující konkurenční výhodu. 

Náplní této práce je tedy zpracování podnikatelského plánu na rozšíření činnosti  

o pronájem malých bezpilotních letounů včetně analýzy stávajícího trhu a stanovení 

kroků, vedoucích k realizaci rozšíření podnikatelské činnosti právě o nabídku těchto 

služeb. Budou využity analýzy okolí podniku jako je PEST analýza, SWOT analýza, 

Porterův model pěti konkurenčních sil a Marketingový mix, které budou mít za úkol 

důkladně prozkoumat faktory ovlivňující podnik, silné a slabé stránky, příležitosti  

a hrozby, prozkoumat konkurenci, odběratele, dodavatele i zákazníky a také stanovit 

cenu, distribuční kanály, způsoby propagace a pomohou definovat služby, na které by se 

měl podnikatelský subjekt zaměřit. Ve vlastních návrhách se práce zaměří na samotné 

rozšíření podnikatelského plánu a jeho jednotlivé kroky, spolu se stanovením 

marketingového a finančního plánu. Na závěr budou shrnuty nejdůležitější zjištěné 

informace a návrhy vedoucí k realizaci rozšíření podnikatelského plánu o pronájem 

malým bezpilotních letounů. 
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu, který bude 

sloužit majitelům analyzovaného subjektu a tím i samotnému autorovi této práce pro 

realizaci rozšíření podnikatelské činnosti o pronájem malých bezpilotních letounů. 

Podnikatelský plán bude vypracován dle doporučené struktury. Konkrétní kroky budou 

přizpůsobeny oboru, povaze a potencionální důležitosti výstupů pro majitele. Úkolem 

bude najít nejvhodnější způsob a formu služeb, které společnost bude nabízet 

zákazníkům. 

První část práce bude vysvětlovat teoretické pojmy a další důležité informace týkající 

se podnikatelského plánu a zvolených analýz, použitých v dalších kapitolách. Nejdříve 

bude definován samotný pojem „podnikatelský plán“. Dále bude pozornost zaměřena na 

analýzy podnikového prostředí, jako jsou PEST analýza, Porterův model pěti 

konkurenčních sil, Marketingový mix a SWOT analýza. V závěru teoretické části budou 

popsány základní oborové pojmy, které umožní čtenáři pochopit souvislosti uváděné 

v dalších částech diplomové práce. Cílem této části je vysvětlit použité odborné pojmy. 

Dalším krokem bude analýza současného stavu, která bude realizována pomocí 

analýzy trhu, zákazníků a konkurence, základní charakteristiky analyzovaného subjektu 

a průzkumu podnikového prostředí pomocí analýz zmíněných v teoretické části. 

V závěru této kapitoly bude rozebírána aktuální finanční situace. 

Práce se dále bude zabývat vlastními návrhy řešení, které navazují na analýzu 

současného stavu podniku. Především se zaměří na postup realizace analyzovaného 

projektu, marketingový a finanční plán. Cílem této části, a také nejdůležitější částí 

práce, je dát sledovanému subjektu konkrétní informace, postupy a návody, jakým 

způsobem realizovat rozšíření činnosti o pronájem malých bezpilotních letounů. Důraz 

by přitom měl být kladen na zajištění legálního poskytování této služby. 

V závěru budou shrnuty zjištěné informace a postupy a bude vyhodnoceno dosažení 

stanovených cílů.  
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2 Teoretická východiska práce 

V této části diplomové práce bude pozornost zaměřena na teoretická východiska tvorby 

podnikatelského plánu a specifikaci analýz vnitřního a vnějšího prostředí podniku. 

Z teoretických poznatků bude v dalších fázích práce čerpáno a zde vysvětlené pojmy 

budou uvedeny do praxe při řešení stanovených cílů. 

2.1 Podnikatelský plán 

Někteří autoři považují pojmy „podnikatelský plán“ a „podnikatelský záměr“ za 

rozdílné. Například Fotr a Souček (2005, s. 303 - 309) definují plán jako „celofiremní 

dokument, charakterizující komplexně všechny oblasti podniku a jejich žádoucí vývoj“  

a podnikatelský záměr je podle nich tvořen v souvislosti s realizací určitého 

investičního projektu, resp. souboru těchto projektů. Kislingerová (2008) má názor, že 

při prvním kontaktu s investorem zasílá podnikatel pouze krátký podnikatelský záměr  

a až ve chvíli kdy je přijat, ho podnikatel postupně doplňuje a předkládá poté 

vypracovaný celý podnikatelský plán. Ten by podle Hisricha a Peterse (1996, s. 108) 

neměl chybět při realizaci přípravných prací spojených se založením nebo rozšířením 

podniku. Lze ho definovat takto: „Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný 

podnikatelem, popisující všechny vnější a vnitřní faktory související se založením  

a chodem podniku.“ Dále je uváděno, že slouží jako základ pro plánování a rozvoj 

podniku a jako externí plán pro financování investic cizím kapitálem. Slouží tedy pro 

investora, ale také pro majitele, manažery a další zainteresované osoby. 

Pro účely této práce budou pojmy „podnikatelský plán“ a „podnikatelský záměr“ 

považovány za synonyma a budou vyjadřovat komplexní plán související s rozšířením 

podnikatelské činnosti. 

2.1.1 Zásady zpracování podnikatelského plánu 

Dle Srpové a Řehoře (2010) je nutné při zpracování podnikatelského plánu respektování 

obecně platných zásad. Podnikatelský plán podle nich musí být především: 
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Inovativní 

Přinášející unikátní přidanou hodnotu pro zákazníka. Výrobek nebo služba by měla 

uspokojovat potřeby zákazníků lépe než dosud a lépe než konkurence. 

Srozumitelný a uváženě stručný 

Myšlenky a závěry by měly být stručné, jednoduché a jasné. V každém případě ale musí 

být zachována dostatečná vypovídající hodnota a nesmí být dosahováno stručnosti na 

úkor základních faktů. 

Logický a přehledný 

Myšlenky na sebe musí navazovat, musí být podloženy fakty a tvrzení si nesmí 

navzájem odporovat. Je vhodné doplnit tvrzení tabulkami a grafy pro lepší přehlednost. 

Pravdivý a reálný 

Tyto zásady při zpracování podnikatelského plánu by měly být samozřejmostí. 

Respektující rizika 

Jelikož podnikatelský plán vyjadřuje budoucnost, je respektování rizik, jejich 

identifikace a návrhy na jejich eliminaci nebo zmírnění, důvodem pro zvýšení 

důvěryhodnosti podnikatelského plánu. 

2.1.2 Účel podnikatelského plánu 

Koráb, Peterka a Režňáková (2008) uvádějí, že slouží jako základ pro plánování  

a rozvoj podniku a jako externí plán pro financování investic cizím kapitálem. Může být 

tedy vytvořen pro investora, ale také pro majitele, manažery a další zainteresované 

osoby. Srpová a Řehoř (2010) myšlenku rozvádějí tak, že by měl podnikatelský plán 

pomoci především podnikateli k interním účelům, ale často bývá sestavován 

v následující struktuře pouze v případě, kdy ho po podnikateli požaduje banka, budoucí 

společník nebo investor. Uvnitř firmy je využíván podnikatelský plán jako plánovací 

nástroj, podklad pro rozhodovací proces a nástroj kontroly především v případech 

založení firmy nebo dalších velkých změn, očekávaných podnikatelem. Externí subjekty 

využívají podnikatelský plán pro určení schopnosti firmy realizovat podnikatelský 
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projekt. Je tedy žádoucí přesvědčit tento subjekt o výhodnosti projektu. Kvalita 

zpracování podnikatelského plánu může velmi výrazně ovlivnit pravděpodobnost 

získání potřebného kapitálu pro jeho realizaci. 

2.1.3 Struktura podnikatelského plánu 

Závazná právní úprava dle Srpové a Řehoře (2010) v současné době neexistuje. Uvádějí 

tedy základní oblasti, kterými by se měl podnikatel při sestavování podnikatelského 

plánu držet. Tyto oblasti korespondují i s názory Fotra a Součka (2007), Korába, 

Peterky a Režňákové (2008) a Vebera a Srpové (2012), kteří se drží podobné 

konstrukce a liší se jen některými kroky podnikatelského plánu. Hlavní struktura by 

tedy měla dle uvedených autorů mít přibližně následující složení. 

Shrnutí 

Nejedná se o úvod, ale o sdělení, pro koho je podnikatelský plán určen. Měl by 

v krátkosti obsahovat stejné informace, kterých se čtenář dočte na následujících 

stranách, resp. v dalších částech podnikatelského plánu. Srpová a Řehoř (2010) dále 

uvádějí, že by uvedené informace měly ve čtenáři vzbudit zvědavost a zájem ve čtení 

pokračovat. 

Popis podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr může být úspěšný pouze v případě, kdy přinese užitek pro 

zákazníka. Výrobek nebo poskytovaná služba musí být tedy lepší, než nabídky 

konkurence. Především nováček na trhu se nemůže spokojit se stejně dobrým výrobkem 

nebo službou, s jakou působí na trhu konkurence, ale musí nabízet zákazníkovi 

kvalitnější produkt, zajímavější koncepci nebo profesionální servis. Při popisu 

podnikatelského plánu je tedy důležité zdůraznit tyto výhody a podrobněji se zabývat 

tím, proč by měl zákazník nakoupit u nás a ne u konkurence. Dále je vhodné uvést proč 

právě my a proč právě nyní přicházíme s tímto výrobkem, službou nebo řešením. S tím 

souvisí znalost zákazníků, trhu a konkurence (Srpová a Řehoř, 2010). 

Popis produktu (výrobky, služby nebo řešení) 

Jedná se o popis nabízeného výrobku či služby, která zajišťuje největší část obratu. 

Podstatné je prezentovat hlavní oblasti použití výrobku z hlediska zákazníka. Je vhodné 



16 
 

se zmínit o všech podstatných technických funkcích, ale není nutné se zabývat 

technologickými podrobnostmi, jelikož čtenář není vždy odborníkem v analyzované 

problematice. Velmi důležitým aspektem pro zákazníka bývá porovnání výrobku  

a služeb s konkurencí a tím tedy přehledné srovnání nabízených výrobků a služeb, 

především v oblasti nabízené ceny. Jedná se o základní vlivy, podle kterých se zákazník 

rozhoduje o případné koupi (Srpová a Řehoř, 2010). 

Okolí firmy 

Podnikatelský subjekt je vystaven okolním vlivům, jako jsou příležitosti a hrozby, které 

musí dobře znát, aby mohl příležitosti maximálně využívat a hrozby co nejefektivněji 

eliminovat. Dle Keřkovského a Vykypěla (2006) je doporučována vnější a vnitřní 

analýza prostředí společnosti pomocí SWOT analýzy, Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil a SLEPT analýzy, které budou podrobněji přiblíženy v další části 

diplomové práce na straně 19 v analýze podnikového prostředí. Úkolem je odhadnout 

činitele budoucího vývoje poptávky a na základě toho určit roční růst nákupů na 

jednoho zákazníka.  

Marketingový plán 

Z marketingového plánu se investor dozvídá o distribučních cestách, propagování nebo 

o odhadech objemu produkce výrobků nebo služeb, ze kterých se dále dají odvozovat 

rentability podniku. Investoři často tuto část podnikatelského plánu považují za 

nejdůležitější při rozhodování o úspěšnosti podnikatelského záměru (Duchoň, 1994). 

Srpová a Řehoř (2010) se touto problematikou zabývají také a upozorňují, že by se 

neměl pojem „marketing“ zužovat pouze na reklamu nebo jiné aktivity, které mají za 

úkol získat kupujícího zákazníka. Jedná se především o nástroj, který v tržním prostředí 

pomáhá řešit situaci, kdy se nadbytek konkurentů na straně nabídky uchází o přízeň 

nedostatečného množství zákazníků. Pro řízení podniku je tedy nutné mít jasně 

stanovené marketingové cíle. Doporučují zodpovědět si tyto otázky (Srpová a Řehoř, 

2010, str. 63):  

 „Jaké bude naše postavení na trhu, o který usilujeme? Např. podnik nabízející své 

produkty v tržní nice, vedoucí aktér v malém tržním segmentu, vedoucí podnik 

národního trhu. 
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 O jaké obraty a podíly na trhu budeme usilovat v příštích letech? 

 Které růstové cíle sledujeme?“ 

Finanční plán 

Vychází z předchozích částí podnikatelského plánu a převádí je do finanční podoby, 

která prokazuje reálnost záměru. Součástí finančního plánu by měly být i návrhy na 

samotné financování projektu (Veber a Srpová, 2012). Cílem samotného podnikání je 

návratnost investic a získání zisku pro podnikatelský rozvoj a jiné účely. Mělo by tedy 

být vysvětleno, že jsou podnikatelské myšlenky z finančního hlediska realizovatelné  

a přinesou požadovaný výnos. V této části se uvádí odhady budoucnosti 

podnikatelského záměru z hlediska finančních toků. Dle Srpové a Řehoře (2010) se 

musí rozlišovat finanční plán pro podniky, které vedou účetnictví a pro podniky vedoucí 

daňovou evidenci a přizpůsobovat tomu celou strukturu finančního plánu.  

Přílohy 

Jedná se například o výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, výkresy 

produktů, výsledky průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, zprávy a články 

z novin a časopisů o produktech na trhu, technologické schéma výroby, účetní výkazy, 

reference, důležité smlouvy, získané certifikáty aj. (Veber a Srpová 2012). 

 

Obrázek 1: Podnikatelský plán (Djobey Consulting Corporation, ©2013) 

Uvedený obrázek ilustruje jednotlivé složky podnikatelského plánu. 
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2.2 Analýza podnikového prostředí 

Zde jsou podrobněji analyzovány vnější a vnitřní vlivy podniku. Jedná o součást 

podnikatelského plánu v oblasti okolí podniku. 

2.2.1  PEST analýza 

Zkoumá faktory obecného okolí podniku. Čtyři oblasti vnějšího prostředí, tvořící základ 

této analýzy, jsou: 

Politické, legislativní 

Jak výrazně ovlivňuje stát podnikání svými zákony a kontrolou jejich dodržování. Stát 

ve vymezených oblastech kontroluje fungování trhu pomocí regulací cen, Státní 

obchodní inspekce atd. (Keřkovský, Vykypěl, 2006).  

Ekonomické 

Stav ekonomiky ovlivňuje schopnosti podniků dosáhnout odpovídající výkonnosti. 

Existují čtyři základní indikátory. Ekonomický růst, úroková míra, směnný kurz a míra 

inflace. Ekonomický růst má přímý dopad na úroveň příležitostí a hrozeb. Úroková míra 

je důležitá pro podnikatele, kteří si půjčují kapitál. Směnný kurz ovlivňuje export  

a import zboží a hodnotu výrobků a služeb vyrobených na domácím trhu a míra inflace 

způsobuje nejistotu předpovědi budoucího vývoje a ovlivňuje všechny předešlé faktory 

(Dedouchová, 2001). 

Sociální 

Tyto faktory ovlivňují celkový charakter spotřebního a nákupního chování. Jedná se  

především o faktory, jako jsou životní styl, životní úroveň, zdravotní stav, postoj lidí, 

věk, vzdělání, náboženství, národní tradice atd. Například vyšší úroveň vzdělání může 

mít za následek vyšší příjmy a tím i zvýšenou investiční schopnost (Keřkovský, 

Vykypěl, 2006). 

Technologické 

Oblast výzkumu a vývoje, nové vynálezy a objevy jsou v některých odvětvích 

stěžejními faktory ovlivňujícími podnik. Je nutné sledovat aktuální novinky ve světě 
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nových technologií, aby podnik neztratil konkurenční výhodu před konkurencí 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

U dalších autorů se lze setkat s různými transformacemi této metody v podobě SLEPT, 

která rozděluje politické a legislativní faktory a věnuje se jim v samostatných oddílech 

nebo analýza SLEPTE, která navíc zahrnuje enviromentální faktory, které se věnují 

problematice životního prostředí (Hanzelková, 2009). 

2.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Dalším nástrojem sloužícím pro analýzu oborového okolí firmy je Porterův model pěti 

konkurenčních sil, který předpokládá vliv pěti základních činitelů, které určují jeho 

strategickou pozici (Keřkovský, Vykypěl, 2006): 

Vyjednávací síla odběratelů 

Podstatou tohoto bodu je zjistit faktory, díky kterým se zákazník vůči svému dodavateli 

dostává na silnou pozici. Například se uvádí situace, kdy je zákazník velký z hlediska 

poptávky, případně významný pro firmu z hlediska společenského života nebo pokud je 

pro něj snadné přejít ke konkurenci, případně situace, kdy existují snadno dostupné 

substituty. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Určují se zde faktory, které mohou dodavatele dostat do silné pozice proti 

analyzovanému subjektu. Například jsou zmiňovány situace, kdy je dodavatel na daném 

trhu velký z hlediska nabídky, případně významný z hlediska tradice nebo image a na 

daném trhu existuje pouze omezený počet dodavatelů. Jako další jsou například 

uváděny důvody, že nakupující podnik není pro odběratele dostatečně důležitým 

zákazníkem nebo situace, kdy poptávané zboží je vysoce diferencované a zákazník tak 

nemůže snadno přejít ke konkurenci. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Tato hrozba se snižuje při splnění některých podmínek, jako jsou například - fixní 

náklady vstupu do odvětví jsou velmi vysoké, jedná-li se o přirozené monopoly na trhu 

(distribuce elektřiny, plynu, vody, telefonní síť, železniční doprava), v daném odvětví 
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existují dobré podmínky pro využívání úspor z rozsahu nebo v případě, že mají již 

existující firmy působící v daném odvětví významné nákladové výhody (ze zkušeností, 

přístupem ke zdrojům, technologickým know how).  

Hrozba vstupu nových substitutů 

Tato hrozba je snižována v případě dodržení některých následujících podmínek. Firmy 

nabízející substituty vyrábějí s vyššími náklady nebo příliš nezvyšují nabídku, případně 

jsou náklady přestupu na spotřebu substitutu vysoké nebo je cena výrobku, který by 

mohl být nahrazován substituty, pro spotřebitele lákavá. 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Je vysoká, pokud je v odvětví velké množství konkurentů, trh je velmi málo rostoucí 

(případně se dokonce zmenšuje), jedná se o v budoucnu lukrativní odvětví nebo fixní 

náklady nutí jednotlivé konkurenty maximálně využívat svoje výrobní kapacity. 

2.2.3 SWOT analýza 

Jednoduchý nástroj definující klíčové interní a externí faktory ovlivňující strategické 

postavení firmy. Plány jsou posuzovány ze čtyř základních oblastí. 

 

Obrázek 2: Schéma SWOT analýzy (Filozofie úspěchu, 2012) 
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Analýza silných a slabých stránek představuje interní analýzu firmy a analýza 

příležitostí a hrozeb je výsledkem externí analýzy. Aby bylo zabráněno subjektivnímu 

přístupu k formulování interní analýzy, je užitečné zjišťovat, jak jsou silné a slabé 

stránky vnímány zákazníky, konkurencí nebo dodavateli. Tím se docílí objektivnějšího 

výsledku (Srpová a Řehoř, 2010). 

2.2.4 Marketingový mix 

Jedná se o metodu stanovení produktové strategie a produktového portfolia. 

Marketingový mix, jak uvádí Kotler (2000), vyžaduje od pracovníků marketingu, aby 

analyzovali následující „4 P“: 

Product (produkt) 

Základem pro každé podnikání je produkt nebo nabídka. Cílem je dosáhnout produktu, 

který se liší od nabídky konkurence a přiměje cílový trh preferovat a dokonce platit  

i vyšší cenu za tento produkt.  

Price (cena) 

Cena produkuje, jako jediná z marketingového mixu, příjmy. Ostatní složky vytvářejí 

náklady. Vyjadřuje hodnotu, za kterou se produkt prodává v penězích. Zahrnuje také 

slevy, náhrady, termíny a podmínky placení nebo možnosti úvěru. 

Možné způsoby stanovení ceny uvádějí podrobněji Foret, Procházka a Urbánek (2005). 

Nákladově orientovaná cena, která je jednou z nejběžněji používaných způsobů stanovení 

ceny. Cena je vypočítána na základě nákladů a k nim připočítané ziskové marži. Tato 

varianta ale neodráží aktuální situaci na trhu. 

Stanovení na základě konkurence vychází z předpokladu srovnatelné ceny s konkurencí. 

Tento způsob je využíván především podniky vstupujícími na nové trhy. 

Stanovení na základě poptávky závisí na odhadu objemu prodeje v závislosti na výši ceny. 

Při vysoké poptávce je zvolena vyšší cena i v případě neměnných nákladů. 

Stanovení na základě vnímané hodnoty vychází z pohledu zákazníka. Cena je taková, 

kterou je ochoten koncový zákazník zaplatit, aby uspokojil svou touhu po získání 

nabízeného zboží nebo služby.  
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Place (místo) 

Uvádí, kde a jak bude produkt nebo služba nabízena koncovému zákazníkovi včetně 

distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, zásobování a dopravy. Velmi oblíbenou 

distribuční cestou poslední doby je internetový prodej, kde si člověk přímo z domova 

pomocí internetu zakoupí požadované zboží nebo si zajistní dodání určité služby. Dle 

Kotlera (2000) existuje rozdíl mezi nakupováním různých druhů zboží po internetu. 

V současné době se ale tyto možnosti velmi rozvíjejí a není již problém zakoupit  

i například jídlo a drogerii, které považoval Kotler v roce 2000 za výrobky určené 

výhradně pro prodej v kamenných prodejnách.  

Promotion (propagace) 

Díky propagaci se spotřebitelé o nabízeném produktu dozvědí. Skládá se z přímého 

prodeje, public relations, reklamy a podpory prodeje (Kotler, 2000). 

Přímý neboli „osobní“ prodej působí ihned na spotřebitele. Základem je přímá 

interakce, kde tváří v tvář může prodejce nebo jeho prodejní personál výrobek a službu 

prezentovat a zákazníkovi vysvětlit výhody a přesvědčit ho ke koupi. Výhodou je 

pěstování dobrých vztahů se zákazníky, možnost okamžitě reagovat na zákazníkovi 

reakce, dlouhodobě z nich vycházet a upravovat vlastní přístup k nim. 

Public relations (vztahy s veřejností) jsou dle Kotlera (2000, s. 128) řady programů 

zaměřených na propagaci firmy, obhajobu image firmy nebo image jednotlivých 

produktů. Cílem je vytvoření příznivého klimatu, získání sympatií a podpory veřejnosti 

i institucí, které mohou ovlivňovat podnikatelské záměry subjektu. 

Reklamou je myšlena jakákoli placená forma neosobní prezentace a propagace 

myšlenek, zboží nebo služby konkrétním investorem. Reklama může mít různé cíle, 

jako seznámení zákazníka s novým produktem, přimět zákazníka ke koupi nebo 

informovat zákazníka pomocí upomínací reklamy, že je produkt stále v nabídce. 

Podpora prodeje na rozdíl od reklamy působí na zákazníka okamžitě. Jedná se  

o výprodeje, nabídky dvou kusů za cenu jednoho, kupony, prémie, soutěže a další 

způsoby, jak přimět zákazníka ke koupi nového, nebo naopak upadajícího produktu. 
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 Obrázek 3: Marketingový mix (Kotler, 2000, s. 114) 

Tento obrázek heslovitě shrnuje nejdůležitější části marketingového mixu dle  

Kotlera (2000). 

Je vhodné si vysvětlit i základní pojmy modernějšího pojetí online marketingu, se 

kterými bude dále také pracováno. 

SEO optimalizace 

Optimalizace webu pro vyhledávače (search engine optimization) je jednou 

z nejdůležitějších součástí úspěšného webového marketingu. „Zjednodušeně se jedná  

o konkrétní techniky zabývající se způsobem, jak umístit stránky na co nejlepší pozici ve 

vyhledávání.“ (Kubíček, 2008, str. 17). 

 



24 
 

PPC systémy 

V překladu „Pay Per Click“, neboli platba za proklik. Jedna z nejúčinnějších forem 

marketingové komunikace na internetu. Účinnost se projevuje jednak v nízké ceně této 

reklamy, ale také v přesném cílení na konkrétní zákazníky. Lze totiž svázat zobrazení 

reklamy s tím, co lidé na internetu hledají a dát jim alternativní odpověď  

(Janouch, 2010). 

Sociální sítě 

Tímto označením se rozumí vše, co umožňuje komukoli komunikovat s kýmkoli. Jedná 

se o uživatelsky generovaný obsah distribuovaný snadno přístupnými internetovými 

nástroji, jako jsou Facebook, Youtube nebo Twiter (Sterne, 2011, s. 17). 

PR články 

PR články jsou součástí Public relation (PR), což se dá přeložit jako vztahy s veřejností. 

Jejich základní funkcí je zvyšování popularity stránek a s tím související získávání 

zákazníků. Článek by neměl být pouze reklamním sdělením, protože poté nemá  

u čtenáře žádnou relevantní váhu. Musí také obsahovat odkaz na web autora  

(Janouch, 2010). 

E-mailing 

Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou uživatelům přihlášeným k odběru, 

které mají za úkol propagovat web, produkt nebo značku (Pilař, 2014). 

2.3 Základní oborové pojmy 

V této části práce jsou vysvětleny některé oborové pojmy, které se v diplomové práci 

objevují a jejich neznalost by pro čtenáře mohla způsobit nepochopení uváděných 

informací.  

Bezpilotní letoun 

Dle Doplňku X leteckého předpisu Pravidla létání L2 se jedná o letadlo určené  

k provozu bez pilota na palubě. Bezpilotní letadlo (UA) s letovou hmotností 

nepřesahující 20 kg se poté nazývá malý bezpilotní letoun (Letecký předpis L2, 2014). 
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Dron 

Dle amerického úřadu provádějící dozor nad bezpečností leteckého provozu se jedná  

o bezpilotní systémy letadel. Jedná se tedy o synonymum předchozího pojmu a tak 

k němu bude i v této práci přihlíženo. Používáno v této práci je především z důvodu 

běžného použití v českém jazyce, ale prozatím pouze hovorového (Federal Aviation 

Administration, 2016). 

RC model 

V překladu „Radio Control Model“ jsou radiově řízené modely na dálku. Jedná se 

především o auta, vrtulníky, letadla, tanky, lodě a v poslední době nejvíce drony 

(RCprofi, ©2016). 
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3 Analýza současného stavu 

Tato část se zaměřuje na současný stav analyzovaného subjektu a podrobněji se zabývá 

analýzou trhu a odvětví, na které se subjekt chystá vstoupit. Celá tato kapitola zkoumá 

okolí firmy, což je součástí doporučené struktury podnikatelského plánu. 

3.1 Charakteristika analyzovaného subjektu 

Diplomová práce se zaměřuje na podnikatelský subjekt Lukáš Koreček a Libor Pilař. 

Přímo autor práce se tedy snaží hledat odpověď na otázky spojené s rozvojem vlastního 

podnikání a tyto výsledky se zároveň chystá v nejbližší budoucnosti využít praxi.  

3.1.1 Základní informace 

Na začátku roku 2011 bylo v Chrudimi založeno „sdružení osob bez právní 

subjektivity“ Lukášem Korečkem a Liborem Pilařem. Nyní se již tato forma podnikání 

nazývá „společnost“ (Nový občanský zákoník, 2014). Předmětem podnikání je prodej 

RC modelů v České republice a na Slovensku. Prvotní podnikatelský záměr se 

zaměřoval pouze na internetový prodej na Slovensku, protože konkurence v České 

republice byla vysoká a trh byl tímto sortimentem přesycen. Nejdříve tedy byly 

spuštěny internetové stránky na doméně www.RCprofi.sk. V průběhu roku 2011 byl 

ale i přes vysokou konkurenci založen internetový obchod v České republice na doméně 

www.RCprofi.cz. Především se tomu tak stalo kvůli plánovanému rozšíření činnosti na 

konci roku 2011 o přímý prodej RC modelů v předvánočním období v obchodním 

centru v Brně. Tím vznikla příležitost nabídnout potencionálním zákazníkům české 

internetové stránky a možnost výběru vhodného modelu také prostřednictvím internetu. 

V průběhu roku 2012 byly spuštěny další internetové stránky na Slovensku na 

doménách www.modelRC.sk, www.RC-vrtulniky.sk a www.RC-auta.sk za účelem 

zvýšení tržního podílu na Slovensku. Předvánoční stánkový prodej v obchodním centru 

se v prvním roce velmi osvědčil, takže v roce 2012 byl prodej dále rozšířen do dalšího 

obchodního centra v Brně. 

V roce 2013 se subjekt věnoval zdokonalení nabízených služeb prostřednictvím 

stávajících internetových obchodů a před Vánocemi byl rozšířen stánkový prodej také 
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do Olomouce a Jihlavy. Hlavním úspěchem bylo získání prodejního místa v brněnské 

Galerii Vaňkovka, o které bylo dlouho usilováno. 

Po zkušenostech z předvánočního prodeje roku 2013 se subjekt rozhodl v roce 2014 

zaměřit pouze na prodej v obchodním centru Galerii Vaňkovka. Kupní síla a zájem 

zákazníků byl v tomto centru tak velký, že vyžadoval obrovskou pozornost, ale přinesl 

díky tomu velmi vysoké tržby. V prosinci byl přijat první zaměstnanec na hlavní 

pracovní poměr. 

V roce 2015 proběhla výrazná rekonstrukce skladu a kanceláří. V červenci byl spuštěn 

nový design stránek www.RCprofi.cz. E-shopy se synchronizovaly s dodavateli, 

s účetním programem i přepravní společností. Povedlo se tedy nahrát několik tisíc 

produktů na stránky a tím se zvýšily tržby, ale také jednorázově vzrostly náklady. Na 

konci roku 2015 byl přijat další zaměstnanec na hlavní pracovní poměr. U obou 

zaměstnanců bylo využito příspěvku na vyhrazení společensky účelného pracovního 

místa pro uchazeče o zaměstnání od Úřadu práce ČR s půlročním příspěvkem. 

Momentálně podnik využívá 7 externích pracovníků, kteří se zabývají opravami 

modelů, marketingem, provozem e-shopů a grafikou. V předvánočním období je 

využíváno až 10 brigádníků pro stánkový prodej v Galerii Vaňkovka.  

Na Slovensku se povedlo za dosavadních 5 let působení vybudovat silné postavení  

a širokou klientelu. V České republice se v posledních dvou letech daří dobývat trh díky 

dobře mířenému marketingu a novým, moderním a především kvalitním a přehledným 

internetovým stránkám. Pozvolna se podnikání v České republice stává důležitější než 

na Slovensku. 

3.1.2 Nabízené produkty 

Mezi nejoblíbenější produkty současné doby se bez nejmenších pochyb řadí dálkově 

řízené malé bezpilotní letouny, tedy drony. Jejich popularita v posledních letech 

raketově stoupá a tento vzestup se dá očekávat i do budoucna (Český rozhlas, 2015). 

Mezi nejzajímavější produkty v nabídce patří především levnější modely značky Syma 

a MJX a také dražší modely značky DJI. Hlavně modelová řada Phantom od výrobce 

DJI je velmi populární. Modely běžně nabízejí integrovanou kameru s rozlišením až 

ultra HD, online přenos natáčeného obrazu do mobilního zařízení (FPV přenos), vysoký 
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dosah ovladače, skvělé stabilizační prvky, které udrží dron i v nepříznivých 

povětrnostních podmínkách v klidné poloze. Ty nejlepší modely již mají také GPS 

navigaci, WIFI a dokonce i funkci rozpoznávající překážky, která zajišťuje, že se model 

vyhne všemu, co mu stojí v cestě i v případě, kdy si pilot překážky nevšimne. Pro 

profesionální letecké záběry jsou nejčastěji využívány produkty společnosti DJI. 

Konkrétně řada Phantom 3 a nově také Phantom 4 (RCprofi, ©2016). 

3.1.3 Organizační struktura 

Organizační struktura zachycuje hierarchii subjektu a vztahy mezi jednotlivými 

osobami, spolupracujícími na chodu společnosti. Je využívána liniově-štábní 

organizační struktura. Jedná se o kombinaci liniových prvků a navíc obsahuje jednotlivé 

štáby, které koordinují činnosti mezi jednotlivými hierarchickými stupni.  

 

 Obrázek 4: Organizační schéma (Vlastní zpracování, 2016) 
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3.2 Analýza podnikového prostředí 

Analýza podnikové prostředí se zaměřuje na vnitřní a vnější prostředí podnikového 

okolí. V rámci vnějšího prostředí bude provedena PEST analýza a Porterův model pěti 

konkurenčních sil a v rámci analýzy vnitřního prostředí bude vyhotovena marketingový 

mix a SWOT analýza. 

3.2.1 Pest analýza 

Tato analýza prostředí analyzuje čtyři základní makroekonomické faktory. 

Politické, legislativní 

Pro analyzovaný subjekt a jeho předmět podnikání jsou v nejbližších letech nejvíce 

zavazující legislativní faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit vývoj tržeb a celkové 

fungování společnosti. V České republice má na starosti letecké předpisy, týkající se 

provozu dálkově řízených bezpilotních letounů, Úřad pro civilní letectví. Předpisem  

L2 – Pravidla létání v Doplňku X upravuje provoz těchto letounů (Letecký předpis L2, 

2014). Česká legislativa se v této oblasti inspiruje vývojem zákonů v zemích, kde je 

provoz bezpilotních letounů již více rozšířen, jako jsou například Spojené státy 

Americké. Je tedy pravděpodobné, že doporučením pro předpisy týkající se dronů 

vydané americkým úřadem provádějícím dozor nad bezpečností leteckého provozu 

FAA (Federal Aviation Administration) z 6. dubna 2016, se brzo budou řídit i tuzemské 

zákony. Doporučení pojednává o rozdělení dronů do různých váhových skupin, dle 

možnosti případného poranění lidí na zemi. 

Velké množství situací při provozování malých bezpilotních letounů je však stále 

legislativně neupravených. Zákonodárci nestíhají sledovat stávající pokrok 

v technologiích a především v oblasti bezpilotních letounů se nevyvíjí legislativa 

dostatečně rychle. Dá se tedy předpokládat budoucí skokový vývoj zákonů, které je 

nutné podrobně sledovat, aby nedošlo k jejich porušování. Subjekt musí být také 

připravený na změny, aby mohl obratně reagovat na vývoj trhu, který je velmi úzce 

spojen s případnými zákazy provozování určitých typů RC modelů, jako je tomu 

například aktuálně s tanky. Byla vydána vyhláška omezující prodej dálkově řízených 

tanků s airsoftovým dělem, které nabízí i analyzovaných subjekt a je tím tedy velmi 

výrazně ovlivněn (Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, ©2013 – 2016). Vzhledem 
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k tématu a rozsahu diplomové práce, jsou ale nejdůležitější faktory ty, které ovlivňují 

prodej a provozování bezpilotních letounů. Především je třeba se zaměřit na aktuálně 

platné zákazy a nařízení v oblasti provozování těchto bezpilotních letounů (Letecký 

předpis L2, 2014): 

- zákaz létání nad lidmi bez jejich souhlasu (koncerty, sportovní události, atd.), 

- zákaz létání ve vzdálenosti 5,5 km od letiště, 

- zákaz létání ve výšce přesahující 100 metrů nad zemí, 

- zákaz létání nad městy, cestami železnicemi a jinými zastavěnými oblastmi, 

- zákaz létání nad zakázanými, vojenskými a dalšími nebezpečnými zónami, 

- zákaz natáčení prostor a osob na soukromých pozemcích, 

- zákaz létání ve vzdálenosti nižší, než je dvojnásobek aktuální výšky letu od 

osob, dopravních prostředků a zastavěných oblastí, 

- zákaz letu v noci (od občanského západu slunce do občanského východu 

slunce), 

- zákaz létání bez patřičného povolení pod pokutou až 5 mil. Kč, 

- zákaz riskování srážky s jinými letadly ve vzduchu, 

- při letu musí vždy ovládající osoba udržovat vizuální kontakt s dronem, 

- vzlety se smí provádět pouze s písemným souhlasem vlastníka vzletové plochy. 

Ekonomické 

Tabulka 1: Makroekonomické ukazatele - skutečnost a prognóza (Vlastní zpracování dle  
MFČR, 2016a) 

Makroekonomické údaje 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
HDP v běžných cenách (mld. Kč) 4 023 4 042 4 077 4 261 4 495 4 657 4 831 
HDP reálné - meziroční růst (%) 2,0 -0,9 -0,5 2,0 4,6 2,7 2,6 
Inflace - meziroční růst (%) -0,2 1,4 1,4 2,5 0,8 0,8 1,1 
HDP nominální - meziroční růst 1,8 0,5 0,9 4,5 5,4 3,5 3,7 

 

Z tabulky je zřejmé, že vývoj makroekonomických ukazatelů je v následujících letech 

předpokládán příznivý. Nominální HDP je v posledních dvou letech na nejvyšší úrovni 

za celou dobu podnikání analyzovaného subjektu a vývoj zůstává nadále na poměrně 

vysokých hodnotách z historického hlediska. 
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Dalším ekonomickým faktorem, který je pro podnik důležitý, je vývoj na devizových 

trzích, který ovlivňuje nákupní ceny, ale také prodejní ceny v eurech na Slovensko. 

Díky dlouhodobým intervencím České národní banky se kurz české koruny pohybuje již 

od konce roku 2013 v hodnotách lehce převyšujících kurz 27 KČ/EUR. Znamená to 

tedy, že pro zasílání zboží na Slovensko má subjekt dlouhodobě stejné podmínky, které 

se dají označit jako velmi příznivé, jelikož v letech 2011 až 2013 se kurz české koruny 

pohyboval v rozmezí 24,3 Kč/Eur až 25,8 Kč/Eur a až díky intervencím se kurz 

skokově zvýšil. 

Vzniká ovšem otázka udržitelnosti tohoto kurzu, která je jen těžko odhadnutelná. Pokud 

Česká národní banka vytrvá a bude intervenovat i nadále, je udržitelnost i do budoucna 

jistá. Bankovní rada na svém posledním měnověpolitickém jednání rozhodla, že ČNB 

neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve, než v roce 2017 (ČNB, 

©2003 – 2016b). Alespoň do té doby je tedy udržitelnost kurzu velmi pravděpodobná. 

Tento kurz je výhodný pro prodej zboží na Slovensko, ale postupně docházející zásoby 

RC modelů v České republice ukazují, že se vzhledem k tomuto vývoji na devizovém 

trhu zvýší ceny dovážených RC modelů z Číny. Nákupní cena se ovšem zvedá pro 

všechny prodejce. Všichni tedy postupně zdražují a zákazníci jsou s tímto růstem 

srozuměni a nedá se očekávat výrazně snížená poptávka po nabízeném zboží. 

Úroková míra se analyzovaného subjektu přímo netýká, protože nevyužívá cizí zdroje 

financování. 

 

Graf 1: Vývoj kurzu CZK/EUR od roku 2011 do současnosti  (ČNB, ©2003 – 2016a) 
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Sociální 

Důležitým sociálním faktorem, který je nutné brát v úvahu, je životní úroveň 

potencionálních zákazníků. Nejedná se o nezbytný statek, který by musel zákazník 

koupit v každém případě. Ve většině případů se jedná o hobby zboží, které si člověk 

„dopřeje“ až v případě uspokojení prvotních potřeb. Cílovou skupinou jsou především 

děti, ale také muži v každém věku. Ženy o tento druh zboží mají zájem jen zřídka. 

Většinou právě pouze v případě koupě pro muže nebo dítě. Výjimkou jsou právě 

bezpilotní letouny, které uvažuje společnost nabízet také firmám k jejich podnikatelské 

činnosti. Z hlediska vzdělávání dětí volí zákazníci často modely na solární pohon, 

případně tzv. ARTR (almost ready to run), které si musí děti před používáním nejdříve 

samy složit. Z hlediska demografického je velkou výhodou sídlo ve východních 

Čechách a pobočka v Brně. Paradoxně jsou tyto lokality lepší než Praha, jelikož tam je 

nepřiměřeně vyšší poměr konkurence k zákazníkům než v Brně. 

Technologické 

V současné době je celý svět doslova zahlcený technologiemi všeho druhu. Je tedy 

samozřejmé, že RC modely se od tohoto trendu neodchylují. Právě naopak. Rozvoj 

technologií v oblasti dálkově řízených zařízení je aktuálně obrovský. Ještě nedávno  

(v roce 2013) byl největší technologickou vymožeností na trhu vrtulník, ke kterému 

bylo možné přidat kameru s velmi obyčejným rozlišením. Nyní každý měsíc přicházejí 

největší světoví výrobci RC modelů s novinkami, které doslova berou dech. Aktuální 

světová špička DJI přináší na trh s bezpilotními letouny, které se dokážou vyhýbat 

překážkám, jsou vybaveny GPS navigací, WIFI, kamerami s momentálně nejlepším 

rozlišením videa ultra HD, automatickým navrácením zpět „domů“, automatickým 

sledováním určitého pohybujícího se objektu, ovladači s dosahem až 5 km a mnohými 

dalšími technologickými vymoženostmi. Přitom všechny tyto technologie jsou dostupné 

běžnému uživateli za vcelku přiměřenou cenu okolo 40 tis. Kč (DJI, ©2016). Navíc již 

není žádným problémem si pořídit létající dron nebo vrtulník se základní verzí kamery  

a online přenosem videa do telefonu za cenu okolo 3 tis. Kč. Vývoj v této oblasti je 

nezadržitelný a dá se očekávat další technologický pokrok spojený s tímto odvětvím  

i v dalších letech, kdy by bezpilotní letouny měly například plnit funkci kurýrní 

společnosti (Connect, 2016). 
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3.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Pomocí této analýzy bude posuzováno postavení podniku v odvětví a jeho konkurenční 

pozice na trhu. Hodnoceno bude pět hybných sil podnikového prostředí. 

Vyjednávací síla odběratelů  

Nejčastější odběratelé jsou v první řadě občané. Jejich vyjednávací síla není nikterak 

vysoká. Analyzovaný subjekt není závislý na jednom konkrétním odběrateli. Pro 

zvažovaný projekt očekává, že se bude jednat o nárazové zapůjčení bezpilotních letounů 

před samotnou koupí a pro významné události, ať už sportovní, kulturní nebo životní, 

jako jen například svatba.  Zakoupení nebo půjčení RC modelu přitom zvažují 

především muži pro sebe a levnější varianty, které jsou spíše hračkami, jsou určeny 

z velké části dětem. Druhou významnou sortou odběratelů jsou podnikatelé, kteří 

mohou využívat služeb zapůjčených dronů pro podnikatelské účely. Samotná koupě pro 

ně zajímavá obvykle nebývá, protože se (více než u občanů) jedná o jednorázové 

zapůjčení na konkrétní projekt nebo ke konkrétní příležitosti. Společnost nemá 

momentálně žádného významného a pravidelného odběratele, ale do budoucna by jistě 

bylo žádoucí vybudovat stálou klientelu pro pravidelné zakázky. Ať už právnické, tak  

i fyzické osoby mají ovšem velmi snadnou možnost změny dodavatele. Je tedy nezbytně 

nutné poskytované služby neustále zdokonalovat a odběratelům poskytovat výhody 

oproti konkurenci, aby byla zajištěna spokojenost a dobré jméno, které se bude šířit 

mezi další potencionální zákazníky. Podrobný popis jednotlivých skupin odběratelů, 

bude rozebrán v analýze současného stavu na straně 47 až 50 v kapitole 3.4.3 Zákazníci. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů byla v předchozích letech u analyzovaného subjektu 

poměrně dost vysoká. V posledních letech se ji daří snižovat. Polovina nabízených 

produktů je dodávána výhradními dovozci do České republiky a není je tedy možné 

sehnat od jiného dodavatele. Jejich ztráta by byla značnou komplikací, ale ne 

neřešitelnou. Stejné zboží se dá ještě zakoupit přes zprostředkovatele, čímž by se sice 

snížila marže, ale produkty by v nabídce i nadále zůstaly. Druhá polovina zboží je 

dovážena několika prodejci, se kterými podnik spolupracuje. Nebyl by tedy problém se 

změnou jejich dodavatele. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Riziko vstupu konkurentů na stejný trh je velmi vysoké. Nabízený sortiment 

v posledních několika letech začíná získávat čím dál více na oblibě a zvyšuje se jeho 

popularita. Dá se tedy předpokládat vysoký nárůst konkurence v tomto odvětví a lze 

očekávat velký tlak z jejich strany. Jako existenční hrozbu to ovšem není považováno. 

Podnik má vybudované své místo na trhu, nabízí kvalitní produkty a služby, má spoustu 

spokojených a vracejících se zákazníků a má dobré vztahy s mnoha dodavateli. 

Vybudovat podobné postavení na trhu je pro začínající nové konkurenty velmi obtížné  

a nestane se tak rychle. Je ale důležité si postavení na trhu a nové konkurenty hlídat, 

často je analyzovat a nezaspat případný nástup silného protihráče.  

Hrozba vstupu nových substitutů 

Jedná se o velmi unikátní zboží, u kterého se nepředpokládají hrozby vstupu nových 

substitutů. Prodej levných RC modelů může být částečně nahrazován hračkami, ale 

prodej dražších, dálkově řízených modelů a pronájem malých bezpilotních letounů 

substitut na trhu nemá a je nepravděpodobné, že by se na trhu některý objevil. Pronájem 

malých bezpilotních letounů se v současnosti stále více rozšiřuje a postupně nahrazuje 

jak koupi levnějších modelů pro rekreační použití, tak natáčení ze vzduchu jinými, 

především staršími a dražšími, způsoby.  

Rivalita firem na daném trhu v současnosti 

Aktuální rivalita na daném trhu zabývajícím se prodejem RC modelů v posledních 

letech z důvodu vyšší kontroly dováženého zboží klesá. Řada prodejců upřednostňující 

nesmyslně nízkou marži v daném odvětví ukončila činnost a nyní je trh daleko zdravější 

s dostatečnými maržemi, jako tomu bylo před několika lety. Konkurentů v pronájmu 

dronů je v současnosti velmi málo, ale očekává se jejich nárůst v příštích letech. 

Aktuálně má povolení k leteckým pracím, které je potřeba pro provozování 

podnikatelské činnosti v podobě natáčení malým bezpilotním letounem za úplatu, pouze 

62 subjektů (Úřad civilního letectví, ©2011b). Velká většina z nich ale neprovozuje 

pronájem a ani nenabízí služby širší veřejnosti. Podrobnější analýza konkurence je 

uvedena v další části práce na straně 43 až 47 v kapitole 3.4.2 Analýza konkurence. 
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3.2.3 Marketingový mix 

Nástroje marketingového mixu produkt, cena, způsoby distribuce a propagace, které 

také patří do analýzy podnikového okolí podniku, jsou s ohledem na strukturu 

diplomové práce zpracovány v kapitole 4.4 Marketingový plán na straně 57 až 64. Jsou 

v nich totiž uváděny vlastní návrhy řešení, a také tyto nástroje vychází z informací 

zpracovávaných až v dalších částech této diplomové práce. 

3.2.4 SWOT analýza 

Tímto nástrojem jsou analyzovány interní faktory jako silné a slabé stránky a externí 

faktory jako příležitosti a hrozby, které ovlivňují strategické postavení firmy.  

Silné stránky 

- dlouhodobé zkušenosti v oblasti RC modelů 

- silný „brand“ 

- SEO optimalizace 

- výhodné nákupní ceny malých bezpilotních letounů i náhradních dílů 

- servis v ceně od dodavatelů 

- vysoká úroveň marketingových znalostí 

- spojení prodeje s pronájmem 

Hlavní výhodou oproti konkurenčním společnostem je dlouhodobá spolupráce 

s největšími českými dodavateli, takže i velmi příznivé nákupní ceny produktů a jejich 

následný servis. Díky tomu, že na trhu působí firma již od roku 2011, má své jméno  

a několik tisíc spokojených zákazníků, kteří budou informováni o nové službě a budou 

mít možnost ji se slevou využít. Další výhodou je nedávné spojení se špičkami v online 

marketingu v České republice. Spolupráce je zatím v začátcích, ale je již nyní zřejmé, že 

bude mít obrovský přínos pro veškeré nabízené produkty a služby. Navíc dlouhodobě 

skvěle propracované SEO optimalizace zajišťují okamžité zařazení internetových 

stránek na přední pozice ve vyhledávačích před konkurenci. Oproti konkurenci je také 

obrovskou výhodou spojení prodeje s pronájmem, protože si zákazník může dron 

vyzkoušet a později rovnou zakoupit. 
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Slabé stránky 

- neodbornost v oblasti filmařství 

- pouze malé zkušenosti s tvorbou kvalitních videí 

- menší podnik bez finančního zajištění 

- méně důvěryhodná právní forma 

Zkušenosti s tvorbou videí jsou bezpochyby základní slabinou analyzovaného subjektu. 

Kvalita natáčeného videa, ale také kvalitní scénář a kreativní nápady na použití kamery 

ve vzduchu by tedy minimálně ze začátku byly na nižší úrovni, ale zároveň by se tato 

slabá stránka dala využít jako příležitost a možnost se zlepšit. Velká většina konkurentů 

má podobný problém. Buďto mají zkušenosti s RC modely nebo s natáčením. Je tedy 

velká příležitost předčit konkurenci a zdokonalit obě tyto dovednosti současně. Další 

slabou stránkou je velikost analyzovaného subjektu a jeho finanční zajištění. Jedná se  

o fyzické osoby, které ručí celým svým majetkem. Pro rychlejší rozvoj podniku by bylo 

vhodné sehnat investora, s čímž souvisí právní forma podnikání. Pro některé 

spolupracující firmy nebo investory může být odrazující spolupráce s fyzickými 

osobami. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zvážit vytvoření důvěryhodnější formy 

podnikání, jako je například společnost s ručením omezeným. 

Příležitosti 

- zdokonalit dovednost natáčení a zpracování videa 

- nový nabízený produkt u ověřeného podniku 

- spojení s odborníky ve filmařství 

- expandovat s nabízenou službou i na Slovensko 

Jak je již zmíněno ve slabých stránkách, je velkou příležitostí zdokonalit dovednost 

natáčení videa, skloubit ji se zkušenostmi s RC modely a získat tím konkurenční 

výhodu. Jelikož se jedná o velmi rozdílné oblasti, patřil by subjekt k jedněm z prvních, 

kterým se to povedlo. Nabídka pronájmu zároveň s prodejem na již fungujících 

internetových stránkách je velkou příležitostí, kterou by bylo chyba nevyužít. 

S ohledem na dlouhodobé fungování internetového prodeje na Slovensku by bylo 

zajímavou příležitostí realizovat později projekt také na jejich trhu.  
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Hrozby 

- zneužívání pronájmů zákazníky 

- stoupající konkurence 

- legislativa 

- poškození cizí věci, ublížení na zdraví 

Největším problémem, který se obecně objevuje u pronájmů nejrůznějších typů (alespoň 

v České republice), je vztah pronajímatele k najímané věci. Běžně se člověk k věci, 

kterou nevlastní, chová velmi neopatrně. Navíc nabízené modely jsou na nešetrné 

používání velmi náchylné, takže by se mohlo stávat, že zákazníci budou zboží vracet 

poškozené. Tuto hrozbu by ale mělo eliminovat pojištění dronu a vratná kauce. Další 

hrozbou je stoupající konkurence. Pokud bude jejich nástup agresivnější a dobře cílený, 

mohl by podnik ztratit důležitý podíl na trhu hned ze začátku realizace projektu a už by 

ho jen těžce získával. Jak již bylo uvedeno v PEST analýze, velkou hrozbou se může 

stát regulace používání bezpilotních letounů. Státy momentálně nestíhají legislativně 

upravovat používání těchto zařízení, ale dá se očekávat jejich rychlé reakce 

s přibývajícími uživateli a především s přibývajícími incidenty. S tím souvisí i další 

hrozba. S provozováním malých bezpilotních letounů je spojena zodpovědnost za 

provoz tohoto zařízení. V případě poškození cizí věci nebo ublížení na zdraví je pak 

provozovatel letounu nucen hradit vysoké náhradní plnění (Letecký předpis, 2014). 

Tuto hrozbu lze ovšem eliminovat pojištěním, které je nezbytné. 

3.3 Analýza finanční situace 

Analyzovaný subjekt vede daňovou evidenci a bylo by značně komplikované sestavovat 

všechny výkazy, které vystavují společnosti vedoucí účetnictví. Pro účely sestavení 

finančních záměrů by tedy měl postačit přehled příjmů a výdajů. Podrobný rozbor 

aktuální finanční situace podniku tedy analyzuje finanční vývoj z hlediska vývoje 

příjmů, výdajů, výsledků hospodaření, odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění a daňových výdajů. Zjišťuje také meziroční vývoj dlouhodobého hmotného 

majetku, zásob, pohledávek a závazků a na základě tohoto vývoje bude dopočítán 

upravený výsledek hospodaření, který je více vypovídající o aktuální finanční situaci 

podniku. 
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V následujících dvou tabulkách jsou informace z každoročních daňových přiznání spolu 

s informacemi z „Tabulky D“ přiznání k dani z příjmů fyzických osob, bez kterých by 

výstupy z daňové evidence byly velmi zavádějící. Jednotlivé hodnoty jsou podrobněji 

rozebrány pod tabulkami 2 a 3. 

Tabulka 2: Finanční vývoj podniku v tis. Kč (Vlastní zpracování dle daňových přiznání, 2016) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
Příjmy 963 1295 2499 2715 3560 
Výdaje 646 1096 3105 2149 3749 
VH 317 199 -606 566 -530 
SP a ZP 68 70 0 109 45 
Daň z příjmů 20 0 0 0 0 
VH po odvodech 274 129 -606 457 -234 

 

Tabulka 3: Vývoj majetku, pohledávek a závazků v tis. Kč (Vlastní zpracování dle tabulky D 
daňového přiznání, 2016) 

Položka 2011 2012 2013 2014 2015 
DHM 0 0 205 124 83 
Zásoby 65 153 529 892 776 
Pohledávky 76 297 428 54 50 
Závazky 283 402 50 355 109 
Upravený VH 132 319 458 60 -149 

 

3.3.1 Příjmy 

Vývoj příjmů, které můžeme označit jako tržby z prodaných výrobků, zaznamenávají 

každoroční růst. Je ovšem důležité si rozčlenit jejich původ na stánkový předvánoční 

prodej v obchodních centrech koncem každého roku a příjmy z prodeje zboží po 

internetu. 
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Graf 2: Vývoj příjmů v tis. Kč (Vlastní zpracování, 2016) 

Z grafu je zřejmé každoroční zvýšení tržeb. Nejvýraznější meziroční nárůst byl 

zaznamenán v roce 2013, kdy došlo téměř k jejich zdvojnásobení. Tento růst vychází 

z většího počtu předvánočních stánků. S tím ovšem souvisí i zvýšení výdajů spojených 

s provozem stánků, pronájmy a mzdy brigádníků. Velmi pozitivně lze hodnotit vývoj 

tržeb internetových obchodů, kde byl v prvních dvou letech zaznamenán nárůst tržeb  

o 33% a v dalších letech dokonce o 51% a 46%. Tento trvalý růst je spojen také  

s rostoucími výdaji, které jsou momentálně do rozvoje internetových obchodů 

investovány. Největší změny, které se poslední roky připravují, byly spuštěny až na 

konci roku 2015 a již nyní za první 4 měsíce roku 2016 jsou neuvěřitelné znát. Aktuálně 

podnik generuje za první třetinu tohoto roku nárůst tržeb o neskutečných 145%. 

V případě udržení tohoto růstu po celý rok by se tržby mohly vyšplhat až na částku 

okolo 7,5 mil. Kč, čímž by podnik dokázal, že investice a ztráta minulého roku byla 

pouze odrazovým můstkem pro další působení společnosti na trhu s RC modely. 

3.3.2 Výdaje 

Vývoj výdajů podniku je ovlivněný obrovskými investicemi do rozvoje v roce 2015. 

Jedná se především o náklady spojené s novým designem stránek www.RCprofi.cz, dále 

o investice do synchronizací, které by měly dlouhodobě vést ke zvýšení tržeb. 
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Graf 3: Vývoj výdajů v tis. Kč (Vlastní zpracování, 2016) 

Výdaje rostou nepřiměřeně rychle k vývoji tržeb. Jedná se ale o jednorázové výdaje, 

které by měly zvyšovat (a z dosavadních výsledků také velmi výrazně zvyšují) tržby 

v dlouhém období. Výdaje roku 2013 byly téměř třikrát vyšší oproti roku 2012 kvůli 

provozování čtyř stánků v předvánočním období. S tím ovšem souvisí také zvýšení 

příjmů tohoto roku. 

Obrovský nárůst výdajů si zaslouží podrobnější analýzu a rozčlenění. 

 

Graf 4: Struktura výdajů roku 2015 v tis. Kč (Vlastní zpracování) 
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Jako každý rok je největší část výdajů i v roce 2015 vynaložena na nákup zboží. 60% je 

ovšem oproti jiným rokům velmi málo, protože běžně v předchozích letech výdaje na 

nákup zboží představovaly více jak 90% výdajů analyzovaného subjektu. Nyní byly 

kromě zboží největší částky vynaloženy na výdaje za lidské zdroje, úpravu webových 

stránek a marketing. Všechny tyto tři oblasti úzce souvisí s rozvojem internetového 

obchodu, a tedy s investicemi do rozvoje s očekávaným efektem růstu v následujících 

letech. 

3.3.3 Majetek, závazky a pohledávky 

Vývoj majetku, závazků a pohledávek je velmi důležitý, jelikož v datech z daňové 

evidence vysvětlují uvedené hodnoty příjmů a výdajů. Bez vyčíslení těchto pohybů není 

možné určit skutečný výsledek hospodaření.  

 

Graf 5: Stav majetku, závazků a pohledávek k 31.12. v tis. Kč (Vlastní zpracování) 

Vývoj dlouhodobého majetku je ovlivněn nákupem auta v roce 2013 a jeho 

postupným odepisováním.  

Vývoj zásob je ovlivněn větším počtem položek nabízených na e-shopech. Zákazníci 

vyžadují okamžité odesílání a tím se zvyšuje nutnost peněz vázaných v zásobách.  

Vývoj pohledávek je ovlivněn změnou využívané kurýrní společnosti. V letech  

2012 a 2013 subjekt využíval služeb společnosti Intime, která má splatnost dobírkových 

částek od zákazníků do 14 pracovních dnů. Nejvyšší tržby generované v posledních 
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dnech před Vánocemi tedy byly vyrovnány až v následujícím roce (což opět velmi 

výrazně ovlivňuje výsledek hospodaření daného roku vycházející z daňové evidence). 

V ostatních třech letech subjekt spolupracoval s přepravní společností PPL, která hradí 

dobírkové částky maximálně do 10 pracovních dnů, většinou do 5 pracovních dnů  

a díky tomu jsou pohledávky velmi výrazně sníženy. Nejedná se o nedobytné nebo 

dlouhodobé pohledávky. Všechny pohledávky byly vyrovnány v době splatnosti. 

Vývoj závazků ke konci roku závisí na nákupu zboží v posledních dnech roku. 

Všechny jsou ale vždy hrazeny v době splatnosti. Nejedná se o žádné dlouhodobé 

závazky.  

3.3.4 Výsledek hospodaření 

Vývoj výsledku hospodaření po zdanění je velmi ovlivněn meziročními změnami 

pohledávek, závazků, majetku a především zásob. Daňová evidence totiž nezohledňuje 

změny hodnot těchto položek v čase, takže například kvůli zvýšení zásob o 376 tis. Kč, 

dlouhodobého majetku o 205 tis. Kč, pohledávek 131 tis. Kč a poklesu závazků  

o 352 tis. Kč se podnik dostal v roce 2013 do obrovské účetní ztráty, která ovšem 

nekoresponduje s reálným výsledkem hospodaření. Pokud se ovšem zohlední všechny 

tyto faktory na vývoj zisku, je zřejmé, že byl podnik v roce 2013 naopak nejvíce 

úspěšný.  

 

Graf 6: Vývoj upraveného výsledku hospodaření v tis. Kč (Vlastní zpracování) 
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V uvedeném grafu jsou položky upraveny o meziroční změny majetku, závazků  

a pohledávek, které daňová evidence nezachycuje a tím výrazně zkresluje výsledek 

hospodaření. Postupný růst zisku byl velmi výrazně zastaven v roce 2014, kdy podnik 

začal inovovat své internetové stránky a kompletně všechny procesy, které by měly 

dlouhodobě zajistit vyšší příjmy, což je vidět nejen na výdajích roku 2014, ale také na 

zvýšení závazků. Tyto inovace pokračovaly v roce 2015 a částečně budou ještě 

zasahovat i do roku 2016. Podrobný rozbor těchto investic je zaznamenán v analýze 

výdajů této analýzy finanční situace. 

3.4 Analýza trhu, zákazníků a konkurence 

Tato část diplomové práce navazuje na Porterův model pěti konkurenčních sil z kapitoly 

3.2.2 na straně 33 a 34, ve kterém byl uveden první pohled na konkurenci. Nyní bude 

tato analýza pokračovat a bude prohlubovat zmíněné poznatky. 

3.4.1 Analýza trhu 

Nejdříve je důležité stanovit trh, na který se subjekt chystá vstoupit. V první etapě by 

bylo nejvhodnější začít pouze v České republice a dále, v případě úspěchu, začít 

uvažovat i o slovenském trhu. Vzhledem k aktuální situaci podniku, kdy působí v České 

republice i na Slovensku se tato varianta jeví jako vhodné pokračovaní dalšího vývoje. 

S přihlédnutím ke skutečnosti provozování dosavadní činnosti po internetu a požadavku 

pokrytí celé České republiky je nejlukrativnějším trhem z hlediska způsobu nabídky 

služeb trh internetový. Větší potenciál pro poskytování služeb spojených s nutností 

fyzické přítomnosti v místě provozování malého bezpilotního letounu je spojen 

s místem podnikání, které je v současné době v Chrudimi a v Brně. V okolí těchto měst 

je tedy ještě o něco větší pravděpodobnost úspěchu realizace analyzovaného projektu. 

Výhodou ovšem je, že zákazníci v převážné většině případů nevyžadují fyzickou 

přítomnost prodávajícího. 

3.4.2 Analýza konkurence 

V analýze trhu byl určen hlavní trh, na který by se měl subjekt při realizaci tohoto 

projektu zaměřit. V této části bude podrobněji zkoumána aktuální konkurence působící 

na stejném trhu. Jedná se o konkurenty, kteří byli vyhledáni pomocí nejpoužívanějších 
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internetových vyhledávačů v České republice - Google.cz (©2016) a Seznam.cz 

(©2016). Touto cestou totiž pravděpodobně půjde většina potenciálních zákazníků. 

dron-pujcovna.cz 

Tento konkurent nabízí natáčení, střih a také půjčení dronu. Cena za natáčení a střih je 

individuální a začíná od 5000 Kč, samotné půjčení vychází na 900 Kč na hodinu, 

případně 3000 Kč za den včetně zaškolení. Pro více dnů je možné se na ceně domluvit 

individuálně. Vratná kauce je konkurentem stanovena ve výši 5000 Kč. Kvalita 

zpracování videí se odvíjí od použitých dronů. Pro natáčení používají DJI S900 a DJI 

Inspire 1 a nahrávací zařízení Canon 5D. Ukázky jejich práce jsou převážně z oblasti 

dokumentování sportovních akcí a svateb. Provozovatelem internetových stránek je 

Nikola Dedíková. Na serveru rejstrik.penize.cz (©2000 – 2016) se povedlo dohledat, se 

kterými společnostmi je tato osoba spojená. Jedná se o DRONPRO s.r.o. Tato 

společnost byla založena 24.11.2015 se základním kapitálem 1000 Kč. Jedná se tedy  

o velmi mladou společnost, ve které je zainteresována jednatelka Nikola Dedíková  

a společník Alexandr Novotný. Dle zakladatelských dokumentů bylo dále zjištěno, že se 

jedná o mladé podnikatele s rokem narození 1992 (Veřejný rejstřík a sbírka listin, 

©2012 – 2015). Tato společnost však nemá registrovaný žádný dron pro provozování 

leteckých prací. Jediný dron, který je registrovaný na tuto společnost, na jméno 

jednatelky Nikoly Dedíkové nebo společníka Alexandra Novotného je dron DJI 

Phantom 3, který je dle informací uvedených na jejich internetových stránkách určen 

pro půjčování (Dron-pujcovna, ©2016). Dá se tedy důvodně předpokládat, že službu, 

při které nabízí současně i natočení videa a střih, provozují nelegálně (Úřad 

civilního letectví, ©2011b). 

Tato společnost má dobře zpracované internetové stránky, kvalitní SEO optimalizaci, 

díky které se ve vyhledávačích zobrazuje velmi vysoko, ale kvalita zpracovaných videí 

a absence základního povolení pro poskytování služeb v této oblasti dokládá předpoklad 

jisté nezkušenosti a neprofesionality. Je ale nutné s tímto konkurentem dále 

kalkulovat a monitorovat jeho vývoj (Dron-pujcovna, ©2016). 
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dronskamerou.cz 

Dalším konkurentem je společnost spadající do skupiny InDigit group s.r.o, která nabízí 

své služby v oblasti pronájmu malých bezpilotních letounů na internetových stránkách 

www.dron-video.cz a www.dronskamerou.cz. Nabízí pouze kompletní služby spojené 

se zpracováním videa. Jedná se o společnost, která spolupracuje s firmami, jako jsou 

Adidas, Televize Prima, Česká televize, iDnes.cz, mobilmania.cz a mnoho dalších 

(Dron-video, ©2016; Dronskamerou, ©2013 - 2015). 

Jednoznačně se jedná o společnost, ze které je dobré si brát příklad a učit se z jejich 

zkušeností, ale nejedná se o přímého konkurenta se stejnými zákazníky  

a nabízenými službami. Zaměřuje se na spolupráci s televizí a nadnárodními 

společnostmi. Její projekty jsou svou velikostí pro aktuální zamýšlené rozšíření 

podnikatelské činnosti nezvládnutelné. Dále již tedy nebude tento konkurent podrobněji 

analyzován. 

pujcovna-dron.cz 

Stejně jako v případě předchozích dvou uvedených konkurentů, je i u tohoto velmi 

obtížné dohledat samotného provozovatele. Na internetových stránkách jsou pouze 

telefonní čísla a e-mailové adresy. Pomocí serveru www.cislo.info (©2013 - 2016) se 

povedlo spojit telefonní číslo se jménem Mgr. Štěpán Luťanský. Na stránkách 

www.rejstrik.penize.cz (2016) bylo zjištěno, že se jedná o podnikatele, působícího od 

roku 1990 v oblasti fotografických činností. Internetové stránky byly vytvořeny v roce 

2015, takže se dá předpokládat, že v této oblasti podniká opět pouze krátkou dobu. Cena 

nabízených služeb bez DPH se pohybuje od 2200 Kč za půjčení dronu na den, 4500 Kč 

na týden a v případě natáčení videa pronajímatelem se cena pohybuje od 1100 Kč za 

hodinu. Ve spojitosti s průzkumem tohoto konkurenta byla vynaložena snaha na 

kontaktování a upřesnění nabízených produktů (především druh zapůjčovaných malých 

bezpilotních letounů), ale neúspěšně. Zpracování a koncept stránek je neprofesionální. 

Stránky jsou vytvořeny zastarale, nepřehledně a působí lacině. V případě nabízení 

podobných služeb je dle názoru autora této práce nutné kvalitní a moderní zpracování 

prezentačních stránek. Přece jen se jedná o služby, nabízející moderní technologie a na 

zákazníka nemůže působit přesvědčivým dojmem, když by si tyto nejnovější 
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technologie měl půjčovat od prodejce, který sám s dobou nestíhá jít (Půjčovna dronů, 

©2015 – 2016). 

Tento prodejce není shledáván jako potencionálně nebezpečným konkurentem ve 

zvažované oblasti rozšíření podnikatelského záměru. 

tridvajedna.cz 

Společnost s ručením omezeným 321 CREATIVE CREW s.r.o. je především grafické 

studio, které také nabízí pronájem RC modelu s pilotem. Opět se jedná, podobně jako  

u společnosti dronskamerou.cz, o pronájem spojený s poskytnutím pilota a kameramana 

v jedné osobě. Sestříhání videa ale cena nezahrnuje. K natáčení využívají model DJI 

Phantom 3 Proffesional. Cena za jednu hodinu natáčení stojí 1500 Kč a cena za celý 

natáčecí den stojí 5000 Kč. Nejedná se o společnost, která by cíleně vyhledávala 

zákazníky za účelem půjčování dronů. 321 Creative Crew je grafické studio, které jako 

doplňkovou službu nabízí svým klientům i možnost natáčení videa ze vzduchu  

(321 Creative Crew, ©2016).  

Nejedná se tedy přímo o konkurenta, který by přicházel se stejným 

podnikatelským záměrem a konceptem zapůjčování dronů. 

pujcitdrona.cz 

Tento konkurent, sídlící v Praze, má velmi působivě propracované prezentační stránky. 

Z online dostupného živnostenského rejstříku (©2005) bylo zjištěno, že se jedná o nově 

založený subjekt. Vznik oprávnění je datován na 21.10.2015 a jedná se o Marka 

Růžičku. Stejně, jako v případě dron-pujcovna.cz se jedná o mladého podnikatele 

narozeného v roce 1993. Tento se ovšem s registrací půjčovaného dronu nezabýval 

vůbec a nyní se tedy dá předpokládat, že nabízí k zapůjčení model model DJI Phantom 

3 Proffesional nelegálně (Úřad civilního letectví, ©2011b). Ceny zapůjčení se liší dle 

doby, na kterou si zákazník dron pronajme. Cena začíná na 2500 Kč na den + 200 Kč 

v případě prvního zapůjčení kvůli zaškolení. V nabídce je také možnost půjčení 

příslušenství, jako je například náhradní akumulátor za 500 Kč na den nebo tablet 

s aplikací pro online přenos za 700 Kč (Půjčit drona, ©2016). 
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Ačkoli se jedná o nového a mladého konkurenta bez potřebných povolení, je třeba ho 

dále sledovat.  

andruvision.cz 

 Provozovatelem těchto stránek je Petr Mišák. Dle Ústavu civilního letectví (©2011b) 

má udělené povolení k leteckým pracím, které je nutné pro legální natáčení videa pro 

zákazníka za úplatu. Takto registrovaný má stroj Tarot T810. Dále má registrován dron, 

pro kterého nemá zřízené povolení k leteckým pracím, ale může jej používat pro 

podnikatelskou činnost. Jedná se o DJI Phantom 3 Proffesional. Internetové stránky 

mají jistou kvalitu. Jsou přehledné a moderní. Pan Mišák nabízí pouze službu spojenou 

s pronájmem pilota – kameramana. Půjčit samostatně dron bohužel není možné. Pokusil 

jsem se tohoto konkurenta nezávisle kontaktovat pro zjištění nabízených cen. Jedna 

hodina u tohoto poskytovatele vychází na 1500 Kč a celý den na 6000 Kč bez sestříhání 

videa. Sestříhané video závisí na délce a náročnosti a je stanoveno individuálně  

(Mišák, 2016). 

Kvalitní poskytovatel pronájmu dronů se zkušenostmi, kvalitním webem a legálně 

registrovanými stroji. 

Jako největší hráči na trhu tedy byly zjištěny společnosti spadající do skupiny InDigit 

group s.r.o., které nabízejí pouze pronájem dronů spolu s pilotem, který je zároveň 

kameramanem. Stejné služby nabízí pan Mišák. Společnost Dronpro a pan Růžička 

nabízejí jak půjčení dronu bez pilota, tak i s ním. Pan Luťanský a společnost  

321 Creatiwe Crew nebyly shledány jako přímá konkurence přesto, že nabízejí podobné 

služby. Ceny za půjčení dronu na den se u konkurence pohybují od 2700 Kč. Jedná se 

vždy o model značky DJI modelové řady Phantom, který je svou cenou, kvalitou, 

odolností a jednoduchým ovládáním ideální volbou pro provozování půjčovny. 

3.4.3 Zákazníci 

S rostoucí poptávkou po prodeji bezpilotních letounů se čím dál více zákazníků začíná 

zajímat také o možnosti pouhého zapůjčení těchto modelů. Většinou se jedná o půjčení 

na jednorázovou akci, kterou si chtějí lidé natočit ze vzduchu a navíc ve vysoké kvalitě. 

Nejčastěji se jedná o svatbu, kulturní akce, sportovní akce, prezentace firmy nebo 
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výrobku a mnohé další. Při sestavování následujících skupin zákazníků je vycházeno 

z dlouhodobých zkušeností s prodejem RC modelů obou majitelů. Je také přihlédnuto 

k názorům a požadavkům zákazníků dle zkušeností majitelů i zaměstnanců. Dále byly 

výsledky korigovány s nejzkušenějšími zaměstnanci z předvánočního stánkového 

prodeje z Galerie Vaňkovka, kde každoročně přicházejí do styku se stovkami 

zákazníků, kteří mají nejrůznější požadavky a přání v oblasti dálkově řízených modelů. 

Také bylo přihlédnuto k zakázkám konkurence, kterými se prezentují na svých 

internetových stránkách. Ty nejzajímavější a největší totiž patří k základním prvkům 

propagace.  

Občané 

Jednou z nejrozšířenějších skupin zákazníků, kteří si chtějí dron vypůjčit kvůli natáčení, 

jsou občané. Účely pronájmu se mohou lišit od těch nejvíce předpokládatelných, až po 

ty nejbláznivější. Lze uvést například události, jako je svatba, oslava narozenin, 

zdokumentování vlastního domu nebo zahrady, natočení sportovních výkonů, ale také je 

možné se setkat s více kreativními nápady na využití, jako je online sledování vodních 

hladin rybáři, kteří se chtějí nad vodou podívat, kde všude se na hladině vyhřívají ryby. 

Bohužel se vyskytují i zákazníci, kteří by rádi využili natáčení videa pro sledování 

jiných osob. V případě zjištění těchto pohnutek bude bez výhrady zapůjčení zakázáno. 

Nejedná se totiž o legální činnost. Této problematice se práce věnuje na straně  

29 a 30 v kapitole 3.2.1 Pest analýza. 

Podnikatelé a společnosti 

Druhou velkou skupinou jsou podnikatelé a společnosti v nejrůznějších oborech. 

Prozatím se analyzovaný subjekt setkal s následujícími okruhy potencionální 

spolupráce, které by v případě realizace tohoto podnikatelského plánu, mohly být 

vyslyšeny. 

Stavebnictví. Velmi široký trh, kde jsou obrovské příležitosti pro získání zakázek. 

Téměř každá stavba je v průběhu výstavby a také po úspěšném dokončení před 

předáním majiteli podrobně dokumentována. Za kvalitní zpracování fotodokumentace  

a případně i videodokumentace se v tomto oboru platí nemalé částky. Developeři tedy 
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jistě patří mezi zajímavé a velké potencionální zákazníky. S tímto odvětvím souvisí  

i další – trh s nemovitostmi. 

Nemovitosti. Ať už prodej, pronájem, či odhad nemovitostí – ke všem těmto činnostem 

je nutností kvalitní zpracování dokumentace nemovitosti. Realitní kanceláře již 

analyzovaný podnik několikrát kontaktovaly, ale vždy se objevil problém v poměru 

ceny a kvality. Na vyzkoušení byl dron buďto příliš drahý, nebo s málo kvalitním 

záznamem videa. Analyzovaný záměr by tedy tento problém dokonale řešil. 

Event agentury. Zprostředkovatelé firemních akcí, narozeninových oslav, veletrhů  

a dalších akcí patří bezpochyby mezi velmi zajímavé potencionální zákazníky. 

Svatební agentury. Málokterá nevěsta by nechtěla mít natočenou svou životní událost 

ze vzduchu. V současné době nebyla průzkumem trhu vyhledána žádná svatební 

agentura, která by tyto služby nabízela. V zahraničí (především ve Spojených státech 

Amerických) je natáčení svateb malými bezpilotními letouny čím dál běžnější 

záležitostí a lze očekávat, že se tento trend v nejbližší době dostane také do ČR. 

Marketingové agentury. Pro propagaci svých klientů využívají nejrůznější filmařskou 

techniku. Dá se předpokládat, že větší agentury budou vyžadovat vlastní bezpilotní 

letoun (jak bylo zmíněno v analýze konkurence na straně 43), ale ty menší budou 

bezpochyby rádi využívat služeb půjčovny těchto RC modelů. 

Zemědělství a lesnictví. Monitoring zemědělských plodin v průběhu roku a hledání 

případných škůdců je běžnou praxí. Pro sledování ze vzduchu do obrovské vzdálenosti 

bez nutnosti vstupovat do pole a bez sebemenšího poškození sledovaných plodin je 

použití bezpilotních letounů tou nejvhodnější variantou. 

Propagace vlastní firmy (výrobků). V neposlední řadě jsou zde propagační firemní 

videa, do kterých jsou vyžadovány efektní záběry ze vzduchu. Případně jsou 

požadovány tyto záběry pro prezentaci konkrétního výrobku nebo prostředí společnosti, 

pro které je zajímavý pohled z oblohy. Konkurence například natočila velmi zajímavé 

záběry při sklizni obilí (Andruvision, ©2015). Uplatnění se očekává i v oblasti 

propagace golfových hřišť, lanových center, lyžařských středisek a mnoha dalších míst 

sloužících pro zábavu lidí. 
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Filmařství. Toto odvětví je zde uvedeno pouze pro doplnění a pro případný budoucí 

rozvoj v oblasti půjčování dronů. Neočekává se, že by se pro tento obor hojně využívalo 

zamýšlených služeb. Pro filmařský průmysl jsou k dispozici ještě kvalitnější a dražší 

stroje v hodnotách několik set tisíc korun. 

Záchranné složky státu. Dle serveru securitymagazin (2015) byla policii České 

republiky zamítnuta možnost nákupu bezpilotních letounů v hodnotě 9 mil. Kč  

a v nadcházejících letech budou státní složky nuceny využívat outsourcingu těchto 

služeb. Toto řešení ovšem přináší státu značné výhody, jelikož odpadá nutnost  

o technický servis a obnovu dronů a není nutné zaškolovat personál a platí se pouze za 

konkrétní zásahy a využité služby. Článek dále uvádí příklady použití bezpilotních 

letounů integrovanými záchrannými sbory v minulých letech. „Pomocí dronů byly 

monitorovány povodně v roce 2013 nebo sesuv na dálnici D8. Byly úspěšně testovány 

pro integrovaný záchranný systém (IZS) při simulaci pádu dopravního letadla. Použití 

dronů se osvědčilo například po výbuchu v muničním skladě na Zlínsku, kdy kvůli 

vysokému riziku neustálých výbuchů nebylo k monitoringu možné využít klasický 

vrtulník s lidskou posádkou.“ 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Vlastní návrhy řešení vychází z analýzy současného stavu a pokračují dle struktury 

podnikatelského plánu uvedeného v teoretické části na straně 15 až 17 v kapitole  

2.1.3 Struktura podnikatelského plánu. 

4.1 Shrnutí 

Výsledkem této části diplomové práce je najít co nejvěrnější pohled pro majitele, tedy 

autora této práce, na způsob realizace navrhovaného rozšíření podnikatelské činnosti  

o pronájem malých bezpilotních letounů. Je zjišťována cesta, kterou je nezbytné 

absolvovat. Ta začne výběrem bezpilotního letounu a spojenými povinnostmi s koupí  

a registrací. Dále marketingovým plánem, který stanoví nabízenou službu, způsoby její 

propagace, distribuce a její cenu. Finanční plán se zaměřuje na stanovení nákladů, tržeb 

a zisku spojených s realizací zamýšleného rozšíření podnikatelské činnosti. Na závěr 

této části diplomové práce budou zhodnoceny a shrnuty vlastní návrhy řešení celé této 

kapitoly. 

4.2 Popis podnikatelského záměru 

Z pohledu majitelů analyzovaného subjektu, kteří se v odvětví pohybují již 5 let, vznikla 

na trhu s dálkově řízenými modely mezera, kterou by rádi využili. Aktuálně nabízí 

prodej RC modelů, ale z požadavků zákazníků je zřejmý narůstající zájem po zapůjčení 

především dražších a kvalitnějších malých bezpilotních letounů pro osobní  

i podnikatelské účely. Velkou výhodou společnosti je široká stávající klientela, 

zajímající se o RC modely, díky které by vstup na trh a získání tržního podílu měl být 

rychlejší a snadnější. Konkurence na tomto trhu je zatím minimální, jelikož se jedná  

o úplně nový trh. Je tedy vhodný čas pro rozšíření podnikatelské činnosti právě tímto 

směrem a pokusit se uspět na trhu nabízející službu pronájmu dronů. Pokud se podaří 

včasné a kvalitní zavedení této služby na trh, tak by tím mohl podnik získat rozhodující 

konkurenční výhodu. 

4.3 Postup realizace analyzovaného projektu 

V následujících několika bodech budou podrobně rozebrány jednotlivé nutné kroky, 

vedoucí k úspěšné realizaci analyzovaného podnikatelského plánu. Nejdříve je nutné si 

vybrat kvalitní stroj, který bude pro pronajímatele, ale i nájemce nejvhodnější. Dále 
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zařídit potřebné registrační a pojišťovací povinnosti vyplývající ze zákona (Zákon  

o civilním letectví, 1997). V další části si stanovit služby, které budou zákazníkům 

nabízeny. 

4.3.1 Výběr a koupě malého bezpilotního letounu 

Při výběru je nutné zvážit veškeré funkční vybavení, které by mohlo být vyžadováno 

případnými zájemci. Následující informace byly čerpány z internetových stránek 

analyzovaného subjektu www.RCprofi.cz (©2016). 

Atraktivita pro zákazníka 

V první řadě je nutné si pokládat otázku atraktivity dronu pro zákazníka. Pokud bude 

půjčovna bezpilotních letounů nabízet stroj, který nikdo nezná, nejsou k němu žádné 

ohlasy a recenze, tak pro zákazníka není jeho zapůjčení natolik zajímavým, jako 

v případě nabídky některé z nejznámějších značek. Z tohoto důvodu je bezpochyby 

správným krokem začít vybírat dron světoznámých značek, jako jsou DJI, Yuneec, 

Traxxas, Blade nebo Walkera. 

Kamera 

Nutností je kvalitní kamera s rozlišením alespoň HD a fotografie s rozlišením  

alespoň 12 megapixelů. Video musí být přenášeno online do mobilního zařízení, aby 

byla zaručena přesnost při natáčení. Pilot musí mít přehled nad tím, co v daný okamžik 

točí a jestli má správně nastavenou kameru. Velkou výhodou je stabilizační závěs 

kamery, který některé drony nabízejí. 

Dosah 

Dle české legislativy musí pilot dronu mít vizuální kontakt s ovládaným zařízením 

(Úřad civilního letectví, ©2011a). Tím se podstatně snižují nároky na dosah ovladače. 

Dosah ovladače se pohybuje od 200 metrů u těch nejlevnějších až po 5 km  

u těch dražších modelů. Viditelnost je ovšem maximálně 500 metrů, takže není nutné 

vybírat drony s největším dosahem. 
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GPS 

Naprostou nutností je technologie GPS, která model pomáhá stabilizovat, dokáže model 

vrátit do místa, odkud vyletěl a dokáže sledovat určitý objekt pomocí funkce  

„follow me“1.  

Výdrž a nabíjení 

Výdrž na jedno nabití se pohybuje u dálkově řízených modelů od 10 do 60 minut. 

Vhodné je vybrat model, který má možnost rychlé výměny akumulátoru a mít jich při 

jedné zakázce připravených několik a postupně je střídat. Doba nabíjení se pohybuje od 

jedné hodiny až do pěti hodin. Delší doba nabíjení je tedy spojena s pořízením většího 

množství akumulátorů. 

Letová rychlost 

Při některých zakázkách vyžadují záběry určitou rychlost (například při sledování 

sportovce nebo zvířat v pohybu). Tyto bezpilotní letouny mohou dosahovat maximální 

rychlost přesahující 100km/h. Při této rychlosti se jedná spíše o sportovní létání, než  

o snahu vytvoření kvalitního videozáznamu nebo fotografií ze vzduchu. 

Náhradní díly a servis 

V případě půjčování a častého létání je nutná dostupnost náhradních dílů, jejich příznivá 

cena a v ideálním případě také autorizovaný servis, který se postará o větší opravy, 

které nelze řešit pouze výměnou dílů. 

S ohledem na zmíněné parametry byly vybrány vhodné alternativy a budou porovnány 

v následující tabulce. Subjektivní hodnocení některých porovnávaných aspektů je 

hodnoceno od 1 do 5, kde 1 je vynikající a 5 nedostatečný. Byly zvoleny RC modely 

s ohledem na začínající činnost podnikatelského subjektu v tomto oboru a v případě 

úspěšného vstupu na trhu je dále doporučováno zvažovat koupi dalšího, ještě 

kvalitnějšího dronu. Pro prozkoumání trhu a požadavků ze strany zákazníků byly 

vybírány RC modely s hodnotou do 80 tis. Kč, které jsou již dostatečně kvalitní pro 

poskytování zmiňovaných služeb, ale stále ještě nepatří mezi špičku, která by v tuto 

chvíli byla nejspíše zbytečná a ze strany zákazníků nedoceněná. 

                                                
1 Dron díky této funkci automaticky následuje sledovaný objekt a zachycuje každý pohyb z jedinečné 
perspektivy (DJI, ©2016). 
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Tabulka 4: Porovnání malých bezpilotních letounů (Vlastní zpracování dle RCprofi, ©2016) 

Parametry Blade Chroma AP 
Combo 

DJI Phantom 3                               
Professional Walkera X800 FPV 

Atraktivita 3 1 2 
Rozlišení kamery HD 1280x720p Ultra HD 4096x2160p Full HD 1920x1080p 
Fotoaparát 16 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 
Online přenos videa ANO ANO ANO 
Stabilizátor (závěs) tříosý tříosý dvouosý 
Dosah 0,5 km 2 km 1 km 
GPS ANO ANO ANO 
Výdrž baterie 15 - 20 minut 25 minut 40 minut 
Doba nabíjení 75 minut 90 minut 90 minut 
Rychlost 64 km/h 57 km/h 97 km/h 
Náhradní díly, servis 3 1 5 
MO cena 25 999 32 490 69 999 
VO cena bez DPH 19 338 23 896 51 870 
Celkové hodnocení 3. 1. 2. 

 

 

 

 

Výsledkem porovnání těchto tří malých bezpilotních letounů vyšlo s ohledem na 

hodnocené parametry nejlépe pro DJI Phantom Professional 3. Značka DJI patří mezi 

světovou špičku a drony řady Phantom jsou nejznámějšími „profi“ modely v této 

oblasti. Rozlišení kamery je z porovnávaných variant nejlepší. Doba letu není tak 

dlouhá, jako u modelu Walkera, ale s ohledem na bezproblémovou rychlou výměnu 

akumulátoru to není vážným problémem. Rychlost je již dle zmíněných důvodů 

naprosto dostačující. Velkým plusem při výběru tohoto modelu je podpora 

autorizovaného servisu a kompletní dostupnost náhradních dílů, což se především 

v případě modelu od výrobce Walkera říct nedá. Cena je nejnižší u modelu značky 

Blade, ale s ohledem na všechny hodnocené parametry je jednoznačným vítězem tohoto 

porovnání model od výrobce DJI. Lze jej tedy doporučit jako vhodný pro realizaci 

podnikatelského záměru. Pokud bychom si tento výrok chtěli ověřit u konkurence, 

vidíme, že podobným způsobem uvažovala převážná část z nich, která dron modelové 

řady Phantom od výrobce DJI velmi často využívá. 
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Do ceny malého bezpilotního letounu vstupují i výdaje spojené se zakoupením nutného 

příslušenství. Ceny jsou uvedené velkoobchodní bez DPH.  

Tabulka 5: Příslušenství malého bezpilotního letounu (Vlastní zpracování dle RCprofi, ©2016) 

Příslušenství Cena v Kč bez DPH 
Náhradní akumulátory – 3 kusy 9 141 
Náhradní vrtule – 3 sady 978 
Nabíječ s autoredukcí 1 810 
Batoh pro převážení 1 707 
Sluneční clona pro tablet 362 
Tablet 3 298 
Celkem 17 296 

 

Tablet nebo telefon s velkou úhlopříčkou je nutností pro bezpečné ovládání modelu. 

Ceny se pohybují již od 1000 Kč, ale pokud chceme kvalitnější přístroj s lepší čitelností 

na slunci (což je také velmi důležité), dostáváme se dle serveru heureka.cz  

(©2000 - 2016) na cenu okolo 3000 Kč. Výběr byl inspirován Megatestem 42 mobilních 

displejů dle Cnews.cz (2014), dle kterého je na slunci nejlépe čitelný přístroj od Apple, 

ale s ohledem na poměr ceny a rozdílu oproti ostatním byl vybrán model Samsung 

Galaxy Tab 2, který má všechny potřebné funkce pro propojení s malým bezpilotním 

letounem. Jeho cena je dle serveru alza.cz (©1994 – 2016) 3298 Kč. Ostatní zmíněné 

příslušenství vychází ze zkušeností s provozem a z nutnosti natáčení delších časových 

úseků. Batoh je nutným příslušenstvím v případě půjčování. Je tím zajištěna bezpečnost 

při přepravování modelu. 

4.3.2 Pojištění 

Z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 vychází nutnost pojištění 

provozovaného malého bezpilotního letounu. V současnosti nenabízí tuto službu mnoho 

pojišťoven. Dron pojišťují ČSOB pojišťovna, Pojišťovna Alianz, Česká pojišťovna  

a Renomia (Dronakademie, ©2016). Po kontaktování a poměrně složitém vysvětlování 

lze konstatovat, že povědomí o této službě má v současnosti jen mizivé procento 

zaměstnanců pojišťoven. Poměrně složitým a zdlouhavým procesem ale bylo zjištěno, 

že pojištění odpovědnosti za škody při provozování malých bezpilotních letounů pro 

dron v hodnotě 32500 Kč se spoluúčastí 10% a celkovým pojistným plněním 
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v minimální výši 750 tis. SDR2, což je v přepočtu 25 145 171 Kč (jedná se o limit 

pojistného plnění, který je určen zmíněným Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 785/2004) vychází nejlépe u pojišťovny Renomia. Velkou výhodu oproti 

ostatním pojišťovnám nabízí  Renomia a ČSOB v podobě havarijního pojištění 

malého bezpilotního letounu. Při záměru půjčovaní méně zkušenějším pilotům, 

nutností.  Cena pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem letadla vychází 

na 7268 Kč a havarijní pojištění letadel za zmíněných podmínek stojí 2795 Kč. Pojištění 

se vztahuje pouze na piloty, uvedené v Povolení k létání letadla bez pilota, uvedené 

v žádosti, na základě které probíhá správní řízení za účelem vydání Povolení k létání 

nebo na piloty, kteří v době vzniku škody události prokazatelně úspěšně absolvovali 

kurz ovládání bezpilotního letadla. Opět se tedy objevuje povinnost zaučení pilota před 

letem (Andrlíková, 2016). 

4.3.3 Registrace malého bezpilotního letounu 

Celý postup registrace byl konzultován s vedoucím oddělení bezpilotních systémů, 

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností, Úřad pro civilní letectví, panem 

inženýrem Viktorem Nathem (2016) a další informace byly čerpány přímo 

z internetových stránek Úřadu pro civilní letectví (©2011a).  

Ze schématu uvedeného v Příloze 4 lze postupně projít správným postupem pro nutnou 

registraci bezpilotního letounu. Prvním krokem je správní řízení pro Povolení k létání 

dle §52 leteckého zákona, jelikož zamýšlený projekt spadá do kategorie definované  

v § 74 zákona ve smyslu činnosti „letecké práce“. Součást řízení je také ověření 

letových vlastností bezpilotního letounu, případně teoretických a praktických 

dovedností pilota. Druhým krokem je získání Povolení k provozování leteckých prací 

bezpilotním letadlem, které opravňuje žadatele k provozování leteckých prací 

prostřednictvím bezpilotního letadla na území České republiky dle §74 zákona  

o civilním letectví (1997). 

                                                
2 SDR zavedl v rámci výkonu své úlohy Mezinárodní měnový fond. Jedná se o zvláštní práva čerpání 

(Special Drawing Rights). SDR jsou mezinárodní rezervní měnou, která byla zavedena v roce 1969 

k zajištění potřebné výše mezinárodních rezerv, odpovídající potřebě mezinárodního obchodu (MFČR, 

2016b). 
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Dle pana inženýra Natha (2016) samotný prodej nebo pronájem bezpilotních letadel 

není leteckými činnostmi ve smyslu výše zmíněných paragrafů leteckého zákona. 

V případě zapůjčování RC modelu bez nabízení služeb tvorby videa tedy není nutné 

žádat o příslušná povolení Úřad pro civilní letectví. Je pouze nezbytné korektně 

informovat klienty o podmínkách provozu bezpilotního letadla. Pokud ale zapůjčitel 

použije dron pro zajištění podnikatelské činnosti, musí se dle příslušných zákonů 

registrovat. V analyzovaném případě, kdy se za zákazníky z velké části považují také 

podnikající fyzické a právnické osoby, je tedy nutné příslušná povolení získat. Celý 

proces trvá přibližně 2 měsíce. Do doby získání tohoto povolení je tedy možné 

pronajímat bezpilotní letoun zákazníkům alespoň pro rekreační a sportovní létání 

(Zákon o civilním letectví, 1997). 

4.4 Marketingový plán 

Slouží pro stanovení distribučních cest, propagaci, odhadu objemu produkce výrobků  

a služeb a stanovení ceny. Patří sice do analýzy vnitřního okolí podniku, ale s ohledem 

na strukturu diplomové práce je vhodné ho uvádět až v této části, jelikož je spojen více 

s návrhy řešení analyzovaného problému než s analýzou současného stavu a vychází 

z informací zjištěných až ve vlastních návrhách této práce. Pro stanovení 

marketingového plánu budou využity nástroje marketingového mixu dle Kotlera 

(2000). Hlavní cíle v oblasti propagace nově nabízených služeb jsou: 

- využití stávající široké klientely, 

- získání nových zákazníků, kteří by využívali nabízené služby pro své podnikání, 

- zaujmout co nejvíce lidí novou službou pomocí virálního marketingu3. 

4.4.1 Product (produkt) 

Po analýze nabízených služeb konkurence a po důkladném zvážení, přichází v úvahu 

následující služby, rozšiřující stávající činnost analyzovaného subjektu. 

Pronájem malých bezpilotních letounů 

Jedná se pouze o vyzvednutí v místě sídla, popřípadě prodejny nebo dovoz prodejcem 

k zákazníkovi. S tím samozřejmě souvisí proplacení zákazníka cestovních a mzdových 

výdajů prodejce. Zákazník je poté poučen o ovládání a jsou mu sdělena bezpečnostní 
                                                
3 „Virální marketing je marketingový jev, který umožňuje (usnadňuje, pomáhá) předávat marketingové 
sdělení a povzbuzuje k této činnosti lidi.“(Janouch, 2010, s. 274) 
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upozornění. Převážně jsou předávány informace o předpisech, které omezují provoz 

těchto letounů. 

Tato služba by byla pro zákazníka jistě pohodlnější, pokud by byl pronajímatel schopen  

a ochoten dron zasílat po celé republice. V tomto ohledu není žádný z prodejců oproti 

ostatním napřed. Nikdo nenabízí tuto službu. Přitom zasílání je zcela bezpečné 

(vycházet se dá z pětileté zkušenosti, kdy jsou tyto drony zasílány po celé republice i na 

Slovensko pouze v bublinkové folii a strechové folii bez jediného poškození). Pokud by 

tedy byl model ve speciálním batohu určeném pro převoz, nemělo by se mu i při 

nešetrném převážení nic stát. Otázkou zůstává, jak vhodně proškolit zákazníka. Nabízí 

se několik variant, jako natočení instruktážního videa, video hovor, při kterém by byl 

zákazník na dálku poučen, případně pouze instruktážní pokyny ve formě tištěného 

manuálu. Jedná se o poměrně drahé stroje, ale ovládání je velmi jednoduché. V případě 

pádu je také dron pojištěn. Pro zjednodušení a větší přehlednost bude tato služba dále 

nazývána jen „První služba“. 

Pronájem malých bezpilotních letounů včetně natočení videa bez sestříhání 

Druhou variantou nabízených služeb je natočení videa zkušeným pilotem, kterého spolu 

s RC modelem poskytne pronajímatel. Cena je samozřejmě vyšší o mzdu za strávený 

čas, který tomu musí zmíněná osoba obětovat. Jedná se o variantu, která je vhodná 

především pro zákazníky, kteří nejsou dostatečně přesvědčeni svou zručností a nevěří 

tomu, že je ovládání těchto RC modelů natolik jednoduché, že by to zvládli. Také je 

bezpochyby vhodnou pro společnosti, které nepožadují za každou cenu minimalizaci 

nákladů, ale raději si připlatí za profesionální služby v oblasti ovládání modelu i výběru 

vhodných pozic pro natáčení videa. Služba zahrnuje pouze natočení, bez sestříhání. 

Některé společnosti však mají své grafiky nebo zkušené IT odborníky, kteří dokážou 

bez sebemenších problémů video sestříhat. Pro zjednodušení a větší přehlednost bude 

tato služba dále nazývána jen „Druhá služba“. 

Pronájem malých bezpilotních letounů včetně natočení videa a sestříhání 

Nejkomplexnější službou je třetí možnost, která skýtá jak natočení, tak následné 

sestříhání videa. Zákazník se tedy již o nic nestará a platí rovnou za vytvoření celého 

videa. Tato služba je náročná především na dalšího zaměstnance, který musí mít 
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zkušenosti a znalosti v upravování a tvorbě kvalitních videí. Pro zjednodušení a větší 

přehlednost bude tato služba dále nazývána jen „Třetí služba“. 

Konkurenční výhodou je zasílání RC modelu kurýrní společností PPL. Díky analýze 

konkurence ze strany 43 až 47 bylo zjištěno, že všichni konkurenti vyžadují osobní 

vyzvednutí v místě sídla nebo prodejny. Analyzovaný subjekt má dlouhodobé dobré 

zkušenosti se společností PPL, přes kterou poslal už několik tisíc zásilek, a nikdy 

nedošlo k poškození. Není tedy nutné se této varianty obávat z hlediska bezpečnosti 

přepravy. Pro zaškolení pilota lze využít krátkého instruktážní videa a online 

komunikace přes telefon nebo počítač. V případě opakovaného půjčení bude klientům 

nabízena sleva za to, že již nepotřebují školit ve výši nákladů se zaškolením spojených. 

S každou z nabízených služeb souvisí také způsob, kterým bude zajištěna právní 

bezpečnost celého procesu spojeného s pronájmem. Nezbytnou nutností je sepsání 

vzorové smlouvy o nájmu movité věci, která bude vždy pouze upravena pro 

konkrétního zákazníka. Spolu s podpisem této smlouvy bude složena vratná kauce ve 

výši 5000 Kč. V případě zasílání dronu kurýrní společností PPL musí být smlouva 

nejdříve podepsána, naskenována a poslána zpět pronajímateli. Uvedené postupy 

vychází ze zjištěných informací při průzkumu konkurentů na straně 43 až 47 v kapitole 

3.4.2 Analýza konkurence. 

Se stanovením nabízených služeb souvisí dle Duchoně (1994) také prognóza množství 

zakázek. 

Předpokládané množství zakázek vychází ze tří variant nabízených služeb popsaných 

v této podkapitole a nyní označených pouze zkráceně. Tato část diplomové práce 

navazuje na zjištěné informace z analýzy podnikového prostředí, analýzy trhu, 

zákazníků, konkurence a marketingového plánu a stanovuje prognózu, která se zabývá 

odhadem hodnot pro následující 3 roky po realizaci projektu. 

Tabulka 6: Prognóza množství zakázek (Vlastní zpracování) 4 

                                                
4 O = optimistická varianta, R= realistická varianta, P = pesimistická varianta 

 
První služba Druhá služba Třetí služba 

Rok O R P O R P O R P 
1. rok 20 15 10 40 25 10 30 20 10 
2. rok 22 17 11 44 28 11 33 22 11 
3. rok 24 19 12 48 30 12 36 24 12 
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Jednou zakázkou je počítána služba trvající jeden den, což bude pravděpodobně 

nejčastější variantou zapůjčení. Při delších akcích nebo při dovolených budou 

poskytovány slevy z ceny. Opět se jedná o individuální přístup, který pro účely této 

prognózy není směrodatný.  

Pro každou variantu byly odborným odhadem stanoveny hodnoty pro tři verze –  

„O“ optimistická, „R“ realistická a „P“ pesimistická. Bohužel nelze vycházet 

z minulého vývoje trhu, jelikož je trh nový a nenabízí proto žádná historická data. Jedná 

se tedy především o návrhy majitelů, kteří působí v daném oboru více jak 5 let a mohou 

tedy své názory právem považovat za kvalifikované. Odhady odráží předpoklad, že 

první rok bude nižší informovanost zákazníků o této službě. Jelikož ale propagace bude 

probíhat na již fungujících internetových stránkách s průměrnou měsíční návštěvností 

11 296 návštěvníků, dá se předpokládat poměrně rychlé získání klientely. Tato čísla 

jsou doložena grafem číslo 7: Návštěvnost webu www.RCprofi.cz za posledních  

12 měsíců ze strany 61. 

Při průzkumu trhu a hledání relevantní klientely byly již nezávazně předjednány první 

zakázky. Jedna pro společnost Chládek a Tintěra, zabývající se stavebnictvím, druhá 

pro společnost Agrometal s.r.o. zabývající se prodejem zemědělské techniky a třetí pro 

svatbu. Celkově se tento podnikatelský záměr setkává s velkým zájmem a úspěchem  

u dotázaných subjektů a dá se tedy očekávat kladná odezva na spuštění těchto služeb.  

Posledním kritériem stanovení uvedených hodnot byl důkladný průzkum konkurence, 

kdy u konkurenta dron-pujcovna.cz nabízejícího službu půjčení samotného malého 

bezpilotního letounu bylo objednáno půjčení dronu na jeden den pro zjištění celého 

průběhu zapůjčení, kdy z čísla faktury (Příloha 3), které bylo 2016039 a datu 28.4.2016 

lze usuzovat, že se jednalo o 39. objednávku, z čehož vychází přibližně 9,75 objednávky 

na měsíc (přitom hlavní letní sezóna teprve přichází). Ve zmíněné prognóze je 

kalkulováno pro realistickou verzi s pěti objednávkami za měsíc. S ohledem na delší 

působení konkurenta na trhu lze usuzovat, že se jedná o správný odhad. 

4.4.2 Price (cena) 

Na základě průzkumu konkurence z kapitoly 3.4.2 Analýza konkurence ze strany 43 až 

47 byla stanovena cena za jednotlivé varianty nabízených. Cena je stanovena na úrovni 

konkurence, protože podnik přichází na nový trh služeb (Foret, Procházka a Urbánek, 
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2005). Stejně jako při prodeji RC modelů se subjekt nehodlá uchýlit ke snižování trhem 

a konkurencí nastavených cen. Dává jednoznačně přednost zvyšováním kvality 

poskytovaných služeb a marketingu před snižováním aktuálních cen. 

Půjčení malého bezpilotního letounu na jeden den včetně zaškolení – 2700 Kč. 

Půjčení malého bezpilotního letounu na jeden den včetně pilota – 4000 Kč. 

Půjčení malého bezpilotního letounu na jeden den včetně pilota a následného sestříhání 

natočeného videa (cena zahrnuje služby IT specialisti v délce 3 hodin) – 5500 Kč. 

4.4.3 Place (místo) 

V současnosti subjekt využívá jako hlavní distribuční kanál své internetové stránky 

www.RCprofi.cz, které by měly mít výrazný podíl také na distribuci nabízené služby. 

Aktuální návštěvnost internetových stránek velmi výrazně roste, což dokládá následující 

graf 7. 

 

Graf 7: Návštěvnost webu www.RCprofi.cz za posledních 12 měsíců (Google Analytics, ©2016) 

Internetové stránky nové služby tedy již nyní, bez nejmenší investice do propagace, 

budou mít zajištěnu určitou návštěvnost. Internetový obchod je vhodné propojit s novou 

činností pronájmu dronů a zákazníkovi, kupující levnější typ nabídnout zapůjčení 

dražšího modelu, případně tuto službu nabízet zákazníkům, kteří si procházejí 

produktové stránky přímo nabízeného typu modelu. S tím je spojené riziko, že bude 

zákazník odrazen od koupě a dron si pouze zapůjčí. To ovšem není shledáváno jako 

riziko se záporným výsledkem, jelikož nabízený RC model je natolik kvalitní, že je 
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velká pravděpodobnost opakovaného zapůjčení, případně zapůjčení a následného 

zakoupení, což lze označit jako pozitivní dopad. 

Dalším distribučním kanálem je přímý prodej při předvánočním stánkovém prodeji 

v obchodním centru Galerie Vaňkovka. Fluktuace zákazníků v tomto centru je obrovská 

a zájem o kvalitnější a dražší modely byl již zaznamenán při minulém působení na 

tomto místě. Forma pronájmu by řešila zvědavost velkého množství zákazníků, kteří 

chtějí model buďto pouze vyzkoušet nebo vyzkoušet a později zakoupit. Navíc  

v přímém prodeji je skrytý obrovský potenciál v komunikaci se zákazníkem, kde 

kvalitní prodejce dokáže zákazníka „nasměrovat“ tím správným směrem, poradit mu  

a vysvětlit, jak nová nabízená služba funguje. 

S předchozím způsobem distribuce souvisí další osobní kontakt na veletrzích a dalších 

kulturních akcích. Například v dubnu tohoto roku se společnost zúčastnila studentské 

konference Glorious, kde s prezentačním stánkem slavila velké úspěchy a předjednala si 

první zájemce o nově nabízené služby. Tento přímý kontakt se zákazníky by v případě 

relativně nově nabízené služby byl klíčový a bezpochyby by bylo vhodné navštěvovat 

brněnské veletrhy, jako například Motosalon, Techagro, Stavební veletrh, Sport life  

a další. 

4.4.4 Promotion (propagace) 

Velmi rozsáhlé a důležité téma propagace bude rozděleno do několika odvětví. 

SEO optimalizace 

Aktuálně již podnik využívá tyto optimalizace pro stávající internetový obchod. 

Nevzniká tím tedy potřeba žádných dalších investic. Novou podstránku stávajícího 

webu bude nutné pečlivě nastavit, ale převážná část hodnocení vyhledávačů vychází 

z již nastavených hodnot stránek. Web funguje již pět let a je tím tedy zaindexovaný, 

což je obrovskou výhodou. Důkazem je příloha 1, která ilustruje první pozici ve 

vyhledávači seznam.cz pro klíčová slova „dron“ a také „dron s kamerou“ ihned pod 

placenými reklamami konkurence. Předpoklad pro získání prvních pozic po 

zaindexování a nastavení podstránky pro klíčové spojení „pronájem dronů“ je tedy 

velmi vysoký, protože toto spojení není v současné době natolik žádané z hlediska 

cílení konkurentů na trhu. 
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PPC systémy 

Jedná se o nejvyužívanější zdroj návštěvnosti stávajícího internetového obchodu a měl 

by být rozhodující také pro nabízené nové služby. Využívá se reklamy přes Google 

adwords, která se zobrazuje na partnerských webech spolupracující se společností 

Google a především ve vyhledávači Google.cz. Aktuálně na spojení „pronájem dronů“ 

necílí žádný konkurent. Při vyhledání tohoto spojení se zobrazí pouze reklama 

nekorespondující s vyhledávaným spojením na prodej RC modelů a pronájem bytů. 

Tato informace je doložena v příloze 2. Cena za proklik a umístění na první pozici se 

tedy dá očekávat velmi nízká a konverzní poměr naopak vysoký. Dalším zdrojem 

potenciálních zákazníků je reklama pomocí Skliku, která je zobrazovaná ve 

vyhledávači Seznam.cz. Zde se nezobrazuje žádná placená reklama pro vyhledávání 

zmíněného klíčového spojení slov. PPC reklama využívaná na sociálních sítích 

(především Facebook) je také zajímavým způsobem oslovení nových zákazníků. Tato 

reklama ale bývá ze zkušenosti analyzované společnosti většinou dražší a s menším 

konverzním poměrem. PPC reklama se také využívá ve srovnávačích zboží, ale jelikož 

podnik uvažuje o uvedení nové služby, nejsou tyto stránky lukrativní pro využívání PPC 

kampaní. 

Sociální sítě 

Společnost se zaměřuje především na sociální síť Facebook, kde má založený firemní 

profil a pro stávající „fanoušky“ nabízí informace o novinkách. Pro novou službu je 

však nutné založit nový „Youtube channel“, kam se budou se svolením zákazníků 

vkládat dokončené projekty a také „promo“ videa jednotlivých produktů a osobních 

projektů společnosti RCprofi. První projekt se již povedlo předjednat během tvorby 

diplomové práce s Liborem Podmolem, který je nejlepší český freestylový motokrosový 

jezdec v České republice a zároveň patří mezi světovou špičku. Souhlasil s natočením 

jeho tréninku do propagačního videa, které může být dále šířeno na sociálních sítích 

s jeho jménem a s informací o zpracování videa společností RCprofi. Momentálně se 

jedná o nejvíce se rozvíjející propagační kanál, který získává na oblibě na úkor 

stávajících vyhledávačů.  
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PR články, e-mailing 

V těchto oblastech společnost teprve začíná zjišťovat nejvhodnější způsoby propagace. 

V předvánočním období se velmi osvědčil e-mailing. Touto cestou by tedy bylo vhodné 

pokračovat i v propagaci nově nabízených služeb. Využívána je soukromá databáze  

e-mailových adres minulých zákazníků, která čítá téměř 14 tisíc adres. Momentálně je 

vyjednáván odkup přibližně 50 tisíc e-mailových adres zákazníků, kteří nakoupili  

u minulého konkurenta za posledních 7 let RC modely. Jsou to tedy lukrativní adresy 

s vysokým konverzním potenciálem. Pokud se odkup povede, bude jistě využit i pro 

cílení na nově nabízenou službu pronájmu dronů. Konkurent s tímto oborem podnikání 

již skončil, proto se snaží tyto adresy odprodat. PR články jsou v současnosti 

využívány na stránkách RCmania.cz. Pro pronájem dronů by zde jistě byly získány 

zajímavé kontakty na zákazníky, kteří mají vztah k RC modelům. Návštěvnost těchto 

stránek se pohybuje okolo 30 tisíc návštěvníků za týden. 

Další způsoby propagace 

Podpořit počáteční uvedení služby na trh by bylo vhodné také pomocí slevových 

portálů, díky kterým by se nová služba dostala lépe do podvědomí zákazníků a získala 

by první klienty, kteří by si službu se slevou vyzkoušeli a později by ji mohli využít 

znovu. V minulosti analyzovaný subjekt úspěšně spolupracoval se serverem Slevomat. 

Tuto spolupráci by tedy s příchodem nově nabízené služby bylo bezpochyby vhodné 

znovu navázat. 

Osobní marketing, který již byl zmíněn v distribučních cestách, je dalším způsobem 

propagace. Využít by se přitom mělo veletrhů, které navštěvují potenciální zákazníci  

a dalších kulturních akcí, na kterých je vysoký předpoklad výskytu lidí se zájmem  

o nabízené služby. 

4.5 Finanční plán 

V této části budou analyzovány fixní a variabilní náklady pro jednotlivé varianty 

nabízených služeb.  Tržby pro jednotlivé varianty nabízených služeb pro následující  

3 roky a pro realistickou, pesimistickou a optimistickou verzi vycházejí z odhadovaného 

počtu zakázek z Tabulky 6: Prognóza množství zakázek ze strany 59. Následně je 

dopočítána očekávaná výše zisku navrhovaného projektu. V závěru je stanoven způsob 

financování projektu. 
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4.5.1 Stanovení nákladů 

Na straně 57 až 60 v kapitole 4.4.1 Product (produkt) byly zmíněny tři varianty 

nabízených služeb. Pro první – „Pronájem malého bezpilotního letounu“ jsou náklady 

na samotné půjčení pouze v opotřebení. Životnost dronu je spojována většinou pouze se 

životností akumulátoru. Ten běžně zvládne 300 až 500 nabití. Náklady na zakoupení 

nového akumulátoru ale nejsou nikterak vysoké. Velkoobchodní cena bez DPH je 

aktuálně 3047 Kč. Ostatní díly jsou také snadno vyměnitelné, takže se dá počítat pouze 

s každoroční servisní prohlídkou a výměnou rotorových listů a dalších drobnějších 

oprav. Vývoj těchto letounů je ale velmi rychlý. Konkurenceschopnost bezpilotního 

letounu pro pronájem byla konzultována přímo s výhradním dovozcem do České 

republiky, zástupcem společnosti Daniel Pelikán s.r.o. (Bažant, 2016). Dle odborníků 

z této společnosti se dá předpokládat, že po třech letech jsou technologie natolik 

zastaralé, že je třeba model kompletně vyměnit za novější typ s lepší kamerou, letovými 

vlastnostmi a dalšími funkcemi, jako je aktuálně automatické vyhýbání se překážkám. 

Životnost tedy bude stanovena rovnoměrně pro dobu tří let. Mzdové náklady spojené 

s touto variantou vychází pouze z vyřízení objednávky a případně ze zaškolení. 

Druhou variantou je zapůjčení letounu přímo s pilotem, který dle požadavků klienta 

natáčí video a dělá fotografie. Zde již kromě dříve zmíněných nákladů vstupuje do 

kalkulace také mzda pilota, případně i cestovní náhrady, které ovšem nejsou zahrnuty 

ve zmiňované ceně a budou se zákazníkovi dopočítávat individuálně nad stanovenou 

cenu dle místa, kam bude muset člověk spolu s dronem cestovat. 

Třetí varianta spojuje předchozí návrh spolu se zpracováním videa. Je tedy nutné 

zvažovat náklady na dalšího zaměstnance, případně na externího zaměstnance, který by 

byl schopen toto video zpracovat. Všechny tři varianty jsou vyčísleny dle zjištěných 

zmíněných informací a zkušeností analyzovaného subjektu. 

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé fixní náklady spojené s realizací projektu, 

rozpočítané do jednoho roku s ohledem na určenou životnost RC modelu v předchozí 

části práce v délce 3 roky. Provozní náklady na pronájem kanceláří, skladu, telefonu, 

tiskárny, počítače a podobně nejsou započítány, jelikož se oproti stávajícímu stavu 

analyzovaného subjektu nezvýší. Jsou tedy počítány pouze změny, které jsou způsobeny 

realizováním analyzovaného podnikatelského plánu na rozšíření činnosti. 
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    Tabulka 7: Fixní náklady v Kč (Vlastní zpracování) 

Fixní náklady Náklad v Kč 
Opotřebení 13 731 
Náhradní díly a servis 2 000 
Pojištění 7 268 
Havarijní pojištění 2 795 
Registrace letounu 4 667 
Marketing 24 000 
Celkem 54 460 

 

Roční opotřebení je počítáno jako poměr nákladů na pořízení včetně příslušenství 

vyčísleného v Tabulce 5: Příslušenství malého bezpilotního letounu ze strany 55 a počtu 

let, očekávané životnosti tohoto RC modelu. (23 896 Kč + 17 296 Kč)/3 roky. 

Servis je v rámci prvních dvou let řešen jako záruční. Větší opravy by měly být hrazeny 

především z havarijního pojištění. Částka je tedy stanovena jako odhad ročních 

mimozáručních oprav a servisu nepokrývající havarijní pojištění. (Jedná se například  

o výměnu vrtulí, lyžin a podvozku). 

Pojištění a havarijní pojištění bylo podrobně stanoveno a vyčísleno na straně  

55 a 56 v kapitole 4.3.2 Pojištění. 

Registrace letounu byla podrobněji popsána spolu s konkrétními částkami na straně  

56 a 57 v kapitole 4.3.3. Registrace malého bezpilotního letounu. Tyto náklady jsou 

rozpočítány do jednotlivých let. 

Náklady na marketing vychází ze stanovených způsobů propagace dle 

marketingového mixu z kapitoly 4.4.4 Promotion (propagace) uvedené na stranách  

63 až 65. Největší část klientů bude získávána díky již fungujícím stránkám. Náklady na 

SEO optimalizaci a sociální sítě díky tomu nebudou žádné. Sociální síť Facebook nabízí 

možnost provozování „Fan page“ zdarma a na Youtube lze také vkládat videa zdarma. 

V těchto nabízených způsobech propagace je skrytý obrovský potenciál. Podnik může 

vytvořené projekty na těchto sociálních sítích publikovat a získávat tím nové zákazníky 

bez nutnosti finančních investic. Vše se šíří díky zájmu zákazníků. Cena PR článků je 

s ohledem na dlouhodobou spolupráci se zmiňovaným serverem minimální. Do sumy 

budou započítány pouze náklady na PPC reklamy, které jsou aktuálně nejvyšší také  

u stávající propagace analyzovaného subjektu. Jelikož se jedná o novou službu, na 
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kterou necílí velké množství konkurentů, bude cena za proklik velmi nízká. Předem se 

dá ale jen velmi těžko odhadnout. Nejlepší poměr ceny a výkonu se stanovuje až po 

několika měsíčním testování. Náklady na marketing tedy budou stanoveny 

rozpočtem ve výši 24 000 Kč za rok, do kterého by se měl analyzovaný subjekt snažit 

vejít. Vychází se z předpokladu velkého množství využitelných kanálů, které jsou 

zdarma. 

Variabilní náklady na jednu zakázku jsou stanoveny jako předpokládaný časový fond 

na daný úkon, vynásobený aktuálně placenou sumou hodinové hrubé mzdy 

zaměstnanců zvýšené o odvody sociálního a zdravotního pojištění. Výpočet pak vypadá 

následovně. 100 Kč * 1,34 = 134 Kč. Očekává se, že minimálně ze začátku realizace 

zmiňovaného projektu budou využíváni stávající zaměstnanci.  

Uváděny jsou pouze náklady zahrnované v ceně nabízené služby. Pokud bude zákazník 

požadovat speciální služby, budou mu dopočítány ve výši skutečných nákladů, jako je 

zaslání modelu, instruktáž mimo sídlo a pobočku v Brně a další. Variabilní náklady jsou 

počítány pro jednodenní půjčovné a pro každou variantu nabízené služby zvlášť. 

Tabulka 8: Variabilní náklady na služby v Kč (Vlastní zpracování) 

Variabilní náklady První Druhá Třetí 
Mzdy - zaškolení 134 0 0 
Mzdy - pilot 0 1072 1072 
Mzdy - IT 0 0 750 

 

„Mzdy – zaškolení“ obsahují hodinovou instruktáž včetně zkušebního letu zákazníka. 

Pouze první varianta skýtá tuto službu. V ostatních případech není třeba zákazníka 

podrobně seznamovat s ovládáním modelu. 

„Mzdy – pilot“ zahrnují náklady spojené se „zapůjčením“ pilota společně s bezpilotním 

letounem. Pro jednodenní půjčovné se tedy jedná o částku zjištěnou jako hodinové 

náklady na zaměstnance, vynásobené počtem hodin za pracovní den.  

8 hodin * 134 Kč = 1072 Kč. Delší doba poskytování této služby není zahrnuta 

v kalkulované ceně a bude zákazníkovi dodatečně doúčtována. 

„Mzdy – IT“ jsou velmi obtížně stanovitelné. Záleží na jednotlivé zakázce a její 

náročnosti provedení, efektech, délce videa apod. V základním balíčku by zákazník 

mohl počítat se třemi hodinami služeb tohoto IT specialisty. Dle konzultace s externím 
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IT specialistou ze společnosti VS Point s.r.o. Vítkem Steklým (2016), který aktuálně 

spravuje všechny internetové stránky provozované analyzovaným subjektem, je 

zkušený specialista schopen za 3 hodiny kvalitně sestříhat a upravit video pro zákazníka 

bez speciálních požadavků. Hodinová odměna tohoto externího specialisty je stanovena 

ve výši 250 Kč. Výhodou je, že není nutné pořizovat vlastní software pro úpravu videa. 

V následující tabulce jsou uvedeny celkové variabilní náklady pro prognózovaný počet 

zakázek, vypočítány jako stanovené variabilní náklady na jednotku, vynásobené 

odhadovaným počtem jednotlivých nabízených služeb. 

Tabulka 9: Variabilní náklady při zohlednění výše produkce v Kč (Vlastní zpracování) 5 

 První Druhá Třetí 
Rok O R P O R P O R P 
1. rok 2680 2010 1340 42880 26800 10720 54660 36440 18220 
2. rok 2948 2278 1474 47168 29480 11792 60126 40084 20042 
3. rok 3243 2506 1621 51885 32428 12971 66139 44092 22046 

4.5.2 Stanovení tržeb 

Pro stanovení tržeb se vychází z prognózy množství zakázek z Tabulky 6: Prognóza 

množství zakázek ze strany 59 a stanovení ceny produktů z kapitoly 4.4.2 Price (cena) 

ze strany 60 a 61. Není brán zřetel na speciální požadavky zákazníků, které se velmi 

těžko odhadují a oceňují. Předpokládá se ale, že základní cena pro zákazníka zůstane 

stejná a bude pouze navýšena o náklady spojené se speciálním přáním zákazníka. 

V následující tabulce 10 jsou dopočítány plánované tržby dle každého roku a dle 

očekávané úspěšnosti pro každou z nabízených služeb zvlášť. 

Tabulka 10: Plánované tržby v Kč - podrobně (Vlastní zpracování) 5 

 První Druhá Třetí 
Rok O R P O R P O R P 
1. rok 54000 40500 27000 160000 100000 40000 165000 110000 55000 
2. rok 59400 45900 29700 176000 110000 44000 181500 121000 60500 
3. rok 65340 50490 32670 193600 121000 48400 199650 133100 66550 
 

 

                                                
5 O = optimistická varianta, R= realistická varianta, P = pesimistická varianta 
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Pro větší přehlednost jsou v  tabulce 11 hodnoty sečtené pro všechny tři nabízené 

služby. Je tedy zřejmé, jaké jsou očekávané tržby pro jednotlivé odhady zájmu 

zákazníků. 

Tabulka 11: Plánované tržby v Kč - souhrnně (Vlastní zpracování)6 

Tržby O R P 
1. rok 379000 250500 122000 
2. rok 416900 276900 134200 
3. rok 458590 304590 147620 

4.5.3 Stanovení zisku 

Prognóza ziskovosti jednotlivých navrhovaných služeb vychází z předchozích výpočtů  

a zohledňuje variabilní náklady.  

Tabulka 12: Prognóza zisku před zohledněním fixních nákladů v Kč (Vlastní zpracování) 6 

 První Druhá Třetí 
Rok O R P O R P O R P 
1. rok 51320 38490 25660 117120 73200 29280 110340 73560 36780 
2. rok 56452 43622 28226 128832 80520 32208 121374 80916 40458 
3. rok 62097 47984 31049 141715 88572 35429 133511 89008 44504 
 

Fixní roční náklady byly vypočítány ve výši 54 460 Kč a jsou odečteny od optimistické, 

reálné i pesimistické varianty tržeb snížených o variabilní náklady pro všechny tři 

nabízené služby dohromady.  

Tabulka 13: Prognóza zisku po zohlednění fixních nákladů v Kč (Vlastní zpracování) 6 

Zisk O R P 
1. rok 224320 130790 37260 
2. rok 252198 150598 46432 
3. rok 282863 171103 56521 

 

Postupně se očekává nárůst tržeb každý rok. Tento růst byl odhadnut na přiměřenou 

hodnotu 10%. Vzhledem k tomu, že se největší boom tohoto odvětví teprve očekává  

a je předpokládáno, že velké množství zákazníků bude vracejících se, případně nových 

po pozitivních referencích minulých zákazníků, není to nikterak odvážný odhad, ačkoli 

se to tak na první pohled může zdát.  

                                                
6 O = optimistická varianta, R= realistická varianta, P = pesimistická varianta 
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4.5.4 Financování projektu 

Projekt bude financován z vlastních zdrojů plynoucí z dosavadní činnosti 

analyzovaného subjektu. Částka vyhrazená na rozšíření činnosti subjektu je 150 000 Kč, 

což by s ohledem na zjištěné informace mělo být naprosto dostačující. Počáteční náklad 

na pořízení malého bezpilotního letounu, veškerého příslušenství, očekávaných 

servisních poplatků, pojištění, havarijního pojištění, registrace a marketingu byl 

v předchozích částech této práce vyčíslen na hodnotu 91 255 Kč. Variabilní náklady 

jsou pouze minimální a především závisí na počtu zakázek, takže s nárůstem těchto 

nákladů porostou úměrně i tržby a tím i (při neměnné prodejní ceně) zisk. Financování 

je tedy zajištěno z vlastních zdrojů i s dostatečnou rezervou na nečekané výdaje. 

V případě úspěšného uvedení služby na trh by se dalo v krátké době díky dostupným 

prostředkům uvažovat ihned o dokoupení druhého bezpilotního letounu. Některé 

náklady (například na marketing) jsou spojené s provozováním činnosti bez ohledu na 

počet provozovaných dronů a tím by při zakoupení dalšího RC modelu zůstaly  

v podstatě neměnné a tím by se potenciální zisk mohl navýšit. 

4.6 Zhodnocení vlastních návrhů řešení 

Práce odkrývá postup realizace analyzovaného projektu, kde se v první části vybírá 

nejvhodnější malý bezpilotní letoun pro půjčování, jak z pohledu pronajímatele, tak 

z pohledu potenciálních nájemců. S ohledem na cenu, kvalitu a dostupnost náhradních 

dílů a autorizovaného servisu byl vybrán dron značky DJI Phantom 3 Professional, 

který nejvíce vyhovuje všem vybraným požadavkům. Velkoobchodní cena modelu bez 

DPH je 23 896 Kč. Spolu s koupí tohoto RC modelu jsou spojené také náklady na 

zakoupení příslušenství, které je nutné pro kvalitní poskytování půjčování dronu, jako je 

tablet pro online přenos videa a tím přesnější ovládání, batoh pro převážení a náhradní 

akumulátory pro prodloužení doby letu. Cena za veškeré příslušenství zvolené jako 

provozně nutné je 17 296 Kč. Z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 785/2004 vyplývá nutnost pojištění vybraného letounu. Nejvýhodnější podmínky  

a možnost havarijního pojištění nabízí společnost Renomia. Cena pojištění je 7 268 Kč 

a havarijního pojištění 2 795 Kč za rok. Registrace dronu probíhá dle podmínek Úřadu 

civilního letectví (©2011a). Je nutné pro bezpilotní letoun využívaný pro komerční 

účely získat povolení k leteckým pracím. Potřebná povolení jsou spojena se správními 

poplatky v celkové výši 14 000 Kč.  
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Marketingový plán vychází z nástrojů marketingového mixu a stanovuje podobu 

nabízených služeb. Po analýze trhu a konkurence byly zvoleny 3 služby, které by měly 

pokrýt veškeré požadavky ze strany zákazníků. Podnik bude nabízet pouze zapůjčení 

samotného dronu, pronájem dronu včetně pilota a natočení videa, ale bez zpracování 

natočeného videa a poslední službou bude natočení videa včetně následného zpracování. 

Cena nabízených služeb je stanovena na základě konkurence v rozmezí 2 700 Kč až 

5 500 Kč za den. Hlavním distribučním kanálem jsou již fungující internetové stránky 

www.RCprofi.cz, které svou návštěvností přes 135 tisíc návštěvníků za rok zaručují 

přesměrování jisté části klientely, která si místo zakoupení (nebo před zakoupením) 

dron zapůjčí. Dalším distribučním kanálem je osobní nabízení služeb v předvánočním 

období v nákupním centru Galerie Vaňkovka, kde má analyzovaný subjekt již čtvrtým 

rokem prodejně propagační stánek s RC modely. Propagace bude vycházet z dosud 

získaných informací a především se bude zaměřovat na kvalitní SEO optimalizaci, PPC 

systémy a sociální sítě, které se stávají čím dál důležitější v online marketingu a mají 

velký přínos pro podnik i přes minimální náklady. 

Finanční plán se zabývá stanovením fixních nákladů a variabilních nákladů pro 

jednotlivé varianty nabízených služeb. Vychází přitom z marketingového plánu. 

Výsledkem jsou fixní náklady ve výši 54 460 Kč za rok a variabilní náklady ve výši  

134 Kč, 1 072 Kč a 1 822 Kč na jednotlivé typy nabízených služeb. Náklady spojené se 

speciálními požadavky zákazníků nejsou v kalkulaci zahrnuty, jelikož jsou těžko 

odhadnutelné a na výsledek finančního plánu nebudou mít vliv, jelikož budou 

zákazníkovi připočítány k zaplacené ceně ve výši skutečných nákladů. Variabilní 

náklady jsou dále roznásobeny pro první tři roky realizace analyzovaného plánu a tři 

různé varianty zájmu zákazníků dle plánovaného počtu zakázek. Plánované tržby 

projektu jsou opět stanoveny pro první tři roky a tři varianty zájmu zákazníků. 

Z plánovaných tržeb dále vychází plánovaný zisk, který je pro první rok realizace 

projektu stanoven na 130 790 Kč pro realistickou variantu. 

Je důležité zdůraznit, že se jedná o kalkulaci pouze pro jeden půjčovaný dron. 

Tímto krokem by analyzovaný subjekt měl začít a v případě splnění alespoň realistické 

varianty by v případě dostatečného zájmu mohl uvažovat o koupi dalšího jednoho, 

případně i více malých bezpilotních letadel. Získá tím zkušenosti na novém trhu a na 

vlastní kůži si ověří odhadované a zjištěné informace v praxi a bude moct reagovat na 

požadavky zákazníků pružněji, než kdyby ihned realizoval koupi většího množství 

těchto strojů. Minimalizuje tím i finanční riziko neúspěšného zavedení služby na trh. 
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Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo sestavení podnikatelského plánu na rozšíření 

činnosti o pronájem malých bezpilotních letounů. Práce v celém svém rozsahu 

stanovuje své analýzy a návrhy řešení pro konkrétní podnikatelský subjekt, kterého je 

autor této práce spolumajitelem. Vychází z mezery na trhu, které si stávající majitelé 

všimli a souvisí s technologickým pokrokem v oblasti dálkově řízených modelů. 

Teoretická východiska práce byla vypracována s ohledem na problematiku řešenou  

v dalších částech práce. Vytyčují teoretický rámec, který se týká především vysvětlení, 

ale také vhodného výběru z odlišných definic pojmů různými autory, kteří jsou 

odborníky v dané problematice. Autor práce se nejvíce ztotožňuje s názory Srpové  

a Řehoře (2010), Korába, Peterky a Režňákové (2008) a v oblasti marketingu s názory 

Kotlera (2000). Převážně z jejich publikací byl inspirován k vysvětlení jednotlivých 

pojmů v teoretické části, jako jsou podnikatelský plán a analýza podnikového prostředí 

pomocí PEST analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, Marketingového mixu 

a SWOT analýzy. Zvolené metody byly vybrány kvůli své komplexnosti, díky které 

jsou analyzovány veškeré potřebné kroky podnikatelského plánu, vnitřní a vnější vlivy 

na podnik i způsoby produktové strategie a produktového portfolia. Závěrem teoretické 

části jsou vysvětleny odborné pojmy z odvětví, ve kterém analyzovaný subjekt působí, 

aby se čtenář orientoval v dalších částech práce, které tyto pojmy běžně užívají. 

Analýza současného stavu pojednává o aktuálním stavu trhu, podniku i odvětví. 

V první řadě je představen analyzovaný subjekt, kterým je společnost Lukáše Korečka 

a Libora Pilaře, která v České republice a na Slovensku působí od roku 2011 především 

pod označením RCprofi. Společnost se specializuje na internetový prodej a předvánoční 

stánkový prodej v obchodních centrech. Hlavním prodejním sortimentem jsou dálkově 

řízené modely aut, vrtulníků, letadel, lodí, tanků a v poslední době především malých 

bezpilotních letounů, tedy dronů. Analýzou podnikového prostředí byly stanoveny 

faktory ovlivňující vnitřní a vnější prostředí firmy. Především byl důraz kladen na 

legislativní faktory ovlivňující registraci i provoz malých bezpilotních letounů. Bylo 

zjištěno, že provoz těchto zařízení je upraven Leteckým předpisem „Pravidla létání L2“ 

a především Doplňkem X tohoto předpisu Ministerstva dopravy České republiky ze dne 

4. prosince 2014. Pro provozování dronu pro komerční účely je nutné povolení 

k leteckým pracím. Průběh získání tohoto povolení je v práci podrobně popsán. Další 
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faktory ovlivňující podnik jsou ekonomické, kde makroekonomická prognóza dle 

Ministerstva financí České republiky přináší pozitivní vyhlídky, stejně jako vývoj na 

devizových trzích. Pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil byla zjištěna 

nízká síla vyjednávací síly odběratelů, ale poměrně vysoká vyjednávací síla dodavatelů, 

kterou se ale společnost snaží minimalizovat. Za velkou hrozbu je považován vstup 

nových konkurentů na stejný trh. Bariéry vstupu nejsou nikterak vysoké, ale společnost 

by si díky stávající klientele měla snadněji vybudovat a udržet důležité postavení na 

trhu oproti konkurenci. Být nováčkem na každém trhu vyvíjí tlak na kvalitu 

poskytovaných služeb, která musí být oproti stávajícím konkurentům na vyšší úrovni. 

Lidé tuto službu ale ještě často ani neznají, takže se místo „přetahování“ zákazníků 

může podnik zaměřit na jejich seznamování s novou službou a vybudování vlastní 

klientely. SWOT analýzou byly zjištěny silné stránky, jako jsou dlouhodobé zkušenosti 

v oblasti RC modelů a vybudované silné postavení na trhu s RC modely a tím i důležitá 

klientela pro analyzovaný projekt. Slabé stránky jsou jednoznačně v druhé části 

nabízené služby, což je tvorba videa. Podnik by měl tuto slabou stránku chápat jako 

příležitost ke zlepšení a měl by konkurenci, která je také zaměřena ve velké většině 

pouze na zkušenosti v oblasti RC modelů nebo naopak pouze na tvorbu kvalitních videí, 

předstihnout a nabídnout zákazníkům kvalitní spojení těchto obou dovedností. Hrozbou 

je již zmíněná konkurence, kterou je nutné brát jako pozitivní prvek, který posouvá 

společnost dále a nutí jí k neustálému zdokonalování nabízených služeb. 

Aktuální finanční situace analyzovaného subjektu byla hodnocena na základě vývoje 

příjmů, výdajů, výsledků hospodaření, odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění a daňových výdajů. Každoroční nárůst tržeb o 33% až 93% je jistě hodnocen 

pozitivně, ale obrovský nárůst výdajů v posledním sledovaném roce zapříčinil poměrně 

vysokou ztrátu. Jedná se o investice, které by měly mít dlouhodobý pozitivní dopad  

a v roce 2016 se již nebudou opakovat. Pozitivní dopad těchto investic je již 

zaznamenán v prvních čtyřech měsících roku 2016, kdy společnost generuje meziroční 

růst tržeb v lednu až dubnu v internetovém obchodě o neuvěřitelných 145%. V případě 

udržení tohoto růstu po celý rok by se tržby mohly vyšplhat až na částku okolo  

7,5 mil. Kč a tím by podnik dokázal, že investice a ztráta minulého roku byla pouze 

odrazovým můstkem pro další působení společnosti na trhu s RC modely. 

Analýzou trhu bylo zjištěno, že se jedná o novou službu, která prozatím není mezi 

zákazníky rozšířena, ale při vysvětlení potenciálním zákazníkům se setkává 
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s obrovským úspěchem. Služba bude nabízena převážně pomocí internetu v České 

republice a v případě úspěchu bude dále rozšířena i na slovenské internetové stránky 

analyzovaného subjektu. Konkurence je zatím minimální. Podobné služby nabízí pouze 

několik prodejců. Největším konkurentem je pan Mišák, který nabízí své služby na 

stránkách andruvision.cz. Hlavní konkurenční výhodou analyzovaného subjektu jsou již 

fungující internetové stránky s velmi podobnou tematikou a s návštěvností přesahující 

11 000 lidí za měsíc, což zajišťuje, že se o nově nabízené službě bez nutnosti dalších 

výdajů dozví obrovské množství potenciálních zákazníků. Ceny nabízených služeb se 

pohybují u všech konkurentů v podobných relacích, ze kterých bylo vycházeno  

i v případě stanovení ceny služeb společnosti RCprofi. Velmi širokou škálu 

potenciálních zákazníků lze rozdělit na běžné občany a podnikatele. Především pro 

podnikatelské účely se jeví provozování půjčovny dronů jako velmi lukrativní. Pro 

mnoho podnikatelů ve stavebnictví, prodeji a pronájmu nemovitostí, organizování 

společenských a kulturních akcích nebo například marketingu, se stává pořízení 

kvalitních záběrů ze vzduchu za rozumnou cenu téměř nutností.  

Vlastní návrhy řešení popisují postup realizace zamýšleného rozšíření podnikatelské 

činnosti o pronájem malých bezpilotních letounů dle doporučené struktury 

podnikatelského plánu. V první řadě bylo nutné najít vhodný dron pro půjčování.  

Dle zvolených parametrů byl vybrán jako nejvhodnější RC model značky  

DJI Phantom 3 Professional, díky nejlepšímu poměru ceny a výkonu, kvůli vysoce 

kvalitnímu záznamu videa, dostupnosti náhradních dílů a autorizovanému servisu. Ze 

zákona vzniká povinnost mít tento malý bezpilotní letoun v případě používání pro 

komerční účely pojištěný (Nařízení Evropského parlamentu, 2004). Vybrána byla 

pojišťovna Renomia, která ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou nabízí nejkomplexnější  

a cenově nejdostupnější služby povinného ručení i havarijního pojištění. Poměrně 

složitým procesem se ukázala registrace tohoto bezpilotního letounu, která dle Úřadu 

civilního letectví trvá minimálně 2 měsíce a skládá se jak z vyplnění obsáhlé přihlášky, 

tak z dovednostních zkoušek a je spojena se správními poplatky ve výši 14 000 Kč. 

Marketingový plán stanovuje na základě využití nástrojů marketingového mixu 

produkt, kterým jsou 3 nabízené služby. Pouze samotný pronájem malého bezpilotního 

letounu, pronájem spojený se „zapůjčením“ pilota a třetí varianta spočívá navíc ve 

vytvoření videa z natočených záběrů. Jelikož se jedná o nový trh, jsou ceny za nabízené 

služby stanoveny dle konkurence. Cena je nastavena od 2 700 Kč do 5 500 Kč za jeden 
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den. Individuální požadavky zákazníků nejsou zahrnuty a budou k ceně doúčtovány ve 

výši nákladů spojených se speciálním požadavkem. Hlavním distribučním kanálem 

jsou internetové stránky analyzovaného subjektu www.RCprofi.cz, které díky své 

návštěvnosti přesahující 11 000 potenciálních zákazníků za měsíc garantují, že se velké 

množství lidí dozví o nově nabízené službě bez nutnosti vysokých marketingových 

investic. Důležitým faktorem je cílenost. Jedná se totiž o návštěvníky, kteří se zajímají  

o RC modely a tím je zajištěna daleko vyšší pravděpodobnost potenciální konverze. 

Propagace bude realizována především různými formami online marketingu, jako jsou 

SEO optimalizace, PPC reklamy a sociální sítě. Nejnákladnější budou PPC reklamy, na 

které byly vyhrazeny náklady ve výši 2 000 Kč měsíčně. Ostatní formy zvolené 

propagace jsou převážně zdarma nebo velmi levné. 

Finanční plán stanovuje fixní náklady ve výši 54 460 Kč na rok, dále variabilní 

náklady pro každou z nabízených služeb. Variabilní náklady jsou dále roznásobeny 

předpokládanými hodnotami množství zakázek, které byly zvoleny v pesimistické, 

realistické a optimistické variantě pro první 3 roky po zavedení služeb. Na základě 

těchto dat již nebylo obtížné stanovit očekávané příjmy a z nich dopočítat 

předpokládaný zisk, který byl vypočítán na hodnotu přesahující 130 000 Kč pro 

realistickou variantu. 

Celá práce kalkuluje s půjčováním prozatím pouze jednoho malého bezpilotního 

letounu. Pokud bude poptávka dostatečně vysoká, doporučuje se rozšířit nabídku  

o další dálkově řízené modely a po důkladné analýze také zvážit vstup na slovenský trh, 

kde má analyzovaný subjekt vybudované také své jméno na trhu s RC modely.  

Diplomová práce splnila veškeré stanovené cíle a díky vypracovanému 

podnikatelskému plánu dala majitelům cenné informace o problematice týkající se 

rozšíření činnosti o pronájem malých bezpilotních letounů. Práce stanovila nejvhodnější 

postup realizace projektu, způsob a formu poskytování služeb s důrazem na zajištění 

legálnosti této činnosti.  
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