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ANOTACE  
 

     Tato diplomová práce se zabývá problémem návrhu podnikatelského záměru. 

Analyzuje problémy související s návrhem řešení na založení společnosti v oblasti 

poskytování služeb. Na základě této analýzy jsou zde vypracovány  návrhy postupů, 

doporučení a opatření vhodných k tomu, aby pomohly společnosti v orientaci na trhu, 

k upevnění pozice na trhu, zvýšení tržního podílu, dále o zkvalitnění poskytovaných 

služeb a k získávání nových klientů.  

 

     Tyto návrhy a doporučení by měly být rádcem, jak přispět k úspěšnému založení 

malé společnosti a vést k naplnění jejich cílů.  

 

ANNOTATION 

 

     In my Master’s thesis I am engaged in problems related to business plan proposals. 

The work analyses problems related to proposals of solutions for company extension in 

the field of service provision. On the basis of the analysis there have been processed the 

proposals of procedures, recommendations and measures suitable for supporting the 

company orientation in the market, strengthening its position in the market, increasing 

its market share as well as rendered service quality improvement and new clients 

obtaining.  

 

     These suggestions and recommendations should be a guide – they should help          

a small company to develop and they should also lead to the company aims fulfilment.   
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Podnikatelský plán, SWOT analýza, SLEPT analýza, strategická analýza, Porterův 

model konkurenčního prostředí, konkurenční výhoda, služby, malá firma. 
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ÚVOD 
 
     Tématem předložené diplomové práce je „Podnikatelský záměr na založení 

společnosti S4you, s.r.o.“.  

 

     Podnikatelský záměr je důležitou a zásadní složkou úvah o založení nebo rozvoji 

společnosti, k nimž je zapotřebí mnoha hodin kritického posuzování veškerých aspektů 

vytyčeného záměru za účasti podnikatele. Výsledkem těchto úvah je souhrnný 

dokument, který bude podnikateli rádcem při zakládání nebo rozvoji společnosti. 

V současné silné konkurenci je kvalitní sestavení podnikatelského záměru jedním  

ze základních předpokladů úspěchu firmy. 

 

     Ve své práci se budu zabývat problémem založení společnosti poskytující služby 

v oblasti péče o vzhled osob. Společnost se rozhodla podnikat ve velmi zajímavé 

oblasti, která je určena pro stále náročnější klienty. Ti očekávají příjemné prostředí, 

kvalitu, pečlivost, relaxaci, dobrou cenu, atd. A právě s těmito činnostmi bude úzce 

souviset má diplomová práce.  

 

    V teoretické části budu nejprve definovat základní pojmy týkající se zvoleného 

tématu. Podnikatelské plány tedy představují nejen významný nástroj pro řízení rozvoje 

podniku, ale také důležitý podkladový materiál, který by měl přesvědčit potenciální 

investory o výhodnosti projektu, a tím je přimět k poskytnutí kapitálu na financování. 

Dále se zaměřím na vymezení náležitostí podnikatelského záměru, jeho rozsah  

a strukturu. Za nezbytné považuji zahrnout do práce i možnosti financování 

podnikatelských záměrů, které je možné realizovat pomocí bankovních úvěrů, získání 

investora či vlastního kapitálu, leasingu nebo podpůrných programů. 

 

     V další části práce se pokusím analyzovat trh, obecné i oborové okolí společnosti 

pomocí SLEPT analýzy, SWOT analýzy a také Porterova modelu konkurenčního 

prostředí. Zhodnotím vlivy okolí, které v dnešní době mohou na společnost významně 

působit. Vnitřní analýzou firmy specifikuji její silné a slabé stránky, příležitosti  

a hrozby. Z těchto analýz mohu následně vyprodukovat služby, kterými oslovím cílovou 

skupinu zákazníků a naplním tak jejich požadavky. 
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     V návrhové části představím návrh podnikatelského záměru na založení společnosti, 

která se bude zabývat nabídkou služeb spojených s péčí o vzhled osob. Důležitým 

bodem budou východiska, kterými popíši vznik společnosti, její předmět a místo 

podnikání, právní formu podnikání, dále marketingový a organizační plán  

a v neposlední řadě také finanční plán.  Součástí podnikatelského záměru bude 

hodnocení rizik související se založením a řízením společnosti.  

 

     Díky správnému zpracování a vyhodnocení shromážděných informací je možné 

objevit příležitosti na trhu a konkurenční výhody nad ostatními konkurenty na trhu, 

kterými lze společnosti odlišit a dát tak start k prosperitě a jejímu budoucímu rozvoji. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

     Tato diplomová práce se bude zabývat návrhem podnikatelského záměru na založení 

společnosti zabývající se poskytováním služeb spojených s péčí o vzhled osob, 

především v podobě úpravy či poradenství v oblasti jejich vzhledu a v podobě relaxační 

péče.  

 

     Hlavním cílem této práce bude vytvoření podnikatelského záměru se všemi aspekty 

souvisejícími se založením společnosti, zřízením technické základny, lidskými zdroji, 

dodavateli, zákazníky a cenami za poskytované služby. Úkolem je dosažení stavu, kdy 

bude společnost plně schopna poskytovat služby zákazníkům, uspokojovat jejich 

potřeby a plnit cíle společníků a vytvářet ekonomickou hodnotu.  

 

     Výstupem diplomové práce bude vytvoření podnikatelského záměru popisujícího 

založení společnosti, volbě právní formy, předmětu a místa podnikání, nalezení 

vhodného marketingového mixu, dále analýze cílového segmentu zákazníků, možné 

propagaci a v neposlední řadě se podnikatelský záměr bude zabývat finančními 

otázkami souvisejícími se založením a fungováním společnosti. 

   

Dílčími cíli jsou: 

- shromáždit teoretické informace potřebné pro kvalitní zpracování 

podnikatelského záměru  

- vymezení podnikatelské činnosti, 

- analýza konkurence, zákazníků, dodavatelů, silných a slabých stránek, 

            příležitostí a hrozeb, 

- návrh marketingové strategie, 

- sestavení finančního plánu, 

- hodnocení rizik podnikatelského záměru. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

     Úspěšné založení a fungování společnosti vyžaduje zcela určitý typ osobnosti 

podnikatele. Podnikatelský nápad musí být vhodný pro trh a musí přijít v pravý čas na 

správném místě [14]. Každý podnikatelský záměr vychází z určité znalostní základny, 

která určuje, co je pro to které podnikání potřeba, jaká oprávnění, jaké zákonné 

požadavky jsou kladeny na zahájení a další provoz, jaké povinnosti musí podnikatel 

plnit, a jaké jsou možnosti jejich splnění.  

    

2.1 Podnikání 

 

     Definici podnikání stanoví § 2 odst. 1. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, dále jen obchodní zákoník: „Podnikáním se rozumí 

soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku.“  

 

Ve smyslu podnikání hovoříme o činnostech, které mají dle [1]: 

Ekonomické pojetí  

- podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby se zvýšila 

jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty. 

Psychologické pojetí  

- podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho dosáhnout, 

vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek  

k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy 

apod. 

Sociologické pojetí 

- podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, hledajícím cesty 

k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příležitostí. 

Právnické pojetí 

- podnikáním se rozumí soustavná výdělečná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění). 
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2.1.1 Podnikání fyzických osob  

 

     Podnikatelem fyzickou osobou se rozumí dle § 2 odst. 2. obchodního zákoníku:  

a)    osoba zapsaná v obchodním rejstříku,  

b)    osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (dále jen ŽO),  

c)    osoba, která podniká na základě jiného než  ŽO podle zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence  

podle zvláštního předpisu. 

 

      Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď dobrovolně, nebo povinně  

dle podmínek stanovených obchodním zákoníkem, a to jestliže výše jejich čistého obratu 

zjištěná podle zákona o účetnictví dosáhla nebo překročila v posledních dvou účetních 

období částku, která zakládá povinnost ověření účetní závěrky auditorem. 

 

2.1.2 Podnikání právnických osob  

 
 Obchodní zákoník definuje tyto právnické osoby:  

- osobní obchodní společnosti,  

- kapitálové společnosti, 

- družstva.  

 

     Osobní společnosti  

- předpokládá se osobní účast podnikatele na řízení společnosti a většinou  

i neomezené ručení společníků za závazky společnosti:  

• veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol.  nebo v. o. s.), 

• komanditní společnost (kom. spol.  nebo k. s.).  

 

     Kapitálové společnosti  

- společníci (zakladatelé) mají pouze povinnost vkladu jejich ručení za závazky 

společnosti, toto ručení je buď omezené, nebo žádné: 

• společnost s ručením omezeným (spol. s r. o nebo s. r. o), 

• akciová společnost (akc. spol. nebo a. s.). [18]      
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Subjektem oprávněným provozovat živnost je: 

• Fyzická osoba (dále jen FO) nebo právnická osoba (dále PO), která splnila 

podmínky stanovené živnostenským zákonem. 

• FO s bydlištěm nebo PO se sídlem na území České republiky. 

• FO nebo PO mající bydliště či sídlo mimo území České republiky řídící  

se živnostenským zákonem, za podmínek, které tento zákon povoluje. 

  

     Živnosti a ustanovení týkající se živností upravuje zákon č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, dále jen živnostenský zákon. 

 

V ČR rozeznáváme dva druhy živností dle obr. 1. Rozdělení živností. 

 

                                                        ŽIVNOSTI 

      

                                                                   

 

                                                         

 

Obr. 1: Rozdělení živností (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

     Pro provozování živnosti fyzickými osobami, stanoví § 6 odst. 1. živnostenského 

zákona tři všeobecné podmínky:  

• dosažení věku 18 let, 

• způsobilost k právním úkonům, 

• bezúhonnost. 

 

     Podnikání jako fyzický osoba, živnost, je vhodné především pro začínající 

podnikatele. Je zde totiž minimum formálně právních povinností a nízké správní 

poplatky. Tato forma podnikání také není nijak kapitálově náročná (záleží na oboru 

podnikání), neboť není zákonem stanoven minimální kapitál nutný pro založení 

společnosti. Podnikání lze zahájit ihned po ohlášení živnosti, podnikatel je samostatný  

a má volnost v rozhodování. 

Ohlašovací Koncesované 

Řemeslné Vázané    Volné 
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2.2   Podnik  

     

     Podnik můžeme definovat například jako kombinaci výrobních faktorů vlastněných 

podnikatelem, nebo jako plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku,  

v níž se zhotovují a prodávají věcné statky a služby s cílem maximalizace zisku [20].    

 

     Obchodní zákoník podnikem rozumí soubor hmotných a nehmotných složek 

podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Pro naše potřeby 

musíme přistoupit ke konkretizaci těchto definic podle určitých kritérií. Ty nám umožní 

popsat velké množství realizací podniku, jako je velikost podniku, legislativní 

povinnosti a omezení a právní formu, které je nutné před založením podniku posoudit, 

neboť mají následně zásadní vliv na život podniku. 

 

     Prostorem pro realizaci myšlenek, nápadů a veškeré podnikatelské činnosti je okolí 

podniku. Toto okolí je významným atributem pro podnikatelské úspěchy,  

ale i zklamání.  

 

Mezi prvky okolí podniku patří [13]: 

• Geografické okolí - ovlivňuje umístění podniku, prodejní a nákupní 

logistiku. 

• Sociální okolí - zájmy zaměstnanců, okolí, vytváření sociální skupiny. 

• Politické a právní okolí - právní a politický rámec podnikání. 

• Ekonomické okolí - podnik není osamocen ve své činnosti, jsou zajištěny 

dodavatelské vazby, vazby se státními institucemi a dalšími subjekty. 

• Ekologické okolí - vytváří omezení, ale i příležitosti. 

• Technologické okolí - inovace výroby a produktů. 

• Etické okolí - dodržování kodexů, etického a odpovědného chování. 

• Kulturně historické okolí - úroveň vzdělanosti a kultury obyvatel. 
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     Existuje mnoho kritérií, podle kterých lze podniky klasifikovat, například:  

•  dle velikosti, 

•  dle právní formy (viz kapitola 2.1.1 a 2.1.2). 

 

2.2.1 Dělení podniku podle velikosti 

 
     Dělení podniků v ČR podle velikosti je určeno podle legislativy Evropských 

společenství - Nařízení komise (ES) č. 70/2001, která pro potřeby poskytování státní 

podpory malého a středního podnikání dělí podniky takto:  

 

Malý a střední podnik: 

• Do 250 zaměstnanců. 

• Obrat do 40 mil. €, nebo bilanční sumu rozvahy nepřesahující 27 mil. €. 

• Splňují kritéria nezávislosti. 

 

V případě, že je nutné odlišit malý a střední podnik, je malý podnik ten, který má: 

• Méně než 50 zaměstnanců. 

• Obrat nepřesahuje 7 mil. €, nebo jehož bilanční suma nepřesahuje 5 mil €. 

• Splňuje kritéria nezávislosti. 

 

 
2.3 Volba právní formy podnikání 

 

     Dle [21] jde o podnikatelské rozhodnutí, které bude mít za následek pro firmu 

dlouhodobé ekonomické, právní a daňové důsledky. Pro firmu neexistuje žádná 

optimální právní forma, protože každá firma má různou výchozí situaci.  

 

     Při zakládání společnosti je potřeba zvažovat všechna pro a proti příslušné právní 

formy. Musí vystihovat jak potřeby zakladatelů, tak podstatu zakládané společnosti  

a případný její růst. Právní forma představuje z hlediska financí důležitý, dlouhodobě 

působící činitel. 
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Volba právní formy je založena na těchto bodech [10]: 

• způsob a rozsah ručení, 

• oprávnění k řízení, 

• počet zakladatelů, 

• nároky na počáteční kapitál, 

• administrativní náročnost a rozsah výdajů spojených se založením  

a provozováním podniku, 

• účast na zisku (ztrátě), 

• přístup ke kapitálu, 

• daňové otázky, 

• povinnost zveřejňování. 

 

     Legislativními předpisy týkající se právní formy jsou upraveny zejména v Zákoně  

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

(Živnostenský zákon) a Zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

     Nejvhodnější právní forma pro danou činnost a rozsah podnikání byla shledána 

společnost s ručením omezeným. 

 
 

2.3.1 Společnost s ručením omezeným  

 

     Tato kapitálová společnost patří mezi nejrozšířenější právnické osoby. Společnost 

ručí celým svým majetkem, společníci do výše svého nesplaceného vkladu. Základní 

kapitál činí minimálně 200 000 Kč, a nejnižší možný vklad společníka činí 20 000 Kč. 

Doba splácení vkladu při vzniku nejvýše do 5 let od vzniku společnosti. Nejnižší počet 

zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická osoba. Nejvyšší počet společníků 50. Společnost 

je založena společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou ve formě notářského 

zápisu. Orgány společnosti jsou valná hromada, statutární orgán tvoří jednatelé, dozorčí 

rada (nepovinná), další dle společenské smlouvy. Společnost s ručením omezeným 

vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 
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Výhody a nevýhody této právní formy podnikání [21]:  

Výhody:  

- omezené ručení společníků,  

- zákaz konkurence platí pro jednatele, na společníky jej lze rozšířit, 

- pro přijetí velké části rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků, 

- vklad lze splatit ve lhůtě pěti let (1 zakladatel musí splatit ihned nejméně 

200 000 Kč), 

- lze stanovit kontrolní orgán – dozorčí radu, 

- vyplacené podíly na zisku společníků.  

 

Nevýhody:  

- nutný počáteční kapitál,  

- financování z cizích zdrojů závisí na důvěryhodnosti vybudované společnosti, 

- administrativně náročnější založení a chod společnosti, 

- zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplácené podíly  

na zisku jsou dále zdaněny srážkovou daní. 

 
      

2.4 Založení společnosti s ručením omezeným 

 

     Založení společnosti s ručením omezeným je v dnešní době dlouhodobý proces, 

který závisí zejména na rychlosti jednotlivých úřadů. Urychlení je možné tak,  

že budeme se snažit navazovat co nejrychleji na jednotlivé operace a neprodlužovat  

tak zbytečně termíny. 

 

Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutné vykonat následující úkony: 

• uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 

• složení základního jmění společnosti nebo jeho části, 

•  získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.), 

•  zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

•  registrace společnosti u finančního úřadu. 
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2.4.1 Sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny 

 

     Společnost s ručením omezeným stejně jako ostatní typy obchodních společností  

je založena sepsáním společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Tyto dokumenty 

musí být sepsány formou notářského zápisu dle § 57 zákona č. 513/91 Sb., obchodního 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Dle § 110 obchodního zákoníku musí obsahovat 

alespoň následující informace: 

• firmu a sídlo společnosti, 

• určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 

jména a bydliště fyzické osoby, 

• předmět podnikání, 

• výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu  

a lhůty splacení vkladu, 

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

společnosti, 

• jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

• určení správce vkladu, 

• jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. 

 

     Společenská smlouva může také určit, že společnost vydá stanovy, které detailněji 

upraví vnitřním organizaci společnosti a také upraví podrobněji některé záležitosti 

obsažené ve společenské smlouvě [11].    

 

Prohlášení správce vkladů, vklad základního kapitálu 

      Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva. Ve většině případů se volí 

složení peněžitého vkladu na bankovní účet u příslušné banky. Nejjednodušší způsob  

je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladu a složení vkladu na tento 

účet. Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladu a o jeho výši. K vydání tohoto 

potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. 

Potvrzení z banky tedy slouží jako jeden z dokumentů potřebných pro doložení  

při podání návrhu na zápis od obchodního rejstříku. Vklad lze složit i v hotovosti  

u správce vkladů, který poté vydá prohlášení o složení základního kapitálu. Vznikem 
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společnosti, což nastane zápisem do obchodního rejstříku, se stávají vklady jejím 

majetkem a společnosti s nimi může volně disponovat [11].      

 

 Získání živnostenských oprávnění 

     V případě zakládání společnosti s ručením omezeným je nutné mít živnostenská 

oprávnění na všechny činnosti, které patřičná společnost provozuje. Živnostenské 

podnikání upravuje v České republice živnostenský zákon.  

         

2.5 Podnikatelský plán 

 

     Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisuje všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.  

 

     „Podnikatelský záměr však může být sestaven pro rozvoj již založeného podniku. 

Struktura plánu je vždy podobná. Jelikož se o něj mohou zajímat zaměstnanci, investoři, 

bankéři, zákazníci či konzultanti, a to z různých důvodů, měl by být vypracován tak, 

aby obsáhl důvody zainteresovanosti každého z nich“ [6]. 

 

     Dle [11] je podnikatelský plán nazýván také jako „autoatlas“, který obsahuje 

odpovědi na otázky typu: kde jsme nyní, kam chceme jít a jak se tam chceme dostat. 

                                                     
 
Kde jsme nyní? 

- zde se věnujeme prostředí podnikání, klíčovým lidem a podnikatelské identitě, 

která obsahuje i popis podniku. 

Kam chceme jít? 

- tady stanovíme cíle a strategie podniku, patří sem hodnocení strategických vlivů 

a stavení strategického směru. 

Kam se chceme dostat? 

- sem spadá finanční analýza, plán řízení zdrojů a marketingový plán. 
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                                                       KK LL ÍÍČČOOVVÍÍ   LL II DDÉÉ  
 

                                                                                  

           Prostředí                                                                                             Podnikatelská  

           podnikání                                                                                                 identita 

 

 
 
 
 
     Strategické                                                                                                             Peníze 

          vlivy                                                                                                             Fin. analýza 

 

                                                                                                                                    Řízení zdrojů 

 

          Strategický směr                                                                                              Marketingový                         

                                                                                                                                           plán 

Obr. 2: Podstata podnikatelského plánu (Zdroj: Koráb, Mihalisko, 2005, 41 s.) 

 

     Návrh podnikatelského plánu by měl také obsahovat dle [21] stručný nástin 

podnikatelských cílů, odhad trhu, odbornost, zkušenosti, peníze, které podnikatel 

vkládá, zvláštní výhody, které poskytované služby přinesou, informace potvrzující 

předešlé tvrzení, včetně odhadů výnosů a dalších finančních předpokladů a dřívější 

výsledky podnikání. 

 

2.5.1 Požadavky na podnikatelský plán 

 

     Podnikatelský plán má ústřední význam při zakládání podniku. Rozhoduje hlavní 

měrou o jeho budoucí cestě k úspěchu. Je zřejmé, že svým rozsahem se bude lišit, 

jedná-li se o malý či velký projekt, ale ve stručnosti lze uvést, že podnikatelský záměr 

by měl splňovat tyto požadavky [4]:   

- být stručný a přehledný, 

- být jednoduchý, 

- demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. pro zákazníka, 

- orientovat se na budoucnost, 

Kde jsme nyní? 

Kam se chceme 
dostat? 

Podnikatelský plán 

Kam chceme 
jít? 
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- být co nejvěrohodnější a realistický, 

- nebýt příliš optimistický z hlediska tržního podílu, 

- nebýt však ani příliš pesimistický, 

- nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

- upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu, 

- prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky, 

- prokázání získání vloženého kapitálu s patřičným zhodnocením, 

- být zpracován kvalitně i po formální stránce.  

 

2.5.2 Struktura podnikatelského plánu 

 

Podnikatelský plán může být zpracován do následujících bodů: 

1. Titulní strana  

     Titulní strana by měla obsahovat základní údaje týkající se společnosti včetně 

názvu a sídla podniku, jmen a adres společníků, druh podnikání, prohlášení  

o potřebě financování a prohlášení o důvěrnosti zprávy. 

 

2. Exekutivní souhrn  

     Jedná se o stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů celého podnikatelského 

plánu. 

 

3. Analýza odvětví, trhu, konkurence a okolí 

     Mezi analýzy patří analýza konkurenčního prostředí včetně silných a slabých 

stránek, které mohou ovlivnit tržní úspěšnost společnosti. Z hlediska vývojových 

trendů a historických výsledku je důležitá také analýza odvětví. V neposlední řadě 

je zde uvedena analýza zákazníků na základě provedení segmentace trhu. 

 

          SWOT analýza: jde o standardní metodu používanou v současné praxi 

k celkovému zhodnocení východisek podniku. Název je odvozen z počátečních 

písmen těchto anglických slov: S – strenght, W – weaknesses, O – opportunities,  

T – threats. 
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     Uplatnění SWOT analýzy má především za cíl rozvíjet silné stránky a utlumovat 

slabé stránky. Současně zde nastává nutnost připravenosti na potencionální 

příležitosti a hrozby [16]. 

 

     Analýzu obecného okolí můžeme nazvat také tzv. analýzou SLEPT. Tato 

analýza se považuje za všeobecnou a platí pro všechny firmy. Zahrnuje soubor 

vlivů okolí na firmu z různých směrů: 

 

S    - společenské trendy (pohled obyvatelstva na firmu i pohled na sebe sama), 

L    - legislativa (daňové zákony, obchodní zákoník), 

E    - ekonomika (úroková míra, inflace, trend nezaměstnanosti), 

P    - politika (stabilita vlády, výdaje vlády), 

T    - technologie (výše výdajů na výzkumu, náklady na přírodní zdroje). 

      

     Porterův model pěti faktorů je tak analytickým nástrojem strategického řízení. 

Podle tohoto modelu je strategická pozice podniku působící na určitém trhu  

nebo odvětví determinována pěti základními činiteli: 

- vyjednávací silou zákazníků, 

- vyjednávací silou dodavatelů, 

- hrozbou vstupu nových konkurentů, 

- hrozbou substitutů, 

- rivalitou podniků působícím na daném trhu [7]. 

 

4. Popis podniku 

     Obsahuje důležité informace o praktické podobě podniku, způsobu realizace 

činnosti, podávající upřesňující představu o podniku a jeho záměru. Popis podniku 

by měl obsahovat pouze doložitelná fakta, která se týkají jeho založení, dále 

definuje strategie a cíle podniku.  

Klíčovými prvky podnikatelského plánu jsou: 

 - výrobky nebo služby, 

 - velikost / lokalita podniku,  

 - přehled personálu / organizační struktura, 
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 - kancelářské zařízení a jiné technické vybavení,  

 - odborné znalosti podnikatele či předchozí praxe. 

 

5. Výrobní plán    

     Pokud nepůjde v podnikatelském plánu o výrobní podnik, ale o maloobchodní 

prodejnu, případně o poskytování služeb, nazveme tento bod „obchodním plánem“. 

Obchodní plán musí obsahovat nákup zboží, inventurní systém a potřebné 

skladovací prostory. 

 

6. Marketingový plán   

     Marketingový plán tvoří podstatnou součást podnikatelského záměru. Je to 

z toho důvodu, protože vysvětluje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby 

distribuovány, oceňovány a propagovány.  

 

           Při zpracování marketingového plánu hraje důležitou úlohu vnější a vnitřní 

prostředí. Příprava plánu by měla proto začít na základě analýzy prostředí. Měly by 

být sledovány změny v oblastech ekonomiky, kultury, technologie, poptávky, 

práva, konkurence, surovin, finančních zdrojů, dodavatelů a také vlastních cílů  

a záměrů [6]. 

 

          V rámci tohoto plánu hraje významnou roli marketingový mix, který  

je „interakcí čtyř proměnných veličin a to produktu nebo služby, ceny, distribuce  

a propagace“ [19]. 

 

7. Organizační plán  

     Součástí tohoto plánu by měla být jasná definice manažerského týmu a typu 

organizace, právní specifikace formy podniku. Organizační plán začíná většinou 

sestavením seznamu členů týmu, obsahuje informace o dovednostech a úlohách, 

které v podniku zastávají.  

Měl by obsahovat: 

• organizační strukturu (pracovní zařazení členů, propojení a vztahy mezi 

jejich funkcemi), 
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• metody plánování, měření a hodnocení (měl by být stanoven způsob 

dosažení cílů či plánu, způsob měření a vyhodnocování úspěšnosti těchto 

cílů), 

• metody odměňování (způsobem povyšování, prémií a pochval), 

• kritéria výběru (kritéria pro výběr lidí do všech funkcí), 

• školení (zpracování programu školení v zaměstnání i mimo něj). 

       

 Vedení podniku může být zaměřeno třemi způsoby: 

• produkční – očekává se dosažení co nejvyšších výrobních výstupů, 

předmětný výrobek je považován za konkurenceschopný, prodá se všechno, 

co se vyrobilo, 

• prodejní – soustředění na různé metody prodeje, s cílem přesvědčit 

zákazníka o nutnosti nákupu daného produktu, 

• marketingový – filozofie je zaměřená na potřeby a přání zákazníka. 

 

8.  Hodnocení rizik  

     Tato část plánu by měla zhodnotit potencionální rizika, se kterými je nutno 

v daném odvětvovém a konkurenčním prostředí počítat. Podnikatel by měl mít 

k dispozici alternativní strategii, kterou by mohl použít k zvládnutí případných rizik.  

 

     „Rizika nových podniků často plynou z reakce konkurentů, ze slabých stránek 

marketingu, výroby či manažerského týmu, nebo i technologického pokroku. Jestliže 

tyto faktory nemohou podnik ovlivnit, mělo by být v plánu zdůvodněno proč“ [6]. 

      

    Při hodnocení rizik bychom měli být schopni odpovědět na následující otázky [21]: 

- Jakými zásadními příležitostmi a riziky může být ovlivněn vývoj podniku? 

- Jaká opatření mohou rizika omezit, jaké jsou možnosti jednání? 

- Jak rychle můžeme uskutečnit potřebná opatření a s jakými výdaji? 

- Do jaké míry nám umožní dodatečný kapitál využít dalších příležitostí? 

- Jak vypadá naše plánování na další tři roky v nejvíce a nejméně příznivém 

případě? 
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9.  Finanční plán  

     Tento plán stanovuje objemy investic, které podnik pro své fungování potřebuje.     

Můžeme jej rozvrhnout do třech oblastí: 

    - Předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky, 

kde jsou zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady. 

      -  Vývoj hotovostních toku (cash – flow) v příštích letech. 

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

podniku k určitému datu. 

 

10. Příloha – jedná se o korespondenci, údaje z výzkumu trhu, nájemní a jiné smlouvy, 

ceníky dodavatelů, ceníky produktů a služeb, aj. [6]. 

 

    2.6 Finanční zdroje 
 
     Podnikatelský záměr vyžaduje určitý vstupní kapitál. Jeho výše závisí na předmětu 

podnikání. Každý druh financování má své výhody a nevýhody.  

 

FFIINNAANNCCOOVVÁÁNNÍÍ      Interní                odpisy, nerozdělený zisk, rezervní fondy 

                               Externí               Vlastní zdroje           emise akcií, podíly 

                                                                   Cizí zdroje               dlouhodobé úvěry 

                                                                   - bank, dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců, 

                                                                     dlužní úpisy, leasing, Ventura capital,  

                                                                      Factoring, Forfaiting, fin. podpora státu… 

                       Obr. 3: Schéma způsobů financování (Zdroj: Režňáková, 2001, 183 s.) 

 

     Na financování podnikatelského záměru budu volit financování formou cizích zdrojů 

– zejména finančního leasingu, případně bankovního úvěru.  

 

            2.6.1 Finanční leasing 

 

     Leasing se uzavírá smlouvou o pronájmu na delší dobu (3-5 let). Během trvání této 

smlouvy zaplatí nájemce nájemným pořizovací a jiné náklady spojené s pronajímaným 
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předmětem, úrok z vloženého kapitálu, prémii za riziko související s celou operací  

a ziskovou přirážku [9].  

 

Leasing je možné rozdělit podle mnoha hledisek: např.  

dle typů z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy 

- finanční leasing, operativní leasing, zpětný leasing,  

dle typu leasingového nájemce  

- restituční, bankovní, odbytový, komerční tuzemský, komerční zahraniční,  

dle typu leasingového pronajímatele 

- podnikatelský leasing, komunální leasing, spotřebitelský leasing, atd. 

 

     Finanční leasing je forma podnikání, jehož podstatou je pronájem výrobků  

a výrobních prostředků na určité období na základě úhrady leasingových poplatků 

formou splátek. Uplatňuje se zejména u předmětů dlouhodobé spotřeby.  

 

Výhody finančního leasingu: 

- vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru, 

- riziko inflace nese obvykle leasingová firma, 

- při vyřizování předmětu leasingu není nutný kapitál na jednotlivé vynaložení 

všech prostředků na investici – získaný kapitál pak může být použit jiné účely, 

- zároveň vydělává v průběhu splácení na pokrytí pořizovací ceny, 

- leasingová splátka může být ve smlouvě s leasingovou společností shodné  

se skutečnými výkonnými parametry. Tak může nájemce splácet jen tolik, kolik 

předmět leasingu produkuje nebo jaký finanční objem realizuje. 

 

 Nevýhody finančního leasingu 

- v leasingových splátkách je nutno zaplatit finanční službu a zisk leasingové 

společnosti, a proto pořízení na leasing bývá dražší než pořízení na úvěr  

či za hotové, 

- výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu,  

- předmět po skončení leasingu získá nájemce zcela nebo téměř odepsaný,  

takže ztrácí výhodu daňových odpisů, i když předmět dále užívá,  
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- některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě 

odcizení,  

- nájemce nemůže vypovědět smlouvu, popř. může tak učinit s rizikem dosti 

vysokého penále.  

 

            2.6.2 Bankovní úvěr 

 

     Úvěr můžeme definovat jako objem finančních prostředků, které věřitel poskytne 

dlužníkovi za úplatu ve formě úroku. Při poskytnutí úvěru se prověřuje tzv. bonita 

schopnost dostát svým závazkům a splácet případný úvěr. Úvěry mohou být zajištěny 

různými způsoby, nejčastěji zástavou movitých a nemovitých věcí. Bankovní úvěry 

můžeme rozdělit dle celé řady kritérií do několika kategorií. Nejdůležitějším  

a rozhodujícím rozdělujícím prvkem je doba, na kterou je úvěr poskytnut, tzn. 

krátkodobé do 1 roku, střednědobé (od 1 - 4 let), dlouhodobé (více než 4 roky).  

 

Výhody úvěru: 

- při financování prostřednictvím úvěru se stává klient ihned jeho majitelem, 

- pro úvěr není stanovena minimální délka splácení, 

- úvěr poskytnutý soukromé osobě lze předčasně splatit, 

- úvěr s sebou také nese větší jistotu zákazníka pro případ krachu společnosti. 

 

Nevýhody úvěru: 

- při vyřizování úvěru jsou kladeny vyšší nároky na bonitu (tj. kvalitu klienta  

a jeho schopnost splácet úvěr) zajištění úvěru ve formě doložení příjmu ručitelů 

nebo jiné formy záruky je mnohdy časově i finančně náročné, 

- zdlouhavější vyřizování úvěru. 

 

     Vzhledem k těmto poznatkům bude financování podnikatelského plánu probíhat 

prostřednictvím finančního leasingu (stroje), případně i bankovního úvěru.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

 

3. 1 Analýza obecného a oborové okolí 

 

      Pro úspěšné založení a vedení společnosti je důležité, aby byla provedena analýza 

obecného okolí společnosti a analýza vnitřního prostředí společnosti. Velmi důležité je, 

aby zakladatelé či společníci měli představu o velikosti trhu, o počtu, schopnostech, 

silných a slabých stránek konkurence, a o počtu a kvalitě budoucích dodavatelů. 

 

Faktory, kvůli kterým je nezbytné analyzovat okolí podniku (trh): 

• informace o firemní pozici v daném segmentu, 

• díky analýze tržního okolí vede k možnosti lépe stanovit vnitřní limity podniku, 

• schopnost rychle a efektivně reagovat na náhlé a nečekané změny na trhu, 

• příležitost pro tvorbu základů strategických aktivit, 

• budoucí udržení se na trhu. 

 

     Okolí podniku jsem analyzovala pomocí SWOT analýzy, Porterova modelu  

a SLEPT analýzy. Všechny informace vyplývající z analýzy jsou vztaženy k regionu,  

ve kterém bude firma podnikat – Jihomoravský kraj, Brno – město, městská část 

Komín.  

     

3.1.1 SLEPT analýza 

 

     SLEPT analýza slouží ke zkoumání externího okolí společnosti, především 

sociálních, legislativních, ekonomických, politických a technologických faktorů. 

 

Politické faktory: 

Mezi nejdůležitější politické faktory patří: 

                           - Stabilita země. 

                           - Politická nálada. 

                           - Podpora obchodu. 

                           - Stabilita vlády. 
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     Česká republika je od 1. 5. 2004 členem Evropské unie a od 1. 1. 2008 i členem 

Shengenského systému. Zde je velkým pozitivem usnadnění cestování mezi zeměmi  

a především návštěvnost naší země cizinci. Dne 17. – 18. 10. 2008 se konaly volby  

do zastupitelstev krajů a do senáru ČR, kde zvítězila se značnou převahou ČSSD  

a to z 35,85% hlasů.   

 

Ekonomické a legislativní faktory: 

     Ekonomické okolí je ovlivněno řadou faktorů, mezi nejdůležitější patří např. vývoj 

HDP, růst či pokles mezd, vývoj úrokové míry úvěrů, inflace, daně a mnohé jiné 

faktory.  

 

Vývoj HDP 

     Současný stav a budoucí vývoj HDP je důležitým ukazatelem stavu ekonomiky 

České republiky. Prognóza růstu HDP roku 2008 zůstala nezměněna na 4,2% 

meziročně. Avšak odhad hospodářského růstu roku 2009 byl o jeden procentní bod 

snížen, z původních 2,4% na nynější 1,4%. Jako hlavní příčinu uvádějí analytici slabou 

zahraniční poptávku, která ještě vážněji zasáhne investiční a produkční aktivitu firem, 

což již v současné době potvrzují předstihové indikátory. Spotřebitelský pesimismus  

se odrazí v hlubším poklesu spotřeby domácností, přestože nižší inflace zvýší reálné 

mzdy. Negativní dopad na růst HDP může mít i opožděný dopad silné koruny.  

Za nejvýznamnější riziko, které může hospodářskou situaci v ČR ještě více zhoršit,  

je považována hlubší recese v Eurozóně. 

 

UKAZATEL ROK VÝŠE HDP V % 

 
Meziroční růst reálného HDP 

2008 4,2 

2009 1,4 

Tab. 1: Predikce HDP ČNB z 18. 12. 2008 
Zdroj:http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_trhy/inflacni_ocekavani_ft/inf
lacni_ocekavani_ft_2008/C_inflocek_12_2008.pdf 
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Vývoj průměrné mzdy 

     Průměrná hrubá mzda vzrostla v jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2008 meziročně 

o 7,9% na 23 144,- Kč, reálně však vlivem růstu spotřebitelských cen vzrostla pouze  

o 1,2%. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila meziročně o 1 953,- Kč  

na 23 536,- Kč a v ne podnikatelské sféře o 766,- Kč na 21 714,- Kč. Průměrná mzda za 

rok 2008 byla stanovena na 23 542,- Kč. Základní sazba minimální mzdy činí v 

současné době (dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. s účinností  

od 1. ledna 2007) pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 8 000,- Kč za měsíc 

nebo 48,10 Kč za hodinu. 

 

Daňové změny 

     Daňové změny pocítila Česká republika od 1. 1. 2008, kdy vzešla v platnost daňová 

reforma. Změna se týkala sazby daně z příjmu právnických osob, kde se oproti 

minulému roku sazba snížila na 21%. Ve zdaňovacím období 2009 se předpokládá,  

že sazba daně bude činit 20%. 

 

 

Ukazatel 

 

S účinností od 

1. 1. 2008 

 

S účinností od 

1. 1. 2009 

 

S účinností od 

1. 1. 2010 

Sazba daně z příjmů 

právnických osob 

 
21 % 

 
20 % 

 
19 % 

Tab. 2:  Sazba daně z příjmů PO z 18. 12. 2008 
Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/dan-z-prijmu-pravnickych-osob-po-reforme/ 

 

Legislativní faktory 

     Významnou změnou roku 2009 je novela zákona o nemocenském pojištění. Novela 

zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

snížila od 1. 1. 2009 platby sociálního pojištění. Zaměstnavatelé odvedou za své 

zaměstnance na důchodové pojištění 21,5 %, na státní politiku zaměstnanosti 1,2%  

a na nemocenské pojištění 2,3% z měsíčního vyměřovacího základu, ze kterého  

se vypočítávají platby na sociální zabezpečení. Celkem tedy 25%.   Zaměstnanci budou 

odvádět 6,5% na důchodové pojištění, na státní politiku zaměstnanosti,  

a na nemocenské pojištění nebudou odvádět žádnou částku. 
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     Sazba zdravotního pojištění zůstává stejná jako v roce 2008. Zaměstnanec zaplatí 

4,5% z vyměřovacího základu, zaměstnavatel hradí za zaměstnance 9%. Stejný zůstává 

i maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, který byl zaveden  

v roce 2008. Nejnižší pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců zůstává i pro rok 

2009 na úrovni 1 080,- Kč. 

 

     Změny v důsledku pracovní neschopnosti a výplaty nemocenské nelze nezmínit.  

Od ledna 2009 má zaměstnanec nárok na nemocenské dávky vyplácené Českou správou 

sociálního zabezpečení až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Za 4. – 14. den 

pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec náhradu mzdy od zaměstnavatele. 

 

Vývoj inflace 

     Nejvyšší míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen byla v roce 1998 a nejnižší v roce 2003.  

 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20022003 2004 2005 2006 2007 2008 

% 
inflace 

10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 

Tab. 3: Vývoj inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen v ČR v letech 1994 – 2008  
Zdroj:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace/ 
 
 
     Míra inflace vyjádřená průměrným indexem spotřebitelských cen v období leden a únor 

2009 se pohybuje na úrovni 5,9% a 5,4%. Inflace meziroční je za období leden a únor 2009  

na úrovni 2,2% a 2,0%. Analytici ČNB předpokládají, že v tříletém horizontu zůstane 

průměrný výhled inflace na 2,5%. Pokles prognózy v ročním horizontu odráží klesající 

ceny komodit, slabou domácí i zahraniční poptávku. 

 

      Ekonomické prostředí je v této lokalitě na velmi dobré úrovni, neboť blízké okolí  

je vhodné pro podnikání soukromých ekonomických subjektů (např. optika, cukrárna, 

květinářství, trafika, atd.) z důvodu velkého vzrůstu obyvatelstva středně až vyšší kupní 

silou, která je cílovou skupinou pro tuto firmu. 
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Sociální faktory: 

Vývoj nezaměstnanosti 

     Nezaměstnanost v České republice má klesající trend. Z uvedené tabulky vyplývá,  

že obecná míra nezaměstnanosti v roce 2008 meziročně klesla o 0,9 procentního bodu 

na 4,4 %. V lednu 2009 vzrostla nezaměstnanost na 6,8%, což je oproti situaci z roku 

2008 nárůst o 2,4%.1 

 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nezaměstnanost % 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 
Registrovaná nezaměstnanost % 9,02 8,54 9,15 9,9 9,19 8,97 8,13 6,62 5,45 
Tab. 4: Vývoj nezaměstnanosti v ČR v letech 2000 - 2008 
Zdroj: http://www.finance.cz/ekonomika/prace/nezamestnanost/ 
 
 

Životní styl 

     Životní styl lidí je dnes charakterizován jako příliš uspěchaný. Převážnou většinu 

času tráví v zaměstnání usilovnou prací, proto se svůj volný čas snaží trávit  

co nejpříjemněji. Jednou z těchto příjemných záležitostí je návštěva salónů se službami 

relaxačního charakteru (např. solárium, kadeřnictví, atd.). 

 

Závěry z analýzy obecného okolí podniku 

     Budoucí vývoj HDP je jedním z nejdůležitějších ukazatelů stavu ekonomiky České 

republiky. Prognóza odhadu hospodářského růstu roku 2009 byla snížena z 2,4 %  

na 1,4 %. Hlavní příčinu spatřuji v poklesu spotřeby domácností. Průměrná hrubá mzda 

vzrostla v jihomoravském kraji v roce 2008 na 23 144,- Kč. Minimální mzda  

se od ledna 2007 nezměnila a činí 8 000,- Kč. Daňové změny se týkaly sazby daně 

z příjmu právnických osob, kde se sazba sníží v následujících zdaňovacích obdobích 

2008, 2009, 2010 na 21%, 20% a 19%. Významnou legislativní změnou roku 2009  

je novela zákona o nemocenském pojištění. Tato novela zákona o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti snížila platby sociálního 

pojištění. Zaměstnavatelé odvedou za své zaměstnance 25%.  Zaměstnanci budou 

odvádět 6,5%. Sazba zdravotního pojištění zůstává stejná jako v roce 2008. 

                                                
1 http://www.finance.cz/ekonomika/prace/nezamestnanost/ 
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Zaměstnanec zaplatí 4,5 % z vyměřovacího základu, zaměstnavatel hradí  

za zaměstnance 9 %. Od ledna 2009 má zaměstnanec nárok na nemocenské dávky 

vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení až od 15. dne trvání pracovní 

neschopnosti. Za 4. – 14. den pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec náhradu 

mzdy od zaměstnavatele. Míra inflace vyjádřená průměrným indexem spotřebitelských 

cen v období leden a únor 2009 se pohybuje na úrovni 5,9% a 5,4%. Inflace meziroční  

je za období leden a únor 2009 na úrovni 2,2% a 2,0%. Nezaměstnanost v České republice  

v  lednu 2009 vzrostla nezaměstnanost na 6,8%, což je oproti situaci z roku 2008 nárůst  

o 2,4%. 

 

     Životní styl obyvatel velkoměsta nahrává vzniku a rozvoji podniku se zaměřením  

na volný čas a relaxaci. Nároky obyvatel na tyto aktivity je v dnešní uspěchané době 

velmi žádány. Prospěšnost zde vidím především ve zlepšení psychického případně  

i fyzické zdraví, relaxaci a známkou kvalitního zpříjemnění každodenního života. 

Pozitivně působit na podnik bude také předpokládaný růst životní úrovně  

a zjednodušující se legislativa týkající se podnikání. Značné úsilí je potřeba  

do budoucna vyvinout na neustálé modernizování a rozšiřování podniku. 

 

           3.1.2  SWOT analýza 

 

     SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (ang: Strengths) 

a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: 

Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod.     

Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování firmy. Základ metody spočívá  

v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše 

uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek  

na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové 

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

 

      S pomocí SWOT analýzy je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. Cílem SWOT analýzy je minimalizace nedostatků 

a maximalizace předností. 
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Silné stránky Slabé stránky 

Umístění podniku na lukrativním místě Relativní nedostatek vlastních prostředků 

Kvalitní a školený personál Závislost na dodavatelích 

Mladý a kreativní kolektiv Nárůst ekologických požadavků*  

Rychlá reakce na požadavky zákazníků Sezónnost  

Individuální přístup k zákazníkům Nedostatečná reklama 

Internetová prezentace  

Vysoká kvalita poskytovaných služeb  

Široký sortiment poskytovaných služeb  

Příležitosti Hrozby 

Komplexní nabídka služeb Vstup nové konkurence 

Zvýšení zájmu zákazníků Pomluvy konkurentů 

Strategicky výhodné prostředí Konzervativnost zákazníků 

Větší sortiment služeb Ekonomická nestabilita 

Zvyšování nároků na kvalitu služeb Změna zákaznických preferencí 

Využití nových marketingových taktik**   

Reklama ve sdělovacích prostředcích  

Tab. 5: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 
* ekologické požadavky na odvoz a recyklaci solárních trubic, které jsou zajišťovány odbornou firmou 
**marketingové taktiky – nákup permanentek s výraznou slevou, sezonní akce, welcome drink, aj. 
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Stanovení nejdůležitějších poznatků SWOT analýzy 

- lukrativní umístění podniku, 

- velký sortiment nabízených služeb, 

- přizpůsobení nabídky poptávaných služeb, 

- vysoká kvalita poskytovaných služeb, 

- kvalitní a školený personál, 

- silné stránky převažují, slabé je potřeba minimalizovat, 

- snaha o maximální využití příležitostí na trhu,  

- atd. 

 

     Z uvedené SWOT analýzy a jejích nejdůležitějších poznatků můžeme konstatovat,  

že podnik má velké předpoklady pro úspěšné podnikání, expanzi a v budoucnu i dobrou 

konkurenceschopnost. 

 

         3.1.3 Porterův model konkurenčního prostředí 

 

     Trh, na kterém bude podnik působit je poměrně velký.  Zákazníci mají možnost 

změnit oblast poskytovatelů služeb, přejít ke konkurenci a také jsou velmi citliví  

na změny cen nabízených služeb. 

 

Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) 

     Zákazníci mohou mít představy o tom, jaké výrobky či služby obdrží, očekávají 

určitou úroveň výrobku či služby. Proto by zde bylo vhodné provést průzkum, abychom 

zjistili, co zákazníci chtějí, požadují a čeho si cení. Je nutné, abychom pochopili chování 

zákazníků, jejich motivaci, preference, potřeby a přání. 

 

    Jako potencionální zákazníci se jeví místní občané a občané z blízkého okolí. 

Městská část Komín je poměrně lukrativní a oblíbená, záleží na kvalitě služeb, které 

budou nabízeny a také na personálu, zda si zákazníci provozovnu oblíbí  
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či ne. V současné době velmi vzrostl počet obyvatel z důvodu výstavby developerských 

projektů, což jsou dle mého mínění potencionální zákazníci se středně až vyšší 

koupěschopností, tedy cílová skupina zákazníků. Je proto velký předpoklad, že tito 

zákazníci budou poptávat produkty a služby ve svém trvalém bydlišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 
       Graf 1: Struktura zákazníků dle věku (muži i ženy), (Zdroj: vlastní výzkum)  

 
 
 

 18 – 30 let 31 – 40 let 40+ Celkem 

Ženy 53 14 7 80 

Muži 15 6 3 20 

Celkem 68 21 11 100 

Tab. 6: Struktura zákazníků dle pohlaví v % (Zdroj: vlastní výzkum) 
 
 
     Cílové segmenty zákazníků studia tvoří hlavně ženy. Muži tvoří 20% celkového 

počtu zákazníků a to převážně ve věku 18-30 let (15%). Zákazníci ženy tvoří převážnou 

většinu z celkového počtu a jsou zejména ve věkovém rozmezí 18-30 let (53%) a 31-40 

let (14%). 

 

68%

21%

11%

Struktura zákazníků dle věku

18-30 let 31-40 let 41-více
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Vyjednávací síla dodavatelů 

     Dodavatelé jsou velmi důležitou složkou podnikání, proto je na jejich výběr kladen 

takový důraz. Dříve než podnikatel začne vytvářet podnikatelský plán, je nutné zkoumat 

dodavatele. Tyto informace by měly pomoci zjistit nejlepší možné dodavatelské 

subjekty.  

  

Při tomto zkoumání se zaměříme: 

- na rozsah a kvalitu nabízeného sortimentu, 

- platební a dodací podmínky, 

- spolehlivost a způsob jednání dodavatele, 

- servis. 

 

     Na základě tohoto zjištění vybereme nejvhodnější dodavatele. V tomto případě  

je nutné důkladně prozkoumat všechna pro a proti při výběru budoucích obchodních 

partnerů. Je nutné zjistit, v jaké šířce a hloubce sortimentu jsou jednotliví dodavatelé 

schopni dodat zboží, jaké platební podmínky a dodací podmínky nabízejí a jaké je jejich 

renomé u okolních odběratelů. Je třeba také srovnat ceny, ve kterých se promítá  

i způsob distribuce tohoto zboží. Jsou totiž firmy, které nabízejí nejnižší ceny, ale zase 

neposkytují dopravu. Při propočtu bylo zjištěno, že v případě vlastní dopravy se ceny 

pohybují mnohem výše, než nabízí některé jiné firmy i s dopravou. Cena  

ale samozřejmě není jediným měřítkem pro výběr dodavatelů. Hrají zde úlohu také 

serióznost, způsob jednání, servis, rychlost, kvalita a mnoho dalších ukazatelů těchto 

dodavatelů. 

 

     Dodavatelé, se kterými se společnost rozhodla spolupracovat:  

     Firma:   OPTIMAL CZ s.r.o. – výhradní distributor solárií a solárních trubic. 

                   SOLARIUM PROFI, s.r.o. – výhradní distributor solární kosmetiky. 

                   ANPRO, s.r.o. – výhradní distributor nehtové kosmetiky a přípravků. 

                   EXPA – Nails, s.r.o. – distributor nehtové kosmetiky. 

                   L’OREAL Česká republika s.r.o. – výhradní distributor vlasové kosmetiky. 

                   SUBRINA Česká republika s.r.o. – výhradní distributor vlasové kosmetiky.  
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Konkurence 

     Konkurence je pro ostatní firmy v oboru vždy nejvíce ohrožujícím faktorem, proto 

se ji snaží všeobecně eliminovat. Konkurenty jsou firmy, které se snaží uspokojit stejné 

potřeby stejných zákazníků a jejichž nabídka je podobná. Je třeba analyzovat strategie, 

ceny, silné a slabé stránky a také cíle a možnosti konkurenčních podniků.                                    

 

     Konkurenční strategie zahrnuje takové zaujetí pozice v podnikání, která by 

maximalizovala hodnotu schopnosti, které odlišují společnost od jejich konkurentů. Dle 

mého názoru je konkurence v podnikání velmi důležitá, protože nutí k neustálému 

sledování trendů a vývoje na trhu, na kterém se firma pohybuje. Výsledkem konkrétní 

analýzy by tedy měla být určení konkurenční pozice firmy.  

 

     Na území městské části Brno - Komín se nachází několik konkurenčních firem. 

 

• Kadeřnictví Dominigue, Hlavní, Brno 

• nabízí kadeřnické služby a manikúru - modeláž nehtů. Tato společnost  

je považována za největšího konkurenta v místě podnikání. Kadeřnictví 

sídlí na ulici Hlavní v přízemí rodinného domu. Existuje již 15 let.  

Z hlediska srovnání cen můžeme konstatovat, že nabízené služby jsou  

na podobné cenové úrovni jako u společnosti S4you. Pracují s přípravky 

WELLA a NSI. 

 

• Kadeřnictví Iveta, Absolonova, Brno 

• nabízí kadeřnické služby. Kadeřnictví sídlí v pronajatém nebytovém 

prostoru v sídlišti na ulici Absolonova v areálu bývalého zdravotního 

střediska, což je poměrně vzdálené od centra tj. náměstí městské části 

Komín. Svou činnost provozuje od roku 2004. Z hlediska srovnání cen 

můžeme říci, že kadeřnictví nabízí své služby za podstatně vyšší ceny. 

Pracují s přípravky L’OREAL. 
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• Studio Esté, Hlavní, Brno 

• nabízí kadeřnické služby. Tato společnost vznikla v roce 2006. Sídlí 

v pronajatém nebytovém prostoru v přízemí rodinného domu na ulici 

Hlavní. Z hlediska srovnání můžeme konstatovat, že studio Esté nabízí 

služby na podobné cenové úrovni jako u společnosti S4you. Pracují zde 

s přípravky REDKEN. 

 

     Pozitivní je, že žádná z konkurenčních společností v městské části Brno – Komín se 

nezaměřuje na kompletní nabídku služeb v jednom studiu. Společnost S4you bude 

provozovat na jednom místě studio s názvem Studio4you, které bude nabízet služby 

spojené s opalováním v soláriu, kadeřnictví a modeláž nehtů. Do budoucna společnost 

předpokládá rozšíření sortimentu služeb o nabídku masáží či poradenství v oblasti 

vizáže a líčení. 

 

     Domnívám se, že společnost S4you s.r.o., která bude provozovat Studio4you 

s kompletní nabídkou služeb bude velmi dobře konkurovat silnému partnerovi 

Kadeřnictví Dominique. 
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4 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁM ĚRU 

 

   4.1 Název společnosti a předmět podnikání 

 

Název společnosti:                     S4you s.r.o. 

Sídlo /Provozovna společnosti: Studio4you 

                                                   Svratecká 4, Brno – Komín 

 Kontakty:                                  541 260576 

                                                   studio4you@seznam.cz                                                                                           

                                                   www.studio4you.cz                            logo Studio4you   

Předmět podnikání:                    provozování solárií, manikúra/pedikúra,                

holičství/kadeřnictví 

Termín založení:                         1. 10. 2009 

Společníci:                                  Lenka Kesjárová, 

                                                    Kristína Bérová, 

                                                    Petra Suchá, 

                                                    Iveta Krátká. 

Základní kapitál:                 200 000,- Kč zapsaný v OR ke dni vzniku společnosti. 

Základní kapitál je tvořen peněžními vklady společníků 

v následujícím poměru. 

 

Lenka Kesjárová, peněžitý vklad 50 000,- Kč obchodní podíl 25%, 

Kristína Bérová, peněžitý vklad 50 000,- Kč obchodní podíl 25%, 

Petra Suchá, peněžitý vklad 50 000,- Kč obchodní podíl 25%, 

Iveta Krátká, peněžitý vklad 50 000,- Kč obchodní podíl 25%. 

 

 

     Společnost S4you s. r. o. bude založena výhradně pro uskutečnění podnikatelských 

aktivit spojených s provozováním Studia4you, které bude poskytovat uvedené služby. 
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Obr. 4: Návrh internetové prezentace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

     Předmětem podnikání bude poskytování služeb v oblasti spojené s péčí o vzhled 

osob, především v podobě úpravy či poradenství a také v oblasti relaxační péče. Jedná 

se o služby manikúra, modeláž nehtů, pedikúra, holičství, kadeřnictví a provozování 

solárií.  

 

     Studio4you bude určeno především ženám, ale samozřejmě i mužům, kterým bude 

studio poskytovat speciální služby a bude se snažit jim poskytnout tu nejkvalitnější péči. 

 

     Vizí společnosti do budoucna bude vytvořit prosperující a oblíbené studio,  

které poskytne příjemnou péči a relaxaci svým zákazníkům. Dále se bude snažit 

nabídnout co nejširší nabídku služeb za co nepříznivější ceny na jednom místě. 

 

     4.2 Místo podnikání společnosti 

 

     Umístění sídla společnosti a zároveň místa podnikání (provozovny) je jedno  

z nejdůležitějších rozhodnutí, které se musí učinit před vlastním založením podniku.  

Je zde mnoho faktorů, jež se musí posuzovat s ohledem na poskytované služby. 

 

     Jako sídlo a místo podnikání byly vybrány prostory v městské části Brno – Komín  

na ulici Svratecká 4. Umístění společnosti je výhodné díky své viditelnosti, dopravní 

dostupnosti i vhodných podnikatelských podmínek. Dále zde spatřuji velkou výhodu 

v širokém rozvoji podnikatelských aktivit v blízkém okolí společnosti. V těsné blízkosti 

společnosti bude sídlit banka ČSOB a.s., květinářství, trafika, pekařství Crocus, atd. 
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Obr. 5: Umístění společnosti (Zdroj: mapy.cz) 

 

 
Obr. 6: Přední pohled na sídlo společnosti (Zdroj: interní materiál společnosti) 

 

 

    4.3 Právní forma vlastnictví 

 

     Jako právní forma vlastnictví společnosti byla vybrána pro své výhody společnost  

s ručením omezeným (s.r.o.), která bude založena ke dni 1. 10. 2009 čtyřmi společníky. 
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• Společník Lenka Kesjárová bude ustanoven jako jednatel společnosti:  

Manikúra/pedikúra (5let praxe). 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3. 

· Zprostředkování obchodu a služeb, 

· Velkoobchod a maloobchod, 

· Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků. 

• Společník Kristína Bérová:  

Holičství, kadeřnictví (3roky praxe). 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3. 

· Zprostředkování obchodu a služeb, 

· Velkoobchod a maloobchod, 

· Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků. 

• Společník Petra Suchá:  

Holičství, kadeřnictví (8let praxe). 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3. 

· Zprostředkování obchodu a služeb, 

· Velkoobchod a maloobchod, 

· Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků. 

• Společník Iveta Krátká:  

Provozování solárií (5let praxe) 

Hostinská činnost. 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3. 

· Zprostředkování obchodu a služeb, 

· Velkoobchod a maloobchod, 

· Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků. 
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           4.3.1 Vznik společnosti S4you s.r.o. 

 

1. Společnost S4you s.r.o. je založena sepsáním společenské smlouvy (návrh 

společenské smlouvy je uveden v příloze č. 1). 

 

2. Po založení společnosti je nutné získat příslušná podnikatelská oprávnění  

a splatit základní kapitál, který v České republice činí 200 000,- Kč.  

Na živnostenském úřadě budou ohlášeny tyto živnosti. 

 

            Vybrané živnosti: 

• Holičství, kadeřnictví. 

• Manikúra/pedikúra. 

• Provozování solárií. 

• Hostinská činnost. 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3. 

· Zprostředkování obchodu a služeb, 

· Velkoobchod a maloobchod, 

· Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků. 

 

3. Všechny peněžité vklady je nutné splácet na zvláštní účet zřízený u banky. 

 

4. Společnost vzniká k okamžiku zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis  

se musí podat do devadesáti dnů od založení společnosti. 

 

       Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí obsahovat tyto přílohy: 

• Společenskou smlouvu. 

• Živnostenské listy. 

• Doložení právního důvodu užívání nemovitosti, ve které má být umístěno 

sídlo společnosti. 

• Společenskou smlouvu společnosti. Pokud mají být podle společenské 

smlouvy vydány stanovy, přikládají se k návrhu na zápis. 
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• Souhlas jednatele či jednatelů s vykonáváním funkce jednatele a jejich 

podpisové vzory. 

• Čestné prohlášení jednatele či jednatelů a prohlášení správce vkladu o tom, 

jaká část vkladů byla jednotlivými společníky splacena. 

• Kolková známka ve výši 5 000,- Kč. 

 

5. Registrace společnosti s ručením omezeným u dalších institucí. Společnost  

se musí do osmi dnů od vzniku zaregistrovat na České správě sociálního 

zabezpečení, za účelem platby pojistného na sociální, důchodové a nemocenské 

pojištění. Dále musí tyto skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a také se do 

třiceti dní zaregistrovat na místně příslušném Finančním úřadu. 

 

    4.4 Marketingový plán 

 

     Marketing je proces plánování, tvorby cen, propagace a rozšiřování myšlenek, zboží 

a služeb za účelem vyvolání směny, která uspokojí požadavky jednotlivců i organizací. 

 

           4.4.1 Produkt/ nabízené služby 

 

     Ve studiu budou poskytovány kvalitní služby spojené s opalováním v soláriu, 

kadeřnictví dámské, pánské a dětské, prodlužování a zhušťování vlasů, dále  

manikúra/pedikúra. Bude také nabízen doplňkový prodej solární, vlasové i nehtové 

kosmetiky značek TANNYMAX, RADICAL, L’OREAL, SUBRINA, M-nails, Four 

Seasons, Jenny Lane. 

 

Opalování v soláriích bude zajištěno těmito typy solárií2: 

• Solárium Ergoline Classic 300 Super Power – klasika, která zajišťuje krásné 

opálení od hlavy až k patě, nabízí obličejové zářiče s dvoustupňovou regulací, 

ergonomické lehátko, výkonné větráky, 100W trubice.  

                                                
2  Foto galerie solárií viz příloha č. 5 
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• Solárium Ergoline Inspiration 400 Twin Power – nabízí široké, ergonomicky 

tvarované lehátko s integrovanou opěrkou hlavy, reflexní plocha pro opálení 

krku, regulovaná ventilace pro oblast těla s přídavnou ventilací pro oblast tváře, 

obličejové zářice s třístupňovou regulací, osvětlení vnitřního prostoru, 

160/120W trubice. 

 

• Solárium Ergoline Evolution 600 Super Power – nabízí Aqua Fresh – jemná 

vodní mlha, působí jako osvěžení a revitalizace, Aroma – vzduch se během 

opalování aromatizuje vonnými koncentráty, Air Con – vysoce výkonný systém 

klimatizace, obličejové zářiče s individuální regulací, ergonomicky tvarovaná 

plocha pro ležení zabraňující vzniku otlačených, bílých míst v oblasti doteku 

akrylové desky s tělem, 160W trubice. 

 
     V rámci služeb spojených s opalováním na výše uvedených solárních přístrojích 

bude ve studiu nabízen prodej kvalitní solární kosmetiky určené k opalování v soláriu. 

Dále bude nabízen prodej permanentek na opalování, kde si zákazním může sám zvolit 

hodnotu vložených peněz 500,- Kč, 1 000,- Kč, 1 500,- Kč a 2 000,- Kč a tím zvolit 

slevu z ceny opalování (viz. Kap. 4. 2.  Ceny služeb solária). 

 

     Studio nabídne dámské, pánské i dětské stříhání, různé techniky - melírování  

a barvení, trvalou, objemovou trvalou výrobky značky L´OREAL a SUBRINA. 

Narovnání vlasů, našívání vlasů metodou SO.CAP. keratinem za tepla (zhušťování + 

prodlužování vlasů). Prodej vlasové kosmetiky a dárkových poukazů na kosmetiku  

či nabízené kadeřnické služby v hodnotě 500,- Kč, 1 000,- Kč a 1 500,- Kč. 

 

     Dále studio nabídne kompletní modeláž nehtů (akryl, pink glass, UV-gel, akrygel) 

kvalitními materiály značky M – nails, Four Seasons, doplnění, zpevnění přírodních 

nehtů, P-shine, klasickou manikúru/pedikúru, manikúru CUCIO, parafínové zábaly, 

zdobení a lakování pro nejrůznější příležitosti. Doplňkový prodej nehtové kosmetiky  

a dárkových poukazů na služby v hodnotě 200,- Kč, 300,- Kč a 600,- Kč.  

 

    V rámci těchto služeb bude zákazníkům nabízeno občerstvení (káva, čaj, neperlivá  

a perlivá voda). 
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          4.4.2 Ceny služeb Studia4you3 

 

     Ceny nabízených služeb (ceník opalování v soláriích) se budou odvíjet od 

doporučených cen výrobce solárních přístrojů. Základní cena solária Classic 300 Super 

Power 5,- Kč, Inspiration 400 Twin Power 9,- Kč a Evolution 600 Super Power 15,- Kč.  

 

 

 

Obr. 7: Návrh ceníku opalování v soláriích v Kč (Zdroj: interní návrh společnosti) 

 

     Konkurence v této oblasti je velká a neustále se zvyšuje, proto musí být cenová 

strategie nastavena tak, aby přinášela zisk, který je důležitý pro provoz studia. 

Zvyšování ceny způsobuje větší zájem o službu a naopak snižování ceny vyvolává pocit 

nekvalitní či neprodejné služby. Toto ovšem platí za určitého předpokladu, že zákazníci 

mají dobrou kupní sílu a zájem o nabízenou službu. Do ceny služeb se promítají 

ekonomické faktory (daně, inflace aj.), ale také ceny ostatních konkurentů a výše 

nákladů. 

 

     Pro stálé zákazníky budou připraveny slevy na koupi permanentek 10% z hodnoty 

běžné permanentky. Cenová politika všech nabízených služeb bude obsahovat pravidla 

pro sezónní akce, slevy, věrnostní programy a dárkové poukazy.  
                                                
3   Ceny dalších služeb Studia4you jsou uvedeny v příloze č. 6 
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          4.4.3 Distribuce služeb 

 

     Studio4you bude využívat jen jeden způsob distribuce a to přímé poskytování služeb. 

Zákazníci se mohou prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo osobně na 

recepci objednat konkrétní produkt/službu. Pracovní doba bude stanovena: pondělí až 

neděle od 8h do 21h. 

 

     Počítač s programem AFIT, který obsahuje databáze zákazníku a telefonní ústřednu 

bude v provozní době obsluhovat recepční. Jejím úkolem bude objednávat zákazníky na 

konkrétní hodinu a službu, případně vystavovat permanentky a poukazy, které budou 

umožňovat vstup do prostor studia. 

 

    Z pohledu studia a konečných zákazníků bude při distribuci docházet k těmto 

operacím a marketingovým pohybům: 

• Poskytování informací. 

• Propagace. 

• Jednání. 

• Objednání. 

• Platby. 

 

     Nejvíce zákazníků lze očekávat z blízkého okolí, dále také můžeme předpokládat,  

že studio navštíví zákazníci projíždějící přes městskou část Brno - Komín do okolních 

městských částí tj. Bystrc, Jundrov, Žebětín, Žabovřesky, atd. 

 

          4.4.4 Reklamní a propagační kampaň 

 

     Propagace říká, jak se zákazníci o produktu či službě dozvědí např. reklama, přímý 

prodej, public relations, podpora prodeje. Smyslem propagační činnosti je informovat  

o produktu, např. o jeho vlastnostech, dostupnosti, ceně a přesvědčit potencionální 

zákazníky o výhodnosti koupě produktu od konkrétní společnosti. 
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     Reklama je jedním z nástrojů, kterého se využívá k ovlivňování a získávání 

potencionálních zákazníků. Reklama je neosobní, placená a úhradu provádí její 

zadavatel. Měla by být v souladu s charakterem produktu či služby, srozumitelná, 

jednoduchá, efektivní, pravdivá, čestná, důvěryhodná, informativní, etická, adresná  

a podložená argumenty. 

 

     Pro reklamu můžeme použít tato média – internet, časopisy, noviny, televize, 

rozhlas, rádio, adresáře, odborná periodika, billboardy, letáky, prospekty, plakáty  

či reklamní poutače. 

 

     Propagace bude mít působnost v celé oblasti města Brna i jeho blízkém okolí. 

Největší koncentrace reklamních prostředků bude umístěna do blízkého okolí studia. 

Hlavním zdrojem informací o studiu a nabízených službách budou internetové stránky, 

které budou nabízet přehled o všech plánovaných i probíhajících akcích. Rubriky jako 

foto galerie, kontakty, diskuze a objednávky, zajistí zákazníkům veškeré informace, 

umožní objednání z pohodlí svého domova a prostřednictvím diskuze poskytnou 

informace a zodpoví připomínky ke konkrétním službám. 

 
Náklady na reklamu a propagaci Studia4you 

Reklama 

• Letáky a reklamní materiály rozmístěné v prostorách recepce studia a dalších 

blízkých provozoven, na sídlištích a v domech či v prostorách vyhrazených  

pro reklamu 5 000,- Kč vč. DPH. 

• Reklama v katalogu služeb Brněnské OKO, které je distribuováno 1x ročně  

pro oblast Komín, Bystrc, Žebětín, Žabovřesky, Královo Pole, Jundrov 

v hodnotě 2 500,- Kč vč. DPH. 

• Reklamní kampaň na Free rádiu v rozsahu 42 spotů vysílaných 6× denně  

od pondělí do neděle v hodnotě 4 998,- Kč vč. DPH. 

• Prezentace na vlastních webových stránkách www.studio4you.cz  realizovaných 

firmou AlmaDeo s.r.o. v hodnotě 20 000, - Kč vč. DPH. 
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     Registrace na internetových vyhledávačích www.seznam.cz , www.salony-krasy.cz, 

www.e-solarium.cz, www.e-brno.eu ,  www.katalog.služby.cz , v této podobě je tato 

prezentace poskytována zdarma.  

 

Podpory prodeje 

• Rozesílání, rozdávání nebo soutěžení o poukazy na slevu. 

• Možnost zakoupení dárkového poukazu na služby. 

• Nabídky nových i stálých produktů prostřednictvím elektronické pošty. 

• Nabídka tzv. věrnostních programů (slevy při koupi permanentky, atd.). 

 

    4.5 Organizační plán  

 

     Organizační plán obsahuje časové rozvržení jednotlivých činností potřebných 

k rozběhnutí podnikatelského záměru. Na počátku je potřeba vyřízení všech formalit 

potřebných k založení společnosti, nákupu majetku, personálního zabezpečení, uzavření 

všech potřebných smluv, ale také reklamní kampaně.  

 
 
 
MĚSÍC 
 

 
1 

 
2 

 
3 

Založení společnosti  x   

Založení bankovního účtu a složení základního kapitálu x   

Návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku x   

Personální zabezpečení  x x 

Zaškolení pracovníků    x 

Uzavření nájemních smluv  x  

Uzavření smluv s dodavateli služeb a energií  x  

Uzavření smluv na nákup solárních přístrojů  x  

Navázání smluvních vztahů s dodavateli  x x 

Uzavření smluv na terminály pro platební karty   x 

Příprava a realizace reklamní kampaně    x 

Tab. 7: Časový harmonogram realizace podnikatelského záměru (Zdroj: vlastní zpracování) 
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     Měsíc „1“ je měsícem založení společnosti. Datum předpokládaného sepsání 

společenské smlouvy je říjen roku 2009. Založení bankovního účtu a vklad základního 

kapitálu společnosti bude provedeno u Komerční banky. Dále bude podán návrh  

na zápis do obchodního rejstříku s veškerými potřebnými dokumenty. Minimální 

náklady spojené se založením a vznikem společnosti s ručením omezeným budou 

vyčísleny na 215 000,- Kč. 

 

     Měsíc „2“ je měsícem, kdy proběhne personální zabezpečení formou inzerce  

a následného výběru vhodných pracovníků. Uzavření nájemních smluv, dále smluv  

s dodavateli solárních přístrojů, služeb a energií zahrnují internetové připojení  

a například outsourcing služeb účetnictví.      

 

     Měsíc „3“ bude měsícem uzavření smluv s dodavateli na terminály pro platební karty 

a také přípravy a realizace reklamní a propagační kampaň, která je popsána podrobněji 

v kapitole 4.2. 

 

     Předpokládám, že společnost zahájí svůj provoz ve Studiu4you k 1. 1. 2010. 

 

          4.5.1 Organizační struktura a zaměstnanci 

 

     Zaměstnanci patří k nejdůležitějším aktivům firmy. Vzhledem k tomu, že jedná 

teprve rozvíjející se firmu, odpovídá tomu i velikost a složení personálu. Ve firmě bude 

pracovat 1 recepční, 1 manikérka, 2 kadeřnice na hlavní pracovní poměr.  

Tito zaměstnanci jsou zároveň společníci firmy. Práci zaměstnanců bude ohodnocena 

fixním platem, které budou určeny dle pracovní pozice. K platu bude do budoucna 

náležet i odměna a to procenta z měsíčních tržeb. Motivace pracovníků je nezbytnou 

součástí dobrého vedení a prosperitě, ovšem pro tyto účely o tomto systému nyní 

nebudeme uvažovat.  

 

     Na výpomoc (dohodu o provedení práce) najme společnost S4you s.r.o. recepční, 

které budou docházet na několik hodin denně. Tato práce bude ideální pro studentky. 

Požadované schopnosti budou komunikativnost, pečlivost, spolehlivost a základní 
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uživatelská znalost práce s počítačem. Studio4you bude potřebovat recepční na 20 

hodin týdne, což znamená, že bude potřeba najmout více pracovních sil kvůli omezení 

150 hodin jako maximálně možném odpracovaném množství hodin u jednoho 

zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. 

 

     Před zahájením provozu proběhne zaškolení personálu. Bude se jednat zejména  

o získání osvědčení o způsobilosti provozování solárních přístrojů, školení v systému 

AFIT (databáze zákazníků, prodej permanentek, objednávání atd.), dále v komunikaci 

se zákazníkem, o produktech a nabízených službách, způsobech objednání  

a samozřejmě o cenách nabízených služeb. 

 

    4.6 Finanční plán 

 

     Finanční plán firmy ukazuje, jaké finančními prostředky potřebujeme na realizaci 

našich budoucích cílů. Finanční plán se skládá z několika částí, a to ze zřizovacích 

výdajů, plánu investičních výdajů a z plánu provozního.  

 

        4.6 1 Náklady na vybavení 

 

POLOŽKY ČÁSTKA 

PC Prestigio Adelante + LCD monitor 17 000,- 

Software – program AFIT 70 000,- 

Chladící vitrína 6 000,- 

Kávovar Espreso Krups Dolce Gusto, varná konvice Braun 3 950,- 

Televize Samsung PS 42A417 15 000,- 

Vysavač Zelmer Jupiter 4000.0SQ 3 000,- 

Telefonní přijímač Panasonic  650,- 

Vybavení studia (sedací souprava, nábytek, barové židle, apod.) 80 000,- 

Ostatní vybavení  30 000,- 

CELKEM 226 600,- 

Tab. 8: Předpokládané náklady na vybavení a zařízení studia v Kč (Zdroj: vlastní 

zpracování) 
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     Do vybavení studia bude zahrnuta koupi sedací soupravy, nábytku – barový pult, 

skříňky, poličky, stolky, židle a barové židličky pro zákazníky a kancelářské židle  

pro obsluhující personál do prostoru recepce. Dále stolek, kancelářskou židli  

a zákaznickou židli do prostoru manikúry. Do prostoru kadeřnictví bude koupena 

umývací souprava, zákaznická otočná židle, barvící stolek, sušící helma, zrcadlová 

stěna. Odhadovaná cena tohoto vybavení je 80 000,- Kč.  

 

     Do ostatního vybavení studia bude zahrnuto vybavení kabinek solárií (zrcadla, 

stolečky, box na papírové ručníky, věšák, podložku), dále vybavení koupelny, WC, 

šatny a recepce. 

 

      Celkové náklady na nákup vybavení a zařizovacích předmětů do studia jsou 

stanoveny na 226 600,- Kč. Zahrnují tyto položky: PC Prestigio Adelante + LCD 

monitor, Sofware AFIT, chladící vitrína, kávovar, televize Samsung, vysavač Zelmer 

Jupiter, varná konvice, telefonní přístroj Panasonic a vybavení studia včetně zařízení. 

 

Typ solárního přístroje Částka* Akontace 

*10% 

Koeficient Splátka 

Leasing* 

Ergoline Classic 300 Turbo 

Power 

236 800,- 23 680,- 1,1346 7 983,- 

Ergoline Inspiration 400 

Twin Power 

362 950,- 36 295,- 1,1346 10 687,- 

Ergoline Evolution 600 

Turbo Power 

571 200,- 57 120,- 1,1664 16 819,- 

CELKEM 1 170 960,- 117 096,-  35 489,- 

Tab. 9:  Předpokládané leasingové náklady na pořízení solárních přístrojů v Kč 

(leasingová kalkulace B-Leasing CZ s. r. o), (zdroj: vlastní zpracování)  

*Uvedené ceny jsou včetně DPH 

 

     Stanovení nákladů na pořízení solárních přístrojů tab. 8 udává přehled o částkách, 

akontaci, koeficientu a leasingové splátce na měsíc. Vychází z předpokladu,  

že leasingové splátky budou na 36 měsíců.   
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Typ přístroje Náklady na 800 hodin provozu Celkem 

1 výměna* Ostatní** Energie***  

Ergoline Classic 300  16 896,- 10 000,- 19 520,- 46 415,- 

Ergoline Inspiration 400  20 822,- 10 000,- 29 120,- 59 942,- 

Ergoline Evolution 600  29 302,- 17 000,- 34 560,- 80 862,- 

Tab. 10: Kalkulace nákladů na solární přístroje při 800h provozu v Kč (Zdroj: Propagační 

materiál Ergoline) 

*kalkulace výměny trubic Philips Professional SR 100W nebo 160W SHR včetně recyklačního poplatku 

**kalkulace ceny včetně filtr ů, startérů, dezinfekce a čistícího papíru 

***1kW je kalkulována na 4,-Kč 

 

            4.6.2 Náklady provozu studia 

       

      Smlouva o pronájmu nebytových prostor příloha č. 3 je stanovena cena na 20 000,- 

Kč + 6 000,- Kč za energie, dále předpokládám částku 2 000,- Kč na režii. Dále také 

provoz telefonního přístroje, mobilních telefonů, poplatků za rozhlas a televizi, internet, 

atd. Vedení účetnictví je zajišťováno externí firmou Novotný s.r.o. paušální částkou  

3 000,- Kč. 

 

PROVOZNÍ NÁKLADY ČÁSTKA/M ĚSÍC 

Nájemné 20 000,- 

Záloha na energie 6 000,- 

Režijní náklady 2 000,- 

Vedení účetnictví – paušální částka 3 000,- 

Internet 450,- 

Telefonní přístroje 2 000,- 

UPC televize 450,- 

Poplatky za televizi a rozhlas 180,- 

Poplatky za veřejnou reprodukci 200,- 

CELKEM 34 280,- 

Tab. 11: Předpokládané provozní náklady v Kč/měsíc (Zdroj: vlastní zpracování) 
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         4.6.3 Personální náklady 

 

     V provozovně budou zaměstnáni pracovníci na hlavní pracovní poměr na pozicích 

recepční, kadeřnice, manikérka, dále budou provoz zajišťovat dvě pracovnice recepce 

na dohodu o provedení práce.  Náklady na mzdy personálu na dohodu o provedení práce 

bude činit 3 000,- Kč na jednoho pracovníka. 

 

     Z hlediska provozu recepce se bude jednat o obsluhování solárních přístrojů, 

objednávání klientů solária, kadeřnictví a manikúry, běžný úklid, vedení denních tržeb  

a evidence klientů v počítačovém systému AFIT. Provoz kadeřnictví, manikúry budou 

zajišťovat odborně vzdělaní pracovníci s minimálně tříletou praxí v oboru. V rámci 

poskytování co nejkvalitnějších služeb bude každý pracovník studia odborně 

proškolován a posílán na odborné přednášky či školení dle svého zaměření.   

 

 

Název 

pozice 

Počet Hrubá 

mzda 

Zdravotní 

sociální 

zaměstnanec 

Zdravotní 

sociální 

zaměstnavatel 

Čistá 

mzda 

Super 

hrubá 

mzda 

recepční 1 25 000,- 2 750,-   8 500,- 19 295,-   33 500,- 

kadeřnice 2 25 000,- 5 500,- 17 000,- 38 950,-   67 000,- 

manikérka 1 25 000,- 2 750,-   8 500,- 19 295,-   33 500,- 

Celkem 4 100 000,- 11 000,- 34 000,- 77 180,- 134 000,- 

Tab. 12: Návrh mzdových nákladů v Kč/měsíc (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

     Pokud bude firma vycházet z návrhu mzdových nákladů uvedených v tabulce 11, 

budou předpokládané personální náklady na pracovníky činit celkem 134 000,- Kč. 

Odvody zdravotního a sociálního pojištění placené zaměstnancem, které odvádí 

zaměstnavatel, ve výši 11 000,- Kč. Odvody zdravotního a sociálního pojištění placené 

zaměstnavatelem budou dosahovat výše 34 000,- Kč. Čistá mzda vyplácená 

pracovníkům bude dle předpokladu činit 77 180,- Kč. 
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        4.6.4 Celkové náklady 

 

POLOŽKY 2010 2011 2012 

Založení a vznik společnosti 215 000,- - - 

Nájemné 312 000,- 312 000,- 312 000,- 

Nákup vybavení 226 600,- - - 

Provozní náklady 411 360,- 431 360,- 431 360,- 

Náklady na reklamu 32 498,- 5 000,- 5 000,- 

Mzdové náklady 1 680 000,- 1 680 000,- 1680 000,- 

Akontace  39 036,- 39 036,- 39 036,- 

Splátky Leasing 425 868,- 425 868,- 425 868,- 

Nákup materiálu a zboží 180 000,- 180 000,- 180 000,- 

CELKEM 3 522 362,- 3 073 264,- 3 073 264,- 

Tab. 13: Předpokládané náklady po dobu splácení leasingu v Kč/rok (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

     Náklady spojené se založením a vznikem společnosti s ručením omezeným budou 

činit 215 000,- Kč. Předpokládané náklady pod dobu splácení leasingu zahrnují nájemné 

nebytových prostor ve výši 312 000,- Kč. Nákup vybavení vyplývající z tabulky 9 činí 

226 600,- Kč a je uvedeno pouze v počátečním roce podnikání. Provozní náklady 

vycházejí z tab. 10, ve které jsou uvedeny měsíční předpokládané náklady na provoz. 

V následujících letech 2011 a 2012 budou připočteny náklady na výměnu solárních 

trubic v hodnotě 20 000,- Kč. Náklady na reklamu budou v prvním roce 32 498,- Kč, 

v následujících letech se sníží na 5 000,- Kč. Mzdové náklady vyplývají z tabulky 11  

a činí 1 680 000,- Kč. Akontace týkající se solárních přístrojů bude rozložena do tří let  

a to v částce 39 036,- Kč/rok. Splátky leasingu budou stanoveny na všechny tři roky  

na 425 868,- Kč, což vyplývá z tab. 8. Dále zde uvádím také nákup materiálu a zboží  

ve výši 180 000,- Kč. 

 

    Uvedená tabulka udává předpoklad nákladů po dobu splácení leasingu v horizontu tří 

let. V prvním roce tyto náklady dosahují výše 3 522 362,- Kč, v dalších letech budou 

dosahovat výše 3 073 264,- Kč. 
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            4.6.5 Celkové výnosy 

 

 Cena/1min Výnos Náklad* Rozdíl mezi výnosy 

a náklady 

Ergoline Classic  

300 Super Power 

5,- 240 000,- 46 415,- 193 585,- 

Ergoline Inspiration  

400 Twin Power 

9,- 432 000,- 59 942,- 372 058,- 

Ergoline Evolution 

 600 Super Power 

15,- 720 000,- 80 862,- 639 138,- 

Tab. 14:  Kalkulace výnosů solárních přístrojů v Kč na 800h provozu (Zdroj: Propagační 

materiál Ergoline) 

*výměna solárních trubic, energie a ostatní náklady viz tab. 10 

 

     Z uvedené tabulky vyplývá, že při pevně stanovených cenách opalování za minutu 

lze velmi dobře vykalkulovat předpokládané výnosy, které budou činit 240 000,- Kč (tj. 

800h * 60 * 5,- Kč), 432 000,- Kč a 720 000,- Kč. Jen pro upřesnění je v tabulce uveden 

údaj nákladů, který vyčísluje náklady na výměnu solárních trubic, energií a ostatních 

nákladů na 800h provozu.  

 

     Vzhledem k tomu, že studio bude nabízet i další služby, uvedu zde předpokládané 

výnosy kadeřnictví a manikúry.  V kadeřnictví budou tyto výnosy činit 960 000,- Kč  

(tj. 4 000,- Kč/den * 5týden * 4měsíc * 12rok) a v manikúře budou výnosy činit 

360 000,- Kč (tj. 1 500,- Kč/den * 5/den * 4/měsíc * 12/rok). Tento předpoklad  

je kalkulován na první rok provozu studia, v následujících letech se bude  

dle předpokladu zvyšovat v rozmezí 10 až 15%. 

 

 2010 2011 2012 Celkem 

Předpokládané výnosy 2 980 000,- 3 360 000,- 3 800 000,- 10 140 000,- 

Předpokládané náklady 3 522 362,- 3 073 264,- 3 073 264,- 9 668 890,-  

Rozdíl mezi výnosy/náklady -542 362,- 286 736,- 726 736,- 471 110,- 

Tab. 15: Předpoklad rozdílu výnosů a nákladů v horizontu tří let (v Kč), (Zdroj: vlastní 

zpracování) 
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     Z uvedené tabulky lze říci, že rozdíl mezi výnosy a náklady v roce 2010 dosáhne 

záporné hodnoty -542 362,- Kč, neboť předpokládané výnosy budou činit 2 980 000,- 

Kč a předpokládané náklady 3 522 362,- Kč. V roce 2011 bude činit tento rozdíl kladné 

hodnoty a to 286 736,- Kč, a v roce 2012 bude dosahovat výše 726 736,- Kč. Z těchto 

údajů vyplývá, že situace v horizontu tří let předpokládá výnos v hodnotě 471 110,- Kč. 

Z těchto údajů lze říci, že tabulka udává výsledek hospodaření za roky 2010, 2011  

a 2012. 

 

 Pesimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Optimistická 

varianta 

Předpokládané 

výnosy 

 

200 

 

471 

 

 800 

Tab. 16: Přehled výnosů pesimistická, realistická a optimistická varianta v tis. Kč (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

 

     Tabulka 16 uvádí souhrnný přehled výnosů v pesimistické, realistické a optimistické 

variantě. Výše uvedené výpočty předpokládají výši předpokládaných výnosů 

v realistické variantě. 

 

     4.7 Hodnocení rizik 

 

     Rizika politická nejsou v ČR příliš častá, vládní režim je poměrně stálý s vazbami  

na mezinárodní instituce, organizace a orgány. Avšak zákony a nejrůznější předpisy 

případně postupy se mění docela často, chaoticky a bez včasné a dostatečné informační 

kampaně. Z neznalosti a neinformovanosti pak mohou vzniknout zejména 

v administrativě nového i stávajícího podniku chyby, které může státní aparát 

pokutovat. Opatřením proti tomuto riziku je vynakládat značné úsilí a čas na důkladné 

sledování připravovaných změn.  

 

     Ekonomická rizika jsou mnohem častější než rizika politická. Podnikatel nemusí 

odhadnout potřebu kapitálu nebo velikost tržeb. V takovém případě může dojít buď 

přímo ke krachu podniku, nebo k jeho neúměrnému zadlužení využitím půjčky 
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s vysokým úrokem. Předejít této situaci se dá např. vypracováním tří variant při 

plánování finančních výkazů, a to variantu pesimistickou, optimistickou a realistickou. 

Pokud má podnik krizový management, nebo osobu, která se krizovým managementem 

zabývá, může být sestaven i krizový scénář popisující možné kroky při nastalé finanční 

krizi vedoucí k jejímu zmírnění či potlačení. Riziko ekonomické zahrnuje především 

nákladové riziko, které je mnohdy vyvoláno růstem cen materiálu, služeb, energie, atd. 

Díky těmto vlivům, může dojít k překročení plánované výše nákladů, což vede  

k navýšení ceny konečného produktu. Existují i další rizika např. riziko selhání trhu, 

tzn. špatný odhad situace na trhu.  

 

     Mezi rizika přírodních katastrof a havárií lze zařadit např. požár, povodeň či jiné 

havárie (plyn) apod. Tato rizika většinou představují nutné mimořádné finanční výdaje, 

na které však drobný podnikatel nemá dostatečné rezervy. Může se tak opakovat scénář 

z bodu ekonomických rizik o krachu či nadměrnému zadlužení.  

 

     Právní rizika jsou zvláště v těchto bodech: odpovědnost za odložení věcí, 

odpovědnost za škody způsobené zákazníkovi, zodpovědnost za bezpečné a zdravé 

opalování, zodpovědnost za pečlivost při určování foto typu zákazníka, předcházení 

úrazů, atd. Předcházení těchto rizik prostřednictvím pojištění právní odpovědnosti.  

      

     Proti většině jmenovaných rizik se lze pojistit u pojišťovacích institucí. Je vhodné 

zvážit, kterému riziku se lze vyhnout, které lze redukovat na přijatelnou úroveň,  

které zadržet, a proti kterému se pojistit. V případě rozhodnutí pojistit se proti 

některým rizikům, je vhodné zvážit významnost a ekonomickou efektivnost tohoto 

kroku. Je dobré se pojistit proti rizikům, která sice mají nízkou pravděpodobnost 

vzniku, ale jejich dopad by byl pro firmu zničující. 
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ZÁVĚR 

 

     Ve své diplomové práci jsem se zabývala vypracováním podnikatelského záměru  

na založení společnosti S4you s. r. o., která bude provozovat Studio4you zabývající  

se specifickou oblastí poskytování služeb v oblasti opalování v soláriích, kadeřnické  

a holičské služby a manikúra, modeláž nehtů.  

 
      V teoretické části práce jsem uvedla základní pojmy vycházející ze zvoleného 

tématu a podle nichž jsem postupovala v následujících částech. 

 

     Analýza okolí firmy SLEPT ukázala hlavní sociologické, legislativní, ekonomické  

a politické faktory a jejich dopad na firmu. Analýza SWOT odhalila silné a slabé 

stránky, a také příležitosti a hrozby nově vznikající firmy. Prostřednictvím Porterova 

konkurenčního modelu jsem vymezila hlavní konkurenty a jejich vliv na činnost firmy, 

dále cílový segment zákazníků a stanovila možné dodavatele. Z analýzy trhu vyšly 

najevo skutečnosti kladné i záporné. Kladně hodnotím cílový trh  

a počet potenciálních zákazníků. Velké nebezpečí spatřuji v konkurenci. 

 

     V návrhové části jsem představila společnost S4you s. r. o., její předmět a místo 

podnikání, právní formu vlastnictví, která byla zvolena. Dále jsem zde kompletně 

popsala marketingový plán. Stanovila jsem ceny poskytovaných služeb, jejich distribuci 

a také určení reklamní strategie, na které bude z velké části záležet na celkovém 

úspěchu či neúspěchu podnikatelského záměru. Součást této kapitoly je i finanční plán, 

který obsahuje stanovení nákladů na založení a vybavení společnosti, provozní náklady, 

personální náklady a samozřejmě stanovení výnosů společnosti. V počátku činnosti 

bude firma ve ztrátě, kterou ovšem pokryjí finanční prostředky společníků.  

 

     Po shrnutí veškerých poznatků získaných v průběhu zpracování této diplomové práce 

mohu konstatovat, že šance na vytvoření podnikatelského záměru a posléze i samotné 

založení společnosti S4you, s.r.o. jsou uspokojivé. Největší nebezpečí přichází ze stran 

popsaných v poslední kapitole, ve které byla stanovena jednotlivá rizika 
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podnikatelského záměru. Tyto rizikové prvky budou muset společníci co nejdříve 

zaměřit a snažit se o jejich včasnou identifikaci a následné potlačení. 

 

     Závěrem bych ráda podotkla, že jakkoli dobře sestavený podnikatelský plán není 

zárukou úspěchu. Vše záleží na práci podnikatelů, zaměstnanců, okolnostech na trhu  

a především na úspěchu služeb u zákazníků. 
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Příloha č. 1: Návrh společenské smlouvy 
 

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným 

dle zákona č. 513/91 Sb. pro společné provozování podnikatelské činnosti pod 
obchodním jménem 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se zakladatelé: 
Kesjárová Lenka, bytem Nadační 5, nar. 1980 
Kristína Bérová, bytem Pěkná 12, nar. 1986 
Petra Suchá, bytem Nová 58, nar. 1981 
Iveta Krátká, bytem Veslařská 9, nar. 1978 
 

dohodli o založení společnosti s ručením omezeným. 

Článek I. 

Obchodní název, sídlo 

1. Obchodní název společnosti: S4you, s.r.o.  
2. Sídlo společnosti: Svratecká 4, Brno 624 00 

Článek II. 

Předmět podnikatelské činnosti: 
Manikúra/pedikúra 

Holičství/kadeřnictví 

Provozování solárií 

Hostinská činnost 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

· Zprostředkování obchodu a služeb, 

· Velkoobchod a maloobchod, 

· Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných 

studií a posudků. 

Článek III. 

Základní jm ění, obchodní podíly 

1. Hodnota základního jmění společnosti je 200 000,- Kč (slovy dvěstětisíc korun 
českých).  

2. Vklady společníků:  
Lenka Kesjárová, peněžitý vklad 50 000,- Kč obchodní podíl 25% 
Kristína Bérová, peněžitý vklad 50 000,- Kč obchodní podíl 25% 
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Petra Suchá, peněžitý vklad 50 000,- Kč obchodní podíl 25% 
Iveta Krátká, peněžitý vklad 50 000,- Kč obchodní podíl 25% 

3. Zakladatelé se zavazují splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do 
obchodního rejstříku 100% svých vkladů, a to u peněžního ústavu v KB na 
vinkulovaný účet zřízený za tímto účelem.  

4. Zbývající vklady se zavazují splatit do 5let od zápisu společnosti do obchodního 
rejstříku.  

5. Vklady společníků se stávají majetkem společnosti dnem zápisu společnosti do 
obchodního rejstříku.  

6. Správou vkladů je pověřena Lenka Kesjárová. 
7. Každý společník může mít na společnosti pouze jeden obchodní podíl. 

Převezme-li společník obchodní podíl jiného společníka nebo vnese-li společník 
další vklad, zvýší se tím dosavadní obchodní podíl o hodnotu převzatého 
obchodního podílu nebo vneseného vkladu.  

Článek IV. 

Jednání a podepisování za společnost 

1. Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně jednatel, nebo 
jím pověřené osoby.  

2. Podepisováním za společnost se děje tak, že jednatel připojí svůj podpis k 
vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti.  

Článek V. 

Orgány společnosti 

1. Valná hromada:  
1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi 

společníky společnosti.  
2. Valná hromada jmenuje jednoho nebo více jednatelů, přičemž jim upraví 

způsob jednání a jejich pravomoci. Prvním jednatel je Lenka Kesjárová, 
bytem Nadační 5, narozena 1980 v Brně. 

3. Valná hromada zasedá podle potřeb, minimálně však 1x ročně.  
4. Do působnosti valné hromady přísluší vše podle ustanovení OZ.  
5. Valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které 

jinak náleží do pravomoci jiných orgánů společnosti.  
6. Každý společník má jeden hlas za každé % svého obchodního podílu.  
7. Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu 

jednání jednatel a to tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů 
předem.  

8. Usnesení valné hromady může být ve výjimečných případech nahrazeno 
písemným prohlášením všech společníků, že se zamýšleným 
rozhodnutím souhlasí. Takovéto rozhodnutí musí být pojato do zápisu na 
nejbližší valné hromadě. Tento režim se nevztahuje pro rozhodnutí valné 
hromady, pro které je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny 
všech hlasů společníků.  
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9. Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších orgánů. 
2. Jednatel zejména:  

1. rozhoduje o konkrétních záměrech společnosti, navrhuje koncepci 
rozvoje a zásady hospodaření společnosti, včetně tvorby a využití fondů 
společnosti  

2. zabezpečuje vypracování roční účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku 
nebo ztráty  

3. zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih, svolávání řádných a 
mimořádných zasedání valné hromady. Mimořádnou schůzi valné 
hromady jsou povinni svolat, jestliže zjistí, že společnost ztratila jednu 
třetinu základního jmění, je-li společnost platebně neschopna po dobu 
delší než tři měsíce nebo požádají-li o to písemně společníci, jejichž 
obchodní podíl tvoří nejméně 10% základního jmění společnosti.  

4. Jednatele jmenuje valná hromada a stanovuje jeho/jejich vzájemné 
působení a dělbu pravomoci a odpovědnosti. Jednatel je řídící a statutární 
orgán společnosti, jenž zajišťuje provádění podnikatelské činnosti, 
organizuje práci společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva.  

5. Jednatel zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, 
pravidelně jí podávají zprávy o činnosti společnosti a odpovídají za tuto 
činnost. Jednatel je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které touto 
smlouvou nebo obecně závazným předpisem nejsou vyhrazeny jiným 
orgánům. 

Článek VI. 

Fondy společnosti, účetnictví, výkazy 

1. Společnost vytvoří rezervní fond z prvního čistého zisku společnosti. Výše 
rezervního fondu při jeho vytvoření činí …% jejího čistého zisku. Rezervní fond 
se doplňuje přídělem ze zisku ve výši 5% čistého zisku, a to až do doby, kdy 
rezervní fond dosáhne 10% základního jmění.  

2. Účetní závěrka se provádí jednou ročně k 31. 12. příslušného roku s tím, že bude 
předložena valné hromadě do 31. 1. následujícího roku. Roční závěrka schválená 
valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití čistého zisku 
společnosti.  

3. Obchodní rok společnosti je totožný s rokem kalendářním.  

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Do doby zápisu společnosti do obchodního rejstříku ručí zakládající společníci 
za závazky převzaté jménem společnosti společně a nerozdílně.  

2. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních. 

V Brně dne 1. 10. 2009 
V Brně dne 1. 10. 2009  
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Příloha č. 2: Jednotný registrační formulář pro právnické osoby 
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Příloha č. 3:  Návrh nájemní smlouvy na nebytové prostory 

 

Nájemní smlouva   
uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a násl.  zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

1. KVV, s. r. o. 
se sídlem Na stráni 45, 624 00 Brno 
IČ: 652 59 442 
zastoupena  Ing. Ivem Okřálem  

(dále jen „pronajímatel“) na straně jedné 

a 

2. S4you, s. r. o. 

se sídlem Svratecká 4, 624 00 Bnro 
IČ: 853 95 524 
zastoupena jednatelem Lenkou Kesjárovou 

 (dále jen „nájemce“) na straně druhé 

 

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto 

nájemní smlouvu 

 
Článek 1. 

Předmět nájmu 
 
1. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory na ulici Svratecká 4, o rozloze 60m2 . 
 
2. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem předmětu nájmu a je oprávněn dát je do 

nájmu. 
 
3. Pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval. 
 

Článek 2. 
Účel smlouvy 

 
1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu výlučně jako provozovnu Studia4you, a 

to dle podmínek uvedených v této nájemní smlouvě.  
 
2. Nájemce prohlašuje, že se plně seznámil se stavem prostor a prohlašuje, že 

předmětné prostory jsou vhodné pro sjednaný účel nájmu. 
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Článek 3. 
Nájemné 

 
1. Výše nájemného je 28 000,-Kč za měsíc. V této ceně jsou zahrnuty zálohy na 

energii, režijní náklady, úklid před domem, odvoz odpadu. 
 

Článek 4. 
Práva a povinnosti stran 

 
1. Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém 

smluvenému užívání.  
 
2. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce 

užívá věc řádným způsobem. 
 
3. Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě. 
 
4. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda a je povinen dát věc 

pojistit.  
 

Článek 5. 
Skončení nájmu 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
2. Nájemní vztah může být ukončen výpovědí v souladu se zákonem 116/1990 Sb., o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Výpovědní 
lhůta počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.  
Nájemní vztah může zaniknout také písemnou dohodou obou stran.  

 
3. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 
6.   Pronajímatel může kdykoli odstoupit od smlouvy. 
 

Článek 6. 
Prohlášení svobodné vůle 

 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
 
 
 
V…………dne…………    V ……………dne…………… 
 
 
         pronajímatel                             nájemce 
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Příloha č. 4: Návrh provozního řádu Studia4you 

 

Provozní řád Studio4you 

Legislativa 
 

a) Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících 

předpisů. 

b) Vyhláška MZd. č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací 

služby a o zásadách osobní hygieny při činnostech epid. závažných. 

c) Vyhláška MZd. č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách 

k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. 

d) Vyhláška MZd. č. 26/2001 Sb., o kosmetických prostředcích. 

e) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

f) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 

g) Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky 

k posuzování shody, v platném znění. 

I. Všeobecné právní 
 
Název provozovny:  Studio 4 you 
 
Sídlo provozovny:    Svratecká 4 
                                   624 00  Brno-Komín 
  
Provozovatel:          S4you, s. r. o 
 
Odpovědná osoba:       Lenka Kesjárová                                                                                    
 
Provozní doba:        Po-So    9.00 – 21.00  
 
Sídlo firmy:  Svratecká 4 
                      624 00 Brno-Komín 
 
 
II. Druh a rozsah poskytovaných služeb 
 
     V provozovně jsou umístěny 3 solária samostatně v kabinkách, sloužících k opálení 
zákazníků. Pro každý typ kůže a každý stupeň opálení slouží jiné solárium. Provozovna 
je vybavena sociálním zařízením se sprchou, bar s možností nealkoholického 
občerstvení, posezením, šatnou, vzduchotechniku. 
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Typy soáriií: 
1. Ergoline 300 Super Power – pro neopálenou a špatně se opalující kůži 
2. Ergoline 400 Ispiration – pro nedopálenou a dobře se opalující kůži 
3. Ergoline 600 Evolution – pro opálenou a výborně se opalující kůži 

Viditelný prostor (stěna) v blízkosti UV přístroje (solária) je označen výstrahou 
uvedenou na trvalém štítku v tomto znění: 

• UV záření může způsobit poškození očí a pleti, např. stárnutí pokožky, event. i 
rakovinu kůže. 

• Používejte přiložené ochranné brýle. 
• Určité léky a kosmetické přípravky mohou zvýšit citlivost. 
• Další informace Vám poskytne obsluhující personál. 

- V provozovně jsou nabízeny tyto služby: 
� Modelace nehtů – umělé prodloužení nehtů metodou UV gel, 

akryl, porcelán, akrygel, zpevnění přírodních nehtů. 
� Zdobení nehtů – nail art (obtisky, samolepky, kamínky). 
� Úpravu nehtů, Manikúra, P-shine, parafinové zábaly. 

- K ošetření zákaznic jsou používány nástroje, které splňují požadavky v souladu 
s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb. 

- Hygienické papírové pilníky různých hrubostí, leštící pilník, manikúrní tyčinku -    
pomerančové dřívko, kleště-gilotina, nůžky (štipky).  

- Na každého zákazníka je používán očištěný nebo nový nástroj. 
- Dále jsou zde nabízeny služby holičství a kadeřnictví. 

 
III. Provozní řád pro zákazníky (v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví) 
- Solárium je určeno pro zdravé zákazníky (tělesně i duševně). 
- Před užitím solária je nutné konzultovat toto okolnost s ošetřujícím lékařem 

včetně veškerých zdravotních problémů. 
- Užívá-li zákazník jakékoli léky, není vhodné používat solárium bez konzultace 

s lékařem. 
- Kontraindikace - antibiotika, léky proti infekcím močových cest, léky při léčbě 

cukrovky, léky proti stresu, přípravek na rychlé opálení, umělá sladidla, 
přípravky na ochranu proti slunci, parfémy. 

- Před použitím solária musí být pokožka dokonale očištěna. 
- Zákazník pro opalování musí povinně používat solární brýle, které jsou zdarma 

k zapůjčení v provozovně. 
- Zákazník si dle typu pokožky může zjistit dobu opalování sám (dle tabulek 

vyvěšeném testu v soláriu), nebo nejlépe po konzultaci s odborným personálem 
solária.  

- V soláriu neopalujeme děti do 15 let a osoby fototypu 1 
- Zákazník si své věci musí brát do kabinky solária. 
- Objednávání zákazníků je na dobu, která je pouze orientační, přesný čas nelze 

dodržet. 
- Všechny přípravky dodávané studiem jsou testovány dermatologicky  

a antialergeně a jejich vhodnost je ověřena prodávající firmou a příslušnými 
zdravotnickými orgány. 

- Na pořádání bude obsloužena PP imobilní osoba, včetně pomoci při vstupu do 
provozovny. Zákazníci si odkládají věci (kabáty…) na určené místo (věšák), své 
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osobní věci si musí brát s sebou do prostoru modeláže.  Za odložené věci 
provozovna neručí. 

- Provozovna má úsek občerstvení, kde je možno se občerstvit základními 
tekutinami (minerální vody aj.) Občerstvení je určeno pouze pro zákazníky 
provozovny a jejich doprovod. 

- Zákazníci jsou povinni zachovávat v prostorách provozovny klid a dodržovat 
čistotu. 

- Zákaznice se objednávají telefonicky na určitou hodinu (tato hodina je pouze 
orientační). 

- Na každou zákaznici používám čistý ručník spolu s jednorázovým papírovým 
ubrouskem, který po použití vyhazuje do odpadkového koše. 

- Pro zákazníky je k dispozici toaleta. 

III.  Technicko – hygienické zajištění provozu 
- obsluha je pravidelně školena a přezkušovány v souladu s par 132, par 133 odst. 

1 písm. e Zákoníku práce. Dále je obsluha seznamována s vyhl. ČVBP 110/75 
Sb., a vyhl. 274/90 Sb. včetně dodatků. 

- Trubice mají 800hod. životnost a jsou před uplynutím této doby vyměněny. 
Plocha solária přicházející do přímého styku s tělem zákazníka bude 
desinfikována po každém zákazníkovi přípravky (Coroke, Descleanem, 
Antifeetem, Guttarem) ověřeným a registrovaným ministerstvem zdravotnictví. 
Výměna trubic se provádí podle pokynů výrobce a odvoz je zajištěn oprávněnou 
odbornou firmou.  

- Pravidelně je prováděna důsledná desinfekce nástrojů, nábytku a pracovní 
plochy přípravky: Desinfekce: na předměty (nábytek)  INCIDUR 
                                                                                        SEKUSEPT PULVER 

    SAVO 
                                                 na nástroje DESIDENT SPRAY 
                                                                   SEKUSEPT PULVER PLUS 

                                                                               SEKUSEPT PULVER FORTE 
                         pro kontakt s lidským tělem  SPITACID 

SPITADERM 
- Nástroje jsou desinfikovány desinfekcí Desident spraj, 1x denně je prováděna 

chemická desinfekce desinfekčním prostředkem Sekusept pulver. Po desinfekci 
jsou nástroje opláchnuty pitnou vodou a uloženy do kryté nádoby. 

- K případnému ošetření zákazníků je v provozovně k dispozici lékárnička 
(s evidencí úrazů). Obsah lékárničky: jednorázový obvazový materiál 
(obvazy…), sterilní gáza, AJATIN - desinfekce ve spreji, GELASPON - 
fixovací materiál, IBUPROFEN, PARALEN, oční kapky, polštářková náplast, 
malé nůžky, peroxid vodíku, zavírací špendlíky. Materiál je obměňován každé 2 
roky. 

- Úklid na provozovně: na konci pracovní směny je prováděn úklid podlah - 
venkovního prachu a nečistot (SAVO), 2x za měsíc je prováděn generální úklid 
provozovny. Pracovní oděv: čistý nejlépe bílý či světlý oděv. Čisté prádlo je 
uloženo v čisté uzavřené skříňce odděleně od použitého prádla, které je 
ukládáno na určené místo. 

- V provozovně je zákaz požívání alkoholu a návykových látek, v provozovně se 
nekouří. 



78 
 

Příloha č. 5: Foto galerie solárních přístrojů Ergoline 
 
 
 

Ergoline Classic 300 Super Power 

 

Ergoline Inspiration 400 Twin Power 

 

Ergoline Evolution 600 Turbo Power 
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Příloha č. 6:  Návrh ceníku kadeřnictví a manikúry 
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Příloha č. 7: Pravidla pro opalování v soláriu 
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Příloha č. 8: Určení foto typu 
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Příloha č. 9: Zdravotní kontraindikace při použití solária 

 

 

 


