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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení prodejny 

s módním trendy oblečením a doplňky Shopaholic Fashion v Brně-Bystrci na Kamechách 

součásti je také internetový obchod.  Práce se skládá z teoretických poznatků, 

analytických východisek vnitřního a vnějšího prostředí součástí je také v marketingového 

šetření zjištění preferencí při nákupu. Na základě těchto poznatků je vytvořena návrhová 

část diplomové práce včetně ekonomického zhodnocení. 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, obchod s módním oblečením, slepte analýza, porterův model pěti 

konkurenčních sil, swot analýza, marketingové šetření, marketingový mix, finanční 

zhodnocení, řízení rizik 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the creation of a business plan for the establishment of a 

shop with trendy clothing and accessories Shopaholic Fashion in Brno-Bystrc in 

Kamechách is part of the internet shop. The thesis consists of theoretical knowledge, 

analytical bases of the internal and external environment, and part of the marketing 

research is the discovery of buying preferences. Based on this knowledge, the design part 

of the diploma thesis, including economic evaluation, is created. 

Key words 

business plan, fashion Store, porter model, slepte analysis, swot analysis, marketing 

survey, marketing mix, financial plan, risk management 
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ÚVOD 

Začít podnikat či nikoliv? S touto myšlenkou jsem si pohrávala již delší dobu, a proto 

jsem se rozhodla svoji diplomovou práci zvolit právě na téma podnikatelského záměru. 

Zvolit si přímo odvětví, ve kterém začít své podnikání pro mě nebylo tak těžké, jelikož 

už od malička se zajímám o módu sleduji nové trendy a snažím se je do svého šatníku 

vhodně kombinovat. zároveň pocházím i z Itálie a Itálie je nejen státem dobrého jídla, 

aut, fotbalu ale právě i módy, například severské město Miláno patří k jednomu 

z nejnavštěvovanějších módních měst a každoročně se v těm konají týdny módy, kde ti 

nejprestižnější módní návrháři představují své nové módní kolekce. 

Ve své diplomové práci, bych ráda představila svůj vlastní módní obchod, který by se 

řídil myšlenkou, že ne vždy móda musí být drahá záležitost. Ráda bych svým budoucím 

zákazníkům ukázala a poradila s kombinací módního trendy oblečení a doplňku za 

příznivé ceny. Ne nadarmo se říká „Šaty dělají člověka“. Šaty a celkově naše oblečení o 

nás hodně vypovídá a je důležití, abychom se v něm cítili dobře a dodalo nám potřebné 

sebevědomí do každodenního života. 

Již od 18 let se věnuji internetovému prodeji svého oblečení, který má úspěch nejen proto, 

že většina oblečení pochází ze zahraničí ale i proto že je trendy, nevšední a za přívětivé 

ceny. 

Dnešní doba je velmi uspěchaná a možná i proto se stal právě internetový prodej oblečení 

fenoménem i já sama ráda nakupuji oblečení po internetu, ale daleko více bych uvítala, 

kdybych mohla navštívit i přímo prodejnu a oblečení, vyzkoušet si dané zboží, jelikož ne 

každý střih padne dokonale na postavu, proto bych v rámci mé diplomové práce přestavila 

podnikatelský záměr pro založení prodejny s trendy oblečením v Brně, která bude mít i 

možnost nákupu přes internet. 

Je mi jasné, že konkurence v tomto odvětví je velmi vysoká, a proto bude velmi důležité 

být rozeznatelná a umět se, tak rozlišit od konkurence. Investovat do marketingu a 
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propagace, aby i začínající podnik si našel své místo na trhu a měl své spokojené 

zákazníky. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem mé diplomové práce bude vytvoření podnikatelského plánu pro založení 

prodejny v Brně, která se bude zabývat prodejem módního trendy oblečení a doplňků, 

nejen po internetu ale také v kamenné prodejně. Součástí diplomové práce bude tedy 

založení internetového obchodu a zajištění vhodných komunikačních kanálů k oslovení 

zákazníků, dále samotné založení a vybavení kamenné prodejny v Brně.  

Na závěr vytvořím finanční plán, díky kterému zhodnotím realizovatelnost 

podnikatelského plánu, včetně kalkulace nákladů a potencionálních příjmů.  

Diplomová práce je přehledně rozdělena do tří hlavních částí, a to na teoretickou, 

praktickou a návrhovou část. 

V teoretické části diplomové práce jsou představeny základní pojmy se zaměřením na 

podnikatelský plán, založení podniku a jeho právní formy, komunikace se zákazníky a 

teoretické představení analýz. 

V analytické části je seznámení s trhem působení na základě praktického provedení 

analýz, SLEPT, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, analýzy e-shopů a závěrem je 

vyhodnoceno marketingového šetření preference nákupu potencionálních zákazníků. 

V návrhové části je realizován podnikatelský plán pro založení prodejny s trendy oblečení 

v Brně, včetně internetového obchodu. Součástí podnikatelského plánu bude, představení 

obchodu a zboží Shopaholic Fashion, marketingový mix, swot analýza, finanční plán 

realizovatelnosti a řízení rizik. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V této části práce se zaměřím na vysvětlení důležitých pojmů, teorií a principů týkajících 

se právě motivace, stimulace, odměňování a benefitů. Tyto teoretická východiska budou 

základním stavebním kamenem pro druhou návrhovou část této práce. 

1.1 Základní pojmy 

V nadcházející kapitole si představíme základní pojmy jako je podnikatel, podnikání, 

malý a velký podnik 

1.1.1 Podnikatel  

Je osoba starší 18 let“, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 

soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za 

podnikatele“ (Zákon č.89/2012Sb., Nový občanský zákoník ze dne 3. února 2012). 

,,Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá 

osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou 

činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem 

nebo na účet podnikatele“ (Zákon č.89/2012Sb., Nový občanský zákoník ze dne 3. února 

2012). 

Podnikatel musí být zapsaný v obchodním rejstříku. Podmínky pro zápis do obchodního 

rejstříku stanovuje zákon. 
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1.1.2 Podnikání 

,,Podnikání je soustavná samostatná prováděná podnikatelem za účelem dosažení zisku, 

na vlastní náklady, odpovědnost, riziko a pod vlastním jménem“ (Zákon č.89/2012Sb., 

Nový občanský zákoník ze dne 3. února 2012). 

Podnikání je tedy aktivita, kterou podnikatel aktivně a pravidelně opakuje. K této aktivitě 

musí podnikatel splnit oprávnění a díky provozování této aktivity vzniká podnikateli zisk. 

Podnikaná může provádět jak fyzická osoba, tedy podnikatel na základě živnostenského 

listu, popřípadě koncesní listiny. Po zapsání obchodního jména do živnostenského 

rejstříku nám vzniká oprávnění podnikat (Business Center, 2018). 

Podnikání můžeme provádět jako fyzická osoba na základě živnostenského listu, či 

koncesní listiny. Oprávnění podnikat na základě těchto dokumentů nám vzniká po zapsání 

našeho obchodního jména do živnostenského rejstříku (Kocmanová, 2013). 

 

1.2 Právní formy 

Na začátku podnikání je velmi důležité se rozhodnout pro tu nejvhodnější formu 

podnikání. Toto rozhodnutí je individuální a je na každém z nás pro jakou formu se 

rozhodneme, a která nám bude co nejvíce vyhovovat. 

A proto so nyní blíže přiblížíme právní formy podnikání v České republice a zda je 

výhodnější začít podnikat jako fyzická osoba či právnická osoba. 

Jak fyzická osoba, tak i právnická osoba mají své výhody i nevýhody a rovněž se každá 

forma podnikání řídí jiným zákonem. 

Podnikání na základě fyzické osoby spadá pod zákon o živnostenském podnikání, a 

právnická osoba se řídí zákonem o obchodních korporací. (Zákon č. 455/1991 Sb., 

živnostenský zákon ze dne 3.1.2018). 
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1.2.1 Fyzická osoba 

Podnikání na základě fyzické osoby neboli živnostníka je považována za nejjednodušší a 

také i za nejméně nákladnou formu podnikání v České republice. Podnikání na základě 

živnosti je doporučováno právě začínajících podnikatelů, kteří nemají ještě přiliž 

zkušeností v podnikání. Je rozděleno na ohlašovací a koncesovanou živnost (Synek, 

1992). 

Mezi výhody pro podnikání jako fyzické osoba řadíme: 

• Živnostenský list si můžeme založit na každém živnostenském úřadě 

• Zřízení živnostenského listu stojí 1000 Kč 

• Pokud fyzická osoba za předchozí kalendářní rok vydělala méně než 25 mil 

Kč nemusí vést účetnictví (Synek, 1992). 

Mezi nevýhody podnikání jako fyzická osoba řadíme: 

• Fyzická osoba podnikající má povinnost si sama platit sociální a zdravotní 

pojištění, minimální záloha pro rok 2018 na sociální pojištění činí 2189 

Kč a pro zdravotní pojištění činí 2014 tedy celkem 4213 Kč (Podnikatel, 

2018) 

• Fyzická osoba i ručí za závazky celým svým majetkem 

• Pokud fyzická osoba za předchozí kalendářní rok vydělala více než 25 mil 

Kč musí vést účetnictví (Synek, 1992). 

1.2.1.1 Ohlašovací živnosti 

Do ohlašovacích živností můžeme zařadit tří typy živností volnou, řemeslnou a vázanou. 

Živnosti se odlišují na základě oboru budoucího podnikání. 

Volná živnost je specifická, tím že pro její založení není třeba žádných speciálních 

znalostí ani způsobilostí či praxe. Do volné živnosti zařazujeme například umělce, 

novináře, reportéry a další podobné profese. 
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Naopak při zvolení řemeslné živnosti musí fyzická osoba předložit osvědčení o odborné 

způsobilosti pro provozování této živnosti.  Do teto kategorie spadají klasická řemesla 

jako je kadeřnice, kosmetička, pekař a další podobné řemesla 

Při zvolení vázané živnosti je také zapotřebí prokázat odbornou způsobilost k podnikání. 

Jedná se o profese účetní, projektant, restaurátor a další podobné profese (Zákon č. 

455/1991 Sb., živnostenský zákon ze dne 3.1.2018). 

1.2.1.2 Koncesované živnosti 

Na koncesované živnosti se vztahují speciální právní předpisy v živnostenském zákoně a 

rovněž je nutné předložit osvědčení o odborných znalostech a dovednostech při jejím 

založení. Do koncesovaných živností spadají zejména obory, v nichž hrozí riziko 

ohrožení na životě, zdraví, či majetku. Při ohlašovaní živnosti již zápisem do obchodního 

rejstříku mlže fyzická osoba začít podnikat, avšak u koncesované živnosti musí fyzická 

osoba ještě vyčkat na doručení speciální koncesní listiny. Koncesní listina je zvláštní druh 

povolení, které vydává stát (Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon ze dne 3.1.2018). 

1.2.2 Právnická osoba 

Podnikat jako právnická osoba je mnohem více komplikovanější, a i finančně více 

nákladné. Rozeznáváme celkem pět typů právnických osob, a to společnost s ručením 

omezeným, akciovou společnost, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost 

a družstvo. Nejčastějšími právnickými osobami však bývají společnosti s ručením 

omezeným a akciové společnosti. 

Pro podnikání na základě právnické osoby se můžeme rozhodnout i podle počtu osob 

v podnikání, pokud se jedná od dvě a více osob doporučuje se právě zvolit podnikání jako 

právnická osoba (Oalib, 2018). 

Kromě počtu osob je důležitý obor podnikání, velikost základního kapitálu, způsobu o 

rozhodnutí ohledně ručení za vzniklé závazky, způsobu vedení účetnictví, míře právní 

regulace a důvěryhodnosti (Oalib, 2018). 
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Právě i důvěryhodnost je v podnikání velmi důležitá převážně i v jednáních s velkými či 

zahraničními společnostmi. Právnická osoba tedy působí daleko více důvěryhodněji nežli 

fyzická osoba (Oalib, 2018). 

Na začátku podnikání je nutné založit právnickou osobu a nejpozději ve lhůtě 90 dnů ji 

nechat zapsat do obchodního rejstříku. Až po zápise do obchodního rejstříku právnická 

osoba začíná fungovat (Založ firmu, 2018). 

 

1.2.2.1 Společnost s ručením omezeným 

Výhody společnosti s ručením omezeným: 

• Základní kapitál činí pouze 1 Kč 

• Společníci ručí za své závazky pouze do výše nesplaceného základního 

kapitálu 

• Důvěryhodnost 

• Společníky ve společnosti lze měnit i jejich jednotlivé vklady 

• Společnost mohou zastupovat i společníci bez plné moci 

• Podnikat lze pod jakýmkoliv jménem 

• Společnost je nutná platit pouze daň z příjmu právnických osob, popřípadě 

srážkovou daň z podílů na zisku 

• V případě úmrtí jednoho ze společníku společnost nezaniká, ale jeho podíl se 

převádí na dědice, pokud to umožňuje společenská smlouva (Jak začít 

podnikání, 2018). 

 

Nevýhody společnosti s ručením omezeným 

• Společenská smlouva musí být notářsky ověřená 

• Zápis do obchodního rejstříku činí 6000 Kč 
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• Společnost je povinna vést podvojné účetnictví a zřídit datovou schránku 

• Je nutné svolávat valnou hromadu alespoň jednou za účetní období 

• Podnikaní nelze přerušit ani pozastavit, společnost zaniká likvidací (Office 

House, 2018).  

1.2.2.2 Akciová společnost 

Výhody zvolení akciové společnosti 

• Nejvyšší důvěryhodnost a prestiž 

• Společnost může založit právnická osoba anebo dvě fyzické osoby 

• Akcionáři neručí za závazky společnosti 

• Akciová společnost také umožnuje anonymitu vlastníků 

Nevýhody zvolení akciové společnosti 

• Je nutné sepsat zakladatelskou listinu 

• Právnická osoba musí mít i živnostenské oprávnění dle činnosti, kterou bude 

provozovat 

• Základní kapitál bez veřejné nabídky činí minimálně 2 000 000 Kč  

• Základní kapitál s veřejnou nabídkou činí minimálně 20 000 000 Kč 

• Je nutné pravidelně svolávat valnou hromadu (Veber, Srpová, 2012). 

1.3 Analýza trhu    

Příprava podnikatelského plánu je založena na výstupech analýz, které jsou více 

strukturovanější a organizovanější nežli běžné analýzy z dennodenních rozhodování. Pro 

tvorbu podnikatelského plánu je stěžejní si ucelit a uspořádat myšlenky (Havlíček, 

Kašík,2005). 
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Před založením podniku je důležité znát své možnosti a prostředí, do kterého chceme 

vstupovat. Toto prostředí lze rozdělit na:  

• makroprostředí – vnější okolí – okolnosti, které ovlivňují mikroprostředí firmy 

(demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní 

faktory),  

• mikroprostředí – vnitřní okolí – jde o faktory, které ovlivňují možnosti 

podnikatele uspokojovat potřeby a přání zákazníků (konkurence, dodavatelé, 

zákazníci atd.) 

Pro zanalyzování vnějšího i vnitřního prostředí, určení silných a slabých stránek se 

nejčastěji využívají následující analýzy SLEPT analýza – analýza vnějšího okolí, 

Porterova analýza konkurenčních sil – analýza vnitřního okolí, SWOT analýza – 

strategická analýza (analýza vnějšího i vnitřního prostředí (Havlíček, Kašík, 2005). 

1.3.1 SLEPT analýza  

Analýza slouží k identifikaci a bližšího poznání externích faktorů. 

Je schopna vyhodnocovat případné následky změn na daný projekt, které pocházejí z 

určitých oblastí podle těchto faktorů:   

• Sociální oblast – řadíme zde oblasti trhu práce, různé demografické ukazatele, 

vliv odborů ale také i vliv korupce v dané zemi. Důležité je zaměřit se na cenu 

práce, míru nezaměstnanosti, ale také nefinanční benefity. 

• Legislativní oblast – je zaměřena na výklad a interpretaci zákonů, jejich 

použitelnost, dále o práci soudů nebo rejstříkového soudu.  

• Ekonomická oblast – se zaměřuje na makroekonomické a hospodářské 

předpoklady a ukazatelé, přímé a nepřímé daně, tržní trendy, restrikce vývozů a 

dovozů, státní podpora. Je důležité sledovat vývoj cen peněz, inflaci a samozřejmě 

i HDP, které nám pomáhá vyčíslit životní úroveň obyvatelstva. 
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• Politická oblast – je zaměřena na stabilitu státních institucí, politické trendy a 

postoje k podnikání a také o stabilitu poměrů státních a obecních či městských 

institucí. 

• Technologická oblast – je zaměřena především na hlavní technologické trendy, 

podpůrné technologie a aplikace a také jejich dostupnost.  

• Ekologická oblast-  v této oblasti jde především o nakládání s odpady, využívání 

obnovitelných zdrojů, vnímání klimatických změn, ochrana životního prostředí 

(Koráb, Peterka, Režnáková, 2007). 

 

 

Obrázek č. 1: Slept analýza  

(Zdroj: www.docplayer.cz, 2018) 

1.3.2 Porterův model pěti sil  

Tento mode zkoumá naše konkurenty v podnikání z našeho odvětví. S jeho pomocí 

zkoumáme možné chování a také síly konkurenčních subjektů ale i možné bariéry pro 

vstup na trh. 

Analýza slouží k bližší identifikaci oborového okolí tedy mikroprostředí podniku. Dle M. 

Portera identifikujeme 5 základních sil, které působí na podnik. Tyto síly mohou působit 

souběžné nebo naopak může na podnik působit pouze některá z nich. (Tyll, 2014) 

http://www.docplayer.cz/
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• Riziko vstupu potencionálních konkurentů – jsou to potencionální subjekty, které 

hodlají vstoupit nově na trh a konkurovat nám. Jejich identifikace je velmi 

náročná, a proto se jedná pouze o odhady. Odhady stanovujeme na základě 

atraktivnosti trhu, dosahovaného zisku, budoucího vývoje trhu nebo i dle úrovně 

současné konkurence na trhu. Sílu rizika vstupu nových konkurentů ovlivňují 

bariéry vstupu do odvětví, jejich překonání zvyšuje náklady (Tyll, 2014) 

• Rivalita mezi stávajícími firmami – jedná se o konkurenty, které se již na trhu 

vyskytují společně s námi. Rivalita na trhu je silná, pokud se na trhu vyskytuje 

velký počet malých nebo stejně velkých konkurentů nebo také pokud výrobek 

nelze odlišit od ostatních. S nejčastější rivalitou se kterou se v praxi můžeme 

setkat je cenová rivality, kdy si podniky snaží udržet kvalitu a zároveň i nízké 

náklady, aby cena jejich výrobků na trhu byla co nejnižší v porovnání právě 

s konkurencí. (Tyll, 2014) 

• Smluvní síla kupujících – kupující jsou v přímém vztahu s firmou. Zdrojem jejich 

vyjednávací síly může být monopolní síla kupujících, které je na straně 

kupujících. Při této monopolní síle má kupující nízké náklady na přechod 

k jinému dodavateli. Je to schopnost kupujících nakupovat přímo od prvotního 

výrobce s vysokou mírou informovanosti nejen kupujících, a i ostatních stran na 

trhu. (Tyll, 2014) 

• Smluvní síla dodavatelů – dodavatel je charakterizován, zásobováním našeho 

podniku. Síla je definována vyšší vyjednávací silou, tedy schopností diktovat 

podmínky. Při monopolní síle dodavatelů jsou vysoké náklady na přechod k 

jinému dodavateli. Je to schopnost dodavatele zkrátit distribuční cestu k 

zákazníkovi a vysoce specializovaný produkt, který nelze nahradit. (Tyll, 2014) 

• Hrozby substitučních produktů – substituty jsou produkty, které jsou velmi 

podobné původním produktům a lze je jednoduše s nimi zaměnit. Pro podnik je 

důležité zjistit jaká je elasticita poptávky po produktu nebo službě a jak velké 

náklady pro zákazníky jsou, aby přešli k substitučnímu výrobku. Podnik by si měl 

také definovat, zda pro jeho výrobek či službu existuje substitut a jak je oblíbený 



22 

 

 

u potencionálních zákazníků, jelikož jsou substituty vnímané jako velká hrozba 

pro podniky, která způsobuje především cenovou konkurenci. (Tyll, 2014) 

 

Obrázek č. 2: Porterův model 

(Zdroj: www.jakasi.cz, 2018) 

1.3.3 SWOT analýza  

Tato analýza identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných (strenght) a 

slabých (weaknessess) stránek podniku či právě i podnikatelského záměru. Dále i 

příležitosti (oportunites) a hrozeb (threats) budoucího podniku, který budeme zakládat. 

SWOT analýza rozdělujeme na dvě skupiny:  

 • silné a slabé stránky – patří do interních faktorů. Tyto faktory jsem schopni ovlivnit my 

samotní a máme pod nimi kontrolu. 

• příležitosti a hrozby – zařazujeme do externích faktorů. Tyto faktory nejsme schopni 

samotní ovlivnit. Můžeme jim přiblížit a přizpůsobit náš podnikatelský plán. 

Výstupem této analýzy jsou 4 strategie: 

Strategie SO – využití silných stránek k získání výhody příležitosti z vnějšího prostředí,  

http://www.jakasi.cz/
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Strategie ST – využití silných stránek na eliminaci hrozeb z vnějšího prostředí,  

Strategie WO – využití příležitosti z vnějšího prostředí k překonání slabých stránek,  

Strategie WT – minimalizovat slabé stránky a vyhnutí se hrozbám (Havlíček, Kašík, 

2005).  

 

1.3.4 Marketing  

Každý podnik řeší otázky jako „Jak efektivně působit na zákazníky?“, „Jaký produkt 

zákazník očekává, za jakou cenu a kde?“. Již po dlouhou řadu let se vyvíjí a používá 

rámec, který pomáhá manažerům při navrhování produktů vzít v úvahu co nejvíce takto 

využitelných faktorů (Havlíček, Kašík, 2005).  

1.3.4.1 Marketingový mix 

„Je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k tvorbě nabídky 

podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila 

poptávku po svém produktu. Možné způsoby se dělí do čtyř skupin proměnných, známých 

jako 4P: produktová politika (product), cenová politika (price), komunikační politika 

(promotion) a distribuční politika (place)“ (Kotler, 2007, s.615). 

• Produkt - „Produkt definujeme jako cokoliv, co lze nabídnout k upoutání 

pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy, přání 

nebo potřeby. Produkty zahrnují více než jen hmotné zboží. V širším slova smyslu 

sem patří fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace, myšlenky i její 

kombinace“.  Produkt lze rozdělit do tří úrovní. První úrovní je základní produkt, 

který lze chápat jako účelná koupě produktu. Další úrovní je vlastní produkt, který 

rozšiřuje ten základní, a to buď o součástky anebo do této úrovně můžeme 

zahrnout: kvalitu, obal, značku, funkce, design. A konečně se dostáváme do 

poslední úrovně, a to rozšířený produkt, do kterého zahrnujeme služby, jako jsou: 

záruka, servis, instalace, dodání či úvěr (Kotler, 2007, s. 616).  
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•  Cena - „Peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu; případně souhrn všech 

hodnot, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo 

služby“ V minulosti představovala cena hlavní faktor, který ovlivňoval nákupní 

rozhodnutí, zda si výrobek koupit nebo ne. V chudších zemích to platí i dnes 

(Kotler, 2007, s. 749). 

• Distribuce – je důležité přizpůsobit správnou distribuční cestu našim výrobkům, 

ať už hotovým výrobkům anebo výroba vyžaduje i tvorbu vztahů především se 

zákazníky, kteří si určují své požadavky na výrobek ale i s klíčovými odběrateli, 

dodavateli, a hlavně distributoři v dodavatelském řetězci firmy. Dodavatelský 

řetězec se zaměřuje jen na výrobní a prodejní stránku podnikání. V rámci 

marketingu řešíme krom distribuční cesty také tu marketingovou. „Marketingové 

cesty jsou vzájemně propojené organizace, jež se účastní procesu výroby výrobků 

nebo služby pro spotřebu nebo použití konečným spotřebitelem nebo firmou 

„Přímá distribuční cesta je vyznačování hlavně tím, že neobsahuje žádné 

prostředníky. Samotný výrobek je od výrobce ihned dodán přímo konkrétnímu 

zákazníkovi. Tyto výrobky jsou prodávány například v domácnostech nebo 

předváděcích místnostech. Nepřímá distribuce obsahuje jednoho nebo i více 

prostředníků. Z pohledu výrobců může znamenat složitější distribuce z více 

prostředníky ztrátu kontroly nad prodejem. Všichni prostředníci jsou navzájem 

propojeni několika typy vztahů. „Jde o fyzické toky produktů, vlastnické vztahy, 

platební vztahy, tok informací a reklamy“ (Kotler, 2007, s. 962).  Distribuce je 

mnohdy velice nákladná záležitost. Do těchto nákladů započítáváme balení, 

skladování, řízení zásob, dopravu a odměnu prodejců. Tyto náklady se mění dle 

počtu prodejních míst. Dále nám tyto náklady ovlivňuje, jakou z distribučních cest 

jsme si zvolily, zda přímou nebo nepřímou (Maruani, 1995, s. 196).  

• Propagace – Dnes většina marketérů začala vnímat komunikaci jako předběžné 

řízení vztahů se zákazníky. A to před nákupem produktu, při nákupu, během 

spotřeby a po ukončení používání produktu. Jelikož na trhu není identického 

zákazníka, je nutné pro každého z nich sestavovat tu správnou volbu komunikace. 

Chceme-li efektivně a správně komunikovat se zákazníkem musíme porozumět 
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samotnému fungování komunikace. Hlavními účastníky jsou odesílatel a příjemce 

a mezi nástroje komunikace jsou sdělení a média. Marketingová komunikace musí 

mít představu a jasnou vizi cílového publika. Tímto publikem mohou být 

jednotlivci, skupiny, speciální skupiny nebo veřejnost. Toto cílové publikum má 

poté svůj vlastní vliv na rozhodování ohledně toho, CO bude sděleno, JAK to bude 

sděleno, KDY to bude sděleno, KDE to bude sděleno a KÝM tyto informace o 

produktu budou sdělovány (Kotler, 2007, s. 82) 

1.3.4.2 Marketingové nástroje   

• Osobní prodej – pod osobním prodejem si můžeme představit prodavače 

v kamenné prodejně, kdy pomáhají zákazníkovi s výběrem zboží, kdy jejich 

znalosti a prodejní schopnosti přispívají ke zvýšení prodejů. Dále v poslední době 

jsme se mohli setkat i s chatovacími okénky, kdy jsou prodejci ochotni nám online 

poradit s nákupem a výběrem zboží či služby (Easey,2009). 

• Slevové akce – podniky jej vytváří převážně za účelem krátkodobého zvýšení 

prodejů buď přímo slevou nebo i výhodnými balíčky 1+1 zdarma (Easey,2009). 

• PR a publicita – aktivita, která se vytváří dlouhodobě, jedná se o zviditelnění a 

pozitivní vnímaní značky a výrobků pomocí eventů (módní přehlídky). Nebo i 

pomocí spolupráce s ambasadory, celebritami a blogery (Easey,2009). 

• Word of mouth – „Šeptanda“ v rámci cílového segmentu. Značka se snaží, aby 

byla co nejvíce pozitivně vnímána v oblasti image a stylu (Easey,2009). 

• Vizuální merchandising – používá se pomocí vizuálních prezentací zboží v 

kamenných obchodech. Je zde zahrnuto více elementů, které se snaží zachytit 

zákazníkovu pozornost například pomocí hudby, designu…(Easey,2009). 

• Packaging – jedná se o obal produktu, jehož primární funkcí je ochrana zboží ale 

i takové by měl umět zaujmout zákazníka, mnoho zákazník vybírá právě i očima 

a ocení kreativitu, to vše přispívá k pozitivnímu vnímání značky zákazníkem 

(Easey,2009). 
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• Korporátní identita – pod tímto pojmem si představíme vizuální styl značky, který 

by měl být jasně rozeznatelný oproti konkurenčních podniků. Měl by podnik 

jednoznačně vystihovat. Projevovat se může speciálními barvami, logem, 

vizitkami, prodejnou (Easey,2009). 

• Veletrhy – jejich váho spočívá v oslovení různých zákazníků, kteří nepřišli 

primárně za naší firmou jako to bývá u kamenné prodejny. Díky veletrhu se více 

zviditelníme pro nové potencionální zákazníky a navážeme tak nové kontakty. 

Avšak pro začínající podniky mohou být veletrhy finančně náročné (Easey,2009). 

• Sociální sítě – V dnešní době jsou velmi dobrým způsobem propagace právě 

sociální sítě, ať už Facebook nebo Instagram. Každá nejen módní značka musí na 

sociálních sítích umět vystupovat a představovat novinky, akce a nové fotky 

(Easey,2009). 

• Kolaborace – Spolupráce mezi módní značkou a celebritou. Je to spolupráce 

například při limitovaných edicích, kdy se celebrity podílí na návrhu produktu 

anebo i jeho propagaci pomocí svých sociálních sítí s vysokým počtem sledujících 

(Easey,2009). 

1.3.4.3 Fashion marketing 

Módní marketing je komplikovaný proces, ve kterém je důležité najít odpovědi na otázky, 

týkajících se designu, segmentace, brandingové strategie, cenové politiky. Fashion 

marketing je složitý řídící proces, v jehož průběhu musí odpovědné osoby nalézt 

odpovědi na celou řadu otázek, týkající se zejména designu a vývoje produktů, výzkumů 

trhu, segmentace, brandingové strategie, cenové politiky, distribuce a další. V dnešní 

době úspěšnost módní značky z největší části závisí právě na marketingu. Pro módního 

marketéra to znamená, že by měl umět strategicky myslet, být kreativní, umět pracovat s 

výzkumy, tvořit analýzy trhu a v neposlední řadě být inovativní, a nebát se řídit instinktem 

a intuicí.1 Existují dva základní pohledy na fashion marketing. První z nich se zaměřuje 

na design produktů a v zásadě vidí ve fashion marketingu jen nástroj propagace. 

Představte si designéra, který marketérovi říká: "Prodávej to, co vyrábím". Tento jev 

zpravidla vídáme u nejluxusnější módy, kde zákazníky přitahuje zejména jméno značky 
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či designéra. Na druhé straně existují značky, a těch je naprostá většina, které přemýšlejí 

od počátku marketingově. Designér zde nehraje hlavní roli – je to někdo, kdo musí 

navrhnout oděv, který dle marketingového průzkumu uspokojí zákazníka. Marketér v této 

situaci na designéra apeluje: "Navrhni to, co prodám". Oba přístupy mají své výhody a 

nevýhody a každá značka se sama může rozhodnout, jakou cestou se vydá. Jestliže ale 

zakládáme novou značku, je nesmírně důležité si hned na začátku uvědomit, kdo vlastně 

jsme, co děláme, kam směřujeme a na koho cílíme (Posner H, 2011). 

1.3.5 Řízení rizik 

K podnikání riziko patří. Při každém kroku musíme čelit rozhodnutí, a právě 

s rozhodnutím je spjatá i nejistota a riziko z rozhodnutí. Riziko může být problémem 

podniku, ale naopak také jistou příležitostí, díky kterému můžeme získat lepší postavení 

na trhu a i konkurenční výhodu (Barker, 2009). 

Riziko definujeme jako „Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru“. 

 Můžeme říci že „riziko představuje míru možné odchylky od očekávaného stavu, bez 

ohledu na její pozitivní nebo negativní vnímání, přičemž hodnocení je subjektivní, dané 

užitkovou funkcí dotčené osoby. Příčinou této odchylky, kterou můžeme, ale nemusíme 

znát, je nějaký náhodný jev.“ (Barker, 2009). 

1.3.5.1 Základní klasifikace rizik 

• Podnikatelská a čistá rizika – podnikatelské riziko obsahuje jak pozitivní i negativní, 

naopak čisté riziko má pouze negativní dopad, to znamená že vždy naše rozhodnutí bude 

mít negativní dopad na podnik, může se jednat o ztráty, škody, přírodní jevy… (Veber, 

2009). 

• Systematická a nesystematická – systematické riziko je vyvoláno společnými faktory a 

postihuje všechny oblasti podnikatelské činnosti, toto riziko dále závisí na celkovém 

vývoji na trhu, proto je někdy definováno jako riziko tržní. Nesystematické riziko pak 

ovlivňuje jednotlivé činnosti v podniku (Veber, 2009). 
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• Vnitřní a vnější – vnitřní rizika, jak již z názvu vyplývá postihují nitro podniku. A vnější 

rizika se pojí s podnikatelským okolím, do kterého podnik spadá (Veber, 2009). 

• Ovlivnitelná a neovlivnitelná – ovlivnitelné riziko můžeme definovat jako riziko, které 

lze eliminovat, to znamená snížit pravděpodobnost jeho výskytu nebo i snížit jeho 

nepříznivý rozsah. U neovlivnitelného rizika nemáme možnost ovlivnit jeho důsledky, 

ale můžeme alespoň přijmout opatření, které sníží tento nepřízniví následek rizika působit 

na jeho příčiny (Veber, 2009). 

• Primární a sekundární –  Sekundární riziko se spouští na základě reakce na primární 

riziko, kdy za pomocí sekundárního rizika snížíme dopad primárního rizika. Příkladem 

pro sekundární riziko může být například riziko z odlišnosti podnikové kultury, kdy 

podnik spolupracuje se zahraničními dodavateli, klienty …(Veber, 2009). 

• Podle fází projektu – fáze přípravy, realizace projektu může se jednat o všechny faktory, 

které ovlivňují dodržení času, kvality a nákladů projektu (Veber, 2009). 

1.3.5.2 Metody snížení rizika 

Riziku se můžeme vyhnout nebo alespoň snížit jeho dopad na náš podniku. Rozlišujeme 

proto metody, které pomáhají toto podnikatelské riziko snížit. 

• Transfer – přesun rizika, mezi nejčastější metody přesunů rizika je uzavřití 

dlouhodobých smluv s dodavateli, stanovení pevné ceny za zboží, minimální 

odběr zboží (Smejkal, 2003). 

• Retence – zadržení rizika, tato metoda je řazena jako nejběžnější a spočívá v tom, 

že podnikatel čelí spousty rizikům a nepodniká proti nim žádné kroky pro 

zmírnění dopadů rizika. Retence může být bud vědomá, nevědoma, kdy 

podnikatel bud rozpozná riziko a nepodnikne kroky pro zmírnění anebo jej ani 

neodhalí. Dále retence je rozdělena na dobrovolnou a nedobrovolnou, kdy u 

nedobrovolné retence může podnikatel využít jinou metodu a to transfer, redukci 

či vyhnutí (Smejkal, 2003). 



29 

 

 

• Redukce – do redukce rizik spadají metody vertikální integrace (rozšíření 

výroby), diverzifikace (rozložení rizika na základnu), ofenzivní řízení 

(managment rozhoduje o vlivu rizika), pružnost firmy (rychlost reakce na rizika 

v průběhu výroby) (Smejkal, 2003). 

• Vyhnutí – vyhýbání se rizikům přináší spíše negativní efekt, jelikož neustálý 

strach z rizik může podnik brzdit a tím tak podnik nevyužije různé příležitosti, 

které se na trhu mohou naskytnout. Vyhýbání se riziku se nedoporučuje podniku, 

který chce růst (Smejkal, 2003). 

1.4 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery 

(vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení 

životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, 

slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole podnikatelských 

aktivit.“ (Koráb, Peterka, Režnáková, 2007, s.13). 

Podnikatelský plán neslouží pouze pro bankovní instituce při žádostech o kapitál ale také 

i pro nás jako podnikatele, jelikož nám pomáhá ucelit si naše myšlenky a také jej vyčíslit. 

Dle Fancise Bacona člověk nabývá přesností psaním. Nejúčinnější zkouška logičnosti a 

a smyslu našich nápadů vzniká, když si je sepíšeme. 

Podnikatelský plán by měl být stručný není nutné jej rozebírat do zbytečných detailů. 

Proto je důležité se vyjadřovat jasně a jednoduše. Při popisování konkrétní myšlenky 

podnikání bychom měli dodržovat logický postup, tak aby naše myšlenky pochopili i 

další osoby 

Každý podnikatel by měl být nejen k bankovní instituci ale i sám k sobě upřímný a 

používat pravdivé údaje o svém podnikání. 

Do zásad návrhu podnikatelského plánu řadíme stručnost prohlášení o cílech podnikání, 

odhad trhu, na který budeme vstupovat. Odbornost, zkušeností ale i finanční situace. 

Zvláštnost výrobku či služby, čím právě zaujme naše potencionální zákazníky. Způsob 
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založení podniku, předpokládaný dlouhodobý výhled, finanční ukazatele a cíle. Dále 

částka peněz finanční instituci žádáme a dodatečné informace (Srpová a kol, 2011). 

1.4.1 Složení podnikatelského plánu   

Titulní list – obsahuje název dokumentu, popřípadě i s podtitulem, který doplňuje 

název. Na titulním listu může být tedy uveden název zákládajícího podniku 

včetně loga a data vzniku, po titulním listu navazuje úvod, obsah dokumentu 

(Srpová a kol. 2011). 

Exekutivní souhrn – tuto část můžeme nazvat abstraktem podnikatelského plánu, 

jelikož je v něm shrnutí celého podnikatelského plánu včetně cílů a finančních 

ukazatelů. Souhrn popisuje zakladatele podniku, produkty či služby, trh, silní 

stránky, strategii, klíčová finanční data a potřebné finanční zdroje (Srpová a kol. 

2011). 

Popis podniku – zde je uvedena zvolená právní forma podnikání, popis 

strategických dlouhodobých cílů, prezentace produktů a služeb včetně budoucího 

hlediska, žebříček hodnot (popisuje zjednodušený chod podniku), personální 

činnosti (organizace, účetnictví, manager, zaměstnanci), lokalita a kontaktní 

údaje podniku, hodnocení rizik (popis nejhorších a nejlepších scénářů) (Srpová a 

kol. 2011). 

Externí prostředí (trh) – popis makroprostředí a s nimi spojené příležitosti a 

hrozby podnikání, definice potencionálního trhu (Srpová a kol. 2011). 

Marketingový plán – popis marketingového mixu (cena, produkt, propagace, 

distribuce) (Srpová a kol. 2011). 

Operační plán – jedná se o projektové zpracování realizace podnikatelského 

plánu. Jsou zde zaznamenány jednotlivé činnosti včetně časů realizace (Ganttův 

diagram, kritická cesta, harmonogram činností) (Srpová a kol. 2011). 

Personální zdroje – záleží dle typu právní formy podnikání, v případě zvolení 

živnosti, jsou personální zdroje popsány v popisu podniku, avšak by to byl velký 
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podnik v této části jsou popsány detailněji veškeré personální zdroje (Srpová a 

kol. 2011) 

Finanční plán – soupis finančních potřeb podniku, výkazy cash-flow, výkaz zisků 

a ztrát, výkaz rozvahy, analýza bodu zvratu, popřípadě soupis cizích zdrojů (úvěr, 

půjčka) (Srpová a kol. 2011). 

Hodnocení rizik – identifikace rizikových faktorů podnikání, rizika se mohou 

vztahovat například k produktu (příliš vysoká cena), obchodu (neplnění plánů), 

management (špatné vedení), kvalita, trh apod. (Srpová a kol. 2011). 

Přílohy – finanční podklady, kompletní výkazy CF, rozvahy apod. (Srpová a kol. 

2011). 

1.4.2 Průzkum trhu 

Žijeme v době, kdy je pro podnikání zásadní mít dobrou myšlenku či originální řešení, 

které osloví mnoho potencionálních zákazníků (Srpová a kol, 2009). 

Je důležité před zahájením podnikání provést průzkum trhu, kdy je důležité se zaměřit na 

požadavky trhu. Právě budoucí poptávka je pro nás ta nejdůležitější, avšak může se stát, 

že i při původním velkém zájmu o naše výrobky či služby po čase poptávka klesne, nejen 

že to bude stát spoustu času ale i peněz. Takováto ztráta mlže ovlivnit i naši psychiku, 

kdy budeme mít strach se znovu pouštět do podnikaní (Srpová a kol, 2009). 

V první fázi, kdy budeme zjišťovat uplatnění našeho podnikatelského plánu je důležité se 

zaměřit na získávání informací ohledně budoucí poptávky zákazníků jejich objemu a 

vývoji. Dále je důležité poznat naše zákazníky ale nesmíme zapomínat i na naši 

konkurenci v odvětví na které se zaměříme (Srpová a kol, 2009). 

Nejedná se ovšem o podrobné zjišťování vztahů a charakteristik nabídky a poptávky na 

cílovém trhu, avšak o zjišťování základních faktorů, díky znalosti těchto faktorů nám 

umožní odhad ročního vývoje (Srpová a kol, 2009). 
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Mezi tyto faktory patří: 

• Současný a očekávaný objem poptávky na oborovém trhu včetně sortimentu 

• Nové potřeby a přání zákazníků 

• Spotřební zvyklosti zákazníků (kvalita, rytmus nákupu, forma a doby úhrady) 

• Budoucí koupě schopnost zákazníků 

• Velikost a tržní podíl největších konkurentů na trhu 

• Cenová politika konkurence 

• Distribuční cesty 

• Dodací a platební podmínky 

• Podpora prodeje a distribuce 

• Poskytované obchodně technické služby (záruky, vyřizování reklamací, servis) 

• Dodavatelé materiálu, polotovaru, zboží 

• Tržní ceny materiálů 

• Věková struktura obyvatelstva, vývoj populace (Srpová a kol.2009) 

Pro začínající podnikatele je důležití mít jasno ohledně produktů a služeb, které chceme 

prodávat a nabízet, dále je důležité vědět komu a jak jej budeme prodávat. Dále mít 

reálnou představu ohledně organizace podnikání, do tohoto odvětví zajištujeme odpověď 

na otázky skladování, příprav prodeje tak abychom byli schopni odhadnout základní 

zdroje. A mít představu i o nepříjemné stránce podnikání jakou jsou rizika a kritické 

faktory (Srpová a kol, 2009). 

1.4.3 Metody sběru informací  

Sběr primárních a sekundárních informací můžeme provádět metodami kvantitativních a 

kvalitativních informací. 

1.4.3.1  Metody sběru primárních informací  

Kvantitativní metody nám odpovídají na otázky například spokojenost zákazníků 

s našimi výrobky. Rozlišujeme písemné dotazování pomocí dotazníků, dotazování 

prostřednictvím internetu (e-mail, sociální sítě), telefonické dotazování (call centra), 
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panelové diskuze, kdy určitá skupina lidí souhlasila v účasti v opakujících se průzkumech 

(Blažková, 2007).  

Kvalitativní metody sběru informací nám pomáhají při zjištění důvodu, názorů a motivů, 

které zákazníka vedli ke koupi našeho výrobku. Toto zákazníkovo chování nelze vyjádřit 

číselně. Kvalitativní metoda je doporučována při testování nových výrobků. Rozlišujeme 

skupinové diskuze, které vede moderátor a pomáhají získat nové názory a informace. 

Hloubkové rozhovory, vede psycholog, který se snaží získat informace a zpětnou vazbu 

pomocí různých otázek nebo i testů, které respondentovi předloží. Brainstorming probíhá 

ve skupině, během sezení jsou zapsány všechny odpovědi všech respondentů. 

Kvantitativní metoda sběru informací je více přisuzována malým a středním podnikům, 

jelikož jsou i výsledky více realistické (Blažková, 2007).  

1.4.3.2 Metody sběru sekundárních informací  

Sekundarní informace můžeme zjištovat z tištěných médii jako jsou časopisy, noviny, 

knihy. Dále i pomocí oslovení firem nebo úřadů (Blažková, 2007).  

1.4.3.3 Metody sběru informací na internetu  

Sběr informací pomocí internetu je jednou z nejjednodušších a nejlevnějších metod. 

Často ji využívají malé podniky, protože nejen že je levná ale i rychlá.  

pomocí internetu, můžeme zjistit informace týkající se spokojenosti a preferencí 

zákazníků, informací o trhu ale i o naší konkurenci (Blažková, 2007).  

Při výzkumu prostřednictvím internetu můžeme získávat primární i sekundární informace 

(Blažková, 2007).  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části své diplomové práce jsou popsány vnitřní a vnější faktory, které mohou 

ovlivnit mé podnikání. V analytické části mé diplomové práce bude provedena analýza 

Slept, Porterova analýza pěti sil, analýza portálu s e-shopy, která mi pomůže zvolit 

nejvhodnější stránku pro e-shop pro můj podnik. 

Na základě provedení výše uvedených analýz provedu i SWOT analýzu a závěrem této 

časti bude vyhodnocení dotazníkového šetření preferencí nákupu potencionálních 

zákazníků 

2.1 Slept analýza 

Tato analýza zkoumající faktory, které bezprostředně ovlivňují podnik z jeho okolí. 

2.1.1 Sociální oblast 

V jihomoravském kraji dle českého statistického úřadu se k roku 2017 vyskytuje celkem 

1 179 259 obyvatel z toho mužů 577753 a žen 601989. Pokud se zaměříme konkrétně na 

Brno jedná se celkem o 377 973 obyvatel z toho mužů 182 549 a žen 195424. V Brně se 

také nachází spousta cizinců celkem tedy včetně cizinců se Brně nachází 402 994 

obyvatel (CZSO, 2018). 

Konkrétně Brno se také vyznačuje tím, že patří mezi studenty oblíbená města, konkrétně 

se zde nachází 14 vysokých škol s 34 fakultami na kterých studuje přibližně 80 000 

studentů. Kdy právě průměrný student za živobytí v Brně utratí 8280 Kč (Brno, 2018). 



35 

 

 

Tabulka č. 1: Složení obyvatel v Jihomoravském kraji 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

 

 
Graf č. 1: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy 

 (Zdroj: Český statistický úřad, 2018) 

celkem muži ženy
Blansko 56624 27861 28763

Boskovice 51624 25498 26156

Brno 377973 182549 195424

Břeclav 59743 29118 30625

Bučovice 16013 8036 7977

Hodonín 60916 29995 30921

Hustopeče 35839 17826 18913

Ivančice 24150 11978 12172

Kuřim 22743 11178 11565

Kyjov 55490 27418 28075

Mikulov 19850 9743 10107

Moravský Krumlov 22743 11111 11182

Pohořelice 14050 6983 7067

Rosice 25721 12680 13041

Slavkov u Brna 23109 11422 11687

Šlapanice 67446 33278 34168

Tišnov 30836 15180 15656

Veselí nad Moravou 38180 18837 19343

Vyškov 52011 25651 26360

Znojmo 91424 45112 46312

Židlochovice 32774 16299 16475

Jihomoravksý kraj

počet obyvatel
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Hrubá měsíční mzda v české republice pomalinku stoupá a nyní se pohybuje na 30 000 

Kč měsíčně.  

Prodejnu Shopaholic Fashion hodlám otevřít na Kamechách tato městská část spadá pod 

v Brně-Bystrc. Celkem je počet obyvatel je v této brněnské městské části 23 809 (Bystrc, 

2018). 

 

Obrázek č. 3: Mapa Brno-Bystrc 

 (Zdroj: www.mapy.cz, 2018) 

2.1.2 Legislativní a politická oblast 

Podnikání je spojeno se spousty právních norem jako je popis společnosti, jméno a 

příjmení, sídlo, IČO, informace o zápisu v obchodním rejstříku a kontaktní údaje.  

Dále je nutné, aby podnikatel uváděl své obchodní podmínky pro prodej zboží, pokud tak 

neučiní je možná penalizace ze strany České obchodní inspekce. Do obchodních 

podmínek zařazujeme specifikaci kupní smlouvy, podmínky pro odstoupení od smlouvy 

nebo i reklamaci zboží. 

Samotná reklamace zboží se řídí reklamačním řádem, co se týká sběru osobních informací 

o zákaznících, tak to spadá pod ochranu osobních údajů (iPodnikatel, 2018). 

Od 1.3.2017 s vykonávání podnikatelské činnosti souvisí i elektronická evidence tržeb 

EET pro maloobchod a velkoobchod (iPodnikatel, 2018). 
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Evidovaná tržba dle znění zákonu je „Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální 

náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem“ (Zákon č.112/2016 Sb. 

zákon o evidenci tržeb ze dne 28. února 2018). 

Každý podnikatel je povinen odvádět daň z příjmu, která je pro právnické osoby vyčíslena 

na 19 % (iPodnikatel, 2018). 

2.1.3 Ekonomická oblast 

Dle výzkumu Master card Češi nejvíce utrácí své peníze za nákup oblečení bot a doplňků 

celých 69 % nechá v průměru 1000 Kč měsíčně. Přesně čtvrtina je ochotna za nejnovější 

trendy utratit v průměru 2000 měsíčně. Kolik za svůj nákup utratí záleží na jejich mzdě, 

HDP i inflaci (Žena, 2018). 

Pojem hrubý domácí produkt představuje souhrn všech přidaných hodnot ze všech 

odvětví ať už z tržních či netržních, vyjádřeno v systému národního účetnictví. 

Růst české ekonomiky na konci roku 2017 mírně zrychlil. Byl podpořen zejména domácí 

poptávkou. Hlavním faktorem celoročního růstu byla zahraniční poptávka (CZSO, 2018). 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2017 a meziročně 

o 5,2 %. Růst HDP za celý rok 2017 činil 4,5 % (CZSO, 2018). 

 

Tabulka č. 2 Vývoj HDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

 

Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny, to znamená, že inflaci lze 

charakterizovat jako znehodnocení měny v přesně vymezeném časovém období (CZSO, 

2018). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mil. Kč, b. c. 3 962 464 4 033 755 4 059 912 4 098 128 4 313 789 4 595 783 4 773 240

Kč/obyv., b. c. 376 759 384 289 386 317 389 900 409 870 435 911 451 785

PPS/obyv., b. c. 21 083 21 719 21 949 22 397 23 760 25 427 25 694

%, r/r, reálně 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,6

jednotky

HDP

HDP na 1 obyvatele

HDP na 1 obyvatele v PPS

HDP

Ukazatele reálné ekonomiky
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Tabulka č. 3: Inflace a ceny dovozu a vývozu zboží  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

 

Při nákupu oblečení ze zahraničí je důležité sledovat i měnové kurzy k dnešnímu dni 

17.3.2018 je kurz eura/české koruny 25,3 Kč a kurz dolaru/české koruny 20,3 Kč V 

tabulce dle českého statistického úřadu vidíme průměr denních nominálních kurzů koruny 

vůči euru a koruny vůči dolaru za rok (Kurzy, 2018). 

 

Tabulka č. 4: Měnové ukazatele  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

 

Vývoz zboží a služeb vychází z údajů obchodní bilance (zboží) a platební bilance 

(služby). Jeho součástí je i spotřeba cizinců v ČR (odhadnutá zejména podle výše nákupu 

valut). Zahrnuje i vývoz realizovaný prostřednictvím domácností cizích zemí, který se 

uskutečnil za české koruny (CZSO, 2018). 

Tabulka č. 5: Ceny vývozu a dovozu zboží  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2018) 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%, r/r, průměr 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5

%, r/r, prosinec 2,3 2,4 2,4 1,4 0,1 0,1 2,0 2,4

%, r/r, průměr -1,0 1,7 2,9 1,2 3,5 -1,7 -3,1 -0,1

%, r/r, průměr 2,0 4,3 4,2 -0,2 1,9 -1,9 -4,0 0,9Ceny dovozu zboží

Ukazatele reálné ekonomiky jednotky

Míra inflace

Míra inflace

Ceny vývozu zboží

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

25,290 24,586 25,143 25,974 27,533 27,283 27,030 26,330

19,111 17,688 19,583 19,565 20,746 24,600 24,432 23,382

jednotky

CZK/EUR

CZK/USD

průměr

průměr

Měnové ukazatele

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%, r/r, průměr -1,0 1,7 2,9 1,2 3,5 -1,7 -3,1 -0,1

%, r/r, průměr 2,0 4,3 4,2 -0,2 1,9 -1,9 -4,0 0,9

Ukazatele reálné ekonomiky

Ceny vývozu zboží

Ceny dovozu zboží

jednotky
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2.1.4 Technologická oblast  

Dnešní doba vládne informačními a komunikačními systémy, kdy je běžné i nakupovat 

přes internet nejen elektroniku nebo právě oblečení ale také i potraviny, proto se v této 

části analýzy budu věnovat počtu domácností, které vlastní osobní počítač a jsou 

připojené k internetu, jelikož kromě kamenné prodejny hodlám založit i e-shop.  

Podle údajů z Ministerstva práce a sociálních věcí je k roku 2016 připojeno k internetu 

77,40 % domácností (MPSV, 2018). 

Tabulka č. 6: Domácnosti s PC a internetem 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ministerstva práce a sociálních věcí, 2018) 

 

Většina obyvatel používá internet pro čtení zpráv celkem tedy k roku 2016 je to 66,5 %. 

Co se týká nákupu přes internet můžeme v následující tabulce vidět také nárůst, kdy se 

internetové nakupování stalo více oblíbené a jedinci, tak upřednostňuji nákupy z pohodlí 

svého domova (MPSV, 2018). 

Tabulka č. 7: Činnosti na internetu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Ministerstva práce a sociálních věcí, 2018) 

  

V dnešní době je i stále více oblíbeným trendem mít internet i v mobilním telefonu a být 

tak neustále připojen. Díky tomuto faktu jsou i různé webové stránky ale i e-shopy 

uspořádány, tak aby měli dobré rozlišení a uspořádání pro vizualizaci na mobilních 

telefonech. Dle údajů Českého statistického úřadu je osob starších 16 let, kteří mají 

internetové připojené ve svém mobilním telefonu k roku 2016 celkem 39,5 % (MPSV, 

2018). 

Domácnosti 2012 2013 2014 2015 2016

osobní počítač 69,50% 72,30% 73,40% 75,10% 76,20%

připojení k internetu 68,20% 71,70% 73,10% 75,60% 77,40%

Činnosti 2012 2013 2014 2015 2016

čtení zpráv 55,10% 59,30% 61,80% 63,30% 65,50%

nakupování 28,70% 35,70% 41,20% 45,20% 48,30%

sociální sítě 26,70% 34,30% 38,70% 42,10% 43,40%
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Avšak stále v České republice jsou domácnosti bez osobního počítače a bez připojení 

k internetu. Důvodem je ve většině případů finanční situace domácnosti nebo naopak i 

věk, kdy má starší generace problém porozumět počítači a celkově připojení k internetu 

nepotřebují (MPSV,2018). 

2.2 Porterův model pěti sil 

Účel Porterovi analýzy pěti sil je nalezení ovlivňujících faktorů vyjednávací pozice na 

trhu. Model se skládá z pěti hybných sil, mezi které řadíme vstup potencionálních 

konkurentů, rivalitu mezi stávajícími firmami, smluvní sílu kupujících a smluvní sílu 

dodavatelů. 

2.2.1 Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Trh, na která hodlám vstoupit není regulovaný, tudíž je velmi snadné se na něj dostat, a 

tudíž je běžné, že se objeví i nový konkurent. Tato situace by nás neměla vyděsit ale spíše 

být pro nás výzvou a motivací, abychom byli lepší než konkurence, ať už budeme první 

s nabídkou novinek a trendy oblečení, nebo budeme schopni konkurovat cenou. 

Důležitým faktorem ovlivňující naši konkurenci schopnost bude jistě marketingová 

komunikace se zákazníky. 

Další faktor, který ovlivňuje zákazníky je čas. Žijeme v dnešní době, kdy si zákazník 

může sám koupit nebo objednat oblečení ze zahraničí ale právě čas ovlivňuje koupi 

konečného zákazníky. Všichni chceme mít vše co nejrychleji, a nikoliv čekat dlouhé 

týdny na něco, co si nemůžeme ani vyzkoušet. 

2.2.2 Rivalita mezi stávajícími firmami 

Na trhu s prodejem oblečení a módních doplňku panuje zdravá rivalita. Je důležité být 

první v představování nového oblečení zákazníkům a neustále sledovat módní trendy, 

blogy, přehlídky. Myslím si, že výhodou mé prodejny je lokalita, jelikož v Brně – Bystrci 

na Kamechách se stejný obchod nevyskytuje. Většina podniku vlastní pouze e-shopy a 

není možnost osobního kontaktu se zbožím. 



41 

 

 

Co se týká podniků s oblečením se v Brně-Bystrci vyskytují, Minišatník.cz Lenka 

Valachová, Origini Outlet a Obchůdek Nikolka všechny tyto zmíněné obchůdky se 

zaměřují pouze na dětské oblečení.  

Obchod textil Škrobánková jako jediný podnik se zaměřuje na všechny kategorie a to 

dětské, dámské i pánské oblečení, proto tento podnik můžeme brát jako konkurenci, avšak 

když jsem prodejnu navštívila osobně sortiment se liší, jelikož v mém obchodě se 

zaměřuji na trendy mladistvou módu pro dívky a ženy. 

Obchod textil Škrobánková, který se nachází v obchodním středisku Javor, náměstí 28. 

dubna 2, Brno-Bystrci, se zaměřuje spíše na pohodlnou funkční módu než právě trendy 

zahraniční kousky. 

Silné stránky 

• Velký sortiment zboží (dětské, dámské, pánské, spodní prádlo, bytový textil) 

• Podnik má v Brně 3 pobočky (Brno-Bystrc, Brno-Vinohrady, Brno-Královo pole) 

• Přehledné webové stránky s fotkami zboží 

Slabé stránky 

• Možnost koupě pouze v kamenné prodejně 

• Nemoderní oblečení bez aktuálních trendů 

• Žádná propagace na sociálních sítí 

• Zboží na webových stránkách není foceno na postavě 

 

Co se týká konkurence ve středu města, bych zmínila obchod Dolores, který se nachází 

na Masarykově 409/26, 602 00 Brno-střed. Obchod se zaměřuje na extravagantní a 

trendovou módu. 

Silné stránky 

• Extravagantní trendy móda, převážně zaměřená na šaty 

• Lokace v centru Brna 
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• Milá obsluha 

• Každý měsíc nové zboží 

• Krásné aranžmá výlohy (láká nové potencionální zákaznice) 

Slabé stránky 

• Podnik nemá webové stránky 

• Žádná propagace na sociálních sítí 

• Vysoké ceny 

Dalším konkurentem je obchod JJ Fashion na Husově 172/9, 602 00 Brno-střed, který se 

zaměřuje na prodej dámské módy a doplňků. 

Silné stránky 

• Lokalita v centru Brna 

• Milá obsluha 

• Pobočka také ve Vyškově 

• Propagace na sociálních sítí (kladné recenze) 

• Fotky zboží jsou foceny na postavě 

• Osobní přístup  

• Spokojené zákaznice 

 

Slabé stránky 

• Není možnost nákupu přes e-shop 

• Vysoké ceny 

• Schází trendy módní zboží 

• Žádná pozornost při nákupu (dárkové předměty) 

• Aranžmá výlohy se zbožím  
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• Profilová a úvodní fotografie na Facebooku je stažena z internetu a takové zboží 

se v prodejně nenachází 

2.2.3 Smluvní síla kupujících 

Potencionální kupující mají určitou sílu, kdy je konkurence na trhu, co se týká online 

nákupu velká, důležité je se odlišit od konkurence. Vybudovat silnou marketingovou 

komunikaci, abychom byli rozeznatelní.  

2.2.4 Smluvní síla dodavatelů 

Tak jako narůstá konkurence mezi prodejnami a e-shopy roste i konkurence mezi 

dodavateli, což je pro nás přívětivé. Od dodavatele očekáváme bezproblémovou 

komunikaci, kvalitní zboží a včasné dodání. S rostoucí rivalitou jsou dodavatelé ochotni 

i při větších objednávkách nabídnout množstevní slevu a u mnohých z nich je i doprava 

do České republiky zdarma. Konkrétně tedy šaty/overaly, trička, bundy hodlám 

objednávat z Asie přes Ebay, kdy budu klást důraz na spolehlivost a kladné recenze od 

spokojených zákazníků. Co se týká kabelek ty hodlám objednávat z Ameriky od Jamese 

Moot Fashion Store, podnik nabízí velké tašky, malé kabelky přes rameno či psaníčka, 

všechny mají moderní design a jsou nejen krásné ale i praktické a zajímavé. Objednávku 

si nechám doručit do společnosti Shipito, která sdruží veškeré přijaté zásilky a zabalí do 

jedné, která bude poslána do České republiky, tím ušetřím náklady za dopravu. Obuv 

bude objednávána z podniku Bella Scarpa v Miláně, tento obchod nabízí nádherné 

zdobené tenisky, sandálky i zimní obuv, která je vysoce trendy, extravagantní a nevšední, 

vaše obuv bude tak šperkem a doplní krásně outfit. Do Itálie jezdím poměrně často, tudíž 

nákupy budu provádět i osobně a zároveň čerpat, tak novou inspiraci a hledat i nové další 

zajímavé dodavatele. 

2.2.5 Hrozby substitučních produktů 

Do substitučních produktů mohu zařadit nákupu v Second-Handech, kdy se dá také levně 

nakoupit, avšak se nejedná o novou trendy módu.  
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2.3 Analýza e-shopu 

Rozhodla jsem se mezi sebou srovnat e-shopy Shoptet, Easy Shop a ByznysWeb.cz. 

 

Obrázek č. 4: Srovnání e-shopů 

(Zdroj: vybrat-eshop.cz, 2018) 

Všechny tyto e-shopy nabízí služby jako: průvodce nastavením obchodu, provozování na 

vlastní doméně, podporu platby pomocí více měn, vzhled a design stránek, hotové 

šablony, mobilní verze pro mobilní telefony a tablety, galerie obrázků produktů i 

s vodoznakem, stavy produktů hodnocení produktů, objednávky a faktury a také i 

automatizované potvrzení objednávky na e-mail zákazníka (Vybrat eshop, 2018). 

Jako prodejce díky těmto e-shopům budu moci mít přehled o stavu objednávek i jejich 

historii, platby, dopravu, kontrolu zásob/skladu (Vybrat eshop, 2018). 

Další funkce e-shopu nám přináší statistiky vyhledávání, daňové sazby... Propojení na 

účetní systémy, tak všechny spolupracují s účetním systém Pohoda. Způsoby distribuce 

zásilek za pomocí dopravy Balík na poštu PPL DPD Zásilkovny, Uloženky, možnosti 

platby pomocí platební brány, bankovním převodem, dobírkou, Hotově (Zásilkovna, 

Uloženka), Platba platební kartou Paypal (Vybrat eshop, 2018). 

Z marketingového hlediska nám e-shopy umožní například propagaci na sociálních sítí. 

V tom, v čem se jednotlivé e-shopy liší jsme zpracovala do přehledné tabulky. 
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Tabulka č. 8: Srovnání e-shopů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: vybrat-eshop, 2018) 

 

 

2.4 Marketingové šetření 

Marketingový průzkum jsem zvolila na základě lepšího pochopení přání a nákupního 

chování potencionálních zákazníků. Zvolila jsem konkrétně dotazníkové šetření, které 

jsem sdílela osobně s přáteli, kolegyněmi, rodinou a dále i online pomocí sociálních sítí, 

na stránkách týkající se módy. 

První otázka bycha rovnou i vyřazovací a týkala se pohlaví, jelikož můj obchod hodlám 

založit pro ženy a dívky, zajímal mě názor právě jich. Tudíž celkem dotazník zobrazilo 

317 lidí a z toho bylo žen 229, které se zúčastnili dotazníkového šetření.  

Věková skupina respondentů byla převážně v rozmezí 19-35 let. 

Shoptet EasyShop ByznysWeb.cz

Typ pronájem/prodej/zdarma pronájem pronájem/zdarma

Cena 290 - 2490 Kč/měsíčně, 11900-74900 kč/licence 550 - 2500 Kč/měsíčně 232 - 1990 Kč/měsíčně

Hodnocení 546 6 53

Zdrojový kód ne ano ne

Doména 2.řádu v ceně ne ano ano

Šablony na míru ne ano ano

Možnost úpravy CSS ano ne ano

Maximální počet produktů 40 000 neomezeně neomezeně

Kniha návštěv ne ano ano

Reklamní systém ano ano ne

RSS kanály ano ne ano

Partnerský program ano ne ano

Abra ne ano ne

Money S4 ne ano ano

Srovnání e-shopů
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Graf č. 2: Věková struktura 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

Třetí otázka se týkala místa výskytu respondentek, ať už místa práce, studia či bydliště. 

Kde nejčasnější zvolená odpověď byla Brno-město i Brno-venkov. 

 

Graf č. 3: Lokalita 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Další otázka čtvrtá se týkala četnosti nákupů, kdy 53 % z respondentek označilo možnost 

několikrát za týden. 

12%

42%31%

11%4%

Věková skupina

do 18 let

19-25 let

26-30 let

30-35 let

35 a více

46%

35%

14%
5%

Lokalita

Brno-město

Brno-venkov

Jihomoravský kraj

Jiné
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Graf č. 4: Četnost nákupů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Po četnosti nákupu mě zajímalo, kolik jsou potencionální zákaznice ochotné utratit za 

svůj nákup celkem za měsíc. Celých 117 respondentek tedy 51 % odpovědělo, že jsou 

ochotné utratit částku v rozmezí 1000-3000 Kč. 

 

Graf č. 5: Měsíční útrata za nákup oblečení 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Šestá otázka se týkala preferencí značek, kdy respondentky měli na výběr z možností. 

Preference pouze drahé značkového oblečení, do kterého spadají luxusní značky jako 

Giorgio Armani, Trussardi, Calvin Klein, LV, Gucci, Prada, YSL, Jimmy Choo..Nebo 

zda nakupují běžné levnější značkové oblečení, do kterého spadají značky jako HM, CA, 

New Yorker, Bershka, Stradivarius, Tally Weijl, CCC, Deichmann.. 

Poté měli respondentky na výběr kombinaci dvou předchozích možností, a to tedy 

preferenci jak luxusní, tak levnější značkové módy, či značku neupřednostňují a koupí si 

53%45%

2%

Četnost nákupů

Několikrát za
týden

Několikrát za
měsíc

Několikrát za rok

22%

51%

21%
5%1%

Měsíční útrata za nákup

0-1000 Kč

1000-3000 Kč

3000-5000 Kč

5000-7000 Kč
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to co se jim v ten daný okamžik líbí. Možnost výběru běžných značek si vybralo 48 % 

respondentek.  

 

Graf č. 6: Preference značkového zboží 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Otázka číslo sedmá se dotazovala na preference nákupu přes e-shop, kdy je nákup rychlý 

a je možný z pohodlí jejich domovů. Nebo zda respondentky upřednostňují stále nákup 

v kamenných prodejnách, kdy je se zákazníkem osobnější vztah, kdy prodavačka může 

pomoci při výběru a zákaznice si může zboží reálně osahat i vyzkoušet a na základě toho 

si zboží koupit či nikoliv. Dle zjištění preference nejsou až tak jednoznačné.  

 

Graf č. 7: Preference nákupu online 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 
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Co se týká preference plateb, zde jsou odpovědi více jednoznačné, a to, pokud zákaznice 

nakoupí v kamenné prodejně, upřednostní platbu v hotovosti. Pokud si zvolí nákup přes 

e-shop jsou raději, pokud je zboží možné odeslat přes dobírku, kdy za zboží zaplatí přímo 

při převzetí zásilky. Platby online předem mezi respondentkami moc oblíbení nebyli. 

 

Graf č. 8: Preference plateb 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Otázka číslo devět se týkala čerpání inspirací ohledně nových módních trendů, kdy 

respondentky měli možnost označit více možností. Nejoblíbenější možnosti pro čerpání 

nových módních inspirací se ukázali jako sociální sítě Instagram, Facebook ale hlavně 

tako Blogeři, poté i módní magazíny. 
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Graf č. 9: Inspirace k nákupu  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Abych do svého obchodu mohla vybrat ten nejžádanější sortiment otázka číslo deset se 

týkala četnosti nákupu konkrétního druhu zboží, každý z nás má rád něco jiné někdo 

preferuje nákup bot a kabelek, někdo upřednostní spíše oblečení nad doplňky. 

Dotazníkové šetření ukázalo, že nejvíce nakupovaným druhem zboží jsou trička /topy, 

kalhoty, šaty, boty a kabelky. 
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Graf č. 10: Nejčastější nakupované zboží 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Pro přehled ohledně objednávání konfekčních velikostí jsem se zeptala respondentek i na 

jejich velikost, kdy nejpočetnější velikost se stala velikost S, poté M a L. 

 

Graf č. 11: Konfekční velikost 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Po zjištění konfekční velikosti jsem se dotázala na velikost obuvi, kdy nejčetnější je 

velikost 38, dále 37 a 39. 
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Graf č. 12: Velikost obuvi 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Poslední otázka byla zaměřena na dosáhnutí spokojenosti zákazníků prostřednictvím 

různých akcí na nákupy, ať už to jsou slevy, Happy Hour, věrnostní program či slevy na 

dopravě v případě e-shopu. Nejvíce respondentek zaujala možnost slevy 1+1, dále i 

soutěže na sociálních sítí a mezi odpověďmi jiné zazněla i výprodej sezonního oblečení. 

 

Graf č. 13: Akce pro zákazníky 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části mé diplomové práce bude zpracován podnikatelský plán pro založení mého 

podniku s trendy oblečením. 

3.1 Titulní list 

 
Obrázek č. 5: Logo Shopaholic Fashion 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

 

Název organizace: Shopaholic Fashion 

Sídlo: Chudčická 15, 63500 Brno – Bystrc  

Kontaktní osoba: Bc. Nella Bonomová 

www: www.shopaholicfashion.cz 

email: info@shopaholicfashion.cz 

 

3.2 Exekutivní souhrn 

V rámci podnikatelského plánu, bych vám ráda představila svůj vlastní módní obchod 

Shopaholic Fashion, který by se řídil myšlenkou, že né vždy móda musí být drahá 

http://www.shopaholicfashion.cz/
mailto:info@shopaholicfashion.cz
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záležitost. Ráda bych svým zákazníkům ukázala a poradila s kombinací módního oblečení 

a doplňku za příznivé ceny. Ne nadarmo se říká „Šaty dělají člověka“. Šaty a celkově 

naše oblečení o nás mnoho vypovídá a je důležité, abychom se v něm cítili dobře a dodalo 

nám potřebné sebevědomí do každodenního života. 

Podnik Shopaholic Fashion bude mít nejen e-shop ale i kamennou prodejnu v Brně-

Bystrci na Kamechách. Tato městská část se velmi rychle rozrůstá, což je způsobeno 

hlavně novou výstavbou bytových komplexů. 

Shopaholic Fashion bude nabízet trendy moderní oblečení, ze zahraničí převážně z Asie, 

Ameriky a Itálie. Móda bude zaměřená na dívky a ženy. Sortiment je rozdělen na dvě 

kolekce, a to na Jaro/Léto, do kterého spadají šaty, overaly, trička, jeany, a dále i doplňky 

boty a kabelky. A dále na kolekci Podzim/Zima, do kterého spadají rovněž šaty, trička, 

jeany dále pak podzimní kabátky, zimní bundy, parky, zimní obuv, kabelky. 

Roční výdaje na provoz kamenné prodejny včetně e-shopu při realistické variantě jsou 

vyčísleny na 2 659 548 Kč a odhadnuté výnosy na 3 607 950 Kč při prvním roce. 

Do budoucna plánuji se dále rozvíjet, nakupovat více zboží oslovit nové další dodavatele. 

Co se týká e-shopu plánuji stránky upravit tak, aby potencionální zákazníci měli možnost 

zvolit si z jazyků angličtiny, italštiny a němčiny, to znamená že bych se chtěla dostat i na 

tyto trhy do těchto zemích a oslovit tak více potencionálních zákaznic. 

Do kamenné prodejny hodlám přijmout ještě jednu prodavačku a brigádnici nejlépe 

studentku, která by pomáhala s provozem prodejny. Dále od roku 2020 bude možné i 

odkoupit nemovitost prodejny a zároveň bude i převedena do OV, tudíž bych ráda 

investovala do této nemovitosti, jelikož v dnešní době jsou investice do nemovitostí 

vhodným rozhodnutím, jelikož nemovitosti stále rostou na své ceně. 
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3.3 Popis podniku Shopaholic Fashion 

Jsme neustále ovlivňovány módními trendy právě převážně ze zahraniční, ale upřímně si 

musíme říci, že než tyto trendy a novinky dorazí k nám na český trh vždy dlouho trvají, 

a to co je momentálně aktuální v jiných zemích se do České republiky dostává se 

zpožděním, proto spousta nakupujících právě upřednostňuje nákup v zahraničí. 

Já bych chtěla svým obchodem Shopaholic Fashion pomoci urychlit toto tempo a tím, 

pádem nabízet žádané a aktuální módní oblečení a doplňky, aby i české dívky a ženy 

mohli být oblečené dle aktuálních trendů, které vidíme v časopisech či na různých 

sociálních sítí, celebritách, ať jsou to top modelky, herečky, bloggerky. 

Společnost bude založena jako společnost s ručeným omezeným, kdy oslovím externí 

firmu, která provede veškeré formality, které jsou nutné pro jeho založení jako je sepsání 

zakladatelské listiny, výpis z rejstříku trestu, ověření listin, ohlášení živnosti, návrh na 

prvozápis do obchodního rejstříku. Základní vklad bude 500 000 Kč, který bude 

financován z vlastních zdrojů. 

3.3.1 Místo podnikání 

Prodejna se bude nacházet ve velmi atraktivní lokalitě v severozápadní části Brna a to 

konkrétně na ulici Chudčinské 15, Brno-Bystrc na Kamechách. Kamechy jsou rychle se 

části, kde se nachází mnoho bytových novostaveb, ze kterých se stává sídliště. 

Vedení města Brna se i pustilo do příprav dopravních projektů, jedním z nich je i 

prodloužení tramvajového tělesa na Kamechy. Takže krom autobusové hromadné 

dopravy je do budoucna naplánování prodloužení trasy tramvaje číslo 1. To znamená, že 

do obchodu bude i lepší dostupnost z centra. Nyní na Chudčickou jezdí autobusová 

doprava 52,54. 

Rozhodla jsem se pronajmout si obchodní prostory za 13 500 Kč měsíčně. Komerční 

plocha má 83,50 m2, šatna 6,2 m2 a toaleta + umývárna 2,35 m2. Celková plocha tedy činí 

91,55m2.  

Prostory se nachází v přízemí, mají velkou výlohu, a vstup do prodejny je přímo z ulice.  
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Komerční prostory jsou nyní v družstevním vlastnictví v polovině roku 2020 budou 

převedeny do OV a bude i možné odkoupení celé nemovitosti.  

 
Obrázek č. 6: Půdorys prodejny 

(Zdroj: www.sreality, 2018) 

 
Obrázek č. 7: Prodejna 

(Zdroj: www,sreality, 2018) 
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3.3.2 Provozní doba 

Provozní doba prodejny je stanovena od 10:00 do 12:00 poté budou mít zaměstnanci 

pauzu na oběd a provozovna se uzavřena hodinu a poté bude znovu otevřena od 13:00 – 

18:00 hodiny každý všední den. O víkendu bude prodejna Fashion Shopaholic uzavřena. 

Tabulka č. 9: Pracovní doba 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

3.3.3 Zaměstnanci  

V prodejně budu já společně s jednou prodavačkou, společně se budeme na směnách 

střídat. Směny jsou rozděleny na krátký a dlouhý týden, to znamená že první z nás bude 

začínat dlouhým týdnem a pro ni jsou pracovní dny následující: pondělí, úterý, pátek, 

sobota, neděle. A krátký týden bude znamenat pracovní dny středa a čtvrtek. Směny se 

budou týdny pravidelně střídat a na směně budeme každá sama. Pracovní náplní bude 

pomáhat zákaznicím s výběrem vhodného oblečení, hledání velikosti, úklid v kabinkách, 

práce na pokladně, balení a příprava zásilek objednaných z e-shopu.  

Externí účetní se bude starat o celkové účetnictví, to znamená, jak o prodejnu, tak i e-

shop podniku Shopaholic Fashion. 

Fotografkou bude moje kamarádka, s kterou společně nafotíme nové zboží na můj e-shop. 

Fotit budeme cca 2x do roka, popřípadě podle potřeby. Fotografie jsou v případě e-shopu 

velmi důležité, jelikož potencionální zákazník nemá možnost přijít osobně do styku 

s daným zbožím. Proto si budu zakládat na kvalitních fotografií, zároveň zboží bude 

foceno z různých úhlů, tak aby si ho zákazník mohl co nejvíce reálně představit. 

Pondělí 10:00 - 12:00 13:00-18:00

Úterý 10:00 - 12:00 13:00-18:00

Středa 10:00 - 12:00 13:00-18:00

Čtvrtek 10:00 - 12:00 13:00-18:00

Pátek 10:00 - 12:00 13:00-18:00

Sobota

Neděle

Zavřeno

Zavřeno
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Jako majitelka budu mít na starosti management, výběr a komunikaci s dodavateli, příjem 

zásilek. 

V případě řešení reklamací bych oslovila soudního znalce, se kterým bychom řešili 

individuálně případné problémy. 

3.4 Marketing mix  

Do marketingového mixu spadají veškeré činnosti, týkající se ovlivnitelnosti poptávky 

pro nabízené zboží. Činnosti rozdělujeme do následující čtyř kategorií produkt, cena, 

propagace a distribuce. 

3.4.1 Produkt 

Produktem je módní a trendové oblečení pro ženy a dívky převážně ve věkové kategorii 

od 16-35 let. Pod tímto druhem oblečení je myšleno takové, které je úspěšné a trendové 

v zahraničí. Jsme neustále ovlivňovány módními trendy právě převážně ze zahraniční, ale 

upřímně si musíme říci, že než tyto trendy a novinky dorazí k nám na český trh vždy 

dlouho trvají, a to co je momentálně aktuální v jiných zemích se do České republiky 

dostává velmi pomale. Proto spousta nakupujících právě upřednostňuje nákup 

v zahraničí. 

Já bych chtěla svým obchodem pomoci urychlit toto tempo a tím, pádem nabízet žádané 

a aktuální módní oblečení a doplňky, aby i české dívky a ženy mohli být oblečené dle 

aktuálních trendů, které vidíme na různých sociálních sítí a na celebritách, ať jsou to top 

modelky, herečky, bloggerky. 

Zboží bude objednáváno tedy ze zahraničí převážně Amerika, Asie a co se týká Evropy 

určitě Itálie a Francie. Obzvláště pak městy módy jsou New York, Tokio, Miláno, Paříž, 

a právě proto se zaměřím na tyto kontinenty a své dodavatele budu hledat právě tam. 

Zboží bude nabízeno, jak na internetových stránkách ale také v kamenné prodejně v Brně, 

i když převládá doba internetu, přeci je stále více pohodlnější navštívit prodejnu, reálně 

si vyzkoušet a osahat zboží. A v případě návštěvy kamenné prodejny mé zákaznice ušetří 

na nákladech ohledně poštovného. 
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V souladem s legislativou bude udělena všem zákazníkům dvouletí záruka na zakoupené 

zboží a dále do 14 dnů mohou i zboží vrátit či vyměnit s účtenkou či fakturou bez udání 

důvodu. Pokud provedou nákup v kamenné prodejně dostanou účtenku ihned při 

zaplacení, pokud nákup provedou přes e-shop bude jim faktura zaslána na e-mail. 

Zaměřuji se na trendové vysoce módní oblečení, které je určené na street nošení. Mezi 

produkty patří společenské i letní romantické dívčí šaty, trička na volnočasové nošení, 

trendové trhané jeany, letní zdobení sandálky boty a kabelky, z tohoto zboží bude i 

sestavena kolekce pro jaro/léto.  

Pomocí stránek www.shoptet.cz jsme si vytvořila svoje vlastní internetové stránky pro e-

shop Shopaholic Fashion. Zboží je rozděleno do kategorii oblečení (šaty, trička, jeany) a 

doplňky (boty, kabelky). 

Veškeré zboží bude uskladněno na prodejně, z toho 3ks od každé velikost, druhu a barvy 

zboží bude vystaveno na prodejně a zbytek uskladněn a doplňován dle potřeby. 

3.4.2 Cena 

Budoucí zákaznice se nemusí bát ohledně vysokých cen. Cenu budu stanovovat podle 

konkurence s tím, že se budu snažit ji stanovovat nižší než konkurence, avšak tak aby 

byly pokryty náklady. Jelikož jsem nová módní značka na trhu, bude lepší si ji ze začátku 

rozhodně udržovat nižší.  

U jednotlivého zboží budou marže stanoveny individuálně dle konkrétního druhu zboží. 

Nejen nabízení zboží ale i cena je faktorem, které osloví mnoho budoucích zákazníků. 

Chtěla bych nabídnout trendovou aktuální módu, aby byla dostupná všem. Móda není 

vždy o penězích ale o vkusu.  

Náklady na jeden kus zboží jsou již včetně cla a DPH (doprava je hrazena ze strany 

dodavatele). Ceny jsou přepočteny dle aktuálního kurzu 21,33 amerického dolaru a 25,50 

eura na české koruny. 
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Kolekce Jaro/Léto 

Tato kolekce je zaměřena spíše na dívčí romantické kousky. Jaro je typické květinami, 

proto se tento motiv bude nacházet nejen na šatech ale i tričkách. Typické pro tuto kolekci 

jsou tedy šaty, oblíbená trička, moderní roztrhané letní jeany a nesmíme zapomenout na 

doplňky, a to kabelky a sandálky, které budou hodně zdobené kamínky. 

Tabulka č. 10: Kolekce Jaro/Léto 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Název Náklady Prodejní cena  Marže  Hrubý 
Zisk 

Šaty Aurora 138 Kč 350 Kč 153,63 % 212 Kč 

Šaty Angelika 140 Kč 400 Kč 185,71 % 260 Kč 

Šaty Amanda 316 Kč 900 Kč 184,81 % 584 Kč 

Šaty Adriana 175 Kč 400 Kč 158,06 % 245 Kč 

Šaty Athena 318 Kč 900 Kč  183,02 % 582 Kč 

Šaty Anife 140 Kč 350 Kč  150,00 % 210 Kč 

Tričko EYES 42 Kč 200 Kč 376,19 % 158 Kč 

Tričko VOGUE 54 Kč 200 Kč 270,37 % 146 Kč 

Tričko HP 58 Kč 200 Kč 244,83 % 142 Kč 

Tričko FLOWERS 56 Kč 200 Kč 257,14 % 144 Kč 

Jeany IT 285 Kč 500 Kč 75,44 % 215 Kč 

Jeany ITA 310 Kč 550 Kč 77,42 % 240 Kč 

Sandálky Ashley 150 Kč 400 Kč 166,67 % 250 Kč 

Sandálky Annie 250 Kč 500 Kč 100,00 % 250 Kč 

Kabelka BIG 74 Kč 300 Kč 305,41 % 226 Kč 

Kabelka SMALL 150 Kč 350 Kč 133,33 % 200 Kč 

Dle dotazníkového šetření jsem zjistila, že nejžádanější zboží bude ve velikosti S proto je 

budu objednávat i ve větším množstvím než zbylé velikosti M a L. 

Kolekce podzim/zima 

V této kolekci se budou nacházet dlouhé šaty, které byli nabízené i v kolekci jaro/léto, 

jelikož právě v období od prosince do února se konají plesy, maturitní stužkováky a další 

akce, tudíž o šaty bude stále zájem. Trička budu také nabízet v obou kolekcích plus na 

podzim/zimu byli přidány trička i s dlouhým rukávem.  
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Typické pro tuto kolekci budou chlupaté vesty v různých barvách, dále zimní bundy a 

kabátky. Také velmi oblíbené kozačky nad koleno, které se hodí nejen k šatům a sukním 

ale také k jeanům, které jsou rovněž v této kolekci. 

Veškeré zboží v následující tabulce je započítáno na jeden kus zboží. 

Tabulka č. 11: Kolekce Podzim/Zima 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Název Náklady  Prodejní cena  Marže  Hrubý zisk 

Šaty Andalusie 350 Kč 900 Kč 157,14 % 550 Kč 

Šaty Angie 330 Kč 900 Kč 172,73 % 570 Kč 

Šaty Amanda 316 Kč 900 Kč 184,81 % 584 Kč 

Šaty Adriana 155 Kč 400 Kč 158,06 % 245 Kč 

Šaty Athena 318 Kč 900 Kč 183,02 % 582 Kč 

Chlupaté vesty 160 Kč 550 Kč 243,75 % 390 Kč 

Zimní bunda 350 Kč 990 Kč 182,86 % 640 Kč 

Podzimní kabátek 200 Kč 550 Kč 175,00 % 350 Kč 

Color Parka 350 Kč 990 Kč 182,86 % 640 Kč 

Tričko EYES 42 Kč 200 Kč 376,19 % 158 Kč 

Tričko VOGUE 54 Kč 200 Kč 270,37 % 146 Kč 

Tričko HP 58 Kč 200 Kč 244,83 % 142 Kč 

Tričko CROSS 87 Kč 200 Kč 129,89 % 113 Kč 

Jeany AT 200 Kč 500 Kč 150,00 % 300 Kč 

Jeany AT 200 Kč 500 Kč 150, 00 % 300 Kč 

Kozačky nad koleno 140 Kč 550 Kč 292,86 % 410 Kč 

Zimní boty 140 Kč 400 Kč 185,71 % 260 Kč 

Kabelka BEAUTY 87 Kč 400 Kč 359,77 % 313 Kč 

Kabelka TRENDY 110 Kč 350 Kč 218,18 % 240 Kč 

Dle dotazníkového šetření jsem zjistila, že nejžádanější zboží bude ve velikosti S proto je 

budu objednávat i ve větším množstvím než zbylé velikosti M a Li v této kolekci. 
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3.4.2.1 Ukázka z obou kolekcí 

 

 

 

Obrázek č. 8: Ukázka kolekcí 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: www.shoptet.cz) 
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3.4.3 Propagace 

Dle Slept analýzy vyplývá, že k roku 2016 mělo 76,2 % domácností osobní počítač a dále 

77,4 % mělo internetové připojení, proto má propagace bude směřovat touto cestou. 

Zaměřím se na sociální sítě, kde si vytvořím účet na Facebooku, Instagramu, ale také 

zaregistruji můj e-shop do katalogů podnikatelských subjektů tří největších českých 

internetový portálů mezi, kterými jsou www.seznam.cz, www.centrum.cz a 

www.atlas.cz, přidání do katalogů je v základní verzi zdarma. Prostřednictvím 

spolupráce, se o mé nové značce dozví co nejvíce potencionálních zákazníků. 

Dalším druhem propagací, který se pojí s internetem a sociálními medii bude oslovení 

známých osobností celebrit, modelek, kteří mají na svých účtech spoustu odběratelů, kteří 

sledují jejich účty, a tak mají možnost ovlivnit další potencionální zákazníky k nákupu. 

Proto bych chtěla navázat spolupráci s nimi, aby mé zboží propagovali na svých účtech 

prostřednictvím fotek, videí atd. Výměnou za mé zboží, které by dostali jako dárek ode 

mě. A já bych na svých internetových i sociálních stránkách vložila, tyto jejich fotky a 

tím posílila své jméno a místo na trhu. 

Co se týká propagace samotné kamenné prodejny, před samotným otevřením hodlám 

najmout dvě hostesky, které by 7 dní před slavnostním otevřením mé prodejny, roznášeli 

po centru města Brna i v městské části Brno-Bystrc Kamechy letáčky a lákali na 

slavnostní otevření mé prodejny Shopaholic Fashion. 

Na slavnostním otevření by nechybělo šampaňské pro každého návštěvníka a malá 

pozornost při nákupu. Je důležité si nakupování umět zpříjemnit a cítit se krásně i při 

výběru oblečení a samozřejmě i při jeho nošení.  

Plánem je budovat velmi spokojené zákazníky, jelikož právě spokojení zákazníci své 

zkušenosti, také předají dále do svého okolí, a to je ta nejlepší reklama, které bych chtěla 

dosáhnout. 

 

 

http://www.atlas.cz/
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3.4.4 Distribuce  

Co se týká distribuce z internetového obchodu k zákaznicím. Budu využívat služeb České 

pošty a PPL. Veškerá stav dostupnosti zboží bude uvedený na internetových stránkách 

obchodu, dále i cena poštovného, druh platby a rozmezí doručení na základě vybrané 

společnosti a druhu doručení. 

Zákaznice mohou za svůj nákup zaplatit bud předem na účet anebo formou dobírky. 

Cena doporučené zásilky se pohybuje v rozmezí od 44–66 Kč v závislosti na hmotnosti 

zásilky. 

 

Tabulka č. 12: Ceny poštovného ČP 

(Zdroj: Česká pošta, 2018) 

 

Následovné doplňkové služby dle české pošty jsou vyčísleny následovně. 

Tabulka č. 13: Ceny doplňkových služeb 

(Zdroj: Česká pošta, 2018) 

 

PPL své zásilky má rozdělené následujícím způsobem 
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Tabulka č. 14: Ceny poštovného PPL 

(Zdroj: PPL, 2018) 

 

A vyčíslení služeb je následující. 

Tabulka č. 15: Ceny dobírky PPL 

(Zdroj: PPL, 2018) 

 

K ceně přepravy přepravní společností bude ke každé zásilce účtováno balné 50 Kč. 

Své zboží budu zákazníkům dodávat krásně zabalené s malým dárečkem uvnitř. Přeci jen, 

když už si zákazník objedná krásné trendy zboží z mého e-shopu budu si zakládat na tom, 

aby bylo vždy perfektně zabalené. 
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3.5 SWOT analýza 

SWOT je shrnující analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Pomůže mi ujasnit si přehled 

o silných a slabých stránkách podniku a zároveň i o příležitostí a hrozbách podnikání. 

Vytvořila jsem si SWOT matici, kde jsou vyjádřeny kategorie silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. Dále váha vyjadřuje důležitost jednotlivé položky a její součet je 

roven 1. Dále jsem každou položku ohodnotila pomocí číselné škály 1-5, kdy u kategorií 

silné stránky a příležitosti číslo 1 znamená nízkou spokojenost s danou položkou a číslo 

5, tak vysokou spokojenost. U kategorií slabé stránky a hrozby jsem rovněž použila 

číselnou škálu 1-5, kdy číslo 1 znamená nejvyšší spokojenost a číslo 5 pak nejnižší 

spokojenost s danou položkou. 

Dále následuje součin váhy a hodnocení, které je následně sečten ve sloupci celkem, kdy 

dostáváme celkové hodnoty za jednotlivé kategorie.  

Tabulka č. 16: SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

Silné stránky Váha Hodnocení Součin Celkem

 trendy moderní zboží 0,4 4 1,6

 levné zboží 0,2 3 0,6

 internetový i kamenný obchod 0,2 4 0,8

 vstřícné chování k zákazníkovi 0,1 4 0,4

lokalita 0,1 3 0,3

Slabé stránky Váha Hodnocení Součin Celkem

začínající podnik 0,3 4 1,2

nezkušený podnikatel 0,2 2 0,4

velká konkurence 0,2 4 0,8

nejistota úspěchu 0,1 2 0,2

omezené finanční zdroje 0,1 2 0,2

pronájem prostoru pro prodejnu 0,1 1 0,1

Příležitosti Váha Hodnocení Součin Celkem

rostoucí poptávka 0,2 4 0,8

rostoucí vzdělanosti obyvatel v oblasti internetu 0,1 3 0,3

rostoucí online nákupy 0,1 4 0,4

rozšíření sortimentu 0,2 4 0,8

navázání kontaktů s novými dodavateli 0,1 3 0,3

spolupráce s celebritami a blogery 0,2 2 0,4

spolupráce na eventech 0,1 1 0,1

Hrozby Váha Hodnocení Součin Celkem

 vstup nové konkurence 0,5 4 2

 nespolehlivost zákazníků (nevyzvednutí dobírky) 0,2 2 0,4

 zpoždění ze strany dodavatelů 0,2 2 0,4

legislativa 0,1 1 0,1

2,9

3,1

2,9

3,7
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Výsledné hodnoty z předchozí tabulky jsem převedla no následující, kde nejvyšší 

hodnocení získala kombinace silných stránek v závislosti na příležitosti podniku. 

Tabulka č. 17: Výsledná SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

 

S - silné stránky W - slabé stránky

O - příležitosti

3,1

T - hrozby

2,9

2,9

Strategie SO Strategie WO

Strategie ST Strategie WT

3,7
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3.6 Operační plán  

Tabulka č. 18: Operační plán 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

Slavnostní otevření prodejny je naplánováno na 7.1.2019 s kolekci Podzim/Zima. 
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3.7 Finanční plán 

V následující kapitole bude finanční zhodnocení investice do prodejny a e-shopu 

Shopaholic Fashion. Vyčísleny budou veškeré náklady spjaté s podnikáním, poté bude 

stanoven odhad tržeb, cash flow, a vyčíslení pesimistické, realistické, optimistické 

varianty pro 3 roky. 

3.7.1 Náklady při zahájení 

Tabulka č. 19: Náklady při zahájení 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Sepsání zakladatelské listiny u notáře 3200 Kč 

Výpis z rejstříku trestu 200 Kč 

Ověření podpisů a listin 1000 Kč 

Výpis z rejstříku trestu  150 Kč 

Ohlášení živnosti  1000 Kč 

Návrh na prvozápis do obchodního rejstříku 5000 Kč 

Celkem 10550 Kč 

 

3.7.2 Náklady pří zřízení prodejny 

Tabulka č. 20: Náklady při zřízení prodejny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Stojany, skříně 20 000 Kč 

police 5000 Kč 

pokladna EET 5000 Kč 

dekorace 2000 Kč 

plakát 1500 Kč 

zkušební kabinka 1000 Kč 

Celkem 34 500 Kč 
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3.7.3 Náklady na provoz prodejny 

Tabulka č. 21: Náklady pro provoz prodejny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Pronájem 13500 Kč/měsíc (162 000 Kč) 

záloha energie 4000 Kč/měsíc (48 000 Kč/rok) 

záloha vodné a stočné 3000 Kč/měsíc (36 000 Kč/rok) 

komunální odpad 670 Kč/rok 

Internet/telefon 400 Kč/měsíc (4800 Kč/rok) 

Celkem  251 470 Kč 

 

3.7.4 Mzdové náklady 

Tabulka č. 22: Mzdové náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Majitel 25 000 Kč/měsíc (300 000Kč/rok) 

Sociální a zdravotní 5066 Kč/měsíc (60792Kč/rok) 

Prodavačka 12000Kč /měsíc (144000 Kč/rok) 

Sociální a zdravotní 4213 Kč/měsíc (50556Kč/rok) 

Fotograf  500 Kč/půl rok (1000Kč/rok) 

Externí účetní 2000 Kč 

Celkem 46279Kč (591348 Kč/rok) 

 

3.7.5 Náklady na marketing 

Výdaje na marketing před zahájením provozu – jednorázové 

Tabulka č. 23: Jednorázové náklady na marketing 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Propagační letáčky 1000 Ks/ 1500 Kč 

Hosteska 90Kč/hod (15 hodin týdně) 

Celkem 2850 Kč 
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Marketingové výdaje na každý další měsíc provozu 

Tabulka č. 24: Měsíční náklady na marketing 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Pronájem E-shopu 5000 Kč 

Úprava stránek pro e-shop 500 Kč 

Dárkové krabičky 100 ks/1240Kč 

Stuhy 30ks/750 Kč 

Reklamní bonbóny 50ks/533Kč 

Celkem 8023 Kč (96 276Kč/rok) 

 

3.7.6 Náklady na kolekci Jaro/Léto 

Tabulka č. 25: Náklady na kolekci Jaro/Léto 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Název Náklady 
(1ks/kč) 

S M L Celkem 

Šaty Aurora  138 40 ks 30 ks 20 ks 12420 Kč 

růžové 138 20 ks 15 ks 10 ks  

modré 138 20 ks 15 ks 10 ks  

Šaty Amanda 316 40 ks 20 ks 8 ks 21 488 Kč 

bílé 316 10 ks 5 ks 2 ks  

modré 316 10 ks 5 ks 2 ks  

růžové 316 10 ks 5 ks 2 ks  

černé 316 10 ks 5 ks 2 ks  

Šaty Angelika 140 60 ks 30 ks 15 ks 14 700 Kč 

červené 140 20 ks 10 ks 5 ks  

růžové 140 20 ks 10 ks 5 ks  

černé 140 20 ks 10 ks 5 ks  

Šaty Adriana 175 40 ks 30 ks 20 ks 15750 Kč 

zlaté 175 20 ks 15 ks  10 ks  

černé 175 20 ks 15 ks 10 ks  

Šaty Athena 318 10 ks 10 ks 5 ks 7950 Kč 

červené 318 10 ks 10 ks 5 ks  

Šaty Anife 140 40 ks 30 ks 20 ks 12600 Kč 

růžové 140 20 ks 15 ks 10 ks  

černé 140 20 ks 15 ks 10 ks  

Tričko EYES 42 20 ks 20 ks 10 ks 2100 Kč 

bílé 42 20 ks 20 ks 10 ks  

Tričko VOGUE 54 55 ks 45 ks 25 ks 6750 Kč 

bílé 54 20 ks 15 ks 10 ks  
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černé 54 20 ks 15 ks 10 ks  

červené 54 15 ks 10 ks ks 5 ks  

Tričko HP 58  45 ks 30 ks 15 ks 5220 Kč 

bílé 54 15 ks 10 ks 5 ks  

černé 54 15 ks 10 ks 5 ks  

vínové 54 15 ks 10 ks 5 ks  

Tričko FLOWERS 56 60 ks 30 ks 15 ks 5880 Kč 

bílé 56 20 ks 10 ks 5 ks  

růžová 56 20 ks 10 ks 5 ks  

modrá 56 20 ks 10 ks 5 ks  

Jeany IT 285 10 ks 10 ks 5 ks 7125 Kč 

světle modrá 285 10 ks 10 ks 5 ks  

Jeany ITA 310 10 ks 10 ks 5 ks 7750 Kč 

tmavě modrá 310 10 ks 10 ks 5 ks  

Sandálky Ashley 150 50 ks   7500 Kč 

vel.36 150 10 ks - -  

vel.37 150 15 ks - -  

vel.38 150 15 ks - -  

vel.39 150 10 ks - -  

Sandálky Annie 250 50 ks   12500 Kč 

vel.36 250 10 ks - -  

vel.37 250 15 ks - -  

vel.38 250 15 ks  - -  

vel.39 250 10 ks - -  

Kabelka BIG 74 60 ks   4440 Kč 

růžová 74 10 ks - -  

černá 74 15 ks - -  

šedá 74 5 ks - -  

modrá 74 10 ks - -  

zlatá 74 10 ks - -  

stříbrná 74 10 ks - -  

Kabelka SMALL 150 30 ks   4500 Kč 

černá 150 10 ks - -  

červená 150 10 ks - -  

růžová 150 10 ks - -  

Celkem     112 485 Kč 
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3.7.7 Náklady na kolekci Podzim/Zima 

Tabulka č. 26: Náklady na kolekci Podzim/Zima 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Název Náklady 
(1ks/kč) 

S M L Celkem 

Šaty Andalusie 254 20 ks 10 ks 4 ks 8636 Kč 

růžové 254 10 ks 5 ks 2 ks  

černé 254 10 ks 5 ks 2 ks  

Šaty Amanda 316 40 ks 20 ks 8 ks 21 488 

bílé 316 10 ks 5 ks 2 ks  

modré 316 10 ks 5 ks 2 ks   

růžové 316 10 ks 5 ks 2 ks  

černé 316 10 ks 5 ks 2 ks  

Šaty Angie 240 20 ks 10 ks 4 ks 8160 Kč 

červené 240 10 ks 5 ks 2 ks  

černé 240 10 ks 5 ks 2 ks  

Šaty Adriana 175 40 ks  30 ks 20 ks 15750 Kč 

zlaté 175 20 ks 15 ks 10 ks  

černé 175 20 ks 15 ks 10 ks  

Šaty Athena 318 10 ks 10 ks 5 ks 7950 Kč 

červené 318 10 ks 10 ks 5 ks  

Šaty Anife 140 40 ks 30 ks 20 ks 12600 Kč 

růžové 140 20 ks 15 ks 10 ks  

černé 140 20 ks 15 ks  10 ks  

Tričko EYES 42 20 ks 20 ks 10 ks 2100 Kč 

bílé 42 20 ks  20 ks 10 ks  

Tričko VOGUE 54 55 ks 45 ks 25 ks 6750 Kč 

bílé 54 20 ks  15 ks 10 ks  

černé 54 20 ks 15 ks 10 ks  

červené 54 15 10 ks  5 ks  

Tričko HP 58 ks 45 ks 30 ks 15 ks 5220 Kč 

bílé 54 15 ks  10 ks 5 ks  

černé 54 15 ks 10 ks 5 ks  

vínové 54 15 ks 10 ks 5 ks  

Tričko FLOWERS 56 60 ks 30 ks 15 ks 5880 Kč 

bílé 56 20 ks  10 ks 5 ks  

růžová 56 20 ks 10 ks 5 ks  

modrá 56 20 ks 10 ks 5 ks  

Jeany AT 250 10 ks 10 ks 5 ks 6250 Kč 

světle modrá 250 10 ks 10 ks 5 ks ks  

Jeany ATI 280 10 ks 10 ks 5 ks 7000 Kč 

tmavě modrá 280 10 ks 10 ks 5 ks  

Chlupatá vesta 250 60 ks  30 ks 6 ks 24000 Kč 

bílá 250 20 ks 10 ks 2 ks   
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šedá 250 20 ks  10 ks 2 ks  

černá 250 20 ks 10 ks  2 ks   

Zimní bunda 220 20 ks 10 ks 10 ks 8800 Kč 

černá 220 10 ks  5 ks 5 ks   

khaky 220 10 ks 5 ks 5 ks  

Podzimní kabátek 130 25 ks 25 ks 15 ks 8450 Kč 

bílá 130 5 ks  5 ks  3 ks  

růžová 130 5 ks 5 ks 3 ks  

červená 130 5 ks 5 ks 3 ks  

khaky 130 5 ks 5 ks 3 ks  

černá 130 5 ks 5 ks 3 ks  

Color Parka 150 5 ks 5 ks 3 ks 1200 Kč 

Maskáč/růžový kožíšek 150 5 ks  5 ks 3 ks  

Kozačky nad koleno černé 180 50 ks   9000 Kč 

vel.36 180 10 ks - -  

vel.37 180 15 ks - -  

vel.38 180 15 ks - -  

vel.39 180 10 ks - -  

Zimní boty 150 50 ks   7500 Kč 

vel.36 150 10 ks  - -  

vel.37 150 15 ks - -  

vel.38 150 15 ks - -  

vel.39 150 10 ks  - -  

Kabelka Beauty 84 60 ks   5040 Kč 

růžová 84 10 ks - -  

černá 84 15 ks - -  

šedá 84 5 ks - -  

modrá 84 10 ks - -  

zlatá 84 10 ks - -  

stříbrná 84 10 ks - -  

Kabelka Trendy 110 30 ks   3300 Kč 

černá 110 10 ks - -  

červená 110 10 ks  - -  

růžová 110 10 ks - -  

Celkem     171 774 Kč 

 

 

 

 

 



75 

 

 

3.7.8 Celkové náklady 

Tabulka č. 27: Celkové náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Náklady při zahájeni 10550 Kč 

Náklady pro zařízení prodejny 34 500 Kč 

Náklady na provoz prodejny 251 470 Kč 

Mzdové náklady 42000 Kč (471000 Kč/rok) 

Jednorázové náklady na marketing 2850Kč 

Marketingové náklady na provoz 96276 Kč 

Náklady na kolekci Jaro/Léto 112485 Kč (674910 Kč/půl rok) 

Náklady na kolekci Podzim/Zima 171774 Kč (1030644 Kč/půl rok) 

Celkem 2572200 Kč 

 

3.7.9 Odhadované výnosy 

Tržby v začínajícím podniku je poměrně obtížné odhadnout, avšak po návštěvě 

v konkurenčních obchodech, kdy jsem se prodavaček ptala na návštěvnost pohybovala se 

v průměru 40-80 nakupujících denně v mém případě mám ještě e-shop, který bude 

propagován přes webové stránky seznam.cz, atlas.cz, centrum.cz a dále i na sociálních 

sítí. Nejvyšší návštěvnost a to okolo 80 prodejů denně měl obchod Dolores, který má jen 

kamennou prodejnu. Na základě těchto informací si myslím, jelikož jsem začínající 

podnik je reálná návštěvnost 15-50 prodejů denně včetně nákupů na e-shopu. Kdy 

například v prosinci okolo Vánoc by prodeje mohli dosáhnout 35 denně v prvním roce 

podnikání. V svém obchodě Shopaholic Fashion nabízím široký sortiment oblečení a 

doplňků a je na každém zákazníkovi, co si vybere, o co bude mít zájem. Pro výpočet 

odhadovaných výnosu jsem si proto stanovila průměrnou cenu za svoje zboží, která činní 

pro kolekci Jaro/Léto 416 Kč a pro kolekci Podzim/Zima 557 Kč (ceny jsou uvedeny bez 

DPH). 
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3.7.10 Pesimistická varianta tržeb 

Tabulka č. 28: Pesimistická varianta tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Měsíc Počet nákupů denně Denní tržba Měsíční tržba 

leden 10 5570 Kč 111400 Kč 

únor 10 5570 Kč 111400 Kč 

březen 15 6240 Kč 124800 Kč 

duben 15 6240 Kč 124800 Kč 

květen 20 8320 Kč 166400 Kč 

červen 20 8320 Kč 166400 Kč 

červenec 15 6240 Kč 124800 Kč 

srpen 15 6240 Kč 124800 Kč 

září 20 11140 Kč 222800 Kč 

říjen 15 8355 Kč 167100 Kč 

listopad 20 11140 Kč 222800 Kč 

prosinec 25 13925 Kč 278500 Kč 

Celkem 200 97 300 Kč 1 778 600 Kč 

 

3.7.11 Realistická varianta tržeb 

Tabulka č. 29: Realistická varianta tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Měsíc Počet nákupů denně Denní tržba Měsíční tržba 

leden 25 13925 Kč 278500 Kč 

únor 20 11140 Kč 222800 Kč 

březen 25 10400 Kč 208000 Kč 

duben 30 12480 Kč 249600 Kč 

květen 25 10400 Kč 208000 Kč 

červen 30 12480 Kč 249600 Kč 

červenec 25 10400 Kč 208000 Kč 

srpen 25 10400 Kč 208000Kč 

září 30 16710 Kč 334200 Kč 

říjen 25 13925 Kč 278500 Kč 

listopad 30 16710 Kč 334200 Kč 

prosinec 35 19495 Kč 389900 Kč 

Celkem 295 101460 Kč 3164100 Kč 
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3.7.12 Optimistická varianta tržeb 

Tabulka č. 30: Optimistická varianta tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Měsíc Počet nákupů denně Denní tržba Měsíční tržba 

leden 30 16710 Kč 334200 Kč 

únor 35 19495 Kč 389900 Kč 

březen 25 10400 Kč 208000 Kč 

duben 25 10400 Kč 208000 Kč 

květen 40 16640 Kč 332800 Kč 

červen 40 16640Kč 332800 Kč 

červenec 25 10400 Kč 208000 Kč 

srpen 25 10400 Kč 208000 Kč 

září 40 22280 Kč 445600 Kč 

říjen 30 16710 Kč 334200 Kč 

listopad 40 22280 Kč 445600 Kč 

prosinec 50 27850 Kč 557000 Kč 

Celkem 200 97 300 Kč 4 004 100 Kč 

 

3.7.13 Cash Flow pro 1.rok podnikání 

Celkový vklad z vlastních zdrojů činil 500 000 Kč, kdy od tohoto vkladu byli odečteny 

ještě náklady provedené před lednem 2019. Do těchto nákladů řadím založení s.r.o. 

externí firmou, náklady na nákup vnitřního vybavení prodejny, jednorázové 

marketingové výdaje (propagace, hostesky) a nájemné. Tudíž vklad k 1.1.2019 činí 

438 650 Kč. 
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Tabulka č. 31: Cash Flow pro 1.rok podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 
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3.7.14 Finanční výhled pro 3 roky 

Tabulka č. 32: Finanční výhled pro 3 roky 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

 

3.8 Řízení rizik 

Bohužel podnikání bez žádných rizik neexistuje, proto je důležití se již dopředu připravit. 

Podnikatel musí tyto rizika umět rozpoznat, identifikovat a pracovat s nimi, tím že na 

každé riziko si představí možný návrh pro jeho snížení dopadu anebo přímo eliminaci 

rizika.  

Riziko spojené s nízkou návštěvností prodejny a nízkými prodeji 

Jsem začínající podnik, který ještě není mezi veřejností, až tak známí, a proto ze začátku 

je nutné i s tímto rizikem počítat. Rozhodla jsme se tedy, před slavnostním otevření 

prodejny, vytisknout reklamní letáčky a zaměstnat hostesky, které týden před otevřením 

prodejny budou v centru města ale i přímo v Brně-Bystrci na Kamechách a i v centru 

Brna rozdávat letáčky, aby veřejnost věděla o mém slavnostním otevření, na kterém budu 

podávat zákaznicím šampaňské a k nákupu dostanou malou pozornost. 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Příjmy celkem 2217250 2438975 2682872 3607950 3968745 4365619 4442750 4887025 5375728

Tržby 1778600 2490040 3486056 3169300 3968745 4365619 4004100 4887025 5375728

Vklady vlastníků 438 650 438650 438650

Cizí Zdroje

Výdaje celkem 2740548 2819203 3006814 2696548 2819203 3006814 2696548 2819203 3006814

náklady při zahájení 10550 0 0 10550 0 0 10550 0 0

náklady při zřízení prodejny 34500 0 0 34500 0 0 34500 0 0

Pronájem prodejny 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 162000

záloha energie 48000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

záloha vodné a stočné 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000

komunální odpad 670 670 670 670 670 670 670 670 670

Internet/telefon 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

úvěr 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000

mzdové náklady 444 000 444 000 444 000 444 000 444 000 444 000 444 000 444 000 444 000

sociální a zdravotní 111348 111348 111348 111348 111348 111348 111348 111348 111348

jednorázové marketingové výdaje 2850 0 0 2850 0 0 2850 0 0

marketingové výdaje 96276 96276 96276 96276 96276 96276 96276 96276 96276

kolekce jaro/léto 674910 742401 816641,1 674910 742401 816641,1 674910 742401 816641,1

kolekce podzim/zima 1030644 1133708 1247079 1030644 1133708 1247079 1030644 1133708 1247079

Příjmy - Výdaje -523298 -380228 -323942 911402 1149542 1358805 1746202 2067822 2368913

Pesimistická varianta
Položky

Realistická varianta Optimistická varianta
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Do budoucna plánuji různé soutěže přes sociální sítě, kdy podmínky pro účast bude 

sdílené fotografie se soutěží, tím pádem se mé jméno a můj obchod dále dostane do 

povědomí dalších potencionálních zákazníků. 

Během blížící se konce sezónní kolekce budu nabízet i různé slevy ale při označování 

slev si budu dávat pozor, abych nikdy nezlevnila více, než jsou mé náklady na jeden kus 

za to dané zboží či doplněk.  

Ať již zákazníci navštíví kamennou prodejnu či e-shop budu dbát na jejich spokojenost. 

ke každému nákupu budu dávat i malou pozornost ve formě bonbónků Harribo vyrobené 

na zakázku, kdy na sáčku bude logo Shopaholic Fashion. 

Pro zákazníky, kteří nakoupí přes internet budu dbát na to, aby zásilka byla nejen 

doručená včas od zpracování objednávky do 5 dní. Ale hlavně budu klást důraz na krásné 

zabalení zásilky a zboží, které bude zavázáno krásnou stuhou a poté vloženo do krabičky 

s mým logem. 

Jelikož se hodlám hodně propagovat pomocí sociálních sítí převážně Instagramu a 

Facebooku, hodlám i jako dárek poslat své výrobky bloggerkám, modelkám a lidem 

s více odběrateli, proto si budu zakládat nejen na krásném trendy zboží ale také i na jeho 

doručení, a právě i zabalení. 

Riziko vstupu nové konkurence 

Přímo v Brně-Bystrci na Kamechách, kde hodlám otevřít svoji kamennou prodejnu se 

podobný obchod nenachází. Tudíž si myslím, že je to velká výhoda. Avšak v dalších 

městských částí převážně v centru Brna se nachází spousty obchodů s oblečením. Hlavní 

rozdíl je v sortimentu, kdy zákazník si vybírá a záleží na jeho vkusu. Co se týká právě 

stávající konkurence budu bojovat s cenou, ceny jsem stanovala právě nižší, než má 

konkurence a tím se chci v začátku rozhodně i držet. Poté co uvidím, že se některé druhy 

prodávají více a oslovují právě i tak více zákazníků mohu lehce zboží zdražit ale pořád, 

tak aby bylo levnější než konkurence popřípadě, když už budu mít jméno na trhu mohu 

si dovolit i cenu vyrovnat s konkurencí. 
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Riziko nespolehlivost zákazníků  

Nespolehlivost zákazníků se týká e-shopu, kdy si zákazník volí způsob dopravy a platby. 

Pokud si zvolí platbu pomocí dobírky, může nastat situace, kdy si zákazník svoji 

objednanou zásilku nevyzvedne a v tom případě se zásilka vrací zpět mě jako prodejci, 

který ji odeslal.  

Přeci jen jsem začínající podnik, který ještě nemá vybudovanou důvěru pro své 

zákazníky, kteří rádi ocení možnost platby, až při přivzetí zásilky než mi platit předem. 

Jako opatření pro tato možná rizika mohu po zákaznících požadovat poštovné předem 

anebo, pokud nastane toto riziko četněji, zrušit zasílání pomocí dobírky. Tímto, avšak 

mohu riskovat menších objednávek z e-shopu ale za to budou vyzvednuty všechny 

objednané zásilky. 

 

Riziko zpoždění ze strany dodavatelů  

Zboží a doplňky jsou objednávány pouze ze zahraničí, tudíž se může stát, že někdy 

dodávky nepřijdou včas, proto jsem se rozhodla první objednávku udělat s větším počtem 

kusů od každého zboží a doplňků, abych měla i nějakou rezervu. Avšak budu objednávat 

pouze od ověřených dodavatelů, se kterými budu mít vlastní zkušenost a dále budou mít 

i kladné recenze.  

Rizika vyplývající z legislativy 

Riziko může nastat vejití v platnost nových zákonů, změn v daňovém systému, změny 

v evidenci tržeb. V tomto hledisku je důležité sledovat politickou situaci v České 

republice a poté se individuálně na jednotlivá rizika včas připravit. 
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3.8.1 Ohodnocení rizik 

K ohodnocení rizik použiji kvalitativní metodu, kdy si vytvořím tabulku 

s pravděpodobností výskytu a významností dopadu na můj podnik. Budu tedy zkoumat 

jejich celkovou rizikovost na základě číselné škály 1-5, kdy číslo 1 značí nejmenší 

pravděpodobnost na podnik a logicky číslo 5 největší riziko pro podnik. 

Tabulka č. 33: Ohodnocení rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu Velikost dopadu 

1 Téměř vyloučené Bezvýznamné 

2 Nepravděpodobné Málo významné 

3 Možné Významné 

4 Pravděpodobné Velmi významné 

5 Téměř jisté Kritické 

Pro posouzení závažnosti dopadu uvedených rizik byly stanoveny tři kategorie dle 

vypočítané hodnoty velikosti závažnosti rizika. Ta se pohybuje v následujících 

rozmezích: 

• běžné riziko (1–6) – je přijatelné, pouze se monitoruje, 

• závažné riziko (7–14) – vyžaduje zvýšenou pozornost a plánování protiopatření, 

• kritické riziko (15–25) – ohrožení projektu, které vyžaduje adekvátní řešení. 

 

Tabulka č. 34 Hrozba 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Riziko Hrozba P D ZR 

1 Nízká návštěvnost a s tím spojené nízké prodeje 3 3 9 

2 Vstup nové konkurence 4 2 8 

3 Nespolehlivost zákazníků 2 1 2 

4 Nespolehlivost dodavatelů 2 3 6 

5 Legislativa 2 2 4 

       

Závažnost rizika (ZR) je vypočítaná pomocí součtu pravděpodobnosti (P) a dopadu (D). 
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3.8.2 Mapa rizik 

 
D

o
p

ad
  

5            Běžné riziko 

4            Závažné riziko 

3   R4 R1      Kritické riziko 

2   R5   R2    

1   R3        

 0 1 2 3 4 5   

  Pravděpodobnost   
Graf č. 14: Mapa rizik  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Z mapy rizik můžeme vyčíst, že do závažných rizik spadají rizika R1 Nízká návštěvnost 

a s tím i spojené nízké prodeje, R2 vstup nové konkurence. 

Za běžné riziko považujeme R3 nespolehlivost zákazníků, R4 nespolehlivost dodavatelů 

a R5 legislativu. 

Tabulka č. 35: Opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Riziko Hrozba Opatření P D ZR nová 

1 Nízká návštěvnost a s tím 
spojené nízké prodeje 

Marketingové akce před 
otevřením prodejny, 
propagace na sociálních síťí , 
soutěže, akce, slevy 

2 2 4 

2 Vstup nové konkurence Nízké ceny, trendy žádané 
zboží 

3 1 3 

3 Nespolehlivost zákazníků Omezení dobírky, platby 
poštovného předem 

1 1 1 

4 Nespolehlivost dodavatelů Výběr pouze ověřených 
dodavatelů 

1 2 2 

5 Legislativa Sledování politické situace 1 1 1 
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3.8.3 Pavučinový graf 

Porovnání původní závažnosti rizika s novou po zavedení opatření 

Tabulka č. 36: Porovnaní dopadu 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

  Původní závažnost rizika Nová závažnost rizika 

R1 6 4 

R2 8 3 

R3 2 1 

R4 6 2 

R5 4 1 

 

 
Graf č. 15: Pavučinový graf  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

Z pavučinového grafu je zřejmé, že se i po zavedení opatření zůstává největším 

problémem riziko R2 vstup nové konkurence. 
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ZÁVĚR  

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vytvořit podnikatelský záměr pro založení 

prodejny s módním trendy oblečením Shopaholic Fashion v Brně-Bystrci na Kamechách, 

součástí je i e-shop. Společnost jsem založila jako společnost s ručeným omezeným. 

Diplomová práce byla rozdělena do tří části. V první části byli představeny základní 

teoretické pojmy týkající se podniku, podnikání, vnitřních a vnějších analýz a samotné 

skladby podnikatelského plánu. 

Analytická část se skládala z praktického použití analýz vysvětlených v předchozí části. 

Jednalo se o analýzy Slept, která mi lépe představila trh ze sociálního, legislativní, 

politického a ekonomického pohledu, dále byla provedena Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil, která objevila konkurenční podniky v okolí, které se zabývají 

prodejem módního oblečení, dále jsme se zaměřila na výběr e-shopu, jelikož jsem se 

rozhodla o pronájem internetový stránek e-shopu. Rozhodla jsem se pro Shoptet, jelikož 

jsou pro mě nejvíce vyhovující a jsou pro začátečníka krásně přehledné. V závěru této 

části bylo provedeno marketingové šetření preferencí při nákupu oblečení a doplňků, z 

kterého jsem vycházela v další části. 

V návrhové části byl popsán samotný podnikatelský plán pro podnik Shopaholic Fashion. 

Je to koncept, který se zaměřuje na trendy moderní módu ze zahraničí, která nezatíží 

peněženky potencionálních zákaznic. V marketingovém mixu bylo představeno 

konkrétní zboží, které je rozděleno na dvě kolekce, a to na kolekci Jaro/Léto a 

Podzim/Zima mezi zboží patří převážně šaty, trička, jeany a doplňky boty a kabelky. 

Součástí návrhové části byl vytvořen finanční plán včetně veškerých nákladů a odhad 

výnosu pro realistickou variantu. Kdy očekávané roční výdaje pro prodejnu včetně e-

shopu činí 2 659 548 Kč a odhadované výnosy pro první rok podnikání činí 3 607 950 

Kč. Příjmy po odečtení výdajů činí za rok 948 402 Kč. Součástí byl základná kapitál pro 

začátek a pro výdaje na založení podniku byli 500 000 Kč. 
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Závěrem bylo provedeno řízení rizik, které odhalilo, že jako nejvyšší riziko pro můj 

podnik Shopaholic Fashion, by byl vstup nové konkurence, která bude mít stejné 

obchodní zaměření a také i nízká návštěvnost a s tím i spojené nízké příjmy. 

Do budoucna plánuji se dále rozvíjet, čerpat inspiraci, nakupovat více zboží, tím rozšířit 

sortiment kolekce a oslovit další dodavatele a také nové zákazníky. 

Co se týká e-shopu plánuji stránky upravit tak, aby potencionální zákazníci měli možnost 

zvolit si z jazyků angličtiny, italštiny a němčiny, to znamená, že bych chtěla tak oslovit i 

zahraniční trhy a najít nové další zákaznice.  

Dále od roku 2020 bude možné i odkoupit nemovitost prodejny a zároveň bude i 

převedena do OV, tudíž bych ráda investovala do tohoto obchodního prostoru. V dnešní 

době jsou investice do nemovitostí vhodným rozhodnutím, jelikož jejich hodnota stále 

stoupá.  
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Příloha č.  1: Dotazník  

(Vlastní zpracování dle: google form) 

Preference při nakupování oblečení a doplňků 

V rámci mé diplomové práce, která je zaměřena na podnikatelský plán, konkrétně se tedy 

jedná o založení prodejny s módním oblečením v Brně, bych Vám velmi ráda touto cestou 

položila několik otázek, týkajících se Vašeho vnímaní módy, trendů a oblečení. 

*Povinné pole 

1) Jaké je Vaše pohlaví? * 

Žena 

Muž (prosím o ukončení dotazníku) 

2) Jaký je Váš věk * 

do 18 let 

19-25 let 

26-30 let 

30-35 let 

35 a více 

3) Kde bydlíte/studujete/pracujete? * 

Brno-město 

Brno-venkov 

Jihomoravský kraj 

Jiné 

 

4) Jak často nakupujete nové oblečení nebo doplňky? * 

Několikrát za týden 

Několikrát za měsíc  



II 

 

Několikrát za rok 

 

5) Kolik peněz jste schopni měsíčně utratit za nákupy oblečení nebo doplňků? * 

0-1000 Kč 

1000-3000 Kč 

3000-5000 Kč 

5000-7000 Kč 

7000 a více Kč 

6) Nakupujete značkové oblečení? * 

Ano (preferuji pouze luxusní značky jako Giorgio Armani, Trussardi, Calvin Klein, LV, Gucci, 

Prada, YSL, Jimmy Choo...) 

Ano (nakupuji pouze běžné značky HM, CA, New Yorker, Bershka, Stradivarius, Tally Weijl, 

CCC, Deichman...) 

Ano (kombinuji luxusní a běžné značky) 

Ne (koupím co se mi líbí) 

Jiné: 

7) Kde nákup upřednostňujete? * 

Kamenná prodejna 

E-shop 

8) Jaký typ platby upřednostňujete? * 

V prodejně – hotově 

V prodejně – kartou 

Online – kartou 

Dobírka 

9) Kde se nejvíce inspirujete ohledně nových módních trendů? * 

Módní magazíny 



III 

 

Módní přehlídky 

Módní veletrhy 

Blogeři 

Sociální sítě (Facebook, Instagram) 

Celebrity 

Od kamarádů/rodiny 

Jiné 

10) Jaký typ oblečení a doplňků nejvíce nakupujete? 

Trička/Topy 

Košile 

Mikiny/Svetry 

Bundy/Kabáty/Vesty 

Kalhoty/Jeany 

Sukně/Kraťase 

Šaty 

Sportovní soupravy 

Spodní prádlo 

Plavky 

Boty 

Šperky 

Kabelky 

11) Jaká je Vaše velikost? 

XS 

S 

M  



IV 

 

L 

XL 

XXL 

Jiné: 

 

12) Jaká je Vaše velikost obuvi? 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Jiné: 

 

13) Jaké akce byste uvítali při nákupech? * 

Slevy 1+1 

Happy Hours sleva 10% na celý nákup 

Poštovné zdarma při nákupu nad 800 Kč 

Soutěže 

Věrnostní program 

Jiné 

 


