






Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na sestavení reálného podnikatelského plánu pro nově 

vznikající společnost poskytující služby. Specifikuje všechna důležitá kritéria, jež 

musíme brát v úvahu při zakládání nového podniku. Výsledný podnikatelský plán 

vychází z analýzy trhu a konkurence, potenciálních zákazníků a také marketingového 

průzkumu. Nezbytnou součástí je finanční plán podávající důležité informace  

o finančním vývoji společnosti. 

Abstract 

The diploma thesis focuses on build a real business plan for a newly established 

company providing services. Specifies all the important criteria, that must be taken into 

account when establishing a new business. The business plan is a result of research 

based on market analysis and competition, potential customers and marketing research. 

The financial plan provides important information of the financial development of 

company and it is an important part of this thesis. 
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ÚVOD 

Volba diplomové práce byla možná pro někoho úkol těžký, pro mě bylo ale téma jasné 

již v době, kdy jsem psala svoji bakalářskou práci. Jak jednou řekl jeden z největších 

francouzských básníků a spisovatelů 19. století Victor Hugo: „Život je čekání na to, kdy 

se naše sny změní ve skutečnost.“ Mým snem, který trvá již 5 let a pomalými krůčky se 

blíží k obrazu svému, je založení své vlastní firmy. Firmy, jež by nesla název Svatební 

agentura CALMË a nabízela by služby v oblasti plánování a realizace svateb, 

společenských událostí a oslav.  

I přesto, že se české podnikatelské prostředí vyznačuje zostřujícím se konkurenčním 

bojem, považuji kategorii služeb za dynamicky se rozvíjející příležitost k podnikání. 

Dnes, 22 let od sametové revoluce, se plně konkurenční ekonomické prostředí stává pro 

začínající podnikatele čím dál těžší. Na druhou stranu nelze upřít, že s vyšší 

konkurenceschopností roste i počet pracovních míst, ekonomika je stabilnější a lépe 

chráněná proti různým krizím, které nás posledních pár let provází. Proto bych ráda 

docílila toho, co jednou vyřkl významný americký podnikatel, jenž je označován jako 

„učitel bohatých“, Robert T. Kiyosaki: „Pokud dokážeš vybudovat úspěšný podnik, 

peněz budeš mít vždycky dost. Pokud se naučíš budovat úspěšné podnikání, naučíš se 

profesi, kterou ovládá jen velice málo lidí.“  

Abych výše zmíněnému citátu dostála, je třeba ještě před samotným zahájením kariéry 

v podnikatelské sféře provést analýzu svého podnikatelského záměru, prostředí a trhu, 

na kterém chci jako budoucí podnikatelka operovat, potenciálních odběratelů  

i dodavatelů, konkurence atd. Tvrdí se, že mnohdy začínajícím podnikatelům chybí 

realistický pohled na jejich projekt, a tak spousta projektů se stává nedotaženými do 

konce či jsou pouze jen ve fázi myšlenky. Problémovým místem je absence jakýchkoliv 

reálných podkladů, výzkumů a propočtů, které by prokázaly či naopak vyvrátily, zda  

a nakolik je podnikatelský záměr reálný, respektive jak moc bude daný produkt či 

služba žádaný či žádaná. Proto, ať už se jedná o zahájení podnikání v jakémkoliv oboru, 

stojí na začátku všeho vytvoření přesvědčivého podnikatelského plánu. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracovat ucelený, kvalitní a realizovatelný 

podnikatelský plán pro založení nové firmy - svatební agentury CALMË, s. r. o. 

s celostátní působností. Mezi nejdůležitější vlastnosti této firmy bude patřit schopnost 

dosažení konkurenceschopnosti na trhu pomocí strategie diferenciace. Práce bude tedy 

zaměřena na nalezení tržní příležitosti a konkurenční výhody. Návrh podnikatelského 

plánu bude vycházet z analýz současného stavu, získaných informací a vlastních 

poznatků autorky na základě jejího dlouhodobého pozorování a zkoumání trhu. 

Dílčími cíli této práce je řešení následujících problémů: 

���� analýza současného stavu, 

���� analýza konkurence a zákazníků, 

���� získání potřebných informací k vypracování podnikatelského plánu, 

���� návrh marketingového plánu, 

���� ekonomické zhodnocení navrhovaného projektu. 

V práci bude také patřičná pozornost věnována tomu, zda je o služby svatebních agentur 

zájem a zda vybraný trh není již podobnými službami nasycen. 

1.2 VYMEZENÍ PROBLÉMU DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Již v úvodu této práce jsem nastínila, že považuji kategorii služeb za dynamicky se 

rozvíjející příležitost k podnikání a jednou z těchto oblastí je i svatební průmysl. 

Diplomová práce je na tuto oblast podnikání orientována a realizace podnikatelského 

návrhu by měla přispět k přehlednosti, inspirovat a přiblížit služby všem společenským 

vrstvám a všem, kteří si z jakéhokoliv důvodu plánují realizovat svatbu svépomocí. 

V nabídce nově vznikající svatební agentury budou nové služby na trhu doposud 

ojedinělé. Tyto služby budou doplněny o portály a kurzy pro nevěsty, které chtějí, jak 

bylo výše zmíněno, vše plánovat a realizovat samy. Tímto se budu snažit o vyplnění 

určité mezery na trhu v oblasti poskytování služeb svatebních agentur, neboť i přes 

jejich rozmanitost, je u řady z nich zvykem se zaměřovat pouze na ty snoubence, kteří si 
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ať z finančních nebo časových důvodů, mohou dovolit za tyto služby zaplatit.  Na 

základě těchto předpokladů, lze očekávat konkurenceschopnost nově vznikající firmy.  

1.3 PŘÍNOSY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Teoretické přínosy – teoretická část diplomové práce se může stát studijní ale  

i praktickou příručkou pro potenciální zájemce o oblast podnikání. Přinese či objasní 

základní pojmy, které se této problematiky dotýkají.  

Praktické přínosy – v případě, že se podnikatelský plán stane realizovatelným, vyplní 

současnou mezeru na trhu svatebního průmyslu a poskytne tak mnohým budoucím 

nevěstám i ženichům jistotu, že jejich den „D“ může být pohodový, bezstarostný, 

nestresující a plný jejich nejtajnějších a také uskutečněných přání. 

1.4 METODY A POSTUP ŘEŠENÍ 

Aby byl hlavní cíl diplomové práce naplněn, je třeba nejprve provést důkladnou analýzu 

trhu, na nějž bude nově zakládající firma vstupovat. Analýza trhu bude zpracována za 

pomoci kritické analýzy, mezi jejichž techniky, které budou konkrétně aplikovány, 

patří: 

���� marketingový průzkum, 

���� analýza obecného okolí (SLEPTE analýza) a 

���� analýza oborového okolí (Porterův model konkurenčního prostředí). 

Výsledky uvedených analýz se stanou podkladem pro vyhodnocení silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb pro svatební agenturu. 

Nezbytnou součástí této práce bude rovněž sestavení marketingového, organizačního  

a finančního plánu. Kromě toho budou zhodnocena možná rizika podnikatelského 

plánu, jež by mohla nastat během provozu společnosti nebo již na samém počátku 

podnikání. 

Závěrem této práce bude celkové shrnutí, jehož výsledkem bude rozhodnutí, zda 

sestavený podnikatelský plán lze realizovat a poslouží jako podklad k založení nové 

společnosti zabývající se poskytováním služeb. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Pro správné zahájení podnikatelské dráhy je nutné znát teoretické základy týkající se 

založení podniku a orientovat se v platné právní úpravě. Budoucí podnikatel by měl 

činit veškerá zásadní rozhodnutí s rozvahou a po předchozím plánování. Především je 

třeba správně a detailně specifikovat podnikatelský plán a záměr. 

2.1 PODNIKATELSKÁ PERSPEKTIVA 

2.1.1 ÚVOD DO PODNIKÁNÍ 

Pojmy podnikání – podnik – podnikatel patří v dobrém i zlém k nejfrekventovanějším 

kategoriím naší současnosti. (14) Z tohoto důvodu se je pokusím co nejpřesněji 

definovat. 

Za posledních 22 let pojem podnikání v běžném slovníku zcela zdomácněl, nicméně 

jeho interpretace není tak jednoduchá: 

���� ekonomické pojetí říká, že podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných 

aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces 

vytváření přidané hodnoty. 

���� psychologické pojetí se dívá na podnikání jako činnost, která je motivovaná 

potřebou něco získat, něco dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco naplnit. 

���� sociologické pojetí tvrdí, že podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příležitostí. (15) 

���� právnické pojetí definuje: „podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku.“ (17, § 2 odst. 1) 

V minulém století byly předmětem nejhlubšího zkoumání personální a sociologické 

aspekty podnikání, které se promítly i v definicích podnikatele. A i když každá z těchto 

definic zobrazuje podnikatele do jisté míry z jiného úhlu, přesto všechny obsahují 

podobné rysy. Definice, která toto všechno vystihuje, je definice od Roberta D. Hisriche 

pocházející z roku 1985. (5) 
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„Podnikatel ve svém jednání vytváří cosi nového, čemuž náleží hodnota prostřednictvím 

vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických  

a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního 

uspokojení.“ (7 str. 7)  

Právně je pojem podnikatel dle našeho obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. definován 

jako (17, § 2 odst. 2): 

a) „osoba zapsaná v obchodním rejstříku,  

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,  

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů,  

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

zvláštního předpisu.“   

Od definování podnikání a podnikatele je již jen malý krůček k vymezení pojmu 

podnik. Ovšem i v tomto směru existuje řada výkladů, která závisí na hledisku, ze 

kterého je tento pojem interpretován: 

���� nejobecněji je interpretován jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů 

ve statky, 

���� obsáhleji je vymezován jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů či práv  

a jiných majetkových hodnot, které slouží podnikateli k provozování 

podnikatelských aktivit, (15) 

���� právně je definován jako: „soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 

patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 

mají tomuto účelu sloužit.“  (17, § 5 odst. 1) 

2.1.2 KONCEPTUÁLNÍ POHLED NA PODNIKÁNÍ 

Dle Korába a Mihaliska (7) má na fakt, zda vznikne či nevznikne nový podnikatelský 

subjekt, vliv mnoho faktorů. Je zřejmé, že tyto faktory budou působit hlavně 

v rozhodujících okamžicích spojených s životem podniku. Níže zmíněné faktory jsou 

součástí amerického pohledu a působí na podnikatelský proces v období před vznikem 
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podniku, v období při přemýšlení o vzniku podniku (podnikové těhotenství) a v období 

vzniku podniku (narození podniku). 

Jedná se o tyto faktory: 

���� faktor geografický/regionální – ne všechna teritoria a regiony mají stejně 

příznivé klima pro podnikání, 

���� faktor podnikatelského sektoru/trhu – některé podnikatelské sektory nebo 

trhy přitahují podnikatele více, jiné méně, 

���� faktor kulturní/sociální  – v tradicích a kultuře určité země je zakódován více 

nebo méně vztah k podnikání. 

Jiný konceptuální pohled na podnikatelský proces vychází ze španělského pojetí. Jedná 

se o vliv následujících faktorů na proces rozhodování o založení podnikatelského 

subjektu: 

���� faktory globálního prostředí podnikatele, jako: 

• produktivní příležitosti, 

• sociokulturní faktory a 

• politicko-institucionální faktory. 

Za faktory globálního prostředí považujeme skutečnosti, jako jsou např. podmínky pro 

podnikání dané státem - daně, možnosti půjčky, nebo administrativní složitosti. Dále 

síla konkurence, stav poměru mezi nabídkou a poptávkou na trhu vzhledem k oboru 

podnikání, názor společnosti na podnikající ženy, nebo třeba i možnost pronájmu 

kanceláří (levně/draze, v jakém místě) a další. 

���� faktory osobního prostřední podnikatele, jako: 

• vzdělání, 

• zkušenosti a 

• rodina. 

U osobních faktorů je to o něco jednodušší. Obecně lze říct, že vzdělání a zkušenosti 

podporují možnosti podnikání (přitom zkušenosti jsou možná důležitější než samo 

vzdělání). Rodina jej svým způsobem ztěžuje, protože podnikatel (zejména žena) se pak 

musí více ohlížet na potřeby rodiny a nemůže všechen čas věnovat práci. 
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Obě pojetí (španělské i americké) rozděluje faktory na skupiny. Ani v jedné z koncepcí 

nemůžeme s jistotou určit, který z faktorů je klíčový, protože se mezi sebou silně 

ovlivňují. Ve španělském pojetí jsou však faktory aplikovatelnější na podněty  

k založení firmy než v americké teorii. (7) 

2.1.3 STRATEGIE A FILOZOFIE PODNIKÁNÍ 

Podnikatelská strategie má velký význam, neboť strategické řízení úzce souvisí 

s běžným řízením podniku a tudíž ovlivňuje jeho každodenní chod. Strategie by měla 

napomoci vyhnout se předvídatelným rizikům a eliminovat dopady rizik.  

Strategii podniku můžeme obecně chápat ve třech směrech (3 str. 32): 

���� „stanovení základních rozvojových procesů podniku, 

���� nástroj dlouhodobého vytváření potenciálu podniku, 

���� základ běžného řízení všech operací.“  

U malých a středních podnikatelů je filozofie podnikání velmi úzce spjata s osobností 

podnikatele. Pro správné pochopení pojmu filozofie podnikání je třeba porozumět 

pojmům identita, integrita, suverenita v podnikání a naučit se s nimi prakticky pracovat. 

���� Identita  je souborem vnitřních i vnějších znaků, které podnik reálně identifikují 

v prostředí. 

���� Integrita  představuje soudržnost podniku. 

���� Suverenita charakterizuje reálné postavení podniku v podnikatelském prostředí. 

Mezi identitou, integritou a suverenitou existuje úzká souvislost. (3) 
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2.2 PSYCHO-SOCIÁLNÍ ASPEKTY ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 

Často ve veřejnosti převládá názor, že podnikat je velmi snadné a že podnikání přináší 

každému podnikateli značné finanční prostředky. Již méně je ale známo, že jde  

o riskantní záležitost, která může přinést jak finanční ztrátu, tak dokonce i opovržení 

okolí. Proto rozhodnutí, zda se dát na dráhu podnikatele, by měla předcházet seriózní 

úvaha. Budoucí podnikatel by měl zohlednit následující kroky a doporučení: 

���� získat motivaci a mít odhodlání podnikat, 

���� zvážit osobní předpoklady pro podnikání, 

���� objevit a definovat podnikatelský nápad nebo mezeru na trhu, 

���� vyjasnit podnikatelský záměr, 

���� vyjasnit potřebu finančních a dalších zdrojů, 

���� vymezit předmět činnosti a zvolit vhodnou právní formu podnikání, 

���� připravit zakladatelský rozpočet, 

���� sestavit podnikatelský plán. 

Je nutné si uvědomit, že každé podnikání ovlivňují tři životní jistoty podnikatele, a to 

zdraví, zázemí a uspokojení z práce. Proto by potencionální zájemce o podnikání měl 

brát na zřetel situaci, ve které se nachází, zda: 

���� má zaměstnání a jistotu pracovního místa, 

���� ztratil zaměstnání, 

���� má zaměstnání, popř. důchod a rád by realizoval své představy. 

Pro určení výhod a nevýhod podnikání versus zaměstnanecký poměr neexistují 

jednoduchá a přímočará rozhodovací schémata. (15) Mnohem těžší je začít podnikat po 

několika letech v zaměstnání než začít podnikat rovnou po či při studiu vysoké školy. 

(47) Rovněž důvody zahájení podnikání bývají různorodé1. 

 

                                                 
1 Tyto důvody a motivy k zahájení podnikání jsou v této diplomové práci zmíněny pouze jejich výčtem. 

Více se o nich můžeme dočíst např. v knize: KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a řízení 
společnosti: společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 
2005.  
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 Tabulka 1: Porovnání aspektů zaměstnání versus podnikání  

 Zaměstnání Podnikání 

Pracovní doba 8 hodin; pondělí – pátek + přesčasy není dána; každý den  

Plat pravidelný příjem + odměny dle příjmu z podnikání 

Náplň práce dána z pracovní smlouvy vše co je třeba 

Výběr povolání mnohdy bereme co je dostupné  cokoliv co nás baví  

Možnost růstu delší doba kariérního růstu možný rychlý růst 

Jistota zaměstnání velká záleží na ekonomickém výsledku 

Ručení žádné svým majetkem nebo výší vkladu 

Ztráta zákazníka není až tak závažná každý zákazník je důležitý 

Místo povolání v místě zaměstnání možné i doma či v okolí dle výběru 

Vyřizování na 
úřadech 

většinou žádné, FÚ ŽÚ, FÚ, OSSZ, ZP, Městský soud a další 

Nástup podpisu pracovní smlouvy předchází 
výběrové řízení 

ihned 

Zdroj: vlastní zpracování dle (47) 

 

 Tabulka 2: Důvody a motivy podnikání 

Pořadové 
číslo 

Důvody Motivy 

1 Jste svým vlastním pánem Sebezáchovný přístup k podnikání 

2 Pracujete v oblasti, která Vás zajímá Romantický přístup k podnikání 

3 Jste pánem svého času Podnikatel rozsévač 

4 Máte prostor pro svoji kreativitu Podnikání zkusmo 

5 Není tak těžké začít Rentiérské podnikání 

6 Podnikání může být velmi lukrativní činností Podnikání vyslanců 

7 Jedná se o velmi rozmanitou práci Exkluzivní podnikání 

8 Můžete si souběžně budovat druhou kariéru Expanzivní podnikání 

9 Odpadne vám dojíždění, zůstanete doma Podnikání jako poslání 

10 Velký sen se může stát skutečností Tiché podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování dle (15) 
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2.3 PRÁVNÍ ASPEKTY ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 

2.3.1 LEGISLATIVNÍ ZDROJE PODNIKÁNÍ 

„Právní úprava podmínek pro podnikání v České republice vychází z Listiny základních 

práv a svobod, kde je zakotveno právo každého občana podnikat a provozovat jinou 

hospodářskou činnost a také právo vlastnit majetek.“ (15 str. 65) Pro konkrétní právní 

úpravu podnikání je pro podnikatele nezbytná znalost zejména těchto právních předpisů 

(58): 

���� Živnostenský zákon  

���� Obchodní zákoník  

���� Občanský zákoník  

���� Zákon o daních z příjmů 

���� Zákon o zaměstnanosti 

���� Zákon o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění 

���� Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení 

���� Zákon o sociálním zabezpečení 

���� Zákon o správních poplatcích 

���� Zákon o ochraně hospodářské soutěže  

2.3.2 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 

Obchodní zákoník připouští následující právní formy podnikání, a to (15): 

���� podnikání fyzických osob – jedná se o: 

- osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, 

- osoby zapsané v obchodním rejstříku2, 

- osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, 

- soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci. 

                                                 
2 Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapisuje do obchodního rejstříku, jestliže: 

� výše jejího čistého obratu zjištěná podle zákona o účetnictví dosáhla nebo překročila 
v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost ověření účetní závěrky 
auditorem, 

� provozuje živnost průmyslovým způsobem, 
� stanoví tak zvláštní předpis. 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku je fyzická osoba povinna podat bez zbytečného odkladu poté, 
co povinnost vznikla. (15) 
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���� podnikání právnických osob3 – jedná se o: 

- osobní společnosti:  

veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, 

- kapitálové společnosti:   

společnost s ručením omezeným a akciová společnost, 

- družstva.  

Mezi další základní právní formy podnikání v České republice patří: 

���� státní podniky, 

���� evropské hospodářské zájmové sdružení, 

���� evropská společnost, 

���� evropská družstevní společnost, 

���� ostatní. 

Mimo výše uvedené formy podnikání lze podnikat ještě i podle dalších právních 

předpisů. Např. se může jednat o investiční fond nebo investiční společnost, banku, 

penzijní fond apod. Dále mají podnikatelé možnost využívat různé formy sdružování ke 

společnému podnikání. Jedná se například o možnost uzavření smlouvy o tichém 

společenství. (13) 

Každá právnická či fyzická osoba může vykonávat své podnikatelské aktivity pouze na 

základě oprávnění nebo registrace vydaného živnostenským úřadem, profesní komorou 

či jiným zákonem pověřeným orgánem. (15) 

Tabulka 3: Základní charakteristika vybraných právn ích forem podnikání 

Charakteristika Živnostník 

Obchodní společnosti 

Družstvo osobní kapitálové 

Veřejná obchodní 
společnost 

Komanditní 
společnost 

Společnost 
s ručením 
omezeným 

Akciová 
společnost 

Způsob a rozsah 
ručení 

neomezené ručení je 
neomezené a to 
celým svým 
majetkem 

komplementáři ručí 
neomezeně, 
komandisté ručí 
omezeně 

společníci ručí do 
výše svých vkladů 
zapsaných do 
obchodního 
rejstříku a ve 
chvíli, kdy jsou 
tyto vklady 
splacené, ručení 
zaniká 

společnost ručí za 
své závazky 
omezeně do výše   
2 000 000 Kč, 
akcionáři neručí za 
žádné závazky, 
mají pouze 
uhrazovací 
povinnost  

společnost 
odpovídá za 
porušení svých 
závazků celým 
svým majetkem, 
členové za závazky 
neručí 

                                                 
3 Všechny typy právnických osob musí být zapsány do obchodního rejstříku. 
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Oprávněnost k 
řízení firmy 

živnostník firmu 
řídí sám a sám v ní 
pracuje 

základem je 
společenská 
smlouva, která 
umožňuje řízením 
pověřit jednoho 
zástupce 

řídícím orgánem 
jsou 
komplementáři, 
kteří řídí firmu i za 
ni jednají a 
kontrolním 
orgánem jsou 
komandisté, kteří 
dohlížejí na 
doklady, mají 
právo na kontroly a 
účetní uzávěrku 

nejvyšším orgánem 
je valná hromada 
tvořená společníky, 
společnost je řízena 
statutárním 
orgánem, který za 
ni jedná; dále 
mohou být zvoleny 
kontrolní orgán a 
dozorčí rada 

nejvyšším orgánem 
je valná hromada, 
řídícím orgánem je 
představenstvo a 
kontrolním 
orgánem je dozorčí 
rada 

nejvyšším orgánem 
je členská schůze; 
řídící: 
představenstvo; 
kontrolní: kontrolní 
komise  

Počet 
zakladatelů 

1 osoba nejméně 2 osoby nejméně 2 osoby, a 
to                           
1 komplementář a 
1 komandista 

může být založena 
minimálně              
1 osobou avšak 
maximálně 50 

1 PO nebo                  
2 a více FO 

minimálně 5 FO 
nebo 2 PO 

Nároky na 
počáteční 
kapitál 

nejsou ze zákona 
upraveny 

nejsou ze zákona 
upraveny 

komandista musí 
splatit minimálně    
5 000 Kč 

200 000 Kč, 
minimální vklad     
1 společníka je      
20 000 Kč 

2 000 000 Kč bez 
veřejné nabídky 
akcií,                            
20 000 000 Kč s 
veřejnou nabídkou 
akcií 

minimálně               
50 000 Kč 

Administrativní 
náročnost 

minimální, musí si 
vyřídit 
živnostenský list 
nebo koncesní 
listinu, má 
povinnost vést 
účetnictví 

povolení živnosti, 
sepsání a podpis 
společenské 
smlouvy, zápis do 
obchodního 
rejstříku, povinnost 
vést podvojné 
účetnictví 

minimální: 
povolení živnosti 
komplementářům, 
sepsání 
společenské 
smlouvy a zápis do 
obchodního 
rejstříku, podvojné 
účetnictví 

živnostenské 
oprávnění, 
společenská 
smlouva, zápis do 
obchodního 
rejstříku, rezervní 
fond, podvojné 
účetnictví 

sestavení 
zakladatelské 
listiny, stanovy 
společnosti, svolání 
valné hromady, 
provést úpis akcií a 
zapsání do 
obchodního 
rejstříku, rezervní 
fond, podvojné 
účetnictví 

ustavující schůze, 
volba 
představenstva, 
zápis do 
obchodního 
rejstříku, povinnost 
vést účetnictví 

Účast na zisku 
či ztrátě 

podnikatel si 
ponechá zisk po 
úhradě dané zcela 
pro svou osobní 
potřebu 

zisk i ztráta se dělí 
mezi společníky 
rovným dílem 

komplementáři si 
mezi sebou rozdělí 
zisk rovným dílem 
a komandisté si 
mezi sebou rozdělí 
zisk podle výše 
vkladů 

zisk se dělí mezi 
společníky podle 
poměru jejich 
obchodních podílů 

zisk je rozdělen 
podle rozhodnutí 
valné hromady 

zisk se dělí mezi 
členy podle 
poměru jejich 
splacených vkladů 

Finanční 
možnosti 

možnost získání 
úvěru od banky 

zvýšení vkladu do 
společnosti, 
přizvání dalšího 
společníka, 
přizvání tichého 
společníka, který 
nemluví do řízení, 
pouze investuje a 
dostává peníze 

přijmutí nového 
komandisty či 
tichého společníka 
nebo je možné 
zvýšení vkladů 
komandistů 

tichý společník, 
zvýšení vkladů 
společníků, 
přizvání dalšího 
společníka 

vydání nových 
akcií, podmíněné 
zvýšení kapitálu, 
vydání obligací, 
tedy dluhopisů 

tichý společník, 
zvýšení vkladů 
společníků, 
přizvání dalšího 
společníka 

Daňová 
povinnost 

platí daň z příjmu 
FO, ale může být 
plátcem i ostatních 
daní 

daň z příjmu PO, 
daň z příjmu FO, 
ostatní daně 

komplementáři 
platí daň z příjmů 
FO, komandisté 
platí daň z příjmů 
PO a po rozdělení 
jednotlivcům i daň 
z příjmů FO 

daň z příjmu PO a 
ostatní daně 

platí kompletně 
všechny daně 

daň z příjmu PO a 
ostatní daně 

Zveřejňovací 
povinnost 

není dána zveřejňuje se 
bilance a někdy i 
výroční zpráva 

je dána obchodním 
zákoníkem 

podmíněno 
zápisem do 
obchodního 
rejstříku 

vyplývá z 
obchodního 
zákoníku, ze 
zákona o cenných 
papírech a ze 
zákona o účetnictví 

podmíněno 
zápisem do 
obchodního 
rejstříku 

Zdroj: vlastní zpracování dle (16) a (17) 
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2.3.3 ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ 

Živnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve 

znění pozdějších předpisů. Tento zákon říká, že „živností je soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (16, § 2) Z této jednoduché definice 

je zřejmé, že ne všechny činnosti podnikatele je možné zařadit mezi živnosti. Co 

živností není, je vyčerpávajícím způsobem vyjmenováno v § 3 tohoto zákona. Živnosti 

provozované na základě tohoto zákona jsou tříděny dle odvětvové klasifikace 

ekonomických činností (CZ-NACE). Výhoda tohoto třídění je spatřována ve snazší 

orientaci v živnostech a v provázanosti na Český statistický úřad a ostatní úřady. (7) 

Základní dělení živností, které stanovuje živnostenský zákon, zobrazuje následující 

schéma na obr. 1. 

 

Obrázek 1: Členění živností  

Zdroj: vlastní zpracování dle (7) 

 

Postup získání živnostenského oprávnění je následující: 

���� ověření, zda činnost, v níž chceme podnikat, vykazuje znaky živnosti, 

���� ověření, zda splňujeme všeobecné a případně i zvláštní podmínky pro 

provozování živnosti, 

���� zjištění, do jaké skupiny živností patří činnost, kterou chceme vykonávat. (15) 
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2.3.4 VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 

Velice důležitým krokem je volba právní formy podnikání, což je součást 

rozhodovacího procesu podnikatele. (9) Je notně důležité, aby podnikatel pečlivě zvážil 

všechna pro a proti příslušející různým formám, v nichž může být založen nový podnik. 

Každá právní forma podnikání má totiž svá specifika. Co je výhodou u jedné, nemusí 

být výhodou u druhé a naopak. Avšak rozhodnout se musí dříve, než se zpracuje 

podnikatelský plán. (5) 

Hlavní kritéria, která mohou pomoci při rozhodování o volbě právní formy, jsou: 

���� způsob a rozsah ručení, 

���� oprávnění k řízení, 

���� počet zakladatelů, 

���� nároky na počáteční kapitál, 

���� administrativní náročnost, 

���� účast na zisku (ztrátě), 

���� finanční možnosti, 

���� daňové zatížení, 

���� zveřejňovací povinnost. (13) 

 

2.3.5 PŘÍPRAVA ZALOŽENÍ PODNIKU 

Protože založení podniku představuje cílevědomý řízený proces, je třeba, aby si 

zakladatel podniku připravil strategické záměry, směřující zejména do následujících 

oblastí: 

���� vymezení předmětu své činnosti, 

���� vyjasnění potřeb finančních a jiných prostředků a jejich dostupnost, 

���� zvážení svých sociálně psychologických předpokladů pro podnikání, 

���� popřípadě doplnění znalostí vybraných právních a dalších norem dotýkajících se 

daného podnikání. (13) 
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2.3.6 ZALOŽENÍ PRÁVNICKÉ OSOBY 

„Konkrétní postup založení každé formy právnické osoby je upraven příslušnými 

ustanoveními obchodního zákoníku.“ (15 str. 84) Avšak v základních bodech lze postup 

založení popsat na příkladu nejčastěji se vyskytující právní formy podnikání, a to 

konkrétně společnosti s ručením omezeným. Postup pro založení této společnosti je 

následující (48), (58): 

���� Sepsání společenské smlouvy formou notářského zápisu. 

Notářský zápis musí obsahovat: 

- místo, den, měsíc a rok úkonu, 

- jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků a jejich zástupců, 

- prohlášení účastníků o tom, že jsou způsobilí k právním úkonům, 

- údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků, 

- obsah úkonu a údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníka schválen, 

- podpisy účastníků nebo jejich zástupců, 

- otisk úředního razítka notáře a jeho podpis. 

Společenská smlouva musí obsahovat: 

- firmu a sídlo společnosti, 

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

jména a bydliště fyzické osoby, 

- předmět podnikání, 

- výši základního kapitálu a vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splacení vkladu, 

- jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob jednání jménem společnosti, 

- jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje), 

- určení správce vkladu a další údaje vyžadované obchodním zákoníkem. 

���� Splacení vkladů a určení správce vkladů. 

Způsob zaplacení vkladů je stanoven dle společenské smlouvy. Obvykle se skládá 

vklad na bankovní účet, který je vytvořen na jméno správce. Vklad je možné zaplatit 

v hotovosti u správce. Vznikem společnosti se stává vklad jejím majetkem a je 

možné s ním disponovat. 
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���� Získání podnikatelského oprávnění (určení odpovědné osoby). 

K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je třeba doložit příslušná 

oprávnění k podnikání. Jedná se např. o živnostenské listy či koncesi. 

���� Doložení právního důvodu sídla. 

Písemné prohlášení vlastníka prostor, kterým uděluje souhlas k užívání těchto 

prostor, anebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla  

a zmocnění tohoto správce. Výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce. 

���� Návrh na zápis do obchodního rejstříku u Rejstříkového soudu. 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává na příslušném rejstříkovém 

soudu. Návrh je podepsán všemi jednateli a podpisy musí být úředně ověřeny.  

K návrhu se přikládají tyto přílohy: 

1) za společnost – společenská smlouva či zakladatelská listina, oprávnění  

k podnikatelské činnosti, listina osvědčující právní důvod užívání místností 

(výpis z katastru nemovitostí), doklady o splnění vkladové povinnosti. 

2) za každého jednatele – výpis z Rejstříku trestů, čestné prohlášení jednatele, 

že je plně způsobilým k právním úkonům, splňuje podmínky provozování 

živnosti a splňuje další podmínky dle obchodního zákoníku. 

���� Zápis do obchodního rejstříku = vznik společnosti. 

Na zápis společnosti do obchodního rejstříku se může čekat i půl roku, vše záleží na 

daném rejstříkovém soudu. O zapsání společnosti dostaneme od rejstříkového soudu 

Rozhodnutí o zápisu. Samotným zápisem do obchodního rejstříku vzniká společnost 

s ručením omezeným a od tohoto dne musí vést účetnictví.  

Povinnosti po vzniku společnosti (58): 

���� 8 dnů k zaregistrování u správy sociálního zabezpečení za předpokladu, že 

společnost má zaměstnance.  

���� 8 dnů k zaregistrování u zdravotních pojišťoven za předpokladu, že společnost 

má zaměstnance.  

���� 30 dnů k zaregistrování u finančního úřadu (registrace k vybraným daním).  
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2.4 EKONOMICKÉ ASPEKTY ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 

2.4.1 PLÁNOVÁNÍ 

Celá budoucnost podnikání závisí z velké části na logičnosti a soudržnosti plánů. (2) 

„Plánování vyžaduje přijmout zásadní rozhodnutí o cílech, akcích, zdrojích  

a implementaci.“ (11 str. 27) Je potřebné jak při začátcích podnikání a průběhu reálného 

života podniku, tak i při poklesu nebo prodeji podniku. „Plánování je a mělo by být 

součástí každé podnikatelské operace.“ (5 str. 118) 

Celý plánovací proces sestává ze tří stupňů, a to: 

1. porozumění, kde jsme, 

2. rozhodnutí, kam chceme jít a 

3. plánování, jak se tam dostaneme, 

jejichž shrnutí je zobrazeno na obr. 2 Schéma plánovacího procesu. (8) 

 

Obrázek 2: Schéma plánovacího procesu  

Zdroj: vlastní zpracování dle (8) 
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Výsledky plánovacího procesu by měly být obsaženy v písemné studii, která se nazývá 

podnikatelský plán či podnikatelská koncepce. Neboť jak zkušenosti ukazují, založení 

podniku či jeho další rozvoj je dokonale promyšlen pouze tehdy, když je jeho koncepce 

formulována písemně. (9) Tuto důležitost podtrhuje ta skutečnost, že vysoké procento 

nově založených firem krachuje hned v prvních letech své existence a více jak polovina 

podniků zkrachuje do deseti let. Hlavním důvodem jejich neúspěchu je nedostatečné 

plánování a proto by podniky měly plánovat a řídit se dle toho, co naplánovaly. (1) 

2.4.2 PODNIKATELSKÝ PLÁN 

Podnikatelský záměr a podnikatelský plán se zaměřují na průzkum a budoucí realizaci 

určitého projektu, který byl dříve pouze idejí autora. I přesto, že se tyto pojmy často 

zaměňují, lze rozdíl mezi podnikatelským plánem a záměrem vysvětlit následovně:  

Podnikatelský záměr  je nápad, idea autora, která by měla zlepšit situaci v podniku  

v podobě rozšíření výroby, zavedení nové služby na trh atd. nebo jde o myšlenku, která 

je v podobě založení nové podnikatelské činnosti. (8) 

Při hledání odpovědi na otázku, co to vlastně podnikatelský plán je, můžeme 

nahlédnout do knihy Založení a řízení nového podniku, jehož autoři R. D. Hisrich a M. 

P. Peters definovali podnikatelský plán jako „písemný materiál zpracovaný 

podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory, související se 

založením nového podniku.“ (5 str. 108) „Podnikatelský plán konkretizuje záměry 

podnikatele do budoucna“ (15 str. 90), čímž zvyšuje naději, že se podnik dostane tam, 

kam se původně dostat chtěl. (7) Pomáhá se vyhnout rizikům, jež jsou z velké části 

příčinou neúspěchu. Poskytuje všechny informace, jež potřebují ostatní, aby mohli 

podnik ohodnotit, a zejména ti, kteří jej budou financovat. (1) 

Důležitost podnikatelského plánu spočívá v tom, že (5 str. 110): 

���� „napomáhá při stanovení životaschopnosti podniku na cílovém trhu, 

���� poskytuje podnikateli vodítko pro jeho plánovací činnost a 

���� slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů.“  

Současně je třeba upozornit, že ani vysoká kvalita podnikatelského plánu nezaručuje 

úspěch podnikatelského projektu a že podnikatelský plán nebude vzhledem 
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k proměnlivosti podnikatelského okolí platit beze změny delší dobu. (9) Pouze dobře 

sestavený a pravidelně aktualizovaný podnikatelský plán je zároveň tím 

nejdokonalejším možným návrhem na financování podniku. (1) 

Účel podnikatelského plánu 

V mnoha případech má rozhodnutí k založení nového podniku formu myšlenky, 

přičemž ke konkretizaci této myšlenky dojde právě až se zhotovením podnikatelského 

plánu. (7) Ovšem naskýtá se zde otázka: „K čemu vlastně plán primárně potřebuji?“ Při 

hledání odpovědi na tuto otázku je třeba mít jasno proč, případně pro koho, 

podnikatelský plán tvořím. Účelů a cílů tvorby může být více, ale některý z nich by měl 

být zásadní a určující. (8) Na obr. 3 je znázorněno, kdo má z podnikatelských plánů 

hlavní přínosy, proč se podnikatelské plány zpracovávají a kdy.  

 

Obrázek 3: Smysl podnikatelského plánu  

Zdroj: vlastní zpracování dle (8) 
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Externí podnikatelské plány jsou zpracovávány především pro příjemce mimo podnik 

s cílem najít poskytovatele kapitálu, získání nemovitostí nebo zájemce o koupi podniku 

či nemovitosti. (9) 

Na základě zkušeností autorů knihy Založení a řízení společnosti V. Korába a M. 

Mihaliska a jejich klientů platí, že čím kvalitněji podnikatelský plán je zpracovaný, tím 

lépe a elegantněji se výše zmíněné situace budou řešit. (7) 

Příprava podnikatelského plánu 

Ještě před vlastním zpracováním plánu musí podnikatel připravit stručnou studii, 

věnovanou proveditelnosti záměru, aby odhalil jakékoli možné překážky bránící jeho 

realizaci. Musí shromáždit informace o trhu, výrobních operacích a odhadovaných 

finančních nákladech. Tyto informace poté musí vyhodnotit z pohledu cílů a záměrů, 

které si musí definovat ještě před prováděcí studií zamýšleného podniku. Tyto cíle a 

plány pak vytvářejí rámec pro kontrolu podnikatelského plánu. (5) 

Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

„Zpracování podnikatelského plánu vyžaduje invenci, odvahu a flexibilitu.“ (15 str. 90) 

Při jeho zpracování by měly být respektovány obecně platné zásady, jejichž účelem je 

ukázat směr, jakým podnikatelský plán formulovat a zvýšit tak jeho rating v očích osob 

mimo podnik. (15) 

Zpracovaný podnikatelský plán by měl splňovat tyto požadavky (4): 

���� být stručný a přehledný, 

���� být jednoduchý, 

���� orientovat se na budoucnost, 

���� být co nejvěrohodnější a realistický, 

���� nebýt příliš optimistický, 

���� nebýt však ani pesimistický, 

���� nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

���� upozornit na konkurenční výhodu projektu, 

���� prokázat schopnost podniku hradit úroky a splátky, 

���� být zpracován kvalitně i po formální stránce.  
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Podnikatelský plán by měl zpracovávat podnikatel osobně, i když při jeho přípravě 

může konzultovat s mnoha jinými osobami, např. s právníky, účetními, marketingovými 

poradci, ale i s techniky. Protože se o podnikatelský plán mohou zajímat jak 

zaměstnanci, investoři a bankéři, tak i zákazníci a konzultanti, musí být zpracován 

natolik komplexně, aby obsáhl důvody zainteresovanosti každého z nich. (5) 

Rozsah podnikatelského plánu 

Je velmi těžké říci, kolik stran by podnikatelský plán měl mít. (8) „Rozsah  

a propracovanost podnikatelského plánu totiž závisí na velikosti firmy a účelu, pro který 

je určen. Rozdíly mezi rozsahem podnikatelského plánu mohou záviset na tom, zda se 

nová firma bude zabývat poskytováním služeb či výrobou, nebo zda půjde o zboží osobní 

či průmyslové spotřeby. Komplexnost podnikatelského plánu může být rovněž ovlivněna 

velikostí trhu, konkurencí a růstovým potenciálem.“ (15 str. 91) Při jeho zpracování 

přihlížíme i k tomu, zda se sestavuje pro interní nebo externí účely. (15) Měření rozsahu 

podnikatelského plánu počítáním stránek tedy není vhodné. Mnohem směrodatnější je 

zaměřit se na jeho kvalitu s respektováním pravidel jednoduchosti, přesnosti, reálnosti  

a komplexnosti. (8) Obecně lze konstatovat, že rozsah podnikatelského plánu je 

orientačně 40-50 stran plus přílohy. (15) 

Struktura podnikatelského plánu 

V literatuře se uvádí velké množství struktur podnikatelského plánu. Avšak podstatné je 

to, že odlišnosti tkví především v různě pojaté formě plánu – struktuře a pojmenování 

kapitol – nicméně celkový obsah a charakter informací je a musí být prakticky stejný. 

Ač originalita uspořádání plánu může zohledňovat originalitu podnikatelského záměru, 

nelze zapomínat na to, že ve většině případů budou plán používat i jiné osoby než autor, 

tudíž konzervativní přístup je na místě. (8) 

Možná struktura podnikatelského plánu dle R. D. Hisricha a M. P. Petersa (5 str. 113) je 

následující: 

I.  Titulní strana 

A. název a sídlo podniku 

B. jména a adresy zástupců firmy 

C. druh podnikání 
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D. prohlášení o potřebě financování 

E. prohlášení o důvěrnosti zprávy 

II.  Exekutivní souhrn  

III.  Analýza odvětví 

A. vyhlídky do budoucna a vývojové trendy 

B. analýza konkurence 

C. segmentace trhu 

D. předpověď budoucího vývoje odvětví 

IV.  Popis podniku 

A. výrobek/výrobky 

B. služba/služby 

C. velikost podniku 

D. kancelářské vybavení a personál 

E. průprava podnikatele 

V. Výrobní plán 

A. výrobní proces (objemy subdodávek) 

B. závod 

C. stroje a zařízení 

D. jména dodavatelů surovin 

VI.  Marketingový plán 

A. ceny 

B. distribuce 

C. propagace 

D. odhad odbytu výrobku 

E. kontrolní opatření 

VII.  Organizační plán 

A. forma vlastnictví 

B. společníci nebo hlavní akcionáři 

C. pravomoci majitelů firmy 

D. průprava manažerského týmu 

E. úkoly a zodpovědnost členů vedení 
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VIII.  Hodnocení rizik 

A. hodnocení slabých stránek podniku 

B. nové technologie 

C. plány pro nepředvídané okolnosti 

IX.  Finanční plán 

A. odhad výkazu příjmů a ztrát 

B. odhady hotovostních toků 

C. odhad bilance 

D. bilanční analýza 

E. zdroje a použití prostředků 

X. Příloha (podpůrná dokumentace) 

A. korespondence  

B. údaje z výzkumu trhu 

C. nájemní a jiné smlouvy 

D. ceníky dodavatelů 

2.4.3 ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET 

„Nedílnou součástí přípravných prací spojených se založením podniku je zpracování 

zakladatelského rozpočtu.“ (15 str. 87) Tento krok je o to důležitější, čím větší rozměr 

podnikatelské činnosti se předpokládá. „Úkolem zakladatelského rozpočtu je 

specifikovat a kvantifikovat finanční prostředky k zahájení podnikání.“ (15 str. 87)  

Zakladatelský rozpočet má dvě složky, a to: 

���� rozpočet potřeby startovního kapitálu, 

���� rozpočet výnosů, nákladů a zisku. 

„Propočet potřebné výše finančních prostředků, které budou nutné k zahájení 

podnikatelské činnosti, lze rozdělit do následujících čtyř skupin (15 str. 88):“ 

1. Finanční prostředky nutné k založení firmy. 

2. Finanční prostředky na pořízení tzv. dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. 

3. Finanční prostředky vložené do nákupu tzv. oběžného majetku. 
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4. Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti. (15) 

„Plánované výnosy, náklady a zisk se zjistí v rozpočtové výsledovce. Rozdíl mezi 

očekávanými výnosy a náklady je zisk nebo ztráta.“ (15 str. 89) „Tímto postupem se 

kvantifikují celkové výdaje potřebné k realizaci podnikatelského záměru a výnosy, jichž 

lze realizací záměru dosáhnout.“ (8 str. 138) Výsledkem zakladatelského rozpočtu musí 

být tedy informace pro podnikatele, zda daný podnikatelský záměr je reálný, 

proveditelný a jaký efekt mu zajistí z investovaného kapitálu. (9) 

2.4.4 FINANČNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ 

Začátek podnikání není zrovna nejjednodušší a vyžaduje patřičné finanční prostředky 

pro rozjezd podnikání. Přičemž začínající podnikatelé mají velmi omezené možnosti 

získání finančních prostředků. Existuje možnost obrátit se na jakoukoliv bankovní 

instituci s žádostí o podnikatelskou půjčku. Ovšem je obecně známo, že začínající 

podnikatelé představují pro banky příliš rizikové partnery a podnikatelské půjčky 

zamítnou. Naštěstí bankovní instituce nejsou jedinou možností, jak získat potřebný 

kapitál. V současné době se nabízí sedm různých možností, jakými lze docílit získání 

potřebných finančních prostředků do začínajícího podnikání (50): 

1) Vlastní úspory podnikatele 

Spousta začínajících podnikatelů zapomíná na skutečnost, že by mohli použít i své 

vlastní zdroje – úspory, prodej nemovitosti či movité věci větší hodnoty. Pokud 

podnikatelský záměr nestojí na rychlé realizaci a není se třeba bát, že by podnikatele 

někdo se stejným nápadem předběhl, lze si na podnikání našetřit. 

Financování vlastními zdroji má tu výhodu, že podnikatel získá disciplínu při 

hospodaření s penězi a zároveň bude podnik jenom jeho. Oproti tomu je třeba 

počítat s pomalejším rozvíjením podniku. 

2) Půjčka od rodinných příslušníků a přátel 

V případě, kdy podnikatel drží v ruce dobrý podnikatelský projekt, neměl by se 

stydět oslovit svou nejbližší rodinu či přátele s prosbou o finanční výpomoc. 

Výhodou této cesty je skutečnost, že finance může získat poměrně rychle a levně. 

Aby se zabránilo rodinným rozepřím a problémům ve vztazích, je vhodné sepsat  

o půjčce smlouvu nebo alespoň dohodu. 



Teoretická východiska práce 

-33- 

3) Zapojení příbuzných do podnikání 

Příbuzné a přátele nemusí začínající podnikatel jenom žádat o půjčku, může je i do 

svého podnikání aktivně zapojit a udělat z nich spolumajitele firmy. Dobře 

nastavená vzájemná spolupráce může oběma stranám přinést velké zisky. 

4) Oslovení potenciálních dodavatelů a odběratelů 

Pokud budoucí podnikatel dokáže přesvědčit své budoucí dodavatele a odběratele  

o tom, že právě on je pro ně výhodným partnerem, může si vyjednat různé slevy, 

které mu usnadní rozjezd podnikání či se může dohodnout na dodávkách s větší 

dobou splatnosti, či platbách nebo zálohách dopředu.  

5) Využití operativního či finančního leasingu 

Výhodou operativního či finančního leasingu oproti bankovnímu úvěru je, že 

leasingové společnosti většinou nežádají žádné ručení a že velikost splátek lze 

stlačit na minimum tím, že leasing se rozloží do více let. 

6) Využití státní podpory a záruky 

Při shánění finančních prostředků pro rozjezd podnikání lze využít i státní podpory. 

Jedná se o různé granty, dotace či úvěry a záruky od Českomoravské záruční  

a rozvojové banky. U grantů se avšak hledá velmi těžko takový, který by podnikateli 

pasoval a navíc není lehké se vejít do požadovaných kritérií. Rovněž začínající 

podnikatelé nemohou počítat s přílišnou podporou dotací z EU. V oblasti dotací se 

nejvíce vyplatí pokusit se získat finanční prostředky z úřadu práce. Českomoravská 

záruční a rozvojová banka v červnu roku 2011 rozjela příjem žádostí do nového 

programu pro začínající podnikatele. V rámci programu Záruka mohou podnikatelé 

získat až 3 miliony korun od vybraných bank. Ovšem úvěr má svá omezení a není 

určen pro všechny začínající podnikatele. V současnosti v Olomouckém  

a Moravskoslezském kraji běží pilotní program INOSTART, který je realizován 

v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Program poskytuje záruku až do výše 

60% celkového podnikatelského úvěru, přičemž každý zaručený úvěr může mít 

hodnotu od 0,5 milionu Kč do 15 milionu Kč. Pokud se program osvědčí, bude dále 

rozšířen na území celé České republiky. 

7) Nabídnutí podílu soukromému investorovi 

Získat finanční prostředky do rozjezdu lze i od soukromých investorů. Jedná se  

o investiční společnosti, jednotlivce či fondy, které hledají způsoby, jak výhodně 
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vydělat na volných finančních prostředcích. Výhodou investorů je, že poskytnou do 

začátku své zkušenosti a případně dodají některé kontakty. Na samotném vedení 

společnosti se většinou nepodílejí a nechávají řízení na podnikateli. Nevýhodou je 

požadavek na poměrně vysoký podíl ve firmě. Rovněž po několika letech chce 

investor z firmy vystoupit a prodat svůj podíl se ziskem.  

2.5 PODNIKATELSKÉ RIZIKO 

Neoddělitelnou součástí podnikání je i riziko, které je na jedné straně spjato s nadějí na 

dosažení dobrých hospodářských výsledků, avšak na straně druhé je doprovází 

nebezpeční podnikatelského neúspěchu. Podnikatelské riziko má tedy vždy dvě stránky, 

a to stránku: 

���� pozitivní, která je spojena s nadějí na úspěch, uplatněním na trhu a dosažením 

vysokého zisku a  

���� negativní, která se projevuje nebezpečím dosažení horších hospodářských 

výsledků, případně vznikem ztráty, která může vést až k bankrotu podniku. 

Úspěšnost podnikatelského projektu či podnikatelské činnosti vůbec mohou ovlivnit 

např. tyto změny: 

- poptávky vedoucí k poklesu prodeje, 

- prodejních cen vyráběných produktů i cen jednotlivých vstupů, 

- devizových kursů a úrokových sazeb, 

- techniky a technologie,  

- makroekonomické a hospodářské politiky, 

- mezinárodního ekonomického a politického okolí. (4) 

Z existence podnikatelského rizika vyplývá, že v současné době pro přežití na trhu je 

třeba mít komplexní strategii řízení rizik. „Řízení rizik je formální proces, který 

umožňuje jejich identifikaci, ohodnocení, plánování a řízení.“ (10 str. 2) 

„V hospodářské praxi se k řízení rizik ustavují specializované profesní skupiny a útvary, 

jejichž posláním je řízení rizika či risk management.“ (9 str. 17) Řízení rizika je tedy 

nutno chápat nejen jako hrozbu, ale také jako příležitost, pokud jsou rizika řízena 

správných způsobem. (10) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

Analýzu trhu je nutné provést vždy před vstupem nové firmy na trh. Tak jako každý 

jiný podnikatel, tak i já potřebuji znát, v jakém konkurenčním prostředí bude má firma 

působit, jaké jsou vyhlídky odvětví, kdo bude mým zákazníkem atp. Samotná tvorba 

podnikatelského plánu bude tedy podložena výstupy analýz, jež jsou hlavní náplní této 

kapitoly diplomové práce. 

3.1 ANALÝZA SITUACE V ODV ĚTVÍ 

Svatební agentura CALMË nebude pouze klasickou svatební agenturou rozšířenou 

jenom o některé služby navíc, ale měla by svými službami doplnit mezery na trhu, které 

se zde prozatím vyskytují. Stane se tak další součástí svatebního průmyslu, jenž je 

trhem nedokonalým. To znamená, že: 

���� zákazníci nemají informace o cenách všech konkurentů, 

���� přechod ke konkurenci se neobejde bez dodatečných nákladů, 

���� tržní bariérou je určitá nehomogenita nabízených služeb, která je do velké míry 

ovlivněna odlišným přístupem koordinátorů, 

���� svatební agentura má určitý prostor k tomu, aby prostřednictvím množství 

nabízených služeb ovlivňovala jejich cenu. 

3.1.1 TRENDY V OBLASTI SVATEBNÍHO PRŮMYSLU 

V České republice svatba, jež se lidově nazývá veselka, představuje obřad, který je 

spojený se vstupem dvou lidí do svazku manželského. I přes rozsáhlé polemiky 

v médiích, která se tomuto tématu několik let věnují, instituce manželství jako základ 

rodiny v našich zeměpisných šířkách ještě nevymizela a zůstává stále víceméně 

zakořeněna. Navíc přibyla možnost registrovaného partnerství, což do jisté míry imituje 

význam klasického manželství a rodiny. Svatba má být tedy vyvrcholením partnerského 

vztahu a ne stresujícím zárodkem rozvodu, což je dáno zejména tím, že svatba je 

povětšinou záležitost, která je časově, psychicky a někdy i fyzicky náročná. Svatební 

přípravy proto nejsou jen výhradní záležitostí snoubenců, ale jsou na nich 

zainteresováni i rodiče, sourozenci či přátelé. Všichni se tak podílejí na stanovených 

úkolech směřovaných k jednomu dni, jejichž výsledkem nemusí být kýžená svatba snů. 
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To může, ale také nemusí vést k případným konfliktům, které celou situaci akorát 

ztěžují. 

Možná i z tohoto důvodu jsou v posledních letech některé z činností svatebních příprav 

delegovány na nezávislé pomocníky, což v porevoluční době vedlo k vytvoření nového 

tržního segmentu. První tuzemské svatební agentury vznikaly po vzoru firem 

v západních zemích. Příkladem je pražská svatební agentura L'ARMONIA, s. r. o., která 

se organizací svateb zabývá od roku 1994. V posledních třech letech je u nás 

zaznamenám i vznik velkolepých svatebních center, které umožňují komplexnější 

zajištění svatby, než jaké nabízí svatební agentury, viz např. olomoucké svatební  

a společenské centrum CAXA, provozované paní Blankou Kaksovou. 

Co se týče samotných trendů v této oblasti, tak jednoznačně jsou nyní v kurzu 

romantické „vintage“ svatby a honosné vdavky na zámcích. (41) V posledních dvou 

letech je zaznamenán také vznik „škol“ pro nevěsty, které pružně reagují na tu 

skutečnost, že v dnešní době prozatím nejsou české nevěsty příliš navyklé využívat 

služeb svatebních agentur a chtějí si stále vše okolo svatby zařizovat samy, potažmo si 

zprostředkovaně vypomoct od svých kamarádů a známých. 

3.1.2 VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SVATEBNÍCH AGENTUR 

V médiích často vznikají různé polemiky o vývoji sňatečnosti v České republice a s tím 

spojeného vývoje svatebního průmyslu. Dalo by se říci, že dopady krize, které ještě 

nejsou zdaleka zažehnány, mají podstatný vliv na činnost svatebních agentur. Avšak 

podle posledních informací, které přinesl internetový portál deník.cz ve svém článku 

„Snoubenci využívají služeb svatebních koordinátorů“ (41), je tomu naopak. Dle tohoto 

článku, využije služeb svatebních agentur zhruba 30% novomanželů a jejich počet stále 

narůstá. Tato skutečnost byla potvrzena i v mnou provedeném marketingovém 

průzkumu, viz Příloha 2. Napříč tomu je ale stále velké množství snoubenců, kteří si 

povětšinou z různých důvodů nemohou dovolit či nechtějí těchto služeb využít.  

3.1.3 PŘEDPOVĚĎ BUDOUCÍHO VÝVOJE PODNIKÁNÍ 

Budoucí vývoj podnikání dle statistik se na jednu stranu jeví nepříznivě, na druhou 

zavdává stále větší pracovní vytížení snoubenců, jejich zvyšující se finanční stabilita  
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a věk, že podnikání v tomto odvětví může být perspektivní a vytvářet zisk. Svatba se 

stává odrazem nejen finančních možností snoubenců a jejich rodin, ale také vkusu. 

Proto v posledních letech snoubenci více využívají služeb svatebních agentur. Celkově 

se svatební průmysl orientuje na širokou cílovou skupinu všech společenských tříd, 

kterou zužuje pouze ta skutečnost, že se dotyční chtějí vdávat nebo ženit. Z tohoto 

důvodu není jednoduché zjistit jejich konkrétní potřeby a předpovědět přesnější vývoj 

tohoto odvětví. Každá nevěsta či ženich požaduje něco jiného. Proto lze v tomto případě 

pouze vytipovat určité tendence v chování a požadavcích zákazníků podle zákazníků 

předešlých. 

3.1.4 MEZERA NA TRHU 

Za mezeru na trhu lze považovat svatební agentury, které by se zaměřovaly na 

komplexnější a rozsáhlejší nabídku služeb pro nevěsty, které si chtějí zařídit svatbu 

svépomocí. I přesto, že řada svatebních agentur má ve své nabídce zařazeny služby jako 

např. již výše zmíněná škola pro nevěsty či svatební seminář, tak je stále tato nabídka 

velmi strohá. Navíc většina svatebních agentur nabízí „jen“ základní služby, kterými 

jsou organizace svateb, koordinace svateb a nabídka kontaktů na nasmlouvané 

dodavatele. 

Protože tato tržní mezera nabízí velký potenciál, rozhodla jsem se ji využít a nabídnout 

trhu nové služby a možnosti. Tyto nové možnosti nejsou doposud nikde realizovány. 

Jedná se tedy o mé nápady a jejich popis je pouze stručný a podaný tak, aby lehce 

nastínil, co si pod daným názvem představit. Konkrétně se jedná o:   

���� tip na dodavatele – doposud tuto možnost nabízí několik málo internetových 

portálů. Ale ani jeden není zpracován přehledně a komplexně tak, aby pokryl 

celý český trh.  

���� online kurzy – jednalo by se individuální či skupinový online kurz pro nevěsty, 

které si nemohou dovolit navštívit školu pro nevěsty či svatební seminář 

z časových důvodů a nutnosti dojíždění.  

���� svatební supermarket – v poslední době jsem zaznamenala, že český trh 

bohužel nenabízí široké možnosti výběru ať už svatebních oznámení či 

svatebních bot.  Proto také spatřuji velký potenciál ve zřízení internetového 
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svatebního supermarketu, který by byl obdobou e-shopu a nabízel prozatím na 

našem trhu nedostatkové zboží.  

���� svatební slevomat – jednalo by se o určitou variantu doposud známých 

slevových portálů. Rozdíl by spočíval pouze v orientaci na svatební zboží  

a svatební služby. 

���� SOS svatební servis – tato služba by byla určitým kompromisem mezi 

hodinovým manželem a svatební agenturou. V praxi by tato služba probíhala 

tak, že pokud by například nevěsta, která si připravuje svatbu svépomocí, např. 

týden před dnem „D“ zjistila, že její zamluvená restaurace nedodržela podmínky 

a odmítla uspořádat hostinu a babička ze zdravotních důvodů nemohla napéct 

svatební koláčky a bohužel nikdo jiný z rodiny či přátel péct neumí či nemá čas, 

stačilo by se obrátit na SOS svatební servis, který by všechny problémy vyřešil.  

���� portál nevěsty nevěstám – byl by to inspirativní portál plný fotografií, návodů  

a rad, jak si co vyrobit a zařídit svépomocí.  

Tyto nové služby budou komunikovány prostřednictvím internetu, proto si mohu 

dovolit, aby firma působila celostátně. V tomto spatřuji také velkou konkurenční 

výhodu, neboť ucelená řada svatebních agentur se soustředí pouze na určitý geografický 

segment.  

Dále spatřuji možnosti využití tržní mezery ve zřízení:  

� centra svatebního dění. Jednalo by se o nákupní a společenské centrum, ve 

kterém by byly umístěny obchodní jednotky nabízející produkty a služby ze 

světa svatebního průmyslu. Své uplatnění by zde našli regionální 

maloobchodníci a podnikatelé. 

� svatební školy, neboť existuje velké množství žen, které by se chtěly stát 

svatební koordinátorkou, vlastnit svoji svatební agenturu či svatební salon, ale 

bohužel neví jak na to. Tato škola by byla obdobná jako The Wedding Planner 

School, jež působí ve Velké Británii.  

� sítě svatebních salonů, které by nabízely nové, na našem trhu doposud 

ojedinělé typy svatebních šatů. Tyto salony by každoročně měnily svou nabídku 

a zachovaly si puc originality. Salony by nabízely typy šatů, jako např. krátké, 
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úzké, asymetrické, retro, historické apod. ve všech konfekčních velikostech  

a délkách.  

3.1.5 SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU  

Svatební agentura jako taková nemá svoji přesnou specifikaci. Její provozování se váže 

k získání živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou, která vyžaduje 

pouze splnění všeobecných podmínek.  Přesto je to termín ustálený a lze pomocí něj 

vyhledávat v katalozích firem na internetu. Počty svatebních agentur se různí, např. 

v katalogu firem Najisto.cz jich je 243, kdežto katalog Firmy.cz obsahuje 167 agentur. 

Dle získané informace z interních zdrojů serveru VšeProSvatby.cz působí v celé ČR 

dokonce více jak 1 500 svatebních agentur. Tato čísla ovšem mají nízkou vypovídací 

schopnost, protože z nich nelze vyčíst přesné číslo svatebních agentur jako takových. 

V těchto zápisech firem se ve složce „svatební agentury“ nacházejí i společenské 

agentury, svatební salony, půjčovny svatebních a společenských šatů, které nabízí 

doplňkové služby atp. Za obor zařazený v klasifikaci ekonomických činností  

CZ-NACE jsou považovány tedy služby různého charakteru.  

Na základě zjištěných skutečností jsem se tedy musela zaměřit na vlastní podrobné 

zkoumání trhu svatebních agentur, které je součástí přílohy této diplomové práce. 

Ačkoliv nemohu zaručit, že se mi podařilo zanalyzovat všechny svatební agentury 

působící na našem území, přesto si myslím, že výstupy z této analýzy jsou více než 

dostačující. Ze získaného počtu 74 svatebních agentur jich s právní formou fyzická 

osoba podniká v této oblasti zhruba 2/3 firem a s právní formou právnická osoba 

zbývající 1/3, a to nejčastěji jako společnost s ručením omezeným. Tyto společnosti, na 

pár nedostačujících výjimek, avšak nedodržují povinnost zveřejňovat účetní závěrku ve 

sbírce listin v elektronické verzi obchodního rejstříku na portálu www.justice.cz.  

Z těchto výše popsaných skutečností není tedy možné určit, jak se vyvíjí tržby v tomto 

odvětví. Za povšimnutí ovšem stojí fakt, že počet nově vstupujících firem do odvětví se 

od roku 2008, kdy jejich počet gradoval, snižuje, viz graf 1.  
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Graf 1: Vývoj nově vstupujících firem do odvětví v letech 1990 - 2011 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.1.6 PERSPEKTIVY A RIZIKA PODNIKÁNÍ 

Existují různá měřítka, která dávají určitou záruku toho, že podnikání v oblasti 

svatebního průmyslu by mohlo být úspěšné a perspektivní. Na druhou stranu existují 

také rizika, která by se neměla opomíjet. 

Mezi měřítka, která by měla poskytnout patřičné záruky perspektivy podnikání, patří: 

���� absence některých služeb z portfolia nově vznikající firmy v tržní nabídce, 

���� entusiasmus a optimismus budoucích dodavatelů, kteří spatřují ve spolupráci 

v této oblasti podnikání velký potenciál a přidanou hodnotu pro své dosavadně 

poskytující služby (18),  

���� změna životního stylu nové generace, kdy do svazku manželského vchází lidé 

v čím dál vyšším věku, kteří mají na pracovním poli lepší postavení a často tedy 

i vyšší příjmy, úspory i nároky - viz podrobněji v analýze SLEPTE. 

Naopak mezi riziková měřítka lze zařadit: 

���� pokles sňatečnosti – viz podrobněji v analýze SLEPTE, 

���� odlišnou mentalitu českého národa oproti zahraniční, 

���� širokospektrální oborovou konkurenci, 

���� aj. – viz v níže uvedené SWOT analýze. 
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3.2 MARKETINGOVÝ PRŮZKUM 

Marketingový průzkum byl proveden za pomoci dotazníkového šetření, jehož cílem 

bylo přinést relevantní informace o tom, zda je mezi respondenty o služby svatební 

agentury zájem. Většina respondentů byla oslovená prostřednictvím internetu (sociální 

sítě a e-mailů). Dotazníkové šetření probíhalo po dobu třech týdnů a zúčastnilo se jej 

celkem 140 respondentů. 

Výběr respondentů byl zvolen tak, aby se dotazník dostal do rukou takových skupin lidí, 

jež: 

���� svatbu plánují do budoucna, 

���� nad svatbou přemýšlejí hlouběji, ale zatím ji nezačali realizovat, 

���� realizaci svatby začali již plánovat, 

���� jakkoliv participují na svatebních přípravách (tzn. nejbližší rodina či přátelé 

snoubenců), 

���� mají sňatek už za sebou a mohou tak objektivně hodnotit atraktivitu služeb. 

Tyto výše zmíněné skupiny lidí, vyjma poslední, mají totiž vliv na ne/pořízení služeb 

nabízených svatební agenturou. 

Dotazník byl složen ze čtyř okruhů otázek zaměřených na získání: 

1) obecných informací, které se týkají demografického a geografického profilu 

respondentů, 

2) všeobecných představ respondentů o sňatku, 

3) informací o míře atraktivity a ochoty nákupu služeb nabízených svatební 

agenturou, 

4) informací pro použití vhodného komunikačního kanálu, který osloví danou 

cílovou skupinu lidí. 

Celkově dotazník obsahoval 16 otázek, z nichž byly 2 otevřené. Konkrétní ukázka 

podoby dotazníku včetně zevrubné analýzy dotazníkového šetření je součástí přílohy 

této diplomové práce. 
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Výsledky vyplývající z dotazníkového šetření, jež korespondují s danými okruhy 

otázek, jsou následující: 

1) výsledky získané z odpovědí na otázky č. 1, 2 a 3 potvrdily předběžný odhad 

charakteru cílové skupiny, který je vytyčen v nadcházející podkapitole 3.4.3 

Smluvní síla odběratelů. Tyto výsledky potvrzují to, že cílová skupina byla 

zvolena správně. 

2) ze získaných odpovědí na otázky č. 4 – 9 vyplynula tato zjištění: ze 77% 

respondentů, kteří začínají o svatbě uvažovat, ji plánuje nejpozději do 5 let 

zrealizovat 47% z nich. 11% odpovídajících se při vyplňování dotazníku 

nacházelo již ve svazku manželském. Tito respondenti by mohli dohromady 

tvořit 58% potenciálních zákazníků. Mezi daným okruhem respondentů je 

jednoznačně největší zájem o tzv. „klasické svatby“, tedy svatby, které se 

vyznačují romantickým obřadem v kostele či na úřadě a jsou doprovázené 

tradičními zvyky. Průměrná představa o částce investované do svatby se 

pohybuje mezi 50 – 70 000 Kč. 

3) z výsledků odpovědí na otázky č. 10 – 13 vyplynulo, že z oslovených 140 

respondentů by potenciální množství zákazníků tvořilo 39% z nich. Tito 

respondenti by se na svatební agenturu obrátili kromě své časové 

zaneprázdněnosti, také pro její profesionalitu, zkušenosti v oboru a dobré 

organizační schopnosti. Z nabízených 24 služeb by měli ponejvíce zájem o tip 

na dodavatele, svatební poradenství, organizaci svatby a zábavný program pro 

svatebčany. Naopak nejméně atraktivními byly se shodným počtem respondentů 

zvoleny služby loučení se svobodou, symbolický svatební obřad, obnovení 

manželského slibu a originální svatební dar. Služba svatební ceremoniář 

respondenty rovněž neoslovila. Od využití těchto služeb nejvíce respondenty 

odrazuje jejich finanční náročnost o čemž je přesvědčeno celých 68% 

dotázaných.  

4) z výsledků dotazníkového šetření otázek č. 14 – 16 vyplynuly následující 

závěry: působnost jakékoliv svatební agentury ve svém okolí zaznamenalo 32% 

respondentů, přičemž je nejvíce upoutala reklama na internetu, popř. si jí všimli 

při procházce městem nebo se o ní dověděli od známých, kteří služeb využili. 

Na svatební veletrh zavítalo alespoň jednou v životě 19% respondentů. 
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3.3 ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ 

V této podkapitole popíši externí faktory, které mohou ovlivňovat činnost svatební 

agentury a nelze je příliš změnit nebo se jim snadno vyhnout. Pro zanalyzování 

nejdůležitějších faktorů jsem se rozhodla použít SLEPTE analýzu, která se zaměřuje na 

sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické aspekty 

působící na činnost svatebního průmyslu. 

3.3.1 SOCIÁLNÍ ASPEKTY 

Demografické charakteristiky 

Počet obyvatel České republiky roste nepřetržitě od roku 2003. Podle předběžných 

výsledků Českého statistického úřadu žilo k 31. 12. 2011 na našem území 10 562 214 

obyvatel, přičemž ženy v populaci mírně převažovaly. Představovaly 51% celkové 

populace.  

Tabulka 4: Věkové složení obyvatel ČR k 31. 12. 2011  

Počty podle věkových skupin Procentní podíl ve skupinách Průměrný 
věk 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

1 527 670 7 360 249 1 674 295 14,40% 69,70% 15,90% 40,8 let 

Zdroj: vlastní zpracování dle (21)  

Výraznými změnami prochází struktura obyvatelstva ČR podle rodinného stavu. 

Důsledkem velmi nízké sňatečnosti v naší populaci ubývá osob žijících v manželství  

a naopak dlouhodobě roste počet i podíl osob rodinného stavu svobodný/á. 

 Tabulka 5: Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu (Zdroj: (21)) 

 3. 3. 1991 1. 3. 2001 26. 3. 2011 
Muži celkem 4 999 935 4 982 071 5 188 188 

 z toho 

svobodní 2 081 308 2 107 595 2 326 894 
ženatí 2 544 573 2 370 674 2 220 901 
rozvedení 241 316 352 079 484 952 
ovdovělí 126 989 122 066 127 225 

Ženy celkem 5 302 280 5 247 989 5 374 026 

 z toho 

svobodné 1 724 468 1 725 980 1 896 044 

vdané 2 548 988 2 373 083 2 205 513 

rozvedené 330 183 459 511 613 157 

ovdovělé 695 114 662 558 636 777 
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V roce 2011 byla intenzita uzavírání sňatků nejvyšší u svobodných mužů ve věku 29  

a 30 let a u svobodných žen ve věku 27 a 28 let. V průměru tedy vstupovali do 

manželství muži ve věku 32,4 let a ženy ve věku 29,6 let. (33) Poměrně homogenní 

bývají v ČR snoubenci také z hlediska svého nejvyššího dokončeného vzdělání. V roce 

2010 měl ženich s nevěstou shodnou úroveň vzdělání u 55,5% sňatků, u dalších 38% 

párů novomanželů byl rozdíl v úrovni vzdělání jen jednostupňový. (30)  

V roce 2011 bylo uzavřeno 45,1 tisíc manželství, tedy o 1,6 tisíc méně než v roce 2010. 

Byl tak opětovně překonán historicky nejnižší počet sňatků od roku 1918. 

 

Graf 2: Vývoj sňatků a rozvodů v České republice od roku 1989  

Zdroj: vlastní zpracování dle (33) a (35)  

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že pokles intenzity sňatečnosti je dlouhodobý. Naopak 

tomu počet rozvodů se jeví jako stabilní, pohybující se v průměru okolo 30,8 tisíc 

rozvedených manželství ročně. ČSÚ uvádí, že podíl manželství ukončených rozvodem 

(tzv. úhrnná rozvodovost) je nyní 46,2%. Dá se tedy říci, že 7 z 10 svateb se rozvede 

v průměru po 12,9 letech manželství. (33) Přitom 2/3 návrhů na rozvod podaly 

v posledním sledovaném roce ženy. Pokud by současný trend sňatečnosti  

a rozvodovosti pokračoval, stala by se Česká republika do dvou let první zemí na světě, 

kde počet rozvodů přesáhne počet svateb. (53)  
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Makroekonomické charakteristiky trhu práce 

Trh práce ČR byl od počátku 90. let minulého století poznamenán závažnými problémy 

a deformacemi. V prvních letech ekonomické transformace sice převládala nízká míra 

nezaměstnanosti, ale její udržování bylo poznamenáno řadou jednorázových  

a neopakovatelných okolností. (43) 

 

Graf 3: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst  

  Zdroj: vlastní zpracování dle (46) 

Nejzásadnější změnu zaznamenal trh práce mezi roky 2008 a 2009. V roce 2008 se 

Česká republika vyznačovala vysokou mírou zaměstnanosti a především velmi nízkou 

mírou nezaměstnanosti. Avšak vliv celosvětové ekonomické krize v roce 2008 

s dopadem na Českou republiku především v roce 2009 přinesl extrémní propad úrovně 

zaměstnanosti a tím i relativně významný vzestup obecné míry nezaměstnanosti. (20) 

Od července 2010 se trh práce již poněkud stabilizuje, nicméně až do konce roku 2011 

se celková situace na českém trhu práce navzdory pominutí recese příliš nezlepšila. (43)  

Tabulka 6: Míra nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2011  

Míra nezaměstnanosti v % 
Uchazeči o 
zaměstnání 

Z toho v % Počet 
uchazečů 
na 1 volné 

místo Celkem Ženy Muži Ženy 
Absolventi a 

mladiství 
OZP 

8,6 9,8 7,7 508 451 49,2 6,6 12,4 14,2 

Zdroj: vlastní zpracování dle (46) 
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Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,3%), 

Praha západ a hlavní město Praha (shodně 3,9%) a Mladá Boleslav (4,6%). Naopak 

nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v okresech Jeseník (16,8%), Bruntál (16,5%), Most 

(15,6%), Hodonín (14,5%) a Znojmo (14,1%). (46) 

Sociálně kulturní aspekty 

Životní úroveň 

Životní úroveň je významným ukazatelem koupěschopnosti obyvatelstva. Z níže 

uvedené tabulky si lze všimnout každoročního nárůstu počtu domácností. Přestože se 

peněžní příjmy domácností zvyšují, prosincové šetření životní úrovně pořádané 

Centrem pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zjistilo, že pouze 38% lidí má 

dobrou životní úroveň své domácnosti. Naopak tomu 20% českých občanů považuje 

životní úroveň své domácnosti za špatnou a 42% ji charakterizuje za ani dobrou, ani 

špatnou. Celkově se životní úroveň obyvatel zlepšuje s rostoucím příjmem či stupněm 

dokončeného vzdělání a naopak se zhoršuje se zvyšujícím se věkem. (29) 

Tabulka 7: Příjmy domácností v letech 2005 – 2010  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Počet domácností: 
   celkem 4 012 695 4 027 670 4 043 341 4 081 852 4 116 364 4 149 665 
Peněžní příjmy domácností (Kč/osoba/rok): 
   hrubé  125 386 131 812 140 823 153 826 164 105 166 087 
   čisté  103 991 109 059 118 027 127 956 139 733 143 118 

Zdroj: vlastní zpracování dle (36) 

Ačkoliv mzdy stále rostou, za posledních 10 let rostly nejnižším tempem, viz graf 4. 

V roce 2011 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda výše 24 319 Kč. 

V meziročním srovnání činil přírůstek 522 Kč. Reálná mzda, jež je ukazatelem životní 

úrovně vzrostla jen o 0,3%. Životní úroveň roste tedy velmi mírně a bez ohledu na 

zvýšení hodnoty průměrné mzdy reálné mzdy všem klesají. (46) 
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Graf 4: Vývoj nominálních mezd v letech 2000 – 2011 

  Zdroj: vlastní zpracování dle (37) 

I když jsou sociální rozdíly v České republice ve srovnání s evropským průměrem 

relativně malé, tak na průměrnou mzdu nedosáhnou dvě třetiny lidí. Přesto dle statistiky 

patří ČR mezi evropské země s nejnižší mírou chudoby (9,7%). (34) Rok od roku se 

také prohlubují platové rozdíly podle toho, v jakém kraji lidé pracují a v jakém oboru si 

vydělávají. Nejméně se vydělává v Karlovarském (20 952 Kč) a Pardubickém kraji 

(21 454 Kč), nejvyšší měsíční příjmy jsou v Praze (31 109 Kč).  

 

Graf 5: Průměrná mzda v jednotlivých krajích v roce 2011 

Zdroj: vlastní zpracování dle (37) 

11 000 Kč

14 000 Kč

17 000 Kč

20 000 Kč

23 000 Kč

26 000 Kč

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vývoj  nominálních mezd v letech 2000 - 2011

20 000 Kč

22 000 Kč

24 000 Kč

26 000 Kč

28 000 Kč

30 000 Kč

32 000 Kč

Průměrná mzda podle krajů v roce 2011



Analýza problému a současné situace 

-48- 

Co do profesí se nejvíce vydělává v oblasti nemovitostí, peněžnictví a pojišťovnictví,  

informačních a komunikačních činnostech, ale i v obchodě. Vysoké platy dosahují také 

profese zajišťující výrobu a rozvod elektřiny, plynu a tepla. Nejnižší výdělky v minulém 

roce byly zaznamenány v oboru ubytování, stravování a pohostinství. Rovněž  

i v administrativních a podpůrných činnostech.  

Populační politika 

Českou společnost a její ekonomiku v nejbližších desetiletích ovlivní demografický 

vývoj. Klíčovou tendencí bude stárnutí populace. Tento budoucí vývoj české populace 

odhaduje projekce obyvatelstva do roku 2065 vytvořená Českým statistickým úřadem. 

Podíl mladších věkových skupin na celkové populaci bude klesat na úkor starších 

ročníků. Tento vývoj má výrazné implikace pro sociální systém, zejména financování 

důchodů a zdravotní péče. Nicméně výrazně se dotýká také trhu práce. V současné době 

je ČR na vrcholu počtu obyvatel v produktivním věku. Změna průměrného stáří 

pracovních sil může změnit odvětvovou strukturu ekonomiky ve spojitosti s fyzickými 

možnostmi pracovních sil a ovlivní také strukturu poptávky. Lze se domnívat, že 

zvyšování průměrného stáří nahrává vyššímu podílu sektoru služeb na tvorbě přidané 

hodnoty na úkor podílu průmyslových odvětví. (43) 

3.3.2 LEGISLATIVNÍ ASPEKTY  

Základní rámec legislativních aspektů pro oblast podnikání představují: Zákon  

č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Zákon 

č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Obchodní zákoník  

č. 513/1991 Sb., Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní 

a poplatků a další. Mimo těchto zákonů neexistuje specifická legislativa, která upravuje 

činnost svatebních agentur. Svatební agentura je instituce, která zajišťuje dodání služeb 

různého charakteru a podle přání zákazníka, k čemuž se váží i různé obory činností 

zařazené v klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE. 
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3.3.3 EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Základní hodnocení makroekonomické situace 

Ačkoliv světová ekonomika se zvolna zotavuje z recese, k níž došlo v důsledku krize na 

finančních trzích, tak na základě posledních zveřejněných informací z počátku tohoto 

roku to vypadá, že evropská ekonomika opět upadá do recese a s sebou bohužel táhne  

i Českou republiku. Ve výsledku to bude mít za následek další ubývání zakázek firmám, 

které budou na vzniklou situaci reagovat propouštěním, čímž vzroste opět 

nezaměstnanost. (56) 

 

Graf 6: Vývoj HDP a inflace v letech 2002 – 2011  

 Zdroj: vlastní zpracování dle (46) 

Na nepříznivou situaci vývoje ekonomiky reaguje i vývoj HDP, jenž v posledních letech 

poukazuje na zpomalování růstu výkonnosti ekonomiky. Prvořadou příčinou zpomalení 

HDP ČR je tuzemská poptávka, především pokles spotřeby domácností a zvýšení 

schodku státního rozpočtu. (39) 

Průměrná míra inflace v roce 2011 byla o 0,4 procentního bodu vyšší než v roce 2010. 

Výrazně nad průměrem byl růst cen potravin, služeb souvisejících s bydlením a cen 

dopravy. Dá se říci, že růst cen služeb za poslední čtyři roky byl pomalejší než růst cen 

zboží. Z hlediska inflačního vývoje od roku 2002 byla inflace v roce 2011 

podprůměrná. (40) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Tempo růstu ekonomiky 

V posledních deseti letech rostla česká ekonomika průměrným tempem 3,4% ročně. 

Avšak dle demografické projekce ČSÚ lze usuzovat, že k prvnímu zpomalení dojde 

v letech 2015 – 2020 v souvislosti s odchodem silných ročníků z 50. let minulého století 

do penze, kdy tempo růstu ekonomiky by mělo zpomalit pod 2%. Od roku 2025 se 

začne projevovat úbytek populace v produktivním věku velmi výrazně. Nejvýrazněji se 

demografické procesy projeví v letech 2040 – 2045, kdy by z trhu práce měli odcházet 

lidé narození v druhé silné populační vlně narození v 70. letech minulého století. Tempo 

růstu ekonomiky by se mohlo pohybovat okolo 1,5% ročně. (43) 

Daňové faktory 

 

Graf 7: Vývoj sazeb DPH k 1. lednu příslušného roku v letech 2002 – 2013 

 Zdroj: vlastní zpracování  

Na vzniknuvší ekonomickou situaci reaguje vláda premiéra Petra Nečase různými 

opatřeními vlády, jež se dotýkají různých oblastí. Zejména s účinností od 1. ledna 

tohoto roku došlo ke zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14%. A podle posledních 

informací, tendence sbližování sazeb deklarovaná Ministerstvem financí ČR od  

1. 1. 2013 nevyústí v zánik dvou sazeb, čímž bychom měli jednu jedinou sazbu ve výši 

17,5%, ale naopak dojde ke zvýšení dosavadních sazeb o jeden procentní bod (52).   
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Přístup k finančním zdrojům 

Domácnosti i firmy reagují na vzniklou situaci v ekonomice posilováním úspor. 

Mladým lidem tato situace přináší rizika ve formě zvýšené nezaměstnanosti  

i vzdělaných kvalifikovaných lidí, finanční nedostupnosti bytů pro mladá manželství  

a zvýšených nákladů na založení rodiny. V současné době není pro mladé lidi 

manželství prioritou zejména z toho důvodu, že náš sociální systém podporuje tzv. 

osamělé matky s dětmi, poskytuje jim řadu výhod, aniž by zkoumal, zda opravdu jsou 

podmínky pro čerpání různých sociálních dávek splněny. (51) Pokud se přesto mladý 

pár rozhodne pro vstup do manželství, zpravidla si na veselku našetří. Z průzkumu GE 

Money Bank mezi svatebními agenturami vyplynulo, že lidé začínají na svatbu šetřit 

rok před sňatkem, někdy i déle. Pouze pětina Čechů je ochotna si vypůjčit peníze na 

svatbu od rodičů nebo od banky. Podle stejného průzkumu před čtyřmi lety si lidé dříve 

potřebnou částku spíše půjčovali. (44) 

3.3.4 POLITICKÉ ASPEKTY 

V euforickém roce 1990 bylo uzavřeno na 90,9 tisíc sňatků, přičemž většina z nich byla 

ovlivněna zrušením novomanželských půjček k 1. 1. 1991 a liberalizací cen. Ovšem 

v dlouhodobém měřítku měla tato událost na vývoj sňatečnosti v České republice spíše 

negativní vliv, což dokládá ta skutečnost, že za uplynulých 20 let klesl počet 

uzavřených manželství o 50%. Rozšířit potenciální počet zákazníků svatebních agentur 

napomohl až Zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství, jenž nabyl účinnosti  

1. července 2006. Rovněž na menší nárůst sňatků měl vliv i zákon o dani z příjmů, který 

umožňoval společné zdanění manželů v letech 2004 až 2007. Nicméně po tomto roce 

dochází k opětovnému snižování počtu sňatků i přesto, že většina politických stran 

proklamuje důležitost rodiny, viz např. článek „Rodina, základ státu? Už ne, vědí Češi. 

Dávky nesou víc.“ (45).  

3.3.5 TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY 

Podnikání v oblasti svatebních a společenských událostí vyžaduje určité technologické 

vybavení, které zajistí kompletní zázemí pro svatbu, oslavu či jinou společenskou 

událost včetně nábytku, dekorací, ozvučení a dalšího technického vybavení. Avšak 

samotný vývoj nových inovací v technologii nebude mít podstatný vliv na podnikání. 
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Zakládající firma bude vybavena běžně dostupným hardwarovým a softwarovým 

vybavením včetně připojení k internetu. Svatební agentura CALMË se bude prezentovat 

prostřednictvím vlastních internetových stránek, jež budou mít za úkol oslovit širokou 

veřejnost a propagovat firemní identitu. Stěžejní komunikace bude probíhat dvěma 

hlavními způsoby. A to prostřednictvím online kontaktu a na základě komunikace face 

to face. 

3.3.6 EKOLOGICKÉ A KLIMATICKÉ ASPEKTY 

V posledních letech roste zájem o celkový přístup k přírodě neboli ochraně životního či 

přírodního prostředí především z toho důvodu, že každá ekonomická aktivita jakékoliv 

firmy je ve vzájemné interakci se životním prostředím. Tomuto „trendu ekologie“ 

v posledních třech letech podléhají i svatby. Svědčí o tom tzv. zelené svatby neboli eko 

svatby (57), jejichž původ pramení z Velké Británie. Cílem organizace takovéto svatby 

je nejen znatelně odlehčit životnímu prostředí, ale zároveň snížit náklady spojené 

s přípravami na svatbu na minimum.  

Protože se těší stále větší oblibě svatební obřady pod širým nebem či v zahradních 

altáncích, je na místě brát v potaz i klimatické aspekty, které zásadním způsobem 

ovlivňují sezónnost sňatečnosti. Dle údajů Českého statistického úřadu (30) bývá 

nejvíce sňatků uzavíráno v letních měsících. V posledních čtyřech letech připadá téměř 

polovina všech sňatků jen na tři letní měsíce červen, červenec a srpen. V případě 

zahrnutí i měsíce září, jde o podíl 63-64% všech sňatků. Druhý konec žebříčku měsíců 

oblíbených pro uzavření manželství již několik let obsazují zimní měsíce leden, únor  

a prosinec. Během prvního desetiletí 21. století výrazně posílil na své „oblíbenosti“ 

měsíc květen, i když stále patří mezi méně využívané měsíce pro uzavření manželství.  
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3.4 ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ 

Analýza oborového okolí je provedena dle Porterovy analýzy pěti sil. Porterův model 

konkurenčního prostředí umožňuje analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit 

příležitosti a ohrožení podniku. Rivalita trhu závisí na působení a interakci základních 

sil, kterými jsou konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty. 

3.4.1 SÍLA Č. 1: RIZIKO VSTUPU POTENCIÁLNÍCH KONKURENTŮ 

Jak snadné nebo obtížné je pro nového konkurenta vstoupit na trh? 

Podmínky pro vstup do oblasti poskytování služeb svatebního charakteru nejsou složité. 

Zájemci musí splňovat podmínky k provozování živnosti nebo právní formy dle 

obchodního zákoníku. Navíc náklady na vstup do tohoto odvětví jsou bez ohledu na 

zvolenou formu podnikání poměrně nízké, protože na jednotlivé služby nemá firma jako 

jejich realizátor žádné náklady až do doby, kdy si je zákazník objedná a zaplatí.  

A pokud takové náklady přeci jen vzniknou, jsou z větší části hrazeny dodavatelům až 

po obdržení platby za jejich realizaci, popřípadě je tato situace řešena výběrem zálohy 

od klienta s následným doplatkem.  

Počet nově vstupujících konkurentů na trh dle vlastního výzkumu v posledních třech 

letech klesá a většina ze stávajících konkurentů vykazuje trvalý růst nebo stagnaci. 

Nové subjekty se zpočátku specializují jen na určité druhy služeb, proto je nutné, aby 

svatební agentura dbala po celou dobu své existence na jejich kvalitu a rozmanitost. 

V této oblasti je totiž velice důležitá spokojenost zákazníků, které si nová agentura na 

trhu musí získat. Zpravidla bývá vstup nové firmy na trh podnícen strategií nízkých 

nákladů a neméně důležitá je také pozice vlastního image, proto by měla být kladena 

velká váha na reklamu a propagaci. 

Jaké existují bariéry vstupu? 

Z hlediska makro-prostředí jsou bariéry vstupu, které mohou být potenciální překážkou 

na cestě k zisku a spokojeným zákazníkům, popsány výše v SLEPTE analýze. 

Z hlediska mikro-prostředí se jedná obzvláště o dodavatele, kteří mohou v případě 

nesplnění slibu danému klientovi ohrozit pověst firmy. 
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3.4.2 SÍLA Č. 2: RIVALITA MEZI STÁVAJÍCÍMI KONKURENTY 

Je mezi stávajícími konkurenty silný konkurenční boj? 

Mezi společnostmi působícími na trhu v oblasti poskytování svatebních služeb rivalita 

samozřejmě existuje. Dokonce lze říci, že se zde vyskytuje takové množství firem, které 

je přiměřené poptávce, pokud ji dokonce nepřevyšuje. Vzhledem k zaměření firmy na 

nové služby, které se v tomto segmentu prozatím nevyskytují nebo se vyskytují jen 

zřídka, lze očekávat, že rivalita bude spíše nízká. Každopádně i tady stejně jako v jiném 

odvětví platí, že se každá společnost snaží dosáhnout co nejlepších výsledků a zaujmout 

tak co největší místo na trhu. Avšak tato rivalita je považována za zdravou, která 

podněcuje ostatní firmy k neustálému zlepšování poskytovaných služeb. Firmy si tak 

netvoří mezi sebou nepřátelské prostředí a každá si stanovuje cenovou politiku podle 

vlastní strategie s přihlédnutím na ceny konkurence. Povětšinou ale nemají svatební 

agentury stanoveny pevné ceny, neboť každá svatba je zcela individuální věc. 

Je na trhu jeden dominantní konkurent? 

Na trhu neexistuje jeden jediný konkurent, který by byl ve svém postavení silně 

dominantní a tuzemskému trhu tak výrazně vládl. Jelikož se nově vznikající firma bude 

zaměřovat na segment služeb, které budou prozatím na trhu ojedinělé, tak se její přímá 

konkurence špatně analyzuje. Z tohoto důvodu je třeba potenciální konkurenci sledovat 

a segmentovat dle:  

a) druhu konkurence 

- svatební agentury 

- společenské agentury 

- svatební salony 

- půjčovny společenských oděvů 

- školy pro nevěsty, které jsou určeny pro nevěsty, jež chtějí vše spojené se 

svatbou si zařídit a zorganizovat samy, ale potřebují poradit s tím, jak na to, 

kde začít a jak postupovat. Na tuzemském trhu tuto službu poskytuje 

Svatební agentura Freylach (www.freylach.com) a Cosmopolites´ Wedding 

(www.skola-nevest.cz). 
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- specializované internetové servery, kde snoubenci naleznou podrobné rady, 

návody a triky, jak si zařídit svatbu svépomocí, viz např. sociální síť 

sdružující zejména nevěsty provozovaná firmou Asmira, s. r. o. 

www.beremese.cz a další. 

- specializované internetové katalogy, které obsahují katalogy firem nabízející 

služby nejen pro svatby a svatební přípravy. Tyto tzv. tipy na dodavatele lze 

najít např. na serveru VšeProSvatby.cz. 

- jednotliví svatební koordinátoři, kteří nabízejí své služby na základě 

živnostenského oprávnění.  

- ubytovací a restaurační zařízení, které nabízí i služby v oblasti organizace 

svateb. 

- ostatní (tj. např. kadeřníci, vizážisté, fotografové s rozšířenou působností…). 

 

b) geografického umístění 

Výsledkem vlastního zkoumání trhu je i přesnější představa o počtu svatebních 

agentur na našem trhu a jejich geografickém umístění, které je názorně 

vyobrazeno na obr. 4.   

Obrázek 4: Geografické umístění svatebních agentur 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Lze tedy konstatovat, že z geografického hlediska se naprostá většina z nich 

rekrutuje v hlavním městě a Jihomoravském kraji. Kdežto v Karlovarském  

a Libereckém kraji jsem nenašla působení ani jedné svatební agentury. 

 

c) míry ohrožení 

Z celkového počtu 74 analyzovaných agentur představuje přímé ohrožení 

svatební agentka Mgr. Jana Hanzelková z Olomouckého kraje, která nabízí 

podobnou paletu služeb, jež budou základními službami nově vznikající 

agentury. Dále ohrožení představuje agentura NAЇVE s. r. o., která vévodí 

zejména Jihomoravskému kraji, ale svou působnost směřuje i na hlavní město 

Praha. Ze specializovaných serverů přímou konkurenci představuje výše 

zmíněný server VšeProSvatby.cz, který je svým charakterem podobný 

zamýšlenému projektu svatební agentury CALMË. Jisté ohrožení představují i 

tyto servery:  - www.svatby.cz – kompletní svatební servis  

- www.svatba.cz – nástroj na organizaci svateb  

- www.svatbaonline.cz – webový průvodce svatbou  

3.4.3 SÍLA Č. 3: SMLUVNÍ SÍLA ODBĚRATELŮ 

Jak silná je pozice odběratelů? 

Odběratelé v tomto oboru podnikání hrají velmi důležitou roli. Podnikání je zaměřeno 

na spotřebitelský trh tedy trh koncových zákazníků a ti mají díky velkému množství 

konkurence možnost výběru a proto je jejich pozice velice silná. Tyto zákazníky spojuje 

to, že se již nevracejí nebo se vracejí po delším časovém období. Je tedy nutné sledovat 

neustále trendy a flexibilně se přizpůsobovat požadavkům trhu tak, aby byly naplněny 

zákazníkovy potřeby. Svatba je totiž pro mnohé jen jedinkrát za život, a pokud se pro ni 

už rozhodnou, jsou ochotni do ní investovat poměrně hodně peněz.  

Předpokladem úspěšného podnikání je správné vymezení cílového segmentu zákazníků. 

V České republice podobně jako jinde ve světě, je svatební obřad, jeho přípravy  

a organizace doménou žen a převážně na tuto cílovou skupinu bude činnost svatební 

agentury zaměřena. Ovšem určitá pozornost bude věnována i skupině mužů. Potenciální 

trh tvoří obyvatelé celé České republiky, tj. ženy a muži pohybující se v průměrném 
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věku 20 – 35 let. Ze statistiky ČSÚ (38) vyplývá, že v republice žilo k 31. 12. 2010 

v této věkové skupině 720 336 žen a 941 939 mužů. Potenciální trh je tedy tvořen 

1 662 275 zákazníky. Přitom odhaduji na základě výše provedeného marketingového 

průzkumu, že o nabídku služeb nebude mít zájem přibližně 50% potenciálních 

zákazníků. Dále předpokládám, že přibližně 11% potenciálních zákazníků zvolí jiný 

druh nabídky služeb, než které bude nabízet svatební agentura CALMË. Předpokládám, 

že zájem o nabízené služby projeví přibližně 30% žen a 9% mužů. Oblast potenciálních 

zákazníků se tedy snižuje přibližně na 289 000. 

Pokud bych ovšem přihlédla ke skutečnosti, že v roce 2011 se dle údajů ČSÚ 

uskutečnilo 45 137 sňatků a dle vlastní analýzy konkurence na trhu působí 74 

svatebních agentur, nabízí trh 610 potenciálních zákazníků, jenž se s přihlédnutím  

k výsledku marketingového průzkumu snižuje na 238 zákazníků. 

Přesnější specifikace cílových skupin je následující (18): 

Cílová skupina: 

a) primární 

���� zasnoubené ženy žijící na území České republiky: tj. ženy 

- které žijí v dlouhodobém partnerském vztahu 

- které jsou lépe finančně zabezpečené, tzn., že jejich průměrný měsíční 

příjem dosahuje alespoň výše průměrné mzdy, která v roce 2011 činila 

24 319 Kč (46) 

- které nemají žádné specifické povolání, vyhraněné zájmy či životní styl 

- jež se více zajímají o módu 

b) sekundární 

���� snoubenecké páry 

���� osoby úzce spojené s organizací a přípravou svatby. U nás bývá velice často 

organizace svatebních příprav svěřována do rukou svědků, zejména pak 

svědka nevěsty. Zdaleka ale není výjimkou také angažovanost maminky 

nebo jiných příbuzných ženského pohlaví. 

Nabídky služeb mohou využít samozřejmě ženy a muži všech věkových kategorií 

(samozřejmě s výjimkou věkové kategorie do 18 let) a rodinných stavů. Není totiž nikde 
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psáno, že by se rozvedení nemohli znovu vdát či oženit a že manželé setrvávající např. 

ve 20 letém manželském svazku si nemohli obnovit slib.  

Mohou spolupracovat a objednávat větší objemy? 

Určitě ano, neboť tato možnost spolupráce bude představovat jednu z taktik získání 

konkurenční výhody na trhu. Při vytvoření větší skupiny zákazníků, kteří budou 

odběrateli většího množství služeb, tj. online kurzu, svatebního semináře atd. lze 

předpokládat poskytnutí slevy. 

3.4.4 SÍLA Č. 4: SMLUVNÍ SÍLA DODAVATELŮ 

Jak silná je pozice dodavatelů? 

Z hlediska dodavatelů existuje na trhu svatebních služeb velká konkurence, takže ano, 

pozice dodavatelů je silná. Škála těchto dodavatelů se pohybuje od drobných a malých 

podnikatelů až po velké dodavatele, kteří působí po celé České republice. Konkurují jak 

z hlediska ceny, tak z hlediska kvality výrobků a služeb, avšak ne natolik, aby mohli 

ohrozit firmu při vstupu na trh.  

Dodavatelé jsou velmi důležití pro provoz firmy, proto je velmi důležité zjistit možnosti 

spolupráce v této oblasti. Tzn. zjistit, s jakými dodavateli je vhodné navázat spolupráci, 

jaké jsou jejich obchodní podmínky a jaké podmínky lze v prospěch obou stran 

vyjednat, jaká je kvalita jimi nabízených služeb a produktů a také jaká je s nimi 

komunikace.  

Jedná se o monopolní dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 

Rozhodně žádný z dodavatelů není monopolní. Protože existuje velké množství 

dodavatelů, kteří mohou poskytnout potřebné produkty a služby, nejsou náklady na 

přechod ke konkurenci nikterak vysoké. Lze mezi nimi volit a ceny tak snížit na co 

možná nejnižší hranici, čímž mohu poskytnout klientovi poměrně výraznou finanční 

úlevu. 
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3.4.5 SÍLA Č. 5: HROZBA SUBSTITUČNÍCH PRODUKTŮ 

Jak snadno mohou být naše produkty a služby nahrazeny jinými? 

Služby v tomto oboru podnikání mohou být nahrazeny jinými velice snadno, očemž 

svědčí např. článek „Svatby by mohla nahradit registrace. Čechům se totiž do sňatků 

nechce“ (54) nebo např. novinka britského inženýra Sama Lanyona, který přišel 

s nápadem tzv. svatebních automatů (55). Ať tak či onak, vždy bude záležet na 

preferencích a představách klientů, které z nabízených služeb na trhu si vyberou. Sice 

neexistuje způsob, kterým by šlo učinit služby svatebního charakteru nenahraditelnými 

či nepostradatelnými, existuje však způsob jak je udělat pro potenciální zákazníky 

přitažlivými. Může se jednat např. o různé obchodní a ekonomické taktiky, jako je 

poskytnutí sezónní slevy. Jednou z možností je také vybudování silné obchodní značky, 

která bude v zákazníkovi evokovat kvalitu/originalitu služeb, do kterých rád investuje, 

aby si dopřál to, po čem touží. 

 

3.5 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je základní metodou pro posouzení silných a slabých stránek 

podnikatelského záměru a budoucí firmy. Dále identifikuje příležitosti a hrozby, kterým 

bude firma vystavena ve vnějším prostředí. Velmi často bývá také používána jako 

nástroj pro stanovení strategické analýzy.  

Níže uvedené faktory SWOT analýzy obsahují i své zdůvodnění, proč se o daný interní 

faktor či externí vliv jedná. 

3.5.1 SILNÉ STRÁNKY 

Nové služby 

ZDŮVODNĚNÍ: Originalita služeb, které zatím na trhu nejsou běžně poskytovány, 

patří mezi největší silnou stránku firmy. Poskytnutí nových služeb, případně odlišení 

stávajících služeb na trhu od konkurence je důležité jak z pohledu zákazníka, který si 

může přát kompletně se odlišit od všech svateb, které kdy zažil či zahlédl nebo naopak 

přesně nějakou z těchto svateb napodobit, tak z pohledu firmy, která si tak buduje svoji 
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pověst. Poskytováním těchto netradičních služeb tak firma vyhoví požadavkům 

zákazníků, zlepší své jméno na trhu a stane se tak více konkurenceschopnou. 

Elán a nadšení pro práci 

ZDŮVODNĚNÍ: Mnoho lidí dá na první dojem a zvlášť při objednávání služby 

osobního charakteru, jež má pro ně mimořádný význam. Při výběru svatebního 

koordinátora velmi záleží na tom, jak na daný pár zapůsobí – nejlepší je ten, ze kterého 

čiší elán a nadšení pro práci kterou dělá. Plánování svatby vyžaduje profesionální  

a lidský přístup a smysl pro detail. 

Kreativní a originální přístup 

ZDŮVODNĚNÍ: Stále více lidí se chce od ostatních lišit, chtějí vyčnívat, chtějí se 

chlubit. Kreativita a originalita patří mezi zásadní požadavky zákazníků na firmu. Ať už 

se jedná o zorganizování malé, elegantní svatby nebo velké svatby např. v secesním 

stylu, vždy je třeba ji alespoň částečně odlišit od všech předchozích obřadů, které firma 

organizovala. 

Maximální vstřícnost vůči zákazníkovi 

ZDŮVODNĚNÍ: Nejdůležitější při plánování svatby bude se přiblížit klientům tak, 

abych s nimi sdílela stejnou vlnu a společnou představu o jejich svatebním dnu. 

Znalost trhu a trendů 

ZDŮVODNĚNÍ: V dnešní době, kdy se chce každý pár odlišovat a mít jinou svatbu než 

všichni před ním, je povinností svatební agentury znát jak tuzemský, tak zahraniční trh  

a sledovat či dokonce předpovídat jeho trendy. 

Propracovaná komunikační strategie 

ZDŮVODNĚNÍ: Jsem si vědoma nutnosti volby správné a propracované techniky 

komunikační strategie. Proto bude sestavena člověkem, který je v oboru marketingové 

komunikace odborníkem. Sestavený komunikační kanál bude odpovídat charakteru 

definované cílové skupiny, čímž se podaří přilákat více potenciálních zákazníků. 

Sjednání velkoobchodní spolupráce s dodavateli 

ZDŮVODNĚNÍ: Svatba není levná záležitost, kterou si uvědomuji nejenom já, ale  

i ostatní. Stále v lidech dřímá přesvědčení, že využít služeb svatební agentury = další 
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výdaje navíc. Není tomu ale tak, opak je pravdou. Smluvní ceny jsou s dodavateli 

nastaveny tak, aby objednané služby vyšly levněji, než když si je snoubenci objednají 

přímo od dodavatele sami. Rovněž mají snoubenci záruku, že dodavatelé nabídnuti 

svatební agenturou jsou ověřeni a dostane se jim co nejvyšší kvality. 

3.5.2 SLABÉ STRÁNKY 

Minimální zkušenosti v oboru podnikání 

ZDŮVODNĚNÍ: Lidé zpravidla chtějí pro odvedení práce, jež si objednají, 

profesionály. Zkušenosti z oboru jim poskytnou jistotu, že jejich svatební den bude 

vydařený.  

ŘEŠENÍ: Firma své první zkušenosti získá ještě před samotným zahájením 

podnikatelské činnosti, kdy v rámci své propagace zorganizuje několik svateb zdarma 

výměnou za kladné reference. Další zkušenosti a reference se bude snažit získat vhodně 

nastavenou komunikační strategií, která přiláká nové zákazníky. 

Nutnost vybudování dobrého jména začínající firmy 

ZDŮVODNĚNÍ: K nově vznikajícím firmám mívají lidé povětšinou nedůvěru, neví co 

od nich očekávat, nakolik jsou spolehlivé atd. 

ŘEŠENÍ: Je nutné správně sestaveným komunikačním kanálem oslovit cílovou skupinu 

a ujistit ji, že se mohou na svatební agenturu spolehnout. Dále je třeba se snažit, aby 

veškeré služby byly odváděny tak, aby získané reference byly vždy příznivé.  

Získání zákazníků závislé na účinnosti reklamní kampaně 

ZDŮVODNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že potenciální zákazníci se o služby svatebního 

charakteru zajímají většinou krátce před svou svatbou, nemají vždy šanci řádně 

zanalyzovat trh a vybrat si pro ně vhodnou agenturu, natož nemají někdy i ponětí o tom, 

jaké služby tento obor nabízí a jak si lze přípravy na svatbu zpříjemnit a učinit ji ještě 

lepší a originálnější než by si ji zařídili sami. 

ŘEŠENÍ: Nastavit reklamní a marketingovou kampaň tak, aby oslovila definovanou 

cílovou skupinu. 

Nízké povědomí lidí o výhodnosti využití služeb svatební agentury 

ZDŮVODNĚNÍ: I přes fakt, že svatební agentury v České republice existují již řadu let, 

při zařizování svateb se Češi spoléhají spíše sami na sebe či na své přátelé. V zahraničí 
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je přitom trend spíše opačný. Svatební agentury se využívají daleko častěji než 

v tuzemsku. Důvodem tohoto rozdílu může být fakt, že Češi jsou o agenturách resp. 

jejich službách málo informováni, neznají výhody využití profesionálních služeb a stále 

si na tyto služby „zvykají“ a překonávají nedůvěru. I přes tyto důvody se však trend 

organizace svateb v České republice pomalu mění k lepšímu. Zákazníci pomalu 

překonávají typickou „nedůvěru“ z novinek a „nedůvěru“ se svěřením organizace 

vlastní svatby cizímu člověku. 

ŘEŠENÍ: Vhodně nastavenou marketingovou kampaní se snažit dostat do povědomí 

lidí, že na trh vstoupila nová firma, která nabízí služby, jež i když se na první pohled 

nezdá, jsou zejména ekonomicky výhodné. Je třeba lidem nenásilnou formou ukázat, že 

se těchto služeb nemusejí bát, že přípravy na svatbu i svatbu samotnou si lze užít, mít ji 

krásnou atd. 

Omezená kapacita 

ZDŮVODNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že cílem firmy je velký důraz na kvalitu 

poskytovaných služeb a ne na kvantitu získaných zakázek, je z tohoto důvodu omezeno 

uspořádání svateb, obzvláště svateb, jež budou náročnější na organizaci, na jednu týdně. 

Avšak ostatní služby v tomto rozsahu omezeny nebudou. 

ŘEŠENÍ: Po zaběhnutí firmy nebo v případě velkého zájmu ze strany zákazníků, přijme 

firma nové zaměstnance, kteří pomohou pružně reagovat na potřeby a požadavky 

zákazníků, kdy se bude moci rozšířit kapacita na uspořádání více než jedné svatby za 

týden. 

3.5.3 PŘÍLEŽITOSTI 

Zvýšené povědomí o svatebních agenturách 

ZDŮVODNĚNÍ: Správné využití komunikačních kanálů a zvýšení povědomí zákazníků 

o nabízených službách představuje příležitost k získání řady potenciálních zákazníků. 

Příkladem zvyšování povědomí a zároveň i důvěry v agenturu může být bezplatné 

poradenství, které firma nabízí. Dále uveřejňování veškerých hodnotných informací  

a referencí na internetových stránkách, pořádání vlastních výstav či eventů, poskytování 

rozhovorů pro média, atd. Využití těchto komunikačních prostředků dopomůže ke 

zvýšení povědomí veřejnosti o nabízených službách a motivaci k jejich využití. Pokud 
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se firmě podaří zákazníkům vysvětlit, v čem jsou jejich služby pro ně přínosné – tedy 

ušetření času, energie i peněz, může získat řadu zakázek a upevnit postavení na trhu. 

Malá konkurence a nenasycený trh 

ZDŮVODNĚNÍ: Jak vyplývá z předchozích analýz, konkurence je na vybraném trhu 

relativně malá. V současné době neexistuje jedna či dvě silné firmy, které by trh 

ovládaly, ale spíše na něm funguje řada menších firem a živnostníků. Potenciál trhu je 

přitom značný a poptávka po nabízených službách stále roste. Přestože poptávka po 

službách svatební agentury závisí na mnoha faktorech (finanční náklady, trendy, různé 

možnosti sňatků…), tradiční svatební obřady jsou však stále nejrozšířenějším typem 

sňatku a existuje řada potenciálních zákazníků, kteří hledají kvalitní služby za dostupné 

ceny. Pokud tedy firma vstoupí na trh v tuto dobu, kdy trh nedosahuje svého plného 

potenciálu, bude budovat své dobré jméno a pověst, má šanci stát se jedničkou ve svém 

oboru za několik málo let, kdy může být trh plně rozvinut. Firma tak bude oproti 

konkurentům zaujímat strategickou pozici. 

Spolupráce se zahraničím 

ZDŮVODNĚNÍ: Značnou příležitostí může být využití služeb a trendů ze zahraničí. 

Především v západních zemích Evropy jsou služby svatebních agentur daleko častěji 

využívány než v České republice. Navázání kontaktů s novými dodavateli a odborníky 

ze zahraničních zemí může firmě zajistit jak originalitu v nabízených službách, tak 

zlepšení pověsti a přístup k novým trendům a vývoji v odvětví. S tím je spojená  

i spolupráce se zahraničními svatebními agenturami jako taková. Spolupráce může být 

založena na základě výměny informací, nákupu služeb, pořádání eventů, atd. Všeobecně 

by se dalo říci, že veškeré trendy ve většině odvětví postupují ze západu na východ. 

Svatební průmysl není výjimkou. Spolupráce se zahraničními agenturami může firmě 

zajistit informace o novinkách na trhu, o možnostech rozvoje, o případné konkurenci  

a dopomůže tak firmě předvídat budoucí vývoj trhu a učinit kroky, které ji dopomohou 

stát se konkurenceschopnou. 

Vybudování svatebního centra 

ZDŮVODNĚNÍ: V dnešní době, kdy většina lidí dává přednost kvalitě před kvantitou  

a zvykla si na nákupy v obchodních centrech, nabízí se zde příležitost v budoucnu 

zahájit spolupráci s jinými společnostmi. Společnostmi, jež poskytují služby či produkty 
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charakteru týkajících se svatby a života v manželství. Vytvořením této kooperace by 

mohlo vzniknout velké svatební centrum poskytující vše pod jednou střechou.   

3.5.4 HROZBY 

Pokračující „trend“ poklesu sňatečnosti 

ZDŮVODNĚNÍ: Příčinou poklesu sňatečnosti jsou celkové změny v životním stylu 

mladé generace. Jde především o možnost seberealizace v pracovním životě, možnost 

dlouhodobých studijních i pracovních zahraničních pobytů, nechuť podřizovat život 

vnějším autoritám, povinnosti nebo společenským normám. Příčinou jsou ale i vyšší 

finanční náklady nutné na založení rodiny a vysoká rozvodovost, jež vede k rozpadu 

rodin a tím i averzi uzavírat nová manželství.  

ŘEŠENÍ: Jediné východisko řešení spatřuji v prostředí české politiky, jež by provedlo 

změnu v sociálním systému.  

Lidé nebudou chtít za služby tohoto charakteru platit 

ZDŮVODNĚNÍ: Svatby jsou v Česku povětšinou brány jako formální záležitost  

a hlavně jsou zde lidi zvyklí šetřit a co nejvíce si zařizovat svépomocí. Tudíž jim přijde 

zbytečné platit za jakoukoliv další službu navíc, byť jen svatební agentuře, což mimo 

jiné dokládá i výsledek dotazníkového šetření. 

ŘEŠENÍ: Pomocí modelového vzoru poukázat na fakt, proč vynaložené finance za tyto 

služby nejsou zbytečné a že je možné díky nim snížit celkové výdaje za svatbu.  

Nabízené služby nebudou pro zákazníky dostatečně atraktivní 

ZDŮVODNĚNÍ: Nabízený charakter služeb nebude odpovídat představám zákazníka. 

ŘEŠENÍ: Nastavit komunikační kanál tak, aby i potenciální zákazníci, kteří si 

nevyberou z nabízeného portfolia služeb tu svou, nebáli se obrátit na svatební agenturu. 

Vždy bude možné se na čemkoliv domluvit a „ušít nabídku na míru“. 

Kopírování služeb 

ZDŮVODNĚNÍ: V dnešní době technologického rozvoje jsou i nově nabízené služby 

poměrně snadno kopírovatelné. Hrozí tedy riziko, že stávající či dokonce nová 

konkurence okopíruje nové nápady firmy a bude je nabízet na trhu levněji, popřípadě 

vymyslí jinou strategii prodeje, čímž naláká zákazníka ke koupi u ní. Existence vstupu 

nových konkurentů na trh je tedy nejen možná, ale i předpokládaná.  
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ŘEŠENÍ: Být vždy o krok napřed před konkurencí, stávající služby se snažit neustále 

inovovat a vhodně firmu propagovat. Jako prevenci je nutné zajistit pro firmu co možná 

nejlepší zdroje, tedy nasmlouvat všechny potřebné dodavatele a odborníky. V ideálním 

případě by bylo vhodné znesnadnit konkurenci přístup k těmto zdrojům. V praxi by to 

znamenalo pokusit se uzavřít s odborníky ve svém oboru pracovní smlouvu či alespoň 

určitou výhradu, že bude odborník dávat přednost nabídkám firmy a ne konkurence. 

Nedostatečná spolupráce s odborníky 

ZDŮVODNĚNÍ: Nabídka svatební agentury zahrnuje řadu kreativních činností a řadu 

komplexních služeb, které nemusí být na první pohled patrné a které nemůže zajistit jen 

jeden člověk. Například návrh svatebních šatů, vytvoření pozvánek, návrh celkové 

výzdoby svatby,… na tyto činnosti je důležité mít nasmlouvané odborníky v daném 

oboru a to buď formou pracovní smlouvy, nebo outsourcingu. Požadavky 

outsourcingových odborníků však bývají často vysoké a spolupráce s nimi se může 

ukázat jako dosti komplikovaná. 

ŘEŠENÍ: Firma se musí snažit nabídnout nasmlouvaným odborníkům za práci 

odpovídající ohodnocení (nemusí být nutně formou peněz). Co se týká zaměstnanců 

firmy, je třeba je co nejvíce motivovat, posílat na různá školení, umožnit jim přístup 

k novinkám v oboru, poskytnout informace o možném vývoji trhu, atd. Pokud se firmě 

nepodaří tyto profesionály sehnat, vychovat či udržet, hrozí riziko, že se firmě nepodaří 

vybudovat dobré jméno, přijde o zákazníky a nestane se konkurenceschopnou.  

Substituční produkty 

ZDŮVODNĚNÍ: Tradiční svatební obřad je stále nejrozšířenější forma sňatku. Nicméně 

v poslední době se začínají objevovat i nové, netradiční formy jako například tzv. 

svatební automaty. Ačkoliv se jedná o relativní novinku, mohou tyto formy sňatku do 

budoucna způsobit firmě určité potíže. Obzvláště tyto nové alternativy mohou oslovit či 

vyhovovat především mladé generaci, která nemusí tíhnout k tradiční formě sňatku. 

ŘEŠENÍ: Je důležité, aby firma udělala své služby pro zákazníka natolik atraktivní, aby 

splnily jeho přání a požadavky a on tak nepociťoval touhu využít substituty. 
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3.6 ZÁVĚRY PLYNOUCÍ Z PROVEDENÝCH ANALÝZ 

Na základě výše provedených analýz, které byly součástí jak teoretické, tak i této 

analytické části diplomové práce, byly získány dva hlavní zdroje informací, ze kterých 

budu vycházet v následující, poslední kapitole této diplomové práce.  

Tyto zdroje informací lze rozdělit na data: 

� primární  – do této skupiny dat patří nové poznatky získané z dotazníkového 

šetření, ale také z Porterovy analýzy 5 sil a SWOT analýzy. 

� sekundární – tuto skupinu tvoří data, která byla k dispozici již dříve, avšak 

nikdy na jednom místě tak, aby dohromady tvořila dokument, který přináší 

ucelené poznatky pro tvorbu podnikatelského plánu svatební agentury CALMË. 

Tato data byla čerpána z knih a z vyhledaných informací na internetu. 

Oba zdroje informací jsou svou povahou a přínosem velmi významné a mezi 

nejdůležitější poznatky plynoucí z nich patří: 

1) Na základě poznatků plynoucích z teoretické části si jako začínající 

podnikatelka připravující zahájení nového podnikatelského projektu plně 

uvědomuji všechna rizika, ale také i přínosy, které mi může podnikání přinést. 

Přesto věřím v reálnost a úspěch tohoto projektu. 

2) První svatební agentury se u nás začaly objevovat po revoluci a v současné době 

jich na základě informací z provedeného vlastního výzkumu působí v celé České 

republice 74, z nichž 2/3 podniká jako fyzická osoba a 1/3 jako právnická osoba. 

Kromě toho analýza konkurence dále poodhalila, že převážná část se 

z geografického hlediska rekrutuje v hlavním městě a Jihomoravském kraji. 

Přestože samotnou konkurenci nepředstavují jen svatební agentury, ale i jiné 

firmy nabízející zboží či služby v této oblasti podnikání, pohybuje se míra 

ohrožení nově vznikající firmy ve zcela adekvátním rozmezí.  

3) Z marketingového průzkumu vyplynuly mimo jiné tyto nejdůležitější závěry: 

- charakter cílové skupiny, dle pohlaví, věku a místní příslušnosti byl nastaven 

správně, 

- služeb svatební agentury by využilo zhruba 39% dotázaných respondentů, 

přičemž o vlajkové služby bude zájem,  
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- svatba je nejen odrazem finančních možností snoubenců a jejich rodin, ale 

také i jejich vkusu. 

4) Nejdůležitější poznatek vyplývající ze SLEPTE analýzy je ten fakt, že od 

převratu prochází český populační vývoj socioekonomickými změnami. Tyto 

rozsáhlé transformace pozměnily životní podmínky naprosté většině 

obyvatelstva. Lidé mají zejména širší využití možnosti seberealizace 

v pracovním životě, dlouhodobých studijních i pracovních zahraničních pobytů.  

Také rozhodnutí o vstupu do manželství již tolik nezávisí na společenském 

konsensu. Alternativa nesezdaného soužití je nyní pro mnohé mladé lidi určitou 

variantou životního stylu, kdy nechtějí vstupovat do sňatku neuváženě, 

s omezeným rozsahem životních zkušeností a s menší sociální vyzrálostí. 

Zejména z tohoto důvodu, ale i z důvodu poklesu určité ekonomické výhodnosti 

manželství lze pozorovat 20 let trvající pozvolný pokles sňatečnosti. Na druhou 

stranu je ale evidentní, že narůstající věk a finanční stabilita snoubenců, jim 

umožňuje investovat do jeho vstupu větší množství finančních prostředků, což 

dává stávajícím i nově vznikajícím svatebním agenturám určitý signál, že i přes 

finanční krizi mohou být ziskové. 

5) Z Porterovy analýzy 5 sil plyne uvědomění si, že existuje poměrně vysoká 

hrozba substitučních produktů, které mohou nahradit služby v tomto oboru 

podnikání a také to, že pozice koncových zákazníků je velmi klíčová. Proto je 

důležité neustále sledovat trendy a flexibilně se přizpůsobovat požadavkům 

současného trhu. 

6) Ze zpracování SWOT analýzy vyplynulo, že: 

- podporu úspěšnosti tohoto projektu tvoří elán a nadšení zakladatelky pro 

práci, její maximální vstřícnost vůči zákazníkům a uzavření smluv 

s dodavateli tak, aby ceny služeb mohly být nastaveny na co nejnižší 

možnou úroveň nebo alespoň obdobně jako u konkurence, 

- naopak zdrojem obav je ta skutečnost, že vybudovat dobré jméno společnosti 

bude během na dlouhou trať napříč tomu, že lidé nejsou na tyto služby u nás 

prozatím příliš navyklí a zakladatelka nemá žádné zkušenosti. Jistou hrozbu 

představuje i konkurence, která by mohla okopírovat nové nápady firmy  

a vhodnou strategií prodeje nalákat zákazníky ke koupi u ní.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce bude uveden konkrétní podnikatelský plán na založení 

svatební agentury, který je tvořen pro potřeby podnikatele. Struktura podnikatelského 

plánu bude sestavena dle osnovy R. D. Hisricha a M. P. Peterse (Založení a řízení 

nového podniku). 

4.1 TITULNÍ STRANA 

Nově vznikající svatební agentura ponese název CALMË, na němž se zakladatelé 

společnosti domluvili. Společníci jsou dva, kteří jsou zároveň i jednateli společnosti.  

Název:     CALMË – svatební agentura 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

Společníky byla vybrána právní forma společnosti s ručením omezeným. Přes 

nevýhody, které tato forma podnikání přináší, byly důvody tohoto výběru následující: 

���� společníci předpokládají budoucí rozvoj společnosti, 

���� společníci ručí pouze do výše svého nesplaceného základního kapitálu, 

���� společnost může expandovat navýšením vkladů či přistoupením nového 

společníka, 

���� hodnota společnosti se v čase zvyšuje a je tedy ji možné prodat. 

Sídlo společnosti:   Areál IBC, Příkop 4, Brno 

Sídlo společnosti bude uvedené v Office centru areálu IBC. Toto virtuální sídlo 

společnosti splňuje všechny zákonné povinnosti dle příslušných nařízení. Bude 

označeno obchodní firmou a identifikačním číslem. Přijímání zásilek určených na 

adresu sídla společnosti bude přesměrováváno na trvalé bydliště jednatelky. Společnost 

bude spadat pod finanční úřad Brno I. (24) 

Společníci:     Lucie Měřičková se společníkem 

Jednatelé společnosti:  Lucie Měřičková se společníkem 
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Každý z jednatelů je oprávněn jednat samostatně ve všech záležitostech společnosti ve 

vztahu k třetím osobám i ke státním orgánům. Společnost zastupují navenek. 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona. 

V této oblasti podnikání bude držitelem živnostenského oprávnění společník a jednatel 

společnosti Lucie Měřičková, která splňuje všechny podmínky pro jeho získání. 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona jsou 

živností ohlašovací volnou. 

Obory činnosti:   Zprostředkování obchodu a služeb. 

     Poskytování služeb osobního charakteru. 

     Reklamní činnost a marketing. 

     Velkoobchod a maloobchod. 

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 

kurzů, školení, výstav, veletrhů. 

Základní kapitál:   200 000 Kč 

Základní kapitál bude uložen na zvláštní, k tomuto účelu zřízený účet společnosti a to 

v plné výši následně po podpisu společenské smlouvy, a to nejpozději do jednoho 

měsíce následujícího od podpisu. Poměr vkladů společníků bude určovat zároveň i výši 

jejich obchodního podílu. Po zapsání společnosti do obchodního rejstříku se vklady 

stanou obchodním majetkem a společnost s nimi bude moct volně disponovat. 

Vznik společnosti:   Předpokládané datum je k 1. 1. 2013 

Dozorčí rada se zřizovat nebude. 

Prohlášení o důvěrnosti: 

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem obchodního 

tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována nebo 

jakýmkoliv způsobem rozmnožována nebo ukládána v tištěné či elektronické podobě 

bez písemného souhlasu autora. 
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4.2 EXEKUTIVNÍ SOUHRN 

Svatební agentura CALMË, s. r. o. bude založena k 1. 1. 2013 dvěma společníky na 

základě společenské smlouvy. 

Dle statistik se na jednu stranu budoucí vývoj podnikání z důvodu poklesu určité 

ekonomické výhodnosti manželství jeví jako nepříznivý, na druhou stranu je ale 

evidentní, že narůstající věk a finanční stabilita snoubenců umožňuje investovat do jeho 

vstupu větší množství finančních prostředků. V současnosti využívá služeb svatebních 

agentur na 30% budoucích novomanželů a jejich počet neustále narůstá.  

Cílem společnosti je vyplnit mezeru na trhu, která spočívá na zaměření se na 

komplexnější a rozsáhlejší nabídku služeb pro nevěsty, které si chtějí zařídit svatbu 

svépomocí. Společnost uvede na trh novou, doposud ojedinělou službu, a to online 

kurzy pro nevěsty. Protože bude většina služeb komunikována prostřednictvím 

internetu, bude společnost působit celostátně, v čemž je spatřována konkurenční 

výhoda, neboť ucelená řada svatebních agentur se soustředí pouze na určitý geografický 

segment.  

Produktem společnosti budou tedy služby osobního charakteru, které jsou rozděleny do 

pěti oblastí a jsou převážně určeny pro cílovou skupinu žen pohybující se ve věkovém 

rozmezí 20 – 35 let, které již přemýšlí o svatbě či jakkoliv participují na svatebních 

přípravách. Výjimku tvoří služba zásnuby na míru, která je určena mužům a dále služby 

originální svatební dar a tajemný dárek, které jsou určeny pro ty, kteří chtějí obdarovat  

a překvapit novomanžele. 

Výhody plynoucí z užití služeb pro zákazníka jsou spatřovány v ušetření peněz a času, 

zbavení starostí, poskytnutí garance kvality, klidu a jistoty, splnění snů. 

Finanční prostředky nezbytné pro realizaci podnikatelského záměru budou tvořeny 

vlastními zdroji obou společníků. Základní kapitál ve výši 200 000 Kč bude splacen 

v plné výši po podpisu společenské smlouvy a převeden na bankovní účet společnosti. 

Za účelem posílení finanční situace bude jedním ze společníků navýšen vlastní kapitál 

mimo základní kapitál dobrovolným příplatkem ve výši 300 000 Kč. Společnost nebude 

financována cizími zdroji.  
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4.3 ANALÝZA ODV ĚTVÍ 

Analýza odvětví byla vypracována v kapitole 3 této diplomové práce. Výsledky analýzy 

dokládají tu skutečnost, že i když je svatba pro mnohé páry přežitek, jsou stále zde i ti, 

kteří si chtějí svůj den „D“ užít. A přes objevené mezery na trhu je možné spatřovat 

v tomto odvětví velkou příležitost k podnikání. 

4.4 POPIS PODNIKU 

Nově vznikající svatební agentura, jejíž název, který bude zapsán v obchodním rejstříku 

je CALMË, s. r. o., bude působit celostátně. Vzhledem ke konkurenci a dlouhodobému 

snižování sňatečnosti, je totiž zcela vyloučené zaměřit se pouze na určitý geografický 

segment. Předmětem činnosti této agentury bude poskytování služeb souvisejících se 

zajištěním, koordinací a organizací svateb pro všechny, jež budou chtít spojit své životy 

v jeden. Sídlo firmy bude umístěno v Brně, druhém největším městě České republiky  

a metropoli Jihomoravského kraje. Ze začátku se bude snažit proniknout na trh 

v Jihomoravském a Zlínském kraji, kde bude usilovat o vytvoření si mezi klienty  

a zejména klientkami takového jména, aby postupně bylo možno ke komunikaci 

s potenciálními klienty využívat „word-of-mouth“4 jako hlavního komunikačního 

kanálu. 

4.4.1 VIZE  

Chceme se stát jednou z nejvyhledávanějších svatebních agentur na českém trhu  

a poskytovat svým klientům na profesionální úrovni kvalitní služby a produkty 

s důrazem na maximální optimalizaci jejich rozpočtu. 

4.4.2 MISE  

Posláním společnosti je poskytnout všem typům zákazníků široké spektrum služeb  

a souvisejících produktů s důrazem na jejich přidanou hodnotu a to týmem loajálních, 

                                                 
4 Word-of-mouth, neboli zkráceně WOM se obvykle překládá do češtiny jako „šeptanda“, potažmo se 

jedná o předávání informace z osoby na osobu neformálním způsobem. Tento efekt je základem pro 
buzzmarketing, jehož podstatou je dostat mezi lidi příběh, o kterém si budou chtít povídat a média o 
něm budou chtít psát.  
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kompetentních a motivovaných zaměstnanců, externích spolupracovníků a dodavatelů 

společnosti.  

4.4.3 HODNOTY 

���� nadšení a tvořivost – svou práci děláme vždy s nadšením a láskou. Naše práce 

je pro nás koníčkem a odměnou je pro nás vždy spokojenost našich klientů  

a jejich hostů. Našim posláním a úkolem je zhmotnit klientovy sny a nabídnout 

mu originální řešení a zprostředkovat netradiční zážitek, který zůstane v jeho 

srdci po celý život. 

���� jedinečnost a kvalita - hlavní výhodou našeho týmu jsou schopnosti  

a zkušenosti, které umožňují realizovat jedinečné a kvalitní projekty. Pozorně 

nasloucháme potřebám a očekáváním zákazníků a poskytujeme jim vždy vysoce 

kvalitní řešení a služby. Zákazník se může spolehnout, že všechny jeho nápady  

a připomínky budou vždy vyslyšeny a vyřešeny. Naším cílem je maximální 

spokojenost klientů s odvedenou prací. 

���� odbornost – díky houževnatým sledováním trendů v oboru, vysoké odborné 

kvalifikaci zaměstnanců a získaným zkušenostem jsme schopni porozumět 

přáním každého zákazníka a poskytnout mu komplexní zajištění služeb na 

profesionální úrovni. 

���� poctivost a profesionalita – řešení náročných projektů vyžaduje týmy 

nejlepších profesionálů s bohatými zkušenostmi, a to jak na straně zaměstnanců 

svatební agentury, tak i dodavatelů. Svým zákazníkům vždy poskytneme jen ty 

nejlepší a prověřené odborníky v daném oboru. Chceme, aby pro ně pracovali 

lidé, kteří chápou překážky jako výzvy k dalšímu zdokonalování. 

4.4.4 FIREMNÍ FILOZOFIE 

Každá svatba je jako nová skládanka složená z malých střípků činností, k níž 

přistupujeme jako k jedinečné a neopakovatelné události s ohledem na individuální 

požadavky klienta. Každé klientovo přání je pro nás důležité. Profesionalita, diskrétnost 

a dokonalý zákaznický servis jsou pro nás samozřejmostí. Proto vždy s ohledem na 

klientovu osobnost, vkus a představy vytvoříme jedinečný svatební design v souladu 

s daným rozpočtem. 
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4.4.5 ETICKÝ KODEX  

Účelem etického kodexu je především vymezení etických norem a zásad jednání 

společnosti ve vztahu vůči vnějšímu prostředí a stanovení žádoucích standardů  

a pravidel chování jejich zaměstnanců a třetích subjektů spolupracujících se společností. 

Vedení společnosti přijalo těchto 9 principů dle svatební agentury YachtWedding (42): 

1) „Vždy dbát na řádné profesionální a etické chování. 

2) S klientem vždy řádně prodiskutovat veškeré aspekty nabídky, včetně detailní 

ceny, typu a množství objednávaných služeb a produktů a předmětu smlouvy. 

Cenovou nabídku klientovi prezentovat vždy čestně a otevřeně, nic neskrývat.  

3) V případě sporu vždy dbát o dobro klienta a záležitost urovnat profesionálně  

a bez zbytečného prodlení. 

4) Vždy včas a řádně odpovídat na telefonní hovory a to stávajících stejně jako 

potenciálních klientů. 

5) Přistupovat k jiným svatebním profesionálům vždy čestně a korektně. 

6) Aktivně napomáhat rozvoji svatebního průmyslu pomocí vzdělávání veřejnosti  

a také dalších potenciálních svatebních profesionálů. 

7) Řádně dodržovat všechny zákony a dobré mravy. 

8) Disponovat všemi potřebnými licencemi a povoleními, které ukládá zákon  

a dobré mravy. 

9) Vždy ctít a řádně dodržovat všechny dohody uzavřené s klienty a dodavateli.“  

4.4.6 CÍL  

Hlavním cílem svatební agentury CALMË je nejen získat a udržet si podíl na trhu 

odpovídající jejím možnostem, ale také ji neustále zlepšovat a zajistit ji dlouhodobou 

prosperitu a zviditelnění v daném oboru. Jednotlivé cíle jsou stanoveny dle souhrnu 

pravidel SMART. Tzn., že jsou cíle přesně a srozumitelně popsány, jsou měřitelné. 

Jejich stanovení je reálné a vždy časově ohraničené. 

Dílčími cíli společnosti jsou: 

���� Do dvou let od založení zvýšit obrat 2,5 krát při stejném počtu zaměstnanců. 

���� Do tří let se stát členem Mezinárodní asociace svatebních profesionálů. 
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Cíle v oblasti služeb: 

���� Do dvou let rozvinout služby o SOS svatební servis. 

���� Do tří let začít poskytovat služby i cizincům, jež budou chtít na území České 

republiky uzavřít sňatek. 

Cíle v oblasti financí: 

���� V roce 2013 dosáhnout pozitivního zisku po zdanění. 

���� V roce 2014 dosáhnout zisku po zdanění ve výši 300 000 Kč.  

���� V roce 2015 dosáhnout zisku po zdanění ve výši 600 000 Kč.  

4.4.7 STRATEGIE 

Mezi nejdůležitější vlastnosti svatební agentury bude patřit schopnost dosažení 

konkurenceschopnosti na trhu pomocí strategie diferenciace. Tato strategie bude hlavně 

spočívat v nabídnutí trhu nových služeb, jež se budou zejména zaměřovat na ženy, které 

z jakéhokoliv důvodu nechtějí využívat služeb svatebních agentur, neb tyto služby se na 

trhu prozatím nevyskytují. Mimo to bude agentura nabízet i základní služby, jež bude 

odlišovat od konkurence vysokou úrovní kvality s důrazem na maximální optimalizaci 

rozpočtu klienta. Důrazu na kvalitní a profesionální přístup avšak bude odpovídat i výše 

cen, které se budou pohybovat v průměrných až vyšších cenových relacích. 

4.4.8 STRATEGICKÉ CÍLE 

Pro dosažení strategických cílů bude agentura trvale budovat image firmy, jež bude 

spojený s širokým portfoliem vysoce kvalitních služeb. Níže uvedené strategické cíle 

byly zpracovány a upraveny dle (32). 

Cíl 1: Maximalizovat spokojenost klientů 

a) Poskytovat základní informace zdarma, především prostřednictvím internetu. 

Strategie a prostředky: 

���� poskytnout nezávaznou úvodní schůzku zdarma 

���� veškeré standardní informace včas a bezplatně vystavovat na webové stránce 

���� rozvíjet internetovou prezentaci tak, aby maximálně odpovídala požadavkům 

klientů 
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b) Zkvalit ňovat poskytované služby, inovovat a obohacovat jednotlivé práce  

o nejnovější poznatky. 

Strategie a prostředky: 

���� přistupovat k uspokojování poptávky v souladu s maximálním úsilím zajistit 

spokojenost klienta 

���� absolvovat zahraniční školení a získat certifikát profesionálního svatebního 

koordinátora 

���� neustále sledovat aktuální trendy a požadavky klientů a predikovat jejich 

budoucí vývoj 

���� využívat anket a jiných prostředků k hodnocení spokojenosti klientů  

���� realizovat podněty získané od klientů 

c) Každý realizační výstup zakázky opírat o precizování přání klienta 

vyjádřeného ve zhuštěné formě v příslušné smlouvě. 

Strategie a prostředky:  

���� vytvořit harmonogram svatebních příprav a scénář svatebního dne 

���� sestavit detailní rozpočet 

���� cenovou politiku přizpůsobovat možnostem klienta 

���� průběžně kontrolovat dodržování stanoveného rozpočtu a harmonogramu 

Cíl 2: Zvyšovat prestiž společnosti na národní úrovni 

a) Cíleně posilovat domácí pověst svatební agentury. 

Strategie a prostředky:  

���� usilovat o co nejvyšší počet zákazníků z pohledu kladné reference 

���� prohlubovat komunikační strategii prostřednictvím rozvíjení internetových 

stránek 

���� klást důraz na všeobecnou užitečnost, zviditelnit důležitost a význam instituce 

manželství 

���� přistupovat k médiím aktivně a přátelsky 

���� podporovat a akcentovat výstupy společnosti, které jsou zajímavé, užitečné  

a srozumitelné pro širokou veřejnost 

���� aktivně využívat všech příležitostí veřejně podporujících kvalitu manželství 

���� vytvářet scénáře pro řešení krizových situací 

 



Vlastní návrhy řešení 

-76- 

b) Rozšiřovat informovanost o svatební agentuře jako základním článku. 

Strategie a prostředky:  

���� pravidelně informovat na webových stránkách o významných aktivitách  

���� prosazovat tyto informace v médiích prostřednictvím rozhovorů a zpravodajství 

���� zviditelnit se výhodnou nabídkou přes celebritu 

���� organizovat vlastní svatební veletrhy 

c) Posilovat postavení svatební agentury na tuzemském trhu. 

Strategie a prostředky:  

���� podporovat a podílet se na veřejných akcích pořádaných svatebními agenturami  

���� stát se významnou konkurencí svatebním agenturám a být lepší než odpovídající 

konkurenti 

���� stát se jednou z nejvýznamnějších svatebních agentur na tuzemském trhu  

a realizovat zakázky celostátního významu 

���� zvýšit a upevnit jistotu a důvěru současných i budoucích zákazníků  

a subdodavatelů ve stabilitu, serióznost a solidnost společnosti 

���� reagovat pružně na změny v oblasti svatebního průmyslu, rychle se 

přizpůsobovat novým požadavkům trhu 

Cíl 3: Zvyšovat efektivnost projektů a produktivitu práce 

a) Využívat moderní metody řízení. 

Strategie a prostředky: 

���� aplikovat zásady TQM (tj. zaměření na zákazníka, orientace na procesy, 

odpovědné vedení, naslouchání problémům, rozvíjení znalostí a zapojení 

každého zaměstnance, permanentní zlepšování, inovace, rozvíjení partnerství 

atd.) 

���� systematicky zavádět metody finančního řízení (tj. plánování, rozpočtování, 

řízení cash-flow, investování, účtování, kontrolování atd.)  

���� zajišťovat mimořádné doplňkové zdroje financování a tyto zdroje optimálně 

alokovat tak, aby ve své kombinaci přinášely synergický efekt 

b) Maximálně standardizovat a optimalizovat klíčové i podpůrné projekty. 

Strategie a prostředky: 

���� optimalizovat poměr mezi činnostmi realizovanými vlastními zdroji  

a outsourcingem 
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���� sledovat a vyhodnocovat náklady se záměrem minimalizace a optimalizace 

nákladů v návaznosti na stanovené požadavky na kvalitu 

���� sledovat a vyhodnocovat jak kvantitativní přínosy přijatých opatření a změn 

(např. úspory počtu zaměstnanců, snížení nákladů na konkrétní činnosti), tak  

i kvalitativní (zvýšení kvality, zkrácení termínů aj.) 

Cíl 4: Trvale motivovat a profesně rozvíjet zaměstnance 

a) Optimálně sladit kvalifika ční strukturu zaměstnanců se strukturou nutnou pro 

zabezpečení výstupů svatební agentury. 

Strategie a prostředky: 

���� volit správné metody náboru a výběru nových zaměstnanců 

���� optimálně alokovat lidské zdroje pomocí správného výběru a dalšího vzdělávání 

���� poskytovat zaměstnancům dostatečný prostor, čas a podporu pro další 

vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

���� podporovat diferencovanou kvalifikační strukturu zaměstnanců 

s diferencovaným platovým ohodnocením 

b) Aktivní politikou řízení lidských zdrojů optimalizovat pracovní výkon 

zaměstnanců. 

Strategie a prostředky: 

���� vytvářet podmínky pro snižování nežádoucí fluktuace zaměstnanců 

���� vytvořit motivující systém odměňování v úzké vazbě na pracovní výkon 

���� nastavit podmínky pro zkvalitnění týmové spolupráce 

c) Prohlubovat vnitřní komunikaci a informovanost zaměstnanců. 

Strategie a prostředky: 

���� umožnit zaměstnancům v maximální možné míře přístup k odborným 

informacím, které se vztahují k jejich pracovní činnosti 

���� umožnit zaměstnancům seznámit se s hlavními strategickými a plánovacími 

dokumenty a účastnit se na jejich tvorbě 

d) Vést permanentní dialog se zaměstnanci na základě principů komunikace, 

participace, zpětné vazby a identifikace. 

Strategie a prostředky: 

���� využívat ke komunikaci moderní prostředky 
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���� pravidelně seznamovat zaměstnance s výsledky anket spokojenosti klientů, 

dodavatelů a zaměstnanců a jejich vývojem v čase 

e) Zabezpečit zaměstnancům důstojné pracovní prostředí a pracovní podmínky. 

Strategie a prostředky: 

���� důsledně dodržovat parametry předepsané pro pracovní prostředí 

���� usilovat o zlepšování pracovních podmínek 

���� jednou ročně vyhodnocovat pracovní podmínky z různých hledisek 

f) Permanentně budovat hrdost zaměstnanců na příslušnost ke společnosti. 

Strategie a prostředky: 

���� maximálně využívat možnosti i neformálního setkání vlastníků se zaměstnanci 

���� organizovat společné neformální akce zaměstnanců 

���� podporovat pozitivní principy rozvoje interpersonálních vztahů, zejména úctu 

k práci druhého 

Cíl 5: Maximalizovat spolupráci a spokojenost s dodavateli 

a) Spolupracovat s vybranými a ověřenými dodavateli. 

Strategie a prostředky: 

���� dbát na výběr vhodného dodavatele (tj. zvážit faktory jako např. transparentní 

náklady ovlivněné vzdáleností, způsob dopravy a frekvence dodávek, platební 

podmínky, množstevní slevy poskytované dodavatelem, životaschopnost 

dodavatele, informační vyspělost dodavatele aj.) 

���� přizpůsobit smluvní vztahy mezi partnery 

b) Vést permanentní dialog se zástupci dodavatelů, pravidelně organizovat ankety 

spokojenosti dodavatelů. Využívat zpětné vazby. 

Strategie a prostředky: 

���� organizovat jednou za rok anketu spokojenosti dodavatelů 

���� rozvíjet systém zpětného poskytování informací 

���� využívat webové stránky a e-mail k co nejméně nákladnému a co nejrychlejšímu 

zasílání zpětných informací  
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4.5 OBCHODNÍ PLÁN 

4.5.1 POPIS SLUŽEB S UVEDENÍM CEN ZA TYTO SLUŽBY 

Služby svatební agentury jsou rozděleny do pěti oblastí, jež jsou podrobněji popsány 

níže. 

Oblast 1: Svatební servis 

Organizace svatby – služba organizace svatby je určena obzvláště pro ty, kteří nemají 

čas nebo se nechtějí přípravám na svatbu věnovat. Protože každá svatba vyžaduje jiný 

rozsah příprav a souvisejících služeb podle náročnosti organizace, počtu hostů  

a velikosti rozpočtu, je tato služba poskytována ve třech variantách. Balíček Mini je 

základní verzí komplexních služeb vhodný spíše pro menší svatbu. Balíček Classic je 

navrhnutý pro průměrnou českou svatbu o 50 – 60 hostech a balíček Exclusive je 

v podstatě tzv. svatba na klíč, jež zahrnuje služby od A do Z zajišťující komplexní 

svatbu na míru dle přání, snů a požadavků. 

Obsah jednotlivých balíčků včetně cen přehledně znázorňuje a porovnává následující 

tabulka.  

Tabulka 8: Obsah jednotlivých balíčků služby organizace svatby 

 Balíček Mini Balíček Classic Balíček Exclusive 

 malá svatba klasická svatba svatba na klíč 

Obřad 

 
zajištění místa na obřad 
zajištění mobiliáře pro obřad 
květinová výzdoba 
hudební doprovod 
zajištění pohoštění, přípitku 

doporučení míst na obřad 
zajištění místa na obřad 
zajištění mobiliáře pro obřad 
květinová výzdoba 
hudební doprovod 
zajištění pohoštění, přípitku 

společný výběr místa pro obřad 
zajištění místa na obřad 
zajištění mobiliáře pro obřad 
květinová výzdoba 
hudební doprovod 
zajištění pohoštění, přípitku 

Svatební 
hostina 

 

doporučení míst na hostinu 
zajištění místa na hostinu 
květinová výzdoba a dekorace 

společný výběr místa pro hostinu 
zajištění místa na hostinu 
květinová výzdoba a dekorace 
organizace hostiny 

Svatební 
večírek 

  
zajištění místa na večírek 
květinová výzdoba a dekorace 
organizace svatebního večírku 

Svatební 
přípravy 

harmonogram svatebního dne harmonogram svatebního dne 
asistence při vyřizování administrativy 
zvolení tématu a designu svatby 
sestavení rozpočtu 
doporučení a zajištění dodavatelů 

harmonogram svatebního dne 
vyřízení administrativy 
zvolení tématu a designu svatby 
sestavení rozpočtu 
doporučení a zajištění dodavatelů 

Další 
služby 

  
předsvatební relaxace 
zajištění rozlučky se svobodou 

Koordinace koordinace obřadu – 2 hodiny koordinace svatebního dne 3 - 5 hodin koordinace celého svatebního dne (12 hodin) 

Časový 
fond 

hodin příprav: 10 
konzultace emailem: neomezeně 
konzultace telefonicky: neomezeně 
koordinační schůzky: 2 

hodin příprav: 40-60 
konzultace emailem: neomezeně 
konzultace telefonicky: neomezeně 
koordinační schůzky: 3-4 

hodin příprav: 80-170 
konzultace emailem: neomezeně 
konzultace telefonicky: neomezeně 
koordinační schůzky: podle potřeby 

Cena 5 000 Kč 8 000 – 14 000 Kč 20% ze subdodavatelských cen 

Zdroj: vlastní zpracování dle (27) 
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V případě, že žádný z nabízených balíčků nebude splňovat představy novomanželů, lze 

sestavit vlastní Balíček Na míru. Balíček lze sestavit z jednotlivých služeb, které jsou již 

vyobrazeny výše v uvedených balíčcích, případně lze jej doplnit o další služby. Cena za 

tuto službu se pohybuje individuálně. 

Koordinace svatby – koordinace svatby je služba, která je rozdělena do dvou variant. 

A to varianta Koordinace celého dne a varianta Koordinace obřadu. V rámci poskytnutí 

této služby koordinátorky dohlédnou na zdárný průběh obřadu či celého dne, dodržení 

harmonogramu a hladkou návaznost jednotlivých částí i všech dodavatelů. Budou 

schopny poradit v každé situaci, doladit detaily a vyřešit i všechny organizační 

problémy. Tato služba je určena všem, kteří ač si chtějí vše potřebné na svatbu vymyslet 

a zařídit sami, již se ale nechtějí ve svůj svatební den o nic starat a nechtějí touto 

povinností zatěžovat nikoho ze svých blízkých.  

Obsah jednotlivých variant včetně cen přehledně znázorňuje a porovnává následující 

tabulka.  

Tabulka 9: Obsah jednotlivých variant služby koordinace svatby 
 Koordinace obřadu Koordinace celého dne 

Svatební přípravy 

organizace příjezdu svatebčanů, uvítání a zdobení 
zajištění welcome drinku 
seznámení hostů s programem dne 

dohled nad ranními přípravami 
organizace příjezdu svatebčanů, uvítání a zdobení 
zajištění welcome drinku 
seznámení hostů s programem dne 
organizace a výzdoba kolony aut 

Obřad 

zajištění hladkého průběhu obřadu 
dohled nad dekoracemi, hudbou 
organizace svatebního průvodu 
dohled u fotografování 

zajištění hladkého průběhu obřadu 
dohled nad dekoracemi, hudbou 
organizace svatebního průvodu 
dohled u fotografování 

Svatební hostina 

přesun na hostinu 
 

přesun na hostinu 
zasedací pořádek, komunikace s restaurací 
potvrzení dodavatelů a dohled nad jejich prací  
organizace přípitků, svatebních darů, knihy hostů 
dohled nad organizací programu 
dohled nad účtem v restauraci 

Další služby 

řešení aktuálních požadavků a problémů celodenní dohled nad dodržováním harmonogramu 
celodenní podpora nevěsty a ženicha 
řešení aktuálních požadavků a problémů 
další služby podle potřeby 

Koordinace  koordinace ubytování hostů 

Časový fond počet hodin: 2 
koordinační schůzky: 2 

počet hodin: 12 
koordinační schůzky: 2 

Cena 2 000 Kč + 700 Kč každá další započatá hodina 7 500 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle (27) 

Svatební poradenství – svatební poradenství je určeno pro ty, kteří si zařizují svatbu 

svépomocí, avšak potřebují poradit, jak efektivně, rychle a s přiměřenými náklady ji 

zařídit. Svatební poradkyně provede zákazníka krok za krokem svatebními přípravami, 

doporučí místa pro obřad, barevné kombinace květin a dekorací, seznámí se svatební 

etiketou, zvyky a formalitami, poradí se svatební logistikou. Dále sestaví rozpočet  
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a scénář svatebního dne. Poradí také, jaké maličkosti mohou učinit svatbu 

nezapomenutelnou. U této služby si lze vybírat ze dvou možností: svatební konzultace  

a svatební poradenství. Co tyto služby obsahově zahrnují je názorně vyobrazeno v níže 

uvedené tabulce. Od sebe se liší zejména v tom, že svatební poradenství na rozdíl od 

svatební konzultace, která je jednorázová, probíhá individuálně dle potřeb klienta. 

Náplň, délka a četnost je tedy zcela v jeho režii. Dále v rámci této služby bude moct 

zákazník využít i služeb profesionálního právního poradenství od advokátní kanceláře. 

Tabulka 10: Obsah jednotlivých možností služby svatební poradenství 
 Svatební konzultace Svatební poradenství Právní poradenství 

Tipy 

svatební menu, dort a koláčky 
květiny a dekorace  
šaty, boty a doplňky  
fotograf, kameraman 
oznámení, snubní prsteny 
doprava, ubytování  
svatební večírek, svatební cesta 
formality, tradice atd. 

zvolení tématu a designu svatby  

Rady kde se dá ušetřit a kde raději ne 
které drobnosti učiní svatbu výjimečnou 

svatební etiketa 
tradice a zvyky 

 

Doporučení 
místo pro svatební obřad 
místo pro svatební hostinu  
vhodné dodavatele z dané oblasti 

místo pro svatební obřad 
místo pro svatební hostinu  
vhodné dodavatele z dané oblasti 

advokátní kanceláře 

Vyřízení 

 formality  
administrativní náležitosti 
doprovod na zkoušku svatebních šatů 
doprovod na zkoušku účesu a líčení 
domluvení ochutnávky dortu, cukroví 

 

Sestavení 
harmonogram svatebních příprav 
rozpočet svatby 
harmonogram svatebního dne 

harmonogram svatebních příprav 
rozpočet svatby 
harmonogram svatebního dne 

 

Pomocník svatební manuál zapůjčení svatebních časopisů  

Časový fond 
poradenské schůzky: 1 konzultace emailem: neomezeně 

konzultace telefonicky: neomezeně 
poradenské schůzky: podle potřeby 

poradenské schůzky: 1 

Cena 1 000 Kč první setkání zdarma  
každá další konzultace 400 Kč/hodinu 

k objednané službě: zdarma 
bez objednání služby: 150 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování dle (27) 

Kurzy pro nevěsty – služba svatební kurzy pro nevěsty aneb svatební seminář či škola 

pro nevěsty je určena pro ty, kteří připravují svatbu sami. Na kurzu se účastníci dovědí 

jak naplánovat svatbu, připravit ji rychle, efektivně a s přiměřenými náklady. Krok za 

krokem budou provedeni kalendářem příprav s uvedením tipů na spolehlivé dodavatele. 

Součástí kurzu bude účast vybraných a pozvaných dodavatelů, se kterými budou moct 

během semináře účastníci konzultovat případné dotazy či si budou moci rovnou 

vyzkoušet jimi poskytované služby či produkty. Kurzy budou probíhat vždy jednou 

měsíčně první neděli v Brně a druhou neděli v Praze. Kapacita kurzu bude vždy 

omezená na 20 účastníků a jeho délka bude variabilní, tj. 2 – 4 hodiny. Účastnit se jej 

budou moct jak nevěsty, tak i jejich partneři či jiná jejich blízká osoba.  

Cena kurzu je 890 Kč/osobu či pár. 



Vlastní návrhy řešení 

-82- 

Den se svatební koordinátorkou – služba je určena pro nevěsty, které si připravují 

svatbu svépomocí, dále je určena pro svědky, kteří nevědí, jaké jsou jejich povinnosti. 

Služba je v podstatě předsvatební rychlokurz, podobný službě Kurzy pro nevěsty. 

Rozdíl spočívá v tom, že na tomto rychlokurzu se koordinátorka věnuje pouze jedné 

osobě, případně si může budoucí nevěsta vzít s sebou max. 3 osoby, které chce do 

svatebních příprav zasvětit. Den se svatební koordinátorkou může proběhnout kdykoliv 

v předem smluveném termínu a na smluveném místě. Náplní dne bude poskytnutí všech 

potřebných informací, co, kdy a jak udělat, kde rozhodně nešetřit a kde lze naopak 

ušetřit velmi výrazně a v případě zájmu ze strany klienta lze také navštívit vybrané 

obchody a salony a poradit s konkrétním problémem. Délka trvání tohoto dne bude 

zcela v režii klienta.  

Cena je stanovena na 1 500 Kč za realizaci služby. 

Oblast 2: Webové prezentace 

Tip na dodavatele – jelikož nabídka svatebních služeb a výrobků je neobyčejně široká 

a ne vždy platí, že čím vyšší cena, tím lepší je kvalita, ušetří tato služba zákazníka 

několika hodin vysedávání na internetu a probírání se nekonečné nabídky firem  

a zkušeností ostatních. Tento způsob prezentace na webu není na trhu neznámý, avšak 

od konkurence se bude znatelně odlišovat. A to za prvé: bude obsahovat ucelenou dle 

krajů a jednotlivých okresních měst rozdělenou na segmenty služeb prezentaci firem. Za 

druhé bude obsahovat interaktivní diskusní fórum uživatelů a firem, které umožní 

firmám komunikovat s nevěstami, psát blogy, sbírat reference, odpovídat na otázky 

nevěst atd. Na tomto místě budou moct firmy získat nové zakázky a komunikovat 

s existujícími zákaznicemi.  Na základě provedeného průzkumu se jedná o službu,  

o kterou bude veliký zájem. 

Cena:  pro uživatele zdarma 

pro firmy viz níže uvedená tabulka 
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Tabulka 11: Ceník firemních prezentací služby tip na dodavatele 

Ceny firemních prezentací - STANDARD 

Typ firemní 
prezentace 

Základní zápis 
„zdarma“ 

Zápis 
„doporučujeme“ 

Rozšířený 
firemní zápis 

Firemní zápis 
„p ředběhněte 
konkurenci“ 

Cena prezentace 
na dobu 

zdarma 300 Kč/měsíc 1 200 Kč/rok 2 000 Kč/rok 

Nejkratší možná 
doba prezentace 

 3 měsíce 1 rok 1 rok 

Ceny firemních prezentací - EXCLUSIVE 

Typ firemní 
prezentace 

Doporučujeme 
na HomePage 

Partner serveru 
Umístění 

banneru na 
HomePage 

PR článek 

Cena prezentace 
na dobu 

1 300 Kč/měsíc 2 500 Kč/měsíc 3 500 Kč/měsíc 2 200 Kč/měsíc 

Nejkratší možná 
doba prezentace 

3 měsíce 3 měsíce 1 měsíc 1 měsíc 

Zdroj: vlastní zpracování 

Portál nevěsty nevěstám – tato webová aplikace bude milým pomocníkem nevěstám, 

které si budou chtít zařídit svatbu svépomocí. Obsahem aplikace budou převážně foto 

inspirace, jež budou tematicky uspořádány např. dle stylu svatby, barvy svatby, 

výzdoby interiéru a exteriéru svatebního obřadu, místa hostiny, svatebních prezentací, 

svatebních dárečků, dortů, účesů, líčení atd. Tyto prezentace budou z 40% tvořeny  

a dodávány převážně ze zahraničních webových stránek a z 60% je budou tvořit české 

nevěsty ze svých chystaných či již realizovaných svateb, které se stanou inspirací 

novým nevěstám. Hlavní výhoda aplikace je spatřována v ušetření času včetně 

náročného vyhledávání na internetu, kde bude vše přehledně na jednom místě. 

Cena:  

- pro uživatele zdarma 

- pro firmy je možnost umístění graficko-textové reklamy, která ovšem musí být 

obsahově vhodná pro zaměření stránek. Tento způsob reklamy je zpoplatněn za 

kliknutí. Zobrazení reklamy je zdarma. Cena za jedno kliknutí na reklamu je 

1,80 Kč. Minimální objednávka je 1 800 Kč, což představuje 1 000 kliknutí. 

Online kurzy pro nevěsty – tato webová aplikace bude novinkou na našem trhu. Bude 

určena všem nevěstám, které si budou chtít svatbu zařídit samostatně, avšak budou 

potřebovat radu, tip či doporučení jak na to. Aplikace je také určena nevěstám, které se 

nemohou zúčastnit kurzu, semináře či školy pro nevěsty osobně, byť jim je překážkou 

vzdálenost či čas. Tento online kurz za vstupní poplatek provede nevěsty krok za 
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krokem celými přípravami na svatbu zábavnou a naučnou formou. Bude doplněn  

o videa, reportáže a také o živé vstupy koordinátorek. Kurz budou moct nevěsty 

navštívit kdykoliv budou potřebovat a být na něm tak dlouho, jak jen budou chtít. 

Cena online kurzu je 550 Kč na rok. 

Osobní svatební webové stránky – tato webová aplikace je určena všem, kteří kromě 

usnadnění svých svatebních příprav myslí i na své svatební hosty a chtějí je o všem dění 

aktuálně a přehledně informovat. Snoubenci tak ušetří čas a peníze za telefon, jež by 

museli vynaložit na obvolávání všech svých hostů. Výhoda těchto stránek spočívá 

v tom, že snoubenci se tak vyhnou nechtěným darům, budou mít přehled o tom, kdo 

potvrdil účast na jejich svatbě a po svatbě budou moci stránky využít k prezentaci svých 

svatebních fotografií. Tyto stránky budou mít již předpřipravenou šablonu, bude tedy 

stačit psát jen texty a přidávat fotky. Snoubenci tedy nemusí mít technické znalosti. 

Adresu stránek si budou moct navrhnout sami ve tvaru „vas-nazev.agenturacalme.cz. 

Provoz stránek je omezený na dobu jednoho roku s možností vložení hostů, darů  

a omezeného množství fotografií, atd. 

Cena: 7 dní testování zdarma, poté v případě zájmu ze strany uživatele poplatek 800 Kč 

na rok. 

Oblast 3: Speciální služby 

Zásnuby na míru – tato speciální služba je určena pro budoucí ženichy, kteří plánují 

svou drahou polovičku požádat o ruku, avšak neví jak na to a chtějí, aby se tato 

slavnostní chvíle proměnila v nezapomenutelný zážitek, na který budou oba vzpomínat 

celý život. Na první konzultaci, která bude zdarma a potrvá přibližně hodinu a může 

proběhnout osobně nebo skrze telefon, email či skype, se ženich svěří s prozatímními 

představami a přáními. Poté se rozhodne, zda bude chtít s danou koordinátorkou 

spolupracovat. Pokud se dohodne na spolupráci, vyplní dotazník, ve kterém přiblíží 

osobnost, životní styl, zájmy atd. své vyvolené, na základě něhož vypracuje 

koordinátorka několik návrhů zásnub na míru. Během druhé konzultace proběhne výběr 

a doladění vítězného návrhu. Dále je možno se domluvit na jejich přípravách. Pokud 

bude chtít klient připravit zásnuby, zajistí koordinátorka i všechny potřebné dodavatele 

a ve výsledku připraví koncept tak, aby to vypadalo, že klient si vše zrealizoval sám. 

Cena: 2 000 Kč + náklady na pořízení všeho potřebného 
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Předsvatební odreagování – je určeno pro snoubence, kteří přes veškeré svatební 

přípravy již nemají čas se sami sobě věnovat. Služba bude poskytována ve třech 

variantách, a to variantě relaxačního odpoledne, variantě adrenalinového odpoledne  

a variantě překvapení na míru. Všechny varianty jsou sestavovány na míru dle přání  

a požadavků snoubenců.  

Cena za přípravu této služby je 150 Kč/hodinu + předem odsouhlasené náklady na 

zajištění služeb externích dodavatelů. 

Loučení se svobodou – jak bude rozlučka se svobodou uspořádána, bude čistě záležet 

jen na snoubencích, zda si ji budou přát uspořádat společně nebo jako samostatnou 

pánskou a dámskou jízdu. My doporučíme a zajistíme odpovídající prostory, vyřešíme 

občerstvení, program, pozvánky, potřebné technické vybavení, hostesky, moderátora, 

kapelu, květinovou výzdobu a dekorace, video, foto a všechny další související služby. 

Pokud budou chtít snoubenci uspořádat rozlučku ve vlastních prostorách, tak zařídíme 

např. zapůjčení inventáře, výzdobu, obsluhu, catering a další.  

Cena služby je 150 Kč/hodinu. 

Netradiční svatby – pokud si budou přát snoubenci opravdu originální a netradiční 

svatbu, budou si moci vybrat z naší široké nabídky či mohou přijít s vlastním nápadem. 

Nebude pro nás problém zajistit dodavatele a zorganizovat svatbu např. na ranči, 

v balónu, na pláži, v jeskyni, u bazénu, v historické pevnosti, na tenisovém kurtu, 

fotbalovém hřišti či jen v zahraničí. 

Cena za realizaci služby se pohybuje dle individuálních požadavků. 

Symbolický svatební obřad – tato služba je alternativou pro ty, kteří nechtějí 

z nějakého důvodu nebo nemohou uzavřít právoplatný sňatek. Služba je tedy určena 

zejména těm:  

���� kdo by rádi znovu obnovili svůj svatební slib,  

���� kdo by byli rádi oddáni někým, kdo k tomu nemá potřebné kompetence,  

���� kdo si přeje vzít se na místě, kam si úředníci netroufají,  

���� kdo uzavřel právoplatné manželství s cizincem v zahraničí a v ČR si přeje jej 

pouze symbolicky obnovit před druhou částí rodiny, aniž by musel znovu 

vyřizovat potřebná povolení.  
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Symbolický svatební obřad může proběhnout jako klasická svatba, včetně účasti 

svatebních hostů, kteří mohou, ale také nemusí vědět, že se nejedná o pravou svatbu, 

dodržení všech tradic atd., nebo také v soukromí. 

Cena služby:  

- účast koordinátora, tj. „oddávajícího“ + „matrikářky“ v den svatby – 5 000 Kč 

- příprava symbolického svatebního obřadu – 150 Kč/hodinu  

Obnovení manželského slibu – je vhodnou službou pro ty, kteří by rádi po letech 

manželství, např. k jubilejnímu výročí svatby, obnovili svůj manželský slib. Tato služba 

je v podstatě stejná jako symbolický svatební obřad.  

Cena služby: viz symbolický svatební obřad. 

Oblast 4: Doprovodný program (Zpracováno a upraveno dle (26)) 

Falešný svatebčan – pod tímto názvem si lze představit profesionálního společníka, 

který má za úkol se po danou dobu věnovat předem vytipovaným lidem (zejména 

hostům vyššího věku, kteří většinou prosedí svatbu u stolu a chtějí se s někým bavit, ale 

nemají s kým). Společníkem bývá povětšinou vybraný kandidát, jenž se rekrutuje z řad 

vysokoškoláků a má již zkušenosti s prací promotéra.  

Cena služby: 250 Kč/hodinu. 

Svatební ceremoniář – je osoba, která v podstatě plní funkci svatebního koordinátora. 

Jeho úkolem je provázet hosty svatebním dnem, informovat o tom, co se bude 

v nadcházejícím okamžiku dít a zároveň i pobavit. Může se účastnit celé svatby nebo 

jen její části. 

Cena je stanovena dohodou na základě konkrétních požadavků a představ. 

Zábavný program na svatby – je služba, která je určena pro ty, kteří by chtěli, aby se 

hosté na svatbě výborně bavili. Lze zajistit: 

���� barmanskou, ohňovou, šermířskou či travesti show 

���� vystoupení profesionálních bavičů 

���� vystoupení kouzelníka 

���� orientální, latinsko-americké či lidové tance 

���� karaoke 

���� a další 
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Cena je stanovena dle konkrétních požadavků zákazníka. Obvykle se cena těchto 

vystoupení pohybuje od 2 000 Kč do 10 000 Kč. 

Oblast 5: Svatební zlepšováky (Zpracováno a upraveno dle (26)) 

Svatební noviny – jsou personalizované „noviny“ doplněné o fotografie novomanželů, 

vtipné zprávy, články z jejich života, informace o zvycích a tradicích svatebních obřadů 

atp. Mají za úkol vyplnit program svatební hostiny, dobu, kdy se novomanželé fotí nebo 

mohou posloužit jako zdroj informací pro pozdější navazování rozhovorů pro rodiny, 

které se příliš neznají atp. Rovněž slouží jako památka na svatební den novomanželů. 

Cena:  

- 1 500 Kč/výrobu novin dle předpřipravené šablony 

- 3 000 Kč/výrobu novin v zcela novém, jediném vydání 

- + náklady za tisk, vazbu a poštovné v případě zvolení zaslání novin domů 

Svatební prezentace – je zajímavým oživením svatebního dne, je vytvořená v MS 

PowerPoint se zvolenou hudební kulisou. Novomanželé prostřednictvím vybraných 

naskenovaných i digitálně vytvořených fotek promítají ideálně na plátno, jež je v dnešní 

době součástí již většiny restaurací, svůj vlastní příběh. Tj. od doby kdy se narodili až 

po dobu, kdy se zasnoubili. 

Cena: 3 000 Kč/20 slidů. Cena zahrnuje i naskenování fotografií a předchozí 

konzultaci. 

Svatební tablo – je přenosná nástěnka různé velikosti naaranžovaná v barvě svatby  

a doplněná o fotografie novomanželů včetně vtipných komentářů. Slouží k vyplnění 

mezer v zábavě a k pobavení svatebních hostů. 

Cena se odvíjí od délky doby trvání výroby a nákladů na realizaci. Hodina výroby = 

150 Kč. Obvyklá doba výroby se pohybuje v rozmezí 2 – 5 hodin. 

Kreativní dárečky pro hosty – jsou milou pozorností i upomínkovým předmětem, 

jehož prostřednictvím lze poděkovat hostům za krásné prožití svatebního dne. 

Cena se odvíjí od typu dárku. Skládá se z nákladů na realizaci dárku = 12 Kč/kus + 

náklady na koupi potřebných dárků. 

Originální svatební dar – služba je určena všem, kteří nevědí, co mají koupit 

novomanželům, ale jistě ví, že to nebude sada ručníků či růžový porcelán. Svatební dar 
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je „šitý“ přímo na míru novomanželům za účelem pobavit i překvapit. Může se jednat 

např. o: 

���� přetextování oblíbené písničky novomanželů textem upraveným jim na míru  

���� vypouštění heliových balónků s přáním novomanželů 

Cena služby se pohybuje mezi 1 000 – 3 000 Kč. V ceně je zahrnuta příprava  

a organizace služby + první konzultace. 

Tajemný dárek – tato služba je určena pro ty, kteří mají rádi překvapení. Jeho kouzlo 

spočívá v tom, že kdykoliv v průběhu svatebního dne se může ve dveřích objevit 

poslíček, který přinese nádherně zabalenou krabici, aniž by kdokoliv tušil od koho je 

nebo co se v ní skrývá, včetně jeho zadavatele. Tento zadavatel při objednání této 

služby pouze vyplní dotazník a určí, kolik peněz chce do tajemného dárku investovat.  

Cena se odvíjí od přání zákazníka + poplatek za kurýrní službu. 

Svatební gobo – je skleněné sklíčko ze speciálního tepluvzdorného skla s tenkou 

pokovenou vrstvou, na které se laserem nanáší grafický motiv. Motiv lze si vybrat 

z předpřipraveného katalogu dodavatele nebo si jej mohou novomanželé navrhnout 

sami (v tomto případě je cena goba vyšší). Tato sklíčka se pak dávají do projekčních 

světel nebo gobo projektorů. Grafický motiv se pak promítá na stěnu, na podlahu nebo 

na strop – záleží zcela na novomanželích. (23) 

Cena: 

- doporučení dodavatele zdarma 

- 150 Kč za vytvoření originálního motivu svatební agenturou 

- (výroba goba se dle zvoleného motivu a barevného provedení pohybuje mezi 

1 500 – 6 000 Kč; pronájem projekčního světla dle typu se pohybuje mezi  

500 – 1 500 Kč) 

SmileBox – je digitální přístroj na pořizování autoportrétů, který umí ihned tisknout 

fotografie ve skvělé kvalitě v předpřipravených designech. SmileBox je mobilní, má 

elegantní design a hravě se tak přizpůsobí kterémukoli prostředí. Umí fotit 

v automatickém režimu nebo za pomoci dálkového ovladače. Jeho předností je, že fotky 

jsou vidět na velkém displeji a digitálně jich lze vyfotit neomezené množství. (25) 

Cena: 

- doporučení dodavatele zdarma 
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- 150 Kč za vytvoření rekvizit pro focení agenturou + náklady na jejich výrobu 

- (pronájem SmileBoxu na 3 hodiny: bez tisku: 11 500 Kč; s tiskem: 15 000 Kč) 

Výše uvedené služby, zejména služby z oblasti 2, můžeme považovat za velmi 

konkurenceschopné metody, protože v oblasti vymezeného trhu se neobjevují 

konkurenční společnosti, které by tyto aplikace nabízely v takovém rozsahu, v jakém jej 

budeme nabízet my či vůbec. Jedná se o poměrně nové aplikace, které mají oslovit na 

podkladě výsledků marketingového průzkumu zejména 61% zákazníků, kteří si budou 

připravovat svatbu svépomocí a 50% zákazníků, kteří by měli zájem o službu tip na 

dodavatele. 

4.5.2 SMLUVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY  

Veškeré smluvní vztahy budou se zákazníkem uzavřeny v souladu s právním řádem 

České republiky a vztahy neupravené obchodními podmínkami se budou řídit 

občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. 

Následující body popisují návrh, jak bude probíhat případná spolupráce se zákazníky.  

1) Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem a sdělte nám základní představu o svatbě 

či o jakou službu byste měli zájem. 

2) Na první schůzce, která je nezávazná a zdarma (může proběhnout osobně na Vámi 

zvoleném místě nebo v naší kanceláři v Brně, telefonicky, e-mailem, 

prostřednictvím skypu) si upřesníme Vaše přání a probereme rozsah našich služeb. 

Tato schůzka potrvá přibližně hodinu až hodinu a půl. Pokud tímto rozhovorem 

dojde k vyvození závěru, že nejsme vhodným partnerem na spolupráci, neboť 

nebude v silách svatební agentury zajistit Vaše přání ve Vámi stanovené ceně, 

v dalším jednání se pokračovat nebude. V opačném případě se bude přecházet 

k následujícímu bodu 3. 

3) Na základě Vašich představ a požadavků Vám předložíme nabídku, která bude 

obsahovat několik variant Vašeho svatebního dne či objednávané služby.  Jejím 

obsahem bude zadání, harmonogram, rozpočet, naše služby, komentáře  

a doporučení, platební podmínky. 

4) Poté, co si zvolíte konkrétní variantu a odsouhlasíte si výši rozpočtu a rozsah našich 

služeb, Vám předložíme smlouvu. V ní se prodávající zavazuje dodat kupujícímu 
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danou službu se všemi náležitostmi v předem domluvené kvalitě, rozsahu a v daném 

čase. Kupující se zavazuje danou službu zaplatit dle platebních podmínek. 

5) Po podpisu smlouvy a zaplacení zálohy, jejíž výše se bude odvíjet od výše 

svatebního rozpočtu a bude sloužit k uhrazení zálohových plateb dodavatelů a na 

pokrytí nezbytných výdajů (cestovné, telefon), společně doplníme chybějící detaily 

a předložíme Vám harmonogram příprav. Charakter další spolupráce si určujete Vy. 

Záleží jen na Vás, jak často či jestli vůbec se budete chtít scházet, zda necháte vše 

na nás nebo budete potřebovat jen sem tam poradit či přiložit ruku k dílu. 

6) Poté začneme s realizací příprav svatby či zvolené služby dle schváleného scénáře  

a budeme Vás průběžně informovat o postupu. 

7) Odměna svatební agentuře proběhne po vyúčtování celé svatby či služby. 

4.5.3 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Platební podmínky a storno poplatky (zpracováno a upraveno dle (28)): 

���� do začátku realizace služby, nejpozději však do 30 dnů po jejím zahájení, musí 

být splacena záloha ve výši 75% rozpočtu, 

���� v případě konání svatebního obřadu v termínu, který lze považovat za atraktivní 

termín roku, bude záloha uhrazena dle dohodnutých podmínek, 

���� doplatek služeb bude vyžadován nejpozději den před uskutečněním služby na 

základě předloženého písemného vyúčtování a vystavení patřičného účetního 

dokladu, 

���� v případě storna služby po splacení jakékoliv zálohy, bude tato záloha vrácena 

do 14-ti dnů v hodnotě po odečtení všech prokazatelně vynaložených nákladů.  

První konzultace a následné zpracování první nabídky na základě získaných informací 

je vždy zdarma. Služby, které nemají pevně stanovené ceny, jsou služby, jejichž cena se 

odvíjí od náročnosti požadavků snoubenců. V ceně balíčků u služby organizace svatby 

nejsou zahrnuty platby dodavatelům, ale pouze odměna naší agentuře. Sjednaná odměna 

za námi poskytnuté služby je vždy konečná a dopředu daná a její přesná a závazná výše 

bude vždy sdělena před podpisem smlouvy. K cenám je však nutno připočítat také 

náklady na cestovné, které je v oblasti nad 30 km od Brna účtováno ve výši 5 Kč/km. 

Veškeré náklady, které budou vynaloženy na pořízení služby, budou doloženy 
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účtenkami. Slevy poskytnuté dodavateli naší agentuře přenecháme vždy zákazníkům. 

Platba za služby bude probíhat převodem na účet nebo v hotovosti. 

V případě zpracovávání speciálních služeb a obzvlášť složitých a těžkých výkonů (např. 

pořádání svatby v památkových zónách a objektech, historických interiérech  

a exteriérech atd.) si bude svatební agentura účtovat nadstandardní (běžně neúčtovanou) 

avšak vždy smluvní přirážku. 

4.5.4 VAZBY NA SUBDODÁVKY 

Smluvní vztahy s dodavateli se budou řídit obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve 

znění aktuálních předpisů. Svatební agentura je založena na poskytování služeb, proto 

bude vytvářet dlouhodobé vztahy s dodavateli, ačkoliv bude realizovat jen občasné 

nákupy služeb a produktů v takovém rozsahu, v jakém bude momentálně potřeba.  

Zejména bude potřeba navázat spolupráci s dodavateli služeb a produktů následujícího 

charakteru: 

���� organizace svatby - svatební oznámení; snubní prsteny a zlatnictví; svatební 

kytice, květiny; překladatelé a tlumočníci 

���� dokumentace svatby - fotograf; kameraman 

���� svatební doprava - autobusy a minibusy; limuzíny; lodě; kočáry; historická 

vozidla, půjčovny aut 

���� místa pro svatební obřad - zámky; hotely; netradiční místa; svatební výzdoba  

a dekorace; zapůjčení inventáře 

���� svatební hostina a ubytování - restaurace; hotely; penziony a další ubytování; 

svatební dorty, koláčky a cukroví; catering, party servis a občerstvení; vinařství 

���� krása - kadeřnictví; vizážisté; kosmetická studia; nehtová studia; relaxace, 

wellness a masáže; solária; estetické zákroky, fitness centra 

���� svatební oblečení a doplňky - půjčovny svatebních a společenských šatů; 

pánské obleky; šaty pro družičky; boty a doplňky; bižuterie; spodní prádlo 

���� zábava na svatbě - hudba; zábavní a umělecká vystoupení; ohňostroje 

���� další - svatební cesty; hlídání dětí; svatební dary 
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Spolupráce bude navazována s prověřenými dodavateli z celé České republiky, kteří 

kromě nabídnutí kvality budou moct poskytnout zákazníkům i určitou slevu z hodnoty 

služeb. Tyto získané slevy přenecháme zákazníkům v rámci realizace jejich objednávky, 

díky čemuž budou moci znatelně ušetřit. Dodavatelské vztahy budou navazovány na 

základě osobních schůzek, telefonních kontaktů či emailové korespondence. 

Kromě výše zmíněných dodavatelů bude třeba navázat spolupráci i s dodavateli, kteří 

budou spojeni s chodem firmy. 

4.5.5 POJIŠTĚNÍ 

Protože zaměstnanci společnosti budou pracovat se svěřenými osobními údaji klientů, 

bude klást společnost velký důraz na maximální diskrétnost a při manipulaci s těmito 

údaji se bude řídit Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Proti 

případným škodám uzavře společnost u České pojišťovny pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu podnikatele do výše 5 milionů Kč. Dle předběžného návrhu 

pojistné smlouvy by měsíční pojistné činilo 1 263 Kč. 

 

4.6 MARKETINGOVÝ PLÁN 

Každá firma musí myslet na to, jak se bude na trhu prezentovat a jak získá přízeň co 

největšího počtu zákazníků. Zejména začínající firmy musí vynaložit zprvu vysoké 

náklady na reklamu a marketing, které by avšak měly po určité době ukázat, že byly 

vynaloženy správě a efektivně podpořily prodej. Vždy se tedy musí řádně posoudit 

poměr mezi vynaloženými náklady a pravděpodobností úspěchu reklamní kampaně. 

4.6.1 MARKETINGOVÉ CÍLE 

K vyhodnocení úspěšnosti marketingové kampaně je nutné již před její realizací 

stanovit cíle, kterých má být dosaženo: 

���� společnost do konce roku 2013 dosáhne 10 uskutečněných svateb, 15 

poradenství, 14 uskutečněných svatebních seminářů a návštěvnost internetových 

stránek a zejména webových aplikací podle měření Google Analytics dosáhne 
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100 000 návštěvníků měsíčně. Dále společnost dosáhne tržeb ve výši  

800 000 Kč a s tím spojené marketingové náklady nepřevýší částku 250 000 Kč. 

4.6.2 MARKETINGOVÝ MIX 

Produkt   

Produktem společnosti jsou veškeré služby související s přípravou, organizací  

a koordinací svatby. Přesná nabídka služeb s jejich popisem je uvedena v podkapitole 

4.5.1. Cílem poskytnutí těchto služeb je realizace přání, snů a požadavků do nejmenších 

detailů s ohledem na finanční možnosti snoubenců. Nikdy nebudeme rozhodovat za 

klienta, ale vždy se budeme rozhodovat podle něj. Všemu budou přecházet konzultace, 

které se v případě osobní schůzky budou vždy konat na předem určeném místě 

zákazníkem.  

Výhody plynoucí z užití služeb pro zákazníka jsou následující (27): 

���� ušetření peněz – slevy poskytnuté dodavateli přenecháme zákazníkům – 

snížíme náklady na minimum 

���� ušetření času – příprava celé svatby zabere 100 – 200 hodin 

���� zbavení starostí – postaráme se o veškerou organizaci a realizaci vybrané 

služby 

���� garance kvality – budeme spolupracovat pouze s prověřenými firmami 

���� poskytnutí klidu a jistoty  – zákazník se může soustředit pouze na sebe a své 

hosty 

���� splnění snů – jakékoliv netradiční nápady proměníme v realitu a dotáhneme do 

detailů 

Cena  

Cena služeb je určena náklady spojenými se službami a konkurenčními nabídkami 

stejné služby. Pokud není cena konkrétně uvedena, je tedy individuální a pohyblivá, je 

stanovována dle schématu uvedeném na obr. 5. 

Ceník se vytváří na základě objednávky, kdy se vychází z cen subdodavatelů a provize 

svatební agentuře. Ceníky a jejich vytváření jsou otevřené a zákazník tak může 

ovlivňovat kvalitu produktu a výběr dodavatelů. Součástí cen jsou i náklady svatební 
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agentury. Náklady tvoří ceny subdodavatelů, mzda zaměstnance, komunikace a osobní 

schůzky, cestovné. Ceny dodavatelů nebudou navyšovány, avšak si společnost bude 

účtovat provizi. Provize – odměna svatební agentuře za vykonanou práci – je 

kalkulována jako předem určené a avizované procento z celkových nákladů. Výše 

provize je vždy stanovena individuálně dle klienta a charakteru služby. Pohybuje se od 

0 – 20%.   

Pro potenciální zákazníky bude do odvolání v období mimo sezónu (říjen – březen) 

nabízena sleva 5% z celkové ceny u vybraného balíčku ze služby organizace svateb. 

V období hlavní sezóny (duben – září) bude nabízena potenciálním zákazníkům 

množstevní sleva ve výši 10% při návštěvě svatebního kurzu pro nevěsty, jež s sebou 

přivedou 2 – 3 potenciální nevěsty či je doporučí. Dále bude v rámci propagace 

společnosti nabízena sleva 10% na služby pro zákazníky, kteří si objednají jakoukoliv 

službu nabízenou svatební agenturou do konce měsíce září roku 2013 a zároveň 

doporučí nového zákazníka, který uzavře smlouvu se společností do konce roku 2013. 

 

Obrázek 5: Tvorba ceny 

 Zdroj: vlastní zpracování 

+ počet hodin strávených na projektu x 
   hodinová sazba zaměstnance 

+ ostatní náklady 

+ zisková přirážka 0 – 20 % 
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Distribuce   

Vzhledem k charakteru poskytování služeb bude společnost využívat dva základní 

způsoby distribuce. Prvním z nich je prodej služeb pomocí internetových stránek 

společnosti, kde bude moct zákazník provést nezávaznou objednávku služeb a učinit tak 

první krok k první schůzce. Druhým způsobem je domluvení nezávazné schůzky na 

předem určeném místě zákazníkem. Na této konzultaci zjistí koordinátorka veškeré 

potřeby a přání zákazníka a nasměruje jej správným směrem tak, aby potenciální 

zákazník získal jistotu a důvěru v naše schopnosti a služby. Po objednání služeb mohou 

další schůzky probíhat či neprobíhat telefonicky, e-mailovou korespondencí, 

prostřednictví skypu, případně u vybraných dodavatelů nebo v místě konání akce. 

Propagace 

Marketingová a komunikační strategie bude nastavena tak, aby: 

���� informovala potenciální klienty o nově vzniklé firmě a jejich přednostech 

���� přesvědčila potenciální zákazníky o tom, že investice do těchto produktů  

a služeb se jim vyplatí  

���� poukázala na kvalitu nabízených služeb a profesionální přístup k zákazníkovi 

Cílenou propagací by měla být oslovena zejména cílová skupina žen, ovšem zájem 

chceme vzbudit i u mužů. Reklama bude směřována na obyvatelstvo celé České 

republiky a komunikace společnosti bude probíhat zejména skrze internet. 

Komunikační strategie je rozčleněna na prvky obou komunikačních mixů (klasického  

a internetového), jež jsou tvořeny pěti základními položkami: 

���� reklama: 

- klasická – tato propagace bude podána formou netradičního propagačního 

předmětu (např. malá čokoláda ve vlastním obalu) pro klienty, kteří projeví 

zájem o první schůzku a formou tzv. booku neboli fotoprezentace  

a informačních brožur, které budou volně k dispozici na matrikách ve všech 

krajích České republiky.  

- internetová – hlavním tvůrcem povědomí o svatební agentuře budou 

jednoduché, ale vizuálně zajímavé webové stránky informující případné 

návštěvníky o naší společnosti jako takové, našich produktech, námi 
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poskytovaných službách a proběhnuvších či chystaných akcí. Dále budou 

stránky obsahovat nejfrekventovanější dotazy týkající se vzájemné 

spolupráce a reference od bývalých klientů společnosti. Souběžně 

s webovými stránkami budou vytvořeny i korporátní servery s aplikacemi, 

jež jsou blíže popsány v podkapitole 4.5.1. Celé webové stránky by měly 

působit přátelským dojmem a zároveň v návštěvníkovi by měly vyvolat 

pocit, že u naší společnosti se mu může dostat kvalitních služeb za příjemnou 

cenu. Propagace agentury bude zajištěna prostřednictvím optimalizace 

internetových stránek pro internetové vyhledávače (SEO), která zajistí lepší 

pozice ve vyhledávačích Seznam.cz a Google.cz. 

���� podpora prodeje: 

- klasická – společnost také plánuje zhotovení a distribuci letáků informujících 

o agentuře. Tyto letáky budou distribuovány do vybraných lokalit studentům 

vysokých škol ve zkouškovém období letního semestru, kde je velká 

pravděpodobnost, že by se tito studenti mohli stát potenciálními klienty 

společnosti. Polovinu letáků společnost umístí i u svých subdodavatelů. 

Dále, aby si společnost lépe získala první zákazníky, bude poskytovat  

i slevové kupony, jež umístí na příslušných matrikách a také o nich bude 

informovat na svých webových stránkách.  

- internetová – protože se svatební agentura bude celkově zaměřovat na 

internetový marketing, bude dále využívat také reklamní bannery, které bude 

umisťovat na hodně navštěvované internetové stránky. Dalšími způsoby, 

jimiž se bude společnost propagovat, jsou reklamní odkazy na jiných webech 

a také využíváním PPC kampaní (reklamní kampaně, kde se platí za kliknutí 

na reklamu určitá částka). Společnost využije i zdarma zápisů v katalozích, 

např. www.vseprosvatby.cz a firmy.cz.  

���� public relations: 

- klasická – společnost plánuje v budoucnu oslovit tisk, konkrétně 

mezinárodní deník Metro a multiregionální týdeník Mladá fronta Sedmička 

s možností uveřejnění PR článku v podobě rozhovoru zaměřeného na 

charakter nových služeb a jejich přínos pro klienty. Prezentace firmy formou 
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článku proběhne i v těchto časopisech: Nevěsta (vychází jedenkrát ročně)  

a Tvoje svatba (vychází čtyřikrát do roka). 

- internetová – za účelem propagace webových stránek bude využit portál 

www.podnikatel.cz, který se ve své rubrice „U Výslechu“ věnuje jak 

podnikatelům zkušeným, tak i začátečníkům. Důležitou roli sehrají i odborné 

články na serveru www.svatba.cz, www.prozeny.cz, www.omlazeni.cz apod. 

včetně uvedení PR článku na webových portálech cílených na muže jako je 

www.jen-pro-muze.cz a promuze.blesk.cz, kde bychom se na ně rádi obrátili 

se službou zásnuby na míru. Dále bude společnost využívat komunitní web 

www.youtube.com k šíření viral marketingových aktivit. 

���� osobní prodej: 

- klasická – společnost plánuje, že v druhém roce podnikání využije možnosti 

osobní prezentace na svatebním veletrhu v Brně, který pravidelně pořádá 

svatební agentura NAÏVE. Veletrh se koná jednou za rok během víkendu 

většinou na konci ledna. 

- internetová – součástí naší propagace bude šíření povědomí o svatební 

agentuře i skrze sociální síť Facebook a dále bude společnost spoléhat na již 

zmiňovaný word-of-mouth. 

���� direct marketing: 

- tato forma nebude v komunikační strategii společnosti obsažena. 

Ze specifických komunikačních technik by společnost ráda postupem času využila tzv. 

Event marketing a Guerilla marketing. 

Lidé 

Kvalita poskytovaných služeb úzce souvisí s kvalitou vykonané práce zaměstnanců. 

Proto bude společnost věnovat velkou pozornost při přijímání spolupracovníků. 

Zaměstnanci by měli splňovat flexibilitu, která bude pro tuto práci nezbytná. Dále by 

měli mít příjemné vystupování, být ohleduplní a mít velmi dobré komunikační 

schopnosti. Práci by měli vykonávat s velkým nasazením, proto by pro ně měla být 

koníčkem. Ve snaze zachovat vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb, nebude 

společnost využívat levných sil (brigádníků). V případě nutnosti personálu by 

společnost provedla nábor nových zaměstnanců. Jelikož cílem nabízených služeb je 
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uspokojení potřeb a přání zákazníka, budou při procesu poskytování služeb zákazníci 

aktivně zapojeni do celého procesu a tím se stanou spoluproducenty služeb. Ovšem míra 

spolupráce se bude odvíjet od druhu poskytované služby. 

Procesy 

Poskytování služeb je proces, který je ovlivňován neoddělitelností služeb od zákazníka.  

 

Obrázek 6: Diagram svatebních příprav 

Zdroj: vlastní zpracování dle (19) 
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Při organizaci svateb je třeba si uvědomit, že každá taková akce je individuální 

záležitostí. Na základě představ snoubenců se vypracuje koncept celé svatby. Délka 

příprav celé svatby se často liší, u některé svatby může být pár měsíců, u jiné může trvat 

i rok. Přesto se dají svatební přípravy shrnout do několika činností, které i přes značnou 

individuálnost se dají zobecnit. Obr. 6 Diagram svatebních příprav tyto činnosti a vazby 

mezi nimi zobrazuje a zároveň jej lze chápat i jako součást aplikace pro operativní 

řízení rizik při organizování svatby. Činnosti neboli subprocesy svatebních příprav 

probíhají paralelně. Celý proces příprav vždy směřuje k tomu, aby byly veškeré 

dlouhodobější činnosti ukončeny před svatebním dnem. 

Fyzický vzhled 

Protože pro zákazníka budou velmi důležité první dojmy, které získá při prvním 

kontaktu se svatební agenturou, zaměří se nejdříve společnost za pomoci externí firmy 

na vytvoření celkové firemní identity (logo, barevná kombinace, copywriting). Logo, 

které je důležitou součástí firemní identity každé společnosti by mělo být grafickým 

odrazem její obsahové náplně. I když logo společnosti nebylo ještě navrženo po 

grafické stránce, základní požadavky, které na něj budou kladeny, jsou následující: 

���� v logu by se měla objevit kombinace fialkové a švestkové barvy s mírným 

podkresem světle šedé barvy, 

���� logo by mělo být nadčasové, výstižné a moderní, 

���� logo by mělo být tvořeno čistými liniemi a být k dispozici jak v černobílé, tak  

i barevné verzi. 

Spolu s logem společnosti bude za pomoci externí firmy navrhnut a sestaven slogan 

společnosti. Poselství sloganu by mělo být provázáno s firemní kulturou společnosti, 

mělo by vystihovat hlavní myšlenku. Slogan by měl být unikátní, zajímavý a nápaditý. 

Do jednotného vizuálního stylu společnosti spadají i klasické firemní tiskoviny, jako 

hlavičkové papíry, obálky a vizitky. Celkový design webových stránek by měl 

korespondovat s ostatními firemními tiskovinami a jinými materiály.  

4.6.3 AKČNÍ PROGRAM A ROZPOČET 

Ihned po zahájení podnikání společnost osloví vybranou firmu, u které si nechá 

navrhnout a zpracovat firemní identitu. Tato činnost bude vyžadovat 1 měsíc práce. Na 
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základě firemní identity si společnost nechá od profesionálů po poradě 

s marketingovým konzultantem navrhnout design webu, jehož provedení by mělo zabrat 

zhruba další měsíc. Poté již vybraný programátor během dalších dvou měsíců vytvoří 

profesionální stránky společnosti společně s korporátními servery. Protože se z naší 

strany jedná o velkou zakázku, nabízí nám vybraná firma hosting a doménu na první rok 

zdarma. Případné korekce a úpravy webových stránek budou řešeny dle potřeby, 

zpravidla jednou měsíčně za cenu 500 Kč. Po třech letech provozu je společnosti 

doporučeno web mírně upravit. Jestli této možnosti společnost využije, se zatím neví. 

V ceně za využité služby u vybrané firmy bude i propojení stránek s účty na Facebook, 

Twitter, Youtube a Google+. Účet na sociálních sítích bude rovněž vytvořen a nastaven 

zdarma. Dále v ceně je zahrnuta i registrace do 100 nejvýznamnějších českých katalogů. 

Společnost avšak využije ještě možnosti vytvoření svého profilu na největší sociální síti 

pro nevěsty www.beremese.cz za cenu 228 Kč/měsíc. Základní optimalizace pro 

vyhledavače – SEO bude rovněž zdarma. 

 Tabulka 12: Rozpočet propagační akce 

Jednorázové výdaje na marketing po zahájení provozu 

Firemní identita 
Tvorba logotypu 5 990 Kč 
Grafický návrh firemního stylu 6 995 Kč 
Návrh vizitek, letáků, reklamních bannerů, 
propagačních materiálů, hlavičkových papírů, atd. 

13 990 Kč 

Webové stránky 
Jednoduchý web s administrací 7 995 Kč 
Korporátní web: tip na dodavatele 20 000 Kč 
Korporátní web: portál nevěsty nevěstám 10 000 Kč 
Korporátní web: online kurzy pro nevěsty 15 000 Kč 
Korporátní web: osobní svatební stránky 30 000 Kč 
Hosting (další rok 499 Kč) zdarma 
Doména (další rok 249 Kč) zdarma 
Copywriting (200 – 400 slov = 590 Kč) 4 425 Kč 
SEO (další rok 5 000 Kč) zdarma 

Služby navíc 
Marketingový konzultant (1h = 2 000 Kč) 6 000 Kč 

Celkem 120 395 Kč 
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Dále společnost v rámci propagace využije od 5. měsíce podnikání internetovou 

reklamu ve formě krátkodobých bannerů, na které vyčlení měsíčně 500 Kč i ve formě 

PPC. Při využití této služby společnost pro začátek podnikání stanovila denní rozpočet 

ve výši 20 Kč (měsíčně cca 600 Kč). V případě, že se tento způsob inzerování osvědčí, 

lze limit kdykoliv zvýšit, v jiném případě se reklama pozastaví. 

  Tabulka 13: Rozpočet propagační akce 

Měsíční výdaje na internetovou propagaci 

Zápis do internetového katalogu www.beremese.cz 228 Kč 
Bannery  500 Kč 
PPC kampaň 600 Kč 
Úprava a údržba webových stránek   500 Kč 
Celkem 1 828 Kč 

  Zdroj: vlastní zpracování 

Pro první 2 roky podnikání si společnost nechá u vybrané firmy zhotovit informační 

brožury a booky, které budou zhotoveny pouze v takovém množství, kolik je v České 

republice matričních úřadů, tj. 47 (31) a potenciální zákazníci budou do nich moci 

nahlédnout jenom na těchto místech. Samozřejmostí ovšem je i umístění letáků na tato 

místa, které budou volně k rozebrání. Pro první rok podnikání se na tato místa plánuje 

vymezit celkem 10 000 kusů letáků. Zbývající polovina ročního výtisku letáků bude 

rozdána studentům vysokých škol ve zkouškovém období letního semestru, konkrétně 

se bude jednat o vybrané fakulty Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy 

univerzity, Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 

Univerzity Palackého v Olomouci. Rozdání těchto letáků bude zajištěno najatými 

brigádníky z vybrané personální agentury, kteří ve vybrané dny po dobu 2 hodin rozdají 

vymezené množství letáků, které budou zároveň opravňovat potenciálního zákazníka 

k možnosti využití určené slevy. Pro umístnění letáků, informačních brožur a booků na 

matriční úřady využije společnost služeb České pošty. 

  Tabulka 14: Rozpočet propagační akce 

Roční výdaje na klasickou propagaci 

Tiskoviny 
Letáky (20 000 kusů) 11 600 Kč 
Brigádníci (8 x 2 hodiny x 60 Kč/h) 960 Kč 
Informační brožury (47 kusů) 16 787 Kč 
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Book (47 kusů) 47 000 Kč 
Poštovné  3 666 Kč 
Vizitky (4 500 kusů) 3 900 Kč 

Propagační předměty 
Čokoládky (500 kusů) 650 Kč 
Propisky (200 kusů) 696 Kč 

Celkem 85 259 Kč 
  Zdroj: vlastní zpracování 

Zveřejnění odborných článků v tisku a na internetových serverech bude nepravidelné  

a využité jen v případě, že si společnost na ně vymezí potřebnou částku. V druhém roce 

podnikání společnost zvažuje účast na svatebním veletrhu v Brně, jejíž účast by stála 

10 000 Kč. 

Marketingové náklady v prvním roce podnikání by tedy měly dosáhnout výše  

220 278 Kč. Největší položku v rozpočtu na propagaci tvoří internetové stránky 

společně s korporátními aplikacemi. Tento náklad bude avšak jednorázový a jeho 

předpokladem je návratnost v podobě získaných zákazníků.  

Jelikož se určité nástroje komunikačního mixu budou každoročně opakovat, a to 

zejména na podzim, lze jejich činnost zaznamenat do následujícího časového plánu. 

 Tabulka 15: Časový plán využití jednotlivých prvků komunikačního mixu 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

4.6.4 SYSTÉM MĚŘENÍ A KONTROLY 

Měřítkem úspěšnosti propagace bude v případě internetových stránek počet návštěvníků 

a také počet přijatých emailových dotazů na adresu na nich uvedenou. U ostatních 

nástrojů komunikačního mixu se avšak účinnost reklamy velmi těžko posuzuje. 
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4.7 ORGANIZAČNÍ PLÁN 

4.7.1 FORMA VLASTNICTVÍ  

Majiteli společnosti budou dvě osoby, jež budou zároveň i společníky a jednateli 

společnosti CALMË, s.  r. o. První jednatel společnosti, Lucie Měřičková, bude mít 

vzhledem ke svému ekonomickému vzdělání na starosti nejen jednání společnosti 

navenek, ale také i finanční řízení společnosti. Druhý jednatel společnosti má dlouholeté 

zkušenosti s podnikáním a úspěšně vede již několik firem, které prosperují. Společnosti 

CALMË poskytne nejen své letité zkušenosti, ale také znalosti a dovednosti z oblasti 

marketingu a public relations a v neposlední řadě také finanční zdroje. 

4.7.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Organizační struktura společnosti vychází z personálního stavu zaměstnanců. Je tvořena 

liniovými prvky a liniovými vazbami. V čele organizační struktury svatební agentury je 

vedení společnosti, které tvoří dva jednatelé. Pod dohledem vedení se nachází externí 

účetní a externí právník.  

 

Obrázek 7: Organizační struktura společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.7.3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Celkem budou ve společnosti pracovat 4 osoby včetně jednatelů. Jednatelé společnosti 

budou současně zaměstnanci této společnosti. Všichni zaměstnanci, kromě druhého 

 

Jednatelé 
společnosti 

 
Koordinátor/ka 1 

 
Koordinátor/ka 2 

 

 
Externí právník 

 
Externí účetní 



Vlastní návrhy řešení 

-104- 

jednatele, budou mít uzavřenou smlouvu na plný úvazek, tzn., odpracují 160 hodin za 

měsíc. Na začátku podnikatelské činnosti svatební agentury se budou jednatelé snažit 

zastat veškerou práci okolo zakázek sami. Výběrové řízení na získání prvního 

zaměstnance by mělo proběhnout dle plánů společnosti v měsíci květnu roku 2013. 

Dalšího zaměstnance na hlavní pracovní poměr přijme společnost dle své vytíženosti  

a zakázek, dle odhadů společnosti by se tak mělo stát v září roku 2013. Pracovní doba 

každého zaměstnance bude nastavena flexibilně a bude se přizpůsobovat konkrétním 

zakázkám a požadavkům zákazníků. Zaměstnanec si tedy rozvrhne a odpracuje 40 

hodin týdně dle své konkrétní pracovní náplně, tj. i včetně sobot a nedělí. 

Vzhledem k tomu, že kvalita poskytovaných služeb úzce souvisí s kvalitou vykonané 

práce zaměstnanců, bude nejdůležitějším aspektem naší práce jejich vhodný výběr. 

Případní zájemci o pozici svatební koordinátorky/koordinátora na hlavní pracovní 

poměr by měli splňovat následující požadavky: 

���� věk nad 18 let 

���� ukončené středoškolské vzdělání 

���� min. 1 rok praxe s organizováním společenských událostí 

���� flexibilitu 

���� výbornou znalost na PC – MS Office, internet 

���� znalost jakéhokoliv cizího jazyka výhodou  

���� řidičský průkaz skupiny B  

���� vlastnit osobní automobil, který mohou využívat k pracovním povinnostem 

Dále by měli mít tyto vlastnosti: 

���� výborné komunikační dovednosti 

���� schopnost samostatné práce  

���� obchodní myšlení (zkušenosti s vedením obchodních jednání výhodou) 

���� systematičnost, přesnost, manuální zručnost, kreativitu 

���� schopnost pracovat pod tlakem a dodržovat stanovené termíny 

Výběrové řízení bude probíhat formou ústního pohovoru, kterého se zúčastní oba 

jednatelé. 
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4.7.4 PLATOVÉ OHODNOCENÍ 

Protože pro jednatelku společnosti bude činnost ve svatební agentuře představovat 

hlavní zdroj příjmu, bylo její odměňování stanoveno na principu měsíční mzdy a pro 

další zaměstnance na principu hodinové mzdy. Vzhledem k nastavené flexibilní 

pracovní době nebude společnost poskytovat příplatky za práci ve svátky a víkendy. 

Pokud ovšem se vyskytne zakázka, která bude vyžadovat více času na práci, bude 

zaměstnanci poskytován příplatek za práci přesčas v souladu se zákoníkem práce  

č. 262/2006 Sb. Dle tohoto zákoníku se budou řídit i odpovědnosti a povinnosti 

zaměstnanců.  

 Tabulka 16: Výše mezd zaměstnanců a mzdové náklady společnosti 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

Pro druhého jednatele bude činnost ve svatební agentuře představovat vedlejší zdroj 

příjmu a jeho odměna bude stanovena formou výplaty podílu na zisku společnosti, která 

avšak v prvních 3 letech vyplacena nebude. Vzhledem k plánovanému personálnímu 

obsazování lze očekávat mzdové náklady v prvním roce podnikání ve výši 784 704 Kč. 

4.7.5 NÁPLŇ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH MÍST 

Jednatel společnosti, společník Lucie Měřičkové, bude ve společnosti mít na starosti 

styk s veřejností, komunikaci s bankami, úřady státní správy a finančním úřadem, 

marketing a PR. Dále bude zajišťovat a koordinovat subdodávky, případně vyhledávat 

nové dodavatele. Bude komunikovat s obchodními partnery a vyřizovat případné 

reklamace. Ve společnosti bude mít také dohled nad jejím financováním. 

Jednatelka společnosti, Lucie Měřičková, bude stanovovat strategický plán společnosti 

a sledovat jeho plnění. Bude dohlížet na správný chod společnosti. Kromě toho bude 

mít na starosti sjednávání schůzek a kontakty s klienty pro oblast Moravy, tvorbu 

rozpočtů, přípravu a zajištění všech procesů a činností směřující k uspokojení poptávky 

Pracovní pozice Počet
Odpracované 

hodiny za 
měsíc

Hodinová 
mzda 

Průměrná 
hrubá měsíční 

mzda 

Čistá mzda 
zaměstnance

Odvod 
zaměstnavatele 

(34%)

Mzdové 
náklady

Jednatelka 1 160 30 000 Kč 22 740 Kč 10 200 Kč 40 200 Kč
160 150 Kč 24 000 Kč 18 600 Kč 8 160 Kč 32 160 Kč
160 120 Kč 19 200 Kč 15 288 Kč 6 528 Kč 25 728 Kč

Celkem 3 73 200 Kč 56 628 Kč 24 888 Kč 98 088 Kč

Koordinátor/ka 2
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zákazníka. Také povede případné kurzy pro nevěsty, které se budou uskutečňovat 

jednou měsíčně první neděli v Brně. 

Koordinátor/ka 1  bude působit v Praze, kde také povede kurzy pro nevěsty, které se 

budou v případě zájmu a naplnění kapacity uskutečňovat vždy druhou neděli měsíce. 

V její kompetenci bude také sjednávání schůzek a kontakty s klienty pro oblast Prahy  

a Čech. Mimo to bude také mít v náplni práce tvorbu rozpočtů, přípravu a zajištění 

všech procesů a činností směřující k uspokojení poptávky zákazníka. 

Koordinátor/ka 2  bude ve společnosti vypomáhat dle potřeby a náročnosti zakázky 

koordinátorovi/rce 1, příp. jednatelce. Tj. bude se podílet na přípravách jednotlivých 

zakázek od vytvoření koncepce až po případnou koordinaci svatebního dne. 

4.7.6 MÍSTO VÝKONU PRÁCE 

Charakter podnikání umožňuje převážnou část pracovní náplně všech zaměstnanců 

vykonávat z domova či na předem určeném místě (kavárna, dům či byt klienta, místo 

obřadu, hostiny či jiné). V případě potřeby může každý ze zaměstnanců využívat 

k obchodním schůzkám kancelář v Office centru areálu IBC Příkop 4 Brno, která je 

k pronájmu jednorázově od jedné hodiny s možností rezervace i na několik měsíců.  

Konkrétně Office centre nabízí (24): 

���� kompletně zařízenou uzamykatelnou kancelář s jednací místností 

���� připojení k vysokorychlostnímu internetu 

���� 24 hodinový provoz s ostrahou 

Tabulka 17: Základní služby Office centra 

Poštovní služby 

Informace e-mailem o doručené poště zahrnuto v ceně registračního sídla 
Přeposílání pošty 100 Kč/měsíc 

Pronájem kanceláře 

1 hodina 200 Kč 
4 hodiny 500 Kč 
1 den 800 Kč 
5 dní 2 500 Kč 
Rezervace v určité hodiny individuálně 

 Zdroj: vlastní zpracování dle (24)  
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Svatební kurzy pro nevěsty se budou konat dle zájmu ze strany zákazníků jednou 

měsíčně v pronajatém salonku o kapacitě 25 osob. Konkrétně budou využity tyto 

prostory: 

���� Brno: Hotel Brno, Horní 19  pronájem salonku 250 Kč/h 

���� Praha:  Hotel Troja, Trojská 1 pronájem salonku 2 000 Kč/půl dne 

4.7.7 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebude nutné investovat značné finanční 

prostředky na provoz společnosti. Pronajatá kancelář v Brně bude již vybavena 

základním nábytkem. Každý zaměstnanec bude k výkonu své práce využívat svůj 

vlastní počítač a automobil. Společnost tedy neplánuje koupi osobního automobilu, jež 

by zařadila do obchodního majetku firmy. Jednatelům i zaměstnancům, kteří budou ke 

své činnosti používat vlastní automobil, budou vypláceny cestovní náhrady podle 

zákoníku práce a dle zákona o dani silniční bude společnost platit za každý automobil  

i silniční daň. Cestovní náhrady budou počítány paušálem za kilometry. Pro jejich 

výpočet bude použita základní náhrada za použití vozidla + náhrada za pohonné hmoty. 

Všichni zaměstnanci povedou deník jízd. Mobilní telefony, jež budou nezbytnou 

součástí výkonu práce každého zaměstnance, společnost nakoupí u vybraného 

mobilního operátora společně s výhodným firemním tarifem. Tyto mobilní telefony 

budou moct zaměstnanci využívat pouze k výkonu práce. Dále budou v souvislosti 

s výkonem zaměstnání jednatelům i zaměstnancům placeny náhrady nákladů za 

vytápění, osvětlení, poplatky za energie, atd. ve výši 800 Kč/měsíc.  

4.7.8 EXTERNÍ VZTAHY 

Vedení účetnictví bude zajištěno externí účetní a daňovou kanceláří se sídlem v Brně, 

která si za své služby bude účtovat paušální měsíční částku 2 500 Kč. V této ceně bude 

zahrnuto vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání, zpracování mezd  

a personalistiky. Právní úkony, tj. zpracování vzorových smluv, pracovních vztahů, 

dodavatelských smluvních podmínek atd., budou zajištěny ve spolupráci s externím 

právníkem se sídlem v Jevíčku. Tyto právní služby budou využívány nepravidelně, dle 

potřeby, ovšem nejvyšší náklady vzniknou v počátcích podnikání, které odhadujeme na 

15 000 Kč. 
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4.8 HODNOCENÍ RIZIK 

Před samotným zahájením podnikatelské činnosti je důležité identifikovat rizika, která 

mohou ohrozit realizaci projektu. V následujícím odstavci jsou uvedeny hrozby a jejich 

scénáře. Hrozby představují nebezpečí, které hrozí a které je příčinou potíží v projektu.  

Scénář je děj, který předpokládáme jako následek výskytu hrozby. 

Obchodní rizika 

1) špatné odhadnutí situace na trhu je prvotním rizikem, které společnosti hrozí 

při vstupu na trh. Špatný odhad je spojen s tím, zda vymezená cílová skupina 

obyvatel bude mít zájem o tyto služby a zda i přes nepříznivou ekonomickou 

situaci bude ochotna za tyto služby utratit své peněžní prostředky. Zda 

upřednostňuje služby svatební agentury před zařízením svatby svépomocí aj. 

Pokud by společnost odhadla situaci a výši poptávky špatně, mohla by nastat ta 

situace, kdy by se musel řešit problém nenaplnění předpokládané výše tržeb, což 

by v konečném důsledku vedlo i k ukončení podnikatelské činnosti.   

2) příchod nové konkurence – toto riziko je v současné situaci malé, ale ne 

zanedbatelné. Potenciál trhu je značný a poptávka po nabízených službách stále 

roste. Vstup nových konkurentů na trh by mohl zapříčinit vznik konkurenčních 

bojů, odliv možných potenciálních zákazníků a tím i snížení tržeb. 

3) riziko kopírování služeb – konkurenti si o sobě a o nabízených službách 

udržují přehled a riziko napodobení je tedy relativně vysoké. Stávající či 

dokonce nová konkurence může nabízet služby na trhu levněji, popřípadě 

vymyslet jinou strategii prodeje, čímž naláká zákazníka ke koupi u ní. Pro 

společnost by toto riziko představovalo odliv možných potenciálních zákazníků, 

s čímž souvisí pokles tržeb a tedy i relativní ohrožení chodu společnosti. 

4) nedostatečná a neefektivní marketingová strategie je dalším rizikem. 

Vzhledem k tomu, že společnost bude podnikat v oblasti služeb, je velmi nutné 

vhodně využít marketingových nástrojů a informovat cílovou skupinu 

zákazníků. Ovšem vzniká zde riziko, že marketingová kampaň bude neúspěšná  

a nenaplní očekávané cíle společnosti. V tom případě by společnost nemusela 

získat potřebný počet zákazníků a tím tak dosáhnout plánovaných 

hospodářských výsledků, což by mohlo mít negativní vliv na celý projekt. 
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5) nedostatečná spolupráce s odborníky – společnost nabízí řadu kreativních 

činností a řadu komplexních služeb, které vyžadují spolupráci s odborníky 

v daném oboru a to buď formou pracovní smlouvy, nebo outsourcingu.  Pokud 

se společnosti nepodaří tyto profesionály sehnat, vychovat či udržet, hrozí 

riziko, že se nepodaří vybudovat dobré jméno, čímž společnost přijde  

o zákazníky a nestane se konkurenceschopnou. 

6) nízká produktivita práce – v případě velkého množství zakázek by se mohlo 

stát, že stávající zaměstnanci nebudou schopni pracovat na jednotlivých 

zakázkách na 100% a nabízené služby tak nebudou odpovídat kvalitě. V tomto 

případě by společnosti hrozilo poškození její pověsti, což by mělo vliv na pokles 

potenciálních zákazníků a s tím souvisejícího poklesu tržeb. Společnost by 

musela vynaložit značné množství finančních prostředků na opětovné získání 

svého podílu na trhu. 

Finanční rizika 

7) investiční riziko  – jedná se o to, zda se investice vyplatí, tj. zda se vynaložené 

finanční prostředky vrátí a za jak dlouhou dobu. Může se stát, že podnikatelský 

záměr bude málo rentabilní a nepřinese tedy takový zisk jaký je očekáván. 

V tomto případě se může společník, jenž bude hrát i roli investora, rozhodnout, 

že do tohoto projektu nevstoupí. Pro společnost by toto rozhodnutí znamenalo 

nutnost realizaci podnikatelského záměru odložit nebo jej přepracovat na méně 

rozsáhlý a zisku schopný. 

8) problémy s financováním – vzhledem k tomu, že společnost nebude využívat 

ke svému financování cizí zdroje, ale bude financována z prostředků jednoho ze 

společníků, hrozí riziko, že v případě nízké prosperity společnosti, společník 

odmítne či ztratí schopnost nadále společnost financovat z vlastních prostředků. 

Toto riziko by pro společnost znamenalo nevyhnutelně přistoupit na financování 

projektu cizím kapitálem. Ovšem zde hrozí, že by společnost nemusela 

požadovaný úvěr získat, případně by jej nebyla schopná splácet. 

9) riziko špatné cenové politiky - nabízené služby mohou být pro zákazníky 

cenově nedostupné. Primárně hrozba spočívá v tom, že zákazník shledá službu 

samu o sobě příliš drahou a nebude ochoten za ni zaplatit. V praxi se tedy obrátí 
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na konkurenci nebo služby kompletně vypustí. Prodej služeb za vysoké ceny by 

mohlo zapříčinit snížení tržeb a tím i zisků, ale také i výskyt problémů s cash 

flow společnosti.  

Identifikovaná rizika je třeba správným způsobem ohodnotit. Tzn., zjistit, na které 

úrovni řízení se tato rizika nacházejí a jaké mají dopady na společnost, a to z hlediska 

stupně pravděpodobnosti výskytu a z hlediska stupně negativního dopadu.  

Míra rizika je vyjádřena pomocí hodnotové matice semikvantitativní analýzy rizika. 

Jednotlivým stupňům pravděpodobností výskytu rizik i stupňům intenzity jejich 

negativních dopadů je přiřazeno číselné ohodnocení. Pro číselné ohodnocení 

pravděpodobnosti výskytu rizika je zvolena lineární stupnice, která přiřazuje 

ohodnocení 1, 2, 3, 4, 5. Pro ohodnocení intenzity negativních dopadů je zvolena 

stupnice nelineární – mocninná, kde ohodnocení každého stupně je vždy dvojnásobkem 

ohodnocení předchozího stupně (1, 2, 4, 8, 16). Ohodnocení významnosti každého 

rizika se pak stanoví jako součin ohodnocení pravděpodobnosti jeho výskytu  

a ohodnocení negativního dopadu tohoto rizika. Nejméně významnému riziku dle této 

definice odpovídá ohodnocení 1 x 1 = 1 a nejvýznamnějšímu ohodnocení 5 x 16 = 80. 

Je na místě připomenout, že se jedná pouze o určité fiktivní hodnoty, které pouze 

pomáhají při procesu stanovování významnosti rizikového faktoru. (6) 

Tabulka 18: Klasifikace rizik 

Označení Riziko P D R 

1 Špatné odhadnutí situace na trhu 1 8 8 
2 Příchod nové konkurence 3 2 6 
3 Riziko kopírování služeb 4 4 16 
4 Nedostatečná a neefektivní marketingová strategie 2 4 8 
5 Nedostatečná spolupráce s odborníky 3 4 12 
6 Nízká produktivita práce 2 2 4 
7 Investiční riziko 3 8 24 
8 Problémy s financováním 3 4 12 
9 Riziko špatné cenové politiky 1 4 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce jsou použity zkratky P jako pravděpodobnost, D jako důsledky a R jako 

riziko. 
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Ohodnocení významnosti rizik tedy nabývá hodnot z intervalu od 1 do 80, kdy (6): 

���� ohodnocení nižší než 10 představuje nejméně významná rizika, 

���� ohodnocení v intervalu od 10 do 30 značí středně významná rizika a 

���� ohodnocení vyšší než 30 vymezuje nejvýznamnější rizika.  

Tabulka 19: Matice semikvantitativní analýzy rizika 

1 2 4 8 16
nevýznamné malé střední značné obrovské

5 téměř jisté
4 velmi pravděpodobné 3
3 pravděpodobné 2 5; 8 7
2 spíše nepravděpodobné 6 4
1 téměř vyloučené 9 1

Důsledky

P
ra

vd
ěp

o
d
o
b
n
o
st

Zdroj: vlastní zpracování 

Rizika v tabulce 19 jsou označena čísly, která se shodují s pořadovými čísly rizik 

v tabulce 18. Semikvantitativní analýzou rizika bylo zjištěno, že společnosti hrozí 4 

středně významná rizika, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Ostatní rizika 

byla vyhodnocena jako nejméně významná. 

 

Opatření ke snižování rizika 

Riziko kopírování služeb 

Eliminaci tohoto rizika je možné dosáhnout střežením obchodního tajemství. V praxi by 

to znamenalo pokusit se uzavřít s odborníky v oboru pracovní smlouvu či alespoň 

určitou výhradu, že odborník nebude poskytovat třetí osobě informace, které souvisí se 

společností. 

Nedostatečná spolupráce s odborníky 

Toto riziko je možné eliminovat motivováním a nabídnutím vhodného ohodnocení za 

práci (nemusí být nutně formou peněz).  

Investiční riziko a problémy s financováním 

Hlavní možností, jak snižovat investiční riziko a problémy s financováním je 

systematické zavádění metod finanční analýzy (tj. plánování, rozpočtování, 

kontrolování atd.). 



Vlastní návrhy řešení 

-112- 

4.9 FINANČNÍ PLÁN 

Finanční plán transformuje předchozí části podnikatelského plánu do číselné podoby  

a zároveň poukazuje na reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. Je 

sestaven na období tří let od vzniku společnosti, tzn. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015. 

Výstupy finančního plánu tvoří plán výnosů (viz Příloha 4), plán nákladů (viz 

Příloha 5), plánovaná rozvaha, plánovaný výkaz zisků a ztrát a plán peněžních toků, 

který je sestaven nepřímou metodou. Jednotlivé výkazy jsou sestaveny ve třech 

variantách možného vývoje společnosti, a to ve variantě pesimistické, reálné  

a optimistické.  

4.9.1 FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

Celková aktiva společnosti budou tvořena pouze oběžnými aktivy, neboť společnost 

vzhledem k charakteru podnikání a již popsaným skutečnostem nedisponuje 

dlouhodobými hmotnými zdroji. A protože společnost po sledované období ani 

neplánuje investice do dlouhodobého majetku, bude investiční cash flow nulové.  

Základní kapitál společnosti bude splacen v plné výši 200 000 Kč po podpisu 

společenské smlouvy. Do jednoho měsíce po zapsání společnosti do obchodního 

rejstříku bude jednatelem hodnota vlastního kapitálu navýšena jeho dobrovolným 

příplatkem mimo základní kapitál ve výši 300 000 Kč, a to za účelem posílení finanční 

situace společnosti. Společnost nebude financována úvěrovými zdroji. Dle zákona bude 

společnost povinně vytvářet rezervní fond, jenž lze do výše 10% základního kapitálu 

použít pouze ke krytí případných ztrát společnosti. Jeho povinná tvorba bude začínat 

v roce, v němž společnost poprvé vykáže v řádné účetní závěrce zisk a to ve výši 5% 

hodnoty základního kapitálu. V dalších letech bude tvořen ve výši 10% hodnoty 

kapitálu. Pro nadcházející období se také bude počítat s tím, že výplata podílu na zisku 

společníkům nebude vyplacena, a celá část bude tedy vždy vstupovat do nerozděleného 

zisku minulých let, tzn. vlastního kapitálu. 

4.9.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA SPOLEČNOSTI 

Podnikatelská činnosti společnosti bude zahájena dnem zápisu do obchodního rejstříku, 

tedy 1. ledna 2013. K tomuto datu bude sestavena i zahajovací rozvaha. 
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 Tabulka 20: Zahajovací rozvaha společnosti 

AKTIVA                            Rozvaha k 1. 1. 2013 v Kč                            PASIVA 
Účty v bankách 200 000 Základní kapitál 200 000 
Náklady příštích období 17 690 Závazky ke společníkům 17 690 

Celkem 217 690 Celkem 217 690 
 Zdroj: vlastní zpracování 

4.9.3 PESIMISTICKÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

U této varianty je předpokládáno, že tržby v jednotlivých letech budou o 35% nižší 

oproti reálné variantě. Tempo jejich růstu avšak zůstane zachováno. Z výkazů je tedy 

patrné, že poklesem tržeb dochází ke snížení hospodářského výsledku, který je dokonce 

v prvních dvou letech provozu záporný. Snížení tržeb ovlivnilo také provozní a finanční 

cash flow, jehož záporná hodnota je zapříčiněna nedisponováním finančních aktiv, která 

by přinesla společnosti výnosy. Vzhledem ke kladnému celkovému cash flow 

v jednotlivých letech, lze výsledky plynoucí z výkazu peněžních toků zhodnotit 

pozitivně. Lze říci, že společnost není ohrožena insolventními problémy. 

 Tabulka 21: Plánovaná rozvaha k 31. 12. v Kč - pesimistický vývoj  

Položka 2013 2014 2015 

AKTIVA CELKEM 354 681 272 998 871 033 
Dlouhodobý majetek 0 0 0 
Oběžná aktiva 354 681 272 998 871 033 
Krátkodobé pohledávky 163 850 170 404 177 220 

z obchodních vztahů 163 850 170 404 177 220 
Krátkodobý finan ční majetek 190 831 102 594 693 813 

peníze 60 000 60 000 60 000 
účty v bankách 130 831 42 594 633 813 

PASIVA CELKEM 354 681 272 998 871 033 
Vlastní kapitál 237 342 154 938 636 828 
Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 
Ostatní kapitálové fondy 300 000 300 000 300 000 
Zákonný rezervní fond 0 0 10 000 
Výsledek hospodaření minulých let 0 -262 658 -345 062 
Výsledek hospodaření běžného roku -262 658 -82 404 471 890 
Cizí zdroje 117 339 118 060 234 205 
Krátkodobé závazky 117 339 118 060 234 205 

z obchodních vztahů 16 851 17 572 18 028 
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k zaměstnancům a SZ a ZP 100 488 100 488 105 597 
k finančnímu úřadu 0 0 110 580 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 
 Tabulka 22: Plánovaný výkaz zisků a ztrát k 31. 12. v Kč - pesimistický vývoj  

Položka 2013 2014 2015 

Tržby 994 850 1 492 275 2 238 414 
Výkonová spotřeba 448 014 368 823 388 780 
Přidaná hodnota 546 836 1 123 452 1 849 634 
Osobní náklady 802 304 1 205 856 1 267 164 
Daně a poplatky 7 190 0 0 
Provozní výsledek hospodaření -262 658 -82 404 582 470 
Výsledek hospodaření před zdaněním -262 658 -82 404 582 470 
Daň z příjmů (19%) 0 0 110 580 
Výsledek hospodaření po zdanění -262 658 -82 404 471 890 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 
 Tabulka 23: Plánovaný výkaz peněžních toků k 31. 12. v Kč - pesimistický vývoj  

Položka 2013 2014 2015 

Stav PP na začátku účetního období 200 000 190 831 102 594 
Výsledek hospodaření po zdanění -262 658 -82 404 471 890 
Změna stavu pohledávek -163 850 -6 554 -6 816 
Změna stavu krátkodobých závazků 117 339 721 116 145 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti -309 169 -88 237 581 219 
Další vklady PP společníků 300 000 0 0 
Přímé platby na vrub fondů 0 0 10 000 
Čistý peněžní tok z finanční činnosti 300 000 0 10 000 
Čisté zvýšení respektive snížení PP -9 169 -88 237 591 219 
Stav PP na konci účetního období 190 831 102 594 693 813 

 Zdroj: vlastní zpracování 

4.9.4 REÁLNÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

V případě očekávaného vývoje společnost ve sledovaném období tvoří pozitivní účetní 

zisk již od prvního roku provozu. Z výkazu peněžních toků je ale patrné, že provozní 

cash flow je v prvním roce záporné, a to z důvodu vyšších potřeb provozního kapitálu. 
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Celkové cash flow je nicméně kladné a společnost by se tedy neměla dostat do 

problémů s likviditou.  

 Tabulka 24: Plánovaná rozvaha k 31. 12. v Kč - reálný vývoj  

Položka 2013 2014 2015 

AKTIVA CELKEM 711 831 1 144 913 2 430 815 
Dlouhodobý majetek 0 0 0 
Oběžná aktiva 711 831 1 144 913 2 430 815 
Krátkodobé pohledávky 208 150 216 476 225 135 

z obchodních vztahů 208 150 216 476 225 135 
Krátkodobý finan ční majetek 503 681 928 437 2 205 680 

peníze 60 000 60 000 60 000 
účty v bankách 443 681 868 437 2 145 680 

PASIVA CELKEM 711 831 1 144 913 2 430 815 
Vlastní kapitál 578 532 943 633 2 048 220 
Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 
Ostatní kapitálové fondy 300 000 300 000 300 000 
Zákonný rezervní fond 10 000 20 000 20 000 
Výsledek hospodaření minulých let 0 68 532 423 633 
Výsledek hospodaření běžného roku 68 532 355 101 1 104 587 
Cizí zdroje 133 299 201 280 382 595 
Krátkodobé závazky 133 299 201 280 382 595 

z obchodních vztahů 16 851 17 572 18 028 
k zaměstnancům a SZ a ZP 100 488 100 488 105 597 
k finančnímu úřadu 15 960 83 220 258 970 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 
 Tabulka 25: Plánovaný výkaz zisků a ztrát k 31. 12. v Kč - reálný vývoj  

Položka 2013 2014 2015 

Tržby 1 342 000 2 013 000 3 019 501 
Výkonová spotřeba 448 014 368 823 388 780 
Přidaná hodnota 893 986 1 644 177 2 630 721 
Osobní náklady 802 304 1 205 856 1 267 164 
Daně a poplatky 7 190 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 84 492 438 321 1 363 557 
Výsledek hospodaření před zdaněním 84 492 438 321 1 363 557 
Daň z příjmů (19%) 15 960 83 220 258 970 
Výsledek hospodaření po zdanění 68 532 355 101 1 104 587 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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 Tabulka 26: Plánovaný výkaz peněžních toků k 31. 12. v Kč - reálný vývoj  

Položka 2013 2014 2015 

Stav PP na začátku účetního období 200 000 503 681 928 437 
Výsledek hospodaření po zdanění 68 532 355 101 1 104 587 
Změna stavu pohledávek -208 150 -8 326 -8 659 
Změna stavu krátkodobých závazků 133 299 67 981 181 315 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti -6 319 414 756 1 277 243 
Další vklady PP společníků 300 000 0 0 
Přímé platby na vrub fondů 10 000 10 000 0 
Čistý peněžní tok z finanční činnosti 310 000 10 000 0 
Čisté zvýšení respektive snížení PP 303 681 424 756 1 277 243 
Stav PP na konci účetního období 503 681 928 437 2 205 680 

 Zdroj: vlastní zpracování 

4.9.5 OPTIMISTICKÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

Z výkazů u optimistické varianty vývoje společnosti je patrné, že by společnost měla za 

daných podmínek ještě mnohem více finančních prostředků než je tomu u varianty 

realistické a neměla by tedy vykazovat žádné finanční problémy. Mohlo by tedy dojít 

k vrácení příplatku jednatele do společnosti a k vyplacení podílu na zisku. Společnost 

by rovněž mohla uvažovat o rozšíření oblasti podnikání. 

 Tabulka 27: Plánovaná rozvaha k 31. 12. v Kč - optimistický vývoj  

Položka 2013 2014 2015 

AKTIVA CELKEM 1 182 271 2 231 713 4 442 156 
Dlouhodobý majetek 0 0 0 
Oběžná aktiva 1 182 271 2 231 713 4 442 156 
Krátkodobé pohledávky 276 220 287 269 298 760 

z obchodních vztahů 276 220 287 269 298 760 
Krátkodobý finan ční majetek 906 051 1 944 444 4 143 396 

peníze 60 000 60 000 60 000 
účty v bankách 846 051 1 884 444 4 083 396 

PASIVA CELKEM 1 182 271 2 231 713 4 442 156 
Vlastní kapitál 959 672 1 896 483 3 858 351 
Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 
Ostatní kapitálové fondy 300 000 300 000 300 000 
Zákonný rezervní fond 10 000 20 000 20 000 
Výsledek hospodaření minulých let 0 449 672 1 376 483 
Výsledek hospodaření běžného roku 449 672 926 811 1 961 868 
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Cizí zdroje 222 599 335 230 583 805 
Krátkodobé závazky 222 599 335 230 583 805 

z obchodních vztahů 16 851 17 572 18 028 
k zaměstnancům a SZ a ZP 100 488 100 488 105 597 
k finančnímu úřadu 105 260 217 170 460 180 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 
 Tabulka 28: Plánovaný výkaz zisků a ztrát k 31. 12. v Kč - optimistický vývoj  

Položka 2013 2014 2015 

Tržby 1 812 440 2 718 660 4 077 992 
Výkonová spotřeba 448 014 368 823 388 780 
Přidaná hodnota 1 364 426 2 349 837 3 689 212 
Osobní náklady 802 304 1 205 856 1 267 164 
Daně a poplatky 7 190 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 554 932 1 143 981 2 422 048 
Výsledek hospodaření před zdaněním 554 932 1 143 981 2 422 048 
Daň z příjmů (19%) 105 260 217 170 460 180 
Výsledek hospodaření po zdanění 449 672 926 811 1 961 868 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 
 Tabulka 29: Plánovaný výkaz peněžních toků k 31. 12. v Kč - optimistický vývoj  

Položka 2013 2014 2015 

Stav PP na začátku účetního období 200 000 906 051 1 944 444 
Výsledek hospodaření po zdanění 449 672 926 811 1 961 868 
Změna stavu pohledávek -276 220 -11 049 -11 491 
Změna stavu krátkodobých závazků 222 599 112 631 248 575 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti 396 051 1 028 393 2 198 952 
Další vklady PP společníků 300 000 0 0 
Přímé platby na vrub fondů 10 000 10 000 0 
Čistý peněžní tok z finanční činnosti 310 000 10 000 0 
Čisté zvýšení respektive snížení PP 706 051 1 038 393 2 198 952 
Stav PP na konci účetního období 906 051 1 944 444 4 143 396 

 Zdroj: vlastní zpracování 

4.9.6 HODNOCENÍ INVESTICE 

Nezbytnou součástí tohoto finančního plánu je také posouzení, zda se investice do 

tohoto projektu vyplatí. Za tímto účelem jsem použila dynamické metody hodnocení 
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investic, které berou v úvahu nejen výnosy investic, ale také jejich rozložení v čase  

a riziko, které je zahrnuto do metod přepočtem budoucích cash flow na současnou 

hodnotu (tzv. diskontováním). (12) 

Před samotným hodnocením efektivnosti investice je třeba učinit následující kroky:  

1) určit kapitálové výdaje na investici 

Kapitálové výdaje na investici ve výši 500 000 Kč sestávají ze základního kapitálu  

a příplatku mimo základní kapitál. 

2) odhadnout budoucí cash flow, které investice přinese 

Při hodnocení investice počítám s provozním cash flow, které je pro první tři roky 

podnikání vypočtené výše v jednotlivých variantách vývoje společnosti. Vzhledem 

k tomu, že společníci stanovili dobu životnosti projektu na 5 let, očekává se, že 

v dalších letech z důvodu stabilizace bude docházet pouze k meziročnímu nárůstu 

cash flow ve výši 4%.  

3) určit náklady na kapitál 

Protože bude společnost celou investici financovat vlastním kapitálem, jsou náklady 

na tento kapitál dány výnosovým očekáváním společníků. Pro jejich určení jsem 

použila model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), který patří mezi základní 

metody odhadu nákladů na vlastní kapitál a je v praxi nejvíce používán.  

V následující tabulce je uveden výpočet nákladů na vlastní kapitál pomocí CAPM  

a vztahu re = rf + β * (rm – rf). Bezriziková sazba je stanovena dle Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR (49). Beta koeficient pro nezadlužený podnik a riziková 

prémie jsou odhadnuty podle Damodarana (22). 

Tabulka 30: Výpočet nákladů na kapitál pomocí CAPM 

r f β (r m - rf) re 
bezriziková 

úroková míra 
koeficient riziková prémie 

náklad na vlastní 
kapitál 

3,79% 0,85 6,85% 9,6125% 
Zdroj: vlastní zpracování 

Náklady na kapitál jsou v celém období stejné. 
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4) vypočítat současnou hodnotu očekávaných cash flow 

Budoucí hodnota cash flow je přepočítána na současnou hodnotu za použití již 

vypočítané podnikové diskontní míry dle vztahu (12): 

PV � � CF�
�1 
 WACC�

�

���
 

Tabulka 31: Výpočet současné hodnoty budoucích cash flow v Kč 

Cash flow
Diskontovaná 

cash flow
Cash flow

Diskontovaná 
cash flow

Cash flow
Diskontovaná 

cash flow
1 -309 169 -282 056 -6 319 -5 765 396 051 361 319
2 -88 237 -73 440 414 756 345 201 1 028 393 855 931
3 581 219 441 326 1 277 243 969 825 2 198 952 1 669 689
4 604 468 418 729 1 328 333 920 167 2 286 910 1 584 195
5 628 646 397 288 1 381 466 873 051 2 378 386 1 503 079

Celkem 1 416 927 901 847 4 395 479 3 102 480 8 288 692 5 974 214

Pesimistická Reálná Optimistická
Varianta

Rok

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Mezi dynamické metody, jež jsou počítány pro každou variantu možného vývoje 

společnosti dle vztahů (12), patří: 

���� čistá současná hodnota (NPV), 

NPV �  �IN 
 � CF�
�1 
 WACC�

�

���
                  NPV � 0 

���� vnitřní výnosové procento (IRR), 

 �IN 
 � CF�
�1 
 IRR� � 0

�

���
                             IRR � WACC 

���� index ziskovosti (PI) a 

 PI �  
∑ CF�

�1 
 WACC�
����

IN                                   PI � 1      
���� diskontovaná doba návratnosti (PP). 

postupné kumulování diskontovaných cash flow 

doba návratnosti ≤ doba životnosti 
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Tabulka 32: Hodnocení investice do projektu dynamickými metodami 

Název metody 
Varianta 

Pesimistická Reálná Optimistická 
NPV (Kč) 401 847 2 602 479 5 474 214 
IRR  (%) 22,56 84,62 159,92 
PI      (index ziskovosti) 1,80 6,20 11,95 
PP     (roky) 4 roky a 11 měsíců 2 roky a 1 měsíc 1 rok a 1 měsíc 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že všechny metody shodně vypovídají o tom, že 

investice do tohoto projektu je přijatelná, a to i v případě, že by se situace vyvíjela dle 

pesimistických hodnot, kde avšak doba návratnosti se velmi blíží době životnosti 

projektu, což je poněkud nežádoucí, neboť investice je tím výhodnější, čím dříve bude 

zaplacena.  

Pokud se bude tedy situace vyvíjet dle plánovaných odhadů, může se stát postupem 

času svatební agentura CALMË velice úspěšnou a konkurenceschopnou společností. 

Avšak je třeba nepodcenit marketingovou propagaci a komunikaci s potenciálními 

zákazníky. Rovněž je třeba se zaměřit na kvalitu poskytovaných služeb a neustále 

monitorovat konkurenci a sledovat aktuální trendy. 

Při realizaci tohoto projektu je třeba pamatovat na to, že každé podnikání s sebou nese  

i rizika neúspěchu a reálná situace může být bezesporu jiná a nemusí se shodovat 

s plánovanými daty. Podnikatelský plán, ať už je jakkoliv dobře sestavený, není nikdy 

zárukou úspěchu. 
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ZÁV ĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo vypracovat ucelený podnikatelský plán na 

založení nové svatební agentury CALMË, s. r. o. s celostátní působností. Základní 

činností svatební agentury je poskytování služeb osobního charakteru, tedy veškerých 

služeb souvisejících s přípravou, organizací a koordinací svatby.  

Předložená diplomová práce je rozdělena na tři jednotlivé celky, které na sebe plynule 

navazují. Základní, teoretická část je tvořena rešerší odborné literatury. Jsou zde 

vymezeny základní pojmy týkající se podniku, podnikání, podnikatelského plánu  

a plánování. 

Samotná tvorba podnikatelského plánu je podložena výstupy plynoucími z analytické 

části diplomové práce, která byla zaměřena na důkladné provedení analýzy trhu včetně 

marketingového výzkumu. Rovněž v této části bylo rozebráno, jaké činitele by na 

novou společnost mohly působit ať již z jejího vnitřního nebo vnějšího okolí. Při 

komplexním pohledu na výstupy z těchto analýz lze závěrem říci, že budoucí vývoj 

společnosti bude z velké části ovlivňovat klesající tendence vývoje sňatečnosti. 

Praktická část diplomové práce přináší již zmíněný výstup – ucelený návrh 

podnikatelského plánu na založení nové společnosti. Nejprve byla představena 

společnost, její předmět, místo podnikání a právní forma podnikání. Dále byla 

vymezena vize, mise a hodnoty společnosti, které odráží cíle a budoucí představu o tom, 

jaký je smysl fungování dané společnosti, jaké jsou oblasti její činnosti a jaké jsou její 

výhledy do budoucna. Obchodní plán kompletně definuje služby společnosti 

s uvedením jejich cen. V marketingovém plánu byla popsána propagace společnosti, na 

které bude z velké části záležet celkový úspěch či neúspěch podnikatelského záměru. 

Nejdůležitějším bodem této části byl finanční plán, jenž byl sestaven pro první tři roky 

podnikání ve variantě pesimistické, reálné a optimistické. Výsledky finančního plánu 

vyznívají pro společnost velmi pozitivně, neboť v realistické a optimistické variantě,  

u kterých je předpoklad, že by mohly být naplněny, nemá společnost problémy 

s peněžními toky a po celou dobu sledovaného období vytváří zisk již od prvního roku. 

Po shrnutí veškerých poznatků získaných v průběhu zpracování této diplomové práce 

mohu konstatovat, že ze všech hledisek je navrhovaný podnikatelský záměr 
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realizovatelný a společnost, pokud nedojde k nepředpokládaným změnám, by se neměla 

dostat do finančních problémů. Největší nebezpečí, která mohou ohrozit budoucí vývoj 

společnosti, jsou popsána v kapitole hodnocení rizik 3.8. Na tyto rizikové prvky se 

budou muset společníci co nejdříve zaměřit a snažit se o jejich včasnou identifikaci  

a následné odstranění. 
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vztahu k průměrné rizikovosti trhu 

CAPM Zkratka z anglického Capital Asset Pricing Model pro model 

oceňování kapitálových aktiv 

CFi   Cash flow v roce i 

CZ-NACE  Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EU   Evropská unie 

FO   Fyzická osoba 

FÚ   Finanční úřad 

HDP   Hrubý domácí produkt 
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IRR Zkratka z anglického Internal Rate of Return pro metodu 
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n   Počet let 

NPV Zkratka z anglického Net Present Value pro metodu čisté 
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PO   Právnická osoba 

PP   Peněžní prostředky 
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PR   Zkratka z anglického Public Relations pro vztahy s veřejností 
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re   Náklad vlastního kapitálu 
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Příloha 1 – Analýza konkurence 

Výčet svatebních agentur působící na území České republiky. 

 

 

Název svatební agentury Internetové stránky Právní forma Rok vzniku Sídlo
Hlavní město Praha
Magická svatba www.magickasvatba.cz FO 1994 Praha 1

L'ARMONIA, s. r. o. www.mojesvatba.cz PO 1994 Praha 1

Svatební agentura K&P www.agenturakp.cz FO 1999 Praha 6

Ariana - svatby, s. r. o. www.ariana-svatby.cz PO 1999 Praha 8

Wednet s. r. o. www.svatby.cz PO 1999 Praha 6

BOOSTER EVENTS, s. r. o. www.boosterevent.cz PO 2001 Praha 1

Patricia - svatební agentura www.patricia.cz FO 2002 Praha

Svatební agentura Vewé www.vewe.cz FO 2002 Praha 9

Báječná svatba bajecnasvatba.cz FO 2005 Praha 6

White Agency s. r. o. ** www.whiteagency.cz PO 2005 Praha 10

The Dreams, s.r.o. www.thedreams.cz PO 2006 Praha 8

Agentura Sedmikráska www.sedmikraska-svatby.cz FO 2006 Praha 8

Immo et Immo - svatební agentura www.immoetimmo.cz FO 2007 Praha 4

Svatební agentura Svatba trochu jinak www.svatbatrochujinak.cz FO 2007 Praha

Svatební agentura Unique Wedding www.svatby-profesionalne.cz FO 2007 Praha 7

YachtWedding  ** www.yachtwedding.eu * 2008 Praha 1

Top Agentura s.r.o. www.topagentura.com PO 2008 Praha 5

Svatební centrum Le Rêve www.lereve.cz FO 2008 Praha 3

Velloria Group s.r.o www.svatby-snadno.cz PO 2009 Praha 9 

COSMOPOLITES s.r.o. www.cosmopolites-wedding.com PO 2009 Praha 1

Svatební agentura Freylach www.freylach.com FO 2009 Praha

Perfektní Svatba s. r. o. www.perfektni-svatba.cz PO 2010 Praha 2

Al carpe diem s. r. o. www.alcarpediem.cz PO 2010 Praha 

Středočeský kraj
Svatební salon IN www.svatbain.cz FO 2001 Kutná Hora

Catering a svatební agentura 3-ER www.catering-svatebni-agentura.cz FO 2006 Drahlín

Svatební agentura DEKOR-STYLE www.dekor-style.cz FO 2008 Smilovice

Jihočeský kraj
Agentura Krumlovská inspirace ** www.svatba.krumlov.cz FO 1993 Český Krumlov

Svatební a společenská agentura Eliotte www.eliotte.cz FO 2007 Třeboň

Svatební agentura Felicite www.safelicite.cz FO 2009 České Budějovice

Svatební agentura K&K kksvatebniagentura.xf.cz FO 2009 Milevsko

Plzeňský kraj
Svatební agentura Lady S www.ladys.cz FO 2000 Plzeň

Ústecký kraj
Česká svatba www.ceskasvatba.cz FO nezjištěno Tisá

Svatební agentura Repros www.jechova-repros.uvadi.cz FO 1990 Jirkov

Královéhradecký kraj
CHER Svatební agentura www.cher.cz FO 1992 Náchod

Svatební agentura Monife www.svatba-monife.cz FO 1996 Hradec Králové

Svatba na klíč www.svatbanakl.ic.cz FO 1997 Osice

Pardubický kraj
Bateau Lavoir s.r.o. www.weddingdesign.cz PO 1999 Pardubice

Svatební centrum Sympatie www.svatby-sympatie.cz FO 2005 Lanškroun

Vysočina
Svatební agentura v Havlíčkově Brodě www.svatebni-agenturahb.wz.cz FO 1992 Havlíčkův Brod

Agentura Marková www.agentura-markova.cz FO 1995 Polná
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Závěry plynoucí z výše provedené analýzy konkurence jsou popsány v podkapitole 

3.1.5 Současná situace na trhu a v podkapitole 3.4.2 Rivalita mezi stávajícími 

konkurenty. 

Jihomoravský kraj
M+P STUDIO s.r.o. www.mpluspstudio.eu/madelen/index.html PO 1992 Brno

Svatební agentura Ivana www.agenturaivana.cz FO 1992 Hodonín

Dolce Vita international s.r.o. www.easywedding.cz PO 1993 Brno-střed

Nejkrásnější svatba www.nejkrasnejsi-svatba.cz FO 1994 Brno-Komín

Svatební agentura Markýza www.svatbanahrade.cz FO 1994 Lednice

Svatební agentura Romance romance.hodoninsko.com FO 1996 Kyjov

Originel svatební agentura www.originel.cz FO 2000 Brno-Královo Pole

Svatební agentura Iris www.iris-vyskov.cz FO 2003 Vyškov

Svatební agentura Elysée www.svatby-blansko.cz FO 2006 Blansko

Svatební a společenská agentura Sunny lifewww.sunnylife.cz FO 2006 Brno-Královo Pole

NAЇVE s.r.o. www.naive.cz PO 2006 Brno-střed

Kateřina Chaloupková www.promogate.cz FO 2007 Brno-Komín

Svatby podle Katy www.svatbypodlekaty.cz FO 2007 Šlapanice u Brna

Svatební agentura BGREEN Brno www.bgreen.cz FO 2008 Brno-Židenice

Svatby podle Vás www.svatbypodlevas.cz FO 2008 Mikulov

CATERING INFINITO s. r. o. www.cateringinfinito.cz PO 2009 Brno

Svatba na jedničku www.svatbanajednicku.cz FO 2011 Brno

Dream agency www.dreamagency.cz FO nezjištěno Brno-Veveří

Olomoucký kraj
Svatební a společenské centrum Caxa www.svatby-na-klic.cz FO 1992 Velký Týnec-Vsisko

Svatební agentura a salon Loreta www.svatba-loreta.cz FO 2002 Hranice

Svatební agentura Váš Den www.vasden.cz FO 2006 Litovel

WHITE OFFICES s.r.o. www.whiteoffices.cz PO 2008 Olomouc

Michaela Minářová www.felicitylove.cz FO 2008 Nový Malín

Svatební agentka.cz www.svatebniagentka.cz FO 2009 Hranice na Moravě

Zlínský kraj
Svatební salon a agentura Juliana www.svatbyjuliana.cz FO 2004 Kroměříž

Svatby.at svatby.at FO 2005 Uherské Hradiště

České svatby, s. r. o. www.ceskesvatby.cz PO 2009 Zubří

VARADEO svatby na klíč www.svatbanakube.cz FO 2010 Holešov

Moravskoslezský kraj
Image Studio, s. r. o. www.supersvatba.cz PO 1993 Slezská Ostrava

Svatební agentura Freya www.freya-svatby.cz FO 1998 Ostrava - Přívoz

Svatební agentura Eva ageva.webgarden.cz FO 1999 Rýmařov

Agentura Kopretina, s.r.o. www.svatby-kopretina.cz PO 2005 Slezská Ostrava

MyBell agency www.svatbavbeskydech.cz FO 2005 Frýdek-Místek

Glamour svatby svatby.opava.cz FO 2008 Opava

* člen Yacht Romance Group

** člen Mezinárodní asociace svatebních profesionálů (Association for Wedding Professionals International)
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Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví? 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 140 respondentů, z toho bylo 74% žen a 26% mužů.  

Otázka č. 2: Kolik je Vám let? 

Nejvíce zastoupená věková kategorie byla mezi 21 – 25 lety (78%), dále pak mezi  

26 – 30 lety (9%). Ve věkové kategorii do 20 let bylo zastoupeno 7% respondentů. Na 

dotazník odpovědělo 4% respondentů ve věkové kategorii 31 – 35 let a po 1% 

v kategorii 41 – 50 let, 51 – 60 let a nad 61 let. Věková kategorie 36 – 40 let nebyla 

zastoupena vůbec.  

Otázka č. 3: Ze kterého kraje pocházíte? 

Co se týče geografické segmentace odpovídajících, nejpočetnější zastoupení měl 

jednoznačně Jihomoravský kraj (46%) a dále pak Zlínský (21%). 

 

Graf 1: Ověření geografické příslušnosti respondentů 

Otázka č. 4: V jaké fázi přípravy svatby se nacházíte? 

Na tuto otázku 6% oslovených respondentů odpovědělo, že svatbu právě připravují, 

77% plánuje svatbu někdy do budoucna a 11% odpovědělo, že svatbu již absolvovalo. 

6% respondentů reagovalo u této otázky zvolením možnosti „jiné“, přičemž nejčastější 

odpovědí bylo „svatbu zatím neplánuji“. 
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Graf 2: Zařazení respondent
 
Otázka č. 5: Do které z

V další otázce se měli respondenti za

poodhalit, jakou roli hraje svatba v

vyobrazeny v níže uvedeném grafu. 

Graf
(ověření p

Nejčastější odpovědí v kategorii 

• nad svatbou ještě

• nejdříve škola, potom svat
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řazení respondentů do jednotlivých fází příprav svatby

. 5: Do které z těchto kategorií spadáte? 

ěli respondenti začlenit do jedné z kategorií, která m

hraje svatba v jejich životě. Četnosti získaných odpov

níže uvedeném grafu.  

Graf  3: Rozčlenění respondentů dle kategorií  
ěření příslušnosti respondentů k dané skupině
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Otázka č. 6: V jakém časovém horizontu plánujete svatbu? 

Na otázku, jež byla určená jen pro svobodné a měla za cíl zjistit přibližné časové rozpětí 

plánování jejich svatby, 6% respondentů odpovědělo, že svatbu plánuje již do roka, 

47% do cca 5 let, 30% někdy v daleké budoucnosti a zbývajících 6% nemá v plánu se 

vdávat či ženit. 

Otázka č. 7: Jak dlouho jste již vdaná/ženatý? 

Otázka pro již alespoň jednou vdané/ženaté zjišťovala časový úsek, který uplynul od 

poslední svatby respondentů. Z nich 6% odpovědělo, že v manželství setrvává méně než 

rok, 2% více než 20 let a po jednom procentu si rozdělili odpovědi „méně než 5 let“,  

„5 – 10 let“ a „10 – 20 let“. 

Otázka č. 8 byla formulována následovně: „Jaká maximální finanční investice je pro 

Vás za přípravu svatby (tzn. veškeré náklady spojené se svatbou od platby za 

obřad až po případnou svatební cestu) akceptovatelná?“ 

Odpovědi na tuto otázku byly značně různorodé: na prvním místě se umístila částka  

50 – 70 000 Kč (22% lidí), dále pak 80 – 100 000 Kč (18%) a na třetím místě částka  

40 – 50 000 Kč (17%). 10% respondentů zvolilo jako svou akceptovatelnou částku za 

svatbu 30 – 40 000 Kč a 9% 100 – 120 000 Kč. Po 8% respondentů získaly odpovědi  

20 – 30 000 Kč a 70 – 80 000 Kč. Po 4% respondentů odpovědi „do 20 000 Kč“ a „nad 

120 000 Kč“. 

 

Graf 4: Maximální výše finanční částky, kterou respondenti zamýšlí investovat do 
svatby 
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Otázka č. 9 se zajímala o to, jaký druh svatby respondenty nejvíce láká. Svatbu

si v klasickém provedení p

a stylovou 6%.  

V dalším dotazu se průzkum zabýval zjiš

počtu potenciálních zákazník

svatby preferujete?“ 

Dle průzkumu by služby svatební agentury využilo 39% respondent

využilo služeb jen částeč

respondentů (61%) by si vše okolo s
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se zajímala o to, jaký druh svatby respondenty nejvíce láká. Svatbu

klasickém provedení přálo 51% respondentů, netradiční 14%, moderní 29% 

Graf 5: Představa svatby snů 

dalším dotazu se průzkum zabýval zjišťováním přibližné velikosti poptávky, resp. 

tu potenciálních zákazníků. Otázka č. 10 tedy zněla: „Jaký způ

zkumu by služby svatební agentury využilo 39% respondentů

částečně a 3% kompletně na celou svatbu. Ovšem p

 (61%) by si vše okolo svatby zorganizovala sama. 

Graf  6: Preferovaný způsob organizace svatby
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Smyslem následující otevřené otázky, jež navazuje na předcházející, bylo nalezení 

různých tezí, která vedou k rozhodnutí (ne)oslovit svatební agenturu.  

Otázku č. 11, která zněla následovně: „Z jakého důvodu byste ne/využil/a svatební 

agenturu?“ jsem vyhodnotila z pohledu nejčastěji odpovídaných odpovědí zvlášť za 

skupinu žen a zvlášť za skupinu mužů. Obě skupiny se přitom shodly na tom, že 

svatební agentura je pouhým mezičlánkem, kterého není třeba využít, neboť navyšuje 

zbytečně svatební rozpočet. Navíc si myslí, že ceny služeb, které svatební agentura 

nabízí, jsou mnohdy nadsazené a ovlivněné úzkým okruhem subdodavatelů, jež 

agentura má. Rovněž by se pro ni nerozhodly z toho důvodu, že svatba je pro ně velmi 

důležitá již z toho důvodu, že je většinou jen jednou za život, a tak mají své představy, 

plány, sny, které chtějí realizovat samy a pochybují o tom, že by to svatební agentura 

zvládla lépe.  

Naopak služby svatební agentury by obě skupiny využily zejména z důvodu své časové 

zaneprázdněnosti. Svatební agentura jim může totiž pomoci ušetřit čas, starosti a stres. 

Taktéž by ji využily pro jejich profesionalitu, zkušenosti v oboru a dobré organizační 

schopnosti, kterými respondenti moc neoplývají. Zejména ženy by agenturu oslovily za 

účelem kvalitního a profesionálního poradenství, jak co nejlépe připravit a časově sladit. 

 

Kromě výše uvedeného by nejčastěji služby svatební agentury využili respondenti 

z těchto důvodů: 

���� ženy:  - pro ušetření finančních prostředků 

- pro usnadnění práce 

- pro nabídku atraktivních služeb 

���� muži: - pro vyvarování se případných nepříjemností  

 

Naopak služeb svatební agentury by nevyužili proto, že: 

���� ženy: - nedůvěřují neznámé osobě 

- (některé) disponují vlastními organizačními a kreativními schopnostmi 

���� muži: - neoplývají dostatkem peněžních prostředků 

- si myslí, že u malých svateb není potřeba  

 



 

Reakcí na předcházející otázku byla 

si, že služby svatební agentury

Odpověď „ano“ zvolilo celkem 68% lidí,

odpovědělo 28% respondent

si myslí celá 4% odpovídajících

Graf 7: Mín ění respondent
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edcházející otázku byla otázka č. 12, která se respondentů

si, že služby svatební agentury jsou finančně náročné?“ 

zvolilo celkem 68% lidí, z nichž bylo 54% žen a 14% muž

lo 28% respondentů. To, že služby svatební agentury nejsou finan

4% odpovídajících, přičemž odpověď mužů i žen byla vyr

ění respondentů o finanční náročnosti služeb svatební agentury

. 13: O jaké služby svatební agentury byste měl/a zájem?

Tato otázka, jež je provázána s předchozími třemi otázkami, byla koncipována tak, 

lužby by ponejvíce měli respondenti zájem, pokud by se rozhodli 

služeb svatební agentury využít. Respondenti měli na výběr z 2

mohli zvolit více možností.  

Avšak nebránila jsem v odpovědi i těm, kteří si myslí, že služby svatební a

ůvodu nevyužili. Tito respondenti by při nejhorším mě

nebo svatební poradenství. 

ehled služeb dle atraktivnosti zájmu respondentů

Tip na dodavatele 70 

Svatební poradenství  48 

Organizace svateb 46 

Zábavný program pro svatebčany 23 

Svatební seminář 19 

Svatební noviny 18 
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, že služby svatební agentury nejsou finančně náročné 
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���� Kreativní dáreč

���� Netradiční svatby

���� Tajemný dárek

���� Zprostředkování svatební cesty

���� Svatba na klíč

���� Svatební prezentace

���� Zásnuby na míru

���� Svatební texty na míru

���� Osobní svatební webové stránky

���� Svatební tablo

���� Fotobudka Smilebox

���� Falešný svatebč

���� Loučení se svobodou

���� Symbolický svatební ob

���� Obnovení manželského slibu

���� Originální svatební dar

���� Svatební ceremoniá

���� Registrované partnerství

Na otázku č. 14, která zně

odpovědělo 32% dotázaných „ano“, 7% „ne“ a 61% „nevím“.

Graf 8: Působení svatební agentury v blízkém okolí respondenta
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Kreativní dárečky pro hosty 18 

ční svatby 14 

Tajemný dárek 13 

ředkování svatební cesty 13 

Svatba na klíč 12 

Svatební prezentace 12 

snuby na míru 11 

Svatební texty na míru 11 

Osobní svatební webové stránky 9 

Svatební tablo 8 

Fotobudka Smilebox 8 

Falešný svatebčan 7 

čení se svobodou 6 

Symbolický svatební obřad 6 

Obnovení manželského slibu 6 
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Předposlední, otevřená otázka 

jste si svatební agentury všiml/a?“

Tato otázka zejména zjišť

nejvíce respondenty, jež v

aby si dané svatební agentury všimli.

internet, na němž si lidé svatební agentury 

banneru anebo na základě

procházce městem nebo se o

využili či využívají. Velmi 

propagaci svatební agentury v

přeci si svatební agentury všimli odpovídající v

svatební tematikou anebo mají dokonce tu 

Poslední otázka č. 16 

veletrh.  

Odpověď „ano“ zvolilo 19% respondent

Graf 9
 

 

Celkové shrnutí závěrů

v analytické části diplomové práce, kapitola 3.2.
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otázka č. 15 byla formulována následovně: „

jste si svatební agentury všiml/a?“ 

Tato otázka zejména zjišťovala, který komunikační kanál dokáže svým zp

, jež v předchozí otázce zvolili možnost odpovědi „an

aby si dané svatební agentury všimli. Jednoznačně nejčastěji psanou odpov

mž si lidé svatební agentury všimli zejména prostřednictvím reklamního 

banneru anebo na základě vlastní iniciativy. Dále si agentury všimli res

stem nebo se o ní dověděli od známých, kteří služeb svatební agentury 

Velmi často byla jejich pozornost upoutána 

propagaci svatební agentury v tisku, tramvaji, rádiu či billbordu. Pon

eci si svatební agentury všimli odpovídající v televizi – zejména v

svatební tematikou anebo mají dokonce tu čest s ní nějakým způsobem spolupracovat.

 se zajímala o to, zda respondenti někdy navštívili svatební

 „ano“ zvolilo 19% respondentů a odpověď „ne“ 81%. 

9: Účast respondentů na svatebním veletrhu

ěrů vyplývajících z tohoto dotazníkového šetř

ásti diplomové práce, kapitola 3.2. 
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: „Jakým způsobem 

ní kanál dokáže svým způsobem 

ědi „ano“, oslovit tak, 

psanou odpovědí byl 

řednictvím reklamního 

 vlastní iniciativy. Dále si agentury všimli respondenti při 

ří služeb svatební agentury 

asto byla jejich pozornost upoutána také na vhodnou 

i billbordu. Poněkud méně, ale 

zejména v určitém filmu se 

ůsobem spolupracovat. 

ěkdy navštívili svatební 

 

 na svatebním veletrhu 

tohoto dotazníkového šetření je uvedeno 

ano

ne
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Jelikož se bude společnost zpočátku svého vzniku soustředit na tvorbu firemní identity, 

webových a korporátních stránek, jež budou stěžejní pro získání prvních zakázek, 

předpokládá se, že první služby, které společnost nabídne, se uskuteční v měsíci květnu. 

Tržby společnosti plynou z pěti oblastí, a to svatební servis, webové prezentace, 

speciální služby, doprovodný program a svatební zlepšováky. Vzhledem k této velké 

škále služeb, které společnost nabízí, nelze tedy přesně říci, o jaké služby bude mezi 

potenciálními zákazníky nejvíce zájem, zejména při individuálním nastavení cen pro 

jednotlivé služby. Proto při sestavování odhadu budoucích tržeb jsem přihlížela 

k výsledkům marketingového průzkumu a k vypočtené velikosti potenciálních 

zákazníků, jež je blíže uvedeno v podkapitole 3.4.3. Při výpočtu jsem brala v potaz i to, 

že jeden zákazník si může objednat i více než jen jednu službu. K případnému 

poskytnutí slev, jež je blíže popsáno v podkapitole 4.6.2, jsem nepřihlížela. Odhady 

s výhledem na tři roky dopředu od vzniku společnosti jsem sestavila ve variantě 

pesimistické, reálné a optimistické. Tržby pro první rok podnikání jsou vždy počítány 

pro jednotlivé měsíce. V dalších letech se předpokládá  nárůst tržeb o 50% oproti roku 

předcházejícímu. Oproti realistickému plánování tržeb, tržby u pesimistické  

i optimistické varianty mají klesající nebo rostoucí tendenci, a to vždy o 35%. 
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Tip na dodavatele
Standard 2 000 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 114 000 171 000 256 500
Exclusive 2 200 7 500 15 000 22 500 30 000 37 500 45 000 52 500 212 200 318 300 477 450

Portál nevěsty nevěstám 5 400 9 000 12 600 16 200 19 800 23 400 27 000 113 400170 100 255 150
Online kurzy pro nevěsty 550 2 200 4 950 7 700 10 450 13 200 15 950 55 000 82 500123 750
Osobní svatební webové stránky 800 800 1 600 2 400 3 2004 000 4 800 17 600 26 400 39 600
Celkem - mezisoučet 4 200 18 250 35 000 53 650 72 300 90 950 109 600 128 250512 200 768 300 1 152 450W
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Odhad tržeb pro pesimistickou variantu v Kč 

 

květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2014 2015

Organizace svatby 
Balíček Mini 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 37 500 56 250
Balíček Classic 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 60 000 90 000
Balíček Exclusive 15 000 15 000 22 500 33 750

Koordinace svatby 
Koordinace obřadu 2 000 2 000 4 000 2 000 10 000 15 000 22 500
Koordinace celého dne 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 45 000 67 500

Svatební poradenství 
Svatební konzultace 1 000 2 000 3 000 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000 15 000 22 500 33 750
Svatební poradenství 400 800 2 800 2 400 2 000 1 600 1 2001 200 12 400 18 600 27 900
Právní poradenství 150 150 150 150 150 150 150 150 1 200 1 800 2 700

Kurzy pro nevěsty 
Brno 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 62 300 93 450 140 175
Praha 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 62 300 93 450 140 175

Den se svatební koordinátorkou 1 500 1 500 3 000 4 500 3 000 1 500 1 500 1 500 18 000 27 000 40 500
Celkem - mezisoučet 3 050 44 750 49 250 67 350 46 450 35 050 22 650 22 650 291 200 436 800 655 200
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Oblast Označení služby
Příslušné měsíce roku 2013

Celkem
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Falešný svatebčan 1 500 1 500 3 000 4 500 6 750
Svatební ceremoniář 6 000 6 000 9 000 13 500
Zábavný program na svatby 2 000 5 000 5 000 7 000 3 000 22 000 33 000 49 500
Celkem - mezisoučet 0 2 000 12 500 6 500 7 000 3 000 0 0 31 000 46 500 69 750D

op
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m

Svatební noviny 1 500 3 000 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 37 500 56 250 84 375
Svatební prezentace 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 24 000 36 000 54 000
Svatební tablo 525 525 3 150 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 9 450 14 175 21 263
Kreativní dárečky pro hosty 720 1 440 2 160 2 880 1 440 1 440 720 10 800 16 200 24 300
Originální svatební dar 2 000 4 000 6 000 8 000 6 000 4 000 2 000 32 000 48 000 72 000
Tajemný dárek 450 900 1 350 900 900 450 450 5 400 8 100 12 150
Svatební gobo 150 150 300 450 675
SmileBox 300 300 150 750 1 125 1 688
Celkem - mezisoučet 7 745 12 565 18 510 22 730 18 540 16 390 13 220 10 500 120 200 180 300 270 451
Celkem 16 995 80 615 118 310 160 780 157 940 148 440 147 920 163 850 994 850 1 492 275 2 238 414
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Zásnuby na míru 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000 24 000 36 000
Předsvatební odreagování 450 450 450 450 450 450 450 3 150 4 725 7 088
Loučení se svobodou 600 600 600 600 600 3 000 4 500 6 750
Netradiční svatby 7 500 7 500 11 250 16 875
Symbolický svatební obřad 5 300 5 300 7 950 11 925
Obnovení manželského slibu 5 300 5 300 7 950 11 925
Celkem - mezisoučet 2 000 3 050 3 050 10 550 13 650 3 050 2 450 2 450 40 250 60 375 90 563
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Tip na dodavatele
Standard 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 144 000 216 000 324 000
Exclusive 7 500 15 000 22 500 30 000 37 500 45 000 52 500 60 000 270 000 405 000 607 500

Portál nevěsty nevěstám 5 400 9 000 12 600 16 200 19 800 23 400 27 000 30 600 144 000 216 000 324 000
Online kurzy pro nevěsty 1 100 2 750 5 500 8 250 11 000 13 750 16 500 58 850 88 275 132 413
Osobní svatební webové stránky 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 5 600 22 400 33 600 50 400
Celkem - mezisoučet 16 900 33 900 51 450 70 100 88 750 107 400 126 050 144 700 639 250 958 875 1 438 313
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Odhad tržeb pro reálnou variantu v Kč 

 

květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2014 2015

Organizace svatby 
Balíček Mini 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 37 500 56 250
Balíček Classic 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 55 000 82 500 123 750
Balíček Exclusive 30 000 30 000 45 000 67 500

Koordinace svatby 
Koordinace obřadu 2 000 4 000 6 000 2 000 14 000 21 000 31 500
Koordinace celého dne 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 45 000 67 500 101 250

Svatební poradenství 
Svatební konzultace 2 000 3 000 4 000 4 000 2 000 2 000 3 000 3 000 23 000 34 500 51 750
Svatební poradenství 800 1 600 3 200 2 800 2 400 2 000 1 600 1 600 16 000 24 000 36 000
Právní poradenství 150 150 150 150 150 150 150 150 1 200 1 800 2 700

Kurzy pro nevěsty 
Brno 13 350 13 350 13 350 13 350 13 350 13 350 13 350 93 450 140 175 210 263
Praha 13 350 13 350 13 350 13 350 13 350 13 350 13 350 93 450 140 175 210 263

Den se svatební koordinátorkou 1 500 3 000 4 500 6 000 4 500 3 000 1 500 1 500 25 500 38 250 57 375
Celkem - mezisoučet 11 950 59 950 66 050 99 150 61 250 57 350 32 950 32 950 421 600 632 400 948 600
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Příslušné měsíce roku 2013

Označení služby Celkem
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Falešný svatebčan 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 9 000 13 500
Svatební ceremoniář 6 000 6 000 12 000 18 000 27 000
Zábavný program na svatby 2 000 5 000 10 000 14 000 3 000 34 000 51 000 76 500
Celkem - mezisoučet 0 3 500 12 500 17 500 15 500 3 000 0 0 52 000 78 000 117 000D

op
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Svatební noviny 1 500 4 500 6 000 7 500 9 000 6 000 7 500 9 000 51 000 76 500 114 750
Svatební prezentace 3 000 6 000 9 000 9 000 6 000 6 000 3 000 3 000 45 000 67 500 101 250
Svatební tablo 525 525 3 150 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 9 450 14 175 21 263
Kreativní dárečky pro hosty 720 1 440 2 160 2 880 1 440 1 440 720 10 800 16 200 24 300
Originální svatební dar 2 000 4 000 6 000 8 000 6 000 4 000 2 000 32 000 48 000 72 000
Tajemný dárek 450 900 1 350 900 900 450 450 5 400 8 100 12 150
Svatební gobo 150 150 300 450 675
SmileBox 300 300 150 750 1 125 1 688
Celkem - mezisoučet 7 745 17 065 27 510 30 230 24 540 19 390 14 720 13 500 154 700 232 050 348 075
Celkem 38 595 117 465 163 160 233 180 205 190 190 640 185 620 208 150 1 342 000 2 013 000 3 019 501
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Zásnuby na míru 2 000 2 000 4 000 6 000 2 000 2 000 4 000 6 000 28 000 42 000 63 000
Předsvatební odreagování 450 450 900 1 350 900 400 400 4 850 7 275 10 913
Loučení se svobodou 600 1 200 1 800 1 200 600 5 400 8 100 12 150
Netradiční svatby 7 500 7 500 15 000 22 500 33 750
Symbolický svatební obřad 5 300 5 300 10 600 15 900 23 850
Obnovení manželského slibu 5 300 5 300 10 600 15 900 23 850
Celkem - mezisoučet 2 000 3 050 5 650 16 200 15 150 3 500 11 900 17 000 74 450 111 675 167 513
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Tip na dodavatele
Standard 6 000 12 000 18 000 24 000 30 000 36 000 42 000 48 000 216 000 324 000 486 000
Exclusive 9 000 18 000 27 000 36 000 45 000 54 000 63 000 72 000 324 000 486 000 729 000

Portál nevěsty nevěstám 7 200 10 800 14 400 18 000 21 600 25 200 28 800 32 400158 400 237 600 356 400
Online kurzy pro nevěsty 1 650 3 850 5 500 8 250 11 000 13 750 16 500 60 500 90 750 136 125
Osobní svatební webové stránky 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 5 600 6 400 28 000 42 000 63 000
Celkem - mezisoučet 22 200 44 050 65 650 86 700 108 850 131 000 153 150 175 300 786 900 1 180 350 1 770 525W
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Odhad tržeb pro optimistickou variantu v Kč 

 

květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2014 2015

Organizace svatby 
Balíček Mini 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 37 500 56 250
Balíček Classic 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 70 000 105 000 157 500
Balíček Exclusive 30 000 30 000 60 000 90 000 135 000

Koordinace svatby 
Koordinace obřadu 4 000 6 000 8 000 4 000 2 000 24 000 36 000 54 000
Koordinace celého dne 7 500 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000 142 500 213 750 320 625

Svatební poradenství 
Svatební konzultace 3 000 4 000 5 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 29 000 43 500 65 250
Svatební poradenství 1 600 2 000 3 200 2 800 2 400 2 000 1 600 1 600 17 200 25 800 38 700
Právní poradenství 150 150 150 150 150 150 150 150 1 200 1 800 2 700

Kurzy pro nevěsty 
Brno 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 13 350 120 150 180 225 270 338
Praha 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800 124 600 186 900 280 350

Den se svatební koordinátorkou 1 500 3 000 4 500 6 000 4 500 3 000 1 500 1 500 25 500 38 250 57 375
Celkem - mezisoučet 13 750 82 750 88 450 121 550 83 650 139 750 41 850 67 400 639 150 958 725 1 438 088
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Oblast Označení služby
Příslušné měsíce roku 2013

Celkem
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Falešný svatebčan 1 500 3 000 3 000 1 500 9 000 13 500 20 250
Svatební ceremoniář 12 000 12 000 24 000 36 000 54 000
Zábavný program na svatby 5 000 10 000 20 000 20 000 5 000 60 000 90 000 135 000
Celkem - mezisoučet 0 6 500 25 000 35 000 21 500 5 000 0 0 93 000 139 500 209 250D

op
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Svatební noviny 4 500 6 000 7 500 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 63 000 94 500 141 750
Svatební prezentace 6 000 9 000 9 000 9 000 6 000 6 000 3 000 3 000 51 000 76 500 114 750
Svatební tablo 1 050 1 050 3 150 3 150 3 150 1 050 1 050 1 050 14 700 22 050 33 075
Kreativní dárečky pro hosty 1 440 1 440 2 160 2 880 1 440 1 440 720 720 12 240 18 360 27 540
Originální svatební dar 2 000 4 000 6 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2 000 34 000 51 000 76 500
Tajemný dárek 450 900 1 350 900 900 450 450 5 400 8 100 12 150
Svatební gobo 150 150 150 150 150 150 150 1 050 1 575 2 363
SmileBox 150 300 300 150 150 150 150 1 350 2 025 3 038
Celkem - mezisoučet 14 990 22 240 29 160 33 830 26 790 22 690 16 520 16 520 182 740 274 110 411 166
Celkem 52 940 169 140 226 960 295 280 261 940 306 540 223 420 276 220 1 812 440 2 718 660 4 077 992
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Zásnuby na míru 2 000 4 000 6 000 8 000 8 000 6 000 4 000 6 000 44 000 66 000 99 000
Předsvatební odreagování 900 900 900 1 350 900 400 400 5 750 8 625 12 938
Loučení se svobodou 1 200 1 200 1 800 1 200 1 200 6 600 9 900 14 850
Netradiční svatby 7 500 7 500 7 500 22 500 33 750 50 625
Symbolický svatební obřad 5 300 5 300 5 300 15 900 23 850 35 775
Obnovení manželského slibu 5 300 5 300 5 300 15 900 23 850 35 775
Celkem - mezisoučet 2 000 13 600 18 700 18 200 21 150 8 100 11 900 17 000 110 650 165 975 248 963
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Zřizovací výdaje 

Před vznikem společnosti, tzn. zápisem společnosti do obchodního rejstříku, dojde 

k výdajům, které se vznikem společnosti přímo souvisí. Tyto výdaje, které budou 

uhrazeny jedním ze společníků, jsou názorně zobrazeny v následující tabulce. 

Položka Cena 

Výpis z rejstříku trestů 50 Kč 
Poplatek za vydání živnostenského listu 1 000 Kč 
Notářský zápis 10 000 Kč 
Kolky 140 Kč 
Zřízení bankovního účtu 500 Kč 
Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku 5 000 Kč 
Poplatek za aktivaci sídla společnosti 1 000 Kč 

Celkem 17 690 Kč 

Vzhledem k tomu, že hodnota těchto výdajů nepřekročí limit pro zařazení do 

dlouhodobého nehmotného majetku, jež je podle zákona o daních z příjmu 60 000 Kč, 

budou tyto výdaje účtovány do nákladů. V zahajovací rozvaze se náklady uvedou jako 

Náklady příštích období a po otevření účetních knih se přeúčtují na jednotlivé 

nákladové účty. 

 

Struktura náklad ů 

Odhady plánovaných nákladů, tak jako odhady plánovaných výnosů, jsem sestavila od 

vzniku společnosti s výhledem na tři roky dopředu. Náklady pro první rok podnikání 

jsou stanoveny i pro jednotlivé měsíce. Plánované náklady jsou sestaveny pouze ve 

variantě reálné, tzn., že možné varianty vývoje společnosti budou počítány s totožnými 

náklady ve všech variantách, neboť předpokládám, že s vývojem tržeb ať již 

pesimistickým nebo optimistickým směrem se náklady nebudou příliš výrazně měnit. 

Lze zároveň i očekávat, že v nadcházejících třech letech vývoje společnosti nebude 

docházet ani k personálním změnám. 
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Cestovné 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 3 840 3 840 3 840 3 840 5 120 5 120 5 120 43 520 61 440 63 898
Sídlo společnosti

Pronájem 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 8 280 8 280 8 280
Přeposílání pošty 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 200 1 200 1 200

Pronájem prostor pro školení
Brno 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000 12 480 12 979
Praha 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 14 000 24 960 25 958

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 1 263 15 156 15 156 15 156
Telekomunikační služby

Jednatelé 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10 800 10 800 10 800
Koordinátoři 450 450 450 450 900 900 900 4 500 10 800 10 800

Poštovné 3 666 3 666 3 813 3 965
Externí vztahy

Účetnictví 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 30 000 31 200 32 448
Právní úkony 15 000 15 000 15 600 16 224

Marketingové výdaje
Firemní identita 26 975 26 975 0 0
Webové stránky 87 420 87 420 5 748 5 748
Marketingový konzultant 6 000 6 000 6 000 6 000
Internetová propagace 1 828 1 828 1 828 1 828 1 828 1 828 1 828 1 828 14 624 21 936 21 936
Klasická propagace 5 246 11 600 960 63 787 81 593 30 146 31 352
Veletrhy a výstavy 0 10 000 20 000
PR článek 0 30 000 30 000

Ostatní služby 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6 600 6 864 7 139
Služby celkem 50 538 19 809 20 163 96 943 10 391 15 121 15 121 78 908 18 787 16 851 16 851 16 851 376 334 306 423 323 884
Výkonová spotřeba celkem 56 128 24 809 25 163 101 943 15 391 20 416 20 121 83 908 23 787 22 146 21 851 21 851 437 514 368 823 388 780

Nákladové položky výkonové spotřeby v Kč 

 

 

 

 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2014 2015
Spotřební materiál 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000 62 400 64 896
Mobilní telefony 590 295 295 1 180 0 0
Spotřeba materiálu celkem 5 590 5 000 5 000 5 000 5 000 5 295 5 000 5 000 5 000 5 295 5 000 5 000 61 180 62 400 64 896

Označení nákladu
Příslušné měsíce roku 2013

Celkem
Rok
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U jednotlivých nákladů výkonové spotřeby se v dalších letech očekává meziroční nárůst ve výši 4%, vyjma nákladů na: 

���� sídlo společnosti, 

���� pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele a 

���� telekomunikační služby, 

kde se předpokládá, že se v nadcházejících třech letech vývoje společnosti měnit nebudou z důvodu dlouhodobě uzavřených smluv 

s dodavateli. 

 

Nákladové položky osobních nákladů v Kč 

 

Nákladové položky osobních nákladů tvoří významnou část celkových nákladů spojených s provozem společnosti. Ve třetím roce se 

očekává navýšení mezd o 5% vzhledem k předpokládaným požadavkům zvýšení mezd ze strany zaměstnanců.  

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2014 2015
Mzdové náklady 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 54 000 54 000 54 000 54 000 73 200 73 200 73 200 585 600 878 400 923 280
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 18 360 18 360 18 360 18 360 24 888 24 888 24 888 199 104 298 656 313 932
Ostatní sociální náklady 800 800 800 800 800 1 600 1 600 1 600 1 600 2 400 2 400 2 400 17 600 28 800 29 952
Osobní náklady celkem 41 000 41 000 41 000 41 000 41 00073 960 73 960 73 960 73 960 100 488 100 488 100 488 802 304 1 205 856 1 267 164

Označení nákladu
Příslušné měsíce roku 2013

Celkem
Rok


