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Abstrakt 

Tématem závěrečné práce je „Podnikatelský plán“. Práce je rozdělena do tří hlavních 

kapitol. První kapitola obsahuje teoretická východiska. Ve druhé kapitole je vypracována 

podrobná analýza. Třetí a zároveň také poslední kapitola je věnována návrhům na řešení, 

která jsou vytvořené na základě získaných informací v předchozích dvou kapitolách. 

Návrhem je v tomto případě podnikatelský plán na založení kosmetického salonu.  

 

Abstract 

The topic of the diploma thesis is „Business plan“. Thesis is divided into three main 

chapters. First chapter includes theory. In the second chapter a full analysis is processed. 

Third and the last chapter is focused on suggestions for improvement, which are based 

on outputs from the previous two chapters. In case of this thesis, the suggestion is business 

plan for starting beauty salon.  
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ÚVOD 

Krása je v dnešní době velmi specifický pojem. Každý z nás vnímá krásu po svém. 

Pro jednoho člověka může být vzhled velmi důležitý, pro druhého naopak nemusí. Již 

po staletí se ženy nechávají zkrášlovat, či upravovat svůj vzhled. Ať už to bylo jen 

zvýraznění líček, nebo majestátní účesy z dob renesance.  Dnes však o svůj zevnějšek 

nepečují pouze ženy, ale i muži a s každým dnem přibývá na světě spousta možností, jak 

pečovat o svůj vzhled a jít kráse naproti. Moderní doba a stále se střídající trendy s sebou 

přináší nové možnosti vylepšování lidského vzhledu a posouvá je mnohdy až na hranice. 

Já osobně jsem zastáncem přirozené krásy. Nevěřím v invazivní metody vylepšování 

vzhledu a věřím, že každý může být krásný tak, jak se narodil. Nicméně je nasnadě, aby 

o svůj vzhled lidé pečovali, a to hlavně kvůli sobě, neboť je důležité umět se hýčkat. Dnes 

si každý může zajít ke kadeřnici, kosmetičce nebo třeba na manikúru a pro mnoho lidí je 

péče o vzhled nejen zábava, ale také nutnost. Například modelky nebo herečky musí vždy 

vypadat skvěle.  

Ale proč jsem si vybrala právě téma založení salonu krásy? Již třetím rokem podnikám 

jako vizážistka. Dělám líčení a účesy na všechny možné příležitosti od svateb, focení, 

tematických večírků až po plesy. Za tuto dobu jsem se seznámila se spoustou slečen i žen 

a zjistila, že o tyto služby je velký zájem. Já tyto služby pravidelně využívám a využívat 

budu i nadále. Dalším důvodem byla neschopnost najít v Brně salon, kde bych se cítila 

dobře a kde by byly poskytovány všechny typy kosmetických služeb za rozumnou cenu. 

Chtěla bych tedy všem potenciálním klientkám, které měly nebo mají stejný problém jako 

já, připravit prostor, kde budou moci zrelaxovat a užít si velkou škálu zkrášlovacích 

služeb na jednom místě.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě výsledků provedených analýz současného 

stavu navržení kompletního a realizovatelného podnikatelského plánu na založení salonu 

krásy v Brně, jež by uspokojoval potřeby zákaznic. 

Dílčí cíle práce jsou:  

- zpracování marketingového výzkumu,  

- provedení analýzy trhu,  

- na základě předešlých výsledků sestavení SWOT analýzy,  

- sestavení marketingového, organizačního a finančního plánu, 

- hodnocení rizik. 

Práce se skládá ze tří hlavních kapitol, a to kapitoly teoretické, analytické a návrhové. 

V první kapitole zpracovávám teoretická východiska podstatná pro vypracování 

podnikatelského záměru. Zde jsem nastudovala odbornou literaturu, články a další 

publikace vztahující se k tématu diplomové práce.  Bude zde také jasná explikace 

základních pojmů a problémů v daném oboru. Ve druhé, analytické, kapitole jsem 

provedla sběr dat a jejich analýzu, a nakonec zhodnocení výsledků. Pro tuto oblast budou 

provedeny všechny výše zmíněné analýzy. Ke sběru primárních dat jsem zvolila metodu 

kvantitativní, konkrétně dotazníkové šetření. Na konci analytické kapitoly budou 

výsledky shrnuty ve SWOT analýze. Ve třetí kapitole bude metodou syntézy poznatků 

na základě výsledků provedených analýz formulován podnikatelský plán. Dále bude 

kapitola obsahovat možné varianty vývoje do dalších let, a to optimistickou, realistickou 

a pesimistickou. Nakonec zde bude rozhodnutí, zda je podnikatelský plán realizovatelný, 

či nikoliv. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Jako první budou níže popsány základní pojmy, které je důležité nastudovat před 

sestavením vlastního podnikatelského plánu.  

2.1 Podnikání  

Podle občanského zákoníku § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. je podnikatel definován 

jako: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

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

Dle obchodního zákoníku České republiky je podnikání definováno jako soustavná 

činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

za účelem dosažení zisku. Každý, kdo provozuje tuto činnost, se nazývá podnikatel. 

Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě 

živnostenského nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů anebo osoba, která 

provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů 

(Česko, 2019).  

Hlavním cílem podnikatele je generovat zisk a čím větší zisk je, tím to je samozřejmě 

lepší. Dnes se podnikatelem může stát naprosto kdokoliv a lidé tuto možnost výdělku 

využívají poměrně dost často. Vedou je k tomu různé faktory, třeba například potřeba 

změny pracovního života, nebo je to pro ně prostě přitažlivé (Hisrich, 1996). 

2.2 Podnikatelé vs. podnikatelky 

Vzhledem k zaměření mé práce a k předpokladu, že se podnikání týká konkrétně mé 

osoby, mě velmi zaujalo téma ženy jako podnikatelky. Již Hisrich (1996) zmínil, že ženy 

se od mužů v podnikání liší, a to v souvislosti s tím, že počet podnikatelek neustále roste. 

Ženy mají jinou motivaci k podnikání než muži. Hlavní motivací žen je úspěch  

a nezávislost. U mužů také, ale spíše z hlediska prestiže, uspokojení a moci rozhodovat. 

Podle tohoto zdroje jde mužům především o společenské postavení, peníze a majetek, 

kdežto ženy jsou zaměřené spíše na uspokojení z práce. Další zajímavostí je, že ženy 

začínají podnikat průměrně o deset let později než muži, a to ve věku 35 až 40 let  

a vydělávají o více než 50 % méně peněz než muži.  
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Tímto tématem se zaobírala i jedna vědecká studie, která zkoumala rozdíly mezi 

podnikajícími muži a ženami se stejným zázemím. Studie ukazuje, že hlavním rozdílem 

mezi muži a ženami je jiná motivace. Ženy podnikají z důvodu poskytování časové 

flexibility, aby mohly zvládat rodinné povinnosti (DeMartino, 2003).  

2.3 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr představuje dokument, který slouží jako podklad pro začátek 

vlastního řízení firmy. Nejedná se však pouze o vnitřní dokument. Podnikatelský záměr 

může mít také externí uplatnění v případě realizace projektu financovaného cizími zdroji. 

Slouží pak jako podklad, pomocí kterého se banka rozhoduje, zda poskytne podnikateli 

nutné finance k jeho realizaci (Fotr, 2005).  

Podnikatelský záměr by měl obsahovat:  

-  realizační resumé,  

- charakteristiku firmy a jejích cílů, 

- organizaci řízení a manažerský tým, 

- přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie, 

- shrnutí a závěry,  

- přílohy (Fotr, 2005). 

2.4 Podnikatelský plán 

Jakmile se začne uvažovat o založení prvního podniku, prvním krokem je vždy plánování 

a přesně pro tyto účely vznikl podnikatelský plán. Je nutno upozornit, že podnikatelský 

plán není podnikatelský záměr. Podle Hisricha (1996, str. 108) je podnikatelský plán 

definován jako:  

„Písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitřní 

faktory související se založením i chodem podniku.“ 

Podnikatelský plán je tedy dokument, sloužící nejen pro investory (banky apod.), ale také 

pro majitele firem, podnikatele, kteří díky němu vědí, jak na tom podnik je a mají tak 

informace, které jim pomohou s budoucím plánováním (Koráb, c2007). 

Podnikatelský plán se skládá z dalších plánů, které lze dělit podle funkčních oblastí. Jedná 

se o marketingové plány, výrobní plány, organizační plány, finanční plány, plány řízení 
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kvality, plány R&D a počítačové plány. Tyto plány mohou, ale také nemusí být součástí 

podnikatelského plánu. Dále se plány dělí podle času na krátkodobé neboli operativní 

plány, dále pak na střednědobé a krátkodobé plány (Koráb, c2007).  

Příprava a realizace podnikatelských projektů má tři fáze, a to předinvestiční, investiční 

a provozní. Předinvestiční fáze má celkem čtyři etapy. Tyto etapy jsou identifikace 

projektu, fáze předběžného výběru a fáze formulace a hodnocení (Fotr, 1993).  

2.4.1 Struktura podnikatelského plánu  

Co by měl obsahovat a jaké jsou náležitosti podnikatelského plánu? Podnikatelský plán 

by měl podle Korába (2007, str. 73) obsahovat tyto kapitoly:    

1. „titulní strana, 

2. exekutivní souhrn, 

3. analýza trhu, 

4. popis podniku, 

5. výrobní plán, 

6. marketingový plán, 

7. organizační plán, 

8. hodnocení rizik, 

9. finanční plán, 

10. operativní plán, 

11. přílohy.“ 

Podnikatelský plán v této diplomové práci obsahuje titulní stranu, exekutivní souhrn, 

analýzu trhu, popis podniku, marketingový plán, organizační plán, hodnocení rizik, 

finanční plán a přílohy. Záměrně jsem vynechala výrobní plán, neboť vybraný podnik se 

zaměřuje na oblast poskytování služeb, kde výroba neprobíhá.  

Titulní strana 

Na titulní straně by měly být uvedeny základní informace. Například název a sídlo 

společnosti, jména a kontakty podnikatelů, popis a povaha podnikání atd. (Koráb, c2007). 
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Exekutivní souhrn 

U exekutivního souhrnu je podstatné, pro koho je podnikatelský plán zpracováván. 

Jestliže je vypracován pro investory, cílem této části je podnítit je co nejvíce k investování 

do podniku. Podle této části se čtenář rozhoduje, zda si podnikatelský plán projde celý 

nebo ho rovnou zavrhne. Je zde totiž extrakt toho nejpodstatnějšího z celého plánu. 

Exekutivní souhrn obsahuje zakladatele, produkty a služby, trh, silné stránky, strategii, 

klíčová finanční data a potřebné finanční zdroje (Koráb, c2007). 

Analýza trhu 

V této části podnikatelského plánu jsou provedeny veškeré analýzy prostředí, konkurence 

a jsou zde shrnuty významné aspekty, jako jsou například hlavní konkurenti, hrozby, 

slabé a silné stránky a další. Je zde provedena analýza celého odvětví, ve které se chce 

podnik realizovat (Koráb, c2007). 

Popis podniku  

Jak už napovídá název, bude v této části popsán podnik. V popisu by neměl chybět popis 

představ o velikosti podniku, dále doložená fakta, týkající se založení podniku a různých 

úspěchů. Dále by zde měla být popsána strategie, cíle a cesty, které povedou k jejich 

dosažení. Konkrétně zde tedy musí zaznít, zda se podnik bude zaměřovat na výrobky 

nebo služby, kde se bude nacházet, jaký bude personál, zařízení a vybavení  

(Koráb, c2007). 

Marketingový plán 

Zde je popsána marketingová strategie podniku, konkrétně tedy jaký bude produkt, 

cenová strategie, propagace a distribuce. Dále by zde měla být uvedena zaváděcí cenová 

politika. Mimo marketingový mix by zde trh měl být již řádně prozkoumán. Měly by zde 

být identifikovány segmenty a odhadnuty budoucí tržby (Koráb, c2007). 

Organizační plán  

V této části je rozepsána organizační struktura podniku. Jedná se tedy o vyjmenování 

a popsání jednotlivých funkcí, dále také o strukturu managementu, pravomocí a jejich 

delegování. Jsou zde uvedení klíčoví vedoucí podniku i s jejich vzděláním a zkušenostmi 

(Koráb, c2007). 
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Hodnocení rizik 

Riziko je pravděpodobnost nepříznivých událostí, které mohou požadovaný výsledek 

odchýlit od předpokládaných výsledků. Zdroje nejistoty mohou být například podcenění 

fixních nákladů, změny poptávky, změny technologie a další (Fotr, 1993). 

Při hodnocení rizik lze rozeznat celkem čtyři kroky řízení rizika: 

1. identifikace rizikových faktorů, 

2. kvantifikace rizik, 

3. plánování rizikových scénářů,  

4. monitoring a řízení (Koráb, c2007). 

Při identifikaci rizikových faktorů je nutné vzít v úvahu všechny možné důvody a příčiny 

toho, proč by se záměr mohl uchýlit jiným směrem, než bylo plánováno. Mezi takové 

faktory patří například faktory související s trhem, produktem, kvalitou, výrobou, 

produktivitou, investicemi a mnoha dalšími (Koráb, c2007). 

Po identifikaci rizik je dalším krokem kvantifikace rizik, při níž se pomocí vhodných 

technik provede kvantifikování. Jedná se o číselné vyjádření rizika. Při této fázi lze 

uvažovat například pravděpodobnost výskytu a možného dopadu rizika na podnikání 

(Koráb, c2007).  

Plánování krizových scénářů řeší přípravu strategií v případě, že by stanovené riziko 

nastalo. Jedná se o zpracování krizových scénářů s využitím analýzy what-if, která 

funguje na principu „Pokud by se stalo, že…, pak by to znamenalo…“. Dále zde lze 

využít analýza nejhoršího scénáře, neboli také worst-case analysis (Koráb, c2007). 

Při posledním kroku, monitoringu a řízení, je prováděna soustavná kontrola a sledování 

rizikových faktorů, které byly dříve definovány. Sledují se nejen očekávaná rizika, nýbrž 

i neplánované situace (Koráb, c2007). 

Finanční plán 

V této části podnikatelského plánu je uvedeno ekonomické zhodnocení investice. 

Ukazuje, zda je plán reálný či nikoliv. Tento plán řeší tři hlavní oblasti, a to předpoklady 

příjmů a výdajů minimálně (kalkulované tržby a náklady), dále vývoj hotovosti  

(cash-flow) a odhad rozvahy, která poskytuje přehled o finanční struktuře podniku 

(Koráb, c2007). 
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Ve finančním plánu se využívají tři základní účetní výkazy, a to rozvaha, výkaz zisku 

a ztráty a přehled o peněžních tocích (cashflow). Rozvaha ukazuje majetek podniku 

z hlediska aktiv a pasiv. Aktiva představují majetek společnosti a pasiva zdroje 

financování majetku. Vzhledem k tomu musí platit bilanční rovnost, to znamená, že suma 

aktiv se musí rovnat sumě pasiv. Aktiva se dělí na dlouhodobý a oběžný majetek. Pasiva 

jsou rozdělena na vlastní majetek a cizí zdroje (Koráb, c2007). 

Dalším účetním výkazem je výkaz zisku a ztráty, který řeší náklady a výnosy podniku. 

Náklady jsou hodnotově vyjádřené částky, které podnik vynaložil, a výnosy jsou 

výsledky činnosti podniku za období. Náklady ani výnosy však nejsou spojovány 

s reálnými peněžními toky. Náklady jsou velmi důležitým ukazatelem při zkoumání 

výkonnosti podniku. Základní dělení nákladů na variabilní a fixní poskytuje možnost 

výpočtu množství, při kterém firma přechází z mínusu do plusu. Jedná se o analýzu bodu 

zvratu, při kterém se tržby vyrovnávají celkovým nákladům (Koráb, c2007).  

Třetím výkazem je přehled o peněžních tocích neboli výkaz cashflow. Na rozdíl od 

výkazu zisku a ztráty pracuje s příjmy a výdaji, tedy s reálnými peněžními toky. Peněžní 

tok se dělí na provozní, investiční a finanční. Provozní zpracovává hlavní peněžní toky 

spojené s činností podniku, investiční sleduje změny v dlouhodobém majetku a finanční 

ukazuje získávání finančních zdrojů a jejich splácení (Koráb, c2007).  

Při finančním plánování se tvoří krátkodobý finanční plán, který je zpracováván na jeden 

rok a méně, a dlouhodobý finanční plán, který je zpracováván na 3 až 5 let. 

do krátkodobého finančního plánu spadá plán výnosů a nákladů, plánovaná rozvaha, plán 

peněžních toků, plán rozdělení zisku a plán externího financování. V rámci dlouhodobého 

finančního plánu se určují finanční cíle pro zvolený časový horizont, dále se stanovuje 

finanční politika, prognóza vývoje tržeb, plán investiční činnosti a plán dlouhodobého 

financování (Koráb, c2007). 

Operační plán  

Operační plán se zaměřuje na plán projektu v čase. Jde zde tedy především o zpracování 

projektu realizace podnikatelského plánu z hlediska časového. Musí se zohlednit všechny 

nutné kroky a jejich časové vymezení, která povedou k uskutečnění projektu. Pro takové 

plánování lze využít nástrojů síťových diagramů PERT a CPM, jejichž výstupem je 

kritická cesta, nebo také Ganttův diagram (Koráb, c2007). 
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Přílohy 

V poslední části podnikatelského plánu jsou uvedeny informativní materiály, které se 

neuvádějí v textu samotném. Jedná se například o výpis z obchodního rejstříku, 

životopisy, technickou dokumentaci, výsledky průzkumu trhu, smlouvy, účetní závěrky 

nebo propagační letáky a fotky (Koráb, c2007). 

2.5 Zahájení podnikání  

Před zahájením podnikání je důležité rozhodnout, jaký druh podniku je vhodný pro 

podnikatelský záměr. Všechny nové podniky se nazývají tzv. start-upy. Podnikatelské 

plány se zde pak liší podle toho, zda jde o živnostenské podnikání nebo založení většího 

podniku. U živností nejsou podnikatelské plány často vůbec zpracovávány. 

Zpracovávány jsou často pouze jen v případech, kdy živnostník žádá o úvěr a banka po 

něm plán požaduje. Tyto plány ale nejsou tak precizní. Jestliže se jedná o větší podnik je 

zde podnikatelský plán mnohem více zpracovaný (Koráb, c2007).  

Může se jednat o společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejnou 

obchodní společnost nebo akciovou společnost. V další případech například o družstvo 

nebo spolek (Koráb, 2005). 

Veřejná obchodní společnost je společnost, ve které podnikají alespoň dvě osoby. 

Za závazky společnosti ručí celým svým majetkem společně a nerozdílně. Hlavním 

dokumentem je společenská smlouva. O interních věcech se rozhoduje jednomyslně. 

Základní kapitál není povinný a zisk se rozděluje rovným dílem (Koráb, 2005).  

Komanditní společnost má také minimálně dva společníky, nicméně jeden musí být 

komplementář a druhý komanditista. Komplementáři ručí za závazky celým svým 

majetkem a komanditisté jen do výše svého vkladu. Vést společnost však smějí pouze 

komplementáři. Zisk se dělí mezi společnost a komplementáře na polovinu, přičemž zisk 

společnosti připadá komanditistům podle výše jejich vkladu (Koráb, 2005). 

Společnost s ručením omezeným je založena jednou fyzickou nebo jednou právnickou 

osobou. Základní kapitál je jedna koruna. Společníci ručí do výše svých vkladů. Hlavním 

orgánem společnosti je valná hromada. Zisk se rozděluje mezi společníky podle 

společenské smlouvy (Koráb, 2005). 
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Akciová společnost rozvrhuje základní kapitál na určitý počet akcií o určité jmenovité 

hodnotě. Základní kapitál je ve výši dva miliony korun. Společnost ručí za závazky celým 

svým majetkem. Hlavními orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada 

(Koráb, 2005). 

2.6 Služby 

Služby jsou produktem, který má specifické vlastnosti a těmi se výrazně liší od zboží. 

Těmito vlastnostmi jsou nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost, pomíjivost 

a vlastnictví (Vaštíková, 2014). 

Nehmotnost  

První znakem služeb je nehmotnost. To znamená, že služby nemají žádné fyzické znaky. 

Nelze na ně například sáhnout a nelze ji odnést v tašce domů jako v nějakém obchodě. 

Před koupí si je nelze prohlédnout na rozdíl od produktů, které si zákazník může ověřit 

ještě před koupí, u služeb toto není možné. Zákazník tedy jedná především na základě 

reklamy, či referencí, kterým věří. S tímto se pojí i větší nejistota zákazníka při koupi 

(Janečková, c2000). 

Neoddělitelnost 

Na rozdíl od zboží, kde lze produkce a spotřeba jednoduše oddělit, u služeb toto možné 

není. Zákazník se totiž musí přímo účastnit poskytování služby a je tak součástí její 

produkce. Často právě kvůli neoddělitelnosti vznikají ve službách monopoly 

poskytovatelů, a to kvůli tomu, že poskytovatel nabízí něco jedinečného, něco, co 

konkurence nemá (Janečková, c2000). 

Proměnlivost 

Proměnlivost služby znamená, že stejná služba může být provedena různými způsoby. 

Stejný poskytovatel může vykonat stejnou službu, ale s naprosto jiným přístupem či 

výsledkem. Služba se tedy může lišit i kvalitou. Zákazník tedy nemusí být vždy stejně 

spokojen, při využití stejné služby (Janečková, c2000).  

Pomíjivost 

Pomíjivost neboli zničitelnost představuje nemožnost skladování, uchovávání, znovu 

prodávání nebo vrácení. Jakmile je služba poskytnuta, je následně ztracena a už ji nelze 
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znovu využít. Nicméně vždy lze službu reklamovat, nebo nahradit poskytnutím jiné 

(Janečková, c2000). 

Vlastnictví 

Vlastnictví, nebo lépe řečeno nemožnost vlastnictví služby znamená, že zákazník při 

koupi nezískává žádné vlastnické právo. Místo toho se nabízejí práva k poskytnutí služby 

(Janečková, c2000). 

Služby se dělí podle mnoha různých kategorií. Jedno z těchto třídění je tzv. odvětvové 

třídění. Dle tohoto třídění se služby dělí na terciární, kvartérní a kvintérní. Terciární 

služby jsou služby dříve poskytované doma. Dnes již zákazníci musí chodit 

za poskytovatelem. Jedná se například o kadeřnictví, kosmetické služby, opravu 

domácích přístrojů apod. Do kvartérních služeb řadíme služby zefektivňující práci jako 

například dopravu, finanční služby atd. A nakonec jako kvintérní služby lze chápat, které 

zdokonalují příjemce. Je to tedy zdravotní péče, vzdělávání atd. Dalším typem třídění je 

například podle stupně nehmotnosti a ty se dělí na zásadně nehmotné služby, služby 

poskytující přidanou hodnotu k hmotnému produktu a služby zpřístupňující hmotný 

produkt. Dalšími rozděleními mohou být podle segmentu trhu, podle poskytovatele, podle 

cíle a mnoho dalších (Vaštíková, 2014).  

2.7 Chování spotřebitele 

V rámci marketingu služeb je velmi důležité znát svého zákazníka. Zákazník je jedním 

z nejdůležitějších prvků v podnikání, neboť on je ten, který rozhoduje, zda si koupí 

produkt či nikoliv. Jestliže nejsou zákazníci, nejsou tržby a není zisk. Zákazníci nakupují 

produkty, aby co nejlépe uspokojili své potřeby. Existuje mnoho psychologických 

nástrojů, které kvalifikují lidské potřeby. Jedním z nástrojů je například známá 

Maslowova pyramida potřeb (Vysekalová, 2011).  

Zákazníci jsou nejen lidé jako jedinci, ale také to mohou být domácnosti a firmy. Všichni 

kupují zboží a služby za účelem uspokojení potřeb. Všichni dohromady tvoří tzv. 

spotřební trh. Nákupní chování představuje nákupní chování konečných spotřebitelů. 

Tedy domácností a jednotlivců. Chování spotřebitele ovlivňující kulturní, společenské, 

osobní, psychologické a ekonomické faktory (Kotler, 2007).  
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Kulturní faktory mají na spotřebitele největší vliv. Jedná se o základní postoje a hodnoty, 

které jsou přejímány z rodiny nebo z institucí. Dále záleží také na subkultuře, což jsou 

skupiny lidí se stejnými názory a zkušenostmi. A nakonec společenská třída, což je 

speciální rozdělení populace, kde lidé ve stejně společenské třídě sdílejí podobné zájmy, 

hodnoty a vzorce chování. Společenské faktory představují referenční skupiny, rodinu, 

roli a společenský status. Tyto faktory představují vliv, který na spotřebitele mají lidé 

v okolí a hlavně rodina. Osobní faktory představují to, co daný osobně člověk chce. 

Osobní faktory se během života mění. S novými zkušenostmi a znalostmi se potřeby 

mění. Patří sem například zaměstnání, ekonomická situace, osobnost, životní styl apod. 

Jako psychologické faktory se označují motivace, vnímání, učení, přesvědčení a postoje. 

A nakonec ekonomické faktory, které představují reálné příjmy spotřebitele, úspory 

a úvěry. Dále se sem řadí ceny produktů, výše daní a další příjmů (Kotler, 2007) 

2.8 SLEPT analýza 

Analýza SLEPT je analýza vnějšího marketingového prostředí firmy. Její je název je 

složen ze začínajících písmen pěti faktorů, které ovlivňují společnost z vnějšku. Jedná se 

o faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické. V případě, kdy se 

přidávají i faktory ekologické, se používá název SLEPTE analýza (Hanzelková, 2009). 

Sociální faktory představují společenské faktory v cílové skupině. Mohou to být 

například demografické faktory kam patří věkové složení obyvatel, růst počtu obyvatel 

atd. Dále jsou zde například životní styl, kulturní zázemí, náboženství, nebo také životní 

úroveň (Hanzelková, 2009). 

Legislativní faktory jsou právní faktory, které nejvíce ovlivňují podnikání firmy. Jsou zde 

zákony, kterými se podnik musí řídit (Blažková, 2007). 

Ekonomické faktory vše, co se týče ekonomiky. Jedná se například o ekonomický růst 

nebo pokles, o vývoj HDP, o kroky monetární politiky státu, nezaměstnanost, inflaci, 

míry zdanění a další (Blažková, 2007). 

Politické faktory obsahují složení vlády a její ustanovení či nařízení, předpisy Evropské 

unie a další (Blažková, 2007). 
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Technologické faktory zohledňují veškerou technologii, která ovlivňuje podnik. To 

znamená veškeré novinky, které na trhu vznikají. V poslední době by to mohl být 

například rozvoj internetu a digitalizace (Hanzelková, 2009). 

2.9 Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza představuje model konkurenčních sil. Jedná se o model, který 

zobrazuje pět tzv. konkurenčních sil. Tyto síly jsou konkurenční prostředí, hrozba vzniku 

substitutů, hrozba vstupu nových konkurentů na trh, vyjednávací síla dodavatelů 

a vyjednávací síla odběratelů (Koráb, c2007).  

Konkurenční prostředí 

Konkurenční prostředí představuje všechny konkurenty a konkurenční podniky, kteří se 

vyskytují na stejném trhu. Mezi podniky zde existuje určitá míra rivality, která ovlivňuje 

podnikání. Svádí mezi sebou boje o zákazníky. Existují zde například cenové války, 

marketingové války apod. (Zuzák, 2011).  

Hrozba vzniku substitutů 

Jedná se o riziko, které s sebou nesou substituční výrobky, které mohou být levnější 

a lepší než produkt podnik. Tímto zde pak hrozí odklon zákazníků ke konkurenčním 

společnostem (Zuzák, 2011).   

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh  

Jedná se o riziko vstupu nových konkurentů na trh, kteří mohou změnit poměry 

na současném trhu. Podniky mohou narušit současnou synergii například nízkými 

cenami, inovacemi nebo omezením přístupu k odběratelům a k dodavatelům. 

A samozřejmě tím odlákají zákazníky (Zuzák, 2011). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

V tomto směru jde o to, jak velkou sílu mají dodavatelé ve vyjednávacím procesu. Zda 

se nabízejí vysokou kvalitu zboží, zda jsou ceny příliš vysoké nebo naopak nízké, ale 

nízká kvalita (Zuzák, 2011). 
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Vyjednávací síla odběratelů  

Odběratelé neboli zákazníci uplatňující svou vyjednávací sílu při koupi produktu. Tlačí 

především na snižování cen a na vysokou kvalitu produktu a mnoho dalších  

(Zuzák, 2011). 

2.10 Výzkum 

V rámci podnikatelského plánu je zpracovávána tzv. technicko-ekonomická studie, která 

by měla obsahovat následující parametry:  

- cílový trh projektu, 

- analýza zákazníků, 

- segmentace trhu, 

- analýza tržní konkurence, 

- analýza distribučních kanálů, 

- stanovení budoucího vývoje poptávky (Fotr, 2005). 

Marketingový výzkum představuje získávání, analýzu a hodnocení informací o trhu 

a jeho okolí. Výzkum by měl zahrnovat faktory jako jsou poptávka, konkurence, chování 

zákazníků a marketing. Výzkum lze provést se dvěma typy dat. Konkrétně s primárními 

daty, která jsou získávána z provedených šetření. Druhým typem jsou sekundární data, 

která pramení z již existujících informačních zdrojů, jako jsou statistiky, knihy, články 

atd. (Fotr, 2005). 

Co se týče metod získávání primárních dat, rozdělují se dvě, a to kvalitativní metody 

a kvantitativní metody. Kvalitativní metody zpracovávají malý vzorek, nicméně 

do hloubky. Jedná se například o focus group, interview, pozorování a další. Naopak 

kvantitativní metody zpracovávají velké množství ve vzorku, nicméně nejdou tak 

do hloubky. Jedná se například o dotazníkové šetření (Fotr, 2005). 

2.11 Strategie projektu 

Z výsledků marketingového výzkumu se následně zformuluje strategie projektu, ale to 

jen v případě tvorby úplně nového podniku. Základní strategie jsou geografická strategie, 

strategie z hlediska tržního podílu, strategie z hlediska vazby výrobek-trh a marketingová 

strategie (Fotr, 2005). 



 25 

Geografická strategie obsahuje taková rozhodnutí firmy, která se zaměřují, na jaký trh se 

bude cílit, a to z geografického hlediska. Segmenty podle geografické strategie mohou 

být všechny segmenty geograficky omezeného lokálního nebo regionálního trhu, segment 

na národním i na mezinárodním trhu, segment ve zvolené geografické oblasti, a nakonec 

segmenty ve všech geografických oblastech, tedy tzv. celosvětová konkurence  

(Fotr, 2005) 

Strategie z hlediska podílu na trhu definuje, o jak velký tržní podíl podnik usiluje. Zde se 

dále strategie větví na strategii nákladového prvenství, což znamená, že firma bude mít 

nejnižší možné náklady. Dále strategie diferenciace, která se zaměřuje na odlišení 

produktů od konkurence, a nakonec strategie tržního výklenku, která se soustředí 

na určitý jasně vymezený cíl (Fotr, 2005).  

Strategie z hlediska vazby výrobek-trh rozlišuje čtyři typy strategií. Jedná se o strategii 

penetrace zaměřující se na rozšíření podílu současných produktů na trhu. Dále strategie 

rozvoje produktů, která je orientovaná na nové produkty. Dále pak strategie rozvoje trhu, 

která se snaží dostat současné produkty k novým zákazníkům. A nakonec strategie 

diverzifikace, která za zaměřuje na průnik nových produktů na nové trhy (Fotr, 2005). 

Marketingová strategie se zaměřuje na zvýšení prodejů společnosti. Strategie se mohou 

zaměřovat buď na potlačení konkurence, nebo na expanzi trhu. Mezi všemi výše 

uvedenými strategiemi se rozhodujeme podle stupně dosažení cílů podniku, finančního 

dopadu variant a jejich rizik. Rizika mohou být finanční, politická, ekologická a mnoho 

dalších (Fotr, 2005). 

2.12 Marketingový mix 

Marketingový mix je souhrn nástrojů, které slouží k co nejlepšímu uspokojení potřeb 

zákazníka. Společnost se pomocí marketingového mixu snaží vytvořit takovou nabídku, 

která skvěle uspokojí zákazníka a vede tak ke zvýšení celkové poptávky a tím 

samozřejmě ke zvyšování zisku (Fotr, 2005).  

Základními nástroji marketingového mixu jsou tzv. 4P. Později byl marketingový mix 

rozšířen, neboť pouze 4P byla pro trh služeb nedostatečná. Proto se právě kvůli odvětví 

služeb rozšířil o další tři P. Právě díky nim lze vymyslet úplnou strategii, jak v rámci 

služeb plně uspokojit zákazníka (Janečková, c2000).   
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Zmíněná 7P jsou:  

1. produkt, 

2. cena, 

3. distribuce, 

4. propagace (Janečková, c2000). 

5. lidé, 

6. procesy, 

7. marketingové prostředí (Janečková, c2000).  

2.12.1 Produkt 

Produktem je všechno, co se může nabídnout k prodeji, použití a spotřebě. Cílem 

produktu je uspokojit potřebu zákazníka. Jako produkt si lze představit fyzické předměty, 

služby, osoby, místa, organizace nebo i myšlenky (Kotler, 2007). 

Každý produkt má svůj životní cyklus, který se skládá z pěti fází. První je fáze zavádění 

produktu na trh. Druhá je fáze růstu, kdy vzrůstají prodeje produktu. Třetí fází je fáze 

zralosti, kdy se začíná tempo růstu prodejů snižovat. Čtvrtou fází je fáze nasycení, kde se 

ustálí výše prodejů a poslední, pátá fáze je fáze poklesu, při které dochází k výraznému 

poklesu prodejů (Fotr, 1993). 

V obrázku 1 je zobrazeno dělení produktu. Jedná se o rozšířený produkt, reálný produkt 

a jádro produktu (Kotler, 2007). 

 

Obrázek č. 1: Produkt  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Foret, 2012, str. 87) 
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2.12.2 Cena 

Cena představuje částku, kterou společnost nebo jedinec požaduje za produkt nebo 

službu. Jedná se tedy o částku, kterou jsou zákazníci ochotni utratit za uspokojení potřeby 

(Kotler, 2007). 

Ke stanovení ceny jsou používány nejčastěji tři metody, a to metoda ceny založené 

na nákladech, metoda hodnotově orientované ceny a metoda stanovení ceny na základě 

cen konkurence. Cena založená na nákladech se stanovuje tak, že se spočítají náklady 

na produkt a k nim se připočítá marže. Hodnotově orientovaná cena se stanovuje pomocí 

hodnoty produktu, jakou ji vnímá zákazník. Cena na základě cen konkurence se stanovuje 

podle cen konkurence, kdy se stanoví, zda bude nižší, vyšší nebo stejná jako u konkurence 

(Kotler, 2007). 

2.12.3 Distribuce 

Na distribuci lze nahlížet jako na činnost společnosti, která se snaží učinit produkt 

dostupný pro zákazníky (Kotler, 2007). V marketingovém mixu představuje distribuce 

přemístění z místa výroby do místa jeho prodeje. Na začátku každé distribuční cesty je 

výrobce a na konci zákazník. Distribuce pak může být buď přímá, anebo nepřímá 

(Foret, 2012).  

Hlavním znakem přímé distribuce je prodej přímo na místě výroby. Výrobek jde rovnou 

od výrobce k zákazníkovi. Přímou distribuci lze vidět třeba u osobních prodejců nebo 

zemědělců, v pekárnách či ve vlastních prodejních automatech. U nepřímé distribuce jde 

výrobek od výrobce k zákazníkovi přes nějakého zprostředkovatele (distribuční 

mezičlánek). Tím může být například supermarket, který prodává produkt (Foret, 2012).  

2.12.4 Propagace 

Propagace nebo také komunikace zajišťuje všechny aktivity, zprostředkovávající kontakt 

se zákazníkem. Cílem je přesvědčit zákazníka, aby si koupil produkt. V rámci propagace 

je rozeznáván také komunikační mix. Do komunikačního mixu patří reklama, podpora 

prodeje, public relations, osobní prodej, přímý marketing a další (Kotler, 2007).  
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Reklama  

Jedná se o placenou formu propagace, jejímž znakem je ovlivnitelnost velkého počtu lidí 

najednou. Jde o jednosměrný a neosobní typ komunikace. Typickými poskytovali reklam 

jsou média (Foret, 2004). 

Podpora prodeje 

Co se týče podpory prodeje, jedná se o to učinit produkt buď pro zákazníka, nebo 

pro zprostředkovatele co nejatraktivnější. Jsou to například kupony, slevy, zvýhodněná 

balení, akce apod. (Foret, 2004). 

Public relations  

Vztahy s veřejností jsou marketingový nástroj, který má za úkol budovat dobré jméno 

společnosti. Komunikace může být směřována dovnitř, což jsou hlavně vztahy 

se zaměstnanci, anebo ven, kde jsou subjekty mimo podnik (Foret, 2004).  

Osobní prodej  

Při osobním prodeji jde o interakci dvou lidí z očí do očí. Osobní kontakt s sebou nese 

spoustu výhod. Například možnost reagovat na chování zákazníka, uplatňování 

psychologických postupů a další. Také ale nese vysoké náklady. Přímý marketing je 

nástroj, jehož typickým znakem je velmi konkrétní vytyčení segmentu trhu, na který 

se cílí. Tento způsob propagace neoslovuje širokou veřejnost, ale pracuje pouze 

s potencionálními zákazníky, které by mohl produkt zajímat. Dále také zpracovává 

zpětnou vazbu zákazníků. Patří sem například telefonický marketing, přímé zásilky anebo 

online marketing (Kotler, c2004). 

2.12.5 Lidé  

Při poskytování služeb jsou jednou z nejdůležitějších složek zaměstnanci. Tedy 

poskytovatelé služeb. Často se stává, že služba byla ohodnocena negativně právě kvůli 

přístupu poskytovatele. A je to právě z důvodu, že zákazník je součástí procesu 

poskytování služby. Proto je velmi důležité správně vybrat zaměstnance, následně je 

vyškolit a motivovat (Vaštíková, 2014). 
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2.12.6 Procesy 

Jako proces je vnímaný proces poskytování služby. Je velmi důležité, jak je služba 

poskytována. Je proto nutné provádět analýzy procesů a klasifikovat je (Vaštíková, 2014). 

2.12.7 Materiálové prostředí 

Materiálové prostředí představuje důkaz o vlastnostech služby. Jedná se například 

o prostor, kde je služba poskytována jako je kancelář, ateliér či budova. Ale nemusí mít 

pouze formu nemovitosti. Také se jedná například o brožury, nabídky apod. Jako 

materiálové prostředí se také bere pracovní oděv. Dá se tedy říct, že jako materiálové 

prostředí lze vnímat vše, co souvisí s prostorem, kde se poskytují služby, a co ovlivňuje 

pocit zákazníka ohledně prostředí (Vaštíková, 2014).  

2.13 SWOT analýza 

SWOT analýza je nástrojem, který se používá při analýze prostředí. Touto metodou se 

identifikují a posuzují významné faktory, které budou mít velký vliv na provoz podniku. 

Jedná se o faktory Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. V českém jazyce jsou 

to pak silné a slabé stránky podniku, které jsou současně vnitřními faktory a také 

příležitosti a hrozby, které jsou vnějšími faktory (Koráb, c2007).  

Na následující straně je uvedena tabulka 1, která zobrazuje přehledně SWOT matici. 

V této matici jsou silné stránky a příležitosti popsány jako pomocné faktory a slabé 

stránky a hrozby popsány jako škodlivé faktory.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Tab. 1: SWOT matice  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíková, 2008, str.103) 

 

Jako příklad silných stránek lze uvést například nadšený tým, znalost trhu, značku, skvělé 

vybavení, lokalitu a mnoho dalších. Jako slabé stránky pak lze uvést například neznalost 

trhu, problematický servis, špatné nájemní podmínky, zadlužení a další (Koráb, c2007). 

Co se týče vnějších faktorů jako příležitosti lze vyhodnotit například rostoucí trh, růst 

HDP, snížení daní, dostatek volných zdrojů, málo dominantní konkurence na trhu. 

Naopak jako hrozby lze identifikovat například rostoucí konkurence, pokles poptávky, 

složitost zákonů, zanikající trh a podobné (Koráb, c2007). 

 

 

 Pomocné Škodlivé 

Vnitřní 

Silné stránky Slabé stránky 

Skutečnosti přinášející výhody 

jak zákazníkům, tak firmě. 

Skutečnosti, které jsou pro podnik 

negativní, nebo v nich podnik 

zaostává za konkurencí. 

Vnější 

Příležitosti Hrozby 

Skutečnosti, díky kterým by 

poptávka vzrostla a potřeby 

zákazníků by byly více 

uspokojené. 

Skutečnosti nebo události, které 

mohou podniku škodit. Například 

snížit poptávku nebo zhoršit 

spokojenost zákazníků. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Třetí kapitolou je kapitola analytická. Jsou zde zpracovány jednotlivé analýzy, které byly 

vybrány jako vhodné pro daný projekt. Nejprve je vypracovaná analýza SLEPT 

a Porterova analýza. Také je zde zmapováno konkurenční prostředí a zhodnocen 

provedený mystery shoppnig. Dále je vyhodnocený provedený marketingový výzkum 

a na závěr shrnutí výsledků ve SWOT matici.  

3.1 SLEPT analýza 

Na následujících stranách jsou popsány a analyzovány jednotlivé faktory SLEPT analýzy.  

Sociální faktory 

Česká republika má ke 30.6.2019 přesně 10 668 641 obyvatel. Konkrétně město Brno má 

379 526 obyvatel, z čehož je přesně 260 261 žen. Od roku 2006 populace v Brně roste 

(ČSÚ: Obyvatelstvo, 2019). 

Od roku 1989 se demografická struktura obyvatelstva nejen města Brna ale i celé ČR 

vyvíjí do západoevropského modelu. To znamená, že se prodloužilo dožití, snížila 

porodnost a zvýšil se věk žen při prvním porodu. Česká republika se momentálně potýká 

s tzv. stárnutím obyvatelstva. Obyvatelstvo stárne, jestliže se zvětšuje složka lidí, kteří 

překročili hranici 64 let. Z pohledu podnikatelů a firem by toto v budoucnu mohlo mít 

dopad na přerozdělení příjmů domácností (ČSÚ: Obyvatelstvo, 2019). 

Úředním jazykem České republiky je čeština. Hlavní procento obyvatel tvoří lidé 

s českou národností. Jsou zde ale i národnostní menšiny, například Slováci, Poláci, Němci 

a Romové. Procento přistěhovalých občanů se však za posledních deset změnilo jen 

nepatrně a neroste. To znamená, že složení obyvatelstva z hlediska etniky by se 

v budoucnu nemělo nějak výrazně měnit. K náboženství se otevřeně hlásí pouze 14 % 

občanů, přičemž většina jsou křesťané. I tak je Česká republika poměrně ateistickým 

státem. Nedá se tedy říct, že by náboženství ovlivňovalo národ (ČSÚ: Obyvatelstvo, 

2019). 

Legislativní faktory 

Co se týče legislativy v daném oboru, existují zde jasně definované zákony, kterým 

podniky podléhají. Jedná se o obchodní právo, daňové zákony, hygienické předpisy, 
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a další legislativní omezení, která jsou vymezena státem. V současnosti jednoznačně 

nejvíce ovlivnilo podnikání v této oblasti zavedení elektronické evidence tržeb (dále jen 

EET). Podniky musí každou obchodní transakci online posílat na státní správu. Systém 

byl v České republice zaveden v roce 2016 a již proběhlo několik vln zavádění, přičemž 

zatím poslední vlnou byla vlna zavedení EET od 1. ledna 2021 i pro malé živnostníky.  

Ekonomické faktory 

Současná ekonomická situace v České republice je příznivá pro podnikatele. Průměrná 

hrubá mzda v České republice byla v prvním čtvrtletí 32 566 Kč. Podle výzkumů ČSÚ, 

2019 za posledních 5 let hrubá mzda s mírnými výkyvy neustále roste. V Jihomoravském 

kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda za první čtvrtletí 2019 hodnoty 31 275 Kč. 

Konkrétně Brno má průměrnou mzdu ještě o něco málo vyšší (ČSÚ: Práce a mzdy, 2019). 

Česká národní banka předpokládá zpomalení růstu mezd, a to v důsledku polevujícího 

napětí na trhu práce. Od roku 2020 byla však navýšena minimální mzda, což bude mít 

vliv na ziskovost firem. Předpokládá se růst mezd okolo 5 % (ČNB, 2020). 

Nezaměstnanost v České republice, a tedy i v Brně, od roku 2013 neustále klesá. Celková 

nezaměstnanost v České republice byla v roce 2018 na úrovní 3,1 % a v Brně se 

pohybovala okolo 4,3 % (Data Brno: Ekonomika a trh práce, 2019). 

Vývoj HDP v České republice od roku 2009 má stálou rostoucí tendenci. Uběhlo již více 

než 10 let od velké ekonomické krize v roce 2008 a ekonomická situace je momentálně 

stabilní. (ČSÚ: HDP, 2019). Česká národní banka však ve svých prognózách stanovuje 

snížení růstu HDP v roce 2020 z 2,5 % na 2,3 %, avšak v roce 2021 by se růst HDP zase 

měl zvýšit, a to až na 2,8 %. Předpokládá se neustálý růst spotřeby domácností, který je 

způsoben růstem mezd a jiných příjmů (ČNB, 2020). 

Dalším ekonomickým ukazatelem je inflace. Až do roku 2016 se míra inflace v České 

republice pohybovala pod 1 %. Od podzimu 2016 se míra zvedla a držela se pod 3 % 

a držela se ve stejných hodnotách až do konce roku 2019. V prvních měsících roku 2020 

však inflace velmi rychle vzrostla a momentálně je její hodnota 3,6 %. To znamená, že 

během tří měsíců vzrostla o 0,9 %, což je poměrně rychlý nárůst. Česká národní banka 

stanovila prognózy, které stanovují inflační cíl 2 % do 2. čtvrtletí roku 2021. V plánu je 

tedy inflaci snižovat (ČNB, 2020). 
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Dalším ekonomickým faktorem jsou daně. V oblasti salonu lze zejména hovořit o dani 

z příjmu fyzických osob, neboť drtivá většina kosmetických salonů nefunguje jako 

obchodní společnost, ale jako jednotliví živnostníci, kteří spadají do příjmů ze samostatné 

činnosti, musí své příjmy danit sazbou 15 %. Další daňovou sazbou je daň z přidané 

hodnoty neboli DPH, která se vztahuje na každého, který za po sobě jdoucích dvanáct 

měsíců překročil obrat 1 000 000 Kč. Základní sazba DPH v České republice je 21 %, 

první snížená je 15 % a druhá snížená je 10 %. Tyto výše sazeb se však v posledních 

letech nezměnily a nepředpokládá se, že by se měly v nejbližších letech zvyšovat či 

snižovat. 

Všechny tyto výše uvedené faktory mají velký vliv na rozdělní příjmů domácností. 

Za poslední roky se rozdělení příjmů procentuálně mění zejména v oblasti útraty 

za ostatní zboží a služby, a to tak, že lidé utrácejí v této oblasti více peněz. Tento trend je 

pro podnikání v oblasti služeb více než přínosný. Je však nutné dodat, že jestliže se 

ekonomická situace zhorší, bude to právě oblast služeb, kde budou lidé jako první krátit 

rozpočet.  

Politické faktory 

Česká republika je demokratický stát, který se řídí ústavou. V demokracii je lid zdrojem 

veškeré státní moci. Státní moc je vykonávána pomocí moci zákonodárné, výkonné 

a soudní. Součástí Ústavy je Listina základních lidských práv a svobod. Současný 

demokratický režim a obecně politická situace v ČR je vcelku stabilní a neočekává se 

politický převrat. Česká republika je tak skvělým místem pro rozvoj podnikání.  

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se 

na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo města 

a v městských částech zastupitelstva městských částí. V čele Magistrátu města Brna stojí 

primátorka. Město Brno podporuje podnikání a investice. V grafu 1 lze vidět současné 

složení zastupitelstva. Hlavními lídry města Brna jsou strany ANO 2011 a ODS. Obě 

strany podporují demokracii a podnikání, navíc mají podporu obyvatelstva a vypadá to, 

že budou úspěšné i v dalších volbách. Na webových stránkách města Brna jsou dokonce 

lidé vyzývání, aby začali podnikat a důvody proč je právě Brno tím pravým městem pro 

jejich podnik (Brno, 2019).  
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Graf 1: Složení zastupitelstva  

(Zdroj: Vlastní zpracování podle Brno, 2019) 

Do budoucna město Brno vytvořilo program BRNO 2050, který plánuje, jaké bude Brno 

v roce 2050, jaké jsou cíle a s jakou strategií se jich dosáhne. Především se soustředí 

na kvalitu života, ekonomický rozvoj, vědu a vývoj, zlepšení technické infrastruktury 

a dopravy a celkové image města. To všechno jsou parametry, které dělají Brno lákavé 

jak pro obyvatele, tak pro podnikatele. Lze tedy tvrdit, že správa města Brna je zaměřená 

na zlepšování a inovace, které povedou ke zkvalitňování města jako takového 

(Brno, 2019). 

Technologické faktory 

Technologické faktory ovlivňující podnikání v Brně jsou například spotřeba vody 

a energie. Město Brno se snaží omezit tyto spotřeby na minimum. Od roku 2005 spotřeb 

vody v Brně klesá. Naopak dodávky energie, ať už elektrické nebo tepelné rostou nebo 

stagnují (Data Brno: Technická infrastruktura, 2019). 

Dalším technologickým faktorem ovlivňující podnikání je dopravní síť. Brno má velmi 

dobře vyřešenou městkou hromadnou dopravu a není tak problém dostat se kamkoliv 

za přiměřený čas. Dopravní prostředky MHD Brno jezdí pravidelně a bez zpoždění. 

Velkou změnou v této oblasti je ovšem nový parkovací systém, rezidentní parkování. 

Tento systém zavedl zpoplatnění parkování v centru Brna, což má za cíl odradit občany, 

kteří nejsou rezidenty, jet do centra autem, ale využít možnost MHD (Parkování v Brně, 

2019). 

Vzhledem k tomu, že produktem salonu jsou služby, které za sebe nemají momentálně 

moc technologických alternativ, je z toho hlediska poněkud zbytečný strach z možných 

substitutů této služby. Nicméně je zde velmi důležitá technologie využívaná 
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při poskytování služby, a to ve smyslu neustále nových trendů v této oblasti a nutnost 

speciálních technologií k nim potřebných. Podnik však v tomto nemá možnost vyvíjet 

nebo vymýšlet vlastní nové technologie, může se jen snažit držet krok s novými trendy, 

pokud na ně svými finančními prostředky bude stačit. Co se týče tlaků z externího 

prostředí firmy, jako je politika, či legislativa, na vývoj nových technologií, jsou 

minimální. Pro podnik je však důležité, aby měl nejlepší možné vybavení.  

3.1.1 Shrnutí SLEPT analýzy  

V rámci SLEPT analýzy nebyly zjištěné velké překážky, které by zásadně bránily 

podnikání, spíše naopak. Hlavními pozitivními faktory jsou faktory sociální, politické 

a ekonomické. Ekonomické faktory ukazují na růst HDP, růst průměrných mezd a pokles 

nezaměstnanosti a další výše zmíněné ukazatele, které i ČNB prognózuje pozitivně. 

Všechny tyto ukazatele vypovídají o dobré ekonomické situaci v České republice, což 

znamená, že se lidé mají dostatek financí a mohou si dovolit utratit více peněz za různé 

typy služeb. Daňové sazby jsou také stabilní a nic nenasvědčuje tomu, že by se měly 

zvyšovat, což je dalším pozitivním znamením. Sociální faktory poukázaly na měnící se 

strukturu obyvatelstva, zejména na jeho stárnutí, což opět povede k přerozdělování příjmů 

domácností. Nakonec v oblasti politických faktorů je situace pro podnikání více než 

příznivá. Podnikání v Brně je politiky a městkou správou vyžadováno a podporováno. Co 

se týče zbylých dvou faktorů nebylo objeveno nic, co by bránilo začátku podnikání.  

3.2 Analýza konkurence 

V rámci kapitoly analýzy konkurence je vymezen trh a hlavní konkurence, dále zde 

zpracován Porterův model pěti konkurenčních sil, mystery shopping a výstupy, které z něj 

vyplynuly v podobě konkurenčních map.  

3.2.1 Vymezení a segmentace trhu 

Podnikatelským záměrem je založení salonu krásy, poskytujícího více služeb na jednom 

místě. Salon bude situován ve městě Brně. Podnik bude tedy působit na trhu B2C, 

konkrétně na trhu kosmetických a zkrášlovacích služeb ve městě Brně. Konkurencí jsou 

všechny podniky poskytující tyto služby a také živnostníci, kteří podnikají sami na sebe. 

Za hlavní konkurenci však budou brány v úvahu pouze salony, které poskytují více než 

jeden druh služby.  
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Na takto vymezeném trhu lze nalézt podniky, které jsou na spodní hranici a jsou nejhůře 

hodnocené. Jedná se především o podniky poskytující vietnamskou manikúru, která je 

velmi levná a extrémně nekvalitní. Dále se zde moc nehledí na hygienické předpisy. 

Podniky se soustřeďují spíše na kvantitu než na kvalitu. Naopak velmi vysoko hodnocené 

podniky jsou luxusní a velké salony v centru Brna, které jsou také velmi drahé, poskytují 

kvalitní služby a používají nejkvalitnější materiál. Ženy sem ovšem nechodí jen pro 

produkt, ale i pro jakousi přidanou hodnotu služby, což může být pro každou zákaznici 

subjektivní, ale obecně se jedná například o zájem o klienty, odpočinek, relaxace, 

popovídání si a strávení příjemného času s dalšími lidmi nebo také útěk od reality 

a věnování času sobě.  

 

 

Co se týče segmentace zákazníků, bude se salon zaměřovat na zákazníky žijící v České 

republice ve městě Brně, konkrétně v okresech Brno-město a Brno-venkov. 

Z demografického hlediska bude salon cílit na ženy ve věku 18 až 60 let bez ohledu 

na rasu či náboženství. Z hlediska socio-ekonomického bude nabídka služeb sestavena 

pro ženy ve střední až vyšší platové třídě obyvatel. Tyto ženy mají příjem přesahující 

30 000 Kč měsíční hrubé mzdy a mohou si dovolit investovat do tohoto typu luxusních 

služeb. Dále mají vysokoškolské vzdělání a jsou zaměstnané nebo OSVČ. Dle 

psychologických kritérií se bude cílit na ženy, které jsou cílevědomé, společenské, 

pečující o svůj vzhled, ambiciózní a sebevědomé. Jedná se o ženy, které budou salon 

navštěvovat pravidelně nejen kvůli jedné službě, ale kvůli více službám. Budou tedy 

využívat komplexní služby salonu.  

3.2.2 Charakteristika zákazníků 

Zákazníci v oblasti kosmetických služeb jsou velmi nároční. Jedná se především o ženy, 

které lze rozdělit do dvou skupin, a to ty, které přesně vědí, co chtějí, tedy mají jasnou 

představu, a ty které absolutně nevědí, co chtějí a chtějí radu profesionála. Obě skupiny 

je velmi těžké dokonale uspokojit, protože každá žena má jinou představu. Dále se 

zákaznice mohou rozdělit na skupinu těch, které chodí do salonu často, pravidelně a berou 

LOW END HIGH END 
Nekvalitní salony, nerespektující 

hygienické předpisy 

Velké luxusní salony  

drahá, kvalitní služba 

Salon  

Obrázek č. 2: Vymezení trhu 
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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to jako formu odměny a relaxace, a skupinu těch, které do salonu chodí z nutnosti, jako 

je třeba odrůstání barvy vlasů či nehtů, a chtějí to mít rychle za sebou. Obě skupiny však 

vyhledávají kvalitu a spolehlivost. Poslední skupinou je skupina, která se orientuje podle 

cen a chce, co největší kvalitu co nejlevněji. Všechny skupiny však mají společnou touhu 

po klidu, relaxaci a příjemně stráveného času.  

3.2.3 Charakteristika konkurence 

V následujících řádcích jsou uvedené vybrané salony krásy, které budou představovat 

největší konkurenci pro salon. Jako konkurence byly vybrány nejluxusnější salony ve 

městě Brně, které poskytují více služeb na jednom místě. Salony jsem vybírala podle 

recenzí na internetových vyhledávačích. Dalším kritériem byla úroveň salonu z hlediska 

luxusu, rozsahu a kvalitě služeb. Posledním kritériem je silná marketingová strategie 

a povědomí o značce. Podle těchto kritérií jsem zvolila následující podniky:  

Iconic beauty salon  

Jako první byl jednoznačnou volbou Iconic beauty salon v centru Brna. Jedná se o velký, 

luxusní salon, který nabízí mnoho služeb ve vysoké kvalitě. Salon je na první pohled 

velmi luxusní, je situován přímo v centru Brna a rozkládá se na dvou patrech. Pracuje se 

známými a kvalitními značkami. Těmto znakům však odpovídá vyšší cena. Co se týče 

rozsahu služeb, salon nabízí služby kadeřnictví dámské, pánské i dětské a také služby 

barbera, což jsou služby nabízející pánské střihy a vousy. Dále nabízí služby manikúry, 

pedikúry, prodlužování řas, kosmetiky, líčení a permanentního make-upu. Salon má 

celkem 10 pracovnic. Dále má také online rezervační systém a využívá sociální sítě pro 

marketing. Hlavními znaky, které salon propaguje, jsou jedinečné a velké prostory. 

Zákazníky se snaží nalákat na zážitek v podobě návštěvy jedinečného salonu. Salon 

nespoléhá na žádný velký příběh nebo tradici. Provozovatelem salonu je společnost 

Notino s.r.o., která má roční obrat přes 250 milionů Kč (Iconic beauty salon, 2016). 

 

Obrázek č. 3: Iconic beauty salon logo 
(Zdroj: Google,2020) 
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Sensualité beauty 

Jako další byl zvolen salon Sensualité beauty, který na první pohled nepůsobí tak 

luxusním dojmem, nicméně po prozkoumání webových stránek, recenzí a nabídky služeb 

se salon jeví jako kvalitní místo, kam se zákaznice vracejí. Nachází se však v ne moc 

lukrativní lokalitě, a to na ulici Cejl kousek od centra Brna. Salon Sensualité nabízí 

kosmetické služby jak pro muže, tak pro ženy. Jedná se o služby kosmetiky, líčení, 

kadeřnictví, manikúry, pedikúry, a navíc také masáže. Neposkytují zde však služby lepení 

řas, či permanentního make-upu. Salon taktéž používá velmi kvalitní značky, které 

pochází z Francie. Ceny jsou v salonu závislé na tom, jakou si zde klient vybere pečující 

kosmetiku. Lze si vybrat drahé luxusní značky, ale i ty levnější. Salon nemá 

objednávkový systém, využívá však velmi dobře sociální sítě. Salon se odlišuje od 

ostatních tím, že používá pouze francouzskou kosmetiku a celý jeho design je postavený 

na Francii. Salon není obchodní společnost, pracovníci, kteří zde pracují mají 

živnostenský list (Sensualité beauty salon, 2019). 

 

Obrázek č. 4: Salon Sensualité logo  
(Zdroj: Google, 2020) 

Manelo beauty salon 

Třetím analyzovaným salonem je salon Manelo beauty, který je také situován v centru 

Brna, konkrétně na Zelném trhu. Salon poskytuje především služby kadeřnictví, 

kosmetiky, různé typy masáží a zábalů, ale také prodlužování řas, manikúru bez pedikúry. 

Motto salonu je „Uděláme Vás krásnou.“ Salon má jedny z horších webových stránek. 

Jsou zde sice vypsány podstatné informace, ale grafická část je opravdu špatná, nemluvě 

o tom, že zde nejsou žádné fotky interiéru ani exteriéru salonu, a dokonce ani fotky 

produktů. Na webových stránkách nejsou uvedeny ceny, které jsou pro klienta dost 

podstatné. Fotky a ceny jsou uvedené až na sociálních sítích, kde je jich bohužel uvedeno 

jen pár. Salon spadá spíše do nižší cenové kategorie a nemá online objednávkový systém. 

Manelo salon se soustředí na relaxaci a hýčkání žen od uspěchaného všedního života. 
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Vlastníkem salonu Manelo je společnost ALL FOR BODY s.r.o., která však nemá 

zveřejněné výkazy. Na trhu se však pohybuje již od roku 2012 (Manelo beauty salon, 

2017). 

 

Obrázek č. 5: Manelo Beauty salon logo  
(Zdroj: Google, 2020) 

Kosmetické studio Beauty Cow 

Jako čtvrtý salon jsem si vybrala Kosmetické studio Beauty Cow, které je sice menší 

a není situované v centru, ale zaujalo svým názvem a odlišností. Salon se nachází 

v Králově poli v Brně. Jedná se o menší salon se širokou nabídkou služeb. Hlavními 

nabízenými službami jsou prodlužování řas, kosmetika, manikúra, permanentní make-up, 

masáže, mikrojehličkování a lash lifting. Na salonu mě zaujalo jejich logo a motto, které 

je spjato s krávami. Mottem salonu je „Krása bez kravin“ a v níže uvedeném logu je 

patrné, že si vybraly pro svou reprezentaci obrázky kraviček. Musím konstatovat, že je to 

velmi zvláštní výběr pro kosmetický salon, nicméně jestliže bylo cílem odlišovat se, pak 

byl tento účel rozhodně splněn. Co se týče cen, spadá salon do průměrných cenových 

relací. Webové stránky jsou jednoduché a přehledné, taktéž sociální sítě. Na rozdíl 

od ostatních salonů má Beauty Cow vlastní e-shop se svými kosmetickými produkty. 

Salon není obchodní společnost. Všichni pracovníci mají živnostenský list (Beauty Cow, 

2018). 

 

Obrázek č. 6: Beauty Cow logo  
(Zdroj: Google, 2020) 
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3.2.4 Konkurenční mapy 

Podle zjištěných informací o výše uvedených salonech jsou vypracované konkurenční 

mapy, podle kterých jsem zvolila dva salony, ve kterých byl proveden mystery shopping. 

Konkurenční mapy jsou sestaveny podle kritérií a hodnoceny metodami, které jsou 

uvedené v tabulce 2.  

Tab. 2: Kritéria a metody konkurenčních map  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

Konkrétně sortiment služeb byl hodnocen podle porovnání nabídky služeb na webových 

stránkách podniků. Kvalitu služeb je hodnocena podle popisu služeb na webu a také podle 

recenzí na internetových prohlížečích a sociálních sítích. Spokojenost zákazníků je 

hodnocena taktéž podle recenzí a z rozhovorů s lidmi, kteří již salon navštívili. Povědomí 

o značce je hodnoceno podle počtu sledujících na sociálních sítích a také podle rozhovorů 

se známými o tom, zda znají tyto salony. Komunikační kanály jsou hodnoceny 

podle práce se sociálními sítěmi, webovými stránkami a internetovými prohlížeči.  

Níže jsou uvedené vysvětlivky ke konkurenčním mapám:  

 …  Iconic beauty salon 

   … Sensualité beauty  

  … Manelo beauty salon 

  … Kosmetické studio Beauty Cow  

 

Hodnocená kritéria Metody 

Sortiment služeb Porovnání nabídky služeb 

Kvalita služeb Desk research, recenze 

Spokojenost zákazníků Recenze, zkušenosti 

Povědomí o značce Sociální sítě, rozhovory 

Komunikační kanály Sociální sítě 
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1. Kritérium sortiment a kvalita služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kritérium kvalita služeb a spokojenost zákazníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Konkurenční mapa sortiment – kvalita  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Obrázek č. 8: Konkurenční mapa kvalita – spokojenost  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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3. Kritérium povědomí o značce a komunikační kanály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Vyhodnocení největších konkurentů podle konkurenčních map 

Podle posuzovaných kritérií v konkurenčních mapách byly vyhodnoceny dva salony, 

které budou největší konkurencí. Jedná se o Iconic beauty salon a Sensualité beauty. 

Oba salony poskytují kvalitní služby a mají široký sortiment. Také se soustřeďují 

především na to, aby si ženy díky jejich službám zrelaxovaly a strávily příjemný čas. 

Zákazníci jsou se službami salonů velmi spokojení. Oba salony jsou výborně hodnoceny 

jak na sociálních sítích, tak na internetových vyhledávačích. Jejich sociální sítě vypadají 

velmi dobře a jsou využívány jako komunikační prostředek s klienty.  

3.2.6 Mystery shopping 

Z výstupů konkurenčních map bylo rozhodnuto udělat mystery shopping v salonu 

Iconic beauty a v salonu Sensualité beauty, které byly vyhodnoceny jako nejkvalitnější 

a zákaznicky nejpřijatelnější. Pro udržení co největší objektivity byl mystery shopping 

proveden dvěma nezainteresovanými lidmi.  

Základní výzkumná otázka pro tento výzkum byla formulována takto:  

„Jak působí v současné době vybrané salony krásy z hlediska interiéru, personálu  

a kvality služeb na zákazníky?“ 

Mystery shopping byl proveden ve dnech 27. 2. 2020 a 29.2.2020 dvěma mystery 

shoppery. Zkoumané podniky byly hodnoceny na základě třech zvolených kritérií,  

Obrázek č. 9: Konkurenční mapa povědomí – komunikace  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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které byly vyhodnoceny jako nejdůležitější pro zákazníky. Těmito kritérii jsou interiér, 

personál a kvalita služby. Kritéria jsou posuzována bodovým hodnocením na škále od 1 

do 10, přičemž 1 je velmi špatné a 10 je výborné. V každém salonu byly náhodně vybrány 

různé typy služeb.  

Mystery shopping Iconic beauty salon 

1. Interiér 

Salon byl moderně zařízen, nicméně nepůsobil tak luxusním dojmem, jako z webových 

stránek. Salon má dvě patra. V dolním patře je recepce a místnost, kde probíhá manikúra. 

V horním patře je pak kadeřnictví a kosmetické místnosti. Salon se pyšní krásnými 

speciálně navrženými schody od známé architektky Evy Jiřičné. Dále jsme byly 

upozorněné na ještě původní stropy, které byly zajímavě pomalované. V salonu bylo 

uklizeno a čisto. Nevýhodou bylo rozmístění místností. Místnosti pro kosmetiku byly 

umístěné nahoře vzadu a muselo k nim projít přes kadeřnictví. Ve velkém vytížení salonu 

pak přes kadeřnictví prochází velký počet lidí, což působí rušivým dojmem pro zákaznice 

kadeřnictví a pro samotné kadeřníky. Dalším velkým problémem jsou paravánové stěny 

mezi místnostmi na kosmetiku. Na kosmetiku si jdou zákaznice odpočinout a relaxovat, 

nicméně přes paravánové stěny jde slyšet povídání si z vedlejších místností a je to velmi 

rušivé. Místnosti jsou také velmi stísněné a vypadají mnohem hůře než celé spodní patro, 

kde je recepce a manikúra. Další slabou stránkou je pak neexistence čekárny, kde by 

klientky mohly počkat, než se uvolní místo. Jsou zde jen dvě malá křesla přímo u vchodu, 

která ale s tak velkým sortimentem služeb, který salon poskytuje, nemohou stačit. 

2. Personál 

Personál salonu má své silné i slabé stránky. Při příchodu do salonu tři členové personálu 

kouřili cigarety přímo před hlavním vchodem do salonu. Jestliže jsou zaměstnanci salonu 

kuřáci, měli by kouřit tak, aby je neviděli zákaznice. Co se týče kvalifikovanosti 

personálu, hodnotíme jej velmi pozitivně. Většina personálu jsou kvalifikovaní lidé 

s dlouholetou praxí. Po rozhovoru bylo zjištěno, že členové personálu jsou v salonu 

zaměstnaní, a to už dlouho. Konkrétně naše kosmetička pracuje v salonu již 8 let a je 

velmi spokojená. Personál je milý, komunikativní a dokáže se vcítit do zákaznice. To 

znamená, když si chce povídat, tak se povídá a když ne, tak má klientka klid.  
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3. Kvalita služby  

Posledním kritériem je kvalita poskytnuté služby. V salonu Iconic byly vyzkoušeny 

služby barvení obočí a barvení řas. Obě služby byly provedeny na velmi vysoké úrovni 

a výsledek byl skvělý. K poskytování služeb je zde používán kvalitní materiál. Služba 

byla provedena rychle a kvalitně. Dále byl velmi oceněn online objednávkový systém, 

který je rychlý a jednoduchý. V této kategorii byl ovšem shledán největší problém, který 

nastal hned po příchodu. Oba mystery shoppeři byli objednáni na 8:45 hodin, avšak po 

příchodu bylo zjištěno, že jedna kosmetička nemá čas, a tak jsme byly nucené jít ke stejné 

kosmetičce, přičemž jeden z nás musel 20 minut čekat. Vzhledem k neexistenci čekárny, 

se muselo čekat na malé židličce ve stísněné místnosti, kde zároveň probíhala služba. 

Kdyby byly takto objednané dvě cizí zákaznice, salon by neměl dostatek personálu 

a zákaznice by musela čekat, i když byla dlouho předem objednaná.  

Mystery shopping Sensualité beauty 

1. Interiér 

Při vstupu do salonu jsme byly velmi příjemně překvapeny. I přes to, že se salon nachází 

v nepříliš atraktivní lokaci, uvnitř vypadal moc pěkně. Velmi nás překvapila velikost 

salonu. Salon se rozkládal v celé budově a místnosti jsou rozděleny podle toho, jaké 

služby zde jsou prováděny. Salon byl velmi čistý a pěkný, ovšem nepůsobil na nás příliš 

luxusním dojmem. I přes to jsme se zde však cítili příjemně. Dispozičně byl salon řešen 

velmi dobře. Dole byla pěkná recepce, kde bylo místo na čekání. Jakmile jsme přišly 

na řadu, nemusely jsme přecházet přes jiné místnosti. Vše bylo krásně oddělené, kromě 

hlavní místnosti, kde byla i recepce a dalo se pak projít dál na místo manikúry a pedikúry. 

Jediné, co nás zarazilo bylo málo světla v salonu.  

2. Personál 

Personál hodnotíme velmi pozitivně. Opět slečny byly velmi příjemné a milé. Dokázaly 

vycítit, zda si chceme povídat, nebo relaxovat. Co se týče organizace byl na začátku 

trošku zmatek, protože jsme byly objednané ve stejný čas, ale nakonec bylo vše vyřešeno, 

ke spokojenosti nás obou. Personál byl zkušený. Co nás překvapilo bylo však, že personál 

zde není zaměstnaný, ale každá slečna má svůj živnostenský list a platí si nájem 

za prostor, který využívá. Všechny slečny jsou s tímto systémem spokojeny, neboť jim to 
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dává jakousi volnost a možnost odejít kdy chtějí, avšak obě slečny, které se o nás staraly, 

jsou v salonu spokojené.  

3. Kvalita služby 

Co se týče kvality služeb, zde jsme nebyly velmi spokojené. První mystery shopper šel 

na klasickou manikúru. Technika i lakování byli v pořádku, ale po bližším prozkoumání 

byly nehty křivé a měli rozdílnou délku. To je u nehtů velký problém a nemělo by se to 

stávat. Druhý mystery shopper byl na barvení obočí. Opět tato služba nebyla provedena 

kvalitně, neboť obočí bylo nabarveno tak, že mělo potom každé jiný tvar. S výsledky 

jsme tedy nebyly vůbec spokojené a i přesto, že se nám vše v salonu líbilo, znovu bychom 

sem nešly, protože nakonec vždy rozhoduje kvalita služby a výsledný produkt.  

V tabulce 3 je vyhodnocen mystery shopping. Výsledky byly zprůměrovány a sečteny. 

Lépe dopadl salon Iconic, a to hlavně z důvodu kvalitně provedené služby.  

Tab. 3: Vyhodnocení mystery shoppingu  
(Vlastní zpracování, 2020) 

 

Vyhodnocení 
Iconic Sensualité 

Mystery 
shopper 1 

Mystery 
shopper 2 Průměr Mystery 

shopper 1 
Mystery 

shopper 2 Průměr 

Interiér 

Vybavení 8 7 7,5 9 8 8,5 
Luxus 7 6 6,5 6 6 6 
Čistota 10 10 10 10 10 10 

Atmosféra 9 6 7,5 8 9 8,5 
Dispoziční 
řešení 3 4 3,5 7 8 7,5 

Personál 

Kvalifikace 10 10 10 10 10 10 
Přístup 10 10 10 9 9 9 

Organizace 5 7 6 8 7 7,5 
Zkušenosti 10 10 10 9 8 8,5 

Kvalita 
služby 

Spokojenost 
s výsledky 10 9 9,5 4 3 3,5 

Materiál 10 10 10 8 9 8,5 
Rychlost 10 10 10 4 7 5,5 
Kvalita 10 10 10 4 4 4 

Celkem bodů 112 109 110,5 96 98 97 
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Odpověď na výzkumnou otázku, která zněla „Jak působí v současné době vybrané salony 

krásy z hlediska interiéru, personálu a kvality služeb na zákazníky?“, je tedy podrobně 

popsána výše, avšak jako shrnutí se dá říct, že hlavním hlediskem při výběru salonu je 

kvalita poskytované služby, přístup personálu a čistota salonu. Tyto tři hlediska mají 

nejvyšší váhu a oba zkoumané salony dopadly vcelku dobře. Salon Sensualité však 

neposkytl tak kvalitní službu jako Salon Iconic. Nakonec se dá říct, že salony jsou 

na velmi vysoké úrovni a budou silnou konkurencí. 

3.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Konkurenční prostředí  

Konkurenční prostředí na trhu služeb je obrovské, zvláště v odvětví zkrášlovacích služeb. 

Podle vyhledávání v internetovém prohlížečích bylo v Brně nalezeno více než 350 salonů 

krásy, tedy poskytující služby kadeřnictví, kosmetiky a další, přičemž nejvíce salonů je 

situováno v centru Brna. Konkurence je tedy velká. Jedná se však převážně o menší 

salony poskytující jeden až dva typy služeb, či individuální živnostníky. Větších 

luxusnějších salonů, které poskytují více služeb než jen kadeřnictví a kosmetiku je na trhu 

méně než 50 a jsou taktéž rozmístěny různě po Brně. Pro projekt salonu se budou brát 

jako konkurence větší salony poskytující více než jeden typ služby.  

Co se týče typu konkurenčního prostředí jedná se o nedokonale konkurenční trh. 

Konkrétně jde o monopolistickou konkurenci, která je charakterizována velkým počtem 

prodejců, neexistencí bariér vstupu na trh a diferencovaným produktem.  

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Hrozba vstupu nových konkurentů je v tomto odvětví vysoká. Jsou zde minimální bariéry 

vstupu na trh. Počáteční náklady se dají velmi snadno minimalizovat. Odvětví 

zkrášlovacích služeb se neustále rozvíjí a díky sociálním sítím je kosmetika a krása jako 

taková jedním z nejrozšířenějších témat u mladých lidí a nejenom žen. Dnes může v tomto 

oboru začít podnikat v podstatě kdokoliv jako živnostník bez prostoru jen s nejnutnějším 

vybavením.  
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Hrozba vzniku substitutů 

Hrozba vzniku substitutů je v nejbližší době spíše malá. Lidé budou neustále potřebovat 

kadeřníka, nebo kosmetičku. Zatím nebylo vynalezeno nic revolučního, co by tuto službu 

vyřadilo z trhu. Jediné substituty, které by v této oblasti mohly vyvstat, jsou substituty 

používaných produktů při poskytování služeb. Tím myslím například nové technologie, 

nové složení výrobků jako jsou barvy na vlasy, krémy, kosmetika a další. Proto je nutné 

stále sledovat trendy.   

Síla odběratelů 

Síla odběratelů je přiměřená odvětví. Odběratelé mají určitou kupní sílu, ale určitě není 

rozhodující jako například na B2B trzích. Podnikání není závislé na jednom či dvou 

hlavních odběratelích. Na trhu je spousta potenciálních zákazníků, u kterých je hlavním 

cílem uspokojit co nejvíce jejich potřeby. Nicméně pro podnik není definitivní, pokud 

jeden, či dva klienti nebudou spokojeni a přejdou ke konkurenci. 

Síla dodavatelů  

Na trhu kosmetických produktů jsou obchodní vztahy velmi závislé na spolupráci mezi 

dodavatelem a odběratelem. Jak již bylo zmíněno na trhu je obrovská spousta salonů, či 

živnostníků a stejně je tomu tak i na trhu dodavatelských firem. Navíc si dovolím tvrdit, 

že trh s kosmetickými produkty je v současné době přesycen. Je proto skvělá situace pro 

partnerství s dodavatelskými společnostmi a vyjednávaní nejlepších možných podmínek 

spolupráce.  

3.3.1 Shrnutí Porterova modelu  

Porterova analýza ukázala důležité oblasti, které by se jednoznačně měli vzít v potaz. 

Jedná se zejména o velký počet konkurentů na trhu a velkou hrozbu vstupu nových 

konkurentů. Je tedy velmi důležité, aby plánovaný podnik měl jasnou a silnou 

konkurenční výhodu, aby se lišil od konkurence, jak jen to půjde a přitáhl tak co možná 

nejvíce zákazníků. Pozitivní je ovšem malá hrozba vzniku substitutů v tomto odvětví 

a malá vyjednávací síla dodavatelů. 
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3.4 Marketingový průzkum trhu 

Pro marketingový průzkum trhu jsem zvolila metodu kvantitativní, konkrétně metodu 

dotazníkového šetření. Jedná se tedy o zdroj primárních dat. Cílem průzkumu bylo 

zjištění preferencí potenciálních zákazníků salonu krásy v Brně a identifikovat klíčové 

faktory, které ovlivňují zákazníka při výběru salonu krásy. Centrální výzkumnou otázkou 

výzkumu je: „Jaké jsou v současné době preference potenciálních zákazníků při výběru 

salonu krásy v Brně a okolí?“ 

Vzhledem k tomu, že v oblasti služeb je velmi důležitá konkurenční výhoda, chci zařadit 

do doplňkových služeb salonu VIP členství, které není samozřejmostí v moderních 

salonech krásy. Dalším dílčím cílem je tedy ověřit si, zda by byl zájem o možnost VIP 

členství, a také jaké služby by v rámci VIP členství klientky ocenily nejvíce. Na základě 

výstupů z analýzy bude možné sestavit marketingový mix zahrnující sestavení nabídky 

služeb a zvolení jejich cen, umístění salonu a také ideální formu propagace. Dále také 

sestavení bonusových služeb v rámci VIP členství. Co se týče typů služeb v salonu, 

zaměřila jsem se na kadeřnictví, kosmetiku, manikúru, pedikúru, lepení umělých řas, 

permanentní make-up a líčení. 

Dotazníkové šetření probíhalo do 1.9.2019 do 30. 9. 2019 a s ohledem na velkou cílovou 

skupinu jsem zvolila elektronickou formu. Dotazník byl vytvořen v Google Forms a šířila 

jsem ho na sociálních sítích v příslušných skupinách, na svých webových stránkách 

a pomocí e-mailů. Dotazník obsahoval 19 otázek rozdělených do 5 kategorií. Jako první 

jsem začala vyřazovacími otázkami, další otázky jsem řadila do kategorií, přičemž každá 

se věnovala jednomu prvku marketingového mixu, tedy produktu, ceně, distribuci 

a propagaci.  

Dotazník jsem šířila mezi respondenty různého věku, bydliště, zálib, abych dosáhla co 

nejrozmanitějších vzorků. Ještě před spuštěním jsem si jako hlavní cílovou skupinu 

zvolila ženy žijící Brně a okolí (konkrétně tedy okresy Brno-město a Brno-venkov), a to 

ve věku starší 15 let. Dle Českého statistického úřadu žilo ve zmíněných okresech ke dni 

31.12.2018 celkem 260 261 žen, z toho 167 992 v okrese Brno-město a 92 269 v okrese 

Brno-venkov (ČSÚ: Obyvatelstvo, 2019).  
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V této cílové skupině jsou započítané pouze ženy s trvalým bydlištěm v těchto oblastech. 

Lze tedy předpokládat, že cílová skupina bude větší například o studentky, které zde 

trvalé bydliště nemají, ale většinu času zde bydlí.  

Po celou dobu dostupnosti dotazníku jsem jej sdílela na sociálních sítích (dosah 400 

osob), dále na svých webových stránkách (dosah 180 osob), svých pracovních účtech 

na sociálních sítích (dosah 200 osob) a skupinách na sociálních sítích zaměřených 

na kosmetiku, krásu, svatby či maminky (dosah 600 osob). Dotazník jsem rozeslala také 

všem svým známým starším 30 let e-mailem (dosah 50 osob). Celkový dosah dotazníku 

byl tedy 1430 respondentů. Bohužel na dotazník odpovědělo celkem jen 293 respondentů, 

přičemž 15 z nich bylo na začátku vyřazeno. Kompletní dotazník je uveden v příloze této 

práce. 

Návratnost dotazníku 

!á#$%&!'(& = *'č,&	'.*'#ě.í
.'(%ℎ = 293

1430 = 0,205@	20,5	% 

Návratnost dotazníku je 20,5 %. 

Velikost vzorku 

Pro zvolení velikosti vzorku jsem vybrala metodu použití vzorce. Pro daný výzkum jsem 

zvolila hladinu významnosti (a) 6 %. Požadovaná přesnost tedy je 94 %. 

! = ;
1 + ;(,)? =

260	261
1 + 260	261	×0,06? = 277,48	@	278 

kde: 

n – minimální velikost vzorku, 

N – celkový základní soubor, 

e – požadovaná úroveň přesnosti. 

Jako první charakterizuji zkoumaný vzorek. Zkoumaný vzorek je tvořen ze 100 % 

ženami.  Tabulka č. 4 pak ukazuje věkovou strukturu vzorku.  

 

 



 50 

Tab. 4: Věková struktura respondentů  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Věková struktura 
 Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) 

20 a méně 13 4,76 
21–30 169 60,95 
31–40 48 17,14 
41–50 19 6,67 
51–60 16 5,71 

Více než 60 13 4,76 
Celkem 278 100,00 

 

Z grafu 2 lze vidět, že největší podíl 60 % zastupuje věková skupina od 21 do 30 let. 

Tento výsledek přisuzuji formě šíření dotazníku přes sociální sítě, neboť je to právě tato 

věková skupina, která využívá sociální sítě v největším počtu. Druha největší skupina 

měla kategorie od 31 do 40 let. Zbylé věkové kategorie jsou zastoupeny v podobném 

součtu, a to 5–6 %. 

 

Graf 2: Věková struktura respondentů  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 
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Tab. 5: Demografická struktura  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Demografická struktura 
 Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) 

Brno – město 181 65,00 
Brno – venkov 97 35,00 

Celkem 278 100,00 
 

V tabulce 5 lze vidět demografickou strukturu obyvatelstva při zaměření na Brno – město 

a Brno – venkov. Z grafu lze vidět, že více než 65 % zkoumaného vzorku pochází z města 

Brna.  

 

Graf 3: Demografická struktura  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Dalším znakem charakterizující zkoumaný vzorek jsem zvolila čistý měsíční příjem, tedy 

měsíční příjem po zdanění. Toto znázorňuje tabulka 6. 

Tab. 6: Čistý měsíční příjem respondentů  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Čistý měsíční příjem 
 Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) 

Méně než 10 000 Kč 91 32,67 
10 001 - 20 000 Kč 91 32,67 
20 001 - 30 000 Kč 50 17,82 
30 001 - 40 000 Kč 25 8,91 
40 001 - 50 000 Kč 11 3,96 
Více než 50 000 Kč 11 3,96 

Celkem 278 100 

65% 

35% 

Demografická struktura

Brno - město

Brno - venkov 
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Největší procento zastávají dvě kategorie, a to s příjmem od 10 001  

do 20 000 Kč (33 %) a s příjmem menším než 10 000 Kč (32 %). Dále pak s příjmem 

od 20 001 do 30 000 Kč (18 %). Zbylé kategorie pak byly v zastoupené méně než 10 %. 

Salon se bude zaměřovat především na respondentky s příjmem vyšším než 20 000 Kč 

měsíčně. Tato kategorie celkem představuje kolem 34 % z dotazovaných. To, že velké 

procento zastupuje část s příjmem menším než 10 000 Kč, přisuzuji tomu, že dotazník 

vyplňovala spousta studentek. 

 

Graf 4: Čistý měsíční příjem respondentů  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

3.4.1 Preference zákazníků  

Tato část zpracovává výstupy z dotazníku, co se týče prvků marketingového mixu, 

konkrétně produktu, propagace a místa. Cena bude stanovena jiným způsobem, proto není 

v dotazníku zahrnuta. 

Produkt  

Co se týče produktu, respondenti jako první odpovídali na otázku využívání služeb 

v salonu. Konkrétně tedy služby kadeřnictví, kosmetické ošetření pleti, manikúra, 

pedikúra, líčení, lepení umělých řas a permanentní make-up. V grafu 4 lze vidět relativní 

četnosti odpovědí na otázku, přičemž odpovědi ukazují pozitivní nebo negativní 

odpověď. Otázka zněla, jaké služby by respondent využíval v kosmetickém salonu.  

Nejvíce respondentů projevilo zájem o kadeřnictví (264 odpovědí), kosmetiku 

(228 odpovědí) a lepení umělých řas (225 odpovědí). Lze tedy říct, že jde 

o nejvyužívanější služby, přičemž kadeřnictví a kosmetika jsou stálice a lepení umělých 
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řas se rozšířilo až v posledních 5 letech. Dále by byly více než z poloviny využívány 

služby manikúry (161 odpovědí) a pedikúry (164 odpovědí) a méně než půlka by 

využívala líčení (114 odpovědí) a permanentní make-up (58 odpovědí). 

Tab. 7: Poptávka po typu služby  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Poptávka po typu služby 

 Kadeřnictví Kosmetika Manikúra 
abs. % abs. % abs. % 

Určitě ano 239 86,0 142 51,0 72 26,0 
Spíše ano 25 9,0 86 31,0 89 32,0 
Spíše ne 14 5,0 39 14,0 95 34,0 
Určitě ne 0 0,0 11 4,0 22 8,0 
Celkem 278 100,0 278 100,0 278 100,0 

 

Tab. 8: Poptávka po typu služby 2  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Poptávka po typu služby 
 Pedikúra Líčení Řasy Perm. make-up 

 abs. % abs. % abs. % abs. % 
Určitě ano 56 20,0 25 9,0 122 44,0 25 9,0 
Spíše ano 108 39,0 89 32,0 103 37,0 33 12,0 
Spíše ne 89 32,0 122 44,0 22 8,0 106 38,0 
Určitě ne 25 9,0 42 15,0 31 11,0 114 41,0 
Celkem 278 100,0 278 100,0 278 100,0 278 100,0 

Pro lepší orientaci je vše znázorněno graficky v grafu 5. 

 

Graf 5: Poptávka po typu služby  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 
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Graf 6 zobrazuje zájem o bonusové služby v salonu, tedy služby, které nejsou 

samozřejmostí. Na výběr respondenti měli dětský koutek, workshopy, nákup produktů 

v salonu, VIP členství a parkovaní u salonu. Z grafu lze vidět, že největší zájem 

respondenti projevili o parkování u salonu. Dle současného stavu parkování v Brně by se 

tento výsledek dal očekávat. Na druhém místě pak byl největší zájem o nákup produktů 

a hned poté o VIP členství. Z grafu lze soudit, že o všechny uvedené druhy bonusových 

služeb kromě dětského koutku by byl zájem.  

 

Graf 6: Preference bonusových služeb  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Graf 7, umístěný je na následující straně ukazuje, jaké služby navíc preferují zákazníci 

v rámci VIP členství. Nejvíce by ocenili slevy na služby, narozeninové slevy a akce 

na služby a také přednostní termíny objednání. Z grafu lze vidět, že nabídka luxusních 

nápojů není nutná. V rámci odpovědi jiné a také v rámci otevřené otázky v dotazníku 

„Jaké služby navíc byste ocenila v salonu?“ respondenti odpovídali různě, přičemž 

nejvíce se opakovala odpověď parkovaní u salonu zdarma, masáže, káva nebo čaj zdarma 

a také odborné poradenství. 
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Graf 7: Preference služeb v rámci VIP členství  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Propagace 

Z tabulek 9 a 10 je vidět, že jasně převládá forma doporučení od známých, jak bylo 

předpokládáno. Doporučení od známých má v oblasti služeb největší váhu. Mezi další 

typy propagace označili respondenti jako nejvíce ovlivňující sociální sítě a internetové 

recenze. Naopak označili jako nejméně ovlivňující propagační platformu média, televizi, 

letáky a billboardy. Události a akce byly počtem hlasů vyrovnané. Ovlivnění typem 

propagace znázorňuje také graf 8 na následující straně. 

Tab. 9: Tabulka propagace  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Propagace 
  Doporučení známých Média, tisk… Sociální sítě 
  abs % abs % abs % 

Určitě ano 217 78 17 6 44 16 
Spíše ano 56 20 33 12 156 56 
Spíše ne 6 2 50 18 58 21 
Určitě ne 0 0 178 64 19 7 
Celkem 278 100 278 100 278 100 

Tab. 10: Tabulka propagace 2  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Propagace 
 Internetové recenze Letáky, billboardy Události, akce 
 abs % abs % abs % 

Určitě ano 95 34 6 2 19 7 
Spíše ano 133 48 47 17 81 29 
Spíše ne 33 12 170 61 147 53 
Určitě ne 17 6 56 20 31 11 
Celkem 278 100 278 100 278 100 
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Graf 8: Typ propagace  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

V grafu 9 jsem se zaměřila na komunikační mix a jeho nástroje. V rámci dotazníku jsem 

každý nástroj popsala a nechala respondenty vybrat, co je podle nich nejlepší nástroj. Zde 

nejspíše převládla určitá míra neznalosti těchto typů komunikace se zákazníky nicméně 

výsledky jsou, že respondenti nejvíce doporučují přímý marketing, online marketing, 

podporu prodeje, event marketing a public relations.  

 

Graf 9: Nástroje komunikačního mixu  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 
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Místo  

Posledním prvkem marketingového mixu 4P je místo (place). V rámci tohoto prvku jsem 

se respondentů ptala na polohu salonu a dojíždění. Tabulka 11 ukazuje, že přibližně 57 % 

respondentů odpovědělo, že chtějí dojíždět do salonu méně než 30 minut a 43 % 

respondentů zvolilo možnost 30 minut až hodinu. 

Tab. 11: Dojíždění do salonu  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Dojíždění do salonu  
  absolutní četnost relativní četnost (%) 

30 minut až hodinu 120 43,17 
Méně než 30 minut 158 56,83 

Celkem 278 100 
 

Dá se říct, že výsledky této otázky jsou víceméně vyrovnané, přičemž o trochu více 

respondentů oceňuje kratší dobu dojíždění. 

  

Graf 10: Dojíždění do salonu 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tab. 12: Poloha salonu  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Poloha salonu  
  Absolutní četnosti Relativní četnost (%) 

Centrum  147 52,88 
Mimo centrum  131 47,12 

Celkem 278 100 
 

Co se týče polohy salonu, opět zde máme těsný poměr. Celkem 53 % respondentů by 

ocenilo salon v centru, naopak 47 % by preferovalo salon mimo centrum.  

  

Graf 11: Poloha salonu  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

3.4.2 Vyhodnocení marketingového výzkumu  

Nejprve se zaměřím na výsledky výzkumu v rámci marketingového mixu, a to konkrétně 
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v salonu, a to pomocí dostupných parkovacích míst, možnosti VIP členství a spolupráce 

se značkou kosmetiky a kadeřnických potřeb, aby se výrobky daly jednoduše koupit 
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Co se týče ceny produktů, bude zde velmi záležet na nákladech a také na cenách 

konkurence. Za předpokladu, že jediným zdrojem informací ke tvoření ceny je tento 

výzkum, je dobré vědět, kolik je pro respondenty maximální cena. Proto v kadeřnictví by 

se neměla přesahovat hranice 2500 Kč. Za kosmetické ošetření 2 000 Kč a za manikúru 

1500 Kč.  

Výsledky v oblasti propagace jasně ukazují, že klientky nejvíce ovlivňuje, kromě 

doporučení od známých, internet a sociální sítě. Proto navrhuji profesionální webové 

stránky a sociální sítě, které budou pravidelně spravovány. To znamená, že budou 

pravidelně přidávány příspěvky a fotky produktů a služeb. Dále navrhuji investici 

do Google adwords a následnou analýzu webu pomocí Google analytics. Samozřejmě je 

nutné také dbát na kvalitu provedení služby a přístupu personálu, aby se lidem v salonu 

líbilo a dále jej doporučovali. 

Výsledky výzkumu v oblasti místa salonu vyšly poměrně nejednoznačně. Vzhledem 

k častým odpovědím preferujících nižší ceny a možnost parkování volila bych spíše 

umístění mimo centrum, kde budou menší ceny za prostor, a tedy možnost nižších cen, 

než mají salony v centru a možnost jednoduchého zaparkování.  

3.4.3 Odhad poptávky 

Podle provedených analýz a zejména podle výstupů dotazníku je možné odhadnout 

poptávku. Poptávka bude odhadnuta podle odpovědí na otázky ohledně zájmu o salon 

a služby v něm poskytované a také podle odpovědí o potencionální docházce.  

Na dotazník celkem odpovědělo 293 respondentů, avšak 15 z nich by salon nevyužívalo, 

a proto byli z dotazníku vyřazeni. To znamená, že přibližně 5 % osob nevyužívá nebo by 

nevyužilo ani jednu ze služeb salonu. Cílový segment salonu má velikost celkem 260 261 

osob, nicméně salon bude ze začátku cílit pouze na obyvatele části Brno – město, kde je 

celkový počet žen 167 992. Jestliže 5 % z nich nevyužívá žádný typ služby, je počet 

možných zákaznic salonu celkem 159 592. Jestliže všechny tyto ženy využívají služby 

v konkurenčních salonech, je třeba se zaměřit na ty, které nemají stálý salon, který 

navštěvují, nebo se službami nejsou stoprocentně spokojené, nebo jim vadí, že kvůli 

každé službě chodí na jiné místo. Těchto osob by odhadem mohlo být minimálně 20 % 

a právě tyto osoby by mohl nový salon oslovit. Tento segment má velikost necelých 

32 000 osob. 



 60 

Vzhledem k tomu, že salon nebude mít v prvních letech provozu spuštěné služby 

kadeřnictví a permanentního make-upu, nebude zjištěný zájem o tuto službu zahrnut 

v odhadu poptávky. Zahrnuty budou pouze poskytované služby v salonu. Dále z hlediska 

toho, že salon bude nový a povědomí malé, je pravděpodobné, že během prvního roku se 

o salonu dozví maximálně 10 000 žen a z tohoto zvolíme tři varianty reálného využití 

služeb. Optimistickou, reálnou a pesimistickou variantu. Optimistická využije plnou 

kapacitu salonu a čekací doba bude více než měsíc. V tomto případě by reálně využilo 

salon 1,5 % z oslovených osob. Reálná varianta nastane, jestliže bude při využití plné 

kapacity objednáno na 3 týdny dopředu. V tomto případě využije služeb 1 % 

z oslovených. Pesimistická varianta nastává v případě, že nebude naplno využito 

kapacity, což je při 0,5 % reálného využití služeb.  

1. Kosmetika 

Z dotazníku plyne, že službu kosmetiky by využívalo až 92 %. Na klasické ošetření pleti 

by se mělo chodit 1 x za 4-6 týdnů. Druhotné služby kosmetiky jako je depilace, nebo 

barvení obočí, které je sice využíváno velmi často, avšak zabere pár minut a není hlavní 

službou, nýbrž doplňkovou. Bohužel spousta zákaznic chodí často jen na barvení obočí.  

2. Manikúra 

Podle dotazníku má zájem o manikúru 58 % dotazovaných. Na manikúru je nutné chodit 

jednou za 3-4 týdny. 

3. Pedikúra 

O službu pedikúry projevilo zájem 59 %. na pedikúru se však chodí většinou sezonně 

přes léto a pouze pár lidí chodí pravidelně. Lze tedy předpokládat, že pravidelně jednou 

za měsíc budou lidé chodit na pedikúru hlavně v létě. Přes bude poptávka po pedikúře 

nižší. Z těchto 59 % bude pravidelná poptávka odhadem 15 %, což je přibližně 30 lidí 

měsíčně.  

4. Líčení  

Líčení je opět velmi sezonní záležitost. Největší poptávka je zejména na pátky a soboty 

přibližně od dubna do konce října, kdy je svatební sezona. Naopak od listopadu do konce 

března jsou velmi populární akce jako plesy, vánoční večírky apod. a opět většinou 

v pátky a soboty. Nalíčení lze tedy počítat hlavně s těmito termíny. Z dotazníku 
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vyplynulo, že o líčení má zájem asi 41 %. Líčení však není pravidelná služba a většina 

žen se nechává líčit na speciální příležitosti, které jsou například 2 - 3x ročně.  

5. Umělé řasy  

Nakonec lepení umělých řas, o které projevilo zájem celkem 81 % dotazovaných, což 

bylo velké překvapení. Lepení řas opět vyžaduje pravidelnost a většinou se chodí 

na doplňování po 3 až 5 týdnech, průměrně tedy jednou za měsíc.  

Pro lepší přehled je odhad vše třech variant poptávky znázorněn v tabulce 13. Odhady 

jsou uvedené jako počty osob, které salon navštíví a čas, který v salonu stráví. Celkový 

časový fond, který bude pro zákaznice k dispozici je 320 hodin za měsíc a k tomu navíc 

podle potřeby na službu líčení, kterou bude poskytovat majitelka salonu.  

Tab. 13: Odhad poptávky  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Služba Projevený 
zájem 

Jak často 
je služba 

využívána? 

Optimistický 
odhad 

měsíční 
poptávky 

Reálný odhad 
měsíční 

poptávky 

Pesimistický 
odhad měsíční 

poptávky 

Počet 
osob 

Využití 
času 
(hod) 

Počet 
osob 

Využití 
času 
(hod) 

Počet 
osob 

Využití 
času 
(hod) 

Kosmetika 92 % 4-6 týdnů 138 69 92 46 46 23 
Manikúra 58 % 3-4 týdny 87 87 58 58 29 29 

Pedikúra 59 % 1x měsíčně/ 
sezonně 89 66 59 44 30 22 

Líčení 41 % sezonně 5 5 4 4 2 2 
Umělé 
řasy 81 % 3-5 týdnů 122 122 81 81 41 41 

Celkem 440 349 294 233 147 117 
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3.5 SWOT analýza 

V rámci SWOT analýzy jsou shrnuty všechny výstupy výše provedených analýz 

a následně více rozepsány níže. Jedná se o výstupy jak z analýz vnějšího okolí, tak 

z výstupů marketingového výzkumu. Tabulka 14 zobrazuje SWOT matici i s bodovým 

hodnocením slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb.  

Tab. 14: Bodové vyhodnocení SWOT  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

SWOT MATICE 

Kritérium 
Váha Síla 

Cel. Kritérium 
Váha Síla 

Cel. 
1-10 0-5 1-10 0-5 

Silné stránky Slabé stránky 
Kvalitní a moderní 

služba 8 4 32 Začínající podnik 8 -5 -40 

Vybavení a vzhled 
salonu 6 4 24 Vysoké počáteční  

náklady 8 -4 -32 

Konkurenční 
výhoda 9 3 27 Nezkušenost  

majitele 10 -5 -50 

Široká nabídka 
služeb 8 5 40 Vysoké fixní  

náklady 9 -5 -45 

Marketingová 
strategie 8 5 40 Nový tým 4 -2 -8 

Znalost prostředí 6 4 24 Malý personál 3 -3 -9 
Souhrnný výsledek 187 Souhrnný výsledek -184 

Potenciální maximum 300 Potenciální maximum 300 
% hodnocení výsledku 62 % % hodnocení výsledku -61 % 

Příležitosti Hrozby 

Ekonomický růst 4 5 20 Konkurence 
na trhu 8 -4 -32 

Stabilní politika 4 5 20 Drahé nové 
technologie 3 -3 -9 

Malá síla 
dodavatelů 6 3 18 Negativní recenze 7 -3 -21 

Zjištěný zájem 
o služby 10 5 50 Ekonomická krize 6 -1 -6 

Růst popularity 
služeb 5 4 20 Nestabilní politika 4 -1 -4 

Vyjednávací síla 
dodavatelů 4 3 12 Situace na trhu 

práce 6 -3 -18 

Souhrnný výsledek 140 Souhrnný výsledek -90 
Potenciální maximum 300 Potenciální maximum 300 
% hodnocení výsledku 47 % % hodnocení výsledku -30 % 
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Co se týče bodového hodnocení swot matice, vychází zde jak v porovnání silných 

a slabých stránek, tak v porovnání příležitostí a hrozeb kladné hodnoty. Z tohoto vyplývá, 

že silné stránky převažují nad slabými a příležitosti převažují nad hrozbami. Silné stránky 

však převažují pouze o jeden procentní bod. Za to příležitostí převažují o 17 %.  

Silné stránky 

Jako silné stránky podniku jsem zvolila odhodlání poskytovat kvalitní a moderní služby, 

které byly díky výzkumu vyhodnocené jako nejvíce žádané ze strany zákazníků. Jedná se 

konkrétně o služby kadeřnictví, kosmetiky, lepení umělých řas, manikúru s pedikúrou 

a možnost profesionálního líčení. Další silnou stránkou bude moderní vybavení salonu, 

které bude jednoduché a luxusní. Jako další hodnotím velmi pozitivně konkurenční 

výhodu salonu, kterou bude VIP členství. Výzkum potvrdil velký zájem právě o tuto 

možnost a jelikož mnoho konkurenčních podniků tuto možnost členství neposkytuje 

hodnotím to jako silnou konkurenční výhodu. Další velkou výhodou bude pro salon 

široká nabídka služeb, neboť v Brně je velmi málo salonů poskytujících více než dvě až 

tři služby na jednom místě. Tento salon bude postupem času poskytovat minimálně pět 

služeb. Další silnou stránku vidím v mladém, zato velmi nadšeném a odhodlaném týmu. 

S odhodlaností týmu vidím velmi silnou stránku v marketingové strategii, kdy byl 

zpracován výzkum a díky němu bude sestavena nabídka na míru požadavkům zákazníků. 

Personál má také znalosti v oblasti marketingu a ví, jak dostat salon do povědomí lidí.  

Slabé stránky 

Jako slabou stránku hodnotím především to, že salon bude na trhu nový, bez jména, bez 

značky. Podnik nikdo nebude znát a než se seženou první zpětná vazba bude chvíli trvat, 

než se salon dostane do povědomí potenciálních zákazníků. Další slabou stránkou jsou 

vysoké náklady na prostory a provoz, které budou zejména na začátku podnikání zdrojem 

nervozity. Jedná se především o vysoký nájem, vysoké ceny za vodu a elektřinu a také 

poměrně velká spotřeba materiálů. Další slabou stránkou je bezpochyby nezkušenost 

personálu. To by mohlo negativně ovlivnit první poskytování služeb, jednání se 

zákazníky, či efektivitu v práci. 
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Příležitosti  

Současná ekonomická situace v České republice je jednoznačnou příležitostí pro 

podnikatele. HDP roste a stejně tak rostou i průměrné mzdy v České republice a tím 

pádem i v Brně. Obyvatelé tedy budou mít čím dál více peněz na tyto typy služeb, které 

jsou pro většinu lidí luxusní. Další příležitostí by mohlo být navázání spoluprací 

s dodavateli, které by byly výhodné pro salon. Dodavatelé budou mít malou vyjednávací 

sílu a salon si bude moct vyjednat výhodné podmínky. Další příležitostí je rostoucí zájem 

o služby tohoto typu díky rostoucímu trendu influencerů, beauty videí a internetových 

reklam. Tím, že bude salon na trhu nový, je pravděpodobný růst povědomí o salonu 

a s ním i růst zákazníků.  

Hrozby 

Jako hrozbu vidím konkurenci, jejíž počet bude mít jednoznačně stoupající tendenci, 

neboť jsou velmi malé bariéry vstupu na trh a o služby tohoto typu je velký zájem. Podnik 

tedy bude muset pečlivě sledovat kroky své konkurence, aby nezaostával a udržel si své 

klienty. Další hrozbou je zvyšování fixních nákladů. Ceny nemovitostí jsou v Brně velmi 

vysoké a nájmy mohou růst, stejně tak jako ceny vody, elektřiny a tepla. Dále je zde 

hrozba ekonomické krize, která by měla na fungování salonu velký dopad, neboť služby 

tohoto typu spadají do sektoru, ve kterém lidé v případě krize budou omezovat investice. 

Další hrozbu vidím v negativních recenzích, které mohou souviset s nezkušeností 

personálu a slabšími místy v poskytování služby, anebo mohou souviset s tvrdým 

konkurenčním bojem.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

V kapitole „Vlastní návrhy řešení“ je zpracován kompletní podnikatelský plán, který 

bude možné použít pro budoucí podnikání.  

4.1 Titulní strana 

Podnikatelský plán je zpracován na založení salonu krásy ve městě Brně. Salon bude nést 

název Salon Glorious a sídlit bude ve městě Brně. Hlavním cílem podnikatelského plánu 

je záměr založení nového podniku převést do realizovatelné podoby. Dále bude sloužit 

jako podklad pro potencionální investory.  

Název salonu:  Salon Glorious 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Sídlo:    Brno 

Majitel salonu:  Eliška Koblerová 

Základní kapitál:  600 000 Kč   

Předmět podnikání:  poskytování kosmetických a zkrášlujících služeb 

Poskytované služby:  kosmetika, manikúra, pedikúra, umělé řasy, líčení  

Salon Glorious bude místo, kde budou moct klientky relaxovat. Budou si moct vybrat ze 

škály nabízených služeb a nechat o sebe pečovat. Bude se jednat o místo, kam se budou 

všichni rádi vracet pro chvíli klidu a pohodlí v dnešním rušném světě.  

4.2 Exekutivní souhrn 

V současnosti je na trhu spoustu salonů poskytujících zkrášlovací služby klientům. Salon 

Glorious bude spadat právě k těmto typům podniků. V čem však bude salon Glorious jiný 

a lepší než ostatní? Salon bude poskytovat více typů služeb na jednom místě, a navíc 

v prvotřídní kvalitě. Klientky si zde budou moci nechat vytvořit nejen nový účes, ale také 

nehty, řasy a další. Salon bude také poskytovat pečující služby jako jsou kosmetická 

ošetření. Dále budou klientky moci využít vzdělávání v salonu v podobě kurzů líčení nebo 
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péči o pleť a také se budou moci zúčastnit různých eventů, zaměřených na kosmetiku 

a péči o sebe sama.  

Salon Glorious bude podle plánu spuštěn nejpozději 1.2.2021. Jedná se o úplně nový 

podnik, poskytující komplexní péči o vzhled ženy. Sídlem podnikání bude město Brno 

v České republice. V současné době existuje v Brně přibližně dalších pět salonů, které 

poskytují stejné služby a ve stejné kvalitě jako má v úmyslu Salon Glorious. Co se týče 

konkurenčních produktů, tedy obdobných služeb, na trhu jich je poměrně dost, ovšem 

zdaleka ne všechny jsou poskytovány v prvotřídní kvalitě.  

Vzhledem k velkému množství konkurence a konkurenčních produktů je nutné dodat, že 

je v současnosti po těchto typech služeb na trhu obrovská poptávka. Cílovou skupinou 

jsou pak zaměstnané ženy od 25 let do 55 let, které nechtějí nad zkrášlováním se strávit 

spoustu času a návštěvy salonu vyhledávají kvůli možnosti odpočinku od práce 

a každodenního života. Další cílovou skupinou budou pak mladé slečny a studentky  

do 25 let, které jsou v současné době inspirovány sociálními sítěmi, kde jsou tyto služby 

velmi propagovány.  

Z počátku bude salon prezentován jako luxusní salon, avšak malý. S rostoucím 

povědomím o salonu a tím pádem i rostoucími tržbami se bude salon rozšiřovat, 

poskytovat více služeb a zvyšovat svou hodnotu. S rostoucí klientelou bude nabízet nové 

možnosti výhod pro stálé klienty.  

Co se týče finanční stránky podnikání, salon počítá s nižšími tržbami v počátku 

podnikání, ale po pomalejším startu bude usilovat o rychlejší tempo růstu tržeb. 

Po druhém roku podnikání by měl být podnik finančně stabilní, stále nabírat klientelu 

a také začlenit VIP členství, které bude nabízet bonusové služby klientům. Během dalších 

dvou let podnik plánuje tržby na takové úrovni, aby bylo možné rozšíření o nové prostory. 

Na konci pátého roku by pak mělo být možné koupit vlastní nemovitost pro salon, 

popřípadě pro salon a další podnikatelskou příležitost, kterou by mohla být například 

kavárna.  

4.3 Popis podniku 

Salon Glorious bude luxusní salon v Brně, který bude poskytovat více služeb na jednom 

místě. Klienti si zde mohou zajít na kosmetické ošetření, manikúru, pedikúru anebo si 
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také mohou nechat prodloužit řasy, či se nechat profesionálně nalíčit. Důraz bude kladen 

především na kvalitu poskytovaných služeb, s tím související kvalitu používaných 

produktů, příjemné relaxační prostředí, čistotu a milý personál s tzv. lidským přístupem.   

Právní formou podnikání bude společnost s ručeným omezeným, a to z důvodů malého 

rizika podnikání, jednoduchosti a možností začít s nižším kapitálem. Majitelka nebude 

ručit svým vlastním majetkem, ale jen do výše svých vkladů.  

Vzhledem k současné finanční situaci jsem se jako budoucí majitelka rozhodla pro formu 

pronájmu nemovitosti, neboť po zhodnocení možností mi tato možnost vyvstala jako 

nejvýhodnější. Hlavním důvodem bylo to, že rodinný příslušník má nemovitost ideální 

pro salon v soukromém vlastnictví. Díky těmto rodinným vztahům bude nájem nízký 

a zbyde jen platit energie spojené s podnikáním. Dalším důvodem tohoto rozhodnutí byla 

vzájemná důvěra mezi mnou a majitelem nemovitosti.  

4.3.1 Vize 

Jasnou vizí salonu je poskytování kvalitních služeb, které budou dokonale uspokojovat 

potřeby klientů. Vize je tedy vytvořit místo, kde budou klienti šťastní a budou se rádi 

vracet. Salon se postupem času stane preferovanou volbou a bude se dále rozrůstat, 

zvyšovat kvalitu služeb, rozšiřovat nabídku služeb a neustále se zlepšovat. Nakonec se 

stane luxusním salonem.  

4.3.2 Mise 

Pro splnění vytyčené vize je mise jasná, a to poskytovat kvalitní služby s kvalitními 

produkty. Mít stabilní, vyškolený personál, který bude poskytovat služby na nejvyšší 

možné úrovni.  

4.3.3 Strategie 

Jak salon dosáhne vytyčené vize? Kvalita služeb, produktů a personálu je samozřejmostí, 

ale pak jsou zde další stěžejní faktory, na které je třeba se zaměřit. Salon bude od začátku 

zaměřen na pracující ženy, které berou návštěvu salonu jako únik od reality do místa, kde 

mohou zrelaxovat. Tyto ženy navštěvují salony krásy pravidelně, neboť jak jejich okolí, 

tak ony samy vyžadují perfektní vzhled. Jedná se například o manažerky, podnikatelky, 
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herečky, modelky, moderátorky, manželky vlivných mužů a podobně. Tyto ženy nemají 

problém připlatit za kvalitu.  

Dále je třeba mít silnou konkurenční výhodu, kterou vidím jako možnost VIP členství 

právě pro výše zmíněnou cílovou skupinu žen. VIP členství však bude zavedeno až 

postupem času s nabytými zkušenostmi, dále možností parkování, a hlavně silnou 

marketingovou strategií, které jiné salony v Brně v současnosti postrádají. 

4.3.4 Cíle 

Hlavními počátečními cíli salonu jsou:  

- Dosáhnout během prvního roku podnikání bodu zvratu 

- Během prvního roku získat stabilní klientelu, která se bude pravidelně vracet 

- Během prvních dvou let vymyslet a implementovat VIP členství v salonu  

- Nejpozději do konce pátého roku podnikání mít stabilizovaný podnik, který bude 

v takové finanční situaci, aby mohl rozšířit prostory a nabídku služeb 

- Po pěti letech podnikání koupit vlastní nemovitost pro salon  

4.4 Analýza trhu 

Analýza trhu byla provedena ve třetí kapitole této práce. Výsledky jsou zhodnoceny 

v závěru této kapitoly, avšak hlavní výstupy analýz vyšly vcelku pozitivně. Potenciální 

klienti projevili zájem o tento druh salonu v Brně. Ekonomická situace v ČR podnikání 

nahrává a celkově má podnikatelský záměr dobré podmínky pro začátek.  

4.5 Marketingový plán 

V marketingovém plánu budou shrnuty strategie podniku v oblasti marketingu. 

Konkrétně bude plán sestaven pomocí marketingového mixu.  

4.5.1 Produkt  

Hlavními produkty budou služby. Během prvních let podnikání se bude jednat o služby 

kosmetiky, manikúry, pedikúry, líčení a lepení umělých řas. Vzhledem k náročnosti 

a nákladovosti služby kadeřnictví bylo rozhodnuto realizaci této služby posunout, než se 

podnik stabilizuje. Konkrétní nabídka služeb je zobrazena v tabulce 15 na následující 

straně.  
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Tab. 15: Seznam poskytovaných služeb  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Kosmetika Manikúra Pedikúra Líčení Lepení 
umělých řas 

Kosmetické ošetření 
pleti 

Klasická 
manikúra 

Suchá 
pedikúra 

Denní 
líčení Nový set řas 

Úprava a barvení 
obočí Gelové nehty Mokrá 

pedikúra Večerní líčení Doplňování 
řas 

Barvení řas Akrylové nehty Lakování Svatební líčení 
se zkouškou  

Laminace obočí Shellac  Fotomake-up  
Depilace horního rtu P-shine    

Depilace podpaží, 
třísla 

Doplňování 
nehtů    

Depilace nohou     

V salonu však produktem nebudou pouze služby. Klientky si budou moct v salonu též 

zakoupit používané kosmetické produkty. Konkrétně produkty na domácí ošetření pleti. 

Tedy krémy, čistící produkty na pleť, séra a pleťové masky. Co se týče kosmetiky, bude 

se jednoznačně pracovat s kosmetikou zvolené firmy, neboť je právě jejich značka velmi 

dobře hodnocená, jsou s ní osobní zkušenosti a nabízí velmi výhodné podmínky 

spolupráce s distributory, tedy kosmetičkami a salony. Produkty této značky si tedy 

budou moci klientky v salonu koupit. Společnost si však nepřála být uveřejněna, proto 

o ní bude dále psáno jen jako o „značce kosmetiky“. 

Značka kosmetiky se zaměřuje na péči o pleť s ohledem na věk, typ pleti a preference 

klientů. Má širokou nabídku produktů, které se hodí jak pro profesionální kosmetičky, 

tak pro domácí použití, proto je ideální pro distribuci. Filozofií jsou tří fáze péče o pleť. 

Jedná se o fázi čištění, aktivace a péče.  

Co se týče manikúry, pedikúry a umělých řas, nebyla nalezena konkrétní značka, která 

by se hodila pro spolupráci. Našlo se ale spousta distribučních firem, které nabízejí 

výhodnější ceny pro manikérky a pedikérky na základě živnostenského listu.  

Dalším velmi důležitým produktem salonu budou kurzy líčení a péče o pleť, o které byl 

v dotazníku projeven zájem a které jsou v současné době velmi populární. Kurzy se budou 

většinou jako semináře a budou se konat přibližně čtyřikrát ročně vždy v sobotu. Případně 

podle poptávky by se počet zvýšil. Semináře budou přibližně pro 5-8 lidí a budou trvat 

4 hodiny.  
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4.5.2 Distribuce  

Salon bude situován na severu města Brna v oblasti Královo pole. Vzhledem k odpovědím 

respondentů, které vyšly tak, že nezáleží, zda bude salon v centru nebo na periferii, bylo 

rozhodnuto právě pro Královo pole. Nemovitost má přímo u vchodu šest parkovacích 

míst, kde budou moct klientky bezplatně a pohodlně zaparkovat.  

 

Obrázek č. 10: Lokace salonu  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Co se týče distribuce, vzhledem k tomu, že jde o sektor služeb, do obchodní transakce 

nevstupuje žádný třetí subjekt. Je zde pouze prodávající a kupující. Jedná se tedy o přímou 

distribuci v rámci poskytování služeb. Co se týče prodeje kosmetických produktů, jedná 

se zde o nepřímou distribuci. V roli prodávajícího je zde společnost vyrábějící kosmetické 

produkty, pak salon, který slouží jako distributor produktů, a zákaznice, která si produkt 

koupí.  
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4.5.3 Cena  

Pro stanovení cen jsem zvolila metodu zvolení cen podle konkurence, avšak bude velmi 

záležet i na kalkulaci nákladů na poskytnutí služby. Strategie bude první dva roky 

podnikání držet cenovou hladinu nižší než hlavní konkurenční podniky, avšak tak aby 

cena pokryla náklady a také tvořila zisk. Po prvních dvou letech bude mít salon stálou 

klientelu a bude lehce zvyšovat ceny. V uvedených tabulkách níže jsou uvedeny 

plánované ceny za jednotlivé produkty. V tabulce 16 je uveden orientační ceník služeb.  

Tab. 16: Ceník služeb salonu  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

CENÍK 
Kosmetika  

Kosmetické ošetření pleti 700,00 Kč 
Úprava a barvení obočí 200,00 Kč 

Barvení řas 200,00 Kč 
Laminace obočí 1 000,00 Kč 

Depilace horního rtu 100,00 Kč 
Depilace podpaží, třísla 200,00 Kč 

Depilace nohou  350,00 Kč 
Manikúra 

Klasická manikúra 350,00 Kč 
Gelové nehty  700,00 Kč 

Akrylové nehty 650,00 Kč 
Shellac  550,00 Kč 
P-shine 350,00 Kč 

Doplňování nehtů 600,00 Kč 
Pedikúra 

Suchá pedikúra 450,00 Kč 
Mokrá pedikúra 700,00 Kč 

Lakování  200,00 Kč 
Líčení 

Denní líčení  600,00 Kč 
Večerní líčení  800,00 Kč 

Svatební líčení se zkouškou  2 000,00 Kč 
Fotomake-up 800,00 Kč 

Lepení umělých řas 
Nový set řas 1 500,00 Kč 

Doplňování řas 600,00 Kč 
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Prodej kosmetiky v salonu spočívá v tom, že z každého prodaného produktu má salon 

procentuální zisk, který se pohybuje v desítkách procent podle podmínek spolupráce 

s kosmetickou značkou. Každá kosmetická značka má své podmínky, které zahrnují 

procenta z prodeje, bonusy, programy, členství apod. Základní podíl ze zisku je 10 % 

z každého prodaného kusu. S větším množstvím prodaných kusů nebo s dlouhodobější 

spoluprací toto procento roste. První rok se proto bude počítat se ziskem 10 % z prodeje 

a pak bude naplánováno zvýšení toho podílu.  

V tabulce 17 jsou stručně vypsány ceny kosmetických produktů.  

Tab. 17: Ceník kosmetických produktů  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Ceník kosmetických produktů 
 Produkt Cena 

Čištění pleti 
1 600 Kč 
2 700 Kč 
3 800 Kč 

Aktivace 1 700 Kč 

Pleťová péče 

Krém 1 1 200 Kč 
Krém 2 2 000 Kč 
Krém 3 1 000 Kč 
Krém 4 1 100 Kč 
Sérum 1 000 Kč 

Oční krém 1 000 Kč 
 

Ceník kosmetických kurzů v salonu je zobrazen v tabulce 18.  

Tab. 18: Ceník kurzů v salonu  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Kurzy  
Kurz denního líčení  3 500,00 Kč 

Kurz večerního líčení  4 500,00 Kč 
Kurz péče o pleť  4 000,00 Kč 
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4.5.4 Propagace  

Propagaci vidím zejména v oblasti služeb jako jednu z nejdůležitějších oblastí, a to 

zejména mimo osobní doporučení oblast internetovou, sociální sítě, internetové 

vyhledávače, recenze a influencer marketing. Samotnou kvalitu služeb a následné osobní 

doporučení známým je nejdůležitější faktor, a proto, jak bylo již výše zmíněno, se salon 

bude snažit o služby v co nejlepší kvalitě.  

Jako první bude mít salon luxusní webové stránky, kde bude hlavní stránka s fotkou 

salonu. Dále zde bude menu, které bude mít záložky o salonu, Služby, Ceník, Recenze, 

Kontakt, Rezervace. Pro propagaci webových stránek bude využíván vyhledávač Google, 

konkrétně služba GoogleAds, která v kombinaci s reklamou na sociálních sítích dokáže 

vytvořit skvělé výsledky.  

Dalším nástrojem propagace budou sociální sítě, konkrétně Facebook, kde bude založena 

stránka salonu, popis filozofie salonu a motto. Facebook bude sloužit hlavně pro 

prezentaci produktů, informování klientů a komunikaci s klienty. Dalším využívanou sítí 

bude Instagram, kde budou prezentovány produkty na profilu a také v Instagram stories 

tzv. pohled do zákulisí salonu. Tedy informace o zaměstnancích a tzv. lidská stránka 

salonu.  Placená reklama bude probíhat jak na Facebooku, tak na Instagramu. Další 

sociální sítí, kterou by salon mohl využívat, je Youtube. Například virtuální prohlídka 

salonu, ukázky z poskytování služeb, reklamní spoty a další videa, která by se mohla 

prezentovat právě na facebookové stránce. Dalším formou propagace by byla například 

facebooková soutěž o kompletní proměnu zdarma.  

Další formou propagace bude Event marketing. V salonu budou minimálně 2x ročně 

probíhat tzv. eventy neboli akce, které přilákají nové klientky. Bude se jednat například 

o prezentaci používaných kosmetických značek, již zmíněné kurzy, nebo prezentace 

nových metod v salonu.  

Nakonec bude každá klientka oslovena o to, zda by salonu nenapsala internetovou 

recenzi na Facebook nebo na Google. V tomto směru bude salon oslovovat i různé 

influencery a celebrity s nabídkou spolupráce. Konkrétně poskytnutí služeb osloveného 

zadarmo, ovšem se zmíněním či doporučením salonu na jeho profilu na sociálních sítích. 

Přesný časový plán zavádění marketingových nástrojů je přesně popsán v kapitole 

operativní plán.  
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4.5.5 Lidé 

V salonu budou vždy nejméně dva zaměstnanci, kteří jsou jedním z nejdůležitějších při 

poskytování služby. Zaměstnanci musejí být milí, zkušení, musejí se umět vcítit 

do zákazníka a poskytnou co nejkvalitnější službu. Jak tohoto dosáhnout? Majitelka 

salonu bude pravidelně školit zaměstnance v oblasti komunikace se zákazníky, motivace 

a dalších důležitých oblastí.  

4.5.6 Procesy 

Co se týče procesů, bude zpracován jakýsi obecný postup pro poskytování služeb 

a komunikaci s klientem, od kterého se budou moct zaměstnankyně odpíchnout. Obecně 

shrnutý proces služby by vypadal asi takto: 

1. Představení se 

2. Komunikace s klientkou o její představě  

3. Provedení služby 

4. Následné zhodnocení a zpětná vazba od klientky 

5. Rozloučení se, požádání o recenzi 

4.5.7 Materiálové prostředí 

Co se týče materiálového prostředí salon bude umístěn v budově s minimálně třemi 

místnostmi, přičemž jedna bude sloužit nejen jako nehtový salonek, ale také jako recepce. 

Dále zde budou toalety. Salon bude vybaven ne příliš drahým vybavením, ovšem bude 

působit luxusním dojmem. Pro inspiraci řešení interiérů byly zvoleny uvedené ukázky 

na obrázcích 11 a 12. Vybrané inspirace jsou však pro velké salony. Náš salon bude 

poněkud menší. Co se týče personálu, budou mít zaměstnanci salonu povinně dresscode, 

avšak nijak náročný. Povinné bude čisté bílé tričko s krátkým rukávem a černé kalhoty. 

Na tričku bude cedulka se jménem. Dresscode si zaměstnanci zařídí sami. Hlavní 

prioritou salonu bude, aby bylo všude čisto a dodržovaly se hygienické zásady.  
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4.6 Organizační plán 

V organizačním plánu jsou shrnuty personální zdroje a organizace podniku. Na začátku 

bude mít podnik celkem dva zaměstnance a jednu majitelku. Vzhledem k takto nízkému 

počtu zaměstnanců bude organizační plán popsán velmi stručně. Organizační struktura 

podniku je velmi jednoduchá viz obr. 13. Hlavní vedoucí salonu bude majitelka. Dále 

v salonu budou dvě zaměstnankyně, které budou mít své povinnosti. Povinnosti každé 

osoby jsou vypsány v tabulce níže.  

 

Obrázek č. 13: Organizační struktura salonu  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Dále bude salon využívat služeb externistů, a to zejména kvůli účetnictví, které nebude 

zpracováváno v salonu. Všechny činnosti, které budou probíhat v salonu, jsou 

vyjmenovány v RACI matici v tabulce 19, kde je také uvedeno, kdo je zodpovědný, 

za jaké činnosti. V tabulce 20 je uvedena legenda k RACI matici s vysvětlivkami 

jednotlivých použitých zkratek. 

  Obrázek č. 12: Interiér 1  
(Zdroj: SENS, 2020) 

Obrázek č. 11: Interiér 2  
(Zdroj: CloudySpa, 2019) 
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Tab. 19: RACI matice  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

RACI matice Procesní role 
Majitelka Nehtařka Kosmetička 

Vyřizování objednávek R, A I I 
Manikúra C, A R   
Pedikúra C, A R   

Kosmetika C, A   R 
Umělé řasy C, A   R 

Jednání s úřady R, A     
Fakturace  R, A     

Marketing a komunikace R, A C C 
Centrální úklid, desinfekce R, A R R 

Řízení zásob R, A C C 
 

Z RACI matice lze vidět, že největší zodpovědnost bude mít majitelka salonu, která bude 

mimo své činnosti ještě navíc dohlížet na zaměstnance a chod salonu. Zaměstnanci se 

budou držet svých činností a nemají větší zodpovědnost, co se týče chodu salonu. Jejich 

rady však mohou být u pár činnosti velmi nápomocné.  

Tab. 20: Legenda k RACI matici 
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Legenda  
Zkratka  Význam 

R Responsible 
A Accountable 
C Consulted 
I  Informed  

 

4.7 Hodnocení rizik 

V kapitole hodnocení rizik jsou vyjmenována a analyzována rizika a navržena opatření, 

který by jim měla předcházet. Zakládání nového podniku je spojeno s velkým množstvím 

rizik, které při podnikání vznikají. Při založení salonu to není jinak. Proto jsou v této 

kapitole zhodnocena ta nejvýznamnější rizika s největším vlivem na podnikání. Pro tuto 

práci bylo zvoleno celkem 10 rizik uvedených níže.  
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1. Riziko malého zájmu o nový salon 

Toto riziko představuje malou poptávku po službách salonu, malé povědomí o salonu 

a celkové malý zájem zákazníků. Ke snížení tohoto rizika bude mít salon silnou 

marketingovou strategii, díky které se dostane do povědomí osob a probudí v nich zájem 

o službu.  

2. Málo kvalifikovaný personál 

Zde se jedná o riziko málo kvalifikovaných zájemců o pracovní pozice. Vzhledem 

k tomu, že salon musí poskytovat služby v prvotřídní kvalitě, nemůže si dovolit 

zaměstnávat nekvalifikovaný personál. Aby se tomuto předešlo, budou se muset zájemci 

o pracovní místo předem vyzkoušet a posoudit, zda jejich dovednosti stačí. 

3. Platební neschopnost 

Dále je zde velké riziko platební neschopnosti podniku. To může být způsobeno malou 

poptávkou, vysokými náklady, zvýšením fixních nákladů, ekonomickou krizí a dalšími 

faktory. V tomto případě je opatření finanční rezerva a také vypracování finančního 

plánu, aby se dalo přesně určit proč a kde neschopnost vzniká nebo může vzniknout.  

4. Poloha salonu 

Jako riziko polohy salonu je bráno v úvahu umístění salonu v nevhodné lokalitě, kde je 

hluk aut apod. Toto se dá vyřešit odhlučňovacími opatřeními uvnitř salonu.  

5. Přehlížení trendů, absence školení, zamrznutí 

Častým problémem salonů bývá ignorování nových trendů a držení se při tom, co je 

ověřené. V tomto oboru je ale extrémně důležité neustále se vzdělávat a držet krok 

s trendy, protože to klientky vyžadují. Klientky jsou obecně díky trendu beauty 

influencerů docela dobře vzdělané v tomto oboru a tím pádem vědí, co chtějí.  

6. Nemoc zaměstnanců 

Onemocnět může každý, ale když to přijde v dobu, kdy je plný diář objednaných klientek, 

jednalo by se o velký problém. Řešením by mohlo být uzavřít smlouvu s OSVČ, která by 

mohla zaskočit a z každé zakázky by salonu odvedla nějaká procenta.  
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7. Termoregulace prostor 

V salonech je velmi důležité pohodlí klienta. To znamená teplo v zimě a příjemně v létě. 

K tomuto postačí klimatizace na léto a dobré topení v zimě.  

8. Špatný kolektiv 

Negativní energie způsobená napětím mezi personálem není dobrá a na klientky to má 

určitě vliv. Bylo by dobré se s personálem sejít i mimo práci a prohlubovat tak osobní 

vztahy.  

9. Malé zkušenosti s podnikáním  

Majitelka salonu zatím nemá velké zkušenosti s podnikáním a zejména s řízením 

společnosti a zaměstnanců. Tento handicap musí vynahradit neustálým sebevzděláváním 

v dané oblasti, absolvováním různých školení a také využít konzultací s profesionály, či 

nějaké stáže v tuzemsku nebo v zahraničí.  

10. Konkurence 

Riziko konkurence a jeho zvyšování zde již bylo zmíněno v analytické časti. Vzhledem 

k tomu, že obor je v současné době velmi populární, je předpokládán růst konkurence. 

Na to se salon musí připravit silnou konkurenční výhodou, která bude spočívat 

v rozmanitosti a kvalitě služeb, možnosti parkování, koupě produktů, a hlavně časem i 

VIP členství.  

Rizika jsou vyhodnocena skórovací metodou v tabulce 21, která je na další stránce, a pro 

lepší znázornění i v grafu 12. Rizika jsou hodnocena od 1 do 10. Hodnota rizika se tedy 

pohybuje od 1 do 100.  
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Tab. 21: Hodnocení rizik  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Poř. 

číslo 
Riziko. Pst. Dopad 

Hodn. 

rizika 

Návrhy 

na opatření 

Nová 

Pst. 

Nový 

dopad 

Nová 

hodn. 

rizika 

1 
Malý zájem 

o nový salon 
5 9 45 

Silný 

marekting, 

kvalita služby 

3 9 27 

2 

Málo 

kvalifikovaný 

personál 

3 9 27 

Vyzkoušení 

předem / 

hodnocení  

1 9 9 

3 
Platební 

neschopnost 
3 10 30 

Finanční 

rezerva a plán 
2 10 20 

4 
Poloha 

salonu 
7 2 14 Úprava prostor 2 2 4 

5 

Nesledování 

trendů / 

neškolený 

personál 

2 9 18 

Pravidelná 

školení 

personálu 

1 9 9 

6 
Nemoc 

zaměstnanců  
9 9 81 

OSVČ 

na záskok 
9 3 27 

7 

Špatná 

termoreg. 

prostor 

9 4 36 
Klimatizace, 

topení 
1 4 4 

8 
Špatný 

kolektiv 
3 5 15 Teambuilding 2 5 10 

9 
Malé 

zkušenosti 
9 6 54 

Sebevzdělávání, 

konzultace 
6 6 36 

10 Konkurence 9 7 63 Kon. výhoda 9 4 36 
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Z grafu 12 lze vidět, že rizika se s pomocí opatření dají snížit. Konkrétně se dá snížit 

jejich pravděpodobnost nebo zmírnit dopad, který by mohla mít vliv na chod salonu. 

Po snížení hodnoty rizik vycházejí jako rizika s největší hodnotou malé zkušenosti 

majitelky a velká konkurence. Téměř úplně se však povedlo snížit riziko špatné 

termoregulace a polohy salonu.  

 

Graf 12: Snižování rizik 
 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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4.8 Operativní plán 

Operativní plán se věnuje časovému plánování procesů, nutných k zahájení podnikání 

a také časovému rozpisu marketingových aktivit. Plánování procesů využívá softwaru 

MS Project.  

4.8.1 Ganttův diagram 

Operativní plán je zpracován pomocí Ganttova diagramu a je zpracován k datu 1.2.2021, 

kdy bude oficiálně spuštěn provoz. Délky činností jsou počítány ve dnech, ovšem bez 

soboty a neděle. Jsou tedy započítávány pouze pracovní dny. Vzhledem k časové 

náročnosti a návaznosti pracovních činností bude nutné začít jako první s přípravou 

prostor. Příprava prostor by měla zabrat 28 pracovních dní. Po dokončení prostor začne 

práce s internetovými kanály, a to zejména s vytvářením webových stránek, které zaberou 

nejvíce času. Současně začne také proces zásobování. Obě tyto činnosti mají stejnou 

délku trvání, tedy 31 pracovních dní. V jejich průběhu lze spustit proces hledání 

zaměstnanců, na které je vyhrazeno celkem 19 pracovních dní. Jako poslední je nutné 

zajít na úřady a vyřídit všechny důležité náležitosti, nutné k zahájení podnikání. Na toto 

je vyhrazeno 8 pracovních dní. Tato činnost musí začít nejpozději 19.1.2021. Aby bylo 

možné otevřít salon k datu 1.2.2021, musí se začít s úpravami prostor nejpozději 

11.11.2020. Diagram totiž počítá i s Vánočními svátky, při kterých se nepracuje. 

Kompletní diagram je zobrazen na obrázku 14 na následující straně.  
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 Obrázek č. 14: Ganttův diagram  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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4.8.2 Časový harmonogram propagace 

Marketing se začne pomalu řešit měsíc před otevřením salonu. Jako první se vytvoří 

webové stránky salonu, které budou obsahovat i online objednávkový systém. Tyto 

stránky budou vytvořené a spuštěné přibližně 3 týdny před otevřením salonu. Jakmile 

budou hotové webové stránky, vytvoří se také ostatní platformy jako Facebook, 

Instagram a Youtube a přidá se na ně potřebný obsah pro začátek. První příspěvky budou 

hlavně o představení salonu a prezentaci služeb. Týden před založením salonu se spustí 

placené online reklamy na Googlu, Facebooku a Instagramu. Od otevření salonu pak bude 

harmonogram příspěvků a akcí podle kalendáře propagace, který je uveden v tabulce 22.  

V kalendáři jsou vyznačené dny, kdy bude nějaká akce či příspěvek barevně. Příspěvky 

na sociálních sítích jsou zobrazené růžově. Budou se zveřejňovat každé úterý a v pátek 

vždy jednou za 14 dní. Celkem by tedy mělo být šest příspěvků za měsíc. Modře jsou 

vyznačeny příspěvky na sociálních sítích, které ale budou formou videa. Fialová barva 

označuje kurzy líčení a péče o pleť. Zatím jsou naplánovány pouze tři kurzy za rok, ale 

jestli bude velký zájem, je možnost přidat. Nakonec jsou v kalendáři žlutě vyznačená 

políčka a ty značí nějaký event v salonu. Například semináře, prezentace, akce apod. Zde 

platí stejné pravidlo. Pokud bude velký zájem je možné přidat další akce. Pro lepší 

orientaci v kalendáři jsou v tabulce 23 vysvětlivky. Měsíčně bude vložena peněžní částka 

na internetovou propagaci. Konkrétní částky jsou zpracovány ve finančním plánu níže.  
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Tab. 22: Kalendář propagace 2021  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

Tab. 23: Vysvětlivky  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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4.9 Finanční plán 

Finanční plán zpracovává orientační plán financí, tedy odhad nákladů, výnosů. Z nich je 

pak zpracována analýza bodu zvratu. Bod zvratu je znázorněn v grafu, kde je vyznačeno 

množství, při kterém salonu přejde ze ztráty do generování zisku.   

4.9.1 Počáteční náklady 

V zakladatelském plánu jsou shrnuty všechny počáteční náklady při založení společnosti. 

Plán ukazuje základní kapitál, který je do podniku vložen. Jsou zde zahrnuty náklady 

na založení společnosti, náklady na vybavení salonu, rozpočet na marketing a počáteční 

zásoby.  

1. Výdaje na vybavení provozovny 

Na náklady spojené s otevřením salonu je vyhrazeno celkem 600 000 Kč. V tabulce 24 

jsou stanoveny odhady nákladů na jednotlivé položky při vybavování salonu. 

Do místností s kosmetikou a manikúrou spadají i náklady na materiál jako jsou krémy, 

laky na nehty apod. Jestliže se neobjeví neočekáváné výdaje a finance zbydou, budou 

ponechány ve firmě jako peněžní prostředky financující počáteční provoz a také rezerva 

na DPH.  

Tab. 24: Vybavení provozovny  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Výdaje na vybavení 
Vybavení salonu Náklady 

Recepce, čekárna, počítač 40 000,00 Kč 
Kosmetická místnost 80 000,00 Kč 

Místnost manikúra, pedikúra 80 000,00 Kč 
Dekorace, tapety apod. 20 000,00 Kč 

Úklid, sanita 10 000,00 Kč 
Kamerový systém 10 000,00 Kč 

Celkem 240 000,00 Kč 
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2. Výdaje na založení společnosti 

Výdaje při založení společnosti s ručeným omezením jsou znázorněny v tabulce 25. 

Tab. 25: Výdaje na založení s.r.o.  
(Zdroj: Eprávo, 2020) 

Výdaje na založení s.r.o. 
 Náklady 

Založení s.r.o. 1 000,00 Kč 
Notářský zápis 1 000,00 Kč 
Odměna notáře 300,00 Kč 

Výpis z rejstříku trestů 100,00 Kč 
Ohlášení živnosti 1 000,00 Kč 

Poplatky 200,00 Kč 
Celkem 3 600,00 Kč 

  

3. Počáteční výdaje na reklamu 

Co se týče marketingových investic, zde bude největší investice do webových stránek, 

které budou obsahovat i online rezervační systém. Webové stránky budou zařízený přes 

známého, který se živý jako OSVČ vytvářením webových stránek. Výdaje na reklamy na 

sociálních sítích jsou stanovené podle finančních možností jednatelky.  

Tab. 26: Počáteční marketingové výdaje  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Výdaje na marketing 
 Náklady 

Webové stránky 25 000,00 Kč 
Reklamy Facebook 5 000,00 Kč 
Reklamy Instagram 5 000,00 Kč 

Celkem 35 000,00 Kč 
 

Celkové počáteční výdaje budou tedy 278 600 Kč. Majitelka má však k dispozici přesně  

600 000 Kč, které chce vložit do podnikání. Zbylé prostředky budou složit jako rezerva 

pro neočekávané výdaje a také na platbu DPH.  
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4.9.2 Měsíční provozní náklady 

Provozní náklady představují pravidelné náklady spojené s provozem podniku. Jedná se 

tedy o nájem, náklady na energie, vodu a další. Velkou výhodou jsou prostory, které 

spadají do rodinného majetku a majitelka tak nemusí platit vysoké nájemné. 

1. Provozní náklady spojené s provozem salonu 

Do provozních nákladů patří nájem, poplatky za energie, vodu apod. Dále také náklady 

na kosmetiku, manikúru a další. Nakonec také náklady na věci každodenní spotřeby.  

Tab. 27: Provozní měsíční náklady  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Provozní náklady (měsíční) 
Položka Náklady 
Nájem včetně energií, wifi apod.   12 000,00 Kč  
Náklady na kosmetiku   3 000,00 Kč  
Náklady na manikúru a pedikúru  2 000,00 Kč  
Náklady na dopravu 2 000,00 Kč  
Ostatní provozní náklady 8 000,00 Kč 
Celkem  27 000,00 Kč  

 

2. Provozní marketingové náklady  

Provozní náklady na marketing budou vždy nastavovány podle současné finanční situace 

v salonu. Ideální částka na tyto náklady bude 10 000 Kč.  

3. Provozní mzdové náklady 

Mzdové náklady budou největší položkou v měsíčních nákladech podniku. Průměrná 

hrubá mzda kosmetičky se pohybuje od 14 000 Kč do 33 000 Kč, přičemž na vyšší 

hodnoty dosahují hlavně OSVČ. V salonu si bohužel majitelka nebude moct dovolit 

minimálně v prvních pár letech vysoké mzdy, proto bude nabízená hrubá měsíční mzda 

17 000 Kč. Po osvědčení a dobré práci budou moct mít zaměstnanci benefity v podobě 

procent ze zisku z prodeje kosmetických přípravků, finančních prémií apod. Tyto benefity 

se však budou určovat až během provozu podniku a momentální finanční situace. Měsíční 

mzdové náklady tedy budou 45 560 Kč na zaměstnance a na odměnu jednatele bude 

částka 26 800 Kč. Celkové měsíční mzdové náklady budou tedy 77 360 Kč.  
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Tab. 28: Měsíční mzdové náklady  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Mzdové náklady 
Pozice Mzda Superhrubá mzda 

Kosmetička 17 000,00 Kč 22 780,00 Kč 
Nehtařka 17 000,00 Kč 22 780,00 Kč 

Odměna jednatele 20 000,00 Kč 26 800,00 Kč 
Celkem 54 000,00 Kč 77 360,00 Kč 

 

Když se sečtou všechny nákladové položky dohromady vycházejí celkové měsíční 

provozní náklady podniku 114 360 Kč.  

4.9.3 Variabilní a fixní náklady 

Fixní náklady jsou náklady, které se s množstvím nemění. Naopak variabilní náklady se 

se zvětšujícím se množství zvyšují. V salonu budou fixní náklady celkem 97 852 Kč. 

Jedná se o sumu provozních nákladů po odečtení nákladů na zásoby kosmetických 

a nehtových materiálů. Měsíční variabilní náklady se tedy pohybují kolem 16 508 Kč. 

Tento odhad byl stanoven pro reálnou variantu a s tou také bude počítán bod zvratu. 

Pro reálnou variantu budou variabilní náklady na jednu klientku 69 Kč.  

4.9.4 Příjmy 

Příjmy salonu jsou spočítané podle odhadu poptávky a jsou rozdělené do tří variant. 

Optimistické, reálné a pesimistické, které jsem zvolila podle využití časové kapacity 

salonu. Salon bude mít dva zaměstnance s osmihodinovou pracovní dobou. Každý 

zaměstnanec tedy může pracovat za jeden měsíc maximálně 160 hodin. Celková kapacita 

salonu z časového hlediska je tedy 320 hodin. Také je nutné zmínit, že do průměrných 

tržeb jsou započítány tržby z prodeje kosmetických produktů, avšak nejsou zde 

započítány tržby za jednorázové akce jako jsou kurzy. 
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1. Optimistická varianta 

Optimistická varianta pracuje s možností, kdy je plně využita maximální kapacita salonu 

a klientky jsou objednané i na více než měsíc dopředu. Tato varianta ze začátku podnikání 

určitě nenastane, ale je jednoznačným bodem, ke kterému chce salon směřovat. 

Optimistické tržby jsou znázorněny v tabulce 29 na další stránce. 

Tab. 29: Optimistická varianta tržeb  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  Průměrná cena 
za 1 osobu  

Celková 
poptávka 
(osoby) 

Počet 
zákaznic při 

plném využití 
kapacity  

Měsíční tržby 

Kosmetika  400,00 Kč  138 92  36 800,00 Kč  
Manikúra  550,00 Kč  87 75  41 250,00 Kč  
Pedikúra 450,00 Kč 89 75  33 750,00 Kč  

Líčení  900,00 Kč  5 5  4 500,00 Kč  
Umělé řasy  1 000,00 Kč  122 73  73 000,00 Kč  

Celkem 441 320  189 300,00 Kč  
 

2. Reálná varianta  

Reálná varianta ukazuje stav, kdy bude měsíční kapacita salonu využita pouze ze 75 %. 

Toto je velmi pravděpodobná varianta, jakmile se salon rozjede. Může tedy nastat až 

po nějaké době podnikání. Tato doba se odhaduje na 6 až 12 měsíců.  

Tab. 30: Reálná varianta tržeb  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  Průměrná cena za 1 
osobu  

Celková poptávka 
(osoby) Měsíční tržby 

Kosmetika  400,00 Kč  65  26 000,00 Kč  
Manikúra  550,00 Kč  58  31 900,00 Kč  
Pedikúra 450,00 Kč 59  26 550,00 Kč  

Líčení  900,00 Kč  4  3 600,00 Kč  
Umělé řasy  1 000,00 Kč  54  54 000,00 Kč  

Celkem 240 142 050,00 Kč 
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3. Pesimistická varianta 

Pesimistická varianta ukazuje stav, kdy bude měsíční využití kapacity 50 %. To znamená, 

že 50 % času nebude práce a do salonu budou chodit jen nepravidelné zákaznice. Tato 

varianta je velmi pravděpodobná v prvních měsících podnikání. Pesimistická varianta 

pokryje měsíční náklady a také zbude i částka na odměnu jednatele nicméně tato varianta 

představuje situaci, kdy salon vyjde jen na provoz, ale ne na generování velkého zisku, 

na žádné inovace, zvyšování mezd apod. Pesimistické tržby jsou znázorněny na další 

stránce v tabulce 31.  

Tab. 31: Pesimistická varianta tržeb  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

  Průměrná cena za 1 
osobu  

Celková poptávka 
(osoby) Měsíční tržby 

Kosmetika  400,00 Kč  45  18 000,00 Kč  
Manikúra  550,00 Kč  32  17 600,00 Kč  
Pedikúra 450,00 Kč  34  15 300,00 Kč  

Líčení  900,00 Kč  4  3 600,00 Kč  
Umělé řasy  1 000,00 Kč  45  45 000,00 Kč  

Celkem 160  99 500,00 Kč  
 

Všechny tři varianty znázorňují odhad tržeb při zavedeném podnikání. V prvním roku 

podnikání se však raději bude počítat s postupnými narůstáním tržeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

4. Plán ročních tržeb pro všechny varianty v prvním roce podnikání  

Vzhledem k tomu, že salon bude na trhu nový, lze předpokládat, že v prvních měsících 

budou tržby malé a postupně se začnou zvedat s přibývajícím povědomím o salonu. Tržby 

pro první rok jsou odhadnuty podle spočítaných hodnot očekávaných tržeb 

v následujících letech při podnikání již zajetého salonu.  

Tab. 32: Tabulka ročních tržeb v prvním roce podnikání  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Roční tržby v prvním roce podnikání 
  Optimistická Reálná Pesimistická 

Leden   50 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  
Únor  50 000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč  

Březen  90 000 Kč   75 000 Kč   60 000 Kč  
Duben  125 000 Kč   95 000 Kč   65 000 Kč  
Květen  140 000 Kč   110 000 Kč   80 000 Kč  
Červen  145 000 Kč   115 000 Kč   85 000 Kč  
Červenec  150 000 Kč   130 000 Kč   90 000 Kč  

Srpen  150 000 Kč   140 000 Kč   95 000 Kč  
Září  165 000 Kč   140 000 Kč   100 000 Kč  
Říjen  165 000 Kč   150 000 Kč   95 000 Kč  

Listopad  165 000 Kč   160 000 Kč   100 000 Kč  
Prosinec  140 000 Kč   135 000 Kč   105 000 Kč  

Roční příjem 
celkem  

 1 535 000 Kč   1 350 000 Kč   975 000 Kč  
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5. Plán ročních tržeb pro všechny varianty v následujících letech 

V ročním plánu tržeb jsou znázorněny všechny tři varianty. U optimistické varianty 

nemohou tržby stoupat, neboť hned využívá maximálního potenciálu. Tržby zde stoupají 

jen v období svatební sezony, kdy je větší poptávka po svatebním líčení. Tato služba však 

nemusí být poskytována v salonu, ale většinou je provedena v místě obřadu. U reálné 

varianty se počítá s nárůstem tržeb podle toho, jak bude pracovat osobní doporučování 

mezi klienty. Tento růst je u reálné varianty 2 % a u pesimistické 0,5 %.  Je nutné počítat 

i se sezonními výkyvy, protože od května do konce září je svatební sezona. Počítá se 

s tržbami navíc v hodnotě 10 000 Kč. Líčení svateb probíhá většinou na místě obřadu. 

Tržby jsou tedy započítány i v optimistické variantě. V prosinci však tržby 

pravděpodobně klesnou, protože se počítá s Vánočními svátky a bude se pracovat jen 

3 týdny v měsíci.  

Tab. 33: Roční tržby  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Roční tržby 
  Optimistická Reálná Pesimistická 

Leden   189 300 Kč   142 050 Kč   99 500 Kč  
Únor  189 300 Kč   143 471 Kč   99 998 Kč  

Březen  189 300 Kč   146 340 Kč   100 497 Kč  
Duben  189 300 Kč   160 974 Kč   110 547 Kč  
Květen  199 300 Kč   174 193 Kč   122 758 Kč  
Červen  199 300 Kč   177 477 Kč   125 013 Kč  
Červenec  199 300 Kč   180 827 Kč   127 314 Kč  

Srpen  199 300 Kč   184 243 Kč   129 660 Kč  
Září  199 300 Kč   187 728 Kč   132 053 Kč  
Říjen  189 300 Kč   189 230 Kč   133 110 Kč  

Listopad  189 300 Kč   193 015 Kč   133 775 Kč  
Prosinec  151 440 Kč   173 713 Kč   120 398 Kč  

Roční příjem 
celkem  

 2 283 740 Kč   2 053 261 Kč   1 434 622 Kč  
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4.9.5 Bod zvratu  

Bod zvratu představuje množství produkce, při které podnik začíná generovat zisk.  

Pro kosmetický salon to však nejsou výrobky ale obsloužené klientky. Pro tuto analýzu 

je využito dat z reálné varianty tržeb. V této variantě jsou průměrné tržby na jednu 

klientku 592 Kč. Fixní náklady jsou pak 97 852 Kč a variabilní náklady na jednotku  

73 Kč. Při takto definovaných nákladech a tržbách dosáhne salon bodu zvratu, jakmile 

obslouží 187 zákaznic. V grafu 13 je přehledně znázorněn bod zvratu.  

Graf 13: Bod zvratu  
(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

4.9.6 Realizace projektu 

Ze všech výše uvedených propočtů lze prohlásit, že tento podnikatelský plán je 

realizovatelný a v praxi použitelný.  
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ZÁVĚR 

Závěrem hodnotím diplomovou práci jako úspěšnou, neboť byla všechna očekávání 

a požadavky splněny. Jako hlavní faktor úspěšnosti vidím přínosy práce. Z mého pohledu 

byla práce jednoznačně přínosná.  

Dalším a nejdůležitějším faktorem úspěšnosti práce je splnění cílů. Hlavního cíle, který 

byl definován na začátku psaní práce bylo dosaženo. Podnikatelský plán byl zpracovaný 

v časovém limitu a podává informace o situaci na trhu a o plánování podnikání v oblasti 

služeb.  Dílčí cíle představující jednotlivé kapitoly plánu byli též zpracované. 

Podnikatelský plán je realizovatelný v praxi a lze se od něj takzvaně odrazit  

v podnikatelských začátcích.  

V průběhu psaní diplomové práce jsem nenarazila na žádné překážky, které by bránily 

v tvorbě. S informačními zdroji se taktéž pracovalo velmi dobře a data z analytické části 

se získávala až překvapivě snadno, a navíc záživnou formou. Lehce jsem bojovala 

s tříděním dat, nicméně vše nakonec dobře dopadlo a výstupní data poskytla dostatečné 

informace. Jako největší výzvu jsem brala sestavování plánovaných finančních výkazů, 

kde si troufám tvrdit, že jsem po dlouhém boji nakonec zvítězila.  

Velkým zvratem, který bohužel ovlivnil práci negativně, byla světová situace, způsobená 

pandemií koronaviru, která velmi ovlivnila ekonomiku a tím i tento podnikatelský plán. 

Pandemie však vypukla v době, kdy byla diplomová práce již skoro dokončena a nebylo 

možné ji přepracovat. Podnikatelský plán je tedy zpracovaný v době tzv. před 

koronavirem. Věřím však, že i přes současnou situaci bude v budoucnu možné zrealizovat 

podnikatelský plán, i když s největší pravděpodobností později, než je uvedeno 

v podnikatelském plánu.  
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I 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Plánovaná rozvaha (Vlastní zpracování, 2020) 

Rozvaha 

V Kč za období Otevření 2021 2022 2023 2024 2025 
AKTIVA 
CELKEM 600000 593560 1133523 1704137 2289590 2890046 

Stálá aktiva 278600 244480 183360 122240 61120 0 
Dlouhodobý 

nehmotný majetek 38600 30880 23160 15440 7720 0 
Dlouhodobý 

hmotný majetek 240000 213600 160200 106800 53400 0 
Dlouhodobý 

finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 321400 349080 950163 1581897 2228470 2890046 

Zásoby  0 0 0 0 0 

Pohledávky  0 0 0 0 0 
Krátkodobý 

finanční majetek  0 0 0 0 0 

Peněžní prostředky 321400 349080 950163 1581897 2228470 2890046 
PASIVA 

CELKEM 600000 593560 1133523 1704137 2289590 2890046 

Vlastní kapitál 600000 593560 1133523 1704137 2289590 2890046 

Základní kapitál 600000 600000 600000 600000 600000 600000 
Ážio a kapitálové 

účty  0 0 0 0 0 

Fondy ze zisku  0 0 0 0 0 

VH minulých let 0 0 -6440 533523 1104137 1689590 
VH běžného 

účetního období 0 -6440 539963 570614 585453 600456 

Cizí zdroje 0 0 0 0 0 0 
 



 

 

II 

Příloha č. 2: Plánovaný VZZ za první rok provozu 1. část (Vlastní zpracování, 2020) 

Výkaz zisku a ztráty pro rok 2021   
v Kč za období Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 50000 50000 75000 95000 110000 115000 
Spotřeba mat, energie, služeb 27000 27000 27000 27000 27000 27000 
Z toho   Materiál 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
            Energie 12000 12000 12000 12000 12000 12000 
            Opravy, údržba 0 0 0 0 0 0 
            Cestovné 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
            Ostatní služby 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
Osobní náklady          72360 72360 72360 72360 72360 72360 
Z toho   Mzdové náklady 54000 54000 54000 54000 54000 54000 
           Pojištění   18360 18360 18360 18360 18360 18360 
Daně a poplatky                               833 833 833 833 833 833 
Účetní odpisy                                2843 2843 2843 2843 2843 2843 
Jiné provozní výnosy                        0 0 0 0 0 0 
Jiné provozní náklady                        10000 10000 10000 10000 10000 10000 
Ostatní provozní výnosy  0 0 0 0 0 0 
Ostatní provozní náklady  0 0 0 0 0 0 
Provozní výnosy celkem                  50000 50000 75000 95000 110000 115000 
Provozní náklady celkem                112027 112027 112027 112027 112027 112027 
Provozní VH         -62027 -62027 -37027 -17027 -2027 2973 
Finanční VH         0 0 0 0 0 0 
Základ daně z příjmů                       -63037 -63037 -38037 -18037 -3037 1963 
Položky opravující základ daně  0 0 0 0 0 0 
Základ daně z příjmů -63037 -63037 -38037 -18037 -3037 1963 
Splatná daň z příjmů  0 0 0 0 0 373 
VH za běž. činnost   -63037 -63037 -38037 -18037 -3037 1590 
VH za účetní období  -63037 -63037 -38037 -18037 -3037 1590 



 

 

III 

Příloha č. 3: Plánovaný VZZ za první rok provozu 2. část (Vlastní zpracování, 2020) 

Výkaz zisku a ztráty pro rok 2021 
v Kč za období Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem  

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 130000 140000 140000 150000 160000 135000 1350000 
Spotřeba materiálu, energie, služeb 27000 27000 27000 27000 27000 27000 324000 
Z toho   Materiál 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 
            Energie 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000 
            Opravy a udržování 0 0 0 0 0 0 0 
            Cestovné 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 
            Ostatní služby 8000 8000 8000 8000 8000 8000 96000 
Osobní náklady          72360 72360 72360 72360 72360 72360 868320 
Z toho   Mzdové náklady 54000 54000 54000 54000 54000 54000 648000 
           Pojištění   18360 18360 18360 18360 18360 18360 220320 
Daně a poplatky                               833 833 833 833 833 833 10000 
Účetní odpisy                                2843 2843 2843 2843 2843 2843 34120 
Jiné provozní výnosy                        0 0 0 0 0 0 0 
Jiné provozní náklady                        10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000 
Ostatní provozní výnosy  0 0 0 0 0 0 0 
Ostatní provozní náklady  0 0 0 0 0 0 0 
Provozní výnosy celkem                  130000 140000 140000 150000 160000 135000 1350000 
Provozní náklady celkem                113037 113037 113037 113037 113037 113037 1356440 
Provozní VH         16963 26963 26963 36963 46963 21963 -6440 
Finanční VH         0 0 0 0 0 0 0 
Základ daně z příjmů                       16963 26963 26963 36963 46963 21963 -6440 
Položky opravující základ daně  0 0 0 0 0 0 0 
Základ daně z příjmů 16963 26963 26963 36963 46963 21963 -6440 
Splatná daň z příjmů za běž. čin. 3223 5123 5123 7023 8923 4173 0 
VH za běž. činnost   13740 21840 21840 29940 38040 17790 -6440 
VH za účetní období  13740 21840 21840 29940 38040 17790 -6440 



 

 

III 

Příloha č. 4: Plánovaný výkaz zisku a ztrát (Vlastní zpracování, 2020) 

 

Výkaz zisku a ztráty 

v Kč za období 2021 2022 2023 2024 2025 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 1350000 2053261 2094326 2115270 2136422 
Spotřeba materiálu, energie  
a služeb 324000 327200 330424 333048 335679 
Z toho   Materiál 60000 61200 62424 63048 63679 
            Energie 144000 144000 144000 144000 144000 
            Opravy a udržování 0 2000 4000 6000 8000 
            Cestovné 24000 24000 24000 24000 24000 
            Ostatní služby 96000 96000 96000 96000 96000 
Osobní náklady          868320 868320 868320 868320 868320 
Z toho   Mzdové náklady 648000 648000 648000 648000 648000 
           Pojištění   220320 220320 220320 220320 220320 
Daně a poplatky                               10000 10000 10000 10000 10000 
Účetní odpisy                                34120 61120 61120 61120 61120 
Jiné provozní výnosy                        0 0 0 0 0 
Jiné provozní náklady                        120000 120000 120000 120000 120000 
Ostatní provozní výnosy  0 0 0 0 0 
Ostatní provozní náklady  0 0 0 0 0 
Provozní výnosy celkem                  1350000 2053261 2094326 2115270 2136422 
Provozní náklady celkem                1356440 1386640 1389864 1392488 1395119 
Provozní VH         -6440 666621 704462 722781 741304 
Finanční VH         0 0 0 0 0 
Základ daně z příjmů                       -6440 666621 704462 722781 741304 
Položky opravující základ daně  0 0 0 0 0 
Základ daně z příjmů -6440 666621 704462 722781 741304 
Splatná daň z příjmů za běž. čin. 0 126658 133848 137328 140848 
VH za běž. činnost   -6440 539963 570614 585453 600456 
VH za účetní období  -6440 539963 570614 585453 600456 
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Příloha č. 5: Plánovaný výkaz o peněžních tocích (Vlastní zpracování, 2020) 

Výkaz o peněžních tocích 

V Kč za období 
Před 

otevřením 2021 2022 2023 2024 2025 
Provozní CF  0 27680 601083 631734 646573 661576 
VH za účetní období 0 -6440 539963 570614 585453 600456 
Odpisy 0 34120 61120 61120 61120 61120 

  
Inevstiční CF -278600 0 0 0 0 0 
± změna dlouhodobého 
majetku  -278600 0 0 0 0 0 

  
Finanční CF 0 0 0 0 0 0 

  
Celkové CF -278600 27680 601083 631734 646573 661576 
Peněžní prostředky na 
začátku 600000 321400 349080 950163 1581897 2228470 
Peněžní prostředky na 
konci  321400 349080 950163 1581897 2228470 2890046 


