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Abstrakt 

 

Předmětem bakalářské práce je založení akvaristické prodejny ve městě Brně. 

V teoretické části budou představeny základní pojmy jako je podnik, podnikatel, SWOT 

analýza, situační analýza nebo struktura podnikatelského plánu. Dále budou tyto pojmy 

využity v praktické části společně výsledky dotazníkového šetření. 

 

Abstract 

 

The main subject of the thesis is the establisment of an aquarium shop in the city of 

Brno. The theoretical part will introduce basic consepts such as enterprise, entrepreneur, 

SWOT analysis, situation analysis or business plan structure. Furthermore, these terms 

will be used in the practical part togehter with the results of the survey. 
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ÚVOD 

 

Cílem této bakalářské práce je specifikace podnikatelského záměru pro založení 

akvaristické prodejny v Brně. Práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické a části 

praktické. V teoretické části jsou představeny základní pojmy a postupy pro tvorbu 

podnikatelského záměru. V části praktické jsou pak tyto pojmy uvedeny do praxe. 

Klíčovou části této práce dotazníkové šetření, jehož předmětem je zjištění požadavků  

a potřeb potencionálních zákazníku prodejny. 

 

Jak je již zmíněno výše, v první, tedy teoretické části, budou vysvětleny základní pojmy 

a postupy v procesu vytváření, řízení a kontrole podniku, resp. výsledku 

podnikatelského záměru. Současně bude stručně popsána historie oboru akvaristiky jak 

na našem území, tak ve světě. Ostatně toto je právě důvodem, proč jsem zvolil právě 

téma založení akvaristické prodejny, jelikož se sám akvaristice věnuji. 

 

V další části práce bude analyzována situace na trhu v rámci konkurence. Toto je dalším 

důvodem, proč právě založení akvaristické prodejny, v hlubším slova smyslu jde  

o využití mezery na trhu a poskytnutí chybějících služeb a produktů, které budou 

v rámci výsledku dotazníkového šetření na prvních místech. 

 

V poslední a nejzásadnější části práce, tedy návrhu vlastního řešení, konkrétně potom 

finančním plánu podniku bude detailně rozebrána finanční situace od začátku podnikání 

počínaje rokem 2020 a rokem 2023 konče. Bude se rozhodovat a způsobu financování 

projektu, návratnosti investice do prodejny vložené a ročního cash flow podniku 

v období let 2020 až 2023, to vše ve třech možných scénářích průběhu podnikání  

a to pesimistického, realistického a optimistického. 

 

V závěru bude podnikatelské závěr zhodnocen po zahrnutí zmíněných kroků a bude 

vyhodnocena jeho celková smysluplnost. 
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CÍLE PRÁCE 

 

Cílem podnikatelského záměru je definování základních pojmů a kroků, které jsou 

důležité při zakládání jakéhokoliv podniku. V teoretické části si představíme základní 

pojmy, které se vztahují k tomu tématu a v praktické části budu tyto poznatky aplikovat 

na konkrétní podnik. Aby podnikatelský záměr byl úspěšný musí být splněny určité cíle: 

 

• Analýza trhu a konkurence 

• zpracování finančního plánu, 

• definování cílové skupiny, již chceme oslovit. 

 

Aby tyto cíle byly naplněny, je důležité jasně určit, jakým způsobem budeme 

postupovat. Jelikož se jedná o záměr zaměřený na akvaristickou prodejnu, je nutné 

zhodnotit stávající situaci na trhu, vytvořit finanční plán, pomocí dotazníkového šetření 

definovat potencionální zákazníky. Dotazníkové šetření bude probíhat pomocí online 

dotazníku, v rámci kterého budou respondenti odpovídat na uzavřené i otevřené otázky. 

Závěr práce bude obsahovat návrh vhodné strategie, jež povede k minimalizaci rizik.  

K dosažená cílů této práce je nutné splnit následující: 

 

• Výběr vhodného sortimentu, zajištění místa pro podnik, dodavatele,  

výběr správné propagace. 

• Průzkum trhu – analýza potencionálního zákazníka včetně jeho požadavků  

na prodejnu 

• Finanční plán – spočítat důležité finanční ukazatelé, odhadnout přibližné tržby, 

spočítat veškeré náklady, které jsou potřeba při zakládání podniku. 

• SWOT analýza – díky této analýze se můžeme vyvarovat určitým hrozbám  

a také podniknout kroky, které pomohou podniku k lepší pozici na trhu. 

• Provést analýzu konkurence, které se můžeme zaměřit na naše hlavní 

konkurenty a důkladně prozkoumat jejich silné a slabé stránky a poučit se z 

jejich chyb ale i úspěchu. 

• Vhodná lokalita a dostupnost městské dopravy, je dalším důležitým bodem pro 

úspěšný podnik. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část práce obsahuje vymezení jednotlivých pojmů, vztahujících se 

k podnikatelskému záměru. Mezi základní pojmy patří definování podniku, podnikatele, 

životního cyklu podniku, SWOT analýzy nebo například marketingového mixu. 

 

1.1. Podnik 

 

Definice podniku dle zákoníku definuje podnik jako soubor hmotných, nehmotných  

a osobních složek podnikání, jehož cílem je uspokojit potřeby zákazníků a všech 

zainteresovaných stran v podniku. 

 

Podnik tedy tvoří: 

• Hmotné složky - auta, výrobní a administrativní haly, materiál, zboží atd., 

• nehmotné složky - patenty, licence, SW atd., 

• osobní složky - kvalifikace zaměstnanců, odbornost managementů (Hyršlová, 

Klečka, s. 6, 2008). 

 

Mulačová, Mulač a kol. (2013, s. 15) definují podnik jako něco, co slouží k vytváření 

finančních prostředků pro vlastníky, proto je hlavním cílem podnikatelů zvyšování 

hodnoty podniku.  

 

1.2. Funkce podniku 

 

Činnost podniku je klíčem k dosažení jeho cílů a přímo závisí na charakteru podniku. 

Jakýkoliv podnik si lze představit jako soubor se vstupy a výstupy.  Jednou z funkcí 

podniku je tedy schopnost přeměnit vstupy na výstupy, tato funkce je vzájemně 

propojena s ostatními funkcemi podniku a všechny tyto funkce v podniku je třeba 

koordinovat (Hyršlová, Klečka, s. 7, 2008). 
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Obrázek 1Transformace vstupů na výstupy v podniku 

 

Zdroj: (Hyršlová, Klečka, s. 7, 2008). 

 

1.3. Životní cyklus podniku 

 

Jakýkoliv podnik, menší či větší, prochází při svém vývoji určitými stádii, které 

popisuje tzv. Životní cyklus podniku. Jako příklad životního cyklu podniku si vybereme 

graf Millera a Frisena, který popisuje následující fáze podniku – založení, růst, 

stabilizace,  

krize a následně zánik. Přirozenou snahou podnikajících subjektu je pak projít všechny 

fáze následujícího grafu pro docílení dlouhodobé funkčnosti podniku (Synek a kol., s. 

95, 2011). 

 

Graf 1 Životní cyklus podniku 

 

Zdroj: Podniková ekonomika (Synek, 2010). 



14 

 

 

 

Teorie životního cyklu považuje podniky za žijící objekty, které vykonávají jednotlivé 

činnosti prostřednictvím podobných fází demonstrujících předvídatelné a opakující  

se vzorce chování u každé z nich. Vědci rozlišují různý počet fází a poskytují 

charakteristiky každé z nich a shodují se v tom, že úspěch podniku je zaručený,  

resp. řízený schopností jeho manažerů zajistit přechod z jedné fáze do fáze druhé 

(Gorshkova, Trifonov, Poplavskaya, 2014). 

 

1.4. Dělení podniku 

 

V této práci se omezíme pouze na jeden způsob dělení podniků, a to dle velikosti,  

resp. počtu zaměstnanců a s tím souvisejícím obratu společnosti. Podniky jsou 

přehledně rozděleny v následující tabulce:  

 

Tabulka č.1: Typologie podniků  

Druh podniku Počet zaměstnanců Roční obrat podniku 

Mikropodniky 1 - 9 zaměstnanců do 2 mil. € 

Malé podniky 10 - 49 zaměstnanců do 10 mil. € 

Střední podniky 100 – 249 zaměstnanců do 50 mil. € 

Velké podniky 250 a více zaměstnanců nad 50 mil. € 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Mulačová V., Mulač P. a kolektiv, s. 16, 2013 

 

1.5. Vlivy na podnik – okolí podniku 

 

Okolí podniku na samotný podnik působí ve třech vybraných oblastech: 

 

• Vymezuje možnosti podniku – přípustné chování podniku, 

• do jisté míry ovlivňuje cíle podniku, 

• stejně tak ovlivňuje i způsoby dosažení cílů podniku. 
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Okolí podniku lze dále rozdělit na dvě skupiny, a to na mikrookolí podniku a jeho 

makrookolí. Mikrookolí podniku se skládá z dodavatelů, odběratelů a konkurence. 

Mikrookolí výrazně ovlivňuje samotný podnik a jednotlivé činnosti podniku. Druhá 

skupina. tj. makrookolí podniku jej neovlivňuje prakticky vůbec. Cílem podniku  

je přizpůsobit se prvkům makrookolí, a to na něj má následující vlivy: právní, politické, 

ekonomické, sociální, technologické, ekologické, kulturní a etické (Mulačová V., Mulač 

P. a kol., s. 18, 2013). 

 

 

1.6. Podnikání 

 

Obligátní definice podnikání dle obchodního zákoníku České republiky popisuje 

podnikání jako „soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním 

jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“ (Synek a kol., s. 12, 2011). 

 

Podstata podnikání 

 

Dle Jakubíkové (s.14, 2008) je základní podstatou podnikání snaha o dosažení  

co nejvyššího zisku, tedy aby výnosy převyšovaly náklady. K dosažení zisku se musí 

podnik snažit uspokojit potřeby zákazníků. Proto by svou pozornost měl zaměřit 

především na jejich preference, potřeby a zájmy. Obchodování na trhu s sebou nese 

ovšem také patřičné riziko, jemuž je podnikatel nucen čelit. Je proto, aby podnik zvolil 

správnou strategii tak, aby snížil míru rizika na pro něj přijatelnou úroveň a byl schopen 

zhodnotit vložený kapitál. 

 

Právní formy podnikání 

 

Právní formy podnikání slouží k určení typu podnikatelského subjektu,  

který se podnikáním zabývá. V rámci toho hlediska lze v České republice v současnosti 

podnikat následujícími třemi způsoby. Způsob první je podnikání jako fyzická osoba. 

Druhým způsobem je podnikání ve formě právnické osoby a třetím z možných způsobů 

podnikání v České republice je sdružení obou zmíněných osob. Zmíněné formy 
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podnikání se liší ve způsobu řízení, odpovědností vlastníku podniku za rizika, formou 

zdanění a dalšími aspekty. Výběr vhodné právní formy podnikání je pak v konečném 

důsledku volbou začínajícího podnikatele. Neplatí to však u některých specifických 

druhů podnikání, pro které jsou určité právní formy vhodnější, nebo například přímo 

stanovené zákonem. Obecně platí na příkladu bank nebo penzijních společností 

(Čižinská, Marinič,2010).  

 

Členění právních forem podnikání 

 

Podnikání fyzických osob 

• Živnostenské podnikání 

Podnikání právnických osob 

• Kapitálová společnost 

• Osobní společnost 

• Družstvo 

 

Živnostenské podnikání 

 

Srpová, Řehoř a kol. (2010) definují živnostenské podnikání jako formu podnikání, 

která je vhodná pro začínající podnikatele. Tato forma podnikání je též vhodná pro 

podnikatele, kteří nepovažují podnikatelskou činnost jako hlavní zdroj svého příjmu.  

 

Specifika živnostenského oprávnění: 

 

• Podnikání, k jehož získání je potřeba provedení nezbytných úředních úkonu,  

po kterých je téměř ihned možné provádět činnost, 

• není potřeba základní kapitál, 

• zápis do obchodního rejstříku není povinný, 

• podnikatel ručí celým svým majetkem, 

• pokud obrat za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 25 mil. Kč, postačuje 

daňová evidence.   
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1.7. Podnikatel 

 

Podnikatele můžeme rozdělit na primárního a sekundárního. Primární podnikatel  

je vždy osoba fyzická, vlastník podniku a podnik je pro něj nástrojem podnikání. 

Sekundární podnikatel podnik spravuje, deleguje své podnikatelské role a funkce  

na podnik a podniká tak ve prospěch vlastníka podniku – primárního podnikatele. 

Podnikatelé jsou dle této publikace hnací silou ekonomiky a poskytují potřebné 

produkty a pracovní příležitosti, podílejí se na rozvoji obcí a regionů (Jakubíková, s.14, 

2008). 

 

1.8. Zakládání podniku 

 

Založení podniku je cílevědomý, řízený proces člověkem, vlastníkem a podnikatelem. 

V první řadě se jedná o vytvoření základních předpokladů pro plnění všech funkcí 

podniku. Zakladatel nového podniku by si měl připravit strategické záměry,  

které směřují do následujících oblastí: 

 

• Vymezení předmětu podnikání, 

• vyjasnění potřeb finančních a jiných prostředků, stejně jako jejich dostupnost, 

• vyhodnotit své sociálně-psychologické předpoklady pro podnikání,  

• doplnění znalosti vybraných právních a ostatních norem, které se týkají daného 

předmětu podnikání. tj. oblast ochrany životního prostředí, hygieny, 

hospodářské soutěže atd. (Synek, s. 22-23, 2007). 

 

Předmět činnosti podnikání 

 

Před samotným výběrem oblasti podnikání je podstatné se soustředit na informace  

o potencionálních zákaznících, konkurenci, postavení na konkrétním trhu oblasti 

podnikání, polohou podnikání atd. Stejně jako předešlé zmínění je třeba analyzovat  

i vazby na dodavatele a ostatní strategické vazby (Synek, s. 22-23, 2007). 
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1.9. Společenská odpovědnost v podnikání 

 

Společenská odpovědnost firem, jinými slovy někdy označována jako odpovědné 

chování firem vysvětluje fakt, že nezáleží pouze na míře úspěšnosti podnikání, nýbrž 

klade důraz na podnikání ve smyslu sociálních a ekonomických zájmů společnosti.  

Pro společenskou odpovědnost tak nenalezneme přesnou definici stejně jako určení 

vymezující hranice. Jejím smyslem je tak zachovat prosperitu podniku, ale směrovat 

podnik k optimálním ziskům, nikoliv k ziskům maximálním. Společensky odpovědné 

podnikání by tedy mělo myslet na potřeby jeho vnitřního a vnějšího prostředí a tím 

přispívat k udržitelném rozvoji podnikání jako celku (Janatka, 2012). 
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2. Analýza mikroprostředí  

 

2.1. Porterův model pěti sil 

 

Sedláčková a Buchta (2006) definují Porterovu analýzu, resp. Porterův model pěti sil 

jako nástroj, který slouží ke zkoumání konkurenčního prostředí. Hlavním cílem toho 

nástroje je definovat a vysvětlit síly, jež v okolí podniku působí a následně rozpoznat, 

které z těchto okolních sil budou mít vliv na budoucí vývoj podniku bez ohledu na 

opatření managementu a naopak které z těchto sil je podnik schopen ovlivnit vhodnými 

rozhodnutími managementu podniku. Primárním cílem podniku pak je, rozpoznat tyto 

síly a následně s nimi pracovat tak, aby změnil jejich působení na podnik a ideálně je 

využil se svůj prospěch. 

 

Konkurence v daném odvětví trhu je dle Porterova modelu definována jako funkce pěti 

konkurenčních sil. 

 

Jedná se konkrétně o konkurenční síly vyplývající z: 

 

• Rivalita mezi konkurenčními podniky, ovlivněná jejich strategickými tahy  

a protitahy směřujícími k získání konkurenční výhody, 

• hrozby substitučních výrobků podniků v jiných odvětvích, 

• hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví, 

• vyjednávací pozice dodavatelů klíčových vstupů, 

• vyjednávací pozice kupujících (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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Obrázek 2 Porterův model pěti sil 

Zdroj: Čižinská (2010, s.194) 

 

2.2. SWOT analýza 

 

SWOT analýza slouží k identifikování současné strategie podniku, jeho silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit budoucí vývoj. Silné a slabé 

stránky vycházejí z analýzy vnitřního prostředí podniku – cíle, zdroje, firemní kultura, 

vztahy na pracovišti, management atd. Příležitosti a hrozby vycházejí z analýzy mikro 

a makro prostředí. Mikroprostředí představuje faktory, které umožňují uspokojovat 

potřeby svých zákazníků. Mezi tyto faktory řadíme dodavatele, zákazníky, konkurence 

a veřejnost. Makroprostředí naopak představuje faktory, které podnik nemůže ovlivnit, 

může pouze včasnou reakcí zmírnit jejich dopad. Makrookolí obsahuje faktory 

ekonomické, politicko-právní, sociální kulturní a technologické (Jakubíková, 2008).  
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Tabulka 1 SWOT analýza  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

tradice značky nováček na trhu 

vysoká úroveň marketingové komunikace nedostatek investičního kapitálu 

dlouholetá výrobní tradice rostoucí náklady 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

rozšíření sortimentu zahraniční konkurence 

zvýšení výrobní kapacity politická nestabilita a konfliktnost 

oslovení nových zákazníků pomalý růst trhu 

Zdroj: vlastní zpracování dle Jiráska (2003, s. 57-69)  

 

Silné stránky – faktory, které mohou přinést výhody zákazníkům i podniku. 

Slabé stránky – oblasti, ve kterých podnik nemusí být konkurenceschopný. 

Příležitosti – skutečnosti, které vedou ke zvýšení poptávky a ke zlepšení pozice na trhu.  

Hrozby – události, které mohou ovlivnit spokojenost zákazníků a růst poptávky 

(Jakubíková, 2008). 
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3. Analýza makroprostředí 

 

3.1. PEST analýza 

 

Dle Srpové, Řehoře a kol.(2010) můžeme za klíčovou analýzu makroprostředí 

považovat PEST analýzu. Ta představuje čtyři základní faktory, které mají vliv na chod 

podniku. Mezi tyto faktory patří: 

 

• Politicko-právní faktory – mezi politicko-právní faktory řadíme například 

politickou stabilitu, ochranu životního prostředí, monetární opatření,  

daňová politika nebo ochrana spotřebitele. 

• Ekonomické faktory - ekonomické faktory představují trendy HDP, inflace, 

míra nezaměstnanosti, úrokové míry, hospodářské cykly nebo například vývoj 

cen. 

• Sociální a kulturní faktory – mezi tyto faktory řadíme mobilitu, úroveň 

vzdělaní, demografický vývoj a životní styl.  

• Technické a technologické faktory – tyto faktory zahrnují objevy a vynálezy, 

podpora vlády v oblasti výzkumu, nové technologické aktivity (Blažková, 

2007). 

 

3.2. Marketingová strategie 

 

Marketingová strategie je v podstatě marketingovou logikou, s jejíž pomocí má podnik 

dosáhnout svých vytyčených marketingových cílů. Stejně jako většina strategií podniku 

se snaží stavět na rozdílových výhodách podniku tak, aby dostala podnik do výhody 

oproti konkurenci. Zároveň by měla být zaměřena primárně na tržní segmenty,  

na které podnik cílí nejvíce. Samotné segmenty se pak liší svými konkrétními 

požadavky, potřebami, reakcemi a rentabilitou pro podnik. Cílem marketingové 

strategie je vypracovat samostatnou strategii pro jednotlivé segmenty trhu a zaměřit se 

konkrétně na ty, které mají pro podnik potenciálně největší přínos (Kotler, 2007). 
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3.3. Marketingový mix 

 

Marketingový mix se skládá z taktických marketingových rozhodnutí, které se týkají 

nabízeného produktu podniku, ceny tohoto produktu, jeho dostupnosti a jeho samotné 

propagace. Z anglického názvu pro tyto jednotlivé složky marketingového mixu 

(product, price, place, promotion) pak vzniká běžně používaná zkratka pro 

marketingový mix a to tzv. 4P. Stejně tak je se často používá zkratka 4C, kterou se 

rozumí hodnota produktu pro zákazníka, náklady pro zákazníka, dostupnost produktu 

pro zákazníka a jeho komunikace (Karlíček, 2013). 

 

Produkt 

 

Základním kamenem marketingového mixu je samotný produkt. Nejdůležitější 

vlastností produktu je pak podle všeho jeho kvalita. Kvalita produktu je důležitější než 

jeho cena, propagace nebo dostupnost. Kvalita produktu totiž zásadně ovlivňuje 

vnímání podniku (značky) a má většinovou zásluhu na vytvořené loajalitě zákazníka.  

Je třeba upustit od mylných představ typu špatný produkt může nahradit výborná 

reklama. V dlouhodobém měřítku se totiž prokáže, že korelace mezi reklamou  

a samotným produktem je nedostatečná a pro podnik to bude mít zásadně negativní vliv 

na koncových výstupech ekonomiky podniku (Karlíček, 2013). 

 

Cena 

 

Jedná se o jediný z nástrojů marketingového mixu, jenž podnik nic nestojí ba právě 

naopak přímo přináší prostředky, za které je možné provádět ostatní nástroje 

marketingového mixu. U ceny výrobku je důležité přihlédnout k nákladům, relativní 

úrovni ceny, úrovni koupěschopné poptávky, úloze ceny při podpoře prodeje, úloze 

ceny při snaze o soulad mezi poptávkou reálnou a produkční kapacitou v místě a čase. 

Např. u služeb, jakožto nehmotnému charakteru produktu se cena stává významným 

ukazatelem kvality. Při tvorbě ceny nabízeného statku či služby, souhrnně nazvaného 

produkt, je taktéž potřeba zvážit neoddělitelnost produktu od jeho poskytovatele.  

Toto má velký vliv na tvorbu ceny produktu. Výslednou cenu tento fakt může ovlivnit v 
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obou směrech, např. veřejné služby nemají zpravidla žádnou cenu, nebo jsou dotovány 

státem. Naopak u specifických druhů služeb či statku může mít neoddělitelnost 

produktu a podniku naopak pozitivní vliv při tvorbě ceny služeb a statků (Karlíček, 

2013). 

 

Distribuce 

 

Při rozhodování o formě distribuce má manažer za úkol co největší usnadnění přístupu 

zákazníka k produktu. S tím se úzce pojí výběr zprostředkovatele dodávky produktu - 

přímý prodej produktu koncovému zákazníkovi či prodej přes zástupce společnosti,  

jako např. externí zprostředkovatele. Dalším faktorem je lokalizace produktu např.  

v dnešní době často využívaná distanční forma zprostředkování služby. Pro příklad  

v praxi je možné využít např. školení jakožto služba poskytovaná školitelem s možností 

online konverzace, oproti standardní situaci spojené s pronájmem prostor, náklady na 

dopravu atd. (Vaštíkova, 2008). 

 

Komunikace 

 

Marketingová komunikace je jeden z hlavních, ne-li hlavním nástrojem marketingového 

mixu a právě proto se budu marketingové komunikaci věnovat více, než ostatním 

nástrojům marketingové mixu. Klíčový cíl marketingové komunikace je zavedení  

a udržení silné značky. Dalšími cíli marketingové komunikace jsou: poskytování 

informací o dostupnosti produktů a služeb na trhu, tvorba a stimulace poptávky  

po produktech a službách na trhu, diferencovat jinak řečeno odlišovat značku, podnik 

nebo samotný produkt od zbytku trhu, kladení důrazu na tvorbu hodnoty a užitku 

produktu nebo služby na trhu a s tím vším související stabilizace obratu podniku  

a posílení jeho celkové image (Přikrylová, 2013). 
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3.4. Nástroje marketingové komunikace 

 

Reklama 

 

Definice reklamy může být následující: "placená neosobní komunikace firem, 

neziskových organizací a jednotlivců, která jsou určitým způsobem identifikovatelní  

v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící  

do specifické části veřejnosti, prostřednictvím médií."  

 

Reklama je nejviditelnějším prvkem marketingové komunikace, stejně tak je jedním  

z nejstarších a nejdůležitějších nástrojů používaných v marketingu. Větší firmy  

a podniky mají pro reklamu vymezenou nemalou část svých rozpočtů pro marketingové 

nástroje, jelikož reklama je jedním z nejdiskutovanějších a nejkontroverznějších 

způsobů propagace podniku. Pro reklamu je důležitá její jedinečnost, čili způsob, jak se 

reklama může vrýt pod kůži cílovému segmentu trhu. Jednoznačným příkladem může 

být například všem notoricky známý zelený mužíček propagující největší český obchod 

s elektronikou (Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003) 

 

Druhy reklamy  

 

Základní dělení reklamy můžeme formulovat následně, reklama zaměření na produkt  

a nebo reklama zaměřená na instituci. Výrobková reklama je poté jistou formou prodeje 

určitého výrobku nebo služby, zatímco institucionální reklama se zaměřuje spíše na 

koncepci, filozofii, myšlenku nebo na celkovou dobrou pověst např. firmy, organizace, 

osoby nebo dokonce státního orgánu. Institucionální reklama je širší pojem reklamy 

firemní, která se omezuje na nevýrobkovou propagaci firem s cílem zvýšit zisky. 

Dalším druhem dělení reklamy je její prvotní cíl sdělení. Reklama se pak děla 

následovně: 

 

 

1. Reklama informační jejíž cílem je vzbudit prvotní poptávku po dané službě, 

výrobku, osobě, myšlence či formě spolupráce. Tento druh reklamy se využívá 
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při prvotním uvedení nového předmětu reklamy na trh, čili v zaváděcím stádiu 

životního cyklu výrobku. 

 

2.  Reklama přesvědčovací má za úkol rozvinout poptávku po výrobku, službě, 

osobě, myšlence nebo dalším a to ve fázi růstu až na počátku fáze zralosti 

životního cyklu výrobku. 

 

3.  Reklama připomínková, která navazuje na předchozí reklamní aktivity  

a pomáhá tak zachovat pozici výrobku, služby, myšlenky apod. v povědomí 

veřejnosti. Typickou fází životního cyklu výrobku je pro ni pak fáze zralosti až 

fáze poklesu životního cyklu výrobku (Přikrylová, Jahodová, 2010) 

 

Vztahy s veřejností 

 

Vztah s veřejností, anglicky řečeno public relations, zkráceně pak často používané PR je 

ve stručné definici soustavnou a cílenou prací s veřejností, jejímž cílem je prosazování 

marketingových cílů a vyváření komunikace mezi oběma stranami obchodního aktu. PR 

se dle zaměření na jednotlivé stakeholdery dělí na různé dílčí aktivity. Příkladem může 

být komunikace s místními komunitami, která jsou označovány jako community 

relations, dále komunikace s investory - investor relations. Dalšími dílčími aktivitami 

jsou např. komunikace se zaměstnanci jako forma interní komunikace,  

nebo komunikace se zákonodárci a státními úředníky označovaná jako public affairs 

nebo government relations. Stejně jako mají PR svoje specifika podle zaměření na 

jednotlivé stakeholdery, má také specifika s ohledem na sektor, ve kterém jsou PR 

použity, jsou to např. finanční PR, farmaceutické PR nebo politické PR (Halada, 2015). 
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Podpora prodeje 

 

Přestože je podpora prodeje, jakožto neosobní forma komunikace, často zařazována na 

pomyslnou druhou pozici v žebříčku důležitosti její role jako komunikační strategie, 

realita je taková, že v řadě vyspělých zemí její výdaje zdaleka převyšují výdaje na 

reklamu. Zásadním rozdílem mezi reklamou a samotnou podporou prodeje je to,  

že reklama pouze podněcuje k nákupu prodávaného produktu nebo služby, na rozdíl od 

podpory prodeje, která stanovuje konkrétní a jednoznačný motiv koupě dané služby 

nebo produktu. Obecně pak můžeme říci, že samotná podpora prodeje je složena  

ze souboru marketingových aktivit, které společně podněcují kupní chování spotřebitele 

a zároveň motivují personál zainteresovaný v prodeji produktu nebo služby. Přikrylová 

(2010) ve své knize Moderní marketingová komunikace zmiňuje, že podle cílové 

skupiny, na kterou je podpora prodeje zaměřena, lze strukturovat následující typy 

podpor: 

 

• Spotřební podpora prodeje 

• Obchodní podpora prodeje 

• Podpora prodeje obchodního personálu 

 

Přímý marketing 

 

Přímý marketing v angličtině označován jako direct marketing má za cíl vybudovat 

dlouhodobé pevné vztahy se zákazníky, stejně jako získat okamžitou odezvu. Dosahuje 

toho v rámci přímě komunikace s cíleně vybranými individuálními zákazníky. Jedná se 

o sloučení jednotlivých marketingových nástrojů jako jsou reklama, podpora prodeje, 

výzkum trhu atd. v jeden proces. V následující tabulce jsou zaznamenány výhody 

přímého marketingu pro obě strany obchodního procesu čili zákazníka a prodávajícího. 
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Tabulka 2  Výhody a nevýhody přímého marketingu 

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA VÝHODY PRO PRODÁVAJÍCÍHO 

Jednoduchý a rychlý nákup Osobnější a rychlejší oslovení zákazníků 

 

Pohodlný výběr zboží 

 

Přesné zacílení 

 

Široký výběr zboží 

 

Budování dlouhodobých vztahu se 

zákazníky 

Důvěryhodnost komunikace 

 

Měřitelnost odezvy reklamního sdělení a 

úspěšnost prodeje 

Zachování soukromí při nákupu 

 

Utajení před konkurencí 

Interaktivita – možnost okamžité odezvy 

 

Alternativa osobního prodeje 

 

 

Zdroj: zpracování dle Přikrylová, Jahodová, Moderní marketingová komunikace, 2010, str. 95 

 

3.5. Finanční plán podniku 

 

Finanční plán, resp. jeho koncept vychází z finančního plánování státu, tedy státního 

rozpočtu. Finanční plánování podniku je tak v mnoha aspektech velice podobné 

finančnímu plánování na úrovni státu. Obecně lze finanční plánování definovat jako 

soubor určitých činností, které mají za cíl předpovídat výsledky finančních  

a investičních rozhodnutí podniku, tedy finanční plán. Finanční plán je tedy důležitým 

nástrojem pro řízení podniku z pohledu hospodaření s financemi a zároveň je nutným 

nástrojem pro srovnání cílů podniku s reálnými výsledky, které podnik za určité 

sledované období vykázal. Jeho primárním cílem je tedy zajišťovat finanční stabilitu 

podniku a plánovat finanční a investiční rozhodnutí tak, aby podnik dosahoval 

dlouhodobé prosperity. 
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Výkaz zisku a ztrát 

 

Výkaz zisku a ztráty je účetní výkaz, jenž sleduje výsledky hospodaření podniku. 

Základním procesem v podniku, resp. samotným důvodem jeho existování je tvorba 

produktu, případně služby. Následný prodej produktu nebo služby přináší podniku 

výnos. S výrobou a následným prodejem podniku vznikají náklady, jelikož dochází ke 

spotřebě výrobních faktorů (Schollerová,2012). 

 

 

Výnos 

 

Výnos je peněžní vyjádření výsledků hospodaření podniku – nezáleží na tom, zda byla 

provedena skutečná peněžní transakce (tj. zda za dodaný výrobek nebo dovedenou 

službu bylo skutečně zaplaceno.) 

 

Náklad je peněžním vyjádřením spotřeby podniku – opět bez závislosti na tom,  

zda skutečně proběhla peněžní transakce. 

 

Výkaz zisku a ztráty obsahuje tzv. tokové veličiny, sleduje vždy výnosy a náklady 

vztahující se k určitému období (v průběhu celého období), je proto nutné znát začátek  

a konec období, za které se VZZ sestavuje. Obvykle to bývá kalendářní rok 

(Schollerová,2012, str.21). 

 

Rozvaha 

 

Rozvaha je, stejně jako výkaz zisku a ztráty, účetním výkazem. Rozvaha má bilanční 

formu, ve které je na straně jedné zaznamenán veškerý hmotný i nehmotný majetek 

podniku označovaný jako aktiva podniku a na straně druhé jsou veškeré zdroje 

financování těchto aktiv, tzv. pasiva. Běžně se rozvaha podniku sestavuje k poslednímu 

dni daného kalendářního roku. Již zmíněná levá strana oné bilance, kde je zaznamenán 

veškerý majetek podniku zobrazuje majetkovou situaci podniku, z této situace jsme 

schopni určit následující: konkrétní druh majetku a jeho hodnotu, opotřebení majetku 
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podniku, jak rychle se majetek v podniku obměňuje a celková optimálnost rozložení 

majetku podniku. Na druhé straně rozvahy jsou zaznamenány pasiva, jinak řečeno 

zdroje financování podniku. V této části identifikujeme v jakém poměru je majetek 

podniku financován a to mezi vlastními a cizími zdroji. Zároveň nám pasiva podniku 

mohou nastínit, jak si podnik vedl v minulých obdobích, díky informaci jakého zisku 

podnik dosáhl a jak jej následně rozdělil nebo naopak jak je podnik schopen dostát 

svým závazkům. Jak již pojmenování bilanční forma účetního výkazu napovídá, 

celkové hodnoty obou stran rozvahy musí být vždy rovné (Růžičková, 2019). 

 

 

Cash flow 

 

Posledním z účetních výkazu, kterým se budu v kapitole jim věnovaným zabývat je 

výkaz cash flow. Jak již název napovídá, jedná se o výkaz toků peněžních prostředků 

v podniku v daném účetním období. Příjmy a výdaje, které ten výkaz sleduje jsou v něm 

následně rozděleny do na provozní, finanční a investiční činnosti podniku (Kožená, 

2007). 

 

Kalkulace 

 

Hradecký, Lanča a Šiška (2008) tvrdí, že kalkulace je nástrojem, který slouží k určení  

a stanovení nákladů jednotlivých výkonů v podniku a díky tomu je poté podnik schopný 

určit výslednou cenu prodávaného výrobku nebo služby. Základními funkcemi 

kalkulací v podniku jsou následující: 

• Jedná se o základní informační podklad pro řízení nákladů jednotlivých výkonů 

v podniku, 

• slouží také pro plánování a následnou kontrolu v operativním řízení v podniku, 

• jsou významným podkladem pro rozhodování o struktuře sortimentu 

produkovaných služeb a výrobků podniku, 

• jsou zásadním prvkem v procesu rozhodování v rámci cenové politiky. 
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Obrázek 3 Bod zvratu 

Bod zvratu 

 

Jedná se o stav, kdy podnik vytvoří takové množství produkce, při kterém nevzniká pro 

podnik žádný zisk, ale ani ztráta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Šafrová Drášilová (2019, s. 218) 

 

Na ose X je znázorněné množství produkce, na ose Y pak množství peněz uvedené 

konkrétně zde v české koruně. FC jsou fixní náklady, logicky konstantní - nemění  

se množstvím produkce. VC jsou variabilní náklady jejíž hodnota je součinem množství 

produkce Q a hodnotě variabilních nákladů na jeden produkt. Součtem obou těchto 

nákladů jsou náklady celkové, označené jako TC. Varianta TC+I je součtem celkových 

nákladů a poměrné části nákladů investičních. TR jsou poté celkové příjmy a vypočítají 

se jako součin množství produkce Q a ceny. Samotný bod zvratu je na grafu označen 

jako BEP. 
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Vzorec pro výpočet bodu zvratu je následující: 

 

𝑄 =
𝐹𝑁

(𝑝 − 𝑏)
 

 

FN -  fixní náklady 

p - cena za kus 

b - variabilní náklady na ks  

Q  - množství produkce (Šafrová Drášilová, 2019). 

 

3.6.  Zdroje financování podniku 

 

Vlastní zdroje 

 

• zisk - nejčastěji používaný vlastní zdroj financování podniku 

• odpisy  

• vklady vlastníku podniku - základní kapitál podniku 

• ostatní vlastní zdroje - např. prodej dlouhodobého majetku podniku 

 

Cizí zdroje 

 

• zákonné rezervy podniku 

• závazky vůči státu 

• závazky vůči zaměstnancům 

• bankovní úvěr 

• nebankovní zdroje financování - např. dotace od států, emise cenných papírů 

(Vochozka, Mulač, 2012). 
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3.7. Zakladatelský rozpočet 

 

Jak ve své publikaci uvádí Šiman a Petera (2010), účelem zakladatelského rozpočtu 

podniku je: 

 

• Vypočítat a určit hodnotu kapitálu pro založení podniku a zahájení podnikání, 

• stanovit strukturu kapitálu, 

• prověřit reálnost zajištění kapitálu. 

 

Při sestavování zakladatelského rozpočtu je třeba řídit se zásadami jako jsou: 

 

• Specifikace a kvantifikace veškerých výdajů a příjmů spojených se založením 

podniku a zahájení podnikání, 

• držet se minimální hodnoty příjmů a naopak maximální hodnoty výdajů, 

• zpracovat scénáře (pesimistický, realistický a optimistický) peněžních toků 

v podniku. 

 

3.8.  Riziková analýza 

 

Jedná se o součást tradičních metod analýz podniku. Jedná se o formu předjímání 

veškerých možných forem rizik, které mohou nastat a podnik ovlivnit. Dále se hodnotí 

dopad těchto rizik na podnik a zásadním prvkem analýzy je hledání způsobů jak rizika 

eliminovat, případně jak minimalizovat jejich dopad na podnik. Prvním krokem této 

analýzy je stanovení seznamu možných rizik, ohodnocení těchto rizik z hlediska 

pravděpodobnosti vzniku a míry dopadu na podnik. Následně je třeba se zaměřit  

a zkoumat rizika, která byla určena jako ta s největším dopadem na podnik a nejvyšší 

pravděpodobností vzniku (Křivánek, 2019).  

 

 

 

 

 



34 

 

 

Obrázek 4 Tabulka míry rizika 

 

 

Zdroj: Křivánek 2019 

 

Tabulka 3 Rizika 

Význam rizika Čís. vyjádření Vysvětlení důsledku 

katastrofický od 4,1 do 5,0 
ztráta majetku, 

podnikání/významná ztráta 

velmi významný od 3,1 do 4,0 

významná ztráta, soudní 

spor, významné poškození 

majetku 

významný od 2,1 do 3,0 
vyžaduje okamžité řešení 

situace 

drobný od 1,1 do 2,0 ovlivňuje pouze dílčí aktivity 

téměř neznatelný od 0,1 do 1,0 
neovlivňuje znatelné 

fungování 

 

Zdroj: Křivánek 2019 
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3.9.  Metody hodnocení investic 

 

Pro bakalářskou práci jsem zvolil následující dvě metody hodnocení investic. Jedná se o 

metodu čisté současné hodnoty a metodu vnitřního výnosového procenta. 

 

Čistá současná hodnota 

 

Jedná se o finanční veličinu, která vyjadřuje celkovou současnou hodnotu veškerých 

peněžních toků, které souvisí s konkrétní investicí. Její výpočet je následovný: 

 

NPV = současná hodnota budoucích peněžních toků - počáteční výdaje 

 

Vnitřní výnosové procento 

 

Tato finanční veličina je určená pro zodpovězení otázky "Jaká je očekávána míra 

návratnosti dané investice?". Má za úkol vyhledat takovou úroveň diskontní míry,  

která zajistí, že současná hodnota očekávaných peněžních toků bude identická,  

jako počáteční výdaje investice.  

 

Výpočet VVN:    

𝑉𝑉𝑃 =  𝒊𝒏 +  
Č𝑆𝐻𝑛

Č𝑆𝐻𝑛 − Č𝑆𝐻𝑣

∗ (𝑖𝑣 − 𝑖𝑛) 

 

Kde: 

VVP – vnitřní výnosové procento  

iv – vyšší hodnota požadované výnosnosti 

in – nižší hodnota požadované výnosnosti 

ČSHv – čistá současná hodnota při vyšší požadované výnosnosti 

ČSHn – čistá současná hodnota při nižší požadované výnosnosti (Scholleová, 2009) 
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

4.1. Charakteristika trhu akvaristických potřeb 

 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral významné akvaristické prodeje v hlavním 

městě Jihomoravského kraje, Brně. V této kapitole stručně nastíním vývoj akvaristiky  

i ve světě, celkově pak její vznik a počátky. V další podkapitole se pak budu věnovat 

vývoji toho oboru chovaní zvířat u nás v České republice. 

 

4.2. Historie akvaristiky ve světě 

 

Pokud by jsme měli hledat prvopočátky akvaristiky jako takové, je třeba se ohlédnout 

do historie velice hluboko a to až do samotného pravěku. V této době, konkrétně  

v mladší době kamenné byly ryby využívány primárně jako zdroj potravy pro tehdejší 

předky dnešního lidstva. První zmínky o akvaristice, jakožto cílenému chovu ryb  

v zajetí sahají do  pomezí let 2600 až 2400 před naším letopočtem a to konkrétně do 

tehdejší města Lagaš, nacházejícího se v říši Mezopotámské. Ovšem šlo pouze o chov 

ryb za účelem udržení zdroje potravy a ne akvaristiku, jako takovou. (Hoffmann, 

Novák,1998, str. 5) 

 

Jakožto národ často vyobrazující zvířata, jako živočichy posvátné, pak ryby chovali  

v okolí svých obydlí a chrámů Egypťané, pro které platil v těchto dobách zákaz lovu 

těchto posvátných živočichů. Ryby nejčastěji vyobrazované ve freskách Egypťanů byli 

např. rypouni a druhy sladkovodních ryb žijících v řece Nilu. Mimo jiné zmiňovaný 

rypoun nilský, dravá sladkovodní ryba dorůstající se velikosti přes jeden metr v délce,  

je dodnes chráněným druhem ryby. (Hanel, 2002, str.12) 

 

Obdobou dnešních zahradních jezírek, ovšem v té době s dvojím užitkem, byly římské 

pisciny. Pisciny byly kamenné bazénky, které původně sloužily k účelům spíše 

lázeňským. Římané ovšem tato drobná kamenná jezírka začali využívat k chovu 

různých druhů ryb a jako dvojí požitek jim pak sloužila možnost ryby před samotnou 

konzumací pozorovat. (Frank, 2007, Str. 32) 
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4.3. Vývoj akvaristiky na našem území 

 

V období první poloviny 19. století, po rozšíření Darwinovy evoluční teorie, vyvstal na 

povrch zvýšený zájem o poznaní přírody a živočichů v ní žijících. Toho fenoménu 

využili lidé, kteří měli zájem o rozšíření povědomí veřejnosti a o vzájemné souvislosti 

živočichů a rostlin vyskytujících se ve vodním prostředí. K tomuto účelu byly v této 

době poprvé využity dnes již notoricky známe skleněné vodní nádrže - akvária.  

(Olive, 1958, str.1). 

 

Jak již tomu v historii jakéhokoliv odvětví zájmů bývá, i u akvaristiky měla velký podíl 

na rozšíření zájmu a povědomí o tento obor literatura. Jako zásadní se dle historických 

odkazů jeví býti publikace "Akvárium, jeho živočišstvo a rostlinstvo - návod ke 

zřizování, oživování a ošetřování akvárií a terárií" od autora J. Kafky, která byla vydána 

v roce 1884. 

 

Co se týče zmínek a dnes již běžném způsobu zásobování akvaristického prodeje - 

importu, historicky se o něj zasadil český fotograf a cestovatel bulharského původu, 

Enrique Stanko Vráz. Ten z jedné ze svých cest po Asii, o které následně vydal  

i cestopis "V Siamu, v zemi bílého slona", přivezl na naše území dnes velmi populární 

druh ryby, bojovnici pestrou (kurzíva Betta splendens). Jednalo se o první import 

tropicky žijícího druhu akvarijní ryby na naše území. 

 

4.4. Současná situace na trhu akvaristických prodejen 

 

Z hlediska velikosti lze rozdělit dnešní subjekty podnikající na trhu s akvaristikou na 

kategorie velké řetězce a menší obchody, tzv. speciálky. Co se týče velkých obchodních 

řetězců, které nabízejí jako součást svého sortimentu akvaristické zboží a v akváriích 

chované živočichy, jsou na českém trhu asi dvě nejzásadnější jména a to Pet Center CZ 

s.r.o. a Super Zoo s.r.o.. Jak název těchto právních subjektů napovídá, jedná se 

společnosti s ručeným omezeným. Co se do základního kapitálu společností týče, 
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společnost Super Zoo disponuje základním kapitálem ve výši 1 milion českých korun  

a společnost Pet Center CZ má dle dostupných informací základní kapitál ve výši  

7,3 milionu korun českých. Pro jednoduchost srovnání těchto dvou největších firem na 

českém trhu s potřebami pro zvířata, jsem připravil následující tabulku, kde jsou 

všechny základní parametry z hlediska záměru mé bakalářské práci zaznamenány. 

 

4.5. Typy prodejen nabízejících akvaristické zboží 

 

Zverimexy 

 

Jedná se o obchody, které prodávají různé druhy zboží potřebné pro chov širokého 

spektra domácích mazlíčku. V předchozí kapitole jsem zmiňoval dva největší české 

řetězce prodejen chovatelských potřeb Pet Center a Super Zoo. Dle dostupných 

informací a na základě mého vlastního průzkumu se v současné době v Brně nachází 

celkem 13 prodejen řetězce Pet Center a v těsné blízkosti Brna, konkrétně  

ve Šlapanicích se nachází prodejna sítě Super Zoo. Je z uvedených prodejen sítě Pet 

Center a  honosí se titulem "akvaristická speciálka", což ve své podstatě samo značí,  

že konkrétní prodejna se sídlem v  obchodním seskupení na ulici Řípska v Brně Slatině, 

je zaměřená výhradně na zboží a živočichy žijící právě ve vodním prostředí. 

 

Akvaristické prodejny 

 

Akvaristické prodejny jsou kamenné obchody, které mají své zboží zcela, nebo alespoň 

z drtivé většiny zaměřeno právě na akvaristiku. Asi nejznámějším obchodem tohoto 

typu v Brně je kamenný obchod Sklorex, který se nachází v městské části Židenice. 

Jedná se o obchod s bez nadsázky nejširším sortimentem akvaristického zboží,  

které si budeme specifikovat v následujících kapitolách, stejně jako nejširším možným 

sortimentem akvarijních živočichů. Dalším obchodem toho typu, je obchod,  

který zastoupil druhou pozici dle respondentů dotazníku je obchod Hornbach,  

který má akvaristické zboží pouze jako doplnění sortimentu. 
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Graf 2 Hlavní konkurence  

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

Graf 3 Povědomí o konkurenci 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 
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Burzy 

 

Asi nejznámější Brněnskou burzou je pravidelně se konající akce v konferenční budově 

komplexu BVV (Veletrhy Brno a.s.), obligátně nazvaná Aquatera Brno. Jedná se o akci 

probíhající v pravidelných intervalech, kde různí chovatelé vystavují svoje odchované 

akvarijní živočichy, stejně jako akvarijní rostliny, příslušenství a dekorace. Slibně 

sekundující je poté burza pravidelně konaná v bývalém líšeňském divadle, dnes již 

školícím centru České barmanské asociace v Brně, Líšni. Pokud mám vyjádřit vlastní 

zkušenost s oběma těmito akcemi, za mě preferuji burzu konající se v Líšni.  

Jedná se o akci ne tolik propagovanou, ovšem o to kvalitnější co do organizace  

s příjemným bonusem v podobě pravidelné prezentace na zvolené téma a celkovým 

završením akce v podobě tomboly o zajímavé ceny.  

 

4.6. Sortiment akvaristické prodejny 

 

Nádrže 

 

Stejně jako dům se staví od základu, je tomu obdobně i v akvaristice. Nádrž jakožto 

první věc první věc, která většinu lidí napadne při zmínce o akvaristice je často 

diskutované téma. Toto téma lze uchopit z dvou různých konců. Co do technické 

stránky věci, nádrž může být vyrobena ze dvou základních materiálů, těmi jsou sklo 

nebo akryl. Významným rozdílem mezi těmito matriály je způsob spojení jednotlivých 

panelu. Skleněná akvária, vyráběná ze širokého spektra skel, lišícími se nejen tloušťkou 

skla, ale i jeho fyzikálními vlastnostmi, lomem světla atd., jsou z většiny lepena lepidly 

na bázi silikonu. Zatímco akvária, resp. nádrže vyrobené z akrylu jsou lepeny 

přípravkem fungujícím na bázi chemické reakce samotného materiálu, ze kterého je 

nádrž vyrobena. Akvaristika dnešní doby nabízí nespočet různých variant nádrží, 

lišícími se především tvarem, objemem, kvalitou zpracování, materiálem, ale i například 

již zmíněným lomem světla v nádrži. Existuje nespočet výrobců nabízejících tzv. 

akvarijní sety, ve kterých je zahrnuta nádrž, skřínka pod nádrž a základní vybavení 

akvária. Stejně tak existuje v dnešní době možnost nechat si nádrž na zakázku vyrobit 

např. u sklenáře, nebo přímo v obchodě prodávajícím akvaristické zboží. 
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Topná tělesa 

 

Ve stručnosti řečeno, jedná se o součást standardní výbavy akvarijní nádrže,  

sloužící k regulaci teploty, ovšem pouze ve smyslu ohřevu, nikoliv jejího chlazení. 

Stejně jako tomu je u nádrží, i u topných těles rozlišujeme velikosti a s nimi spojený 

výkon, který je třeba uzpůsobit velikosti nádrže, aby se zapříčinilo výkyvům v teplově 

vody v nádrži.  Důvodů použití topného tělesa v nádrži je hned několik, počínaje 

výkyvy v teplotě v místnosti, kde je nádrž umístěna a konče individuální potřeby na 

teploty živočichů v nádrži žijících, zde je třeba zdůraznit, že většina akvarijních 

živočichů prodávaných v obchodech je tropického původu a mají tedy určité požadavky 

na teplotu vody. 

 

Akvarijní filtry 

 

Filtry v akvaristice jsou také jedním z velmi diskutovaných témat. Funkce akvarijního 

filtru je ovšem často špatně pochopena. Primární funkce akvarijního filtru, ať už jde o 

filtr vnitřní nebo vnější, jsou funkce biologické, chemické a mechanické. Biologická 

funkce filtru je poté jeho funkcí nejdůležitější. Díky obsahu důležitých nitrifikačních 

bakterií, které se usadí na filtračním materiálu uvnitř filtru, plní filtrace důležitou úlohu 

přeměny toxických látek na látky zcela bezpečné. Chemická a mechanická funkce 

zajišťují především čirost vody v nádrži. 

 

Osvětlení nádrže 

 

Dnešní doba moderních technologií nabízí nespočet možností i v segmentu osvětlení 

nádrže. Obecně je třeba říci, k čemu samotné osvětlení nádrže slouží. V nádrži,  

která bude lahodit oku a zároveň bude vyhovovat živočichům v nádrži žijícím, je třeba 

mít dostatek akvarijních rostlin. Pro správnou funkci a biologickou rovnováhu v nádrži, 

je třeba zvolit vhodné osvětlení tak, aby pokud možno co nejbližším způsobem 

simuloval sluneční svit. Rostliny v nádrži pak přeměňují díky fotosyntéze přebytečný 

oxid uhličitý, vznikající vylučovacími procesy akvarijních živočichů, na kyslík a zásobí 
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tak mimo jiné vodu v nádrži dostatečným množstvím kyslíku pro životně důležitým pro 

žijící osádku akvária. V dnešní době je ve zkratce na výběr ze dvou zdrojů pro osvětlení 

nádrže. Prvním z těchto zdrojů jsou zářivkové trubice, které za sebou mají úspěšnou 

historii a druhým nově a rychle se rozvíjejícím trendem je osvětlování nádrže pomocí 

LED osvětlení. 

 

Ostatní sortiment 

 

V předchozích bodech jsem přiblížil ty nejdůležitější prvky výbavy pro akvaristiku. 

Ovšem sortiment akvaristických prodej je mnohem obsáhlejší. V bodech proto stručně 

vyjmenuji ostatní druhy zboží, které běžná prodejna nabízí. Jedná se o: 

 

• Krmiva, léčiva a přípravky na chemickou úpravu vody v nádrži, 

• CO2 sety pro dodatečné přidávání oxidu uhličitého v plynné formě do akvária, 

• hnojiva pro akvarijní rostliny, 

• literatura, 

• dekorace, kameny, kořeny, substráty, písky a jiné. 
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5. Analýza podnikatelského prostředí 

 

5.1. Porterův model 

 

V následující části rozebereme veškeré prvky Porterova modelu, specificky zaměřené 

na projekt akvaristické prodejny. 

 

Stávající konkurence 

 

Asi největší současnou konkurenci mého projektu vidím jako již několikrát zmiňovanou 

prodejnu Sklorex. Tato prodejna je na trhu již přes deset let a tak si dokázala získat řadu 

stabilních zákazníku. Velkou konkurenční výhodu na straně mého projektu ovšem 

vidím v nedostatečné propagaci z pohledu konkurence, stejně jako absenci na 

akvaristiku zaměřených seminářů, které mají dvojí význam, přilákat zákazníky a hlubší 

význam a to lidem něco předat. Co se týče konkurence ze strany zverimexů, potažmo již 

zmíněných větších řetězců, jedná se o konkurenci silnou, ovšem příliš obecně 

zaměřenou a hlavně často cenově velmi nadhodnocenou. 

 

Nová konkurence 

 

Prodejna s akvaristickými potřebami a živočichy patří mezi velmi specifické 

podnikatelské záměr, pokud mám mluvit otevřeně, doufám že do toho projektu člověk 

nevstupuje pouzr za vidinou zisku. Právě proto věřím, že konkurence na tomto trhu je v 

současné době na svém pomyslném vrcholu, jinými slovy nepředpokládám vstup 

nových subjektů na tento malý a do velké míry již nasycený trh. 

 

Vliv odběratelů 

 

Z pohledu konkurence a s tím souvisejícího vlivu odběratelů se věc má následovně.  

Jak jsem již zmínil v předchozím částech práce, budovaná prodejna resp. zmínění 
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podnikatelský záměr nemá cíl vstoupit na trh a porazit současnou konkurenci.  

Jedná se spíše o otevření prodejny, která se zaměří na odběratele z užšího okruhu a bude 

tyto zákazníky současně směřovat tak, aby se nejednalo pouze o výdejnu zboží,  

ale o obchod s profesionálním poradenstvím. Jako příklad mohu uvést např. způsob 

jednání větších řetězců, kde se v první řadě učí obsluha primárně prodat zákazníkovi 

produkt a jeho doplňky. Toto je z pohledu podnikatele naprosto správné, ale v rámci 

odlišnosti podnikání tohoto druhu, to je právě prodej živých tvorů, je třeba klást důraz 

na podmínky, ve kterých má konkrétní živočich správně žít a prosperovat.  

Proto paradoxně prodejna nebude mít konkurenci ve velkých obchodních sítích,  

ale právě v menších podnicích s kvalitním servisem. 

 

Vliv dodavatelů 

 

Co se týče vlivu dodavatelů, můžeme je v tomto případě rozdělit na dvě skupiny. První 

skupinou jsou dodavatelé živé složky nabídky prodejny. V tomto případě je vliv velký  

a to ve smyslu přístupu k chovu, kvality a primárně zdraví dodávaných živočichů. 

Druhá kategorie je kategorií zboží, v této části se bude spíše spoléhat na samotnou 

reklamu a renomé značky zboží dodávaného. 

 

 

Substituční produkty 

 

Jak již název napovídá substituční produkty jsou produkty, které mají funkci náhrady 

původního produktu. V případě záměru otevření akvaristické prodejny můžeme tyto 

substituty opomenout a to z důvodu, že jak bylo již zmíněno a opakováno, prodejna 

bude svoji značku stavět primárně na prodeji akvarijních živočichů a proto, věřím,  

že dosud nejsou a v budoucnu ani substituční produkty nevzniknou. 
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5.2. SWOT analýza 

 

Níže provedeme SWOT analýzu zaměřenou na zvolený podnikatelský záměr. 

 

 

Silné stránky 

 

• kvalifikace zaměstnanců 

• vzdělávání zákazníků 

• kvalita nabízených služeb a zboží 

• kompletní servis v případě objednávky služby založení akvária 

 

Slabé stránky 

 

• Nízká frekvence pěších 

• Blízkost hlavní konkurence 

 

Příležitosti 

 

• Moderní prostředí 

• Dostatek parkovacích míst 

• Blízkost hlavního dopravního uzlu 

• Blízkost hlavní silnice 

• Dobrá dostupnost MHD 

• Blízkost hlavní české dálniční tepny D1 

 

Hrozby 

 

• Nedostatek zaměstnanců 

• Velké provozní a startovní náklady 

• Nízká návštěvnost 
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5.3. PEST analýza 

 

Následuje PEST analýza se zaměřením na hlavní faktory ve vztahu oboru podnikání 

našeho projektu. 

 

Politické a legislativní faktory 

 

Mezi tyto faktory jako podnikatel řadím především dodržování legislativy daného státu, 

sledování aktuálního politického dění, vznik/zánik nových zákonů, případně jejich 

novelizace. Jako společnost s ručením omezením bude prodejna odvádět 19% daň 

z příjmu právnických osob a dále 15% daň při vyplácení fyzických osob.  

 

Při chodu prodejny je také důležité řídit se určitými právními zákony a to především 

zákonem o daních, zákonem o obchodních korporacích, zákoníku práce a občanského 

zákoníku.  

 

Ekonomické faktory   

 

Mezi základní ekonomické faktory řadíme míru nezaměstnanosti, vývoj HDP a inflaci. 

Česká republika se obecně řadí mezi státy s nižší mírou nezaměstnanosti, nicméně 

aktuální situace s COVID-19 tuto míru navýšil. Tato skutečnost by mohla být přínosem 

pro podnik při hledání nových zaměstnanců do prodejny. Míra nezaměstnanosti 

v Jihomoravském kraji se dle Českého statistického úřadu pohybuje okolo 4,06%. 

 

Dalším důležitým faktorem je HDP tedy hrubý domácí produkt, představující stav 

národního hospodářství. Podle Makroekonomické predikce z listopadu 2019 je růst 

české ekonomiky příznivější, než bylo očekáváno a ekonomika mohla v roce 2020 

vzrůst o 2%. Tato predikce bude pravděpodobně opět ovlivněna současnou situací,  
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Obrázek 5 Prognóza ČNB 

dle ČNB je nejistota budoucího vývoje mnohem vyšší, než bylo predikováno v minulém 

roce. Tuto skutečnost zobrazuje následující graf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Prognóza ČNB. Česká národní banka [online]. 2020 [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/ 

 

Tabulka 4 ČNB HDP 

Ukazatel Rok Ve výši 

Meziroční růst reálného 

HDP 

2020 -8,0% 

2021 4,0% 

Zdroj: vlastní zpracování dle cnb.cz 

 

Sociokulturní faktory 

 

Mezi sociokulturní faktory řadíme především demografické faktory daného státu, tedy 

hustota osídlení, životní úroveň, zvyky, vzdělanost kupujících atd. Vzhledem 

k zaměření podniku, je nejrelevantnější faktor životní úroveň obyvatelstva a hustota 

osídlení.  

 

 

 

https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/
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Technicko-technologické faktory  

 

Obecně můžeme říct, že technologie se neustálé vyvíjí a jinak tomu není ani ve světě 

akvaristiky. Vzhledem k zaměření prodejny je třeba neustále držet krok s technicko-

technologickým rozvojem a to například v oblasti filtrace vody pro akvarijní nádrže, 

osvětlení. 

 

Dále je také důležité, aby podnik zlepšoval komunikační a informační technologie, 

neboť zákazníci často upřednostňují nákup přes internetový obchod.  
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6. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

6.1. Podnikatelský subjekt 

 

Podnikatelský záměr mé Bakalářské práce má za cíl založení a následující úspěšný 

provoz akvaristické prodejny ve městě Brně. Prostory splňující požadavky jsou volné v 

městské části Židenic. Konkrétně se pak jedná o komerční prostory k pronájmu, 

nacházející se v polyfunkční budově Nová Osada na adrese Gajdošova 7, Brno. Místo 

má výhodu v blízkosti dopravní uzlu Stará osada a je umístěno v těsné blízkosti hlavní 

silnice, kde se často tvoří kolony a lidé tak budou mít čas pozorovat svoje okolí a tím 

vznikne větší prostor pro přilákání zákazníku na základě reklamních poutačů.  

Budova disponuje vlastním parkovištěm, nacházejícím se v její těsné blízkosti. 

 

6.2. Předmět podnikání  

 

Hlavním předmětem podnikání prodejny bude prodej akvarijních živočichů,  

s tím spojený prodej akvaristických potřeb. Nabídka akvarijních živočichů začínaje od 

malých korýšů jako jsou sladkovodní krevety a konče u větších dravých sladkovodních 

ryb bude hlavním těžištěm konkurenční výhody prodejny. Co se týče neživé části 

nabídky prodejny, bude obsahovat akvarijní nádrže příp. celé akvarijní sety, kvalitní 

akvarijní filtry, akvarijní osvětlení, topná tělesa, krmiva, léčiva a veškerý běžný 

sortiment. Konkurenční výhodou by kromě širokého výběru akvarijních živočichů měly 

být i pravidelné semináře na témata s akvaristikou úzce spojená. 

 

6.3. Cíle prodejny 

 

Hlavním cílem prodejny je získat a stabilizovat co největší počet stálých klientů. 

Akvaristika je spotřebním koníčkem a tak je jisté, že pokud si do prodejny najde cestu 

zákazník a budou uspokojeny jeho potřeby a očekávání, bude se tento člověk vracet. 

Hlubším cílem prodejny je pak rozšířit povědomí o krásách akvaristického světa, 
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zejména díky již zmiňovaným pravidelně konaným seminářům. V rámci konceptu 

prodejny je nízká pravděpodobnost rozšíření počtu poboček, ovšem v úvahu připadá 

rozšíření pomocí franšíz, poté by bylo možné podmínit přistup k podnikání způsobem, 

jaký hodlá razit brněnská pobočka a dala by takto přenést satisfakce zákazníku i do 

jiných koutů České republiky. 

 

6.4. Průzkum stávající konkurence 

 

Hlavním konkurentem je opakovaně zmiňovaná společnost Sklorex. Dalšími 

konkurenty velkého typu jsou řetězce jako Pet Center, Super Zoo a Hornbach.  

Pokud začneme od těchto konkurentů, výhodou mého projekt je jednoznačně odbornost 

a na kvalitu kladený důraz. Dále jednoznačně ceny, velké společnosti hřeší na fakt,  

že většina spotřebitelů nebude u sortimentu typu krmivo pro akvarijní ryby řešit cenu. 

Ovšem pokud si běžný akvarista srovná roční náklady, pokud bude veškeré vybavení, 

osádku a krmivo pro ni nakupovat v předražených zverimexech, v porovnání s cenami 

obchodu, pro který je prvořadý servis o klienta a ne pouze zisk na jednotlivých 

položkách z nabídky, dojde k závěru, že se vyplatí dopravit se na místo, kde koupí 

produkty vysoké kvality, za úměrnou cenu s tím, že si bude jist, že zaměstnanec toho 

obchodu mu s čistým svědomím doporučuje vhodný produkt a ne pouze předraženou 

položku, kterou se naučil prodávat na třídenním kurzu pro prodejce ve velkých 

zverimexech. Toho a výsledky mého dotazníku uvedeného v příloze jsou hlavním 

důvodem, proč paradoxně konkurenci většího ražení řadím až na pomyslné druhé místo 

za menším lokálním obchodem. Společnost Sklorex je mi v tomto projektu v první řadě 

vzorem a až na místě druhém konkurentem. V podstatě využívám z mého pohledu 

správného konceptu této společnosti a pouze eliminuji její slabá místa, jako je například 

již zmiňovaný marketing. Zdroj informací je z poloviny tvořen moji vlastní zkušeností  

a z části druhé vychází z mnou sestaveného dotazníku, který jsem dal k dispozici na 

sociální sítě, konkrétně pak na skupiny s akvaristickou tématikou. Zásadním poznatkem 

pak je, že velkou konkurenční výhodou se pro nově založený projekt stává fakt, že jeho 

největší konkurent má otevírací dobu ve všední dny od 9:00 do 18:00 a poté je otevřeno 

pouze v sobotu a to od 9:00 do 12:00. Dozajisté s tím bude mít spojitost fakt,  

že provozovna tohoto typu si žádá jistý čas pro údržbu a to zejména ve smyslu údržby 
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nádrží, v nichž jsou chování akvarijní tvorové, určení k prodeji. Nicméně koncept noční 

údržby, který na jednu stranu přinese náklady na zaměstnance provádějící údržbu v 

noci, přinese v kombinaci s otevírací dobou od 8:00 do 20:00, a to i o víkendu, 

předpokládané tržby u skupiny zákazníku, která se projevila i mezi respondenty. 

 

6.5. Marketingová mix 

 

Marketingový mix se skládá z kapitol zabývajících se produktem, cenou, distribucí  

a konečně komunikací. 

 

6.5.1. Produkt  

 

Kapitolu produkt bych rád rozdělil na základní dvě skupiny a to příslušenství pro 

akvaristy a akvarijní fauna a flora.  

 

Příslušenství pro akvaristy 

 

Pro tuto kapitolu a celkově sortiment pro moji akvaristickou prodejnu byl velkým 

vzorem obchod GreenAqua se sídlem v maďarské Budapešti, který má silnou prezentaci 

na sociálních sítích a pravidelně pořádá akce pro experty z oboru z celého světa.  

Z výsledků mého průzkumu je pak patrné, že většina respondentů by ocenila širší 

sortiment v kamenných prodejnách, které dle statistiky využívají k nákupu nejčastěji. 

 

Nádrže 

 

Klíčovým produktem pro akvaristiku jsou bezesporu nádrže. V prodejně se bude nabízet 

několik základních setů akvárií. Základní stavební kámen pro akvarijní nádrže bude 

značka ADA celým názvem Aqua Desing Amano, což je japonská značka inspirovaná 

zakladatelem tzv. aquascapingu, Takashi Amanem. Akvarijní set poté bude obsahovat 

designovou skřínku pod akvárium, která je pro tento styl specifická a samozřejmě 

samotnou nádrž, která je vyráběna z OptiWhite skla, jež má unikátní lom světla.  
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Tato značka je mezi akvaristy symbolem kvality a má tak i úměrnou cenu.  

Akvarijní sety ADA budou doplněny o akvária německého výrobce Dennerle.  

Opět velice kvalitní značka často užívaná profesionálními designery akvarijních nádrží.  

V neposlední řadě je sortimentu třeba zařadit i cenově dostupné produkty a proto 

poslední značkou prodávaných akvarijních setů bude Juwel, což je německá značka, 

která vyrábí cenově dostupné a stále velmi kvalitní akvarijní sety. V rámci porovnání  

s konkurencí v místě podnikání se tak bude jednat o prodejnu s bezesporu 

nejkvalitnějším sortimentem pro ty nejnáročnější zákazníky. 

 

Akvarijní filtry, topná tělesa a osvětlení nádrže 

 

Dalším klíčovým vybavením nádrže jsou dozajista akvarijní filtry, topná tělesa  

a osvětlení nádrže. V těchto kategoriích sortimentu se opět odkazuji a příklad si beru z 

již zmiňovaného podniku GreenAqua. Počínaje filtry a topnými tělesy budou hrát hlavní 

roli značky Oase, Eheim, JBL a Atman. V sekci osvětlení nádrže pak budou hrát prim 

značky Twinstar, Odyssea, ONF a ADA. V obou případech jde o prémiové značky 

akvarijního vybavení, které nejsou v lokální nabídce běžné. 

 

Ostatní sortiment 

 

V ostatním sortimentu pak budou zahrnuty veškerá prémiová krmiva pro akvarijní 

živočichy, léčiva, CO2 sety, literatura, ale především také dekorace a ostatní potřebné 

věci pro vytvoření snové akvarijní nádrže. Tato sekce bude ze tří zmíněných asi nejvíce 

podobná konkurenci. 

 

Akvarijní fauna a flora 

 

Nejčastější odpovědí na otázku „Co Vám chybí?“, v kontextu sortimentu současných 

akvaristických prodejen, v dotazníku zaslaném do sítě brněnských akvaristů byla 

odpověď „Více druhů ryb/krevet/šneků“. Další nejčastější odpovědí, tentokrát na otázku 

„Který z následujících faktorů je pro Vás rozhodující pro nákup v prodejně a do jaké 

míry?“ byla odpověď „Sortiment akvarijních živočichů“ u které bylo zaznamenáno 
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celkem 35 odpovědí „1“, které na škále 1-5 znamenala, zastupuje pozici nejvíce.  

Z dotazníku tedy jasně vyplývá, že respondentům a tedy potencionálním zákazníku  

v brněnských prodejnách nejvíce chybí širší sortiment akvarijních živočichů. Základním 

kritériem pro uvedení prodejny na trh pro mě bylo, nezávisle na odpovědích 

respondentů dotazníku, široké spektrum nabídky akvarijních živočichů. Cílem prodejny 

je tedy zajistit co nejširší možný výběr akvarijních ryb, plžů, korýšů, ale i akvarijních 

rostlin. Výsadou podniku pak bude zaměření na konkrétní druh akvarijní ryby a to 

Bojovnice Pestré, latinsky Betta Splendens, jejíž chovu se aktivně věnuji již 

několikátým rokem. Jednoznačná vize a zároveň to, čím by se prodejna měla odlišovat 

je právě výběr zmíněných bojovnic. V konkurenčních prodejnách se totiž bojovnice těší 

velké oblibě, ovšem jejich výběr a podmínky, v jakých tyto ryby v prodejnách přežívají, 

jsou značně žalostné. 

 

Graf 4 Faktory ovlivňující nákup 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 
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6.5.2. Cena 

 

Jak jsem již rozebral v teoretické části práce, cena jediný z nástrojů marketingové mixu, 

který přináší prostředky podniku za cenu nulových vstupních prostředků. Cenová 

strategie, kterou prodejna volí se bude zakládat především na servisu, který bude podnik 

zákazníkovi poskytovat. Jinak řečeno tedy nebude cílem maximalizovat zisk na základě 

zvýšené marže na jednotlivých produktech, ale na strategii doplňkových zpoplatněných 

služeb pro zákazníky, a především na vytvoření vztahu se zákazníkem, který logicky 

přinese zisk z budoucích nákupů konkrétního zákazníka.  

 

Z pohledu konkurence je tento přístup odlišný, a to zejména ke vztahu k již zmíněným 

větším podnikům, jako jsou Hornbach, Pet Center a Super Zoo, které figurují v častých 

odpovědích respondentů. Strategie těchto větších firem je získat maximální marži na 

produktu a doplňkovém prodeji. Exemplárním případem jsou tzv. bettária, což jsou 

plastové nádrže, s objemem v rozsahu 1 – 3l a pro člověka na první pohled atraktivním 

designem. Cena této nádrže se pohybu v rozsahu 300Kč – 400 Kč a nádrž je inzerována 

jako ideální prostředí pro chov již zmíněné bojovnice pestré. Opak je však pravdou  

a v jakémkoliv článku, který se zabývá problematikou chovu těchto ryb se čtenář dozví, 

že tyto nádrže jsou pro chov ryb zcela nevyhovující a za cenu, za kterou jsou nabízeny 

může zákazník pořídit nádrž, která bude pro chov těchto živočichů dokonale vyhovující. 

Tento produkt byl mimo jiné několikrát zmíněn v mém dotazníků a v souvislosti s 

otázkou „Co Vám přijde zbytečné“ dotazující se na sortiment akvaristických prodejen. 

 

6.5.3. Distribuce 

 

Lokalita, kterou jsem pro svůj podnikatelský záměr zvolil je dle mého soudu pro 

obchod tohoto typu zcela vyhovující. Jedná se o prostory v budově s názvem „Centrum 

Nová Osada“, která se nachází na ulici Gajdošova v brněnské městské části Židenice. 

Budova se nachází v těsné blízkosti známého brněnského dopravního uzlu, Staré Osady. 

Prostory disponují velikostí 150 metrů čtverečných s možností pronájmů skladovacích 

prostor v objektu budovy s kapacitou dalších 200 metrů čtverečných.  
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Objekt je majitelem pronajímán za měsíční úplatu 15 000Kč a průměrně náklady jsou  

5 000Kč za měsíc. Je třeba ovšem počítat i s měsíční úplatou za pronájem skladovacích 

prostor ve výši 8 000Kč a předpokladem, že průměrné náklady na topení, elektřinu a 

vodu budou pravděpodobně vyšší než u předchozího pronajímatele, kterým byla 

soukromá zubní klinika. Další nutnou položkou, které se budu věnovat v rámci 

finančního plánu podniku bude potřebné vybavení pro provoz prodejny. Vyčíslení 

konkrétních položek tak bude náplní následující velké kapitoly mojí závěrečné práce. 

 

6.5.4. Komunikace 

 

Marketingová komunikace je jedním ze stěžejních bodů, na kterých bude záviset 

budoucí úspěch celého podnikatelského záměru. Jedná se o slabou stránku hlavního 

konkurenta podniku, a tak jsem se rozhodl tuto slabinu využít ve svůj prospěch. Prvotní 

náklady podniku jsou předpokládány již v dosti vysoké výši, a tak je třeba volit 

„levnější“ způsob propagace prodejny. Pro tento účel bude zvolena propagace primárně 

přes sociální sítě, které jsou v dnešní době jedním z nejlepších, ne-li nejlepším 

způsobem propagace nového podniku. Z dotazníku vyplývá, že největší zastoupenou 

skupinou jsou lidé ve věkovém rozmezí 26 až 35 let věku. Tato skupina nejčastěji 

vyžívá sociální sítě jako jsou např. Instagram, Facebook anebo YouTube. Proto je pro 

podnik klíčové, zřídit profil prodejny na všech těchto sítích a ku příkladu natočit 

propagační video na sociální síť YouTube a toto video poté dále šířit za pomoci placené 

reklamy na sociálních sítích Facebook a Instragram. Propagační videa budou obsahovat 

základní informace o sortimentu prodejny, zajímavé návody na zakládání akvárií a 

video návody se základy chovaní různých druhů živočichů v akvarijních nádržích. Dále 

se jeví jako zajímavý způsob propagace podniku i možnost sponzorských darů pro 

osoby na těchto sítích významné a tím propagovat možnost nákupu přímo na prodejně, 

nebo na zřízeném eshopu. 

 

6.6. Marketingový výzkum 

 

V předchozích kapitolách jsem opakovaně zmiňoval mnou vytvořený dotazník, z 

kterého jsem doposud z velké míry čerpal. Dotazování probíhalo zhruba 14 dnů a 
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65%

20%

13.30%

1.70%

Lokalita

V Brně Ve vzdálenosti do 20 km od Brna Ve vzdálenosti 21 – 50 km od Brna Jiné

zúčastnilo se ho 60 respondentů. Způsob distribuce dotazníku probíhal přes již zmíněné 

sociální sítě, a to většinově přes uzavřené skupiny sdílející téma zájmu akvaristika. 

Hlavní poznatky, které dotazník přinesl, tvořily klíčové informace pro formování 

sortimentu a směru zaměření zakládané prodejny.  

 

Dotazník byl nastaven primárně pro obyvatele Brna a jeho blízkého okolí. Právě pro to 

byla v dotazníku použita funkce, která respondentovi, který uvedl, že není z Brna ani 

jeho okolí, poděkovala a dotazník ukončila. Důležitým faktem poté bylo, že 65% z 

respondentů bylo přímo z hlavního města Jihomoravského kraje.  

 

Graf 5 Bydliště respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

Dalším překvapivým faktem dle mého úsudku bylo, že téměř polovina respondentů 

uvedla, že je odbornost zaměstnanců dostatečná. Vysvětluje to ovšem fakt, že převážná 

většina respondentů uvedla, že nejčastěji nakupuje v obchodě Sklorex, nebo Hornbach. 

Tyto dva zmíněné patří i dle mých zkušeností k prodejnám, které zaměstnávají v oboru 

dostatečně vzdělané zaměstnance.  
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Konkurence

49.20%

18.60%

32.20%

0%

Odbornost prodejců 

Ano, odbornost zaměstnanců jedostačující

Ne, myslím si, že by měli mít většípřehled o sortimentu, které nabízejí.

Nevím, sortiment si vybírám sám anepotřebuji jejich radu.

Nevím a je mi to jedno.

Graf 6 Znalost obchodů 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření 

Graf 7 Odbornost prodejců 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření  
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6.7. Finanční plán podniku 

 

Zdroje financování podniku 

Pro účely založení prodejny jsem se rozhodl založit společnost s ručením omezeným. 

Základní kapitál ve výši 200 000Kč bude složen ze 100 % zakládajícím členem a 

zároveň jednatelem společnosti. Prvním krokem je tedy uzavření společenské smlouvy 

formou notářského zápisu, následují další potřebné náležitosti jako je již zmíněné 

složení základního kapitálu, získání živnostenského oprávnění, zápis do obchodního 

rejstříku a následná registrace u finančního úřadu.  

 

Struktura nákladů na založení podniku 

Vzhledem k velké finanční náročnosti nákupu veškerého vybavení potřebného k 

provozu akvaristické prodejny se zakladatel rozhodl financovat záměr z části z vlastních 

zdrojů a z části z úvěru od banky. Pro tento účel zvolil podnikatel tzv. podnikatelský 

úvěr ve výši 500 000Kč a zbývajících 200 000Kč potřebných do celkové sumy 

zafinancoval z vlastních zdrojů. 

 

Tabulka 5 Náklady na založení podniku   Zdroj: vlastní zpracování  

POČÁTEČNÍ NÁKLADY NA ZALOŽENÍ PODNIKU 

Základní kapitál 200 000,- vč. DPH 

Zavedení EET 6 500,- vč. DPH 

Poplatky za poskytnutí úvěru 2 000,- vč. DPH 

Poplatek realitní kanceláře 15 000,- vč. DPH 

Vratná kauce 15 000,- vč. DPH 

Poplatek notáři 4 800,- vč. DPH 

Výpis z trestního rejstříku 100,- vč. DPH 

Souhlas majitele budoucího sídla společnosti 30,- vč. DPH 

CELKEM: 243 430,- vč. DPH  
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Náklady na vybavení prodejny 

 

Následují náklady spojení s vybavením prodejny. 

 

Tabulka 6 Náklady na vybavení prodejny 

NÁKLADY NA VYBAVENÍ PRODEJNY 

60 ks nádrž (150l) 60 000Kč vč. DPH 

Akvarijní osvětlení 30 000Kč vč. DPH 

Filtrační systém 50 000Kč vč. DPH 

Vícepatrový stojan na akvária 50 000Kč vč. DPH 

Pokladna 5 000Kč vč.  DPH 

Bezpečnostní kamery 15 000Kč vč. DPH 

Čidlo pro kontrolu vlhkosti 3 000Kč vč. DPH 

Nábytek 15 000Kč vč. DPH 

Zátěžový koberec 30 000Kč vč. DPH 

Lednice 7 000Kč vč. DPH 

Platební terminál 1 500Kč vč. DPH 

Počítač 20 000Kč vč. DPH 

Účetní program 14 000Kč vč. DPH 

CELKEM:  300 500Kč vč. DPH  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Náklady na nákup prvního zboží 

 

Dalšími náklady, se kterými je třeba počítat jsou náklady na pořízení prvního zboží pro 

následný prodej na prodejně. 
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Tabulka 7 Náklady na nákup prvního zboží 

NÁKLADY NA NÁKUP PRVNÍHO ZBOŽÍ 

Akvarijní ryby 20 000Kč vč. DPH 

Akvarijní rostliny 20 000Kč vč. DPH 

Akvarijní plži a korýši 10 000Kč vč. DPH 

Krmivo 5 000Kč vč. DPH 

Léčiva 5 000Kč vč. DPH 

Akvarijní příslušenství 100 000Kč vč. DPH 

Akvarijní sety 30 000Kč vč. DPH 

Dekorace 5 000Kč vč. DPH 

CELKEM  195 000Kč vč. DPH  

Zdroj: vlastní zpracování  

Náklady na reklamu 

 

Následuje součet počátečních nákladů na reklamu. 

 

Tabulka 8 Náklady na reklamu 

NÁKLADY NA REKLAMU 

Sociální sítě 5 000Kč vč. DPH 

Webové stránky 20 000Kč vč. DPH 

Sponzoring 5 000Kč vč. DPH 

CELKEM 30 000Kč vč. DPH 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Měsíční a roční fixní náklady 

 

V tabulce níže jsou uvedeny měsíční i roční fixní náklady prodejny. 

 

Tabulka 9 Měsíční/roční náklady 

 MĚSÍČNÍ NÁKLADY ROČNÍ NÁKLADY 

Nájem 15 000Kč 180 000Kč 

Energie + voda 10 000Kč 120 000Kč 

Splátka úvěru 7 043Kč 84 516Kč 

Mzdové náklady 66 900Kč 802 800Kč 

Internet 500Kč 6000Kč 

Pojištění 1 000Kč 12 000Kč 

Správa webových stránek 2 000Kč 24 000Kč 

CELKEM  102 443Kč 1 229 316Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Rozvaha 

 

Dále je třeba sestavit rozvahu prodejny, resp. celého podnikatelského záměru.  

Tu nalezneme v tabulce uvedené níže. 

 

Tabulka 10 Rozvaha prodejny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

  

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý majetek  Vlastní kapitál  

Hmotný  286 500Kč 
Základní 

kapitál 
200 000Kč 

Nehmotný 14 000Kč  

Oběžná aktiva  Cizí zdroje  

Zásoby  195 000Kč Bankovní úvěr 500 000Kč 

Peněžní prostředky  131 070Kč  

Časové rozlišení aktiv 73 430Kč 0Kč 

AKTIVA CELKEM  700 000,- 
PASIVA 

CELKEM  
700 000,- 
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Srovnání možností financování cizích zdrojů podniku 

 

Pro srovnání a následný výpočet nákladů spojených s úvěrem jsem si vybral tři banky, 

které nabízeli nejlepší podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru. Banky jsem 

následně srovnal v následující tabulce a u vybrané banky poté spočítal, kolik podnik 

celkově zaplatí vybrané bance na úrocích. 

 

Tabulka 11 Srovnání bank 

Rok Výše dluhu Zaplacené úroky Celkem zaplaceno 

Úroková sazba 7,9% 4,9% 5,9% 

Splatnost úvěru 7 let 7 let 7 let 

Splátka 7 768Kč 7 043Kč 7 280Kč 

Přeplaceno na úrocích 152 530Kč 91 653Kč 111 548Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Equabank.cz, KB.cz, moneta.cz 

 

Ze zmíněných bank pak nejlépe vyšla Komerční banka, která nabízí nejlepší úrokovou 

sazbu a tím pádem pro podnik úvěr s nejnižšími možnými náklady. 
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Průběh splácení úvěru 

 

V následující tabulce je nastíněn vývoj splácení úvěru podniku. Úvěr poskytnutý 

Komerční bankou je ve výši 500 000Kč, jeho splatnost je 7 let a úroková sazba je fixně 

stanovena 4,9% p.a.. Celková částka, kterou podnik zaplatí na úrocích, tedy cena za 

vypůjčení finančních prostředků, je 91 653Kč. 

 

Tabulka 12 Průběh splacení úvěru 

 

Zdroj: vlastní zpracování pomocí finanční kalkulačky 

 

  

Rok Výše dluhu Zaplacené úroky Celkem zaplaceno 

0 500 000Kč 0Kč 0Kč 

1 464 555Kč 13 860Kč 49 304Kč 

2 401 391Kč 35 217Kč 133 826Kč 

3 335 061Kč 53 409Kč 218 348Kč 

4 265 406Kč 68 276Kč 302 870Kč 

5 192 261Kč 79 653Kč 387 392Kč 

6 115 450Kč 87 364Kč 471 913Kč 

7 34 790Kč 91 225Kč 556 435Kč 

8 0Kč 91 653Kč 591 653Kč 
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Plánované tržby 

 

Pro téma plánování tržeb si pro podnikatelský záměr vymezíme tři možné scénáře. 

Prvním ze scénářů bude scénář pesimistický, druhým scénářem bude realistický a třetím 

bude optimistický. 

 

Pesimistický scénář fungování prodejny 

 

Pro pesimistický scénář zvolíme nejnižší možný počet provedených nákupů v prodejně 

za jeden den. V prvním roce podnikání si zvolíme průměrný počet za den provedených 

nákupu na číslo 30 s tím, že průměrná tržba z jedné transakce bude 300Kč. 

V následujících dvou zkoumaných letech počítáme se scénářem, že bude již vytvořen 

vztah se zákazníkem, a tak se průměrný počet obchodů provedených za jeden den 

zvedne o 30% tedy na číslo 39 a následně na číslo padesát. Výsledky provozu za těchto 

podmínek jsou znázorněny v následující tabulce. 

 

Tabulka 13 Pesimistický scénář 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rok 2020 2021 2022 

Počet zákazníků za 

den 
30 39 50 

Útrata na jednoho 

zákazníka 
300Kč 300Kč 300Kč 

Roční tržba 3 240 000Kč 4 212 000Kč 5 400 000Kč 

Náklady na nákup 

zboží ročně 
2 700 000Kč 3 510 000Kč 4 500 000Kč 

Provozní náklady 

ročně 
1 229 316Kč 1 229 316Kč 1 229 316Kč 

Bilance -689 316Kč -527 316Kč -329 916Kč 
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Výsledkem pesimistického scénáře je předpokládaných údaje mezi roční ztráta 

s klesající tendencí. Podnik tedy bude schopen dostávat svým závazkům, ovšem nebude 

dle tohoto scénáře rentabilní po dobu minimálně prvních 3 let od založení. 

 

Realistický scénář fungování prodejny 

 

V rámci realistického scénář budeme počítat s faktem, že kombinace marketingových 

nástrojů a kvalitního servisu pro zákazníka, přinese meziroční nárůst v průměrné útratě 

na jednoho zákazníka a stejně tak větším počtu prodejů na prodejně provedených.  

 

Tabulka 14 Realistický scénář 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Z výsledků bilance je zřejmé, že prodejna začne generovat zisk již na konci prvního 

roku svého provozu a zajímavých čísel se začne dosahovat již na konci třetího roku 

provozu prodejny. 

 

Rok 2020 2021 2022 

Počet zákazníků za 

den 
40 42 59 

Útrata na jednoho 

zákazníka 
350Kč 350Kč 350Kč 

Roční tržba 5 040 000Kč 5 292 000Kč 7 434 000Kč 

Náklady na nákup 

zboží ročně 
3 600 000Kč 3 780 000Kč 5 310 000Kč 

Provozní náklady 

ročně 
1 229 316Kč 1 229 316Kč 1 229 316Kč 

Bilance 210 684Kč 282 684Kč 894 684 Kč 
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Optimistický scénář fungování prodejny 

 

U optimistického scénáře se liší již čísla v prvním roce, oproti tomu, jak to bylo 

v předchozích dvou scénářích. V prvním roce fungování prodejny tak počítám 

s průměrným počtem denně nakupujících zákazníků ve výši 50 a průměrná útrata 

v prvním roce pak na jednoho zákazníka činí 350Kč. Optimisticky zde vidíme i vývoj 

počtu zákazníků a celkové útraty na jednoho zákazníka a to tak, že meziroční nárůst 

bude činit celých 50% v počtu zákazníků. 

 

Tabulka 15 Optimistický scénář 

Rok 2020 2021 2022 

Počet zákazníků za 

den 
50 75 113 

Útrata na jednoho 

zákazníka 
350Kč 350Kč 350Kč 

Roční tržba 6 300 000Kč 9 450 000Kč 14 238 000Kč 

Náklady na nákup 

zboží ročně 
4 500 000Kč 6 850 000Kč 10 170 000Kč 

Provozní náklady 

ročně 
1 229 316Kč 1 229 316Kč 1 229 316Kč 

Bilance 570 684Kč 1 470 684Kč 2 838 684Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Výstupem optimistického scénáře je situace, kdy podnik vykazuje znatelné zisky již po 

prvním roce podnikání. 
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Plán příjmů a výdajů 

Pro výpočet cash flow v jednotlivých letech použiji jednotlivé tabulky, kde budu počítat 

 se všemi již zmíněnými scénáři. 

Tabulka 16 Pesimistický scénář cash flow 

Pesimistický 

scénář  
2020 2021 2022 

Tržby 3 240 000Kč 4 212 000Kč 5 400 000Kč 

Náklady 3 929 316Kč 3 569 316Kč 4 271 316Kč 

VH před zdaněním -689 316Kč -527 316Kč -329 316Kč 

Daň (19%) - - - 

Cash flow -689 316Kč -527 316Kč -329 316Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Tabulka 17 Realistický scénář cash flow 

Realistický scénář  2020 2021 2022 

Tržby 5 040 000Kč 5 292 000Kč 7 434 000Kč 

Náklady 4 829 316Kč 5 009 316Kč 6 539 316Kč 

VH před zdaněním 210 684Kč 282 684Kč 894 684Kč 

Daň (19%) 40 030Kč 53 710Kč 169 990Kč 

Cash flow 170 654Kč 228 974Kč 724 694Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 18 Optimistický scénář cash flow Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Optimistický 

scénář  
2020 2021 2022 

Tržby 6 300 000Kč 9 450 000Kč 14 238 000Kč 

Náklady 5 729 316Kč 7 979 316Kč 11 399 316Kč 

VH před zdaněním 570 684Kč 1 470 684Kč 2 838 684Kč 

Daň (19%) 108 430Kč 270 430Kč 539 350Kč 

Cash flow 462 254Kč 1 191 254Kč 2 299 334Kč 
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Z výsledků výkazů cash flow v jednotlivých letech je patrné, že v případě 

pesimistického scénáře podnik není rentabilním a ni po třech letech provozu, má ovšem 

vzrůstající tendenci ve smyslu zisků. Realistický scénář poté společně se scénářem 

optimistickým vykazuje zisk již od prvního roku po otevření prodejny, a tak má projekt 

velké šance na reálný úspěch.  

 

Riziková analýza 

 

V následující tabulce jsou postupně vyobrazeny jednotlivá rizika, která jsou pro podnik 

reálná, dále jejich pravděpodobnosti, význam těchto rizik a v neposlední řadě součinem 

vytvořený ukazatel úrovně rizika, který je pro podnik bernou mincí v rámci určení 

rizikových faktorů v podnikání. 

 

Tabulka 19 Riziko 

Riziko 
Pravděpodobnost 

rizika 
Význam rizika Úroveň rizika 

Nedostatek 

zaměstnanců 
1,3 2,6 3,38 

Velké zakládací a 

provozní náklady 
3,5 3,9 13,65 

Nízká návštěvnost 4,3 4,8 20,64 

Neposkytnutí úvěru 2 2 4 

Neposkytnutí 

spolupráce s 

dodavateli 

2,2 1,6 3,52 

Výpověď smlouvy o 

nájmu 
2,2 2,3 5,06 

Vytopení prodejny 3,4 1,5 5,1 

Vykradení prodejny 1,3 1,5 1,95 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Bod zvratu 

 

Pro výpočet bodu zvratu jsem zvolil veličinu „počet zákazníků prodejny“. Z výpočtu 

pak vzešlo, že hodnotou bodem zvratu je 43 zákazníků prodejny. U tohoto čísla nastala 

situace, kdy výnosy začaly převyšovat náklady.  

Tabulka 20 Bod zvratu 

Počet 

zákazníků 
Výnosy Náklady 

 měsíčně ročně měsíčně ročně 

0 0 0 102 443Kč 1 229 316Kč 

10 90 000Kč 1 080 000Kč 167 443Kč 2 009 316Kč 

20 180 000Kč 2 160 000Kč 232 443Kč 2 789 316Kč 

30 270 000Kč 3 240 000Kč 297 443Kč 3 569 316Kč 

40 360 000Kč 4 320 000Kč 362 443Kč 4 349 316Kč 

50 450 000Kč 5 400 000Kč 437 443Kč 5 129 316Kč 

60 540 000Kč 6 480 000Kč 492 443Kč 5 909 316Kč 

70 630 000Kč 7 560 000Kč 557 443Kč 6 689 316Kč 

80 720 000Kč 8 640 000Kč 622 443Kč 7 469 316Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Metody návratnosti investic 

 

V potaz pro výpočet metod návratnosti investic jsme brali pouze realistický  

a optimistický scénář, neboť za zkoumané období 3 let podnik v případě pesimistického 

scénáře negeneroval zisk. Jako metodu návratnosti investic jsme zvolili vnitřní 

výnosové procento, které se počítá na základě čisté současné hodnoty investice. 

Z vnitřního výnosového procenta jsme pak vypočítali návratnost investice na rok a dny. 

Vše je patrné z následující tabulky. 
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Tabulka 21  Metody návratnosti investic 

 Realistický scénář Optimistický scénář 

Vnitřní výnosové procento 29,01% 53,51% 

Návratnost investice 2 roky 319 dní 1 rok 190 dní 

Zdroj: vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

 

Výše napsaná bakalářská práce je zaměřena na názorný postup při tvorbě 

podnikatelského záměru, založení akvaristické prodejny. Jsou zde zmíněny veškeré 

potřebné kroky, které je třeba splnit k vytvoření, kontrole a řízení zmíněného 

podnikatelského záměru. 

 

Práce je rozdělena na dvě zásadní části, a to teoretickou a praktickou. V teoretické části 

se zabývám základními pojmy ze světa podnikání, analýzami mikro a makro prostředí, 

finančním plánem atd. Mimo jiné rozebírám historii akvaristiky ve světa a v České 

republice, zhodnocuji současnou situaci na trhu akvaristiky a specifikuji jasnou vizi  

a zaměření na nedostatečně pokrytou část trhu v tomto odvětví a lokalitě.  

V části praktické pak metody a postupy zmíněné výše aplikuji na mnou zvolený 

podnikatelský záměr, založení akvaristické prodejny. 

 

V rámci části analýzy současného stavu pak využívám metody pro analýzu mikro  

a makro prostředí, jako jsou Porterův model pěti sil, SWOT analýza, PEST analýza  

a rizikovou analýzu. Východiskem těchto rozborů je pak jasně daný součet silných  

a slabých stránek, příležitostí, hrozeb, rizik a jejich váze, pravděpodobnosti a celkovém 

dopadu na podnik, dále také konkurenci, možnosti substituce výrobků prodejna a další. 

Tyto rozbory slouží k co nejdetailnější přípravě nově vzniklého projektu, a tak mají za 

účel maximalizovat pravděpodobnost úspěchu projektu. Mimo již zmíněné analýzy dále 

v práci specifikuji konkrétní produktu a služby, které bude prodejna nabízet, dále 

způsob, jakým budou nabízeny a zároveň již zmíněnou vizi a přístup celé prodejny 

k cílovým zákazníkům tak, aby využila slabých stránek konkurence, který dle všeho 

jsou vztah se zákazníkem a profesionalita a vzdělanost v oboru. Důležitým zdrojem pro 

získání těchto informací a následnému zpracování informaci ve prospěch navýšení 

pravděpodobnosti úspěchu prodejny, bylo dotazníkové šetření, ve kterém odpovědělo 

60 respondentů vybraných z okruhu akvaristů a z kterého například vyplynulo,  

že většina respondentů není spokojena se sortimentem současným prodejen. Konkrétně 
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pak 25 % dotázaných projevilo názor, že by ocenilo větší množství nabízených druhů 

akvarijních živočichů a ostatního sortimentu prodejny. 

 

V poslední a z mého pohledu nejdůležitější části práce, se věnuji finančnímu plánu 

podniku. Konkrétně zde vyčísluji náklady, které podniku vzniknout ať již ve fázi 

zakládání, nebo pak na měsíční bázi ve formě fixních nákladů na provoz, nebo nákladů 

na nákup zboží. Mimo náklady zde určuji způsob financování podniku, následně 

vybírám způsob financování a srovnávám nabídku společností, které působí  

na bankovním trhu. V návaznosti na způsob financování pak vyvářím 3 pravděpodobné 

scénáře vývoje zaměřené na provoz prodejny ve smyslu příjmů a na základě těchto dat 

dále určuji cash flow podniku v následujících 3 letech. V realistickém scénáři pak 

zjišťuji, že pokud bude podnik od založení fungovat ve formě reálných denních návštěv 

a prodejů, bude již v prvním roce podnikání generovat zisk. V navazující části 

finančního plánu poté hodnotím, za pomoci metody vnitřního výnosového procenta, 

investici, které je třeba do podniku na jeho začátku vložit. Následně zjišťuji,  

že v případě, že podnik bude vykazovat předpokládané tržby na základě realistického 

scénáře jeho fungovaní, dosáhne pak návratnosti vstupní investice v časovém úseku  

2 let a 319 dní. Ve variantě optimistické pak podnik bude pak podnik vloženou investici 

dorovnat po 1 roce a 190 dnech. 

 

Celkově svůj podnikatelský záměr hodnotím jako reálně rentabilní způsob podnikání, 

který je zaměřený na klienty, co ocení kvalitní servis a přístup společnosti.  

Podnik vyplňuje mezeru na současném konkurenčním trhu v tomto oboru a lokalitě,  

což výrazně zvedá jeho naději na úspěch. V kombinaci s finančním plánem podniku pak 

záměr hodnotím jako potenciálně velmi výnosný způsob podnikání s dlouhodobou 

udržitelností a zároveň přidanou hodnotou pro koncové zákazníky s nadsázkou 

pojmenované jako „nadšené akvaristy“. Závěrem mohu konstatovat, že cíle, které jsem 

si v úvodu práce stanovil, byly splněny. 
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Příloha 1 – dotazník 

 

* Dotazník je určen pouze respondentům z Brna a okolí. 

 

Dobrý den,   

 

jsem student VUT v Brně a rád bych Vás v rámci své bakalářské práce požádal o 

vyplnění následujícího dotazníku. Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a 

pravdivé vyplnění.  

 

Krátký dotazník Vám zabere cca 5 minut a Vaše odpovědi mi pomohou při tvorbě 

podnikatelského záměru, který bude sloužit k založení akvaristické prodejny. 

 

Za Váš čas i ochotu při vyplnění dotazníku Vám velmi děkuji. 

 

 

 

1. Kde momentálně bydlíte, resp. pobýváte po většinu dní v týdnu? 

o V Brně 

o Ve vzdálenosti do 20 km od Brna 

o Ve vzdálenosti 21 – 50 km od Brna 

o Jiné…. 

 

2. Kde nejčastěji nakupujete akvaristické potřeby ? (Vyberte libovolné množství 

odpovědí) 

o Kamenná prodejna 

o E-shop 

o Burza/Výstava 

o Facebook 

 

3. Jak často nakupujete v akvaristických potřebách? 
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o každý týden 

o 1x měsíc 

o 1x za čtvrt roku 

o 1x za půl roku 

o 1x za rok 

o Nenakupuji 

 

4. Jaké znáte akvaristické prodejny v Brně? 

 

      …………………………………………….. 

 

5. Ve kterých z níže uvedených prodejen nejčastěji nakupujete? (Vyberte libovolné 

množství odpovědí) 

o Akvarius 

o SkloREX Akvárium 

o Pet centrum s.r.o. 

o AKVA-TERA CZ (SK) 

o Hornbach 

o Akva-Exo - chovatelské potřeby 

o Aqua Vala s.r.o. 

o SUPER ZOO 

o Nakupuji pouze na burzách/výstavách 

 

6. Myslíte si, že v prodejnách je zastoupen veškerý sortiment co byste si 

představoval/a? 

o Ano 

o Ne1 - dotazník 1 

 

7. Co Vám chybí? (otevřená otázka) 

 

       ……………… 
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8. Co Vám přijde zbytečné? (otevřená otázka) 

 

      …………………………… 

      

9. Vyhovuje Vám odbornost zaměstnanců v prodejnách? 

o Ano, odbornost zaměstnanců je dostačující. 

o Ne, myslím si, že by měli mít větší přehled o sortimentu, které nabízejí. 

o Nevím, sortiment si vybírám sám a nepotřebuji jejich radu. 

o Nevím a je mi to jedno. 

 

 

10. Který z následujících faktorů je pro Vás rozhodující pro nákup v prodejně a do 

jaké míry? (1 – nejvíce, 5 – nejméně) 

 

 

                                                                      1                2              3             4               5 

Lokalita                                                        ○           ○          ○         ○          ○ 

Cena                                                             ○           ○          ○         ○          ○ 

Sortiment zbož                                             ○           ○          ○         ○          ○ 

Sortiment akvarijních živočichů                 ○           ○          ○         ○          ○    

Odbornost zaměstnanců                               ○           ○          ○         ○          ○ 

Recenze na internetu                                    ○           ○          ○         ○          ○ 

 

 

11. Navštěvujete akvaristické burzy/výstavy? 

o Ano 

o Ne 

 

12. Upřednostňujete tyto burzy před návštěvou akvaristických prodejen? Pokud ano, 

uveďte prosím z jakého důvodu. (Lepší výběr, cena, znalosti prodejců....)  

(otevřená otázka) 
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       ………………………………………………… 

 

13. Pohlaví? 

o Žena 

o Muž 

 

14. Věk? 

o méně než 18 let 

o 18-25 let 

o 26-35 let 

o 36-45 let 

o 46-60 let 

o 61 a více let 

 

15. Statut 

o Student/ka 

o Důchodce 

o OSVČ 

o Na mateřské/rodičovské dovolené 

o Zaměstnaný/á 

o Nezaměstnaný/á 
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65%

20%

13.30%

1.70%

Lokalita

V Brně Ve vzdálenosti do 20 km od Brna

Ve vzdálenosti 21 – 50 km od Brna Jiné

Příloha 2 – odpovědi respondentů  

 

 

1. Kde momentálně bydlíte, resp. pobýváte po většinu dní v týdnu? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem otázky bylo vyfiltrování respondentů, kteří nejsou z Brna a jeho okolí. Tyto 

respondenty jsem v rámci čištění dat 1. stupně vyřadil. Jednalo se poue o jednoho 

respondenta a jeho odpovědi nejsou tedy relevantní pro moji prodejnu. Z grafu můžeme 

říct, že 65% respondentů žije v Brně a proto mohli objektivně odpovídat na dotazníkové 

otázky.  
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2. Kde nejčastěji nakupujete akvaristické potřeby ? (Vyberte libovolné množství 

odpovědí) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Smyslem otázky bylo zjistit jak velké procento respondentů v dnešní době navštěvuje 

kamenné prodejny, a to vzhledem k tomu, že v současnosti je nákup přes internet 

rychlejší, pohodlnější a mnohdy levnější. Výsledkem dotazování je, že 78 % 

dotazovaných preferují kamenná prodejny, nicméně velké % také variantu nákupu přes 

internet nebo na burze/výstavě.  
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10.20%

37.30%
32.20%

11.90%

6.80%

1.70%

Četnost nákupu

každý týden

1x měsíc

1x za čtvrt roku

1x za půl roku

1x za rok

nenakupuji

3. Jak často nakupujete v akvaristických potřebách? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Cílem otázky bylo zmapování si respondentů a vytvoření představy, jak často v dnešní 

době lidé nakupují v akvaristických prodejnách. Z této otázky vyplynulo, že zákazaník 

nakupuje 1x za měsíc, druhou nejvíce volenou variantou byla varianata 1x za čtvrt roku. 

Díky tomuto zjištění, se mohu pokusit nastavit marketingovou strategii tak, abych 

zákazníka motivoval k častějšímu nákupu.  
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4. Jaké znáte akvaristické prodejny v Brně? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Cílém této otázky bylo zjistit, který potencionální konkurent se zákazníkovi vybaví jako 

první. Z dotazníkového šetření jasně vyplynulo, že na akvaristickém trhu dominuje 

prodejna SkloREX Akvárium. Na druhém místě s mnohem menším počtem to je potom 

Hornbach. 

 

  

88%

17%
13%

3%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SkloREX Akvárium Hornbach Akva - Exo -
chovatelksé potřeby

AKVA - TERA CZ (SK) Akvarius

Povědomí o konkurenci

SkloREX Akvárium Hornbach Akva - Exo - chovatelksé potřeby AKVA - TERA CZ (SK) Akvarius



91 

 

 

7%

88%

7%

20%

36%

17%

5%
14% 12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Konkurence

5. Ve kterých z níže uvedených prodejen nejčastěji nakupujete? (Vyberte libovolné 

množství odpovědí 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka byla vytvořena za účelem zmapování konkurence, tedy prodejen, které 

respondenti nejčastěji navštěvují. Výsledky opět potvrdili jako největšího konkurenta 

SkloREX Akvárium a Hornbach.  

 

  



92 

 

 

6. Myslíte si, že v prodejnách je zastoupen veškerý sortiment co byste si 

představoval/a? 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7. Co Vám chybí? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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8. Co Vám přijde zbytečné? 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázky č. 6,7 a 8 byly vytvořeny za účelem zjištění, jestli je potenciální zákazník 

spokojený se stávající nabídkou prodejen a co by případně změnili. Výsledek 

dotazování je tedy, že 52,50% dotazovaných není spokojená s nabídkou prodejen. 

Z další otázky poté vyplynulo, že nejvíce schází větší výběr ryb, šneků a krevet. 

V otázce č. 9 sice většina respondentů uvedla, že jim nepříjde nic zbytečné, nicméně 

velmi často se zde objevovala odpověď umělé rostliny a dekorace.  
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49.20%

18.60%

32.20%

0%

Odbornost prodejců 

Ano, odbornost zaměstnanců jedostačující

Ne, myslím si, že by měli mít většípřehled o sortimentu, které nabízejí.

Nevím, sortiment si vybírám sám anepotřebuji jejich radu.

Nevím a je mi to jedno.

9. Vyhovuje Vám odbornost zaměstnanců v prodejnách? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato otázka měla za úkol zjistit, jestli zaměstnanci akvaristických prodejen mají 

dostatečný přehled o sortimentu a jestli vůbec očekávají a potřebují, aby jim prodejce 

byl schopný poradit. Většina respondentů (49,20%) uvedla, že odbornost prodejců je 

dostačující a 32,20% uvedla, že sortiment vybírají sami a nepotřebují poradit.  
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10. Který z následujících faktorů je pro Vás rozhodující pro nákup v prodejně a do 

jaké míry? (1 – nejvíce, 5 – nejméně) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Smyslem otázky bylo zjištění, který z uvedených faktorů nejvíce ovlivňuje výběr 

zákazníka. Pokud bych měl výsledky seřadit dle hodnotící škály, výsledky by vypadaly 

následovně. Největší prioritu má pro zákazníka akvaristické prodejny sortiment 

akvarijních živočichů (35%), dále je to sortiment zboží (32%) a odbornost zaměstnanců 

(24%). Nejmenší vliv na nákup má pak lokalita prodejny.  
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83.10%
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Ano Ne
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11. Navštěvujete akvaristické burzy/výstavy? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

12. Upřednostňujete tyto burzy před návštěvou akvaristických prodejen? Pokud ano, 

uveďte prosím z jakého důvodu. (Lepší výběr, cena, znalosti prodejců....) 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jelikož návštěva burz a výstav je v současné době velmi aktuální, smyslem otázky č. 12 

a č.13 bylo zjištění, jestli respondenti chodí na tyto akce a co považují za největší 

výhodu oproti nákupu v klasické prodejně. 83,10% respondentů uvedlo, že burzy a 

výstavy navštěvují. Jako důvodu upřednostnění před akvaristickou prodejnou, bylo 

nejčastěji uváděn lepší sortiment (42%) a lepší cena (32%). 

 

13. Pohlaví? 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozřazovací otázka, jež měla za cíl rozřadit respondenty na základě pohlaví. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 56% žen a 44% mužů. 
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1.70%

15.30%

44.10%

25.40%

11.90%

1.70%

Věk

méně než 18 let 18-25 let 26-35 let 36-45 let 46-60 let 61 a více let

14. Věk? 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozřazovací otázka, jejímž cílem bylo rozdělit respondenty na základě věku. Zkušenosti 

ze života ukazují, že v různých obdobích se lidé věnují různým činnostem. Nejvíce 

zastoupená věková skupina v mém šetření byla 26-35 let (44,10%). 
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15. Statut 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 Rozřazovací otázka, která přímo nevychází z výzkumných otázek, ale má za 

úkol rozdělit respondenty na základě statusu. Tato otázka může pomoct odhadnout 

potencionální skupinu zákazníků. Z grafu vyplývá, že největší zastoupené mají lidé 

zaměstnaní a OSVČ. Otázky samozřejmě mohou být zkreslené neboť probíhal online 

formou a nemuseli být osloveny všechny skupiny.  
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