
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV FINANCÍ

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF FINANCES

PODNIKATELSKÝ PLÁN ROZVOJE SALONU MIA

BUSINESS PLAN FOR EXTENDING A MIA BEAUTY PARLOUR

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE IVA MRÁČKOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JANA VAŠKOVIČOVÁ
SUPERVISOR

BRNO 2011



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2010/2011
Fakulta podnikatelská Ústav financí

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Mráčková Iva

Daňové poradenství (6202R006) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Podnikatelský plán rozvoje salonu MIA

v anglickém jazyce:

Business Plan for Extending a MIA Beauty Parlour

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona.



Seznam odborné literatury:

DURINKOWICZ, H. S., Jak se stát úspěšným vedoucím prodeje. Praha : GRADA, 2007, ISBN
978-80-247-2244-3.
FIALOVÁ, H. Malý ekonomický výkladový slovník. Praha : A PLUS, 2004. ISBN
80-902514-7-1.
KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Brno : COMPUTER
PREES, 2007. ISBN 978-80-251-1605-0.
LEVINSON, J. C., Guerilla marketing. Brno : COMPUTER PRESS, 2007, ISBN
978-80-251-2472-7. 
VYSEKALOVÁ, J., Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. Praha : GRADA, 2004.
ISBN 80-247-0393-9. 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jana Vaškovičová

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2010/2011.

L.S.

_______________________________ _______________________________
Ing. Pavel Svirák, Dr. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 31.05.2011



3 

 

 

ABSTRAKT  
 
Cílem této práce "Podnikatelský plán na rozšíření Salonu MIA" je sestavit 

podnikatelský plán na rozšíření skutečného podniku. První teoretická část vymezuje 

pojmy a charakteristiku, dělení a strukturu podnikatelských plánů. Druhá praktická část 

popisuje samotný Salon MIA a jeho celkové rozšíření o služby image studia. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  
 
Podnikatelský plán, SLEPT analýza, SWOT analýza, analýza trhu, marketingový plán, 

plán lidských zdrojů, finanční plán 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis " Business Plan for Extending a MIA Beauty Parlour" is to 

assemble business plan for extension of real business. First theoretical part determines 

terms and characteristics, dividing and structure of business plans. The second practical 

part describes Salon MIA itself and further extension of the image studio services. 

 

KEY WORDS 

Business plan, SLEPT analysis, SWOT analysis, market analysis, marketing plan, 

people plan, finance plan 
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Úvod 

O tématu předkládané bakalářské práce jsem měla jasno už při nástupu na fakultu, 

protože již v té době jsem měla živnostenské oprávnění v oboru holičství a kadeřnictví. 

S kadeřnickou činností jsem začala v roce 2006. V té době jsem absolvovala 

rekvalifikační kadeřnický kurz, díky kterému vlastním osvědčení o rekvalifikaci pro 

pracovní činnost holičské a kadeřnické práce. Postupnými kroky jsem obor poznávala a 

dále se zdokonalovala. Nikdy jsem nechtěla být celý život jen kadeřnicí a vždy jsem 

chtěla vlastní salon. Sen se změnil v realitu se všemi problémy. Nechci zůstat na 

jednom místě, proto si stále rozšiřuji obzory. Jednak mi pomáhá vysoká škola, ale také 

rekvalifikace v příbuzných oborech a odborné semináře.  

S postupem času se utvrzuji, že péče o vlasy k dokonalé image nestačí, třeba brát image 

jako celek a tak k tomu přistupovat. Nejen manažer má znát, jakým způsobem na druhé 

působí, jaký vyvolává dojem. Každá osobnost si ovšem klade vyšší cíle a náročnější 

úkoly. Uvědomělá, cílená tvorba osobního image znamená podstatně víc než péče o 

„design“. Pravdivá osobní image stojí na základech skutečných osobnostních kvalit. 

Vypovídá o reálných silných stránkách a snaží se potlačovat ty méně žádoucí. 

Respektuje sociální roli, přitom však představuje jedince jako nezaměnitelnou 

individualitu.  
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Metodika a cíl práce 

Tento podnikatelský plánu vychází jednak se sbírání informací z dostupných zdrojů, 

čímž je použitá odborná literatura a internet pro analýzu konkurence, a dále z osobních 

zkušeností v oboru. V práci budou především použity metody analýzy. Mezi další 

metody lze řadit literární rešerši, pozorování, indukci, dedukci. Díky těmto metodám a 

následnému správnému použití je možné odhalit nové příležitosti na trhu a konkurenční 

výhody salonu. Informace dále pomohou strategickému plánování.  

Cílem této práce je sestavení podnikatelského plánu pro rozvoj Salonu MIA. Jeho 

činností je proměna a péče o vzhled klienta, servis a profesionální péče kadeřníků a 

profesionálů z oblasti image, vše v přímé spolupráci s klientem. Pokusíme se nalézt 

způsob, jak vyzdvihnout klientovu osobnost a podtrhnout a zvýraznit jeho krásu.  

Mezi dílčí cíle lze řadit: 

• shrnutí teoretické charakteristiky podnikatelského plánu,  

• analýzu stávající situace podniku, konkurence a zákazníků, silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. 

• vytvořit strategii pro rozvoj salonu, která bude vést k úspěchu. 

Každému dílčímu cíli je věnována samostatná kapitola.  
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1 Teoretická část – rešerše literatury 

Na základě literatury shrnu v teoretické rovině problematiku plánování, 

podnikatelských plánů a jeho konkrétních částí.   

1.1 Vymezení pojmů 

V této kapitole vymezím pojmy podnikání, podnikatel a cíl podnikání. 

„Podnikáním dle Živnostenského zákona se rozumí soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet, za účelem dosažení zisku.“1 

Podnikatel jako fyzická osoba je osoba podnikající na základě živnostenského 

oprávnění dle živnostenského zákona, kde je živnost definovaná jako „soustavná 

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

dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“2 

Primární cíl podnikání je dosahování zisku. Podmínkou dlouhodobé existence podniku 

je dlouhodobá ziskovost. Podnikatelský subjekt si musí vydělat na svoje výdaje, aby 

mohl realizovat další potřeby podniku.  

1.2 Plánovací proces 

Podle Korába3 se plánovací proces skládá ze tří kroků, kterými jsou: 

• Porozumění, kde jsme. 

• Rozhodnutí, kam chceme jít. 

• Plánování, jak se tam dostaneme. 

1.2.1 Porozumění, kde jsme 

Začátkem veškerého plánování je porozumění naší aktuální situaci. Porozumění našemu 

produktu (v našem případě službám) jak z pohledu našeho, ale hlavně z pohledu 

zákazníků a také konkurence, porozumění přímo našim zákazníkům neboli našim 

                                                 
1 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 2  

2 NOVOTNÝ, Z. Základy podnikové ekonomiky. 2005. s. 37 
3 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 9 
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segmentům a proč od nás nakupují a v neposlední řadě našim hrozbám a příležitostem a 

také firemním silám a slabostem.  

Analýza situace (5W) 4 

• Who? (Kdo) � LIDÉ … Kdo jsou klíčoví lidé? Naše síly?  

• What? (Co) � VĚCI … Co jsou naše produkty? Jaké je prostředí, co nabízíme?  

• When? (Kdy) � ČAS … Kdy máme největší zisky?  

• Where? (Kde) � MÍSTO … Kde je ideální místo pro podnikání?  

• Why? (Proč) � CÍL … Proč jsem začala s podnikáním? Co je mým cílem?  

Obsahuje naše myšlenka prvky USP (Unique Selling Point)? Což v doslovném 

překladu znamená „unikátní prodejní výhody“. Abychom naše zákazníky oslovili, 

musíme jim ukázat, v čem se lišíme od naší konkurence. 

1.2.2 Rozhodnutí, kam chceme jít 

Zde jde o stanovení zdrojů a o vytyčení cílů. Cílů podnikatele i celé firmy. Cíle firmy 

musí odpovídat hodnotám cílů podnikatele.  

Cíle musí splňovat tzv. SMART kritéria, což jsou specifická měřítka, která musí 

splňovat každý cíl. Každé písmeno ve slově SMART je první písmeno anglického slova 

pro kritéria cíle. Čeština má své české ekvivalenty.  

S_specific – specifikovatelné  

Rozhodnutí by mělo být přesně popsáno, být konkrétní. Cíl musí obsahovat nějakou 

hodnotu. Vágní formulace pro nás nemají smyl. Z popisu musí být zřejmé, o jaký 

konkrétní problém jde a jakým způsobem ho můžeme vyřešit.  

M _measurable – měřitelné  

Již při stanovování cílů si musíme ujasnit, jak poznáme, že cílů je dosaženo. Cíl bez 

číselného vyjádření je pouhým sloganem. 

                                                 
4 RICE, S. C., Strategic Planning for the Small Business: Situations, Veapons, Objectives & Tactics. 
1990. 
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A_achiavable – akceptovatelné  

Pro cíle je nezbytné, aby je akceptovali všichni účastníci. Bez akceptace se najde vždy 

něco „lepšího“ na práci. 

R_realistic – realistické  

Reálnost zajistí dosažení požadovaného cíle. Málo ambiciózní cíle jsou stejně špatné 

jako nesplnitelné. Musí být možné splnění v reálném čase, k dispozici musíme mít 

potřebné nástroje a znalosti.  

T_timeable – terminované  

Velmi důležitý faktor při stanovování cílů je čas. Musíme si stanovit přesný termín 

plnění cílů, nebo cíle budeme odkládat s pocitem „času dost“ a cílů nemusí být ani 

dosaženo.  

1.2.3 Plánování, jak se tam dostaneme 

Když už máme jasno ve dvou předchozích bodech, můžeme plánovat, neboli vytvářet 

konkrétní strategie, jak našich cílů dosáhnout.  

• Marketing plan (Marketingový plán) 

• People plan (Plán lidských zdrojů) 

• Finance plan (Finanční plán) 
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Obrázek 1: Schéma plánovacího procesu 

 

Zdroj: KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 12 
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Obrázek 1 graficky znázorňuje zmíněné tři kroky plánování. První předpoklad jsou 

osobní cíle podnikatele a s ním korespondující cíle, mise a vize podniku. Před 

samotným stanovením strategií, jak těchto cílů dosáhnout, musíme učinit vnitřní a 

vnější analýzy i analýzu zákazníků. Když už známe tržní prostředí i síly a slabosti 

podniku a máme stanovené jasné cíle, pokračujeme marketingovým plánem, který 

obsahuje marketingový mix. Abychom mohli celý projekt zrealizovat, jsou třeba 

finanční prostředky. Jak s nimi nakládat nám ukáže finanční plán s přesným rozpočtem. 

Uvědomme si i zpětnou vazbu z důvodů modifikace omezených zdrojů.  

1.3 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

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

definují podnikatelský plán Hisrch a Peters5 a k této definici se přiklání i Koráb a kol.6 

Správně sestavený podnikatelský plán nám naznačí, zda je projekt životaschopný a 

v pozdější době si můžeme porovnat plány s realitou. Napsání podnikatelského plánu se 

doporučuje obecně všem, jak podnikatelům, kteří se snaží získat kapitál na založení 

případně na rozvoj svého podnikání, tak i podnikatelům pro vlastní účely. Existuje 

mnoho podnikatelů, kteří začali podnikat bez podnikatelského plánu, legislativa nám 

povinnost napsání podnikatelského plánu neukládá, nicméně jedná se o obecně 

doporučovaný krok, protože je mnohem levnější udělat chybu na papíře než na reálném 

trhu s reálnými penězi.  

1.3.1 Specifika podnikatelského plánu v existujícím podniku 

Podnikatelský plán v existujícím podniku má své určité rozdíly. Podnikatelský plán 

nového podniku je sestaven jen z určitých předpokladů a odhadů, za to podnikatelský 

plán existujícího podniku je tvořen z reálných dat. Existující podnik má svoji historii a 

může poskytnout mnoho informací ve formě finančních údajů, výkazů, dat o skutečném 

stavu podniku, ale také zkušenosti z podnikání v tomto oboru o trzích, zákaznících, 

dodavatelích i o konkurenci včetně zpětné vazby.  

                                                 
5 HIRSCH, R. D., PETERS, M. P. Založení nového podniku. 1996 
 
6 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 11 
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1.4 Struktura podnikatelského plánu existujícího podniku 

Jak už bylo výše zmíněno, problematiku podnikatelského plánu neupravuje legislativa, 

z toho vyplývá, že ani struktura není jasně daná a může se v určitých ohledech lišit např. 

z pohledu užití i jednotlivých podniků. Nyní se přikloním ke struktuře Peterky a spol.7  

• Základní údaje o firmě 
• Vize podniku 
• Historie podniku 
• Organizace podniku 
• Podniková infrastruktura 
• Produkty a služby podniku 
• Trhy podniku 
• Konkurence podniku 
• Odhad tržeb 
• Finanční plán  
• Hodnocení rizik  
• Přílohy 

 

Základní údaje o firmě 

Tento bod slouží pro identifikaci cizím uživatelem podnikatelského plánu. Pokud plán 

slouží čistě pro vnitřní účely, tak základní údaje o firmě můžeme přeskočit. Cizí 

uživatele zajímá hlavní identifikace firmy – obchodní jméno nebo název firmy, forma 

podnikání, základní organizační struktura a klíčoví lidi, identifikační čísla (IČ, DIČ), 

adresa provozovny a podle potřeby i více. V přílohách mohou být i další doplňující 

informace a dokumenty. 

Vize podniku 

Vize podniku by měla být v podnikatelském plánu uvedena, pokud v podniku existuje, 

jak uvádí Peterka8, vize by měla být funkční, tedy vyjadřovat určitou reálnou 

budoucnost a měla by být podpořena vírou alespoň klíčových lidí ve společnosti. Vize 

by měla být snadno interpretovatelná tak, aby mohla být v podniku snadno sdílena. 

                                                 
7 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 97 
 
8
 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 101 
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Naopak Levinson9 na vizi klade takový důraz, že bez vize nemá smysl začít podnikat. A 

to obzvlášť, pokud se jedná o malý podnik, který si chce vydobýt své místo na trhu. 

Interpretuje vizi jako příběh ze skutečného života o problému, jenž se týká lidí, které 

chceme oslovit a také o tom, jak jim naše řešení tohoto problému může usnadnit život.  

Historie podniku 

Historie podniku je bod, který odlišuje podnikatelský plán nového a existujícího 

podniku, jak už bylo zmíněno výše. Důležitou roli zde hraje stručnost a jasnost, 

většinou jde o tabulkové nebo odrážkové vyjádření zásadních informací o podniku a je 

určena především pro externí uživatele. Nejvíce se projeví ve finanční části a v podobě 

zkušeností i v dalších částech podnikatelského plánu.  

Organizace podniku 

Kapitola organizace podniku je o personálních zdrojích podniku. Výstupem by měla být 

organizační struktura, která říká, jakým způsobem jsou personální zdroje organizovány 

a jaké chybí. Důraz je kladen hlavně na manažery a jejich týmy, protože jsou klíčovým 

úspěchem podniku. Součástí příloh mohou být i životopisy jednotlivých členů 

managementu, jejich aktivity, ocenění nebo i certifikáty. 

Podniková infrastruktura 

Podnikovou infrastrukturou Peterka10 myslí nepersonální zdroje podniku. Mohou jimi 

být budovy, zařízení, licence, internetové domény, informační systém podniku. 

Produkty a služby podniku 

Produkty a služby podniku představují nosnou kapitolu plánu. Tahle kapitola by 

rozhodně neměla být stručná. Obsah by měl co nejlépe vystihnout charakteristiku 

produktů neboli služeb podniku, a to jak stávajících, tak i budoucích plánovaných. 

Peterka11 doporučuje tuto část doplnit tabulkovým přehledem produktů a služeb včetně 

stručné charakteristiky.  

                                                 
9 LEVINSON, J., C., Guerilla marketing. 2009. s. 33 
 
10

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 104 
 
11

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s.105 
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Vhodné je uvádět případné technické charakteristiky tak, aby byly srozumitelné i pro 

osoby, které nejsou odborníky. V případě rozsáhlosti se doporučují technické studie 

uvádět v příloze.  

Trhy podniku 

Pomocí analýz makroprostředí a mikroprostředí můžeme odhadnout potencionální i 

dostupné trhy (jednotlivé analýzy budou popsány v následujících kapitolách). S určením 

trhu souvisí i výběr segmentu zákazníků, kteří si budou kupovat naše produkty, s čímž 

následně souvisí i naše tržby, tudíž i chybný výběr cílového trhu může mít pro podnik 

vážné důsledky.  

Vzhledem k tomu, že jde o podnikatelský plán existujícího podniku, tak mluvíme o 

trhu, na kterém již podnik působí. Součástí je i předpoklad dalšího vývoje trhu.  

Konkurence podniku 

Mezi další klíčové části vidíme i analýzu konkurence. Konkurenci spatřujeme 

v podnicích se stejným produktem na stejném trhu. V podnikatelském plánu by měla 

být také vyzdvihnuta konkurenční výhoda podniku. V kapitole Analýza trhu bude 

konkurence lépe popsána.  

Odhad tržeb 

Hlavním cílem podnikání je dosahování zisku, proto se jedná o klíčovou kapitolu 

podnikatelského plánu. Tržby jsou hlavním aspektem pro funkci podniku. Plán v 

existujícím podniku má výhodu, že vychází z tržeb minulých let, tudíž je snazší sestavit 

plán pro další roky.  

Problematikou této kapitoly se bude zabývat finanční plán.  

Finanční plán  

Finanční plán je nepochybně nejpodstatnější částí podnikatelského plánu, proto mu 

bude věnována samostatná kapitola. 
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Hodnocení rizik  

Mezi rizika podniku může patřit reakce konkurence, slabé stránky marketingu, špatný 

management, změny v chování zákazníků, legislativní změny, technologický pokrok 

atd. Tyto rizika je třeba nejprve identifikovat a následně eliminovat. 

1.5 Analýzy trhu 

Abychom mohli vytvořit kvalitní plán, měli bychom ho podložit nejrůznějšími 

analýzami. Měli bychom kvalitně poznat trh, do kterého chceme vstoupit a správně se 

na něj připravit. Z pohledu prostředí můžeme analýzy rozlišovat na analýzy 

makroprostředí a analýzy mikroprostředí.  

1.5.1 Analýza makroprostředí  

Pro analýzu makroprostředí se nejčastěji používá SLEPT analýza, která je blíže popsaná 

níže, a dále také částečně analýza příležitostí a hrozeb obsahující SWOT analýzu, která 

je též lépe vysvětlena níže. 

Na podnik v tržním prostředí působí spousta faktorů, které je třeba také si uvědomovat, 

zanalyzovat a eliminovat rizika jdoucí z těchto zdrojů. Na následujícím obrázku jsou 

znázorněny vlivy prostředí působící na podniky. Na některé podniky významně působí 

jen některé z nich a v čase se mění: 

Obrázek 2: Vlivy prostředí 

 
 

    Kapitálové trhy 
               Makroekonomické vlivy                                                                        Konkurenti 
       Finanční politika 
                       Ekonomická analýza a sledování  Marketingová strategie 

                                  Demografický vývoj           Ekologie 
Enviromentální politika firmy 

        Předpověď demografického vývoje    
             
             PODNIK         Nákupní politika 
  Lobování       
Vláda                          Dodavatelé 

Podpora politických stran    Nábor a výběr pracovníků 
Výzkum a vývoj         Citlivost vůči prostředí 

           Zákonodárný sbor            Trh práce 
                        Technologie                Sociální a kulturní vlivy 

 

Zdroj:  BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAT, P., ŠULEŘ, O. Management. 2001.  
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SLEPT analýza identifikuje změny v okolí, hodnotí případné dopady změn na projekt, 

které pocházejí z určitých oblastí podle následujících faktorů, Peterka a kol.12 je 

identifikuje následovně: 

S_social – sociální hledisko  

trh práce, demografie, odbory, míra vnímání korupce atd. 

L_legal – právní a legislativní hledisko  

zákony, jejich srozumitelnost, právní prostředí, vymahatelnost, soudní systém atd. 

E_economic – ekonomické hledisko  

makroekonomické ukazatele, daňový systém, rozvoj jednotlivých odvětví průmyslu atd. 

P_policy – politické hledisko  

stabilita poměrů různých institucí, politické trendy a postoje k podnikání atd. 

T_technology – technické hledisko  

vývoj, technologické trendy, důsledky, aplikace, dostupnost atd. 

SLEPT analýza však neslouží k tomu, abychom sáhodlouze zkoumali faktory, které ani 

nemůžeme ovlivnit, ale jde jen o uvědomění si těch nejdůležitějších faktorů působících 

přímo na podnik.  

1.5.2 Analýza mikroprostředí 

V této kapitole posuzujeme charakteristiky trhu, na němž podnikáme nebo chceme 

podnikat. V podnikatelském plánu v existujícím podniku nejprve popíšeme aktuální 

situaci, ale nesmíme opomenout ani chystané rozšíření.  

Analýza zákazníků 

Právě díky zákazníkům podnik realizuje svoje zisky. Aby zisky byly co nejvyšší, je 

třeba „nosiče“ těchto příjmů poznat. Analýza zákazníků se nedoporučuje vůbec 

podceňovat, protože se kolem nich točí celý marketing. Každý zákazník je jedinečný, 

má své představy a očekávání. Naším úkolem je tyto informace zjistit a následně se 

                                                 
12

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s.48 
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zachovat tak, abychom zákazníkovi co nejvíce vyhověli. Chování zákazníků jde do 

určité míry i ovlivnit.  

Peterka13 tvrdí, že aby si zákazník vůbec něco koupil, musí disponovat způsobilostí 

(=schopností) produkt si koupit a také zájmem (=potřebou) o produkt.  

Nejdůležitějším interním zdrojem pro strategické plánování je právě sběr informací o 

zákaznících. Poznání zákazníků nám může získat konkurenční výhodu.  

Je třeba i definovat tržní segment. Segmentace dělí zákazníky na neveliké skupiny, 

které spojuje nějaká vlastnost, charakteristika, činnost nebo také preference.  

Analýza dodavatelů 

Dodavatele můžeme také jinými slovy nazvat „obchodní partnery“ a rozhodně se bez 

nich nedá obejít. Důkladně si musíme vybrat naše primární dodavatele, díky kterým 

vzniká náš produkt. Existující podnik by měl mít vazby s nejdůležitějšími dodavateli 

domluveny. Ale nezapomeňme ani na další dodavatele, jako jsou finanční nebo daňoví 

poradci, bankovní instituce, vzdělávací centra nebo také IT firmy. Dodavatelem je i náš 

pronajímatel. Jakékoli pochybení ze strany dodavatelů ohrozí i náš podnik, tudíž 

bychom tuto analýzu podceňovat určitě neměli.  

Stávající dodavatele bychom měli i pravidelně hodnotit, případně si i připravit krizový 

plán v podobě záložních dodavatelů. U dodavatelů hodnotíme cenu, platební podmínky, 

včasnost a úplnost dodávek, kvalitu, vstřícnost atd. 

Analýza konkurence 

Významnou částí poznání trhu je i analýza konkurence. Vstup na trh se z prvního 

pohledu může zdát jednoduchý, ale počet konkurentů nám může ztížit celé podnikání. 

Identifikace konkurentů je primární úlohou analýzy, posuzujeme jejich tržní podíl, 

postavení na trhu konkurenční výhody, strategie a rizika, která od nich plynou. 

Při velkém počtu konkurentů můžeme konkurenci též jako zákazníky segmentovat. Je 

nutné poznat, s kým soupeříme, poznat klady i zápory konkurentů, abychom je mohli 

doběhnout či dokonce předehnat. 
                                                 
13

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 65 
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Pro analýzu můžeme použít Porterův model pěti konkuren čních sil, který zjišťuje 

stávající konkurenci podniku, tak i možné konkurenty; určuje rivalitu na trhu a 

konkurenční tlaky a jejich interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a 

substituty) a výstupem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. 

Podle Peterky a kol.14 jde o: 

• vnitřní konkurenci  

konkurence ve stejném oboru podnikání 

• novou konkurenci  

podniky nově vstupující na daný trh nebo zamýšlející na trh vstoupit. Tohle riziko není 

vůbec jednoduché zjistit, můžeme jen odhadovat podle některých faktorů (např. 

ziskovost, lehký vstup na trh, vývoj trhu…) 

• zpětnou integraci  

může nastat v dodavatelském řetězci, kdy se dodavatel rozhodne produkt obstarávat 

vlastními silami.  

• dopřednou integraci   

jde o protichůdný jev, kde je riziko v rozšíření dodavatelské služby právě o náš produkt 

• riziko konkurence substitutů  

riziko, kde naše produkty mohou být nahrazeny příbuznými výrobky nebo službami, 

které mohou být vnímány jako alternativa 

SWOT analýza  

SWOT analýza je nejčastěji používaným nástrojem analýzy, tudíž určitě nesmí chybět 

v žádném podnikatelském plánu. Účelem SWOT analýzy je posoudit vnitřní 

předpoklady firmy  k uskutečnění určitého podnikatelského plánu a současně podrobit 

rozboru i vnější příležitosti a omezení diktovaná trhem.   

Označení SWOT se skládá ze čtyř pojmů:     

• S_strenghts – silné stránky 

• W_weaknesses – slabé stránky 

                                                 
14

 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 49 
 



23 

 

• O_opportunities – příležitosti  

• T_threats – hrozby 

 

V analýze S-W se posuzují slabé a silní stránky neboli vnitřní předpoklady firmy a 

ukazují se možnosti, jak čelit stávajícímu ohrožení. O-T analýza rozebírá naše 

příležitosti na trhu, naši možnost uspět, ale také zároveň přibližuje hrozby, které nás 

v terénu mohou potkat.  

1.6 Strategické plánování  

Strategické plánování je v podstatě systematické řízení podniku. Cílem je mobilizace a 

efektivita ve využívání veškerých zdrojů a správná odezva na odlišnosti na trhu. Celý 

proces řízení obsahuje jednotlivé kroky a nástroje k řízení změn. Zahrnuje určení 

změny, stanovení postupu změny, sledování a v poslední řadě vyhodnocení celého 

procesu. Strategické plánování je dlouhodobá záležitost.  

V předkládané bakalářské práci se objeví 3 strategické plány a těmi jsou marketingový 

plán, plán řízení lidí a finanční plán. V teoretické rovině se o nich dozvíte 

v následujících kapitolách. 

1.6.1 Marketingový plán  

Dobře zvolený a stejně tak dobře řízený marketingový plán může podniku dát 

významnou konkurenční výhodu. Plán může mít jinou podobu v nově vznikajícím 

podniku než ve stávajícím podniku.  

Pro úspěch podniku musíme myslet do budoucna a vytvořit komplexní strategii. 

Marketingový mix 

Marketingový mix je kombinace základních prvků marketingu a skládá se 

z následujících prvků: výrobek, cena, distribuce a marketingová komunikace. Jinak se 

také marketingovému mixu říká zkráceně 4P (zkratka anglických názvů product, price, 

placement a promotion). Marketingový mix je jedním ze základních nástrojů 

marketingu. Pomáhá nám rozčlenit, na co se zaměřovat při tvorbě marketingového 
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plánu. V teorii15 se někdy setkáváme i s pojmy: People – lidé; Package – balík 

nabízených služeb; Partnership – spolupráce; Performance – zvláštní výkony 

v porovnání s konkurencí.  

Výrobek je dominantním prvkem marketingového mixu, je to celé jádro 

marketingového mixu. Do tohoto prvku můžeme zařadit kvalitu, design, přídavné 

služby, image, záruku atd.  

Cena je jediným prvkem, jehož prostřednictvím firma realizuje zisk, ostatní prvky 

marketingového mixu jsou bezprostředně spojeny s výdaji. Součástí plánování cenové 

politiky budou i podmínky placení, slevy atd.  

Dalším prvkem marketingového mixu je distribuce. Její úlohu lze lapidárně popsat 

možná již značně zprofanovaným tvrzením: „… dostat správný produkt ve správný čas 

na správné místo.“ Určujeme kdy a kde bude produkt prodáván, jaké budou distribuční 

cesty, dostupnost, zásoby nebo také doprava.  

Marketingová komunikace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozvědí. 

Marketingovou komunikaci dělíme do čtyř skupin, což můžeme nazvat jako 

komunikační mix: propagace, publicita, podpora prodeje a osobní prodej. 

• Propagací se rozumí všechny formy masové prezentace a podpory výrobků a 

výrobce. Společnost musí dbát na příkladnou prezentaci svých služeb. Propagaci 

můžeme rozdělit do dvou skupin: reklamu a public relations. 

o Reklama představuje určitou formu masového působení na zákazníky 

s cílem získat je pro nákup našich služeb a výrobků.  

o Public relations (=styk s veřejností) je takový druh komunikačního 

působení salonu na veřejnosti, jehož posláním je vytvářet a udržovat 

pozitivní vztahy veřejnosti k salonu, jeho činnosti, službám a výrobkům. 

Cílem je vytvoření vhodných podmínek, prostředí, získání partnerů pro 

řešení problémů společnosti, vytváření pochopení pro činnost salonu, 

omezení negativních ohlasů na její aktivity atd.  

                                                 
15 DURINKOWITZ, H., S. Jak se stát úspěšným vedoucím prodeje: Praktické rady a tipy pro každodenní praxi. 

2007. s. 114 
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• Publicita je jakákoliv neplacená forma neosobní prezentace myšlenek, zboží 

nebo služeb. Jejím cílem je uvádět ve veřejnou známost různé aktivity, 

osobnosti, události apod. Doménou publicity jsou hromadné sdělovací 

prostředky.  

• V rámci podpory prodeje jsou využívána mimořádná, často krátkodobá opatření, 

která stimulují zájem zákazníků o nákup služeb a podporují jeho nákupní 

chování.  

• Osobním prodejem prezentujeme zákazníkům výrobky přímo, zákazník si může 

vše lépe prohlédnout a zeptat se přímo na dotazy, které ho zajímají.  

1.6.2 Plán řízení lidí 

Zda tahle kapitola v podnikatelském plánu bude či ne, tak na tom závisí samotný druh 

podnikání. V okamžiku, kdy je v podniku jediný člověk, tak tuhle kapitolu můžeme 

zcela vypustit, ale pokud se jedná o komplexnější společnost, tak kapitola se doporučuje 

zařadit.  

V oboru poskytování služeb můžeme tuto část chápat i jako plán řízení kvality. Služby 

jsou prováděny jednotlivými pracovníky, tudíž špatný výběr personálu může mít pro 

společnost fatální důsledky.  

Zajímá nás, koho a kolik členů týmu budeme potřebovat, jakou pozici budou zastávat a 

jaké předpoklady k ní budou potřebovat, dále jak tyto pracovníky budeme hledat a také 

si musíme ujasnit veškeré výdaje na jejich platy a další benefity. 

1.6.3 Finanční plán 

V momentě, kdy tvoříme podnikatelský plán existujícího podniku, máme obrovskou 

výhodu ve využití historických finančních dat, pomocí vyčtených trendů můžeme lépe 

odhadnout budoucí příjmy. Navíc se nemusíme zabývat prognózami zakladatelského 

rozpočtu.  

Finanční plán by měl obsahovat veškerý majetek, peněžní prostředky i práva, které 

podnikatel využívá ke své činnosti. Ostatně tyto záležitosti si podnikatel musí evidovat i 

podle zákona.  
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Finanční situaci posléze můžeme srovnat s našimi cíly.  

Bod zvratu 

Bod zvratu se také jinak označuje jako kritický bod rentability (Break Even Point = 

BEP). V okamžiku dosažení bodu zvratu se rovnají tržby a celkové náklady.  

Pro výpočet je nutné znát: 

• Fixní náklady (FN) – z krátkodobého hlediska nejsou závislé na počtu 

vyrobených jednotek, mění se skokově až v dlouhodobém horizontu. 

• Variabilní náklady (VN)  – jsou závislé na počtu vyrobených jednotek. 

• Množství (Q) – počet vyrobených jednotek 

• Celkové náklady (CN) – součet fixních nákladů a variabilních nákladů 

násobené množstvím (CN = FN + VN * Q) 

Bod zvratu (QBEP) vypočítáme následujícím výpočtem 

         FN 
QBEP = ----------- 
           VN * Q 

 

Tento vzorec se dá použít v případě, kdy podnik vyrábí pouze jeden homogenní 

výrobek. V praxi se toto moc neděje, proto je nutné definovat další výpočet, který 

vychází z procentního podílu variabilních nákladů na tržbách.  

 

              FN                                FN 
QBEP = ------------------------------ = --------------------- 

                          Tržby – PVN * Tržby           PKP * Tržby 
 

Kde: 

FN – fixní náklady za období  

Tržby – tržby za období 
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PVN – procentní podíl variabilních nákladů na tržbách (ve tvaru indexu) 

PKP – procentní podíl příspěvku ke krytí fixních nákladů a zisku na tržbách (ve tvaru 

indexu), tj. platí PKP = 1 – PVN 

 

Graf 1: Bod zvratu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2 Praktická část - Analýza situace Salonu MIA 

Tato rozsáhlá kapitola je věnována celkovému zhodnocení podnikání Salonu MIA. 

Obsahuje samotný popis Salonu MIA a různé analýzy salonu i trhu. Podrobně popíšu 

situaci „kde jsme“, ale také „kam chceme jít“.  

2.1.1 Základní údaje podniku 

Název    Salon MIA 

Provozovna    Purkyňova 45, Brno 612 00 

Majitelka    Iva Mráčková  

Web      www.salonmia.cz 

Právní forma podnikání  OSVČ (řídí se podle Živnostenského zákona) 

Obor podnikání 

• Holičství, kadeřnictví (řemeslná živnost) 

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

(volná živnost) 

o Zprostředkování obchodu a služeb 

o Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti 

o Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 

Historie 

Pronájem prostor pro provozovnu     7. 12. 2009 

Slavnostní otevření Salonu MIA, začátek provozu     5. 3. 2010 

2.1.2 Představení Salonu MIA 

Salon MIA se nachází v moderním komplexu budov Eden, v Brně – Králově Poli. 

Zákazníci se do salonu pohodlně dostanou autem i MHD. U salonu je soukromé 
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parkoviště, po domluvě na recepci zákazník na parkoviště může vjet, případně v okruhu 

100m je mnoho příležitostí na parkování. V blízkosti je též tramvajová a autobusová 

zastávka Skácelova, která slouží jako přestupní uzel.  

Salon MIA se dělí na dvě části – na kadeřnictví a image studio. V současné době 

funguje především kadeřnictví, kde jsou 4 kadeřnická křesla. Dále má salon místnost, 

která slouží jako image studio a fotoateliér v jednom.  

Interiér je světlý, moderní a vyzdoben fotografiemi naší práce. Salon je dotvářen 

barvami loga (růžová, modrá, zelená).  

Ve všední dny je otevřeno od 10 hodin do 20 hodin a v sobotu dle domluvy. Po 

individuální domluvě s klientem je možné otevírací dobu prodloužit.  

Členové týmu se individuálně účastní seminářů a školení. Výčet školení si zapisují do 

svých profilů na webové stránky Salonu MIA, kde mají svoji fotografii a k tomu krátký 

popis o sobě. Ceny za služby v salonu jsou jednotné.  

Klientům salonu též nabízíme kávu či čaj a nealkoholické nápoje zdarma.  

U některých klientů si vedeme přesnou databázi, ve které uvádíme datum klientových 

návštěv salonu, provedené služby, prodané produkty atd. Osobnost klienta poznáváme 

postupně a navíc máme systém slev a jejich uplatnění si můžeme hlídat i tímto 

způsobem. Databáze obsahuje klientovo jméno, e-mail a telefon, souhlas k zasílání 

reklamních sdělení a aktuálních informací o salonu.  

Představení nynějších služeb a produktů 

Jak bylo napsáno v předešlé kapitole, Salon MIA nabízí především služby kadeřnictví 

(střih dle přání zákazníka, moderní barvení, melírování, trvalá, foukaná, společenské 

účesy…).  

Předností Salonu MIA je, že si klient nevybírá jen kadeřnictví, ale přímo svého 

kadeřníka na webových stránkách. Klienty si nepřebíráme, tedy pokud to není výslovně 

klientovo přání (což se stává z časových důvodů klientů – jde především o muže).  

V začátcích provozu Salonu MIA se velmi střídal personál. Bylo to z důvodu 

neprofesionality a finančních důvodů, bohužel nejšikovnější kadeřnice jsme nedokázali 
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dostatečně finančně ohodnotit a motivovat, což vedlo k ukončení spolupráce, viz 

Návrhová část.  

Druhou částí Salonu MIA je image studio, jehož hlavní filozofií je učit klienty být 

krásnými. V současné době nabízíme v image studiu tyto služby: 

• kosmetické poradenství, 

• vizážistika, 

• stylistika, 

• fotografování. 

Tyto služby může zákazník využít samostatně nebo je zkombinovat. Zákazníci případně 

kombinují úpravu účesu s líčením nebo fotoproměnu.  

Kapacita image studia není naplněna, v salonu nejsou dostatečně propagovány a 

nabízeny tyto služby, pouze v případě zájmu ze strany zákazníka kadeřnice předají 

vizitku na konkrétního člena týmu. Řešení tohoto problému popíšu v návrhové části. 

Našim zákazníkům nabízíme přípravky vlasové kosmetiky, pěstící pleťové a dekorativní 

kosmetiky a další zboží – drobné pomůcky k líčení, které v salonu používáme. Zároveň 

klientovi radíme, jak kosmetiku aplikovat a používat.  

2.1.3 Organizace podniku 

O salon jako celek se stará majitelka, která v současné době zastává i funkci kadeřnice a 

vizážistky. Majitelce dle potřeby asistuje manager. V salonu pracují 3 kadeřnice na 

živnostenský list a jedna kadeřnice na dohodu o provedení práce. Salon externě 

spolupracuje s kosmetickou poradkyní, dvěma vizážistkami, stylistkou a s fotografem.  

Na následujících řádcích popíši aktuální situaci jednotlivých členů týmu Salonu MIA. 

Návrhová kapitola Plán řízení lidí předpokládá znalost této problematiky.  

KADEŘNICE 

V kadeřnictví jsou 4 kadeřnická křesla a 5 kadeřnic (včetně majitelky). Kadeřnice 

Monika a Petra pracují na směny, tyto se střídají po týdnu. Dopolední směna je od 10 
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hod do 14 hod a odpolední směna je od 14 hod do 20 hod. Zákazníci se objednávají buď 

k Monice nebo k Petře dle času jejich objednávky. Ostatní kadeřnice si zákazníky 

objednávají podle svých vlastních časových rozvrhů. Ty v současné době střídá nová 

on-line rezervace.  

MONIKA RUJZLOVÁ – pracuje na živnostenské oprávnění na směny. Nastoupila 1. 1. 

2011 bez své klientely. Její současná klientela je cca z 95% složena z klientů ze 

slevových serverů.  

Kadeřnická profese jí baví, ale nepracuje na sobě tak, jak by mohla – neúčastní se 

pravidelně školení a její přístup k zákazníkovi je průměrný. Je třeba zlepšit její osobní 

projev a motivovat ji ke školení v oboru.  

PETRA KONEČNÁ – jako jediná pracuje na dohodu o provedení práce. Střídá se na 

směny s Monikou Rujzlovou. Stejně jako Monika nemá svoji klientelu a spoléhá na 

slevové servery a příchozí klienty z ulice. Má 12 let praxe v oboru, momentálně je na 

mateřské dovolené. Pro ni je třeba vypracovat motivační plán. Její přístup k zákazníkům 

je zapotřebí vylepšit podobně jako u Moniky. 

JAROSLAVA BORGESOVÁ – pracuje na živnostenské oprávnění od samého začátku 

fungování salonu. Pracuje na hlavní úvazek jako zaměstnanec u společnosti IBM, do 

salonu chodí dle časových možností o víkendech, případně večer po práci. Z celého 

týmu nejvíce navštěvuje školení a zajímá se o nejnovější trendy. Do salonu chodí tak 

zřídka, že ji nyní nemůžeme považovat za klíčového člena týmu.  

LINDA ZUKALOVÁ -  má výhradně svoji klientelu, nepřijímá nové zákazníky – ani na 

doporučení, nefiguruje ani na webu. Je na mateřské dovolené. Dochází zhruba 2x týdně. 

Momentálně je distancována od vnitřních aktivit salonu, alespoň po dobu mateřské 

dovolené. 

IVA MRÁČKOVÁ – jako majitelka se vyskytuje v salonu nejčastěji. Klientelu si 

aktivně nerozšiřuje, protože větší priority vidí v manažerské činnosti a v rozvoji Salonu 

MIA. Aktivn ě se vzdělává v oblasti salonem nabízených služeb. 
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EXTERNÍ PRACOVNÍCI 

Externí pracovníci pracují na živnostenské oprávnění v image studiu, které si 

pronajímají za hodinovou sazbu.  

PETRA HARÁSKOVÁ – nejnovější přírůstek týmu. Je vizážistka a doposud jí chybělo 

zázemí salonu. Je ochotna se zapojit do celého chodu salonu, je velmi pracovitá a 

kreativní.  

PETRA ŠTEFKOVÁ – kosmetická poradkyně a vizážistka, pracuje výhradně 

s kosmetikou Mary Kay. Klienty si hledá sama, je milá a důkladně proškolená v 

systému multi-level marketing. Je zcela samostatná. 

BARBARA ONDRÁČKOVÁ – vizážistka a stylistka. Absolvovala řadu 

certifikovaných školení v oboru. Líčí převážně na fotoproměny. V případě zákazníkova 

zájmu o její služby předáme kontakt. 

DUŠAN RAČKO – fotograf. Fotí fotoproměny a členy týmu na web. Časově 

neflexibilní, ale levný. Je výborný fotograf na svatby. 

Externí pracovníci si své klienty shánějí sami, nebo salon moc nenavštěvují. Myslím, že 

je škoda, že tento potenciál salon dostatečně nevyužívá a tuto chybu by měl co nejdříve 

napravit, viz návrhová část. 

2.1.4 Podniková infrastruktura 

Salon MIA sídlí v pronajatých prostorech o výměře 64m2, kde jsou 3 místnosti (recepce, 

kadeřnictví a image studio), šatna a 2 toalety. Veškeré vybavení je majetek majitelky.  

Salon má kadeřnický software Studio 6,5, který zatím z technických důvodů nevyužívá. 

Studio 6,5 usnadňuje evidenci prováděných úkonů, zpřehledňuje prodej kosmetických 

přípravků, tvoří katalog zákaznic, vede skladové hospodářství a také vyhodnocuje různé 

statistické údaje.  

Novinkou jsou nové webové stránky s online rezervací a záložkami balíčky služeb a 

kurzy. Jsou přehlednější, v duchu lifestylového časopisu, který se snaží imitovat. Jsou 

zachovány jednotlivé profily členů týmu, podle kterých si zákazník vybírá svého 

profesionála. V současné době pracujeme na obsahu a optimalizaci pro vyhledávače.  
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2.1.5 Vize podniku 

Dnešní konzumní a uspěchaná doba vyžaduje dokonalost ze všech stránek a právě první 

dojem je důležitý, údajně prvních 5 vteřin.  

V našem případě si lidé nekupují služby jako stříhání, líčení, ale jejich dokonalý vzhled, 

vyšší sebevědomí a úspěch v životě.  

Proto naše zkrácená vize je – Nejen člověka udělat krásného, ale s krásou ho naučit i 

zacházet.  

Z vize odvodíme slogan – Naučte se s námi být přirozeně krásní! 

2.2 Analýza trhu 

Salon MIA působí na spotřebním trhu, k jeho poznání je nutné zanalyzovat jednotlivé 

příležitosti a rizika týkající se přímo salonu.  

2.2.1 SLEPT analýza 

Pro rozvoj Salonu MIA je důležité znát trh, na kterém salon působí a možnosti trhu.  

S_social – sociální hledisko  

ZÁKAZNÍCI: Salon MIA je umístěn v Králově Poli, v obchodním centru Eden. Eden je 

sice nově vzniklé obchodní centrum, ale lidé z okolí jsou zde zvyklí nakupovat. 

Rozmanitost lidí v Králově Poli je velká. Poblíž je technologický park, kde je mnoho 

vysokých škol a firem, ale také starší zástavba i panelové domy, kde bydlí lidé 

nejrůznějších věkových kategorií a povolání.  

PERSONÁL: Velkým problémem skýtá trh práce kadeřnic. V České republice stále 

není trendem se vyučit kadeřnicí, protože dotyčná/ý má talent, ale spíše, že na vyšší 

vzdělání „nemá“. Většina absolventů k řemeslu ani nemá vztah a to se posléze ukazuje i 

na jejich práci. Absolventi těžce hledají práci, protože nemají zkušenosti ani klientelu. 

Trh si v současné době žádá kadeřnice na živnostenské oprávnění, zaměstnávání je 

příliš nákladné.  
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Mnohem lepší zkušenosti má salon s externisty, protože jde o lidi, které práce baví a 

chtějí ji dělat, proto udělají co nejvíce pro získávání zákazníků i svoji další kvalifikaci. 

Zmiňuji obory, na které není samostatný obor na učňovských střediscích.   

L_legal – právní a legislativní hledisko  

Při založení živnosti nebo změny provozovny jsme museli obeznámit živnostenský 

úřad, dále každoročně podáváme přehledy o příjmech na příslušné úřady (finanční úřad, 

městská správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna) jako každá osoba 

samostatně výdělečně činná.  

Provozovna si žádá také kontakt s hygienickou stanicí, hasiči a stavebním úřadem.  

Snažíme se veškerý provoz vést podle zákonů a předpisů.  

Personál pracující na živnostenské oprávnění vystupuje jako samostatný subjekt před 

všemi vnějšími institucemi.  

E_economic – ekonomické hledisko  

Stále se u nás projevují dopady hospodářské krize, která nám podnikání ztěžuje. 

Potenciálních klientů pro kadeřnictví je dostatek, protože kadeřníka potřebuje téměř 

každý, ale přesto cítíme, že interval mezi návštěvami klesá. Hůře se propagují externí 

služby, protože ty každý nepotřebuje.  

Dalším rizikem je všudypřítomná konkurence. Jak už jsem zmiňovala výše, 

potencionálních zákazníků je mnoho, musíme vhodně propagovat konkurenční výhodu, 

abychom zákazníka přiměli využít právě naše služby.  

P_policy – politické hledisko  

Podnikatele může ohrozit časté střídání vlády, protože společně s vládou se mění i 

legislativa. Plyne z toho nejistota, časté daňové změny, odvody atd. Pro účely podnikání 

je přívětivější pravicová vláda.  

T_technology – technické hledisko  

Žijeme v přetechnizované společnosti, a abychom uspěli, musíme se přizpůsobit. 

Technické zajištění pro správný průběh služby je pro nás samozřejmost a snažíme se 
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technicky ulehčit i doplňkové služby např. přehledný web, on-line objednávání, 

používání e-mailů, kartotéky zákaznic atd.  

2.2.2 Analýza zákazníků 

Rozhodnutí o výběru cílového segmentu je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí salonu, 

na kterém záleží výběr strategie trhu. Je nutný i z hlediska konkurenčních výhod. Nelze 

uspokojit požadavky všech zákazníků.  

Potencionálních skupin je hodně, v salonu se však výrazně neorientujeme na žádnou 

konkrétní skupinu, v čemž vidím problém. Mohli bychom vyjmenovat jen následující 

skupiny: 

LIDÉ V OKOLÍ (žijící v okolních domech, pracující v okolních firmách, lidé cestující 

přes zastávku Skácelova) – salon je umístěn u obchodního centra Eden v blízkosti 

přestupního uzlu zastávky Skácelova. Nevýhodné umístění ve vnitrobloku budovy však 

výhodu velké koncentrace lidí do jisté míry smazává.  

Nejvíce zákazníci služby salonu vyhledávají v odpoledních hodinách, návštěvnost je 

přímo úměrná počasí. Existují měsíce a období, kdy si každý přeje být krásný, proto 

služeb kadeřníků využívá ve větší míře – to jsou nejvíce Vánoce, přicházející léto a září. 

V těchto měsících se dobře tvoří klientela.  

ZÁKAZNÍCI SLEVOVÝCH SEVERŮ – v současné době se hodně spoléháme na 

slevové servery (ZaPakatel.cz, Čapnito.cz, Slevopolís.cz). Zákazníky jsou převážně tzv. 

„vyhledávači slev“. Slevové servery uvádí, že 30% zákazníků se vrátí. Vše záleží pouze 

na spokojenosti zákazníka se službou a na výkonech jednotlivých kadeřnic.  

STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI – zde nevyužíváme plný potenciál skupiny - stávajícím 

zákazníkům bychom mohli nabízet více doplňkových služeb, propracovat databázi 

klientů a také zlepšit komunikaci se zákazníkem i po využití služby. 

Ideální klientela by se dala charakterizovat jako solventní a věrná. Vytvoření právě 

takové klientely je cílem. V návrhové části bude nutné definovat přesně náš tržní 

segment a zaměřit se na jednotlivé dílčí cílové skupiny. 
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2.2.3 Analýza dodavatelů 

Jako fungující podnik máme primární dodavatele, díky kterým náš produkt vzniká. 

Vzhledem k tomu, že většina týmu pracuje na živnostenské oprávnění, tak má i své 

vlastní dodavatele. Nejvíce v salonu pracujeme se značkou Matrix. Vlastníme stojan 

plný přípravků vlasové kosmetiky právě značky Matrix. Matrix je americká společnost, 

ale distribuuje ji francouzská firma L´Oréal a společně i zaštitují školení pro Českou a 

Slovenskou republiku. Systém školení je velmi kvalitní, mají dobré marketingové 

zázemí, každé dva měsíce Matrix pro své klienty chystá akce. Majitelka a kadeřnice 

Petra používají výhradně Matrix, ostatní kadeřnice značky kombinují (např. Elgon, 

L´Oréal, Framesi, BES atd.). V salonu pracuje i kosmetická poradkyně používající 

pěstící a dekorativní kosmetiku Marky Kay. Další vizážistky značky hojně kombinují.  

Mezi sekundární dodavatelé Salonu MIA patří pronajímatel firmy NEPA, s.r.o., 

Komerční banka, Alianz pojišťovna, a.s., IT firma EtosComp.s.r.o, včetně jejich 

grafiků. Se všemi dodavateli máme pozitivní vztah, ceny jsou úměrné kvalitě, rozhodně 

je v současné době nechceme měnit.  

2.2.4 Analýza konkurence 

Trh kadeřnictví je velmi koncentrovaný, jen v Brně je řádově několik stovek 

kadeřnictví. Můžeme rozlišovat následující typy kadeřnictví, uvedení jsou i brněnští 

zástupci: 

• Prestižní kadeřnické salony – většinou pod jejich značkou je podepsána známá 

osobnost; nabízené služby mají punc luxusu a jsou nabízeny za vyšší cenu; 

členové týmu se často umisťují v prestižních kadeřnických soutěžích, každou 

sezonu vydávají svoji novou kolekci účesů, které se přizpůsobují i aktuální 

trendy; kladou důraz na kvalitu a profesionalitu; zákazníci se sem sjíždějí 

z širšího okolí. 

o Táňa Kmenta, Střihoruký Edward, Salon Šuta a další.  

• Lokální kadeřnictví – je jich nejvíce; služby jsou průměrně, ale také 

s průměrnými cenami; kadeřnictví většinou není obecně známé, klientela je 

lokální, zákazníci chodí ke svému oblíbenému kadeřníkovi, většinou jsou 



37 

 

loajální; téměř nevyužívají marketing, rozšiřování klientely zejména na základě 

doporučení. 

o Salon MIA a další níže uvedené 

• Franšízové kadeřnictví – často bývají v obchodních centrech nebo 

v lukrativních městských částech. Jejich název zákazníci většinou znají už při 

otevření, právě díky koupené licenci. 

o Z obchodních řetězců - Klier, Cut & Color 

o Luxusní celosvětové značky - Tony & Guy, Franck Provost 

Vybrané salony v Králově Poli 

Salon MIA patří do segmentu lokálních kadeřnictví, proto tento segment zanalyzuji 

podrobněji. Níže jsem identifikovala blízké salony, které se cílí na stejný segment jako 

my. Prezentují se pomocí webových stránek, provozovnu mají označenou, mají pevnou 

pracovní dobu, během které je přítomen personál, snaží se zákazníkovi vyjít vstříc, ceny 

mají průměrné. Jde o kadeřnictví nabízející doplňkové služby, avšak služby jsou 

separované, zákazník si většinou o službu musí konkrétně říct, málokdy je mu 

nabídnuta přímo personálem, případně aktivně komunikována na webu, či v reklamních 

materiálech. 

Salon Iness I – Purkyňova 35b – www.hairsaloninna.cz (nejbližší salon)  

- salon je viditelný z ulice, je umístěn v areálu Eden stejně jako my, na první 

pohled působí profesionálně, avšak webová prezentace působí velmi 

nedodělaným dojmem, novinky jsou zastaralé, fotografie nejsou jejich vlastní; 

ceník na stránkách není dostupný 

- nabízené služby – kadeřnictví, prodlužování vlasů, prodlužování řas, global 

keratin 

Mony&ka Kade řnictví – Svatopluka Čecha 2 – www.kadernictvimonyka.cz  

- webové stránky lze snadno najít a to z důvodu placeného zápisu v katalogu 

Firmy.cz, web s on-line rezervaci (nicméně působí, že ji nikdo nevyužívá), ale 
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mají velmi zastaralou grafiku webu, amatérské fotografie; reklamní materiály 

mají v jednotném stylu; dostupný ceník na webu 

- interiér – vlastní bar – zákaznice si zde mohou zakoupit velkou škálu 

alkoholických i nealkoholických nápojů, nevýhodou je zakouřené prostředí 

- nabízené služby – kadeřnictví, modeláž nehtů, fotoomlazení, kosmetika 

Salony RELAX – Palackého třída 124 – www.salony-relax.cz 

- pod značkou Salony RELAX existují 3 salony (na Palackého třídě, na Divadelní 

a na Oblé) 

- salon je umístěn v novém Semilassu, prostory jsou nové a moderní, nevýhodou 

je umístění ve 2. patře, personál nosí jednotné oblečení, objednat se lze 

v nezvyklém časovém rozmezí (od 7 hod do 22 hod) 

- web je průměrný, zákazníka sice neohromí, ale také ani neodradí, zákazník 

najde vše potřebné (nabídku služeb, ceník, kontakt, otvírací dobu…). Přednost 

vidím v nabídce klubového členství už na webových stránkách, zákazník ví, jaké 

výhody salon pro něho chystá 

- nabízené služby – kadeřnictví, kosmetika, prodlužování řas, vizážistka, modeláž 

nehtů, manikúra 

Cut cat – Palackého třída 137 – www.cut-cat.cz 

- web je pěkný, ale velmi neosobní, jsou zde jen nejdůležitější informace, fotky 

nejsou vlastní, ceník je dostupný, ale každý úkon je rozepsaný zvlášť, takže 

zákazník na první pohled neví, kolik zaplatí 

- nabízené služby – kadeřnictví, prodlužování vlasů 

GH vlasové studio – Palackého třída 82 – www.ghstudio.cz 

- web velmi zastaralý, prezentace vlastními amatérskými fotkami, dostupný ceník 

- nabízené služby – kadeřnictví, prodlužování vlasů, odborné školení kadeřníků, 

kosmetika, modeláž nehtů, pedikúra, masáže 
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Ka studio – Jungmannova 26 – www.kastudio.cz 

- web jednoduchý, pěkný, není zde moc informací, jen to nejnutnější, ke stylingu 

modelek a hostesek v místě konání je napsáno jen – info v salonu 

- 15 let zavedené, pracují s kvalitní kosmetikou 

- nabízené služby – kadeřnictví, prodlužování vlasů, styling modelek a hostesek  

Další kadeřnictví  

Vybraná kadeřnictví s velice slabou internetovou prezentací. Buď nemají vlastní 

webové stránky nebo jen amatérsky vytvořené weby zdarma, webové prohlížeče je 

neakceptují, na samotných stránkách nejsou téměř žádné informace ani fotografie.  

• Jiří Procházka – Malátova 9 

• Dagmar Pitelová – Kubešova 8 

• Kadeřnictví u Žouželky – Palackého třída 80 

• Neoselis – Palackého třída 106 

• Kadenictví Artdeco – Dobrovského 29 

• a další 

Vybraná brněnská image studia 

Mnoho kadeřnictví nabízí i další doplňkové služby jako jsou poradenství o výběru 

střihu a barvy vlasů, vizážistka nebo kosmetika, modeláž nehtů, solárium atd. Ale 

neexistuje mnoho image studií nebo jinak řečeno specializovaných center pro cílenou 

tvorbu image. Nezkušenému zákazníkovi může trh připadat zcela prázdný. Nejvíce 

těchto kvalitních center se nachází v Praze, kde často i školí profesionály tohoto oboru. 

Brněnská image studia za těmi pražskými velmi pokulhávají. Prezentace na webu je 

velmi špatná, většinou neodpovídá současným trendům a ani z textů se zákazník 

nedozví, co má od služby očekávat.  

 

Belle studio – Kozí 4 – www.bellestudio.cz 
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• zdařilá webová prezentace, zákazník najde všechny potřebné informace, 

prezentují se fotografiemi své práce, které vypadají velmi profesionálně, stránky 

jsou neustále zlepšovány, ceny dostupné na internetu 

• nabízené služby – barevná typologie, korekce postavy, osobní styl, styling pro 

konkrétní příležitost, asistovaný nákup, konzultace šatníku, denní, večerní a 

svatební líčení, fotomake-up  

• nabízí služby jen stylisty a vizážisty, chybí jim partnerství s kadeřnictvím, 

fotografem atd., nabízené služby mají klasický charakter, nemají svůj jedinečný 

produkt, který by byl jejich konkurenční výhodou 

Photo, Hair, Make-up & bodypainting – brno – www.maritnabartos.cz  

• tým tří profesionálů (vizážista, kadeřník, fotograf), nemají jednotné místo, 

zákazník musí přejíždět 

• web na první pohled zaujme, je moderní a zákazník ihned pozná charakter 

nabízených služeb, každý měsíc přibývá zajímavá novinka s limitovanou 

nabídkou služeb. Působí všestranně, kreativně, profesionálně; prezentují se svoji 

profesionální prací, ceny jsou na webu dostupné, ale separované.  

• nabídka služeb – denní, večerní a svatební líčení, fotomake-up, přehlídky a 

komerce, proměny vizáže, svatební účesy, kadeřnické služby, vlasový styling při 

focení, těhotenské a rodinné fotografie, modeling, portrét a fashion, glamour a 

umělecký akt, svatební fotografie a video, reklamní fotografie, focení kalendáře 

a obrazů, realizace fotoknih 

• jedinečné produkty – kompletní fotoslužby pro firmy (nafocení personálu i 

prostředí, kompletní grafika webu přizpůsobená cílovému segmentu), tematické 

kalendáře (focení ve vinných sklípcích, focení s živými květinami, focení 

kolekcí pro módní firmy) 

Petr Martinek – vizážista a umělecký maskér  

• spolupracuje s prestižními brněnskými salony (Táňa Kmenta, Le-salon), kde se 

podílí na změnách image 
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• hvězda svého oboru, ví na co se má zákaznice zeptat, na co se zaměřit, aby 

zákaznici poradil ideální slušivý trendový účes, make-up i styl, ke každému 

přistupuje individuálně; jeden z mála vizážistů, který se zaměřuje na vlasy 

• nabízené služby s kooperací salonů – porada ohledně změny střihu i barvy vlasů 

dle barevného typu, tvaru obličeje, kvality vlasů, barevná typologie, kurz líčení, 

denní, večerní a svatební líčení, filmový a divadelní make-up, nákupy 

s klientem, korekce postavy, vytvoření celkové image pro jednotlivce i firmy 

Nezávislé kosmetické poradkyně Mary Kay 

• těchto poradkyň je v Brně řádově stovky, každým dnem přibývají, v Salonu 

MIA jedna poradkyně je; Mary Kay je firma praktikující multi-level marketing 

• mnoho kosmetických poradkyň se prezentuje jako vizážistky a nabízí spoustu 

doplňkových služeb, ale vše jen v souladu se smlouvou se společností Mary 

Kay. Hlavní službou je kosmetické poradenství, které je vždy zdarma. 

Poradkyně zákaznici poradí s péčí o pleť a následně jí poradí jaká kosmetika 

značky Mary Kay je nejvhodnější.  

• úroveň některých poradkyň je tak nízká, že velmi kazí pověst celé značky, 

poradkyně někdy nabízí své produkty tak usilovně, že zákaznici odradí 

• příklady nabízených služby – kosmetické poradenství (vždy a zdarma), kurz 

líčení, denní, večerní, svatební líčení, fotomake-up (na to už nestačí produkty 

Mary Kay), lifting obličeje… 

 

Další vizážisté  

V Brně působí nespočet vizážistek, téměř všechny nabízí obdobné služby, na webu se 

velmi špatně hledají. Některé jsou jen vizážistkami, některé svojí profesi kombinují s 

kosmetikou, případně modeláží nehtů. Konkurence je obrovská, ale na internetu není 

vidět. Existuje mnoho sociálních sítí, které jsou známé mezi profesionály z řad vizážistů 

a profesionály příbuzných oborů. Zákazník má na tyto servery omezený přístup. 
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2.2.5 SWOT analýza  

 Pomocné  
 k dosažení cíle 

Škodlivé 
k dosažení cíle 
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Strenghts - SILNÉ STRÁNKY 

• Majitelka je zkušená v řemeslu 
• Web s online rezervací 
• Dlouhá pracovní doba 
• Moderní prostředí salonu 
• Komunikace v anglickém jazyce  
• Umístění u zastávky Skácelova 
• Parkování u salonu 
• Spolupráce s externími 
 pracovníky rozšiřující nabídku služeb 
• Doplňkový prodej 

Weaknesses - SLABÉ STRÁNKY 

• Krátká existence (1 rok) 
• Nízká stálá klientela  
• Střídající se personál 
• Nedostatečná komunikace  
se zákazníkem po službě 
• Neinformování zákazníka  
o doplňkových službách 
• Umístění za rohem  

 

V
n
ěj

ší
 p
ů

vo
d 

at
rib

ut
y 

or
ga

ni
za

ce
 Opportunities - PŘÍLEŽITOSTI  ̈

• Odlišení se na trhu 
• Spolupráce s partnery 
• Zvyšující se počet lidí pečujících 
o svůj vzhled 
• Rostoucí poptávka po 
programech zaměřující se na 
jednotlivce 

 

 Threats – HROZBY 

• Velká konkurence 
• Hospodářská krize  
• Negativní recenze 
 nespokojených zákazníků 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Strenghts - SILNÉ STRÁNKY 

• Majitelka má zkušenosti s obory kadeřnictví, vizážistiky a částečně i stylistiky. 

Stále pozoruje konkurenci, tak zná standarty nabízených služeb. Ví, co od 

personálu může reálně očekávat a jak ho motivovat.   
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• Novinkou salonu jsou webové stránky s on-line rezervací. Novou aplikaci 

uvítá celé spektrum lidí. Pro zákazníky bude rezervace nyní velice jednoduchá.  

• Zákazníci oceňují delší pracovní dobu než jaká je v blízkých mikrolokálních 

kadeřnictvích. Ve všední dny máme otevřeno od 10 hod do 20 hod a v sobotu 

dle domluvy. Naše služby tak mohou po práci využít i lidé s delší pracovní 

dobou.  

• Salon je zařízen v jednoduchém stylu s designovými křesly a mycími boxy, 

které na první pohled zaujmou. Interiér je doladěn v barvách loga (růžová, 

modrá, zelená) a fotkami naší práce.  

• Dvě kadeřnice se domluví anglicky a jedna z nich dokonce plynule mluví 

italsky. V okolí jsou univerzity se studenty v programu Erazmus a také 

zahraniční firmy, kde zaměstnanci nemluví česky.  

• Salon je umístěn v obchodním centru Eden u zastávky Skácelova. Skácelova je 

přestupní uzel, jezdí tudy tramvaje číslo 12 a 13 a spousta okružních linek 

z různých periferií Brna.  

• Před salonem jsou 2 rezervovaná místa, ale i v okolí 100 metrů lze bez 

problému zaparkovat.  

• Salon spolupracuje s externími pracovníky, kteří nám rozšiřují nabídku služeb. 

Jde o vizážistky, kosmetickou poradkyni, stylistku a fotografa. 

• Prodáváme veškerou kosmetiku, která je v salonu používána. Na základě toho 

kosmetické přípravky dobře známe a můžeme zákazníkovi přesně poradit.  

Weaknesses - SLABÉ STRÁNKY 

• Salon existuje teprve rok, není ještě v povědomí širšího okolí.  

• I když se nám klientela stále rozrůstá, je stále nízká.  

• Právě díky malému povědomí a nízké klientele se často střídá personál, který 

zde nedosahuje požadovaných tržeb.  



44 

 

• Nijak zákazníka po službě nestimulujeme k další návštěvě, dále ho 

nekontaktujeme o novinkách, slevách, akcích.  

• Neinformujeme zákazníka o dalších našich službách. Zákazník se musí přímo 

zeptat, aby se něco dozvěděl.  

• Nejsme vidět z ulice, salon je umístěn ve vnitrobloku. Tento problém se dá řešit 

lepší navigací, reklamními cedulemi na frekventovaných místech.  

Opportunities - PŘÍLEŽITOSTI  

• Většina kadeřnických salonů nabízí kromě kadeřnických služeb také kosmetiku, 

manikúru, masáže atd. Velmi často je součástí i vizážistka nebo poradenství – na 

to ale mnohdy nejsou vybaveny prostory. My tyto prostory pro vizážistiku a 

poradenství máme, i proto se chceme orientovat tímto směrem. Kosmetika, 

manikúra, masáže atd. jsou velmi obvyklé a proniknout zde na trh je stejně 

obtížné, jako u kadeřnických služeb. 

• Až budeme mít vyřešený problém s komunikací se zákazníkem po službě, tak 

můžeme začít tvořit systém spolupráce s partnery. Bude spočívat převážně ve 

výměně kontaktů a následnými propojenými programy.  

• Nároky zákazníků v oblasti osobní image rostou s přicházejícími novými trendy, 

s tím stoupá i náš cílový segment.  

• Aby dokonalost byla přirozená, je třeba se zaměřit na jednotlivce a podpořit 

veškeré přednosti každého jedince.  

Threats – HROZBY 

• Konkurence v našem oboru je obrovská, proto je nutné mít jasno 

v konkurenčních výhodách a stále konkurenci sledovat a podle aktuálního 

vývoje jednat.  

• Stále se projevující hospodářská krize. Snižovaní platů a rostoucí 

nezaměstnanost nám zmenšuje cílový segment zákazníků.  

• Velkou neustálou hrozbou jsou negativní recenze nespokojených zákazníků.  
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2.3 Definice cílů 

Nyní definuji hlavní i dílčí cíle Salonu MIA, které dělím z pohledu času.  

Stálé cíle 

Cílem salonu je hlavně rozšiřovat loajální a tím i spokojenou klientelu, která opětovně 

naše služby využije. S tímto souvisí i udržování dobrého jména salonu a dále 

rozšiřovaní služeb. 

Upevňovat vizi, protože v našem případě si lidé nekupují služby jako stříhání, líčení, ale 

jejich dokonalý vzhled, vyšší sebevědomí a úspěch v životě, proto chceme člověka 

udělat nejen krásného, ale s krásou ho naučit i zacházet � Chceme působit jako 

lifestylový časopis v praxi. 

Klademe si i finanční cíl a to dosahovat stále rostoucího zisku, který z části chceme 

investovat zpět do salonu pro jeho rozvoj. 

Střednědobé cíle 

Služby image studia rozšířit natolik, aby image studio byla převážná část salonu a 

kadeřnictví bylo jen jednou ze služeb, které nabízíme.  

Vytvořit stabilní tým profesionálů. O kadeřnictví se bude starat manažer/ka (kadeřníci 

budou pracovat v zaměstnaneckém poměru) a o image studio bude v režii majitelky, 

která sleduje a aplikuje nejnovější trendy v dané oblasti. Pro tento cíl bude nutné 

vytvořit systém pro snadné řízení. 

Dlouhodobé cíle 

Vytvoření nové pobočky. 
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3 Praktická část – Návrhy pro rozvoj Salonu MIA 

Návrhová část bude především řešit problémy analytické části bakalářské práce. 

Rozdělila jsem ji na tři hlavní části – na marketingový plán, plán řízení lidí a finanční 

plán.  

3.1 Marketingový plán 

Je obecně známé, že marketing klade důraz na uspokojování potřeb a přání zákazníků, 

jejich poptávky po výrobcích či službách, aneb dává zákazníka na první místo.  

V bodech připomenu hlavní okruhy z analytické části, kterým je třeba se nyní věnovat: 

• Navigace v okolí provozovny 

• Webová a internetová prezentace  

• Místo prodeje 

• Partnerství  

• Získávání majority zákazníků jinými způsoby, než ze slevových serverů  

• Klub Salonu MIA 

• Nabízení doplňkových služeb stávajícím zákazníkům 

• Komunikace se zákazníkem po službě 

• Využití kapacity image studia – rozšířit a propagovat nabídku služeb  

3.1.1 Tržní segment a cílové skupiny 

Jsme si vědomi, že můžeme zákazníka snáze ztratit nežli získat a že je levnější udržet si 

stávajícího zákazníka nežli získat nového. Je i statisticky dokázáno, že marketing 

směřující jen k určitým cílovým skupinám je mnohem účinnější než marketing 

nesměrovaný.  

Našim cílem je zaměřit se na zákazníka, zlepšit jeho vyhlídky a posílit naději na úspěch 

jeho samého. Úspěch pro ně může znamenat cokoli – zlepšit kvalitu vlasů, upoutat 

pozornost partnera, zhubnout… � my jim můžeme ukázat, jak tohoto cíle dosáhnout. 



47 

 

Obecná identifikace důvodů a přínosů našich služeb:  

• Profese (nutnost reprezentativního vzhledu) 

• Společenská událost (svatba, ples…) 

• Životní příděl (rozvod, ztráta zaměstnání…) 

• Zvědavost (co se mnou udělají?)  

• Hledání inspirace (jak se líčit, česat…) 

Definovali jsme náš tržní segment – lidé s průměrnými až vyššími příjmy pečující o 

svůj vzhled. Nabídneme jim služby „na míru“. Tato skupina vyžaduje především 

rychlost, kvalitní služby za dostupnou cenu. 

Tento segment musíme rozčlenit ještě podrobněji na konkrétní cílové skupiny: 

• Ženy, muži, děti… 

• „Kancelářské myši“ – často hledají služby našeho charakteru v pracovní době na 

internetu  

• Studenti 

• Lidé, kteří se prezentují svým vzhledem v práci (zaměstnanci, podnikatelé) 

• Lidé, kteří potřebují své fotky pro vlastní prezentaci ať profesní, tak osobní  

• Nevěsty 

Tyto vybrané skupiny chceme pozorovat a detailně poznávat, abychom pochopili jejich 

potřeby a mohli jim nabídnout služby na míru. Tento záměr chceme dlouhodobě 

aplikovat a vytvořit z něj konkurenční výhodu. Toto je však dlouhý proces, nikoli 

událost.  
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3.1.2 Marketingový mix   

Marketingový mix zahrnuje základní prvky marketingu a těmi jsou: výrobek, cena, 

distribuce a marketingová komunikace. Marketingový mix nám napovídá, na co se 

v marketingu máme zaměřit, abychom byli úspěšní.  

Výrobek – produkt 

Každý zákazník vnímá služby subjektivně, každý má jiné požadavky, je jinak náročný. 

Proto se snažíme každému vyjít co nejvíce vstříc a „ušít“ mu služby na míru.  

Zaměřím se na základ služby, kvůli které k nám zákazníci přichází. Doposud tomu bylo 

zejména kvůli tradičním službám kadeřnictví (stříhání, barvení, melírování, trvalá, 

foukaná, společenským účesům…) výjimečně kvůli lí čení, případně kosmetickému 

poradenství a jen minimum zákazníků využilo fotoproměnu. Je žádoucí propojit prvky 

individuality, komplexnosti, aktuálnosti, kvality i hygieny a promítnout je do služeb 

Salonu MIA. 

Individualita – vytvářet nabídky přímo pro jednotlivé cílové skupiny, protože každý 

potřebuje jinou službu, jiné informace a nemůžeme říct všechno všem, je třeba 

v nabídce respektovat přístup AIDA, vyjadřující odezvu zákazníků na propagaci16: 

• A_attention – pozornost 

• I_interest – zájem 

• D_desire – přání 

• A_action - akce 

Někteří konkurenti o individualitě k zákazníkům mluví, ale z jejich nabídky to není moc 

cítit. My službu pojmenujeme přímo tak, aby z ní bylo poznat, že každý je jiný a má 

jiné potřeby, které ctíme. Tato filosofie bude převážně uplatňovaná v balíčkách služeb. 

Nyní stojíme před těžkým úkolem poznávání potřeb zákazníků, aby nabídka byla 

opravdu co nejkvalitnější.  

Komplexnost – při správném pojetí to bude naše konkurenční výhoda, budeme hodně 

dbát na propojenost s individualitou.  

                                                 
16 EISER, J. Výkladový ekonomický slovník podnikatele. 2002. s. 6 



49 

 

Aktuálnost – budeme sledovat aktuální trendy ve světě a přizpůsobovat jim naši 

nabídku a tvořit různé akce. 

Kvalita – záruka kvality. Při nespokojenosti klientů s našimi službami budeme zjišťovat 

příčinu jejich stížností a v případě našeho pochybení, udělíme klientovi benefit body či 

poukázku na další návštěvu. 

Hygiena – vnitřní záležitost, něco jako „vnitřní kodex“. Navenek komunikovat 

nebudeme, zákazníci tento fakt berou jako samozřejmost, některé salony bohužel ne.  

Cena 

Jedním z cílů Salonu MIA je dosažení uspokojivého zisku s rostoucím trendem, který je 

přímo úměrně spojen s loajální i novou klientelou. Ceny služeb jsou jednotné a jsou 

stanoveny dle dohod všech pracovníků s velmi významným přihlédnutím na 

konkurenční trh salonů. Ceny musí pokrýt veškeré naše náklady včetně požadované 

marže. Ceny aktualizujeme dle cen dodavatelů.  

S cenou souvisí i další cíle salonu a to je budování loajální klientely, tento cíl může 

podpořit i cenová politika. Stálým klientům poskytujeme slevy (v současné době po 

páté návštěvě získají slevu nebo něco zdarma – dle aktuálnosti), chystáme i bonusy 

v podobě dárků a doplňkových služeb zdarma.  

Náš cílový segment zákazníků jsou lidé s průměrnými až vyššími příjmy, podle toho 

jsme i stanovili ceny, které se snažíme držet v průměru trhu. Toho se budeme držet i při 

rozšiřování služeb. 

Po provedení analýzy konkurence, bylo zjištěno několik cenových nešvarů. Největším 

z nich bylo neuveřejnění ceníku, dále špatné členění položek, takže zákazník netuší, 

kolik nakonec zaplatí, někde nebylo specifikováno, co cena vůbec zahrnuje. Těmto 

prohřeškům se chceme vyvarovat, ceny uveřejnit v provozovně i na webu a ceník 

přepracovat tak, aby každý zákazník přesně věděl, kolik zaplatí, obzvlášť u základních 

služeb a balíčků (na individuální službu budeme stanovovat i individuální cenu).  

Naopak, uveřejněné podmínky věrnostního klubu konkurenčního Salonu Relax, je jeden 

z příkladů dobré komunikace se zákazníkem. Některé salony dávají po službě malý 

dáreček, o kterém už zákazník dopředu ví. To může zákazníka při rozhodování také 
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ovlivnit a podnítit k využití služeb. Informace o klubu Salonu MIA také uveřejníme na 

web a přichystáme dárečky pro naše klienty.  

Ceny prodávaných produktů máme v souladu s doporučenými cenami dodavatelů, 

některým zákazníkům poskytujeme slevy. 

Distribuce 

Služby jsou nabízeny přímo v našem salonu. V tomto ohledu máme nyní velké 

nedostatky. Je zapotřebí zejména proškolit všechny členy týmu o nabízených službách, 

v nejlepším případě je nechat služby přímo vyzkoušet. Tomu ovšem předchází písemný 

souhrn všech těchto služeb. V okamžiku, kdy soupis služeb dostane ucházející 

grafickou podobu, tak ho můžeme použít jako provizorní propagační materiál.  

Marketingová komunikace 

Společnost, o které veřejnost neví, prakticky neexistuje. Proto musíme dbát na 

dostatečnou marketingovou komunikaci se zákazníkem, díky níž se u něho budeme 

snažit vyvolat zájem o naše služby, udržet tento zájem a přimět jej k nákupům.  

Cílem marketingové komunikace pro nás bude především z našich zákazníků udělat 

loajální klientelu využívající celé spektrum našich nabízených služeb, v další řadě 

zviditelnit salon, jeho produkty a posílit firemní image.  

Corporate indentity – abychom se zákazníkovi co nejvíce přiblížili, odlišili se od 

konkurence a vystupovali jednotně, volíme naši firemní identitu do podoby life-

stylového časopisu. Stejně jako tyto časopisy, budeme i my na našich stránkách 

poskytovat informace, novinky a zajímavosti z oblasti péče o vzhled a tím chceme 

zvýšit atraktivitu webových stránek, aby se na ně zákazníci vraceli. Stejnou formou 

pojmeme brožury a všechny naše reklamní materiály, aby byly zákazníkovi užitečné a ti 

si je měli důvod ponechat.  

Marketingovou komunikaci dělíme do následujících skupin, což je náš komunikační 

mix: propagace, podpora prodeje a osobní prodej. 

Propagace 
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Propagace zahrnuje všechny formy masové prezentace a podpory výrobků a výrobce, tu 

můžeme dále dělit do dvou skupin: reklamu a public relations. 

1) Reklama 

Doposud nejmasovější formou reklamy, kterou salon využívá, jsou slevové servery 

(ZaPakatel, Čapni to, Slevopolis). Slevové servery na 2-7 dní uveřejní nabídku na 

zlevněnou službu (v našem případě je sleva vždy 50%) a v této době si zákazníci mohou 

službu předplatit za tuto výhodnou cenu, ihned po zaplacení zákazníkům na e-mail 

přijde voucher a pak v následujících měsících (dle doby platnosti voucheru) nabídku 

mohou využít. Doposud jsme prodali téměř 500 voucherů. Pozorujeme klesající trend v 

počtu zakoupených voucherů, zákazníci se opakují (jde hlavně o vyhledávače slev), jen 

pár zákazníků zůstává. Abychom si udrželi zákazníků více, musíme zlepšit komunikaci 

se zákazníkem během služby (viz Osobní prodej) i po službě (viz Podpora prodeje). 

Slevové portály jsou nejlevnější a účinný marketingový nástroj, proto ho budeme i 

nadále využívat, i když neodpovídá hlavním marketingovým cílům.  

K propagaci salonu využíváme webové stránky. Web jsme spustili ještě před otevřením 

salonu, v té době jsme měli sice nějakou představu, ale postupem času jsme zjistili, že 

nás stránky limitují, proto jsme se rozhodli si je nechat vytvořit znovu a lépe. Nyní 

klademe důraz na přehlednost a jednoduchost. Velkou novinkou je on-line rezervace a 

záložky balíčky služeb a kurzy. Web bude neustále aktualizován s mnoha užitečnými 

informacemi a novými trendy z našeho oboru, aby i stávající zákazníci měli důvod 

stránky opětovně navštěvovat. Zůstanou osobní profily jednotlivých členů týmu 

s fotografií, krátkým popisem, vzděláním a odkazem na vlastní fotogalerii. Zákazníkovi 

se tak lépe přiblížíme a stránky působí osobněji. Díky přehlednosti webu budou naší 

předností kvalitní fotografie naší práce (v minulé prezentaci se špatně hledaly) a 

přidáme fotografie interiéru. Zdůrazníme naše výhody (např. klub Salonu MIA) a 

vysvětlíme, proč zrovna naši nabídku mají zákazníci využít. V neposlední řadě 

zákazníkovi přesně sdělíme, co má udělat, respektive jak se elektronicky objednat. 

Podobný systém objednávání má i Salon Josefína, který má s ním výborné zkušenosti, 

85% zákazníků se objednává skrz tento systém, který šetří čas zákazníkům i personálu, 

objednání je tak jednoduché.  
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Web nám také umožní lehce získávat kontakty na naše zákazníky, protože zákazník, 

který se bude objednávat přes on-line rezervaci, musí vyplnit kontaktní údaje, které se 

nám uloží do systému a my tyto kontakty můžeme dále využít pro komunikaci se 

zákazníkem po službě.  

Ovšem nejprve náš web musí zákazníci najít, proto neopomínáme ani na SEO (Search 

Engine Optimization) optimalizaci pro vyhledávače, která především spočívá 

v kvalitním zdrojovém kódu, v kvalitním textu obsahující správná klíčová slova na 

správných místech, v kvalitních i kvantitativních odkazech na doménu. Pro urychlení 

tohoto procesu si necháme vytvořit placený zápis na portálu Firmy.cz, posléze se 

zaměříme na kvalitní texty, i kvalitní nabídku našich služeb. Tento proces však 

nechceme urychlit na úkor kvality. Celý proces budeme přesně sledovat a neustále 

analyzovat za pomoci služby Google Analytics. Poskytne nám přehled, jak nás 

zákazníci nacházejí, z jakých serverů k nám chodí, kam klikají, jak dlouho tam 

setrvávají. Na základě těchto podrobných analýz a statistik můžeme web nadále 

vylepšovat.  

Mezi další využívanou reklamu můžeme řadit i navigaci do salonu. V areálu Edenu 

máme rozmístěny reklamní A-stojany. Tuto variantu využívá více okolních obchodů a 

tudíž je možné, že náš A-stojan zanikne v množství ostatních. Častým jevem je, že A-

stojany shodí vítr. Jsme si vědomi, že to není nejvhodnější řešení, ale tahle varianta byla 

pro nás ve srovnání kvality a ceny nejvhodnější řešení. Stávající situaci hodláme změnit 

a malé a nestabilní A-stojany vyměnit za větší a stabilnější cedule, které zaujmou na 

první pohled.  

Největší reklamou pro prodej kosmetických přípravků je samozřejmě jejich aplikace v 

salonu. Kadeřnice zákazníkům aplikují styling vhodný pro jejich typ vlasů a podle 

požadovaného výsledného efektu a pokud budou spokojeni, budou moci si výrobky 

koupit i pro domácí použití.  

2) Public relations (= styk s veřejností) 

Jsme malý salon, proto jsou naše výdaje na public relations téměř nulové, ale i tak 

bychom tuhle formu propagace neměli opomínat a zrealizovat nějakou akci v našich 

možnostech. Promo-akce na místech, kde je velká koncentrace lidí. Levnou možností by 
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například byla soutěž o nejlepší extravagantní účes na oblíbené diskotéce nebo 

sportovní akci.  

Jedna z variant je kadeřnická a vizážiststická show na společenských akcích. Existuje 

mnoho agentur, které organizují večírky na klíč. Jejich úkolem je i sestavení programu - 

my bychom mohli být jeho součástí.  

Ve styku s veřejností by nám mohlo pomoci i členství v klubech, kde se zdržuje naše 

cílová skupina, prezentace na výstavách či veletrzích nebo jen napsání kvalitního článku 

o našich službách.  

Vůči okolí se snažíme vystupovat profesionálně a asertivně. 

Podpora prodeje 

Základem podpory prodeje jsou tištěné materiály. Jsou to vizitky, reklamní materiály, 

ceníky atd. Z výše zmíněných materiálů vlastníme pouze vizitky. Vzhledem k tomu, že 

chceme působit jako life-stylový časopis, tak je vhodné tomu přizpůsobit i reklamní 

materiály. Ty by měly obsahovat různé tematické zajímavosti, informace „zdarma“, 

osobní reference atd. Postupem času chceme pro každou cílovou skupinu vytvořit 

vlastní brožuru. Brožury podporují ústní doporučení, což je nejkvalitnější reklama.  

Hodláme využívat vnitřní reklamu, neboli všemi způsoby zákazníka informovat o všech 

službách salonu. Vyvolat impulzivní reakci právě tam, kde má být = na místě prodeje, 

kde je u většiny případů rozhodnuto o nákupu. Tuto filozofii posíláme v osobním 

doporučení našeho personálu (viz. Osobní prodej). Interní reklama by měla navázat tam, 

kde všechny ostatní reklamy končí. Interiérová reklama lze použít i mimo náš salon. 

Např. v buticích s módou, květinářství, fitness centrech, restauracích, kavárnách atd. 

Můžeme společně nafotit sérii fotografií, které vystavíme jednak u nás v salonu, ale také 

na místě našeho obchodního partnera.  
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Klasická oblíbená podpora prodeje jsou slevy a dárky. Z ankety17 jsme zjistili, že 88% 

zákazníků preferuje dárek před slevou na další nákup. Slevu na další nákup volilo 9% a 

zbývajícím 3% je to jedno. Celkem hlasovalo 69 lidí.  

Nabídku služeb rozšíříme i o kurzy. Po kurzu zákazník dostane shrnutí všech důležitých 

informací, které se na kurzu dozvěděl formou brožury, kde budou i popsány další kurzy 

i ostatní služby salonu. Budeme se snažit stále zákazníky informovat o naší ucelené 

nabídce.   

Je nutné zapracovat na komunikaci se zákazníkem po službě, což můžeme praktikovat 

nejrůznějšími způsoby. Příkladem může být respektování narozenin a svátků našich 

zákazníků. Systém upozornění na tyto data je v zakoupeném programu Studio 6.5. Při 

této příležitosti se můžeme zákazníkovi připomenout a věnovat dáreček. Připomínat se 

také můžeme adresným zasíláním informací, osobními dopisy, e-maily. 

Osobní prodej 

První podmínkou úspěšného prodeje je určitě nutnost produkt znát, je nezbytné, aby 

všechen personál věděl o veškerých nabízených službách. Pokud to charakter služby 

umožní, tak by bylo vhodné, aby personál službu vyzkoušel. Po splnění této podmínky 

od personálu budeme vyžadovat aktivní prodej. Abychom průběžně kontrolovali 

personál ohledně nabízení služeb, budou muset o každém klientovi zaznamenat, co 

zákazník o doplňkových službách říká, zda má o nějakou z nich zájem, případně o 

jakou. Pokud členové týmu doplňkové služby nabízet nebudou, hrozí jim perzekuce, 

naopak při úspěšné prezentaci produktů, která bude ukončena prodejem, budou 

odměněni, viz Plán řízení lidí.  

Prodejce bychom chtěli do jisté míry vytvořit i z našich klubových zákazníků, které 

budeme motivovat slevami a dárky, pokud přivedou kamaráda nebo kamarádku. 

                                                 
17 SIMONA VALOVÁ.CZ: Jaký druh bonusu k nákupu preferujete. [online]. 2011 [cit. 2011-15-05]. 

Dostupné na WWW: <http://www.simona-valova.cz/poll/jaky-druh-bonusu-k-nakupu-preferujete>. 

 

 



55 

 

Zákazníky vybavíme letáky, které jim pomohou k doporučování a následnému 

získávání dárků.  

Klientům, kteří využijí některou z našich služeb, kde zároveň použijeme kosmetiku, 

povíme o této kosmetice, případně doporučíme nejvhodnější produkt. Klienti si dané 

přípravky mohou v salonu zakoupit.  

Sledování marketingového plánu 

Vzhledem k tomu, že navrhovaných zlepšení je opravdu celá řada, je důležité používat 

marketingový kalendář, který nám pomůže organizačně navázat všechny prvky 

marketingového programu. Kalendář nám posléze pomůže vyhodnotit celou situaci a 

podle výsledků můžeme volit případná opatření.  

Marketingovým kalendářem budeme primárně měřit úspěšnost marketingu, ale také 

zaznamenávat informace o našich zákaznících, respektive jejich potřebách.  
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3.2 Plán řízení lidí 

Lidé, které je třeba v Salonu MIA řídit, můžeme členit do základních kategorií dle typu 

smluvního vztahu (pracovně právní nebo nájemní). Toto dělení bude použito 

v následujících kapitolách. Nejprve si připomeneme problematiku z analytické části. 

• V časovém rozvrhu majitelky nyní převládá funkce kadeřnice nad všemi 

ostatními manažerskými funkcemi z důvodu zabezpečení příjmů pro pokrytí 

provozních výdajů.  

• Střídající se personál (z důvodů neprofesionality nebo finančního deficitu). 

• Kadeřnice se školení účastní individuálně nikoli povinně. 

• Malá nebo žádna snaha nabízet zákazníkovi doplňkové služby. 

Návrhy k řešení 

V současné době majitelka hlavně zastává funkci kadeřnice, tudíž nemá tolik času na 

manažerskou činnost a rozvoj salonu. Svoji činností může dosáhnout jen omezených 

příjmů, protože během dne stihne jen omezený počet klientů. Proto je nutné se zaměřit 

na tým Salonu MIA, jako na zdroj příjmů.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole cíle, že v budoucnu chceme zaměstnávat nikoli 

pronajímat křesla kadeřnicím s živnostenským oprávněním, tak k tomuto cíli je třeba 

udělat několik opatření, čímž se bude zabývat tato kapitola.  

Celý systém motivací bude stanoven se záměrem umožnit přesnou evidenci zákazníků a 

jejich potřeb. Pracovníci budou nyní důsledně kontrolováni v nabízení klubových karet 

a s tím i dalších služeb.  

Požadavky ideálního uchazeče 

Aby spolupráce mezi členy týmu fungovala a v salonu jsme dosahovali stanovených 

cílů, je nutné vědět s kým vůbec zahájit spolupráci.  

Základním předpokladem ideálního uchazeče je praktická znalost oboru – vyučení 

v oboru nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a minimálně 1 rok praxe v oboru.  

Nutností jsou i soft skils při kontaktu se zákazníkem – profesionalita, příjemné 
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vystupování, komunikativnost, spolehlivost, flexibilita; ochota se rozvíjet a 

zdokonalovat ve svém oboru.  

Díky novému online objednávání zákazníků a využití kadeřnického software musí 

personál mít základní znalosti v ovládání počítače. 

Motivace 

Pro dosažení kvalitních výsledků a odpovídajícího pracovního nasazení, je potřeba 

členy týmu motivovat. Pro každou kategorii členů je vhodný jiný způsob motivace. 

Motivace pro pracovníky v nájemním vztahu 

Skupina pracovníků pracujících na živnostenské oprávnění se motivuje nejhůře. Jelikož 

je výdělek této skupiny vázán na jejich vlastní práci, je samo sebou motivace. Motivace 

ze strany majitelky je tedy omezena jen na oblast nabízení doplňkových služeb.  

Nově budeme vyžadovat osobní doporučení o doplňkových službách. Celému týmu 

jako první motivaci nabídneme využití veškerých služeb. Personál tyto služby už bude 

znát, tudíž je může aktivně nabízet. Pracovníky proškolíme v oblasti prodeje a následně 

je budeme v nabízení kontrolovat. Personál bude povinen si o každém zákazníkovi vést 

přesné informace o reakcích na služby našeho salonu. V případě, že tak činit nebude, 

pracovník ztrácí nárok na odměnu.  

V případě, kdy zákazník doplňkovou službu využije, pracovníkovi, který službu 

doporučil, náleží odměna přibližně 10%18 z ceny prodané služby.  

Motivace pro pracovníky v pracovně právním vztahu 

V současné době máme jen jednu kadeřnici na dohodu o provedení práce. Kadeřnice je 

placená jen provizně 50% z každého zákazníka po odečtení variabilních nákladů 

(=materiálu, pokud barví). Odměna je nyní nízká, proto schopnější kadeřníci odcházejí. 

Situaci je nutné zlepšit.  

Navrhuji motivace v podobě finančních odměn a školení v souladu s našimi cíli a 

zkvalitňováním služeb.  

                                                 
18 Předem budou stanoveny provizní tabulky pro jednotlivé služby, tudíž provize se mohou lišit.  
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- Finanční odměny navrhuji dvojí  

o Bonus za vracejícího se zákazníka  

o Bonus za doporučení doplňkových služeb 

- Školení  

Doposud jsme nerozlišovali provizi za nově příchozího zákazníka nebo za současného 

loajálního zákazníka. V souladu s našimi cíli je třeba tyto zákazníky rozlišovat a to tak, 

že za nově příchozího zákazníka ponecháme stávající provizi 50% po odečtení 

materiálu a za stávajícího loajálního zákazníka provizi zvýšíme na 65%.  

Bonus za doporučení doplňkových služeb bude identický jako u pracovníků v nájemním 

vztahu, stejné budou i podmínky a kontrola.  

Motivace v podobě školení budou praktikovány po splnění stanovených požadavků. 

Prvním požadavkem je doba působení v salonu a druhým požadavkem je dosažení 

předem stanoveného obratu. Celý systém školení bude přizpůsoben systému školení 

značky Matrix. Struktura vzdělávání pro pracovníky na dohodu o provedení práce musí 

být jednoduchá, protože poměr na dohodu o provedení práce je časově omezený. 

V budoucnu chceme zaměstnávat, proto systém školení bude komplexnější a budou 

v něm zohledněny i rostoucí platové podmínky.  

Sledování plánu řízení lidí 

Vzhledem k tomu, že plán řízení lidí je nikdy nekončící proces, proto je třeba ho 

neustále sledovat, kontrolovat a vylepšovat. Výše jsem uvedla nástroj (zaznamenávání 

si přání a potřeb zákazníků) pro zjišťování potřeb zákazníků, který je během aplikace 

nutný vyhodnotit a navrhnout další opatření na vylepšení.  

V první řadě si od využití tohoto nástroje slibujeme poznání zákazníka, tudíž mu 

opravdu budeme moct nabídnout služby na míru. To bude určitě vyžadovat rozšíření 

týmu ve všech oblastech cílené tvorby image. 
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3.3 Finanční plán 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podnikatelský plán existujícího podniku, tak tuto 

kapitolu rozdělím na dvě části. První bude zobrazovat historická data, tím ukáže, jak 

majitelka v salonu hospodařila a v druhé části budou plány do budoucna.  

3.3.1 Historická data 

V prosinci 2009 byly pronajaty prostory pro provozovnu, ale samotná činnost salonu 

byla zahájena v březnu 2010. Od prosince 2009 do března 2010 probíhaly rekonstrukce 

a salon jsme vybavovali, proto tato doba je spojena jen s výdaji. Během zmiňované 

doby jsme investovali 478 321 Kč. Peníze byly použity na rekonstrukci, koupi nábytku 

a celého vybavení salonu, nezbytnosti pro provoz, čímž bylo např. potřeby pro údržbu, 

kadeřnické potřeby, webová prezentace apod. 

 

CELKEM VSTUPNÍ VÝDAJE -478 321,00 Kč 

   

Následující situaci a odhady jsem zobrazila v grafech, v přílohách jsou uvedeny tabulky 

s přesným číselným vyjádřením, které sloužili jako podklad pro jednotlivé grafy.  

V následujícím grafu zobrazím příjmy a výdaje. Celkové vstupní výdaje v grafech 

zohledněny už nejsou.  
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Příjmy a výdaje 

Graf 2: Příjmy a výdaje 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výdaje 

Graf 3: Výdaje 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Novinkou od ledna 2011 jsou příjmy z pracovníků na dohodu o provedení práce. Tato 

novinka se projevuje mírně i na výdajích, ale celkově se pohybujeme v kladných 

číslech, což je velice pozitivní. Tento příjem chceme v budoucnu co nejvíce rozvíjet.  

Finanční cíle 

Finanční cíle byly už zmíněny v kapitole cíle, ale pro přehlednost je ještě připomenu. 

• Dosahovat stále rostoucího zisku, který z části bude investován do salonu pro 

jeho rozvoj. 

• Hlavní zdroj příjmů z kadeřnictví bude ze zaměstnanců. 

• Zisky image studia doženou zisky kadeřnictví. 

Návrhy k řešení  

Předmětem této kapitoly je vyřešit výše zmíněné finanční cíle. Pro každý dílčí cíl bude 

třeba rozebrání dílčí aktuální situace a následný návrh na zlepšení.  

Zpětné investice do rozvoje Salonu MIA 

Majitelka nemá v současné době žádnou finanční „injekci“, ale plánuje dělit zisk 

procentuálně a na základě toho zpět investovat do Salonu MIA, dle uvedeného vzorce: 

CELKOVÉ PŘÍJMY – FIXNÍ VÝDAJE – VARIABILNÍ VÝDAJE = HRUBÉ 

PŘÍJMY 

Hrubé příjmy budou děleny a z poloviny investovány zpět do salonu pro jeho rozvoj: 

• 50% osobní spotřeba majitelky 

• 20% marketing a reklama 

• 15% zvelebení interiéru a exteriéru 

• 5% vzdělání 

• 10% rezerva 

Tyto investice budou použity na realizaci dle marketingového plánu a plánu řízení lidí.  
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pracovně právním vztahu 

Hlavním cílem je zvýšení příjmů od pracovníků v pracovně právním vztahu

zastavení růstu či mírné snížení ostatních příjmů, protože majitelka 

nebude natolik flexibilní pro své zákazníky, protože její další náplň

ření k rozšíření klientely svých zaměstnanců

může ubýt prostor pro pracovníky na živnostenské oprávn

ř ů se budeme snažit udržovat v rostoucí tendenci. 

práce pracovníků v pracovně právním vztahu se váží i výdaje. 

na zisk jednoho pracovníka používající materiál majitelky se pohybuje kolem 

faktu, že kadeřnice na dohodu o provedení práce se často 

časné procento růstu nemá vypovídající schopnost. Procento r

ělky jsou nyní tak nízké, že jeden zákazník může celý pr

chto argumentů, s procentem 43 počítat nebudu. Pro reálné

ěsíčního růstu. Výpočty pro první rok jsou zobrazeny v

grafu zobrazeny i historické údaje (leden 11 – duben 11).

Tržby pracovníků v pracovně právním vztahu

Tržby pracovníků v pracovně právním vztahu

Zdroj: Vlastní zpracování 

ú
n

o
r 

1
1

b
ře

ze
n

 1
1

d
u

b
en

 1
1

kv
ět

en
 1

1

če
rv

en
 1

1

če
rv

en
ec

 1
1

sr
p

en
 1

1

zá
ří

 1
1

ří
je

n
 1

1

lis
to

p
ad

 1
1

p
ro

si
n

ec
 1

1

le
d

en
 1

2

ú
n

o
r 

1
2

b
ře

ze
n

 1
2

měsíce

 právním vztahu. Na základě 

ř ů, protože majitelka 

náplň bude realizace 

ěstnanců a s přibývajícím 

na živnostenské oprávnění. 

rostoucí tendenci.  

 právním vztahu se váží i výdaje. Variabilní 

ka používající materiál majitelky se pohybuje kolem 

často střídají a každá 

stu nemá vypovídající schopnost. Procento růstu je 

ůže celý průměr zkazit. Na 

o reálné potřeby budu 

pro první rok jsou zobrazeny v grafu. Pro 

duben 11). 

 

 

 právním vztahu 

výplata pracovníka

Příjem salonu

variabilní výdaje



65 

 

 

Graf vykresluje situaci 1. plánovaného roku, kdy nejnižší očekávané tržby pracovníků 

v pracovně právním vztahu v březnu 2012 při progresi 5% měsíčně budou zhruba 19 

500 Kč. Do částky je zahrnuta výplata pracovníka/ů, příjem salonu a variabilní výdaje. 

Tyto výdaje jsou platné za předpokladu pokračující spolupráce s kadeřníky na dohodu o 

provedení práce. V okamžiku, kdy půjde o zaměstnance, tak výdaje se zvýší o daň 

z příjmů a zákonné pojištění. Takovou situaci nejdříve předpokládáme na přelomu roku 

2011 a 2012, proto jsem použila první variantu.  

Rozvoj image studia 

Dalším cílem pro rozvoj je rozšíření služeb image studia a s tím i rostoucí výnosy. 

Historické data v grafu zobrazovat nebudu, protože situace je velice kolísavá a v grafu 

by neměla žádnou vypovídající hodnotu. Image studio primárně využívá kosmetická 

poradkyně, dříve bylo využito také jako fotoateliér. Průměrný měsíční výnos image 

studia byl průměrně 1 000 Kč. S touto situací se nelze spokojit. Na základě systému 

doporučení, který bude v Salonu MIA co nejdříve zaveden očekáváme silný nárůst 

tržeb. K průměrnému výnosu 1 000 Kč přibudou výnosy za kurzy a v pozdější době i za 

další doplňkové služby a balíčky.  

Příjem z pronájmu image studia                      80 Kč/hod – 110 Kč/hod 

Očekávaný příjem image studia za kurz (2hodiny 300 Kč – 600 Kč)            

                  tj. 150 Kč/hod – 300 Kč/hod 

Očekávaný průměrný příjem z balíčků služeb                 100 Kč/hod – 300 Kč/hod 
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Příjmy z image studia 

Graf 6: Příjmy z image studia 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pokud se prognózy vývoje opravdu naplní, tak přestane stačit kapacita salonu a budeme 

se muset rozšířit do dalších prostor, navrhuji vytvoření další pobočky.  
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Plány do budoucna 

Máme v plánu se dále rozvíjet a zkvalitňovat služby. V nejbližších měsících se budeme 

snažit o to, aby klienti mohli platit  i kreditními kartami , což činí službu pro zákazníka 

pohodlnější.  

Až budeme mít propracovaný vnitřní systém kadeřnictví i image studia pro jednotlivce, 

chceme nabízet různé školení i pro větší skupiny či pro firmy . Proškolovat budou i 

různí externí psychologové např. v rétorice. Školení budou pořádána převážně pro 

budoucí i současné manažery, pro lidi připravující se na pohovor atd. 

Jako další formu propagace bychom chtěli využít i pořádání módních přehlídek mimo 

provozovnu. Jednalo by se zejména o malé přehlídky konající se v různých kavárnách 

v Brně či v blízkém okolí. Často by byly interaktivní. Pracovníci salónu by zde ukázali 

své profesionálních dovednosti.  

Jelikož jednou z funkcí salónu jsou i zprostředkovatelské služby, plánujeme najmout 

externího pracovníka pro organizaci svateb či jiných slavnostních událostí na klíč.  

Podle poptávky bychom dále uvažovali o rozšíření svých služeb. Se stálými zákazníky 

budou pracovníci salonu komunikovat a případné nápady se pokusíme zrealizovat.  
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Závěr  

Cílem bakalářské práce bylo sestavit podnikatelský plán rozvoje Salonu MIA. Pro 

dosažení tohoto cíle bylo nutné postupovat v několika krocích.  

V první fázi byly nutné teoretické podklady pro sestavení podnikatelského plánu. 

Vysvětlila jsem základní pojmy vážící se k podnikatelské problematice, popsala jsem 

proces plánování a jeho východiska a posléze jsem se věnovala samotnému 

podnikatelskému plánu, jeho struktuře, analýzám i strategickému plánování. Veškerá 

použitá literatura je uvedena v seznamu literatury.  

Druhá část byla věnována analýzám už o samotném Salonu MIA a trhu, na kterém salon 

působí. K jednotlivým částem mi pomohla teoretická východiska včetně doporučeného 

postupu. Závěr této kapitoly bylo stanovení cílů vedoucí k rozvoji Salonu MIA 

Třetí část je největší přínos celé práce, protože v kapitole jsou připomenuty jednotlivé 

problémy předchozí části, jako odrazové můstky k třetí kapitole, kde jsou popsány 

návrhy na zlepšení celé situace.  

Vypracováním bakalářské práce jsem si utvrdila, že podnikatelský plán rozvoje Salonu 

MIA je reálný a velmi perspektivní. Myslím, že začátky v podnikání Salonu MIA už 

byly překlenuty a odpadly existenční problémy, celá situace se ustálila a můžeme 

realizovat další kroky rozvoje.  

Stanovené cíle v podnikání v Salonu MIA jsou též reálné, stálé cíle slouží jako tzv. 

mantra, která pomůže v uskutečnění cílů střednědobých a dlouhodobých. Finanční plán 

nám potvrdil právě reálnost těchto záměrů. Za necelý rok si budeme moct dovolit 

zaměstnance na hlavní pracovní poměr, náš úmysl se zaměstnanci se začne plnit a 

posléze budou přibývat další. Při aktivním rozvoji image studia jeho příjmy doženou 

příjmy z divize kadeřnictví.  

Pokud rozvoj bude takový, jak předpokládáme, tak v roce 2013 přestanou stačit 

kapacity prostor a budeme nuceni vytvořit další pobočku, což se též shoduje s našimi 

dlouhodobými cíly.  
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Přílohy 

Příloha 1: Ceník kadeřnických služeb 

 pánské/dětské krátké vlasy mikádo dlouhé vlasy 
foukaná, mytí, 

styling 50 Kč 160 Kč 195 Kč 235 Kč 

     
 jemné vlasy krátké vlasy mikádo dlouhé vlasy 

dámský st řih, foukaná, 
mytí, styling 330 Kč 350 Kč 410 Kč 480 Kč 

     
 strojek výtrat nůžkama ornamenty 

pánský st řih, mytí, 
styling 100 Kč 150 Kč 150 Kč +30 - 80 Kč 

     
dětský st řih, mytí, 

styling 70 - 90 Kč    

     
 30 ml 45 ml 60 ml 90 ml 

barva/p řeliv  255 Kč 325 Kč 395 Kč 500 Kč 
     
 část ½ hlavvy celá hlava hodně hustý 

melír  215 Kč 305 Kč 350 Kč 445 Kč 
pokud je melír do barvy, tak se z melíru odečítá 100kč 

    
 jemné vlasy krátké vlasy mikádo dlouhé vlasy 

Trval á, mytí, st řih, 
foukaná 290 Kč 395 Kč 500 Kč 600 Kč 

     
 částečné krátké vlasy mikádo dlouhé vlasy 

žehlení/kulmování  65 Kč 100 Kč 135 Kč 170 Kč 
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Příloha 2: Vybrané balíčky služeb                       

Svatební balíček pro nevěstu  
svatební účes 800kč – 1500kč  + zkouška 500kč 

svatební líčení - 800kč  + zkouška 350kč 

líčení svatebního hosta - 300kč 

asistovaný výběr svatebních šatů a doplňků (max 3 hodiny) - 1050kč 

fotograf na svatbě - 6000kč  

(za příplatek fotky i fotoknihy od 2000kč) 

Svatební balíček pro ženicha 

střih, styling i instruktáž na úpravu vlasů před svatbou od -  150kč 

(pokud nebude před svatbou asistovat kadeřník) 

asistovaný výběr vhodného obleku na svatbu a doplňků (max 3 hodiny) - 1050kč  

Plesový balíček pro dámy 

společenský účes 800kč – 1500kč 

večerní líčení - 800kč 

(možnost zdobení za příplatek – umělé řasy, kamínky…) 

asistovaný výběr společenských šatů a doplňků (max 3 hodiny) - 1050kč 

Fototesty 

cena dohodou  

Business balíček  

úprava vlasů (ceny dle platného kadeřnického ceníku) 

poradenství v oblasti odívání - 1550kč 
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Změna Image  

změna účesu (ceny dle platného kadeřnického ceníku) 

doporučení barev, líčení jinak než jste zvyklá a to co Vám nejlépe sluší - 600 Kč 

Osobní minikurz líčení  

(1hodina) 500 Kč 

Osobní minikurz líčení  

(max.3hod) dozvíte se a naučíte se krok za krokem jak se správně nalíčit,  

odcházíte nalíčená 1500 Kč 

Asistovaný nákup  

- 350 Kč/hod 

Barevná typologie  

- 650 Kč 

Barevná typologie s líčením  

- 800 Kč 

PIB,Oděvní poradenství  

(2 konzultace + 3 návrhy) - 2000 Kč 

Balíček Image muže 

změna účesu (ceny dle platného kadeřnického ceníku) 

barevná typologie, PIB, asistovaný nákup 3 hod – 3500 Kč 

Balíček Image ženy  

změna účesu (ceny dle platného kadeřnického ceníku) 

 barevná typologie, líčení, PIB, asistovaný nákup 3 hod – 3700 Kč 
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Příloha 3: Historické jednotlivé výdaje a jednotlivé příjmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Měsíc fixní výdaje variabilní výdaje provozní výdaje příjmy z nájmů příjmy z DPP 

příjmy z osobní 

činnosti 

 prosinec 09 13 320,00 Kč 
      leden 10 13 320,00 Kč 
      únor 10 14 756,00 Kč 
 

4 680,00 Kč 
    březen 10 15 564,00 Kč 3 756,00 Kč 3 017,00 Kč 8 900,00 Kč 

 
10 156,00 Kč 

 duben 10 14 986,00 Kč 3 296,00 Kč 272,00 Kč 12 950,00 Kč 
 

8 190,00 Kč 
 květen 10 14 408,00 Kč 2 647,00 Kč 4 881,00 Kč 8 900,00 Kč 

 
11 070,00 Kč 

 červen 10 13 790,00 Kč 2 354,00 Kč 976,00 Kč 10 300,00 Kč 
 

9 255,00 Kč 
 červenec 10 13 774,00 Kč 1 979,00 Kč 5 110,00 Kč 13 900,00 Kč 

 
21 685,00 Kč 

 srpen 10 13 756,00 Kč 1 955,00 Kč 1 114,00 Kč 6 520,00 Kč 
 

13 175,00 Kč 
 září 10 13 816,00 Kč 4 392,00 Kč 6 459,00 Kč 7 800,00 Kč 

 
19 943,00 Kč 

 říjen 10 13 779,00 Kč 6 968,00 Kč 8 700,00 Kč 12 378,00 Kč 
 

17 296,00 Kč 
 listopad 10 14 372,00 Kč 6 693,00 Kč 9 236,00 Kč 7 650,00 Kč 

 
22 594,00 Kč 

 prosinec 10 14 642,00 Kč 5 330,00 Kč 199,00 Kč 7 800,00 Kč 
 

26 121,50 Kč 
 leden 11 15 825,00 Kč 12 437,00 Kč 0,00 Kč 8 080,00 Kč 3 284,00 Kč 30 367,00 Kč 
 únor 11 15 406,00 Kč 6 204,00 Kč 4 166,00 Kč 8 100,00 Kč 2 320,00 Kč 26 130,75 Kč 
 březen 11 15 440,00 Kč 9 506,00 Kč 15 600,00 Kč 9 150,50 Kč 4 342,00 Kč 31 055,75 Kč 
 duben 11 14 972,00 Kč 9 803,00 Kč 0,00 Kč 8 650,00 Kč 4 950,00 Kč 19 368,75 Kč 
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Příloha 4: Historické celkové příjmy, celkové výdaje a zisk případně ztráta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha 5: Tržby pracovníka v pracovně právním poměru 

měsíc výplata pracovníka příjmy salonu Variabilní výdaje  

leden 11 3 284,00 Kč 3 284,00 Kč 985,20 Kč 

únor 11 2 320,00 Kč 2 320,00 Kč 696,00 Kč 

březen 11 4 342,00 Kč 4 342,00 Kč 1 302,60 Kč 

duben 11 4 950,00 Kč 4 950,00 Kč 1 485,00 Kč 

květen 11 5 197,50 Kč 5 197,50 Kč 1 559,25 Kč 

červen 11 5 457,38 Kč 5 457,38 Kč 1 637,21 Kč 

červenec 11 5 730,24 Kč 5 730,24 Kč 1 719,07 Kč 

srpen 11 6 016,76 Kč 6 016,76 Kč 1 805,03 Kč 

září 11 6 317,59 Kč 6 317,59 Kč 1 895,28 Kč 

říjen 11 6 633,47 Kč 6 633,47 Kč 1 990,04 Kč 

listopad 11 6 965,15 Kč 6 965,15 Kč 2 089,54 Kč 

prosinec 11 7 313,40 Kč 7 313,40 Kč 2 194,02 Kč 
leden 12 7 679,07 Kč 7 679,07 Kč 2 303,72 Kč 

únor 12 8 063,03 Kč 8 063,03 Kč 2 418,91 Kč 

březen 12 8 466,18 Kč 8 466,18 Kč 2 539,85 Kč 

         Zdroj: vlastní zpracování 

 

měsíc celkové výdaje 

celkové 

příjmy zisk/ztráta 

prosinec 09 13 320,00 Kč 0,00 Kč -13 320,00 Kč 

leden 10 13 320,00 Kč 0,00 Kč -13 320,00 Kč 

únor 10 19 436,00 Kč 0,00 Kč -19 436,00 Kč 

březen 10 22 337,00 Kč 19 056,00 Kč -3 281,00 Kč 

duben 10 18 554,00 Kč 21 140,00 Kč 2 586,00 Kč 

květen 10 21 936,00 Kč 19 970,00 Kč -1 966,00 Kč 

červen 10 17 120,00 Kč 19 555,00 Kč 2 435,00 Kč 

červenec 10 20 863,00 Kč 35 585,00 Kč 14 722,00 Kč 

srpen 10 16 825,00 Kč 19 695,00 Kč 2 870,00 Kč 

září 10 24 667,00 Kč 27 743,00 Kč 3 076,00 Kč 

říjen 10 29 447,00 Kč 29 674,00 Kč 227,00 Kč 

listopad 10 30 301,00 Kč 30 244,00 Kč -57,00 Kč 

prosinec 10 20 171,00 Kč 33 921,50 Kč 13 750,50 Kč 

leden 11 28 262,00 Kč 41 731,00 Kč 13 469,00 Kč 

únor 11 25 776,00 Kč 36 550,75 Kč 10 774,75 Kč 

březen 11 40 546,00 Kč 44 548,25 Kč 4 002,25 Kč 

duben 11 24 775,00 Kč 32 968,75 Kč 8 193,75 Kč 
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Příloha 6: Příjmy z image studia 

měsíc příjmy z nájmů příjmy z kurzů příjmy z balíčků 

květen 11 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

červen 11 1 000,00 Kč 450,00 Kč 400,00 Kč 

červenec 11 1 500,00 Kč 900,00 Kč 800,00 Kč 

srpen 11 2 000,00 Kč 1 350,00 Kč 1 200,00 Kč 

září 11 2 500,00 Kč 1 800,00 Kč 1 600,00 Kč 

říjen 11 3 000,00 Kč 2 250,00 Kč 2 000,00 Kč 

listopad 11 3 500,00 Kč 2 700,00 Kč 2 400,00 Kč 

prosinec 11 4 000,00 Kč 3 150,00 Kč 2 800,00 Kč 

leden 12 4 500,00 Kč 3 600,00 Kč 3 200,00 Kč 

únor 12 5 000,00 Kč 4 050,00 Kč 3 600,00 Kč 

březen 12 5 500,00 Kč 4 500,00 Kč 4 000,00 Kč 

                    Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha 7: Celkové roční příjmy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha 8: Celkové roční výdaje 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

rok příjmy z osobní činnosti příjmy z nájmů příjmy ze zaměstnanců příjmy image studia 

2011 240 000,00 Kč 96 000,00 Kč 77 200,00 Kč 45 780,00 Kč 

2012 240 000,00 Kč 96 000,00 Kč 123 000,00 Kč 158 431,00 Kč 

2013 240 000,00 Kč 96 000,00 Kč 220 000,00 Kč 289 500,00 Kč 

rok fixní výdaje variabilní výdaje provozní výdaje 

2011 173 520,00 Kč 95 160,00 Kč 95 150,00 Kč 

2012 173 520,00 Kč 108 900,00 Kč 167 505,50 Kč 

2013 173 520,00 Kč 138 000,00 Kč 266 990,00 Kč 


