
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro vznik 

maloobchodní prodejny s internetovým obchodem s korálky a dalšími potřebami pro 

korálkování. Důleţitou část práce tvoří zejména důkladná analýza daného trhu, na který 

bude společnost vstupovat. Dále je součástí práce marketingový plán společnosti a 

v neposlední řadě také finanční plán. 

 

 

Abstract 

This master’s thesis is engaged with composition a business plan for the development of 

retail stores with online store with beads and other equipment for beading. An important 

part of the work constitutes mainly a thorough analysis of the enterprise market, the 

company will enter. Further work is part of the marketing plan and last but not least, the 

financial plan. 
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Úvod 

 

Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro zaloţení nového 

podniku. Oblast, kterou se nově vznikající podnik bude zabývat, jsou ruční práce, 

přesněji trh s korálkovými potřebami.  

 

Pro správnou metodiku tvorby podnikatelského plánu jsou nejprve zpracována 

teoretická východiska, která jsou následně aplikována na konkrétní řešení. V práci  

je provedena analýza trhu pomocí dotazníkového šetření, dále analýza obecného, 

oborového a podnikového prostředí společnosti. Následuje návrhová část, ve které jsou 

uvedeny hlavní kroky pro vznik této konkrétní společnosti. V závěru práce je uvedeno 

hodnocení proveditelnosti tohoto podnikatelského záměru.  

 

Podnikatelské prostředí se vyvíjí rychlým tempem a je třeba velice flexibilně  

a rychle reagovat na změny, které nevyhnutelně přicházejí. V poslední době se velice 

dynamickým tempem také vyvíjí oblast trhu zaměřená na ruční práce, coţ také dokládá 

rozsah konkurence v této oblasti, avšak uspět je moţné. Pomoci se podnikateli prosadit 

můţe kvalitně zpracovaných podnikatelský plán. Vzhledem k rychlému vývoji odvětví 

je třeba plány neustále porovnávat s reálnými výsledky podnikání, vyhodnocovat je  

a snaţit se maximálně přizpůsobovat poţadavkům trhu. 
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Vymezení cílů práce 

 

Cílem této práce je sestavení podnikatelského plánu pro zaloţení podniku 

zaměřeného na ruční práce, konkrétně korálkování. Pro naplnění tohoto cíle je nejprve 

nutné nastudovat teoretická východiska pro tvorbu podnikatelského záměru. V další 

části je uvedena analýza zkoumaného trhu a následně v návrhové části jsou uvedeny 

konkrétní činnosti, které je třeba uskutečnit. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Podnikání, podnikatel, podnik 

Při tvorbě podnikatelského plánu je nutné si v první řadě uvědomit, co to vůbec  

je podnikání a kdo je podnikatel. Lépe řečeno jak tuto oblast definuje obchodní zákoník, 

konkrétně zákon č. 513/1991 Sb. Zde je uvedeno v Hlavě I., § 2 Podnikání odstavec  

1 následující: 

„Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (Zákon  

č. 513/1991,  § 2, odst. 1, 2013) 

  

Dále je zde v odstavci 2 uvedeno kým se dle zákona rozumí podnikatel: 

„Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

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

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu.“ (Zákon č. 513/1991,  § 2, odst. 2, 2013) 

 

Obchodní zákoník také v jiţ výše zmíněném zákoně v § 5 odstavci 1 vymezuje 

podnik: 

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních 

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

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

tomuto účelu sloužit.“  (Zákon č. 513/1991,  § 5, odst. 1, 2013) 
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1.2 Právní formy podnikání 

Právní formu podnikání si kaţdý podnikatel volí sám. Je pouze na něm, kterou  

ze zákonem nabízených moţností si vybere. Kaţdá z moţností má svá specifika 

vymezená v obchodním zákoníku, jedná-li se o obchodní společnosti či druţstvo, nebo 

v ţivnostenském zákoně. Lze tedy říci, ţe v České republice lze podnikat buď jako 

právnická nebo fyzická osoba. Při rozhodování o formě podnikání je tedy nutné zváţit 

všechny moţnosti a okolnosti, které dané podnikání provází a na základě toho vybrat 

nejlepší variantu pro konkrétní podnikatelský záměr. V případě nespokojenosti  

či změny situace v podniku je moţné změnit právní formu podnikání. 

 

1.2.1 Živnostenské oprávnění 

Ţivnostenské oprávnění v České republice upravuje zákon č. 455/1991 Sb.,  

o ţivnostenském podnikání. Tato právní forma podnikání se uplatňuje především  

u podnikání jednotlivců, fyzických osob. Dle něj se ţivnosti dělí na ţivnosti ohlašovací 

a koncesované. (Zákon č. 455/1991 Sb., 2013) 

 

Ohlašovací se dále dělí na ţivnosti:  

 řemeslné – u tohoto druhu ţivnosti je nutné prokázat odbornou 

způsobilost dle § 21 a § 22, ţivnostenského zákona. Dle přílohy č. 1 

tohoto zákona to mohou být například tyto ţivnosti:  

o Řeznictví a uzenářství, Mlékárenství, Pekařství, cukrářství, 

Pivovarnictví a sladovnictví, Kovářství, podkovářství, Zlatnictví  

a klenotnictví, Truhlářství, podlahářství, Zednictví, Malířství, 

lakýrnictví, natěračství, Pokrývačství, tesařství, Klempířství  

a oprava karoserií, Kamnářství, Kominictví, Hostinská činnost, 

Kosmetické sluţby aj., 

 vázané – jsou stanoveny přílohou č. 2 i s poţadovanou odbornou 

způsobilostí a jsou to například tyto ţivnosti: 

o Geologické práce, Zpracování tabáku a výroba tabákových 

výrobků, Výroba a zpracování paliv a maziv, Oční optika, 

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Činnost 
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účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

Provozování autoškoly aj., 

 volné – k těmto ţivnostem není nutné prokázání odborné ani jiné 

způsobilosti. K získání oprávnění stačí splnění všeobecných podmínek 

dle § 6 odstavce 1 tohoto zákona, jimiţ jsou: 

o dosaţení věku 18 let, 

o způsobilost k právním úkonům, 

o bezúhonnost. 

Dle přílohy č. 4 je předmětem podnikání u volné ţivnosti výroba, obchod 

a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. Jsou 

například tyto činnosti: 

o Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, 

Umělecko-řemeslné zpracování kovů, Výroba, opravy a údrţba 

sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků, Výroba 

školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba 

biţuterie, kartáčnického a konfekčního zboţí, deštníků, 

upomínkových předmětů, Sklenářské práce, rámování  

a paspartování, Zprostředkování obchodu a sluţeb, Velkoobchod 

a maloobchod, Skladování, balení zboţí, manipulace s nákladem 

a technické činnosti v dopravě, Ubytovací sluţby, Reklamní 

činnost, marketing, mediální zastoupení, Výroba, obchod a sluţby 

jinde nezařazené 

 

Koncesované ţivnosti jsou uvedeny v příloze 3 ţivnostenského zákona. Je zde 

předmět podnikání, poţadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1  

a 2, podmínky, jejichţ splnění se vyţaduje podle § 27 odst. 3, orgán státní správy, který 

se vyjadřuje k ţádosti o koncesi a poznámka. (Zákon č. 455/1991 Sb., 2013) 

 

Stručný přehled výhod a nevýhod ţivností je uveden v Tabulce 1. 
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Tabulka 1 Srovnání výhod a nevýhod živností (Zdroj: Synek, 2010). 

Výhody Nevýhody 

menší potřeba kapitálu obtíţný přístup ke kapitálu 

malá regulace ze strany státu neomezené ručení za dluhy společnosti 

nízké zřizovací náklady omezená ţivotnost firmy 

jednoduché ukončení ţivnosti 
Ze zisku se platí kromě daně z příjmu  

i sociální a zdravotní pojištění 

 

Zákon o ţivnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. také v § 3 tohoto zákona uvádí, 

co se za ţivnost povaţovat nelze. Patří sem například: 

 provozování činností vyhrazené zákonem státu 

 restaurování kulturních památek 

 svobodná povolání jako např. lékaři, lékárníci, stomatologové, veterinární lékaři, 

znalci, auditoři, makléři aj. 

 hornická činnost 

 činnost bank či burz, pořádání loterií, hornická činnost, výroba elektřiny, 

zemědělství aj. (Koráb, Mihalisko, 2005) 

 

1.2.2 Obchodní společnosti 

Zakládání obchodních společností se v České republice řídí dle zákona  

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Stručná charakteristika jednotlivých obchodních 

společností je uvedena v následující Tabulce 2. 
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Tabulka 2 Charakteristika obchodních společností. (Zdroj: Zákon č. 513/1991 Sb., 2013) 

Kritérium 
Osobní společnosti Kapitálové společnosti 

v. o. s. k. s. s. r. o. a. s. 

Počet 

zakladatelů 
min. 2 osoby 

min. 2 osoby 

(komplementář, 

komanditista) 

min. 1 osoba,             

max 50 osob 

1 právnická osoba 

nebo 2 a více 

fyzických osob 

Orgány 

společnosti 
nejsou určeny nejsou určeny 

valná hromada, 

jednatelé,          

dozorčí rada 

valná hromada, 

představenstvo, 

dozorčí rada 

Ručení 

neomezeně 

veškerým svým 

majetkem 

komplementář 

veškerým svým 

majetkem, 

komanditista do výše 

nesplaceného vkladu 

společnost 

neomezeně, 

společníci do výše 

neplaceného vkladu 

společnost 

neomezeně,   

akcionáři neručí za 

závazky společnosti 

Základní 

kapitál 
není stanoven 

komanditista min.           

5 000 Kč,                    

jinak není stanoven 

min. 200 000 Kč,       

vklad společníka       

min. 20 000 Kč 

bez veřejné nabídky 

akcií min. 2 miliony 

Kč, s veřejnou 

nabídkou akcií min.                  

20 milionů Kč 

Účast                 

na zisku 

rovným dílem,    

neurčí-li společenská 

smlouva jinak 

mezi komplementáře 

a komanditisty se 

dělí na poloviny, 

dále mezi 

komanditisty v 

poměru splacených 

vkladů a mezi 

komplementáři 

rovným dílem 

dle poměru 

obchodních podílů 

na základě  

rozhodnutí valné 

hromady 

 

1.2.3 Kritéria k výběru vhodné právní formy podniku 

Pro zaloţení podniku je třeba vybrat právní formu podnikání. Na výběr je jich 

hodně a kaţdá je více či méně odlišná a hodí se k jinému typu podnikání. Rozhodnutí  

o volbě právní formy podnikání není nezvratné, avšak vhodným výběrem na začátku 

podnikání lze předejít zbytečným komplikacím. Kritérií jak vybírat je celá řada a různí 

lidé by pro stejnou podnikatelskou činnost mohli vybrat odlišné formy podnikání. 

Obecně lze však říci, ţe se podnikatelé rozhodují na základě těchto faktorů: 
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1. Způsob a rozsah ručení - od způsobu a rozsahu ručení se odvíjí riziko 

podnikatele. Existují dvě varianty ručení:  

 omezené ručení – podnikatel ručí pouze do hranice určené právní 

úpravou (do výše nesplaceného vkladu), 

 neomezené ručení – podnikatel ručí za závazky společnosti celým svým 

majetkem (i osobním). 

2. Oprávnění k řízení – jsou moţné dva přístupy: 

 otázka vedení společnosti je ponechána na majitelích podniku, 

 zákon předepisuje, jaké orgány podnik musí mít a jaké jsou jejich 

pravomoci. 

3. Počet zakladatelů – právní úprava dovoluje u některých právních forem 

(ţivnost, s. r. o. či a. s.) zaloţení podniku jediné osobě, naopak u jiných (v. o. s. 

či k. s.) musí být minimálně 2 osoby. Zákon také můţe omezit rozsah 

společníků, jako je tomu u společnosti s ručením omezeným, kdy je maximální 

počet společníků stanoven na 50 osob. 

4. Nároky na počáteční kapitál - jsou u kaţdé z forem velmi odlišné. U ţivností  

a osobních společností není počáteční kapitál stanoven. U společnosti s ručením 

omezeným je minimální počáteční kapitál 200 tis. Kč (min. vklad společníka  

20 tis. Kč) a u akciové společnosti platí, ţe minimální základní kapitál 

společnosti bez veřejné nabídky akcií je 2 mil. Kč a s veřejnou nabídkou akcií 

20 mil. Kč. 

5. Administrativní náročnost založení podniku a výdaje s tímto spojené – 

nejnáročnější je zaloţení akciové společnosti, protoţe je s tím ještě před 

vznikem společnosti spojena celá řada administrativních úkonů. Naproti tomu 

zaloţení ţivnosti je úkon s jednorázovými výdaji. 

6. Účast na zisku či ztrátě – Účast na zisku či ztrátě můţe upravovat společenská 

smlouva. Pokud to tak není, řídí se společníci dle zákona, který stanovuje, jakým 

způsobem se bude zisk či ztráta dělit. 

7. Finanční zdroje – jedná se o moţnosti rozšiřování základního kapitálu a přístup 

k cizímu kapitálu. 

8. Daňové zatížení – podnikatelé jsou zatíţeni různými daněmi. Základní 

rozdělení je na daně přímé a nepřímé. 
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9. Zveřejňovací povinnost – v tomto případě se jedná o zveřejňování výsledků 

hospodaření, které slouţí především pro investory, dodavatele aj. Týká  

se společností, které mají zveřejňovací povinnost auditované účetní závěrky, 

výroční zprávy a roční zprávy v obchodním rejstříku. (Synek, 2010)  

 

1.3 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr definují autoři Hisrich a Peters (1996, str. 108) následovně: 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

podstatné vnější i vnitřní faktory, související se založením nového podniku.“  

 

Při prvotních úvahách o podnikání obvykle nosíme svoje myšlenky v hlavě  

a nějaký čas o nich nejprve pouze uvaţujeme, hodnotíme z různých stran a přemítáme, 

zda by bylo vůbec moţné naše nápady realizovat. Pokud je nápadů či myšlenek o našem 

záměru jiţ velké mnoţství, je ideální si je alespoň zevrubně sepsat na papír a utřídit  

si je.  

 

Podoba podnikatelského plánu se odvíjí od toho, pro jakou potřebu jej podnikatel 

sestavuje. Pokud je sestavován za účelem získání peněţních prostředků od banky, bude 

mít jeho struktura takovou podobu, kterou si určí banka na základě toho, co všechno 

potřebuje vědět k objektivnímu posouzení poskytnutí úvěru. Pokud však bude 

sestavován například pro nebankovního investora či za účelem získání společníka, bude 

podnikatelský plán koncipován spíše tak, aby daná osoba nebyla přehlcena 

informacemi, ale spíše, aby pro ni byl atraktivní a vyvolal zájem o naše podnikání. 

 

Pociťuje-li potřebu sestavení podnikatelského plánu podnikatel pouze sám pro 

sebe, můţe být jeho struktura naprosto neformální, avšak neměl by zapomenout  

na ţádnou z důleţitých částí, které podnikatelský plán tvoří. Měly by být dodrţeny 

základní body podnikatelského plánu.  

 

Vnější faktory související se zaloţením podniku spočívají především v analýze 

trţního prostředí, budoucích trendů, konkurence, v predikci budoucího vývoje daného 
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odvětví či poznání všech moţných legislativních úskalí. Je velice důleţité poznat trh,  

na který chce podnikatel vstoupit ještě předtím, neţ tak učiní. Dobrá analýza odvětví 

můţe odhalit trhliny v podnikatelském plánu a zabránit případným pozdějším 

komplikacím. Vliv okolního prostředí je pro začínající podnik zásadní avšak neměnný, 

a je tedy důleţité se přizpůsobit, eliminovat riziko a vyuţít chování trhu ve svůj 

prospěch. Největším úskalím však zůstává opravdové poznání trhu a predikce 

budoucího vývoje. S poznáním trhu neodmyslitelně souvisí analýza konkurence  

a zejména rozkrytí jejich silných a slabých stránek. (Koráb, Peterka, Reţňáková, 2007) 

 

Mezi vnitřní faktory související s podnikatelským záměrem lze zařadit 

sebepoznání podnikatele a sebekritiku, zda daný člověk splňuje jisté předpoklady 

k zaloţení podniku. Zejména má-li určité schopnosti a znalosti pro řízení společnosti, 

komunikaci s lidmi, úřady, dostatečnou motivaci a vytrvalost, odpovědnost, 

informovanost, zda je schopen racionálního chování apod. (Hisrich, Peters, 1996), 

(Koráb, Peterka, Reţňáková, 2007)  

 

1.3.1 Požadavky na podnikatelský záměr 

Podnikatelský plán by měl splňovat následující poţadavky: 

 stručnost a přehlednost, 

 jednoduchost – nezacházet příliš do hluboko do technických detailů, aby byl 

srozumitelný i lidem bez většího technického vzdělání, 

 demonstrovat výhody produktu či sluţby pro uţivatele (zákazníka), 

 orientace na budoucnost – vystiţení trendů, prognózování a dosahování cílů, 

které byly stanoveny, 

 být co nejvěrohodnější a realistický, 

 nebýt příliš optimistický z hlediska trţního potenciálu, 

 nebýt ani příliš pesimistický, 

 nezakrývat slabá místa a rizika projektu – odhalí-li investor 

v podnikatelském plánu některé zamlčené skutečnosti a dozví se o nich, sníţí 

to důvěryhodnost nejen plánu, ale i podnikatele. Naopak vypracování 



- 21 - 

 

 

katalogu rizik a návrhů opatření, kterými je eliminovat, poukazuje  

na připravenost a odhodlanost podnikatele, 

 upozornit na konkurenční výhody projektu a silné stránky firmy, 

 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky  - v případě vyuţití 

bankovního úvěru k financování projektu, 

 prokázat zhodnocení investorových finančních prostředků, 

 mít kvalitní zpracování po formální a jazykové stránce. (Fotr, Souček, 2005)  

 

1.3.2 Důvody pro zahájení podnikání 

Důvody pro podnikání má kaţdý člověk jiné. V následujícím odstavci jsou 

uvedeny moţné důvody, které mohou podnítit člověka, který má nějaký nápad pro 

realizaci podnikání, k zamyšlení a rozhodnutí, zda to opravdu zkusit. Důvody proč 

podnikat, mohou být následující: 

 

1. Být svým vlastním pánem – při zaloţení firmy se její zakladatel, obvykle 

alespoň zpočátku, stává také jejím majitelem, manaţerem i zaměstnancem 

v jedné osobě. Je tedy pouze na něm, jaké výkony bude podávat, protoţe má tu 

výhodu, ţe se nemusí nikomu zodpovídat nebo řídit se instrukcemi někoho 

nadřízeného. 

2. Pracovat v oblasti, která ho zajímá – pokud se člověk rozhodne podnikat, 

obvykle si vybere obor, který ho nějakým způsobem zajímá, vidí v něm 

potenciál nebo je to například jeho koníček. Tím pádem bude do práce chodit 

rád a díky tomu, ţe bude spokojený a bude pracovat s chutí, bude odvádět i lepší 

výsledky, neţ kdyby ho práce nebavila. 

3. Být pánem svého času - je pouze na podnikateli, jak naloţí se svým časem a jak 

bude podnik vést. Toto přináší nejen velkou svobodu, ale člověk musí mít také 

určitou dávku sebekázně, aby podnikání na jedné straně nepodcenil a naopak  

na druhé straně si také dokázal od práce odpočinout. Najít mezi tímto optimální 

poměr můţe být velice těţké. 
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4. Prostor pro vlastní nápady – díky tomu, ţe je podnikatel svým vlastním 

pánem, můţe svoje nápady a kreativitu rozvíjet přesně podle toho, jak si on sám 

přeje. Pro mnoho lidí je to velice osvobozující pocit. 

5. Není těžké začít – přestoţe se zpočátku musí podnikatelé probírat různými 

legislativními předpisy, formuláři a ţádostmi lze vyuţít různých informačních 

zdrojů či poradenských společností, jak si tuto úmornou práci usnadnit. V dnešní 

době jiţ také existují společnosti zabývající se zakládáním společností za úplatu. 

To znamená, ţe zájemce pouze přijde, koupí si jiţ hotovou společnost a celý 

byrokratický průběh zakládání společnosti můţe vynechat. 

6. Podnikání může být lukrativní činnost – vysoké výdělky nemusí přijít pouze  

u velkých společností. Pokud má podnikatel dobrý nápad a pečlivě ho rozvíjí, 

můţe se i on těšit z dobrých výsledků. Výhodou je, ţe o rozdělení zisku 

rozhoduje pouze on sám. 

7. Jde o velmi rozmanitou práci – podnikatel musí zvládat mnoho různých 

činností, proto i jeho pracovní náplň je velice rozmanitá a o monotónnosti 

nemůţe být vůbec řeč. Coţ je velkou výhodou, protoţe člověk nezakrní  

a neustále musí vyuţívat všechny své znalosti, schopnosti a dovednosti. 

8. Možnost souběžného budování další kariéry – pokud se člověk necítí na to 

opustit zaměstnání a začíst nejistou cestu podnikání, můţe si zvolit variantu být 

zaměstnán ať uţ na plný či částečný úvazek a k tomu podnikat. Bude tak mít 

zajištěn jistý příjem ze zaměstnání a navíc příjem i z podnikání. 

9. Odpadá potřeba dojíždění za prací – nejen, ţe odpadá kaţdodenní nepříjemná 

a zdlouhavá cesta do zaměstnání, ale při podnikání doma odpadají i náklady  

na dopravu a je-li to moţné například i na pronájem kanceláří. 

10. Sen se může stát skutečností – pokud je člověk se svojí prací v zaměstnání 

nespokojený, rád by byl svým pánem a uţ po dlouhou dobu přemítá v hlavě  

o nějakém podnikatelském plánu, měl by ho zpracovat a po dobrém uváţení  

a naplánování se do něj rozhodně pustit. Spousta úspěšných podniků začala 

s malou firmou, ze které se časem stala třeba i mezinárodní společnost. (Koráb, 

Mihalisko, 2005) 
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1.3.3 Struktura podnikatelského plánu 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, kaţdý podnikatelský plán by měl odráţet konkrétní 

potřeby podnikatele v souladu s tím, za jakým účelem je sestavován. Obecně lze říci,  

ţe by měl mít následující strukturu, jejíţ části jsou v závislosti na potřebách podnikatele 

více či méně rozpracovány. 

 

Struktura podnikatelského plánu: 

1. titulní strana, 

2. exekutivní souhrn, 

3. analýza odvětví, 

4. popis podniku, 

5. výrobní plán, 

6. marketingový plán, 

7. organizační plán, 

8. hodnocení rizik, 

9. finanční plán, 

10. přílohy. (Hisrich, Peters, 1996), (Koráb, Peterka, Reţňáková, 2007) 

 

1.3.3.1 Titulní strana 

Podává základní informaci o podnikatelském plánu. Měla by obsahovat název, 

příp. podtitul upřesňující charakter dokumentu, logo společnosti, sídlo společnosti, 

jména podnikatelů a spojení na ně, popis společnosti a povahy podnikání. (Hisrich, 

Peters, 1996), (Koráb, Peterka, Reţňáková, 2007) 

 

1.3.3.2 Exekutivní souhrn 

Tato kapitola se sestavuje aţ v závěru celého podnikatelského plánu a její rozsah 

je pouze několik málo stran (cca 3 strany). Úkolem exekutivního souhrnu je vyvolat 

maximální zájem investorů a ukázat atraktivitu našeho projektu. Je tedy důleţité 

věnovat této kapitole velkou pozornost, jelikoţ na jejím základě se investoři rozhodují, 

zda číst celý podnikatelský plán. 
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Měl by obsahovat informace o: 

 zakladateli podniku, 

 produktech či sluţbách a zdůraznit jejich atraktivitu 

 trhu (mezeře na trhu), 

 silných stránkách podniku, 

 strategii firmy, 

 finančních údajích jako jsou např. předpokládaný zisk, cash-flow, objem 

trţeb aj., 

 finančních zdrojích a jejich vyuţití. (Hisrich, Peters, 1996), (Koráb, 

Peterka, Reţňáková, 2007) 

 

1.3.3.3 Popis podniku 

V kapitole popis podniku by mělo být uvedeno vše o podniku takovým způsobem, 

aby si nezasvěcená osoba po jeho přečtení dokázala plánovaný podnik představit. Měly 

by zde být uvedeny informace o zákonné formě podniku, předmětu hlavní činnosti, 

strategii, velikosti podniku, poskytovaných výrobcích či sluţbách, umístění, organizační 

struktuře, personálu, vedení účetnictví, vybavení prostoru kanceláří či výrobního 

zázemí. V této kapitole by neměly být opomenuty ani kontaktní údaje podniku. 

Umístění podniku je zejména v kontextu maloobchodní prodejny či poskytování sluţeb 

velice důleţité. Dobrá dostupnost nejen pro zákazníky, ale i dodavatele je zásadní.  

 

Následující odstavec uvádí některé důleţité otázky, které by si měl podnikatel 

poloţit při tvorbě popisu podniku: 

 

1. „Jaké výrobky nebo služby nabízíte? 

2. Popis výrobků nebo služeb, včetně patentů, autorských práv a obchodních 

známek. 

3. Umístění podniku. 

4. Je budova vašeho podniku nová? Nebo potřebuje opravu? 

5. Budova patří vám, nebo ji najímáte? 

6. Proč jste si zvolili pro vaše podnikání právě tuto budovu a umístění? 
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7. Jaké další dovednosti a personál budou zapotřebí k provozování vašeho 

podniku? 

8. Jaké kancelářské zařízení budete potřebovat? 

9. Budete zařízení nakupovat či najímat? 

10. Jakou máte podnikatelskou průpravu? 

11. Jaké máte manažerské zkušenosti? 

12. Uveďte informace o svém vzdělání, věku, zvláštních schopnostech a zájmech. 

13. Proč se pouštíte do podnikání? 

14. Proč dosáhnete v tomto podnikání úspěchu? 

15. Jaké přípravné práce jste již završili?“ (Hisrich, Peters, 1996, str. 115) 

 

1.3.3.4 Analýza odvětví 

V analýze odvětví nesmí chybět zejména analýza konkurence a výčet jejich 

silných a slabých stránek. Dále by zde mělo být uvedeno, kam dané odvětví směřuje, 

jaké jsou trendy a předpovědi vydané odvětvím či vládními orgány, a také jaké jsou 

historické výsledky odvětví. Patří sem také vytipování cílového trhu na základě 

segmentace trhu. A v neposlední řadě i analýza zákazníka. 

 

1.3.3.4.1 Analýza obecného okolí 

Vnější okolí společnosti závisí především na tom, kde se daná společnost nachází. 

Toto prostředí působí různými vlivy na činnost firmy a tím i její efektivitu. Tyto vlivy  

a podmínky nemůţe firma sama nijak ovlivnit, ale můţe na ně aktivně reagovat a hledat 

takové strategie řízení, aby se jim co nejlépe přizpůsobila. Schopnost podniku včas  

si uvědomovat tyto změny a reagovat na ně představuje základní faktor úspěchu  

či neúspěchu firmy. Vnější okolí firmy je proto nutné pečlivě sledovat a analyzovat. 

K tomu mohou pomoci nástroje pro analýzu okolí, jako např. SLEPT analýza. 

 

Název této analýzy je odvozen od vlivů, které tvoří vnější prostředí podniku  

a působí na něj. Je to následujících pět oblastí: sociální, legislativní, ekonomická, 

politická a technologická. Analýza mapuje kompletní pohled na prostředí státu, regionu 

nebo obce, kde chce podnikatel svůj projekt uskutečnit. SLEPT analýza se nevěnuje jen 



- 26 - 

 

 

přítomnosti, ale snaţí se odpovídat i na otázky, které nastanou v budoucnosti. Věnuje  

se otázkám, jak se bude prostředí vyvíjet a jaké změny můţe podnikatel očekávat. 

 

1. Sociální hledisko 

Sociální faktory se zabývají strukturou obyvatelstva daného státu a jeho postoji. 

Společnost se vyvíjí a spolu s tím se mění i trendy. Nejde pouze o módu nebo 

trávení volného času, ale i o stárnutí obyvatelstva, nový ţivotní styl či větší 

zájem o ţivotní prostředí. Změny v demografické struktuře vytváří nový prostor 

na trhu. Sledováním těchto trendů a analyzováním potřeb a přání zákazníka lze 

získat předstih před konkurenty a získat tak moţnost konkurenční výhody. Patří 

sem také kulturní prostředí, vzdělávací zázemí pro obyvatele, etika  

a náboţenství. 

 

2. Legislativní hledisko 

Legislativní hledisko zohledňuje existenci právního řádu daného státu  

i zahraničí. V dnešním globalizovaném světě je tento široký pohled na svět 

velice důleţitý. Bere v potaz soustavu zákonů, právních norem a vyhlášek 

vymezujících oblast podnikání, vymahatelnost práva, soudní systém, ale i teprve 

připravované právní normy. Legislativní hledisko se tedy nezabývá pouze 

přítomností, ale i očekávaným vývojem, ve kterém se společnost bude muset 

pohybovat.  

 

3. Ekonomické hledisko 

Zohledňuje zejména současný stav ekonomiky a jeho budoucí vývoj. Ve středu 

zájmu jsou především makroekonomické ukazatele, jako jsou HDP, inflace, 

kurzy měn, daňové zákony, antimonopolní zákony, regulaci exportu a importu, 

cenovou politiku, cla a také úvěrovou dostupnost. Ekonomický růst zajišťuje 

úspěšnost podniku. Pokud je nízká úroková míra, můţe podnik více investovat, 

obdobně je tomu tak i s inflací. Stejně tak je tomu i u kurzu měny ovlivňující 

export podniku. Kaţdý podnik by měl mít stanovenou jasnou strategii 

s konkrétními cíli a předvídáním vývojových tendencí se ji snaţit naplňovat. 
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4. Politické hledisko 

Tato oblast se zabývá faktory, které ovlivňují politické prostředí. Jde zejména  

o politickou stabilitu dané země, ale i zahraničí, členství v EU, aktuálně 

vládnoucí politickou stranu, podporu podnikání, přístup k dotacím, politiku 

zaměstnanosti, ochranu ţivotního prostředí či spotřebitelů. 

 

5. Technologické hledisko  

Sledování nových trendů v oblasti technologií je pro podnik nutnou podmínkou 

úspěchu. Je nutné uvědomit si, ţe výzkum a vývoj a rychlost realizace nových 

technologií mají vysokou důleţitost. Nová zařízení a technologické postupy 

pomáhají podniku zvyšovat svoji efektivitu. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

1.3.3.4.2 Analýza oborového okolí 

Analýzu oborového okolí vystihuje Porterův model pěti sil. Důvodem vytvoření 

této analýzy bylo posouzení moţností firmy vzhledem k odvětví, ve kterém se 

pohybuje.  

 

Tato analýza se zaměřuje na oborové okolí společnosti. Vychází z toho, ţe chod 

podniku ovlivňuje celkem 5 základních faktorů, kterými jsou intenzita soupeření mezi 

stávajícími konkurenty, vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) firmy, vyjednávací síla 

dodavatelů, hrozba substitutů a hrozba nově vstupujících konkurentů na trh. Analýza 

konkurenčního prostředí můţe podniku pomoci předvídat chování konkurentů. 

 

„Metodický rámec pěti sil platí pro všechna odvětví z prostého důvodu, totiž  

že zahrnuje vztahy, které jsou zásadní pro všechny obchodní činnosti.“ (Magretta, 

Grusova, 2012, str. 56) 
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Obrázek 1 Porterův model pěti sil. 

(Zdroj: práce autora) 

 

Současní konkurenti 

 V kaţdém odvětví je konkurenční boj a konkurenční výhodu má vţdy ten, kdo je 

o krok napřed před ostatními. Soupeření můţe mít podobu cenové konkurence, reklamy, 

vývoje nových produktů či rozšiřování a zlepšování sluţeb a servisu zákazníkům aj. 

Vliv na intenzitu soupeření má počet firem v odvětví, rychlost růstu trhu, náklady 

spojené s odvětvím nebo moţnosti oboru a jeho rozvoj. Dle Portera je nejničivější 

formou soupeření cenová konkurence. K tomuto dochází, zejména pokud je obtíţné 

rozeznat od sebe jednotlivé nabídky konkurentů, existuje potřeba plného vyuţití kapacit 

nebo také pokud produkty podléhají zkáze nebo jsou jinak pomíjivé, jako je tomu např. 

u ovoce, módního zboţí či neobsazeného stolu v restauraci. 

 

Noví konkurenti 

Neomezenému přílivu nových konkurentů do odvětví brání bariéry vstupu na trh. 

Čím větší zisk odvětví tvoří a omezení pro vstup do odvětví jsou menší, tím více bude 

toto odvětví lákat k podnikání nové konkurenty. Vstup do odvětví ovlivňují faktory jako 

např. výška fixních nákladů pro vstup, know-how konkurenčních firem, loajalita 
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zaměstnanců a jejich věrnost k podniku aj. Velmi významným faktorem je ochota 

zákazníků přejít od zaběhlých dodavatelů k novým. Nejběţnějšími důvody zákazníků 

pro přechod k novým dodavatelům bývá, ţe nabízejí něco nového, co stávající 

dodavatel nikoli nebo pouhá nespokojenost se stávajícím dodavatelem, jeho sluţbami  

či přístupem. Překáţkou přeorientování zákazníků na nového dodavatele mohou být 

vynaloţené náklady právě na tento přechod. Velkým a mnohdy také nepřekonatelným 

problémem mohou být vládní restrikce omezující volný vstup podnikatelských subjektů 

do daného odvětví či patentová ochrana.  

 

Dodavatelé 

Je-li vyjednávací síla dodavatelů vysoká, mohou ji vyuţít k tomu, aby si diktovali 

cenu či poţadovali pro ně výhodnější podmínky dodávek. Při analýze vyjednávací síly 

dodavatelů, nesmí podnik zapomínat také na nakupované vstupy, které vchází  

do výrobku či sluţby. Pod tímto si lze například představit nejen dodavatele materiálu, 

ale také vyjednávací sílu odborových organizací, které zastupují zaměstnance daného 

podniku. Vyjednávací postavení dodavatelů (rovněţ i zákazníků) spočívá v tom,  

jak velké postavení mají na trhu. V případě, ţe má dodavatel výsadní postavení na trhu 

a nabízí produkt, který je nenahraditelný, alespoň v krátkém čase, má vysokou 

vyjednávací pozici a můţe si v podstatě diktovat podmínky. Dalším faktorem, který 

musí vzít podnik v úvahu, je moţnost změny dodavatele a náklady s tím spojené. 

Pohybují-li se dodavatelé na trhu nediferencovaných statků, jsou tlačeni zákazníky  

ke sniţování cen. 

 

Substituty 

Substitut je takový výrobek, kterým lze nahradit jiný výrobek s podobnými 

vlastnostmi. Díky nim se pro daný výrobek a jeho výrobce vytváří taková cenová 

hladina, při které jsou zákazníci ještě ochotni koupit právě tento produkt a nikoli 

konkurenční. Občas je obtíţné výskyt substitutů předpokládat dopředu, mohou  

se objevit zcela nečekaně či mohou být odvozeny ze stávajících produktů. Substituty  

se také mohou objevit a zcela původní produkt vyřadit z trhu nebo naopak nemusí být 

tak úspěšné jako původní produkt a mohou tedy zaujmout pouze okrajovou pozici  
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na trhu. Důleţitou vlastností substitutů je poměr ceny a výkonu. Důleţité je také vzít 

v úvahu náklady na přechod k substitutu. 

 

Odběratelé (zákazníci) 

Zákazníci jsou pro podnik klíčovým faktorem úspěchu. Je tedy nutné jim věnovat 

maximální pozornost. Pokud bude vyjednávací síla zákazníků velká, budou díky svému 

vlivu tlačit ceny produktů firmy dolů.  

 

Důleţitý je nejen sám zákazník, ale také distribuční kanály, kterými můţe 

výrobek získat. Tyto kanály jsou důleţité zejména tam, kde ovlivňují nákupní 

rozhodování konečných zákazníků. Je třeba dobře rozmyslet strategii vzhledem 

k citlivosti zákazníka na cenu. Zákazníci jsou citliví na cenu zejména v případech, jde-li 

o zboţí: 

 nediferencované, 

 oproti jejich jiným nákladům či příjmům drahé, 

 nedůleţité z hlediska jejich výkonnosti. (Magretta, Grusova, 2012) 

 

1.3.3.4.3 Analýza podnikového prostředí 

Kaţdá společnost na trhu má určité vlastnosti, které ji zvýhodňují, ale  

i znevýhodňují oproti svým konkurentům. Pro stanovení těchto vlastností se pouţívá 

analýza vnitřního prostředí firmy. K tomuto se vyuţívá Porterův hodnotový řetězec, 

přístup 7S McKinseyho či SWOT analýza. 

 

Porterův hodnotový řetězec 

Analýza hodnotového řetězce dle Michaela Portera má pomoci firmě ujasnit  

si pozici na trhu, ale také odhalit vnitřní souvislosti v podniku. Má za úkol pomoci lépe 

porozumět jednotlivým činnostem v podniku, identifikovat konkurenční výhody,  

co dělá firma lépe neţ ostatní a naopak co je výhodnější outsourcovat. Dále má pomoci 

nalézt pozici firmy v řetězci dodavatelů a zákazníků, neboť ţádná firma nestojí 

osamoceně. Jednotlivé činnosti podniku jsou tedy konfrontovány s analýzou 

konkurenceschopnosti firmy. Činnosti ve firmě lze rozdělit na primární a podpůrné.  
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Primární činnosti tvoří přímo výrobek a řadíme mezi ně: 

 vstupní logistiku – dodávky a skladování surovin a materiálu, 

 provoz a výrobu – transformace vstupů na výstupy, 

 výstupní logistiku – skladování, distribuce hotových výrobků zákazníkům, 

 marketing a prodej – komunikace se zákazníky, 

 sluţby – poprodejní servis a sluţby zákazníkům. 

 

Podpůrné činnosti nevstupují přímo do výroby, ale zvyšují její efektivnost  

a výkonnost, patří sem: 

 firemní infrastruktura – organizační struktura, podniková kultura aj., 

 řízení lidských zdrojů, personalistika – nábor a vzdělávání zaměstnanců, 

 technický vývoj – nové technologie ve výrobě i ve zpracování informací, 

 nákup – řízení cen a kvality nakupovaných statků. 

 

Je důleţité, aby cena firemních výrobků či sluţeb, kterou je zákazník ochoten 

zaplatit, převýšila náklady činností v hodnotovém řetězci a tím pádem mohla firma 

dosahovat zisku. To vše také závisí na efektivitě vykonávaných činností podniku. 

 

 

Obrázek 2 Schema Porterova hodnotového řetězce.  

(Zdroj: Blažková, 2007) 
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7S McKinsey 

Přístup 7S McKinsey znamená nalezení kritických faktorů úspěchu firmy. 

Výzkum T. J. Peterse a R. H. Watermana ukázal, ţe úspěšná firma je ovlivňována sedmi 

vnitřními faktory. Název tohoto přístupu je odvozen od firmy McKinsey, ve které byly 

tyto faktory zastoupeny. Těmito faktory jsou strategie a struktura firmy, její systémy  

a postupy, styl řízení, skupina neboli spolupracovníci a jejich schopnosti a dovednosti  

a v neposlední řadě také sdílené hodnoty neboli kultura firmy. Vzájemnou provázanost 

těchto faktorů lze vidět na Obrázku 3 níţe. 

 

 

Obrázek 3 Schéma McKinsey 7S.  

(Zdroj: Management Mania, 2012) 

 

 Strategie 

Strategie firmy vychází z konkrétních představ a vize firmy. Strategii firmy tvoří 

za účelem splnění firemních cílů. Důleţité jsou kroky, které firma implementuje, 

aby daných cílů skutečně dosáhla. Existuje struktura cílů firmy od hlavních, 

které jsou rozpracovány niţšími úrovněmi, ale všechny musí napomáhat plnění 

strategie vytyčené vedením společnosti. 
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 Struktura 

Organizační struktura slouţí k jasnému rozdělení úkolů, kompetencí, pravomocí 

a odpovědností mezi zaměstnanci podniku. Organizační struktury lze rozdělit  

do následujících několika typů: liniová struktura, funkcionální struktura,  

liniově-štábní struktura, divizní struktura, maticová struktura. 

 Systémy 

Zahrnují všechny informační procesy a procedury, které ve firmě probíhají. 

Podporu informačních systémů lze také vyuţít při tvorbě strategií vedením firmy 

 Styl řízení 

Existují různé způsoby řízení, ty nejzákladnější však jsou autoritativní, 

demokratický a laissez-faire. Autoritativní styl řízení znamená, ţe vedoucí 

rozhoduje sám nezávisle na ostatních názorech. Jeho podřízení mu poskytují 

data, na jejichţ základě se rozhoduje a nemají tak moţnost jej ovlivnit.  Naopak 

v demokratickém stylu řízení mají podřízení moţnost vyslovit svůj názor a jsou 

na ně delegovány částečně některé pravomoci. Konečné rozhodnutí je však  

na vedoucím pracovníkovi. V tomto stylu řízení vedoucí informuje své 

spolupracovníky o svých záměrech a na dané téma diskutují a sdělují si 

navzájem své názory, neţ dojde k rozhodnutí. U stylu laissez-faire jsou zásahy 

vedoucího do činností svých podřízených minimální. Ponechává se jim volnost  

v rozdělení a postupu práce. 

 Skupina (spolupracovníci) 

Lidé jsou základem kaţdé firmy a umění s nimi jednat je velice cenné. Jsou však 

také velkým rizikem, a proto je důleţité je správně motivovat, aby podávali 

dobré výkony. Je dobré budovat kulturu firmy směrem k sounáleţitosti a pocitu 

důleţitosti kaţdého zaměstnance. Kaţdý člověk má jiné preference, tudíţ 

kaţdého motivuje něco jiného a je tedy důleţité znát tyto preference svých 

zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří jsou kvalifikovaní ve svém oboru a spojují 

s firmou svůj ţivot i kariéru, jsou výhrou pro kaţdý podnik. 

 Schopnosti 

Schopnosti kaţdého jednoho pracovníka firmy jsou velice důleţité a ještě 

důleţitější je jejich neustálé rozvíjení. Klíčová je schopnost rychle se adaptovat. 

Schopnosti však nelze měřit jen na základě znalostí a odbornosti daného 
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pracovníka, ale důleţitý je také tzv. šestý smysl. Intuice a tušení příleţitostí  

či problémů je velice ceněnou schopností, zejména řídících pracovníků. 

 Sdílené hodnoty 

Sdílenými hodnotami, jinými slovy kulturou firmy, rozumíme sdílené hodnoty  

a názory, které ve společnosti vytvářejí pozitivně působící neformální normy 

chování. Kaţdá firma má nebo si vytváří svoji vlastní kulturu dle svých 

moţností a potřeb. (Smejkal, Rais, 2010) 

 

SWOT analýza 

Vyuţívá závěrů předchozích analýz, na jejichţ základě identifikuje silné 

(Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky podniku a také příleţitosti (Opportunities)  

a hrozby (Threats). Z těchto čtyř faktorů vychází i samotný název této analýzy. Díky 

tomu lze snadněji formulovat cíle a strategii společnosti. Na identifikované slabé 

stránky společnosti je třeba se zaměřit a nepodcenit jejich vliv na společnost, naopak  

ty silné rozvíjet a tvořit z nich konkurenční výhodu firmy. Jsou to interní faktory, které 

můţe sama společnost ovlivnit. Stejně tak je tomu i u příleţitostí a hrozeb. Příleţitosti  

je třeba včas a správně identifikovat, analyzovat a při kladném hodnocení vyuţít.  

Na hrozby je třeba se správně připravit a snaţit se je eliminovat. Tyto vlivy přichází 

z vnějšího okolí podniku a firma sama je tedy nemůţe příliš ovlivnit. Lze se na ně však 

zaměřit a přizpůsobit se jim. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

 

Obrázek 4 Schéma SWOT analýzy. 

(Zdroj: práce autora) 
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1.3.3.5 Výrobní plán 

Jedná-li se o výrobní podnik, měl by být celý výrobní proces popsán právě v této 

kapitole. Výrobní plán by měl obsahovat informace o strojích a zařízeních, surovinách, 

dodavatelích a smluvních podmínkách s nimi, energetické náročnosti a výrobních 

nákladech. Je-li část procesu výroby uskutečňována outsourcingem, měly by být známy 

okolnosti výběru právě daného subdodavatele.  

 

Pokud se podnik nebude zabývat výrobou, ale půjde o maloobchodní prodejnu  

či poskytování sluţeb nepojednává tato kapitola o výrobním plánu, ale bude se nazývat 

„Obchodní plán“. V tomto případě je nutné uvést, jaké zboţí bude předmětem našeho 

obchodu a od jakých dodavatelů je budeme nakupovat. Dále jaký inventurní systém 

budeme pouţívat a také jaké skladovací prostory budeme k našemu podnikání 

potřebovat a jaké budou náklady na ně. Například bude-li zapotřebí zřízení externího 

skladu či je zboţí takového charakteru a prodejna tak uzpůsobena, ţe je lze skladovat 

přímo v prostorách prodejny. (Hisrich, Peters, 1996), (Koráb, Peterka, Reţňáková, 

2007) 

1.3.3.6 Marketingový plán 

Marketingový plán určuje strategii prosazení podniku na trhu. Pro kaţdou fázi 

existence podniku je vhodná jiná struktura marketingového plánu a je nutné jej tomu 

přizpůsobovat. Moderní pojetí marketingu zapojuje do realizace marketingového plánu 

celý podnik, nikoli pouze marketingové oddělení. Je potřeba s ním seznámit všechny 

zaměstnance podniku a zapojit je do jeho tvorby. Aby byl marketingový plán pochopen, 

přijat a podporován, je důleţité, aby byl jednoduchý a výstiţný.  

 

Marketing je klíčovou činností podniku a měl by korespondovat se strategií 

celého podniku a podporovat jeho cíle. Potenciální investoři ho povaţují přímo za tu 

nejdůleţitější, která má zaručit úspěšnost podniku. 

 

V marketingovém plánu nesmí chybět rozpracování marketingového mixu, který 

obsahuje čtyři základní nástroje, tzv. 4P. Název je odvozen z anglických názvů čtyř 

základních sloţek marketingového mixu – product (produkt), price (cena), promotion 
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(propagace), place (distribuce). Na základě těchto 4 nástrojů přibliţuje, jakým 

způsobem bude výrobek oceňován, distribuován od dodavatelů aţ k zákazníkům  

a v neposlední řadě propagován.  

 

1. Produkt (služba) 

Za produkt lze povaţovat vše, co je na trhu nabízeno. Kaţdý produkt obsahuje 

tzv. jádro produktu. To je nejdůleţitější část nesoucí hodnotu, kvůli které si jej 

zákazník kupuje. Další částí je vlastní produkt, do kterého lze zařadit vzhled 

produktu, název, kvalitu, design a obal. Pro odlišení produktu podniku  

od ostatních konkurenčních produktů slouţí tzv. rozšířený produkt, na který  

se klade stále větší význam. Patří sem záruka, poprodejní servis, instalace, 

platební moţnosti aj. 

 

2. Cena 

Rozhodování o výši ceny je velice sloţité. Při jejím stanovování je brán ohled  

na kvalitu výrobku, všechny související náklady, jako jsou cena pořízení, 

náklady na dopravu, slevy, reţijní náklady aj. Jedním z faktorů je také 

exkluzivita výrobku. Jedinečné zboţí je ceněno více neţ hromadná výroba. 

Neopomenutelným faktorem je však také poptávka. Pokud zákazníci neprojeví  

o zboţí zájem, nemůţe si podnik příliš vysoko nasazenou cenu dovolit. 

 

3. Propagace 

Propagace produktu je důleţitou činností. Jejím posláním je na produkt 

upozornit zákazníky. Její podoba je závislá na produktu, který chce společnost 

prodat. Propagace můţe mít různé podoby a s rozšiřujícími se technickými 

moţnostmi se objevují stále nové. Reklamu si lze představit například jako 

inzerát, leták, televizní či rozhlasový spot aj. V poslední době se však ve velké 

míře rozvíjí nové formy propagace zejména na internetu, jako jsou virální videa 

či Facebook. Velice spolehlivou formou propagace společnosti je doporučení 

spokojených zákazníků. 
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4. Distribuce 

Distribuční kanály jsou důleţitým spojovatelem mezi nabídkou produktu  

a poptávkou po něm. Jejich podoba závisí na tom, zda se podnik zaměřuje  

na konečné zákazníky či na podniky zpracovávající produkt dále. 

Podniky zaměřující se na konečné spotřebitele (tzv. B2C trhy) vyuţívají k jejich 

oslovení marketing. Zákazníci jsou obklopeni marketingem firem ze všech stran, 

avšak ne vţdy je tato snaha efektivní. V některých případech jsou vynakládány 

horentní sumy peněţních prostředků za nepříliš účinnou reklamu.  

Oslovit v dnešní technické době zákazníka se zdá být velice těţké. Nejdůleţitější 

je zaujmout jeho pozornost, a proto je vhodné vsadit na kreativitu a zkusit najít 

nový úhel pohledu i na naprosto obyčejnou věc, vyzdvihnout její přednosti  

a odlišit ji od konkurence. 

Na druhé straně B2B trhy, tedy trhy výrobců a ostatních podniků, vyţadují spíše 

marketing zaměřený na vytvoření dobrého jména a důvěryhodnosti podniku. 

(Koráb, Mihalisko, 2005), (Koráb, Peterka, Řeţňáková 2007), (Srpová, 

Svoboda, Skopal, Orlík, 2011)  

 

1.3.3.7 Organizační plán 

V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví podniku, smluvní 

podmínky, orgány společnosti, vedení podniku aj. Dále je součástí organizačního plánu 

také schéma organizační struktury s jasnými vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Tato 

kapitola by měla případným investorům odpovědět na otázky typu, kdo podnik řídí  

a jaká je interakce ostatních manaţerů. (Hisrich, Peters, 1996), (Koráb, Peterka, 

Reţňáková, 2007) 

 

1.3.3.8 Hodnocení rizik 

V kaţdém oboru podnikání existují určitá rizika. Některé obory jsou rizikovější 

neţ jiné, ale i v méně rizikovém podnikání by se nemělo na rizika zapomínat. Je vhodné 

vytvořit strategii ke zvládnutí potenciálních rizik. Pro případného investora je to 

znamení, ţe podnikateli je jasné, ţe mohou nastat problémy a snaţí se jim čelit. 

(Hisrich, Peters, 1996), (Koráb, Peterka, Reţňáková, 2007) 
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Riziko lze chápat jako nejistou negativní událost či ohroţení. Takovýmto 

nejistotám je nutné se vyvarovat, a proto je důleţité řídit projekt od počátku aţ po konec 

a předvídat moţná nebezpečí. Zásadní je postihnout moţná rizika týkající se celé firmy, 

nikoli zaměřit se pouze na jednu z oblastí. V první řadě je důleţité rizika identifikovat, 

nejčastěji metodou brainstormingu, a z nich vypíchnout ta nejzávaţnější, která mohou 

firmu ohrozit. Takto lze sestavit katalog rizik, který můţe být později pouţit i při 

obdobných projektech. Dále je nutné tato rizika analyzovat. To znamená snaţit  

se odhadnout pravděpodobnost jejich výskytu a míru jejich dopadu. Toto lze provést 

kvalitativně (slovně) či kvantitativně (číselně). Poté je nutné rizika zhodnotit tím 

způsobem, ţe určíme, která mají být ošetřena, která lze zanedbat a která naopak nelze 

akceptovat.  

 

Ošetřit rizika můţeme několika způsoby, např.: 

 pojištěním – přenesení rizika, 

 sníţením rizika – navrhnutím opatření, která by sníţila pravděpodobnost 

výskytu rizika nebo hodnotu jeho dopadu, 

 eliminací rizika – nalezení jiného řešení a vyhnutí se tak riziku úplně, 

 vytvářením rezerv – časových, finančních aj., 

 vytvořením plánu co dělat, kdyţ riziko nastane. 

 

Rizika mají svoji hodnotu a tu lze vypočítat jako součin pravděpodobnosti,  

ţe riziko nastane a míry dopadu tohoto rizika. 

 

Po ošetření rizik je nadále nutné je sledovat a při změně podmínek hledat rizika 

nová a přehodnocovat plány, čili tvořit různé moţné scénáře. Během celého procesu 

řízení rizik je nutné komunikovat a konzultovat rizika se všemi zainteresovanými 

stranami. (Doleţal, 2012) 

 

Oblasti s moţným výskytem rizika: 

 Trhy – riziko náhlé změny či poruchy našich trhů? Mohou nastat? Jak by 

to ovlivnilo naše celkové trţby? 
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 Produkt – rizika plynoucí z přemrštěné ceny, riziko útlumu poptávky, 

riziko problémů s kvalitou a sluţbami, ţivotní cyklus produktu. 

 Obchody – rizika neplnění plánovaných obratů, rizika špatných 

(neprofitabilních) obchodů, kapacitní rizika (nezvládnutí) velkého počtu 

zakázek v potřebných časech. 

 Management – riziko špatného nekompetentního řízení, rizika vlivu 

vnitřních politik, neproduktivních konfliktů ve vedení. 

 Vlastní vývoj – riziko utopení nákladů ve vývoji, rizika přecenění 

technického hlediska a podcenění komerčních aspektů vyvíjených 

produktů, neprodejné výstupy vývoje. 

 Kvalita – rizika nízké kvality produktů, riziko negativních referencí  

a poškození image podniku, rizika ztráty zákazníků a růstu servisních 

nákladů. 

 Zdroje - riziko nedostatečných zdrojů, riziko nevyuţitých zdrojů, 

přecenění vlastních kompetencí a schopností. 

 Produktivita – riziko nízké produktivity a rostoucích nákladů, nízká 

pracovní morálka a neloajalita zaměstnanců.  

 Klíčovost – riziko plynoucí z klíčového postavení jedinců, produktů, 

zákazníků. 

 Sklady- riziko nedostatečných skladů a ztráty obchodů, riziko utopení 

prostředků v nadměrných skladech, riziko ztrát z neprodejných, 

nevyuţitelných skladů. 

 Investice – riziko zátěţe ze špatných investic, rizika neefektivního 

marketingu, neefektivní vzdělávací programy, neefektivní vlastní vývoj 

 Informační technologie – riziko ztráty dat a recovery systém, rizika 

vyuţívání zastaralé omezující technologie, bezpečnostní rizika IT 

 Cash-flow – rizika chybějících peněţních prostředků, rizika ztráty 

likvidity, příliš konzervativní nebo příliš agresivní finanční řízení 

 Makroekonomická rizika – rizika zvýšení úrokových měr a zdraţení 

úvěrů, daňová rizika, kurzová rizika. (Koráb, Peterka, Reţňáková, 2007) 
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1.3.3.9 Finanční plán 

Měl by být sestavován v závěru podnikatelského plánování a tvořit pomyslný 

most mezi představami vlastníků a realitou. Měl by podávat co nejvěrnější obraz 

finanční stránky podnikatelského záměru, zejména proto, aby na jeho základě mohl 

podnikatel objektivně posoudit ţivotaschopnost projektu či podniku. Sestavit ho můţe 

podnikatel sám, vyţaduje to však určité znalosti z oblasti podnikových financí nebo lze 

vyuţít odborníků či specializovaných programů, avšak ani v tomto případě se finanční 

plánování neobejde bez znalostí a úsudku samotného podnikatele. (Koráb, Peterka, 

Reţňáková, 2007) 

 

Finanční plán zobrazuje celý podnikatelský záměr ve finančním vyjádření. Měl by 

dávat podnikateli reálnou představu o peněţních tocích podniku a případné investory 

přimět k investování svých finančních prostředků. Finanční plán je neodmyslitelnou 

součástí podnikatelského plánu a měl by modelovat moţné varianty budoucího vývoje. 

 

Základem úspěchu podnikání a vůbec jeho počátkem je splnění dvou základních 

podmínek: 

 „Existence produktu, o nějž mají zákazníci zájem, a přinese požadované 

zhodnocení kapitálu. 

 Disponibilní finanční zdroje pro realizaci záměru.“ (Koráb, Peterka, Reţňáková, 

2007, str. 137) 

 

Není-li produkt, nejsou ani zákazníci přinášející zisk. Nejsou-li k dispozici 

finanční prostředky, nelze podnikání realizovat a je potřeba najít vhodného finančního 

partnera. Proto musí být obě tyto podmínky splněny současně. Při podnikání je nutné 

nejprve finanční prostředky vydat a teprve potom inkasovat trţby. (Koráb, Peterka, 

Reţňáková, 2007) 

 

Finanční řízení zahrnuje čtyři základní úkoly: 

 opatřování kapitálu – nejen na zřizovací výdaje, ale i v průběhu podnikání, 

 rozhodování o umístění kapitálu – investiční projekty, nákup aktiv, 

financování běţné činnosti podniku, 
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 rozhodovat o rozdělení zisku – investovat zisk, vyplatit ho na dividendách, 

 prognózovat, plánovat, analyzovat a kontrolovat – sestavování rozpočtů, 

plánování investic. (Synek, 2010) 

 

Zakladatelský rozpočet 

Účelem sestavení zakladatelského rozpočtu je snaha minimalizovat riziko 

neúspěchu podnikatelského plánu. Při jeho sestavování by měl podnikatel určit: 

 předpokládaný objem prodeje – z toho odvodit trţby, výnosy, náklady  

a zisk, 

 velikost dlouhodobého majetku nutného k zabezpečení výroby 

předpokládaného objemu prodeje, 

 velikost a strukturu oběţného majetku potřebného k zabezpečení 

plynulého chodu výroby, 

 objem potřebných finančních prostředků, 

 očekávané příjmy a výdaje = cash flow, 

 výnosnost podnikání. (Koráb, Peterka, Reţňáková, 2007) 

 

Zdroje financování 

Při zakládání společnosti je zřejmě největší otázkou, kde vzít kapitál potřebný  

pro zahájení činnosti a pokrytí prvotních nákladů. Základní rozdělení finančních 

prostředků podniku je na vlastní a cizí zdroje či na dlouhodobé a krátkodobé zdroje, 

další rozdělení můţe být následující: 

 Dluhové financování – vytváří dluh k externímu subjektu, který nevstupuje  

do řízení společnosti. Patří sem např.: 

o bankovní úvěry, 

o obchodní úvěry, 

o dluhopisy, 

o leasing, 

o faktoring, forfaiting. 

 Vlastní zdroje financování – sem lze zařadit: 

o vklady vlastníků, 

o zisk, 
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o odpisy. 

 Venture kapitál. 

 Business angel. 

 Emise akcií. 

 Tiché společenství. (Srpová, Svoboda, Skopal, Orlík, 2011)  

 

1.3.3.10 Přílohy 

Kapitola přílohy by měla obsahovat podpůrné materiály, které nejsou zařazeny 

v textu podnikatelského záměru, ale jsou pro něj důleţité. V textu by na ně měly být 

odvolávky. Je moţné sem zařadit například různé smlouvy, ať uţ nájemní či smlouvy 

s dodavateli, ceníky dodavatelů, informace o konkurenci aj. (Hisrich, Peters, 1996), 

(Koráb, Mihalisko, 2005) 
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2 Analytická část 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky zpracovaného dotazníkového šetření, díky 

kterému bylo moţné lépe poznat trţní prostředí, ve kterém se bude tento podnikatelský 

záměr nacházet. Kromě dotazníkového šetření budou v této kapitole zpracovány i další 

analýzy trhu jako je SLEPT analýza obecného okolí podniku či Porterův model pěti sil 

určující oborové okolí a v neposlední řadě také analýzy představující vnitřní uspořádání 

nově zakládané společnosti. 

 

2.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bylo provedeno za účelem lepšího poznání trhu 

s korálkovými potřebami a jeho zákazníků. Dotazník se skládal z 12 otázek, které  

se zaměřovaly zejména na poznání zákazníků a jejich nákupních zvyklostí. V úvodu 

byly otázky na věkovou strukturu zákazníků, jejich pracovní stav, zda jsou pro ně ruční 

práce pouze koníčkem či zaměstnáním. V další části dotazníku byly otázky na měsíční 

útratu za korálkové potřeby, nejčastěji pouţívaný materiál a případná přání zákazníků. 

Závěrem byli respondenti dotazováni, kde nakupují, zda na internetu či v kamenné 

prodejně, a co je pro ně důleţité při nákupu na internetu.  

 

Průzkum byl rozdělen do dvou částí vzhledem k tomu, ţe tento podnikatelský 

plán uvaţuje zaloţení kamenné maloobchodní prodejny a internetového obchodu. Vzor 

dotazníku je k nahlédnutí v Příloze 1. 

 

Dotazník byl tedy zveřejněn na internetových stránkách www.vyplnto.cz 

(Němečková, 2013), kde se jej zúčastnilo celkem 365 respondentů, přičemţ z toho  

237 dotazovaných se věnuje ručním pracím. S prosbou o vyplnění dotazníku byli také 

osloveni uţivatelé internetových stránek www.mimibazar.cz v diskuzi zaměřené  

na ruční práce nebo také www.lide.cz.  

 

Dále bylo provedeno dotazníkové šetření přímo v ulicích města Svitavy, kde se 

průzkumu zúčastnilo 30 ţen, které se věnují ručním pracím. 
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1. Z jakého kraje ČR pocházíte? 

Jak je patrno v Grafu 1, respondenti odpovídající na dotazník v šetření  

na internetu pochází z celé České republiky. Nejvíce je zde zastoupen 

Jihomoravský kraj (29,1 %), dále Hlavní město Praha (15,6 %)  

a Moravskoslezský kraj (10,1 %). 

Co se týče respondentů z dotazníkového šetření přímo ve Svitavách, tam je 

jasné, ţe 100 % respondentů pochází z Pardubického kraje. 

 

 

Graf 1 Původ respondentů internetového průzkumu z hlediska kraje. 

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

2. Váš věk? 

Věk respondentů se v dotazníku na internetu pohyboval nejčastěji v rozmezí 

mezi 23 a 32 lety (44,3 %), druhou nejpočetnější skupinou jsou respondenti  

do 22 let (32,9 %). Při dotazování v terénu jsem se snaţila rozprostřít věkové 

zastoupení co nejvíce rovnoměrně, viz Graf 2. 
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Graf 2 Věková struktura respondentů internetového i terénního průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

3. V současnosti: 

Tato otázka zjišťuje stav dotazovaných, zda jsou studující, pracující, zda jde  

o ţeny na mateřské dovolené nebo o důchodce. Z Grafu 3 vyplývá, ţe největší 

zastoupení mají studenti se 42,6 % a následně pracující se 32,1 %. Současně 

studující a pracující respondenti tvoří 15,2 %. 

V průzkumu prováděném v terénu (Graf 4) jsou hodnoty jiné. Největší podíl 

tvoří pracující (50 %). Za nimi jsou studenti s 20 %. 

 

 

Graf 3 Respondenti internetového výzkumu z hlediska pracovního stavu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 
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Graf 4 Respondenti terénního výzkumu z hlediska pracovního stavu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

4. Kterým ručním pracím se věnujete nejvíce? 

Zde měli respondenti moţnost vyjádřit se, kterým ručním pracím se věnují 

nejčastěji. Mohli vybrat jednu aţ tři moţnosti. Z Grafu 5 vyplývá,  

ţe největší oblibu u dotazovaných jak na internetu, tak při osobním zkoumání, 

má korálkování, kterému se věnuje přes 35 % dotazovaných, v druhém případě 

25 %. Na pomyslném druhém místě se v internetovém zkoumání umístilo 

pletení, háčkování, vyšívání, zatímco v terénním výzkumu to bylo drátkování  

a následně polymerové hmoty (Graf 6). 

 



- 47 - 

 

 

 

Graf 5 Obliba ručních prací u respondentů v průzkumu na internetu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

 

Graf 6 Obliba ručních prací u respondentů v terénním průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

5. Korálkování či jiné ruční práce jsou pro Vás: 

U této otázky bylo zjišťováno, zda jsou ruční práce a korálkování pro 

dotazované pouze koníčkem pro vyplnění volného času, zda si jím občas 

přivydělávají anebo je to jejich zaměstnání. Graf 7 ukazuje, ţe pro většinu je to 

pouze koníček (74,3 %).  
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Stejný výsledek ukazuje i druhý typ šetření, a sice ţe pro 63,3 % dotazovaných  

je korálkování koníčkem, jak je patrno v Grafu 8. 

 

 

Graf 7 Vztah respondentů internetového průzkumu k ručním pracím.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

 

Graf 8 Vztah respondentů terénního průzkumu k ručním pracím.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 
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6. Vaše měsíční výdaje na korálkování se pohybují v rozmezí: 

Největší část (46 % a 76,7 %) dotazovaných odpověděla na otázku výdajů  

za korálkování, ţe jejich měsíční útrata za tuto činnost je 0 – 100 Kč, jak ukazuje 

Graf 9 a 10. Toto je způsobeno také tím, ţe v tomto intervalu jsou zahrnuti  

i respondenti, kteří se přímo korálkování nevěnují, a proto je jejich útrata nulová. 

V internetovém průzkumu byl druhou nejčastější odpovědí interval výdajů  

100 – 300 Kč (36,7 %). 

 

 

Graf 9 Měsíční výdaje na korálkování u respondentů internetového průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

 
Graf 10 Měsíční výdaje na korálkování u respondentů terénního průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 
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7. Jaké druhy korálků při své tvorbě nejčastěji používáte? 

Z Grafu 11 a 12 je patrné, ţe v obou průzkumech byl nejčastěji pouţívaným 

druhem korálků zvolen rokajl. Korálkový sortiment je velice rozmanitý a má 

nepřeberné moţnosti kombinací. Je tedy velice těţké určitě nejpouţívanější 

materiál. U této otázky bylo moţné zvolit jednu aţ pět moţností. 

 

 

Graf 11 Nejčastěji používaný materiál respondenty internetového průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

 

Graf 12 Nejčastěji používaný materiál respondenty internetového průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 
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8. Co, kromě korálků, byste v nabídce obchodu uvítali? 

U této otázky měli dotazovaní moţnost zvolit jednu aţ pět odpovědí. Nejvíce 

ţádoucí by byl pro zákazníky obou průzkumů dle Grafů 13 a 14 sortiment potřeb 

pro drátkování. V internetovém průzkumu dostaly dále vyrovnaný počet hlasů 

polymerové hmoty, křišťálová pryskyřice, organza a filc.  

V průzkumu v terénu jsou dalšími preferovanými moţnostmi polymerové hmoty 

a křišťálová pryskyřice. 

 

 

Graf 13 Přání zákazníků na sortiment v internetovém průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

 
Graf 14 Přání zákazníků na sortiment v terénním průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 
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9. Kde nejčastěji nakupujete potřeby pro korálkování? 

V tomto bodě mají průzkumy opačné výsledky, coţ je i patrné v Grafech 15  

a 16. V internetovém šetření preferují dotazovaní nákupy v kamenných 

prodejnách (47,3 %), naopak při osobním dotazování preferují respondenti 

nákupy na internetu (46,7 %). Toto můţe být způsobeno i absencí kamenné 

prodejny v blízkém okolí. 

 

 

Graf 15 Nejčastější místa nákupu respondentů internetového průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

 

Graf 16 Nejčastější místa nákupu respondentů terénního průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 
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10. Co Vás odrazuje od nákupu v e-shopu? 

Tato otázka měla za úkol zjistit, proč lidé nemají rádi nákupy v internetových 

obchodech. Z obou průzkumů vyplývá, ţe většině dotazovaných (33 %) vadí 

výše poštovného a nemoţnost vidět zboţí na vlastní oči (30 %). Grafy 17 a 18 

znázorňují téměř totoţné výsledky šetření. Bylo moţné vybrat 1 – 4 moţnosti. 

 

 

Graf 17 Negativa nákupu v e-shopech dle internetového průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

 

Graf 18 Negativa nákupu v e-shopech dle terénního průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 
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11. Co je pro Vás nejdůležitější při výběru korálkového e-shopu? 

Naopak tato otázka se zaměřovala na zjištění, co je pro zákazníky, kteří si chtějí 

objednat zboţí přes internet, důleţité (opět byly na výběr 1 – 4 moţnosti). 

Hlavními kritérii výběru internetového obchodu s korálkovými potřebami  

je široký sortiment výrobků, přijatelná cena a výše poštovného. Z Grafů 19 a 20 

tedy vyplývá, ţe tato 3 kriteria jsou stěţejní. 

 

 

Graf 19 Nejdůležitější hlediska výběru e-shopu dle internetového průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 

 

 

Graf 20 Nejdůležitější hlediska výběru e-shopu dle terénního průzkumu.  

(Zdroj: Němečková, 2013) 
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2.2 Analýza obecného okolí podniku 

V této kapitole bude rozebráno a analyzováno obecné okolí zakládajícího  

se podniku pomocí SLEPT analýzy. 

 

2.2.1 SLEPT analýza 

S – social – sociální hledisko 

V posledních letech se ruční práce vrací do módy a jejich popularita je na 

vzestupu. Důkazem můţe být rozšiřující se sortiment časopisů a knih, článků či videí  

na internetu a v neposlední řadě i prodejen a e-shopů s hobby potřebami. Dnes uţ to 

ovšem není o tom, ţe jsou ruční práce zapotřebí, ale spíše je lidé vyhledávají  

a provozují kvůli odreagování od běţného ţivota plného stresu v práci a přináší jim 

uspokojení z vlastní tvorby něčeho pěkného. Korálkování tedy můţe fungovat jako jistý 

druh relaxace. Spousta studentů nebo ţen na mateřské dovolené, ale nejen na ní, si tímto 

způsobem přivydělává.  

 

V poslední době se také čím dál více zákazníků dívá na původ zboţí a preferují 

tuzemské výrobky. Výroba biţuterie má v České republice dlouholetou tradici  

na Jablonecku, a proto lze uspokojit i ty zákazníky, kteří preferují tuzemské produkty. 

 

L – legal – právní a legislativní hledisko 

Z hlediska práva nemá tento obor podnikání ţádnou zvláštní úpravu. Při 

podnikání na základě ţivnostenského oprávnění je potřeba splnit podmínky dané 

zákonem. Tento druh podnikání patří mezi ţivnosti ohlašovací volné, které 

ţivnostenský zákon upřesňuje v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb. jako výrobu, 

obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 – 3 ţivnostenského zákona.  

 

Pro podporu podnikání vznikla řada vládních organizací ve spolupráci 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu jako je CzechInvest, CzechTrade. Tyto organizace 

nabízí poradenství, semináře, ale i různé programy pro podporu podnikání. 
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E – economic – ekonomické hledisko 

Z hlediska ekonomické situace státu lze očekávat pokles prodejů v období recese 

ekonomiky, neboť zmiňované zboţí je zbytné a není předmětem denní potřeby. Bohuţel 

trend vývoje HDP České republiky je v posledních dvou letech klesající (Kurzy.cz, 

2013). Na druhou stranu se jedná o drobné komponenty za nízkou cenu, takţe 

předpokladem je, ţe pouze hluboká recese ekonomiky by mohla mít vliv na velikost 

poptávky. Důleţité však je uvědomit si, ţe část produktů pochází ze zahraničí a na 

jejich cenu by tak mohly mít vliv například cla, přepravní náklady či politika států,  

ze kterých je zboţí dováţeno. Do cen zboţí se také promítá daň z přidané hodnoty, která 

se letos opět zvýšila a to z 20% na 21%. Coţ zvyšuje nákupní cenu a tím i cenu pro 

konečného zákazníka. Dalším faktorem zdraţujícím zboţí zasílané poštou je neustále  

se zdraţující cena sluţeb České pošty. 

 

P – policy– politické hledisko 

Politické hledisko je velmi rozsáhlé téma a přímo ovlivňuje právní a legislativní 

faktory. Na základě toho jaká politická strana je aktuálně zvolena, se také určují 

legislativní podmínky. V poslední době je v naší republice politická situace spíše 

nestálá. Ovšem stále zde existuje určitá podpora podnikání, coţ je velice příznivá 

zpráva. Výhodu pro podnikání můţe také představovat členství země v Evropské unii, 

která poskytuje dotace na nejrůznější spektrum projektů. 

 

T – technology – technické hledisko 

Pouţitá technologie z hlediska výroby se v této činnosti promítá do ceny zboţí.  

Je rozdíl mezi sériově strojově vyráběnými korálky a komponenty a ruční prací, která  

je zapotřebí pro výrobu vinutých perel, různých tvarů z perleti, skleněných zdobených 

korálek či broušení drahých kamenů. Sériově vyráběné výrobky mají zlomkovou cenu 

oproti originálům tvořených ručně. Je dobré, ţe tyto výrobky příliš nepodléhají vědě  

a výzkumu a technologie v této oblasti není třeba často inovovat. 
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2.3 Analýza oborového okolí podniku 

Tato část práce se zabývá analýzou oborového okolí podniku, které je uţ více 

specifické pro danou oblast. K tomuto jsem vyuţila Porterův model pěti sil. 

 

2.3.1 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil se zabývá pěti základními vnějšími silami působícími 

v odvětví na podnik. Jsou to současní konkurenti, noví konkurenti, dodavatelé, 

odběratelé a substituty. 

 

Současní konkurenti 

Za poslední dobu se konkurence v oblasti prodeje korálků a biţuterních 

komponentů velmi nahustila. Jde o poměrně novou oblast trhu, ovšem rychle  

se rozvíjející, protoţe neskýtá mnoho zábran. Objevila se řada podniků a internetových 

obchodů, které se na tento druh zboţí zaměřují. Rozdíly mezi konkurenty najdeme 

celkem snadno. Jsou zde obchody ať kamenné nebo internetové, které mají dostatečně 

široký a hluboký sortiment zboţí, ovšem lze se také setkat s obchody, které nemají  

v nabídce příliš velký sortiment zboţí. 

 

Ve městě Svitavy v současnosti není konkurence kamenných prodejen 

s korálkovými potřebami. 

 

Zaměříme-li se na konkurenci na internetu, lze konstatovat, ţe je poměrně pestrá. 

Na internetu působí poměrně velké mnoţství korálkových obchodů. Největší konkurenti 

jsou uvedeni v následující Tabulce 3. 

 

Obecně velkým nedostatkem všech obchodů s tímto zboţím je absence některých 

poloţek zboţí v nabídkové řadě (není na skladě určitá velikost, barva, atd.). Zboţí  

je k dispozici nepravidelně a při jeho vyprodání trvá určitou dobu neţ je opět 

naskladněno, coţ odrazuje zákazníky, kteří je momentálně potřebují. 
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Tabulka 3 Konkurence na internetu. (Zdroj: práce autora) 

Internetoví konkurenti 

www.koralky.cz www.stoklasa.cz 

www.bijoux-components.cz www.gbbeads.cz 

www.koralek-obchod.cz www.koralnice.cz 

www.rooya.cz www.e-koralky.cz 

www.beadsperlen.cz www.i-koralkarna.cz 

www.ceske-koralky.cz www.pas-jablonec.cz 

www.beads4u.cz www.efabos.cz 

www.koralky-komponenty.cz www.foxtrotbizu.cz 

www.koralkykomponenty.cz www.naspirale.cz 

www.koralky-glass4u.cz www.modryobchod.cz 

 

Noví konkurenti 

Díky velké oblibě tohoto koníčku v poslední době bylo celkem snadné 

povšimnout si, jak se internetové obchody s tímto zboţím postupně mnoţí, jak jiţ bylo 

zmíněno výše. Vstoupit na tento trh je poměrně snadná záleţitost. Je to zřejmě zejména 

díky tomu, ţe vstup na tento trh je opravdu velmi snadný. Nejsou zde nikterak velké 

bariéry vstupu, stačí si vyřídit potřebná povolení, jako je ţivnostenský list či zaloţit 

obchodní společnost a mít dostatečný kapitál na zřízení obchodu a nákup zboţí. Zájem 

o tento druh ručních prací je tak vysoký jistě také díky popularizaci tohoto trendu 

v médiích. 

 

Co se týče vstupu nových konkurentů v místě sídla kamenné prodejny, je to jistě 

moţné vzhledem k jednoduchosti vstupu na trhu. Je však neţádoucí, aby se nový 

konkurent objevil vzhledem k velikosti lokálního trhu.  

 

Dodavatelé  

Dodavatelé nemají v tomto oboru příliš velkou vyjednávací sílu. V České 

republice je dobrá základna výrobců biţuterních komponentů s dlouholetou tradicí, 

ovšem přičteme-li ještě celosvětovou globalizaci, zejména čínský trh, dostáváme se do 

zcela jiné roviny počtu potenciálních dodavatelů. Při výběru dodavatelů se podnik bude 

zaměřovat na dodavatele jednak z České republiky, ať uţ jsou to velkovýrobci či drobní 

ţivnostníci, kteří se zabývají výrobou originálního zboţí, tak i na cenově výhodnější 

dodavatele ze zahraničí, kvůli rozšíření sortimentu. 
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Mezi přední české dodavatele patří následující společnosti: 

 Estrella Es-Press s.r.o. – společnost je ryze českou firmou sídlící 

v Ţelezném Brodu. Zabývá se výrobou především voskovaných  

a mačkaných perel a broušených korálků.  

 Glamour – společnost z Jablonce nad Nisou má rozmanité portfolio 

produktů od štrasových řetězů, přes rondelky aţ po štrasové kuličky. 

 Glassperle – Petr Klamt – tato společnost se zabývá výrobou korálek 

různých tvarů. 

 G&B beads, s.r.o. – společnost sídlící v Jablonci nad Nisou nabízí široký 

výběr korálků všech moţných tvarů. 

 Preciosa Ornela, a.s. – zřejmě nejznámější výrobce rokajlu a drobných 

korálků u nás. 

 Davona, s. r. o. – společnost poskytující odlišný sortiment neţ předchozí 

uvedené. Zabývá se především prodejem polymerových a scrapbookových 

potřeb. 

 

Odběratelé (zákazníci) 

Odběrateli, jak internetového obchodu, tak i kamenné prodejny, budou koneční 

zákazníci. Mohou to být jednotlivci, kteří nakupují toto zboţí za účelem své osobní 

tvorby, ale také různé skupiny například v podobě zájmových krouţků, školních druţin, 

domovů důchodců apod. Tito zákazníci nemají příliš velkou vyjednávací sílu. Nebudou-

li však s našimi sluţbami spokojení, mohou na to reagovat přesunem ke konkurenci.  

Je tedy bezpodmínečně nutné, udělat vše proto, aby zákazníci byli maximálně spokojeni 

a neměli důvod uvaţovat o přechodu jinam. To znamená mít dobrý sortiment, nabízet 

jim poradenství a výhody za věrnost a snaţit se tak získat loajální zákazníky, kteří jsou 

velmi ceněni.  

 

V rámci internetového obchodu tvoří největší počet potenciálních zákazníků 

obyvatelé České republiky, případně Slovenska. V rámci kamenné prodejny, je 

zákazníků omezené mnoţství vzhledem k hustotě zalidnění v lokalitě umístění. Celkový 

počet obyvatel v okresu Svitavy za rok 2011 je 105 161 obyvatel. Uvaţujeme-li,  
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ţe zákazníky jsou především ţeny ve věku 15 - 64 let, jejich teoretický počet  

je 35 450, více v Tabulce 4.  

 

Tabulka 4 Údaje o obyvatelích města Svitavy. (Zdroj: ČSÚ, 2012) 

Údaje za rok 

2011 

Střední stav 

obyvatelstva 

Obyvatelé ve věku (k 31. 12.) Průměrný   

věk obyvatel    

(k 31. 12.) 0 - 14 15 - 64 65 a více 

muţi 51 959 8 148 37 015 6 782 39,2 

ţeny 53 202 7 888 35 450 9 829 42,0 

 

Nové substituty 

Protoţe je korálků nepřeberné mnoţství druhů, lze povaţovat za substitut kaţdý 

jeden druh. Budeme-li brát korálky obecně jako celek s různými druhy a variacemi, 

nelze je jednoduše něčím nahradit. Můţeme se na to však podívat z hlediska uspokojení 

potřeb zákazníků, které můţe bavit jak korálkování, tak i například pletení a je jim pak 

jedno, které z těchto činností se budou věnovat. Substituty mohou být tedy jakékoliv 

jiné ruční práce jako například pletení, vyšívání, háčkování, decoupage, quilling, 

enkaustika, smaltování aj. 

 

2.4 Analýza podnikového prostředí 

Tato kapitola má za úkol osvětlit vnitřní uspořádání a chod podniku. 

 

2.4.1 Porterův hodnotový řetězec 

Tento nástroj podnikového řízení má za úkol pomoci orientovat se uvnitř podniku 

a lépe porozumět jednotlivým činnostem. V rámci tohoto nově vznikajícího podniku 

jsou primárními činnostmi: 

 Vstupní logistika – zboţí je zajišťováno pomocí České pošty či kurýrní 

sluţby. 

 Provoz obchodu – provoz internetového obchodu je nepřetrţitý, coţ  

je velká výhoda. Kamenný obchod se řídí danou otvírací dobou. V obou 
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jednotkách budou také ukázky tvorby z materiálu, který lze zakoupit 

v prodejně. 

 Výstupy podniku – vzhledem k tomu, ţe tento podnik není výrobní, 

nebudou zde ţádné velké objemy výrobků. K prodeji budou pouze 

výrobky, které slouţí i jako inspirace zákazníkům. 

 Marketing a prodej – prodej zboţí se uskutečňuje na dvou jiţ zmíněných 

místech, a to v internetovém obchodě a kamenné prodejně ve Svitavách. 

Marketingový plán je detailně popsán v Kapitole 3.4. 

 Sluţby – podnik samozřejmě bude poskytovat kromě prodeje zboţí také 

další sluţby svým zákazníkům. Jedná se například o poradenství, 

zasílání informací o novém zboţí či objednaném zboţí pro konkrétního 

zákazníka, opravy šperků nebo tvorba šperků na zakázku. 

 

Tyto hlavní činnosti se neobejdou bez podpůrných činností, které zabezpečují 

jejich plynulý provoz. Mezi tyto podpůrné činnosti patří: 

 Firemní infrastruktura – co se týče organizační struktury, zahrnuje 

zpočátku pouze majitelku firmy. 

 Řízení lidských zdrojů – tato činnost by byla potřebná, pokud by došlo 

k najímání zaměstnanců či brigádníků, coţ není zprvu v plánu. 

 Technický vývoj – tato činnost nemá u nevýrobní organizace smysl. 

 Nákup zboţí – z velké míry se uskutečňuje pomocí internetu, protoţe je to 

nejrychlejší, nejdostupnější a také nejjednodušší metoda. Pro skladování 

zboţí nejsou nutné ţádné skladovací prostory. Vše bude uskladněno 

v prostorách prodejny. 

 

2.4.2 7S McKinsey 

V následujících odstavcích je rozebráno 7 kritických faktorů úspěchu firmy. 

 

Strategie 

Cíli nově zakládaného podniku jsou v první řadě prosazení se na trhu a následné 

upevnění své pozice a udrţení se na něm i v budoucnu. Základem uskutečnění tohoto 
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cíle je firemní strategie, jiţ tvoří zejména navazování vztahů se zákazníky a jejich 

upevňování. 

 

Struktura 

Vzhledem k jedné osobě vedoucí podnik a zároveň v něm i zaměstnané je logická 

absence organizační struktury. Všechny úkoly a pravomoci má v kompetenci majitelka 

podniku. S tím je také neodmyslitelně spojena odpovědnost za vše, co se v podniku 

odehraje. 

 

Systémy 

Díky velikosti podniku nebude rozsáhlý informační systém zapotřebí. Důleţitější 

je hladký průběh procesů spojených s komunikací se zákazníky. To znamená například 

zajištění, aby vedoucí tvořivého kurzu měl odborné znalosti, pravidelná komunikace  

a vyjednávání s dodavateli aj. 

 

Styl řízení 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, podnik vlastní jedna osoba a nemá zaměstnance. Tudíţ 

styl řízení společnosti nemůţe být jiný neţ autoritativní. 

 

Skupina (spolupracovníci) 

Skupinu – myšleno skupinu zaměstnanců – v podniku najít nelze. Ovšem  

při pohledu vně podniku by bylo moţné za skupinu povaţovat zákazníky či dodavatele. 

Stejně jako je nutné umět komunikovat a motivovat zaměstnance k dobrým výkonům,  

je nezbytné budovat a podporovat dobré vztahy s dodavateli a zákazníky podniku. 

 

Schopnosti 

V tomto případě je moţné spoléhat se na schopnosti pouze majitelky podniku. 

Záleţí pouze na jejích nápadech, rétorických schopnostech a odbornosti, zda se bude 

podniku dařit či nikoli. Schopnosti je potřeba neustále rozvíjet. 
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Sdílené hodnoty 

Podnik by měl zprostředkovávat svým zákazníkům příjemné prostředí a zajistit, 

aby se v něm cítili přátelsky. 

 

2.4.3 SWOT analýza 

V následujících Tabulkách 5 a 6 je shrnut přehled silných a slabých stránek, 

příleţitostí a hrozeb kamenné prodejny a internetového obchodu. 

 

Tabulka 5 SWOT analýza kamenné prodejny (Zdroj: práce autora). 

Silné stránky Slabé stránky 

Široký sortiment Nezkušenost majitelky s podnikáním 

Umístění kamenné prodejny Malé povědomí u zákazníků 

Originální produkty Omezené mnoţství zákazníků 

Znalosti potřebné pro vedení kurzů Absence vztahů s dodavateli 

Internetové stránky   

Příležitosti Hrozby 

Zaloţení pobočky v jiném městě Snadný vstup konkurence na trh 

Výroba šperků z vlastního zboţí Sníţení přijmu obyvatelstva 

Kurzy Legislativní restrikce 

Účast na rukodělných akcích          

(řemeslné trhy aj.) 
Pokles oblíbenosti ručních prací 

Nabídka produktů zájmovým krouţkům Moţnost krádeţí 

 

Silné stránky  

Ze silných stránek kamenné prodejny společnosti je zřejmě nejvýznamnější 

umístění kamenné prodejny. Obchod je v centru města Svitavy a není zde konkurence 

s obdobným typem zboţí. Snahou bude mít široký a hluboký sortiment, ve kterém 

budou originální a dobře kombinovatelné komponenty. Silnou stránkou je také to,  

ţe majitelka ovládá různé techniky tvoření pro vedení tvořivých kurzů. Dále je výhodou 

propojení internetového obchodu a moţnost informování zákazníků o novinkách  

či kurzech prostřednictvím těchto stránek. 
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Slabé stránky 

Slabou stránkou podniku je absence praktických zkušeností majitelky  

se samostatným vedením podniku. Slabou stránkou je také malé povědomí zákazníků  

o podniku, coţ se ovšem změnit cílenou reklamní kampaní a podporou prodeje, jak  

je rozebráno dále v marketingovém plánu. Je důleţité postupně budovat dobré vztahy 

s dodavateli a udělat si stabilní základnu. Slabým místem je skutečnost, ţe počet 

zákazníků je u kamenné prodejny omezen a je nutné s tímto faktem počítat. 

 

Příležitosti 

Při úspěšném zavedení prodejny ve Svitavách je reálné uvaţovat o zaloţení další 

pobočky firmy v jiném městě. Tomu by samozřejmě musel předcházet průzkum 

vytypovaných trhů, ale také analýza finančních zdrojů společnosti. Příleţitostí jak 

podpořit prodej je výroba šperků z vlastního zboţí a jejich vystavení a prodej 

zákazníkům, kterým mohou slouţit jako zdroj inspirace. Vystavené zboţí lze také 

vyuţít jako ukázku výrobku, kterému se budou věnovat nejbliţší kurzy. Účast podniku 

na řemeslných a jiných trzích podobného zaměření je v dnešní době velice atraktivní. 

V závislosti na místě konání takovýchto akcí lze propagovat prodejnu či internetový 

obchod. Zajímavou příleţitostí jsou také různé domy dětí a mládeţe s tvořivými 

krouţky, školní druţiny či domovy důchodců, kde se věnují ručním pracím. 

 

Hrozby 

Mezi hrozby lze jednoznačně zařadit snadný vstup konkurence na trh. Hrozbou 

jsou také legislativní změny například zvyšování daní či cen energií apod. a s tím také 

spojené sniţování příjmů obyvatelstva. Zboţí tohoto charakteru nepatří ke zbytnému  

a není předmětem denní spotřeby. Nepříjemné by pro podnik bylo také sníţení zájmu  

o korálkování či ruční práce obecně. Moţnost krádeţí je reálnou hrozbou, ovšem lze ji 

ošetřit například kamerovým systémem. 
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Tabulka 6 SWOT analýza internetového obchodu. (Zdroj: práce autora) 

Silné stránky Slabé stránky 

Široký sortiment Malé povědomí u zákazníků 

Originální produkty Nezkušenost majitelky s podnikáním 

Informační servis Absence vztahů s dodavateli 

Nízké náklady na provoz stránek   

Příležitosti Hrozby 

Nabídka produktů zájmovým krouţkům Snadný vstup konkurence na trh 

Galerie šperků z vlastního zboţí Sníţení přijmu obyvatelstva 

Vedení blogu Legislativní restrikce 

Účast v tematických diskusních fórech Pokles oblíbenosti ručních prací 

On-line kurzy Růst poštovného 

Snadný přehled o konkurenci   

 

Silné stránky 

Sortiment internetového obchodu bude stejný jako u kamenné prodejny, proto  

se počítá s dostatečnou šíří sortimentu a originálními ručně vyráběnými produkty. 

Silnou stránkou internetového obchodu jsou jeho nízké náklady na provoz a moţnost 

jednoduchého zasílání pravidelných informací o novinkách ve zboţí či tvořivých 

kurzech na e-mailovou adresu zákazníků či odběr novinek na sociálních sítích. 

 

Slabé stránky 

Stejně jako u kamenné prodejny je i u internetového obchodu slabou stránkou 

nezkušenost majitelky firmy s podnikáním, ale také malé povědomí zákazníků  

o existenci podniku. Nicméně nízkou informovanost zákazníků o existenci společnosti 

lze změnit správným vyuţíváním internetových marketingových nástrojů. Stejným 

problémem je také absence vztahů s dodavateli. 

 

Příležitosti 

Nabídka produktů zájmovým krouţkům je dobrou příleţitostí k prodeji a také 

představení zboţí dalším potenciálním zákazníkům. Dobrou podporou prodeje je galerie 

šperků ze zboţí, které společnost nabízí a zákazníkům můţe slouţit jako inspirace,  

ale mají i moţnost si tyto výrobky koupit. O výrobě těchto výrobků či jiných tématech 

souvisejících s korálkováním lze vytvořit blog či diskusní fórum a tím zvýšit propagaci 

společnosti. Příleţitostí do budoucna mohou být také on-line kurzy, které budou 



- 66 - 

 

 

zpoplatněny. Toto je však časově náročné. Výhodou konkurence na internetu je snadný 

přístup k informacím. 

 

Hrozby 

Snadný vstup konkurence na trh je u internetového obchodu ještě větší hrozbou 

neţ u kamenné prodejny vzhledem k nulovým nákladům na pronájem prostor. Hrozba 

sníţení příjmu obyvatelstva a legislativní restrikce by měly na společnost stejný dopad 

jako u kamenné prodejny. Pokles oblíbenosti ručních pracích by byl problémem, ale lze 

jej zpomalit např. správnou aplikací marketingových nástrojů. Růst cen poštovného  

by měl na společnost zásadní vliv. Z průzkumu vyplynulo, ţe je to třetí nejdůleţitější 

faktor při výběru korálkového e-shopu. 
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3 Návrhová část 

Náplní této kapitoly je sestavení podnikatelského plánu pro zaloţení maloobchodní 

prodejny a internetového obchodu s korálkovými potřebami. Podnikatelský záměr  

je sestaven na základě teoretických poznatků a výsledků výzkumu uvedených 

v předešlých kapitolách. 

 

3.1 Exekutivní souhrn 

V této kapitole bude popsán obor podnikání, vysvětlení proč právě toto odvětví 

trhu, trţní vymezení a specifikace zákazníků společně s cíly do budoucna. 

 

3.1.1 Obor podnikání 

Jako obor podnikání jsem se rozhodla pro podnik zabývající se prodejem korálků 

z různých materiálů a jiných komponentů potřebných k tvorbě biţuterních šperků, 

ozdob a jiných dekorací konečným zákazníkům. Primární činností firmy tedy není 

výroba, ale nákup a prodej zboţí pro další tvoření. 

 

3.1.2 Podnikatelská myšlenka 

V poslední době opět přichází do módy ruční práce ovšem se zcela odlišnou 

myšlenkou, neţ tomu bylo před lety. Dříve zejména ţeny vykonávaly ruční práce 

převáţně kvůli malým příjmům nebo omezenému výběru zboţí na trhu, proto pletly 

svetry, vyšívaly ubrusy, šily oblečení a podobně. Dnes jsou ruční práce povaţovány 

spíše za činnost, díky níţ se můţeme odreagovat a utéci z hektického a stresovaného 

ţivota. Některým tato relaxace či vášeň pro tvoření přerostla dokonce v zaměstnání  

a věnují se mu na plný úvazek, coţ je ideální spojení. Lidé se chtějí odlišovat od 

ostatních a také se chtějí seberealizovat. Tohoto prostoru na trhu bych chtěla vyuţít. 
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3.1.3 Tržní zaměření 

Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o ruční práce je předpoklad dalšího růstu 

poptávky po tomto zboţí. Přibývá lidí, kteří se chtějí vymanit ze stereotypu a být něčím 

originální, ať uţ si mají originální výrobek koupit či si ho sami vytvořit. 

 

Díky internetovému e-shopu je trh v podstatě moţné rozšířit na celou Českou  

i Slovenskou republiku. Trţním segmentem je vzhledem k umístění kamenné prodejny 

město Svitavy a jeho blízké okolí. Výhodou Svitav je vyzvednutí on-line objednávky 

přímo v prodejně, takţe zákazník ušetří za poštovné.  

 

3.1.4 Zákazníci 

Odběrateli jsou zejména koneční zákazníci. Tím je myšleno, ţe zboţí není 

poskytováno jiným společnostem k dalšímu opracování.  

 

Ručním pracím se věnují ţeny, v podstatě jakéhokoli věku. Korálkování zvláště 

pak ţeny a dívky zhruba do 40 let. Ţeny na mateřské dovolené mají více volného času  

a mohou ho vyplnit různou tvůrčí činností. Dále jsou to školy, domy dětí a mládeţe  

či volnočasová centra, která provozují různé výtvarné krouţky, nebo domovy důchodců. 

 

3.1.5 Konkurenční výhoda 

Největší konkurenční výhodou je propojení e-shopu na internetu s kamennou 

prodejnou. Na internetu lze objednat zboţí a vyzvednout jej v prodejně. Díky tomu  

si zákazník zboţí vybere v klidu v pohodlí domova a navíc ušetří za poštovné.  

Ne všechny internetové obchody mají své pobočky anebo naopak.  

 

Další předností je snaha o pestrý a široký sortiment produktů a jeho hloubka. 

Pokud zákazník najde to, co hledá a ještě něco navíc, určitě se bude vracet.  

 

Jako další konkurenční výhodu bych povaţovala umístění prodejny v centru 

města. Výběr prostor je velice důleţitý. Čím více bude prodejna dostupná a na očích, 
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tím více lidí do ní zajde pouze ze zvědavosti a moţná si něco koupí. Pokud ne,  

je moţnost, ţe se o prodejně zmíní alespoň svým známým a kladné reference jsou 

základem úspěchu. 

 

3.1.6 Strategické cíle 

Cílem firmy do budoucna je prosazení se na trhu a upevnění jeho pozice mezi 

konkurenty a vybudování dobrého jména podniku. Toho lze dosáhnout vytvořením 

základny stálých zákazníků a získáváním zákazníků nových. Z toho plyne další cíl 

podniku, kterým je snaha plnit přání a potřeby zákazníků podniku. Do budoucna je pak 

samozřejmě cílem zajistit rostoucí ziskovost.  

 

Vzhledem k existující konkurenci je nutné mít v sortimentu takové zboţí, které  

je odlišné od ostatních obchodů, ale zároveň cenově dostupné. Zákazníky lze také 

získávat prostřednictvím pořádání kurzů, kde se naučí různé techniky tvoření. Tímto 

způsobem lze korálkování představit jednak úplným začátečníkům, ale také přiblíţit 

něco nového jiţ zběhlým korálkářům. 

 

3.1.7 Potřeba kapitálu 

Kapitálová potřeba je financována z vlastních zdrojů. Jednotlivě rozepsané 

poloţky finančního plánování a potřeby kapitálu na provoz obchodu jsou uvedeny  

v Kapitole 3.7.1. 

 

3.1.8 Potenciální zisk 

Kalkulaci potenciálního zisku jsem se snaţila objektivně odhadnout na základě 

předpokládaných trţeb v Kapitole 3.7.2. 
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3.2 Popis podniku 

3.2.1 Základní informace o firmě 

V Tabulce 7 jsou uvedeny základní informace týkající se společnosti a kontaktní 

údaje. 

 

Tabulka 7 Základní údaje o společnosti. (Zdroj: práce autora) 

Základní údaje o společnosti 

Název společnosti Nejen Korálkárna 

Zákonná forma podniku ţivnost 

Adresa společnosti Erbenova, Svitavy 

Majitel podniku Monika Němečková 

Předmět hlavní činnosti nákup a prodej zboţí 

Termín vzniku společnosti 1. srpna 2013 

Kontaktní údaje: webové stránky www.nejenkoralkarna.cz 

  e-mail info@nejenkoralkarna.cz 

  telefon tel: 732 877 914 

 

Majitelkou společnosti je Monika Němečková a je také jediným zaměstnancem. 

Společnost Nejen Korálkárna má právní formu ţivnostenského podnikání a zabývá  

se nákupem a prodejem zboţí. Prodejna podniku je situována v centru města Svitavy 

v pronajímaných prostorách. (Zdroj: RájRealit.cz, 2013) 

 

 

Obrázek 5 Logo společnosti.  

(Zdroj: práce autora) 
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3.2.2 Právní forma podnikání 

Na základě zpracování informací v teoretické části této práce bylo pro tento druh 

činnosti vybráno ţivnostenské oprávnění. Podnik bude mít jednoho majitele a vzhledem 

k nepříliš rizikové oblasti podnikání a nákladovosti je vhodné ţivnost zaloţit. Výhodou 

je jednodušší zaloţení společnosti a nízká administrativní náročnost zaloţení 

společnosti. V případě potřeby lze v průběhu času případně přejít na společnost  

s ručením omezeným. Riziko neomezeného ručení zde není tak hrozné vzhledem 

k financování projektu z vlastních zdrojů. 

 

3.2.3 Předmět podnikání 

Společnost se bude zabývat zejména nákupem a prodejem korálků z různých 

materiálů a jiných komponentů potřebných k tvorbě biţuterních šperků konečným 

zákazníkům. Jedná se o maloobchodní a internetový prodej. Další činností podniku 

bude pořádání tvořivých kurzů a sporadická výroba biţuterie. Kromě nákupu a prodeje 

bude společnost také poskytovat poradenské sluţby svým zákazníkům a jiné doplňkové 

sluţby. 

 

3.2.4 Financování podniku 

Počáteční kapitál pro zahájení podnikání bude získán z vlastních zdrojů a formou 

bezúročné půjčky od rodiny a přátel.  

 

3.2.5 Budoucí stav 

Bude snahou, aby se určitá velikost počátečního portfolia produktů v budoucnu 

rozšiřovala dle potřeb a přání zákazníků. Kromě základního materiálu, který by neměl 

chybět v ţádné takové prodejně, bude snaha také hledat originální zboţí, které jinde  

na trhu v ČR zatím není a nabídku tak neustále zlepšovat. 

 

Hned z počátku bude spuštěn současně s otevřením obchodu internetový obchod, 

kde bude veškeré zboţí k dispozici. 
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3.3 Výrobní plán 

Zakládaná společnost není výrobního charakteru. 

 

3.4 Marketingový plán 

V části práce je uveden marketingový plán na základě 4P marketingového mixu 

zakládané společnosti. 

 

3.4.1 Produkt 

U produktů nabízených v sortimentu obou prodejních jednotek jsou 

nejdůleţitějšími faktory, které určí, zda si je zákazníci koupí či nikoli design, šíře  

a hloubka sortimentu, cena a kompatibilita s ostatními produkty. Samozřejmostí je,  

ţe při kaţdém nákupu obdrţí zákazník vybrané zboţí v nepromokavém uzavíratelném 

obalu. Personál společnosti také poskytuje rady, jak se zboţím zacházet, jaký je vhodný 

návlekový materiál či jak upevnit zapínání. 

 

Zboţí bude nabízeno v obou obchodech totoţné. Jeho základní druhou jsou 

korálky, komponenty, návlekový materiál a ostatní pomůcky k tvoření. 

 

Korálky tvoří stěţejní sortiment obchodu, a proto je důleţité, aby toto zboţí bylo 

vţdy na prodejnách dostupné. Toto musí zajišťovat správná komunikace s dodavateli  

a včasné objednávky. Jak z průzkumu vyplynulo, nejpouţívanějším druhem korálků  

je rokajl. Ten často není tím hlavním na šperku, avšak je nezbytný k dotvoření výrobku. 

Proto nesmí v obchodech chybět v dostatečném mnoţství a škále barev. Samozřejmě 

kromě rokajlu zde budou další oblíbené druhy, jako jsou broušené korálky, voskové 

perly, dřevěné, plastové, mačkané, praskací, kovové korálky aj., ale také minerály  

a Swarovski krystaly, které získávají čím dál větší oblibu. 

 

Další velkou skupinu, bez které nelze vytvářet výrobky z korálků, jsou 

komponenty. Jedná se o nýty, jehly, krouţky, háčky do uší, biţuterní ramínka a lůţka, 
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broţové spony a spony do vlasů, prstýnkové polotovary, zamačkávací rokajl, zapínání, 

kaloty, atd. 

 

Hojně vyuţívanou a důleţitou skupinu zboţí tvoří návlekový materiál, do které 

lze zahrnout silonová a ocelová lanka, gumičky, voskové šňůrky, kůţe, nimo nitě  

a stuţky. 

 

Mezi ostatní pomůcky lze zařadit různé druhy kleští, korálkovací jehly, biţuterní 

lepidla, polymerové hmoty, krabičky na korálky, dárkové krabičky, různé druhy 

stojánků, korálkovací podloţky a v neposlední řadě drátky různých průměrů a barev, 

které by zákazníci dle průzkumu velice uvítali. 

 

3.4.2 Propagace 

3.4.2.1 Reklama 

Pro úspěšné podnikání je v dnešní době reklama klíčová. Propagaci našeho 

podniku zajistí několik komunikačních kanálů. V první řadě bude před prodejnou 

umístěna reklamní cedule v hodně 1 200 Kč, která bude upozorňovat kolemjdoucí,  

ţe právě v těchto místech se prodejna nachází. Dále pak regionální tiskoviny, které jsou 

vydávány v blízkém okolí a v nichţ bude uveřejněna inzerce. Další formou propagace 

jsou plakáty a letáčky. Plakáty budou vylepeny na vylepovacích plochách ve Svitavách 

a okolí. Letáčky budou rozmístěny například v čekárnách u lékařů či v kadeřnictvích. 

 

Kalkulace nákladů na propagaci je uvedena v následující Tabulce 8 a 9. 

 

Tabulka 8 Náklady na propagaci - regionální tisk. (Zdroj: práce autora) 

Město Tiskoviny Velikost ks Cena 

Svitavy Měsíčník Naše město 125 x 80 mm 1 4 840 Kč 

Polička Měsíčník Jitřenka 56 x 85 mm 1 952 Kč 

Litomyšl Měsíčník Lilie 122 x 80 mm 1 2 057 Kč 

Česká Třebová 
Měsíčník Českotřebovský 

zpravodaj 
50 x 75 mm 1 750 Kč 

Celkem 8 599 Kč 

 



- 74 - 

 

 

 

Tabulka 9 Náklady na propagaci. (Zdroj: práce autora) 

Druh tiskoviny Velikost ks cena za ks Cena 

Reklamní cedule 2000 x 500 mm 1 1 200 Kč 1 200 Kč 

letáky A6 250 4,2 Kč 1 060 Kč 

plakáty A3 100 18,6 Kč 1 860 Kč 

vizitka s kalendářem 100 x 90 mm 1000 2,6 Kč 2 646 Kč 

Celkem 6 766 Kč 

Celkem 15 365 Kč 

 

Výše uvedená propagace celkem vychází na 15 365 Kč a týká se zejména 

kamenné prodejny. Internetový obchod bude propagován na základě internetového 

výkonnostního marketingu. 

 

Obrovskou úlohu v rámci propagace má v dnešní době sociální síť Facebook. Zde 

bude mít společnost vlastní profilovou stránku, kde budou uveřejňovány aktuální 

informace o podniku, termíny připravovaných kurzů, odkaz na oficiální webové stránky 

a samozřejmě také fotogalerie nového zboţí a výrobků firmy. Lidé zde budou moci psát 

své připomínky, postřehy či přání a také se zde budou moci pochlubit svými výtvory.  

 

Tabulka 10 Harmonogram propagace firmy. (Zdroj: práce autora) 

Činnost 
Rok 2013 

červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Založení 

podniku   
1. 8. 

        

Vylepení 

plakátů 
15. 7. 

  
1. 10. 

   

Roznos           

letáků 
15. 7. 

  
1. 10. 

   

Reklama  

v regionálním 

tisku 
 

srpnové 

vydání    
  

 

Ke zjištění, která forma reklamy je pro tento případ nejúčinnější, lze provést 

průzkum u zákazníků, jak se o prodejně dozvěděli. 
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Pokud budou zákazníci spokojeni s nákupem nebo i jen návštěvou naší prodejny, 

vrátí se někdy příště znovu, popřípadě o firmě řeknou svým přátelům. Dobré reference 

či doporučení nákupu jsou v dnešní době cennější neţ reklama.  

 

3.4.2.2 Podpora prodeje 

K získání dalších zákazníků se společnost zaměří kromě reklamní propagace také 

na podporu prodeje.  

 

Mezi nástroje podpory prodeje patří: 

 upozornění na zboží – vystavení výrobků ve výloze obchodu  

a fotogalerie na internetových stránkách, 

 pořádání tvořivých kurzů – zákazníci se naučí vyrábět šperky a osvojí  

si nové techniky výroby šperků, 

 výhodnější balení většího množství zboží 

 při předložení výstřižku z novin, v nichţ je uveřejněna reklama firmy, 

obdrţí zákazník slevu 15 % z ceny nákupu v kamenném obchodě, 

 k 10. nákupu každého registrovaného zákazníka na internetovém  

e-shopu obdrţí nakupující slevu 10 % z ceny objednávky, 

 sleva na výrobky, kterých je na skladě posledních pár kusů a jiţ 

nebudou v nabídce firmy (tato nabídka pouze v kamenné prodejně), 

 při nákupu nad 1 000 Kč obdrţí zákazník poštovné zdarma, 

 podpořit prodej zboţí lze také například jeho nabídkou na webových 

stránkách zaměřených na prodej handmade výrobků, jako jsou 

www.fler.cz, www.simira.cz aj. 

 

3.4.3 Distribuce výrobků 

Všechny výrobky je moţno zakoupit osobně v kamenné prodejně nebo v e-shopu 

na internetových stránkách. Kamenná prodejna se nachází v centru města Svitavy, 

zejména díky lepší dostupnosti pro zákazníky. Objednávku zboţí z e-shopu je moţné 
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zaslat poštou, prostřednictvím doručovací sluţby nebo vyzvednout osobně v prodejně  

a vyhnout se tak platbě poštovného.  

 

Zboţí na prodejně i v e-shopu bude prodáváno v předem určeném mnoţství. To 

znamená, ţe korálky budou nachystány v uzavíratelných těsnících sáčcích a zákazník  

si samoobsluţně vybere zboţí z nabídky do košíku. Zboţí větší hodnoty, jako jsou 

například krystaly Swarovski, budou k dispozici u prodejního pultu. Na poţádání bude 

také návlekový materiál. Zákazník si vybere barvu a určí si délku ocelového lanka  

či voskové šňůrky a obsluha mu jej připraví. 

Korálky do průměru 4 mm budou prodávány v balení po 50 a 100 ks, do 10 mm 

30, 50 a 100 ks a větší neţ 10 mm budou prodávány po 5 a 10 ks. Komponenty jako 

nýty či krouţky budou baleny po 20 a 100 ks.  

 

Ne všechno zboţí bude předem navaţováno a baleno. Některé druhy zboţí nelze 

prodávat ani jinak neţ jednotlivě a bude tedy samozřejmě ceněno za kus, např. kleště, 

řetízky, knihy, polymerové hmoty apod. 

 

3.4.4 Cenová politika 

Cena výrobků je uvedena u kaţdého výrobku jak na webových stránkách, tak  

i v prodejně. Buď je uvedena cena za kus u prodeje jednotlivých komponentů nebo cena 

za balení a počet ks v balení. Čím větší balení, tím výhodnější je cena za 1 ks.  

Při stanovování cen zboţí je nutné sledovat náklady na pořízení, ale je dobré sledovat 

také ceny konkurence.  

 

Výrobky je samozřejmě nutné ocenit tak, aby na nich byl zisk. Obchodní marţe 

činní 100 % pořizovacích nákladů. I při této výši marţe lze konstatovat, ţe se cenová 

politika podniku nachází v cenovém středu konkurenčních firem. 
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3.5 Organizační plán 

Společnost je zaloţena na základě ţivnostenského oprávnění majitelky. 

Organizační strukturu není zapotřebí sestavovat vzhledem k jedinému vlastníku  

a současně zaměstnanci. 

 

3.6 Hodnocení rizik 

Rizika se vyskytují v kaţdé činnosti a nemusí jít pouze o obchodování. Je potřeba 

rizika identifikovat, analyzovat a snaţit se je ošetřit tak, aby se zmírnily následky, 

pokud se dané riziko uskuteční, ale ještě lépe je jim předcházet.  

 

Největším rizikem v tomto oboru podnikání je snadný vstup konkurence na trh. 

V rámci internetového obchodu je jiţ konkurence docela velká, avšak velký počet 

internetových e-shopů nenabízí dostatečně ucelený a široký sortiment. Moţnost jak toto 

riziko eliminovat spočívá právě zejména v široké nabídce za přijatelnou cenu, přesně 

jak vyplynulo z průzkumů. Co se týče konkurence kamenného obchodu, ve Svitavách 

tento druh prodejny zatím ţádný není. Vstup konkurenta v tomto nepříliš velkém městě 

by byl neţádoucí a ohrozil by náš podnik. Proti tomuto by pomohla ještě ve větší míře 

aplikovaná podpora prodeje, rozšíření sortimentu a zahrnutí alespoň části sortimentu 

konkurenta do našeho portfolia produktů. 

 

Dalším významným rizikem by mohla být malá poptávka na straně zákazníků. 

Tento problém by bylo vhodné v počátcích podnikání začít řešit lepší propagací 

společnosti, protoţe o nově vzniklém podniku nemusí mít zákazníci zatím tušení. Pokud 

by problémem nebyl v nedostatečné propagaci, bylo by vhodné se zaměřit na lepší 

podporu prodeje, organizovat soutěţe nebo se účastnit ve větší míře trhů s rukodělnými 

pracemi. 

 

V rámci kamenné prodejny jsou znatelným rizikem krádeţe. Této moţnosti lze 

předejít dobrým uspořádáním prodejny, tak aby v ní nebyla ţádná slepá místa. Dále  

je moţné pořídit kamerový zabezpečovací systém, který by prodejny chránil nejen 

v otevírací době, ale zejména i v noci. 
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3.7 Finanční plán 

Finanční plán zahrnuje náklady na zaloţení podniku, vybavení prodejny, nákup 

zboţí a očekávané budoucí trţby. 

 

3.7.1 Zakladatelský rozpočet 

Tato kapitola se zaměřuje na určení výdajů spojených se zaloţením podniku, 

vybavením prodejny a nákupem zboţí. Finanční prostředky, které jsou nutné k zaloţení 

společnosti, budou získány z vlastních zdrojů a formou bezúročné půjčky od rodiny. 

 

Jednorázovým výdajem na zaloţení ţivnosti je správní poplatek u ţivnostenského 

úřadu, který činní 1 000 Kč. Po vyřízení ţivnostenského oprávnění je dále nutná 

registrace na finančním úřadu, u správy sociálního zabezpečení a u zdravotní 

pojišťovny. Tyto úkony nejsou zpoplatněny. 

 

V Tabulce 11 jsou uvedeny náklady na zřízení webových stránek. Náklady  

na zřízení internetového obchodu zahrnují nákup domény za 152 Kč za rok a sluţby 

webhostingu, které činní 1 200 Kč za rok. Tvorba stránek a e-shopu bude ve vlastní 

reţii. Je ovšem nutné počítat s vysokou časovou náročností vytvoření takto rozsáhlého 

webu, která přibliţně zaujímá 500 hodin času.  

 

Tabulka 11 Náklady na zřízení webových stránek. (Zdroj: práce autora) 

Položka Cena za rok 

Doména 152 Kč 

Webhosting 1 200 Kč 

CELKEM 1 352 Kč 

 

Při zaloţení kamenné prodejny je nutné pořídit její vybavení. Seznam potřebných 

věcí je uveden v Tabulce 12. 
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Tabulka 12 Náklady na vybavení prodejny. (Zdroj: práce autora) 

Položka ks cena za ks Cena 

Stůl 1 799 Kč 799 Kč 

Skříňky 2 1 490 Kč 2 980 Kč 

Skříň 1 1 990 Kč 1 990 Kč 

Komody 4 1 990 Kč 7 960 Kč 

Prodejní pult 1 2 999 Kč 2 999 Kč 

Ţelezné sítě 4 1 065 Kč 4 260 Kč 

Háčky 500 7,3 Kč 3 650 Kč 

Váha 1 5 929 Kč 5 929 Kč 

Tiskárna 1 3 739 Kč 3 739 Kč 

Pokladna 1 7 790 Kč 7 790 Kč 

Ţidle 5 149 Kč 745 Kč 

Sáčky 

4 x 6 cm 5 000 0,05 Kč 250 Kč 

5 x 7 cm 5 000 0,08 Kč 400 Kč 

6 x 8 cm 5 000 0,09 Kč 450 Kč 

11 x 17 cm 1 000 0,28 Kč 280 Kč 

20 x 30 cm 1 000 0,12 Kč 120 Kč 

Bublinkové obálky 600 1,26 Kč 756 Kč 

Nákupní košíčky 10 19 Kč 190 Kč 

Osvětlení 2 699 Kč 1 398 Kč 

Ostatní     3 000 Kč 

Celkem     49 685 Kč 

 

Celkové náklady na zřízení podniku tedy činní 52 037 Kč. Ve výše uvedených 

tabulkách jsou shrnuty náklady na vybavení prodejny a zřízení internetových stránek. 

Hlavní poloţku však tvoří nákup zboţí. Předpokládaný objem prvotně nakoupeného 

zboţí je 300 000 Kč. 

 

Tabulka 13 Počáteční náklady. (Zdroj: práce autora) 

Položka Částka 

Zaloţení ţivnosti 1 000 Kč 

Propagace 15 365 Kč 

Vybavení prodejny 49 685 Kč 

Zaloţení webových stránek 1 352 Kč 

Zboţí 300 000 Kč 

CELKEM 367 402 Kč 
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Celkový počáteční kapitál potřebný k zaloţení podniku tedy činní 367 402 Kč 

(Tabulka 13). Měsíční náklady na provoz jak internetového tak i kamenného obchodu 

jsou shrnuty v Tabulce 14. V posledním sloupci je uveden přepočet nákladů na rok. 

 

Tabulka 14 Náklady na provoz podniku. (Zdroj: práce autora) 

Položka Měsíčně Ročně 

Doména 13 Kč 152 Kč 

Webhosting 100 Kč 1 200 Kč 

Nájemné 5 929 Kč 71 148 Kč 

Inkaso 1 500 Kč 18 000 Kč 

Internet 400 Kč 4 800 Kč 

Telefon 749 Kč 8 988 Kč 

Pojištění 500 Kč 6 000 Kč 

Sociální pojištění OSVČ 1 890 Kč 22 680 Kč 

Zdravotní pojištění OSVČ 1 748 Kč 20 976 Kč 

CELKEM 12 829 Kč 153 944 Kč 

 

3.7.2 Očekávaný budoucí vývoj 

Budoucí vývoj situace na trhu, to jak se bude firmě dařit ve vývoji trţeb a jak 

obstojí v konkurenčním boji, je velice těţké odhadnout. Podmínky trhu se neustále mění 

a je potřeba se jim flexibilně přizpůsobovat, aby byly výsledky co moţná nejlepší. 

 

V následující Tabulce 15 jsou uvedeny tři varianty (pesimistická, realistická  

a optimistická) očekávaných příjmů pro období od zaloţení podniku v srpnu 2013  

do konce roku. Trţby mají vzrůstající tendenci ve všech třech variantách, protoţe 

předpokládáme postupné rozšiřování povědomí o firmě. Dále si lze u všech variant 

všimnout ztrátového prvního měsíce, coţ je způsobeno počátečními investicemi  

do podnikání. Další měsíce jsou jiţ předpokládány v zisku. Trţby jsou uvaţovány  

za zboţí a výrobky. Kurzy jsou uvedeny aţ od 2. měsíce činnosti firmy, kdy uţ  

o společnosti a jejích sluţbách bude u zákazníků větší povědomí. Cena tvořivého kurzu 

je přibliţně 300 Kč za osobu, v závislosti na tématice. Náklady na materiál, který 

dostanou zákazníci v ceně daného kurzu, jsou přibliţně 100 Kč, také v závislosti  

na technice a materiálu. Kurzy budou pořádány 2x do měsíce a tématika se bude měnit. 
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Při větším zájmu zákazníků je moţné pořádat kurzy častěji a přizpůsobovat i techniky, 

které budou na kurzech vyučovány. 

 

Tabulka 15 Očekávané příjmy od založení podniku do konce roku. (Zdroj: práce autora) 

Pesimistická 

varianta r. 2013 
Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Trţby 28 000 31 000 31 000 35 000 36 000 161 000 

Kurzy   1 200 1 200 1 800 1 800 6 000 

Počáteční 

investice 
367 402         367 402 

Provozní náklady 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 64 145 

Náklady na zboţí 14 000 15 500 15 500 17 500 18 000 80 500 

Zisk / ztráta -366 231 3 871 3 871 6 471 6 971 -345 047 

Realistická 

varianta 
Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Trţby 49 000 57 000 57 000 64 000 68 000 295 000 

Kurzy   1 200 1 800 2 400 2 400 7 800 

Počáteční 

investice 
367 402         367 402 

Provozní náklady 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 64 145 

Náklady na zboţí 24 500 28 500 28 500 32 000 34 000 147 500 

Zisk / ztráta -355 731 16 871 17 471 21 571 23 571 -276 247 

Optimistická 

varianta 
Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Trţby 73 000 77 000 78 000 84 000 88 000 400 000 

Kurzy   1 500 2 400 3 000 3 000 9 900 

Počáteční 

investice 
367 402         367 402 

Provozní náklady 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 64 145 

Náklady na zboţí 36 500 38 500 39 000 42 000 44 000 200 000 

Zisk / ztráta -343 731 27 171 28 571 32 171 34 171 -221 647 

 

V Příloze 3 a 4 je uveden přehled trţeb očekávaných v letech 2014 a 2015. 

V těchto letech jsou trţby velmi podobné. Důvodem je, ţe vycházíme z předpokladu 

zavedení podniku na trhu a ustáleným počtem zákazníků. 

 

Z celkového počtu 365 dotazovaných se korálkování věnuje 46,6 %. Převedeme-li 

tato čísla na počet obyvatel města Svitavy a uvaţujeme-li pouze ţeny ve věku  

15 – 64 let, kterých je 35 450 obyvatel, dostáváme 16 484 potencionálních zákazníků. 
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Pokud vztáhneme data o výdajích respondentů za korálkování získaná z dotazníkového 

šetření na realistickou variantu očekávaných příjmů, dostáváme počet 647 zákazníků  

za měsíc. 
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Shrnutí a závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývala vytvořením podnikatelského plánu na zaloţení 

maloobchodní prodejny ve Svitavách a internetového obchodu s potřebami  

pro korálkování.  

 

V úvodu této práce jsou obsaţeny teoretické poznatky, které přispěly  

ke správnému sestavení tohoto plánu a lepšímu pochopení problematiky zaloţení 

podniku. 

 

Důvodem proč podnikatelský záměr realizovat právě v tomto oboru  

má předpoklady ve stále rostoucí poptávce po tomto druhu zboţí a neustále novým 

technikám a nástrojům, které umoţňují stále více variant a moţností tvoření.  

Jak dokládá i průzkum trhu, zájem o korálkování u zákazníků je. Moţnosti, které 

poskytuje trh s ručními pracemi, jsou tak široké samozřejmě také díky velkému 

mnoţství dodavatelů, kteří nabízí nepřeberný sortiment. Jak jiţ bylo v práci zmíněno 

několikrát, základem úspěchu je zajistit zboţí za přijatelné ceny v dostatečné šíři  

a hloubce sortimentu. 

 

Z celkové koncepce podnikatelského záměru a hlavně finančního plánu vyplývá, 

ţe zakládaný podnik by byl ţivotaschopný. Z počátku je nutné počítat s niţšími trţbami 

z důvodu nízkého povědomí o firmě mezi zákazníky, ovšem později lze očekávat 

postupné zvyšování zájmu zákazníků a tím i příjmů. Uvaţujeme-li, ţe se podnik bude 

vyvíjet podle realistické varianty, lze říci, ţe počáteční investice bude splacena  

za necelý rok a půl. Při uvaţování vývoje dle optimistické varianty by se tak stalo 

zhruba za 13 měsíců. Pokud by se podnik vyvíjel dle pesimistické varianty, bylo  

by vhodné přehodnotit moţnosti propagace a podpory prodeje a pokud by ani přes tato 

opatření nebyl vývoj podniku příznivější, bylo by nutné zanalyzovat, zda podnik uzavřít 

úplně nebo by stačilo vyloučit náklady na kamennou prodejnu a ponechat pouze 

internetový obchod. 
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Většina zákazníků má potřebu nakupovat v kamenných prodejnách, kde si mohou 

zboţí prohlédnout na vlastní oči. Při dobrém finančním vývoji společnosti lze tedy  

do budoucna uvaţovat o rozšíření firmy formou dalších poboček v různých městech 

nejen České republiky, ale například i na Slovensku. Tento krok by zákazníci jistě 

uvítali. 

 

Bude-li podnikatelský záměr realizován a společnost naplní předpokládaná 

očekávání, má dobré vyhlídky k tomu splnit své cíle a stát se tak plnohodnotným 

konkurentem ostatních firem na trhu.  
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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Popis zkratky 

aj. a jiné 

např. například 

apod. a podobně 

tzv. tak zvané 

v. o. s. veřejná obchodní společnost 

k. s. komanditní společnost 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

a. s. akciová společnost 

tis. tisíc 

mil. milion 

Kč korun českých 

cca přibliţně 

atd. a tak dále 

min minimální 

ks kusy 

mm milimetry 
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Seznam příloh 

 

Příloha Název 

1 Vzor formuláře k ohlášení ţivnosti 

2 Dotazník 

3 Očekávané příjmy a výdaje 2. roku 

4 Očekávané příjmy a výdaje 3. roku 

 

 

 



 

 

 

Příloha 1 

 

FO      
      

   

 

č. jednací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ohlášení živnosti                             
podle § 45 odst. 2 a § 10 odst. 1 písm.a) zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském 

podnikání, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen ţz) 

 

 

1) Fyzická osoba - česká 

Titul Jméno Příjmení Titul 

rodné číslo                            

                                            / 

datum narození státní občanství 

                    Bydliště ulice č. popisné č. 

orientační 

            obec část obce PSČ 

                        

          

 

2) Obchodní firma  

 

 

 

 

 

3) Místo podnikání 

ulice 

 

č. popisné č. 

orientační 

          obec 

 

část obce PSČ 

                        

         

 

4) Předmět podnikání 

 

 

 

 

 

 

Potvrzení přijetí 

 

 

       

 



 

 

 

5) Identifikační číslo              6) Datum zahájení                           6a) Datum vzniku 

                                                      provozování živnosti                 živnosten. oprávnění 

                     

 

7) Datum ukončení pro--  8) Živnost provozována prů-   9) Podnikal/a jste      

 vozování živnosti               průmyslovým způsobem?                 podnikáte  na  

          území ČR?  

  ano        ne                          ano        ne         

 

10) Provozovny 

Adresa 

provozovny 

ulice č. popisné č. 

orientační 

            obec část obce PSČ 

                        

         Adresa 

provozovny 

ulice č. popisné č. 

orientační 

            obec část obce PSČ 

                        

          

11) Odpovědný zástupce 

Jméno Příjmení (včetně titulu)   obchodní firma   

rodné číslo                            

                                            / 

datum narození státní občanství 

                    Bydliště ulice č. popisné č. 

orientační 

            obec část obce PSČ 

                        

         Místo pobytu v ČR ulice č. popisné č. 

orientační 
            obec část obce PSČ 

                        
             Není mi známo, ţe by osobì odpovìdného zástupce soud nebo správní orgán  uloţil  

zákaz èinnosti,  ţe u ní trvá jiná pøekáţka týkající se provozování ţivnosti a ţe by jí v 

posledních 3 letech bylo zrušeno ţivnostenské oprávnìní podle § 58 odst. 2,3 a 4 

ţivnostenského zákona. 

 

     Prohlašuji, ţe mi soud nebo správní orgán  uloţil/neuloţil  zákaz činnosti,  

trvá/netrvá u mne jiná překáţka týkající se provozování ţivnosti, ţe mi v posledních 3 

letech bylo/nebylo zrušeno ţivnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2,3 a 4 

ţivnostenského zákona. 

 

V . . . . . . . . . . . . . .  dne . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                Podpis ohlašovatele   

 



 

 

 

 

Doporučené údaje ulehčující a urychlující kontakt s podnikatelem 

telefonní spojení 

 

elektronická adresa 

 

č.faxu 

 

Údaje živnostenského úřadu 

typ ţivnosti : 

 
         volná        řemeslná       vázaná 

Poznámky 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 2 

 

Dobrý den, 

prosím, o vyplnění následujícího dotazníku ohledně zaloţení maloobchodní prodejny  

a e-shopu s potřebami pro korálkování. Dotazník slouţí pro získání informací za účelem 

vytvoření vysokoškolské diplomové práce. 

 

Předem Vám velice děkuji za Váš čas. 

 

1. Z jakého kraje ČR pocházíte? 

 Hlavní město Praha 

 Středočeský kraj 

 Jihočeský kraj 

 Plzeňský kraj 

 Karlovarský kraj 

 Ústecký kraj 

 Liberecký kraj 

 Královéhradecký kraj 

 Pardubický kraj 

 Kraj Vysočina 

 Jihomoravský kraj 

 Olomoucký kraj 

 Moravskoslezský kraj 

 Zlínský kraj 

 

2. Váš věk 

_________ let  

 

3. V současnosti: 

 studuji 

 pracuji 

 studuji i pracuji současně 

 jsem na mateřské dovolené, v domácnosti 

 

4. Věnujete se ručním pracím? 

 ano  

 ne    - pokud ne, nemusí pokračovat? 

 

5. Pokud ano, kterým nejvíce? 

o korálkování 

o drátkování 

o pletení, háčkování, vyšívání 

o polymerové hmoty 



 

 

 

o ubrousková technika 

o malba 

o jiné 

 

6. Korálkování či jiné ruční práce jsou pro Vás: 

 koníček – vyrábím pro radost 

 přivýdělek – občas nějaký výtvor prodám 

 zdroj obţivy 

 

7. Vaše měsíční výdaje na korálkování se pohybují v rozmezí: 

     0 – 100 

 101 – 300 

 301 – 500 

 501 – 700 

 701 – 1.000 

 1.001 – a více 

 

8. Jaké druhy korálků při své tvorbě nejčastěji pouţíváte? 

o rokajl 

o voskové perly 

o ohňovky 

o mačkané korálky 

o praskací korálky 

o dřevěné korálky 

o keramické korálky 

o plastové korálky 

o kovové korálky 

o vinuté perle 

o perleť 

o minerály a kameny 

o trubičky, tyčinky 

o Swarovski krystaly 

 

9. Co, kromě korálků, byste v nabídce obchodu uvítali? 

o drátky 

o polymerové hmoty 

o křišťálová pryskyřice 

o organza, filc 

o scrapbookové potřeby 

o ubrousky a potřeby pro decoupage 

o přírodní materiály (kameny, sušené květy aj.) 

o jiné 

 

10. Jak nejčastěji nakupujete potřeby pro korálkování? 

 e-shop 



 

 

 

 kamená prodejna 

 kombinace 

 

11. Co Vás odrazuje od nákupu v e-shopu? 

o vysoké poštovné 

o dlouhá dodací lhůta 

o nemoţnost prohlédnout si zboţí na vlastní oči 

o špatné fotografie 

o nedostatečné informace 

o nepřehlednost e-shopu 

o špatná komunikace 

 

12. Co je pro Vás nejdůleţitější při výběru korálkového e-shopu? 

o široký sortiment 

o cena 

o poštovné 

o dodací lhůty 

o způsob platby 

o slevy, dárky 

o snadnost a přehlednost nákupu 

 

Děkuji Vám za Váš čas a vyplnění tohoto dotazníku! 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 3 

 

Pesimistická 

varianta r. 2014 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Trţby 31 000 32 000 34 000 35 000 35 000 36 000 34 000 34 000 35 000 36 000 38 000 38 000 418 000 

Kurzy 1 200 1 500 1 800 2 100 2 400 2 400 2 400 2 400 1 800 1 800 2 100 1 800 23 700 

Provozní náklady 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 153 948 

Náklady na zboţí 15 500 16 000 17 000 17 500 17 500 18 000 17 000 17 000 17 500 18 000 19 000 19 000 209 000 

Zisk / ztráta 3 871 4 671 5 971 6 771 7 071 7 571 6 571 6 571 6 471 6 971 8 271 7 971 78 752 

Realistická 

varianta r. 2014 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Trţby 54 000 57 000 59 000 65 000 67 000 70 000 69 000 68 000 74 000 75 000 79 000 81 000 818 000 

Kurzy 1 800 1 800 1 800 2 400 2 400 2 700 2 700 2 700 2 400 2 400 2 400 1 800 27 300 

Provozní náklady 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 153 948 

Náklady na zboţí 27 000 28 500 29 500 32 500 33 500 35 000 34 500 34 000 37 000 37 500 39 500 40 500 409 000 

Zisk / ztráta 15 971 17 471 18 471 22 071 23 071 24 871 24 371 23 871 26 571 27 071 29 071 29 471 282 352 

Optimistická 

varianta r. 2014 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Trţby 77 000 79 000 82 000 85 000 87 000 88 000 86 000 86 000 88 000 89 000 91 000 94 000 1 032 000 

Kurzy 1 800 1 800 1 800 2 400 2 400 2 700 2 700 2 700 2 400 2 400 2 400 1 800 27 300 

Provozní náklady 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 153 948 

Náklady na zboţí 38 500 39 500 41 000 42 500 43 500 44 000 43 000 43 000 44 000 44 500 45 500 47 000 516 000 

Zisk / ztráta 27 471 28 471 29 971 32 071 33 071 33 871 32 871 32 871 33 571 34 071 35 071 35 971 389 352 

 



 

 

 

Příloha 4 

 

Pesimistická 

varianta r. 2015 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Trţby 35 000 36 000 38 000 38 000 35 000 36 000 34 000 35 000 36 000 36 000 38 000 39 000 436 000 

Kurzy 1 200 1 500 1 500 1 800 2 100 2 100 2 400 2 400 2 100 1 800 2 100 1 800 22 800 

Provozní náklady 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 153 948 

Náklady na zboţí 17 500 18 000 19 000 19 000 17 500 18 000 17 000 17 500 18 000 18 000 19 000 19 500 218 000 

Zisk / ztráta 5 871 6 671 7 671 7 971 6 771 7 271 6 571 7 071 7 271 6 971 8 271 8 471 86 852 

Realistická 

varianta r. 2015 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Trţby 75 000 79 000 82 000 84 000 85 000 87 000 86 000 85 000 87 000 89 000 92 000 95 000 1 026 000 

Kurzy 1 800 1 800 1 800 2 400 2 400 2 700 2 700 2 700 2 400 2 400 2 400 1 800 27 300 

Provozní náklady 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 153 948 

Náklady na zboţí 37 500 39 500 41 000 42 000 42 500 43 500 43 000 42 500 43 500 44 500 46 000 47 500 513 000 

Zisk / ztráta 26 471 28 471 29 971 31 571 32 071 33 371 32 871 32 371 33 071 34 071 35 571 36 471 386 352 

Optimistická 

varianta r. 2015 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 

Trţby 88 000 89 000 92 000 95 000 95 000 97 000 96 000 96 000 98 000 101 000 103 000 104 000 1 154 000 

Kurzy 2 700 2 400 2 400 2 700 2 400 3 300 2 400 2 700 3 000 3 000 2 700 2 400 32 100 

Provozní náklady 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 12 829 153 948 

Náklady na zboţí 44 000 44 500 46 000 47 500 47 500 48 500 48 000 48 000 49 000 50 500 51 500 52 000 577 000 

Zisk / ztráta 33 871 34 071 35 571 37 371 37 071 38 971 37 571 37 871 39 171 40 671 41 371 41 571 455 152 

 


