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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského zám ru na zaloţení svatební 

agentury, která bude p sobit na Jiţní Morav . Práce obsahuje teoretická východiska, 

která jsou podkladem pro praktickou část. V návrhové části jsou podrobn  vytvo eny 

sluţby tak, aby se agentura odlišila od konkurence. Dále je zpracována finanční část, 

jejímţ cílem je dosp t k záv ru, zda agenturu zaloţit. 

 

ABSTRACT 

The master´s thesis deals with the processing of a business plan to establish a wedding 

agency, which will operate in South Moravia. The thesis includes theoretical principles, 

which are the basis for the practical part. In the design part are created detail services 

for apart from the competition. Next is prepared financial part, which aids to conclude if 

the agency to establish. 

 

KLÍČOVÁ SLOVů 

Svatební agentura, podnikatelský zám r, vn jší analýza, konkurence, sluţby. 

KEYWORDS 

Wedding agency, business plan, external analysis, competition, services.  
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ÚVOD 

Kdyţ se člov k rozhodne, ţe chce být podnikatelem, musí počítat s tím, ţe se vydal na 

dlouhodobou samostatnou dráhu, která vyţaduje mnoho úsilí pro to, aby byl úsp šný. 

Zaloţit si vlastní podnikání není sloţité ani časov  náročné. Je tedy pouze pot eba 

správné rozhodnutí v čem konkrétn  podnikat. Najít mezeru na trhu je v dnešní dob  

reálné, ale velmi sloţité. Pokud ovšem existuje dobrý nápad, nic nebrání tomu ho 

zrealizovat. Významným faktorem je motivace, která člov ka dovede k tomu, aby začal 

podnikat. Podnikatel musí mít také organizační schopnosti, komunikační dovednosti a 

určité v domosti. Dále musí být vytrvalý, správn  informovaný a odpov dný. Pokud 

všechny tyto faktory začínající podnikatel splňuje, nic mu nebrání v tom si své vlastní 

podnikání zaloţit. D leţitým počátečním krokem je p ipravení zakladatelského 

rozpočtu a zpracování podnikatelského zám ru. Kaţdoročn  v České republice vznikne 

mnoho firem, ale zároveň jich mnoho zaniká. Častým d vodem jsou jak osobní d vody 

pro zrušení podnikání, tak špatn  nastavené financování podniku, které zp sobí situaci, 

ţe je firma rychle ve ztrát . ůby podnikatelé této situaci p edešli, je vhodné vytvo it 

podnikatelský zám r, který popisuje všechny vn jší a vnit ní faktory související 

s firmou, tedy faktory související se zaloţením firmy, p íleţitosti a cíle firmy, 

segmentaci trhu, analýzu konkurence, marketingovou strategii, finanční plán apod. 

Diplomová práce se zabývá práv  zpracováním podnikatelského zám ru konkrétn  na 

zaloţení svatební agentury na Jiţní Morav . D vod výb ru tohoto typu podnikání byl 

prostý. Momentáln  jsem obklopena mnoha p áteli a známými, kte í vstupují do svazku 

manţelského. Díky tomu jsem m la moţnost navštívit jiţ mnoho svateb, které m  

inspirovaly k tomuto podnikatelskému zám ru.  

V teoretické části budu zpracovávat teoretické aspekty, které se týkají zaloţení 

podnikání, podnikatelského zám ru, strategické analýzy a jak by m l podnik správn  

tvo it marketing. Teoretická část bude východiskem pro zpracování návrhové a 

praktické části. 

V návrhové části budu zpracovávat analýzu vn jšího prost edí, které m ţe agenturu 

ovlivňovat. Dále se touto analýzou budu inspirovat pro zpracování praktické části. 



11 

Praktická část bude rozd lena na návrhovou a finanční část. V návrhové části bude 

rozebrán marketingový mix agentury a detailn  specifikovány veškeré sluţby, které 

bude nabízet. Ve finanční části diplomové práce uvedu počáteční výdaje, náklady 

spojené s chodem agentury, dále trţby a to vše s výhledem do budoucnosti. V záv ru 

této části zpracuji daňovou problematiku a bod zvratu. Zejména tato část diplomové 

práce bude rozhodujícím podn tem k tomu, zda se vyplatí agenturu zaloţit. 
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1 CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zaloţení svatební agentury, která bude nabízet komplexní 

sluţby spojené se svatbami a k tomu další doprovodné sluţby. Navrţené doprovodné 

sluţby budou slouţit jako dopln k podnikání, který bude zajišťovat odlišení od stávající 

konkurence. Dalším cílem bude zhodnocení, zda se vyplatí agenturu zaloţit či ne. Tomu 

bude p echázet výb r formy podnikání, vyčíslení daňových aspekt  spojené s chodem 

agentury a výpočet bodu zvratu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Podnikatelský plán 

Pokud máme dobrou p edstavu o tom, jak by naše podnikání m lo vpadat, je t eba 

zpracovat podnikatelský plán. Kvalitn  zpracovaný podnikatelský plán je základem pro 

rozhodování podnikatele, kam nasm rovat budoucí úsilí a cenné zdroje. Nedílnou 

součástí je i zp tná vazba reálnosti pln ní plánu ĚKORÁB, 2006ě. 

Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, který popisuje 

všechny podstatné vnit ní i vn jší faktory související se zahájením podnikatelské 

činnosti a fungování existující firmy. M l by usnadnit odpov di na otázky typu: kde 

jsme nyní, kam chceme jít a jak toho chceme dosáhnout. Konkretizuje zám ry 

podnikatele do budoucna (VEBER, 2012). 

Uvnit  firmy slouţí podnikatelský plán jako plánovací nástroj, podklad pro rozhodovací 

proces, nástroj kontroly atd., zejména, kdy podnikatel firmu zakládá a stojí p ed 

výraznými zm nami, které mohou mít dlouholeté d sledky na její chod. Jeho 

zpracování umoţňuje managementu: 

 získání uţitečných poznatk  z analýz, které by m ly p edcházet p íprav  

podnikatelského plánu, 

 p ehledné demonstrování zám r  ve vývoji firmy, p edpoklad , na kterých jsou 

tyto zám ry postaveny a moţných rizik jejich dosaţení, 

 predikci vývoje pen ţních tok , zjišt ní pot eby a tvorby finančních prost edk , 

 včasné odhalení moţných slabin či rizik ve zvolených zám rech či cestách jejich 

dosaţení, 

 informovat zam stnance o zám rech firmy v budoucnosti, budovat podnikovou 

kulturu. 

Dále je podnikatelský plán vyţadován externími subjekty, kte í analyzují schopnost 

firmy realizovat náročn jší investiční program, p ipravenost ucházet se o n který druh 

podnikatelské podpory apod. Je pot eba p esv dčit poskytovatele kapitálu Ěinvestoryě o 

výhodnosti a nad jnosti projektu (VEBER, 2012). 
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2.2 Základní pojmy 

2.2.1 Podnikatel 

Je definován podle § 420 nového občanského zákoníku jako ten, kdo samostatn  

vykonává na vlastní účet a odpov dnost výd lečnou činnost ţivnostenským nebo 

obdobným zp sobem se zám rem činit tak soustavn  za účelem dosaţení zisku. 

V novém občanském zákoníku, lze rozlišit čty i skupiny podnikatel :  

1.  Podnikatelem je p edevším ten, kdo podniká. 

2.  Podnikatel je kaţdá osoba zapsaná v obchodním rejst íku, a to, i kdyţ nepodnít. 

V takovém p ípad  hovo íme o podnikatelích podle formy. 

3.  Za podnikatele se ve vztahu ke spot ebitel m povaţuje p i uzavírání smluv i 

kaţdá osoba, pokud takovou smlouvu uzavírá v souvislosti se svou vlastní 

obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či samotným výkonem svého 

povolání. 

4.  Ten, kdo je drţitelem podnikatelského oprávn ní podniká, a tudíţ je 

podnikatelem Ě§ 420 - § 421 odst. 2 NOZě. 

2.2.2 Jednání podnikatele 

Podnikatelem m ţe být jak člov k, tak právnická osoba.  

U člov ka m ţeme rozlišovat p ímé a nep ímé jednání. Za p ímé povaţujeme vlastní 

jednání člov ka a za nep ímé jednání povaţujeme jednání uskutečn né za n j 

zástupcem. 

U právnické osoby s novým občanským zákoníkem dochází k posunu, kdy se jí nov  

týká pouze jednání nep ímé. Tato zm na souvisí se zm nou v nazírání zákonodárce na 

povahu právnické osoby. Nov  je stanoveno, ţe právnické osoby sice mají právní 

osobnost a mohou mít práva a povinnosti, ale jsou nesvéprávné. Nejsou tedy samy 

schopny vytvá et vlastní v li či ji projevovat, ale jejich v le je nahrazena v lí člen  

jejich statutárních orgán . Právnické osoby nejsou tedy samy schopny právn  jednat a 

vţdy za n  musí jednat zástupce. 

Nep ímé jednání m ţeme dále d lit na zákonné zastoupení a na smluvní zastoupení 

ĚČERNÁ, 2013ě. 
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2.2.3 Podnikání 

Podnikání lze vymezit jako činnost, pro kterou jsou typické následující znaky: 

 výd lečnost – musí se jednat o výd lečnou činnosti, tj. o činnost, která je 

zp sobilá p inést n jaký p íjem. 

 Samostatnost – podnikatel si sám rozhoduje o tom, jak si zorganizuje činnosti a 

jejich další aspekty. 

 Na vlastní účet a odpov dnost – výsledky podnikání se p ičítají podnikateli. 

S podnikáním je vţdy spojeno podnikatelské riziko. 

 Zám r soustavnosti – za podnikání nelze povaţovat nahodilou výd lečnou 

činnost, ale musí být vedeno trvalejším zám rem. 

 Účel dosaţení zisku – není nutné, aby byl zisk dosaţen. Nezbytnou podmínkou 

ale je, aby jeho dosaţení bylo cílem konkrétní činnosti ĚČERNÁ, 2013ě. 

2.2.4 Obchodní firma 

Obchodní firma je definována podle § 423 nového občanského zákoníku jako jméno, 

pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejst íku. Podnikatel nesmí mít víc 

obchodních firem. Dle § 425 se člov k zapíše do obchodního rejst íku pod obchodní 

firmou tvo enou zpravidla jeho jménem. 

2.3 Zaloţení podniku 

Jiţ p i zakládání podniku je nutné rozhodnout se pro vhodný typ právní formy, pod níţ 

bude podnikání vykonáváno. V pozd jší dob  lze zvolený typ transformovat na jiný. 

P ináší to ale další komplikace a náklady, kterým je moţné se vyhnout práv  dobrou 

počáteční rozvahou. Pro r zné formy podnikání existují významná ustanovení 

občanského zákoníku, která upravují nap íklad majetkové vztahy fyzických a 

právnických osob nebo sdruţení fyzických osob. Podstatné jsou i p edpisy, které 

upravují problematiku účetnictví, daní a ostatních odvod , ochrany spot ebitele, 

bezpečnost práce apod. ĚVEBER, 2012ě. Je tedy pot eba zváţit všechny výhody a 

nevýhody r zných forem podnikání. St ţejní zdroje jsou v tomto p ípad  ţivnostenský 

zákon, nový občanský zákon a zákon o obchodních korporacích. 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Formy podnikání ĚVlastní zpracováníě 

Svatební agentura se rozhodla pro formu podnikání osoby samostatn  výd lečn  činné, 

která spadá do ţivnosti ohlašovací volné. Dále bude problematika charakterizující 

ţivnostenské podnikání podrobn  vysv tlena. 

2.3.1 Ţivnostenské podnikání 

Ţivností je soustavná činnost provozovaná samostatn , vlastním jménem, na vlastní 

odpov dnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem Ě§ 2 

zákon o ŢPě. 

Samostatnost – podnikatel provádí podnikání na základ  svého vlastního rozhodnutí o 

zahájení a skončení podnikání, p ičemţ se ne ídí pokyny jiné osoby. 

Soustavná činnost – je vykonávána pravideln , trvale, sezón  či opakovan , tedy 

nikoliv jednorázov , nahodile. 

Pod vlastním jménem – tedy pod obchodní firmou. U fyzických osob je obchodní 

firmy tvo ena jménem a p íjmením podnikatele, pop ípad  dodatkem, který m ţe být 

v cný nap . stola ství nebo osobní nap . syn. 

Vlastní odpov dnost – podnikatel nese veškerá rizika sám a nemá moţnost p enést 

odpov dnost na jinou osobu. Odpovídá za závazky a ztráty podle typu podnikatelského 

subjektu. 

Účel – je znakem dosaţení zisku.  Záleţí na tom, zda u dané činnosti dosahování zisku 

objektivn  p ichází v úvahu ĚKOP IVů, 2012ě. 

FO, PO PO 

Ţivnosti ohlašovací Ţivnosti 

koncesované 

Ve ejná obchodní spol. 

emeslné 

Vázané 

Volné 

Komanditní spol. 

ůkciová společnost 

Spol. s ručením 

omezeným 
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2.3.2 Rozd lení ţivností a jejich rozdíly 

Základním člen ním jsou ţivnosti ohlašovací a koncesované. Rozdíl mezi nimi spočívá 

v tom, ţe k provozování ohlašovací ţivnosti je rozhodující v le subjektu touto formou 

podnikat. V p ípad , ţe subjekt splňuje všechny podmínky provozování ţivnosti, stačí, 

aby zamýšlené provozování ţivnosti p edepsaným zp sobem ohlásil. U koncesovaných 

ţivností je rozhodující povolení ţivnostenského ú adu ve form  tzv. koncese. 

Ţivnostenský ú ad posuzuje spln ní jak všeobecných podmínek, tak všech zvláštních 

podmínek provozování této ţivnosti ĚKOP IVů, 2012ě. 

2.3.3 Všeobecné podmínky, vznik a zánik ţivnosti. 

Tyto podmínky p esn  určuje § 6 zákona o ţivnostenském podnikání, kterými jsou: 

a) dosaţení v ku 1Ř let, 

b) zp sobilost k právním úkon m a 

c) bezúhonnost. 

Pokud subjekt ucházející se o ţivnostenské oprávn ní splňuje zákonem p edepsané 

všeobecné i zvláštní podmínky provozování ţivnosti m ţe p edepsaným zp sobem 

ohlásit provozování ţivnosti. U fyzických osob vzniká ţivnostenské oprávn ní dnem 

ohlášení. U ţivnosti volné postačí splňovat všeobecné podmínky. Ţadatel potom obdrţí 

do p ti dn  od ţivnostenského ú adu oprávn ní k provozování konkrétní volné ţivnosti. 

Existují r zné druhy zániku ţivnostenského oprávn ní. Prvním z nich je smrt 

podnikatele fyzické osoby, či zánik u právnické osoby. Dalším zp sobem zániku je 

uplynutím doby, pokud je ţivnostenské oprávn ní vydáno na dobu určitou. Dále je 

d vodem zániku výmaz zahraniční osoby nebo jejího p edm tu podnikání z obchodního 

rejst íku. Dalším p ípadem zániku je zánik na základ  rozhodnutí ţivnostenského ú adu 

o zrušení ţivnostenského oprávn ní na základ  ţádosti podnikatele anebo na základ  

sankčního rozhodnutí ţivnostenského ú adu ĚKOP IVů, 2012ě. Další zp soby zániku 

ţivnostenského oprávn ní jsou uvedeny v ustanoveních § 57 a § 5Ř zákona o 

ţivnostenském podnikání. 
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2.3.4 Da ová problematika 

Daňová problematika osob samostatn  výd lečn  činných je určena v zákon  č. 

5Ř6/1řř2 sb., o daních z p íjm . 

2.3.4.1 P íjmy 

§ 3 určuje co je p edm tem dan  z p íjm  fyzických osob. Jsou zde zahrnovány p íjmy 

ze závislé činnosti, p íjmy ze samostatné činnosti, p íjmy z kapitálového majetku, 

p íjmy z nájmu a ostatní p íjmy. 

2.3.4.2 Výdaje 

Výdaji se rozumí částky prokazateln  vynaloţené na dosaţení, zajišt ní a udrţení 

zdanitelných p íjm , jsou doloţitelné daňovými doklady a mohou být uplatn ny v 

období, ke kterému souvisejí a současn  jsou evidovány v daňové evidenci či účetnictví 

ĚKONEČNÁ, 2013ě. 

2.3.4.3 Základ dan  

Osoba samostatn  výd lečn  činná stanovuje základ dan , kterým je částka, o kterou 

p íjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, p esahují výdaje prokazateln  

vynaloţené na jejich dosaţení, zajišt ní a udrţení. Výsledkem m ţe být zisk nebo ztráta 

Ě§ 5 odst. 1 zákon o daních z p íjm ě. 

2.3.4.4 Sazba dan  

ůktuální sazba dan  pro rok 2014 u p íjm  zahrnutých do samostatného základu dan  

činí sazba 15 %. Daň se vypočte jako součin samostatného základu dan  

zaokrouhleného na celá sta Kč dol  a sazby dan  Ě§ 16 odst. 3 zákon o daních z p íjm ě. 
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2.3.4.5 Výpočet dan  z p íjm  

Tab. č. 1: Výpočet dan  z p íjm  ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Výpočet dan  z p íjm  FO 

∑ P íjmy - výdaje 
Dílčí základ dan  § 6, § 7, § Ř, § ř, 

§ 10 

= Základ dan  

- Nezdanitelné části základu dan  § 15 

- Odčitatelné poloţky ze základu dan  § 34 

= Základ dan  zaokrouhlený na celá 100 Kč dol  

Dů  15% ze základu dan  

- Sleva na dani § 35 a § 35a 

- Daňové zvýhodn ní § 35 a § 35d 

- Úhrn sraţených záloh  

= p eplatek/nedoplatek/da ový bonus 

2.3.5 Sociální a zdravotní pojišt ní 

2.3.5.1 Sociální pojišt ní 

Ve v tšin  p ípad  musí osoba samostatn  výd lečn  činná odvád t sociální pojišt ní. 

Nutnost toto pojišt ní platit a jeho výše se ídí tím, zda je samostatná výd lečná činnost: 

 hlavní činnost, 

 vedlejší činnost s vyššími zisky, 

 vedlejší činnost s niţšími zisky. 

Sazba sociálního pojišt ní činí 2ř,2 % z vym ovacího základu, tedy 14,6 % ze zisku, 

který nem ţeme sníţit o ztrátu z p edchozích let. 

Sociální pojišt ní se platí za p íjmy z podnikání a ostatní samostatné výd lečné činnosti 

a další p íjmy z činností konaných vlastním jménem a na vlastní odpov dnost. Sociální 

pojišt ní se neplatí z pronájmu nemovitostí a movitých v cí, které nebyly součástí 

majetku k podnikání ĚKONEČNÁ, 2013ě. 

 



20 

Hlavní činnost 

Pokud osoba samostatn  výd lečn  činná včas nedoloţí minimáln  jednu z podmínek, 

ţe splňuje podmínky pro vedlejší výd lečnou činnost, automaticky spadá do činnosti 

hlavní. OSVČ v tomto p ípad  platí zálohy, které ji vyšly v posledním P ehledu, ne však 

mén  neţ je výše minimální zálohy, která pro rok 2014 činí 1 Řř4 Kč. Po podání 

P ehledu se doplácí sociální pojišt ní podle skutečného zisku. Pokud OSVČ m la 

v p edchozím roce pouze nízký zisk nebo ztrátu nebo pokud začíná podnikat, platí 

minimální zálohy. OSVČ však m ţe platit zálohy vyšší, neţ odpovídající jejímu 

loňskému zisku, p itom kaţdý m síc si m ţe sama určit vym ovací základ pro zálohu 

na d chodové pojišt ní. Vym ovací základ nem ţe být niţší neţ 50 % daňového 

základu za p edchozí rok ani niţší neţ minimální vym ovací základ. Nem ţe být ani 

vyšší neţ maximální vym ovací základ. Pokud OSVČ s podnikáním začíná a má hlavní 

výd lečnou činnost, platí stanovené minimální zálohy ĚKONEČNÁ, 2013ě. 

Vedlejší činnost – vyšší zisky 

ůby činnost OSVČ byla pro sociální pojišt ní brána jako vedlejší činnost, musí splnit 

alespoň po část m síce jednu z následujících podmínek: 

 v p edešlém roce m la OSVČ zam stnání zakládající účast na nemocenském 

pojišt ní zam stnanc , 

 p iznání starobního d chodu, a to i p edčasného, 

 nárok na invalidní d chod, 

 nárok na rodičovský p ísp vek, mate skou nebo nemocenskou kv li t hotenství 

a porodu z nemocenského pojišt ní zam stnanc , 

 osobní péče o dít  mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I, 

 osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II – IV, pokud jde o 

osobu blízkou nebo osobu ţijící s námi v domácnosti, 

 výkon vojenské či civilní sluţby v ozbrojených silách ČR, pokud OSVČ není 

voják z povolání, 

 je nezaopat ená dít  ĚOSVČ jím je do 26 let, pokud se soustavn  p ipravujeme 

na budoucí povoláníě. 

Pokud OSVČ splňuje podmínky pro vedlejší výd lečnou činnost, platí také zálohy 

podle posledního P ehledu, ne však mén  neţ minimální zálohy p i vedlejší činnosti, 
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které pro rok 2014 činí 757 Kč. Pokud OSVČ pot ebuje, m ţe platit zálohy vyšší a 

sama si na kaţdý m síc určí vym ovací základ, který ale nem ţe být vyšší neţ 

maximální vym ovací základ ĚKONEČNÁ, 2013ě. 

Vedlejší činnost – nízký zisk 

Pokud OSVČ vykonává vedlejší výd lečnou činnost a její zisk byl niţší, neţ 62 261 Kč 

nemusí platit zálohy na sociálním pojišt ní (FINANCE, 2014). 

2.3.5.2 Zdravotní pojišt ní 

Výše pojistného na zdravotním pojišt ní je 13,5 % z vym ovacího základu tedy 6,75 % 

ze zisku, který není sníţený o ztrátu z p edchozích let. 

Má-li OSVČ p íjmy z podnikání nebo jiné samostatné výd lečné činnosti musí platit 

zdravotní pojišt ní. Jde jen o to, zda musí platit zálohy nebo vše zaplatit aţ na konci 

roku, p ípadn  jak vysoké zálohy musíme platit. Je tedy nutné v d t, zda je samostatná 

výd lečná činnost hlavní p íjem či vedlejší p íjem. 

Hlavní p íjem 

OSVČ je povinna m síčn  platit zálohu, která jí vyšla na posledním P ehledu, ne však 

mén  neţ je minimální záloha, která od ledna 2014 činí 1 752 Kč. 

Vedlejší p íjem 

OSVČ nemusí platit zálohy, ale vše zaplatit aţ po skončení roku na základ  P ehledu 

ĚKONEČNÁ, 2013ě. 

2.4 Strategická analýza 

Kaţdá firma se nachází v podnikatelském prost edí, které zahrnuje faktory, jejichţ 

p sobení m ţe na jedné stran  vytvá et nové podnikatelské p íleţitosti, na stran  druhé 

se m ţe jednat o moţné hrozby pro její existenci. Je tedy nutné neustále a d kladn  

sledovat okolí firmy a systematicky jej analyzovat.  Hlavní p íčiny r stu, poklesu a 

jiných dlouhodobých zm n fungování podniku jsou v tšinou dány p edevším vlivem 

faktor  okolí, a teprve potom vlastním vnit ním stavem podniku, respektive jeho 

rozvojem. Je potvrzeno, ţe podniky, které mají strategie p izp sobeny realit  jejich 

okolí, jsou úsp šn jší. 
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Strategická analýzy umoţňuje stratég m monitorovat okolí firmy a zjišt né skutečnosti 

vyhodnocovat tak, aby v konečné fázi byli schopni určit p íleţitosti a hrozby podniku. 

ůnalýza vn jšího prost edí by m la být zam ena p edevším na odhalení vývojových 

trend , které mohou firmu v budoucnu významn ji ovlivňovat. Na jejím začátku je 

nezbytné určit, jestli se nezm nily p edpoklady, za nichţ byla zvolena dosavadní 

strategie, a jestli stav firemního okolí umoţňuje pokračovat v současné strategii. Jestliţe 

se p edpoklady významn  zm nily, či zm n né okolí skýtá nové p íleţitosti, p ípadn  se 

objevily nové hrozby, m la by být strategie zm n na ĚKE KOVSKÝ, 2006ě. 

2.4.1 ůnalýza prost edí firmy 

Marketingová situační analýza začíná analýzou prost edí firmy, které ovlivňují určité 

subjekty nap íklad člov k, rodina, podnik, místo apod. Na jejich chování p sobí kladné 

i záporné vlivy prost edí, které se označují jako faktory prost edí a rozhodují o 

současném, tak i budoucím vývoji podniku. Marketingové prost edí je velmi 

dynamické, p edstavuje nekončící et zec p íleţitostí a hrozeb ĚJůKUBÍKOVÁ, 2013ě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. Ň: Faktory prost edí ovliv ující konkurenční úsilí firmy ĚZdroj: JůKUBÍKOVÁ, Ň01ňě 

Faktory prost edí: 
- míra technologických zm n, 
- podstata konkurence 
- intenzita konkurence 

Organizační faktory: 
- velikost 
- struktura 
- kultura 
- výrobní kapacity 

Strategické faktory: 
- dlouhodobé cíle 
- horizont strategií 
- strategie – produkt - 
trh 

Faktory marketingu: 
- vyuţití výzkumu trhu 
- sluţby zákazník m 
- kvalita produkt  

Manaţerské faktory: 
- komunikace 
- p ístupy 
- styl vedení 

Podnikání firmy 
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2.4.2 ůnalýza okolí podniku 

ůnalýzu okolí podniku m ţeme realizovat pomocí následujících analýz a doporučuje se 

zachovat jejich po adí: 

 SLEPT analýzy, 

 Porterova analýza p ti konkurenčních sil, 

 ůnalýzy konkurence, 

 ůnalýzy zákazník , 

 Zpracování celkové SWOT analýzy. 

2.4.2.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza by m la být p edevším zam ena na odhalení budoucího vývoje 

vn jšího prost edí firmy, v n m existujících vývojových trend , které mohou pro firmu 

p edstavovat hrozby nebo p íleţitosti z pohledu na marketing. Významnou roli sehrávají 

metodické postupy, které se uplatňují v analýze. Jedná se o informace o trendech vývoje 

ţivotního stylu cílových skupin zákazník , trendech vývoje technologií, 

podnikatelských plánech investor , dlouhodobých zám rech apod. 

ůkronym SLEPT je vytvo en z prvních písmen anglických slov označujících p t oblastí 

okolí firmy, kterým by m la v novat pozornost: 

 S = social – společenské a demografické faktory, 

 L = legal – právní faktory, 

 E = economic – ekonomické faktory, 

 P = political – politické faktory, 

 T = technological – technologické faktory. 

Do analýzy by m ly být za azeny vývojové trendy a jevy, u kterých lze na základ  

analytické diskuze odvodit, zda z hlediska dalšího vývoje marketingu p edstavují buď 

hrozbu, nebo p íleţitost, to je ty, které by m ly být p i formulaci strategie v p ípad  

hrozeb ešeny, v p ípad  p íleţitostí vyuţity ĚHůNZELKOVÁ, 200řě. 

Sociální faktory 

Dále se člení na demografické a společenské. Demografické faktory charakterizují 

obyvatelstvo jako celek. Sleduje jejich počet, hustotu osídlení, v k, pohlaví, zam stnání 
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a mnoho dalších statistických veličin. Vzhledem k tomu, ţe trh tvo í práv  lidé, jsou 

tyto faktory v centru pozornosti marketingových pracovník . Je d leţitý nejen 

statistický pohled, ale také zkoumání vývoje, které jsou významné pro stanovení 

prognóz. Společenské faktory jsou charakterizovány jako soubor hodnot, idejí a postoj  

určité skupiny lidí, které jsou p edávány z jedné generace na druhou. Pro marketingové 

pracovníky je d leţité sledovat chování spot ebitel  na trhu a jejich zm ny v čase 

ĚBOUČKOVÁ, 2003ě. 

Právní faktory 

Marketing je svázán a do značné míry limitován mnoha zákony. Ty je pot eba 

analyzovat, protoţe mají p ímý vliv na podobu marketingové strategie. Krom  právních 

p edpis  regulují marketingové aktivity i tzv. samoregulační instituty. V České 

republice je to Rada pro reklamu, která je součástí Evropské aliance reklamních 

standard  ĚCommittee of ůdvertising Practiceě. Právní systém je také do značné míry 

determinován politickou situací v zemi i v EU ĚHůNZELKOVÁ, 200řě. 

Ekonomické faktory 

Mezi hlavní ekonomické oblasti, na které je pot eba se z pohledu marketingu zam it, 

pat í stadium hospodá ského cyklu naší i sv tové ekonomiky Ězda se nachází ve stadiu 

deprese, recese, oţivení nebo konjunkturyě. Jaká je politická situace a její vliv na 

ekonomiku. Dále hospodá ská politika vlády, monetární politika státu, fiskální politika. 

Jaký je stav platební bilance státu, deficit zahraničního obchodu, míra zadluţení, míra 

inflace a situace na kapitálovém trhu ĚHůNZELKOVÁ, 200řě. 

Politické faktory 

Mezi tyto faktory pat í politická stabilita, stabilita vlády, členství zem  v r zných 

politicko-hospodá ských seskupeních, daňová politika, sociální politika, zákony, 

ochrana ţivotního prost edí aj. Politické prost edí vytvá í rámec pro všechny 

podnikatelské a podnikové činnosti ĚJůKUBÍKOVÁ, 2013). 

Technologické faktory 

Technologické neboli inovační faktory p estavují trendy ve výzkumu a vývoji. Jedná se 

o rychlost technologických zm n, výrobní, dopravní, skladovací, komunikační, 

informační, sociální technologie aj. Technologické prost edí a jeho zm ny jsou pro 

podniky zdrojem technologického pokroku, který jim umoţňuje dosahovat lepších 
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hospodá ských výsledk , zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci 

ĚJůKUBÍKOVÁ, 2013ě. Mezi hlavní současné trendy, které mají a v následujících 

letech budou mít vliv na marketing, pat í rozvoj internetu a sociálních sítí, televize, 

rozvoj mobilních sítí a další ĚHůNZELKOVÁ, 200řě. 

2.4.2.2 Porterova analýza p ti konkurenčních sil 

Kaţdé odv tví lze charakterizovat pomocí ekonomických a technických faktor , které 

jsou základem konkurenčních sil. Stav konkurence v odv tví závisí na p sobení p ti 

základních sil a výsledkem jejich p sobení je ziskový potenciál odv tví. ůutorem 

modelu je M. Porter, který znázorňuje p sobení a charakteristiky t chto základních p ti 

sil ĚTICHÁ, 2003ě. Porter v model je tedy uţitečným nástrojem analýzy oborového 

okolí podniku a je dob e vyuţitelný i pro analýzu marketingu. Jedná se o t chto p t sil: 

1. Vyjednávací síla zákazník . 

2. Vyjednávací síla dodavatel . 

3. Hrozba vstupu nových konkurent . 

4. Hrozba substitut . 

5. Rivalita firem p sobící na daném trhu ĚHůNZELKOVÁ 200řě. 

 

Obrázek č. ň: Porterova analýza p ti konkurenčních sil ĚZdroj: KOTLER, Ň007a) 



26 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazník  – segment je neatraktivní, mají-li 

zákazníci velkou nebo vzr stající vyjednávací sílu. Ta vzr stá, jsou-li koncentrovan jší 

a organizovan jší, kdyţ výrobek p edstavuje značnou část celkových náklad  

zákazníka, kdyţ je výrobek nediferencovaný, kdyţ jsou náklady na zm nu nízké, kdyţ 

jsou zákazníci citliví na cenu v d sledku nízkých zisk  nebo kdyţ se mohou zákazníci 

spojit ke společnému postupu. Prodejci by si m li vybírat zákazníky, kte í mají 

nejmenší sílu vyjednávat nebo moţnost m nit dodavatele. Ješt  výhodn jší obrana 

spočívá ve vymezení lepší nabídky, kterou ani silní zákazníci nemohou odmítnout 

(KOTLER, 2007a). 

Hrozba vzr stající vyjednávací síly dodavatel  – segment je neatraktivní, jsou-li 

dodavatelé schopni zvyšovat ceny nebo sniţovat dodávané mnoţství. Dodavatelé 

dokáţou být silní, kdyţ jsou koncentrovaní nebo organizovaní, kdyţ existuje jen málo 

substitut , kdyţ je dodávaný produkt d leţitou sloţkou výroby, kdyţ jsou náklady na 

zm nu dodavatele vysoké a kdyţ jsou dodavatelé schopni integrace sm rem dol . 

Nejlepší obranou je vytvo ení takových vztah  s dodavateli, v nichţ jsou vít zi ob  

strany, nebo lze vyuţívat více zdroj  dodávek (KOTLER, 2007a). 

Hrozba nov  vstupujících konkurent  – atraktivita segmentu se liší podle výšky 

bariér vstupu a výstupu. Nejatraktivn jší segment je ten, jehoţ bariéry vstupu jsou 

vysoké a bariéry výstupu nízké. Jen málo firem do n ho dokáţe vstoupit a firmy, které 

si vedou špatn , mohou snadno odejít. Kdyţ jsou bariéry vstupu i výstupu vysoké, 

ziskový potenciál je také vysoký, ale firmy se vystavují v tšímu riziku, protoţe špatn  si 

vedoucí firmy z stávají a bojují dál. Kdyţ jsou ob  bariéry nízké, firmy do odv tví 

snadno vstupují a stejn  snadno odcházejí, p ičemţ zisky jsou stabilní a nízké. 

Nejhorším p ípadem je, kdyţ jsou bariéry vstupu nízké a výstupu vysoké. Firmy za 

dobrých čas  vstupují, ale zjišťují, ţe ve špatných dobách je t ţké odejít. Výsledkem je 

nadm rná kapacita a sníţené zisky pro všechny (KOTLER, 2007a). 

Hrozba substitut  – segment je neatraktivní, kdyţ existují skutečné nebo potenciální 

substituty produktu, tedy to, co m ţe produkt nahradit. Náhraţka limituje ceny i zisky. 

Společnost musí neustále sledovat cenové trendy. Jestliţe se v odv tví substitut  zvýší 

technologický pokrok nebo konkurence, spadnou pravd podobn  dol  i ceny a zisky 

v segmentu (KOTLER, 2007a). 
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Hrozba silné rivality v segmentu – segment je neatraktivní, jestliţe v n m p sobí četní 

a silní nebo agresivní konkurenti. Je ješt  více neatraktivní, jestliţe segment stagnuje 

nebo upadá, jestliţe rozší ení kapacit továren vyţaduje značné skokové investice, 

jestliţe jsou fixní náklady vysoké, bariéry výstupu vysoké nebo jestliţe mají konkurenti 

značnou motivaci v segmentu se udrţet. Tyto podmínky často vedou k cenovým 

válkám, reklamním bitvám a zavád ní nových produkt , takţe soupe ení bude 

nákladn jší (KOTLER, 2007a). 

2.4.2.3 ůnalýza konkurence 

Marketingovou strategii nelze dob e navrhnout bez d kladné znalosti aktivit 

konkurence. Marketingová odd lení často neznají své konkurenty, nesledují, co a jak 

klient m sd lují, jak se celkov  v komunikaci profilují, kam investují své rozpočty, jak 

budují vztahy s médii apod. Z toho d vodu je doporučeno u hlavních p ímých 

konkurent  sledovat alespoň následující parametry jejich marketingových strategií: 

 jaké mají marketingové zdroje, kolik investují do médií a v jakém detailn jším 

člen ní, 

 jak v komunikaci profilují své značky Ězejména imageě, 

 co komunikují, tj. co sd lují svým zákazník m formou komunikačních strategií, 

 jaké mají PR aktivity a jak budují své vztahy s médii, 

 jaké je jejich grafická prezentace aj. 

N které informace o konkurentech jsou pom rn  jednoduše dosaţitelné, jiné nikoli. 

Nejjednodušší je získat informaci o tom, jak konkurenti komunikují, pop ípad  jak se 

graficky prezentují. Lze také alespoň rámcov  odhadnout, jak se celkov  profiluje jejich 

značka. Obdobn  je moţné monitorovat i PR aktivity konkurence. Mén  snadné uţ je 

ale získat informace nap íklad o marketingových výdajích. Zde je t eba vyuţít nap íklad 

osobních kontakt , n která data o konkurenci lze nakoupit od specializovaných agentur, 

které se zabývají monitoringem a výzkumem trhu. 

To jaké informace se firma rozhodn  vyhodnocovat pro nastavení a revizi marketingové 

strategie, je vţdy rozhodnutím o pom ru p ínos . Získání n kterých informací je 

nákladné, a proto je lepší určité informace získávat vlastními silami. Je ale pot eba 

počítat, ţe i personální náklady mohou být relativn  vysoké, nehled  na „náklady 
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ob tované p íleţitosti“, kdy se často firma neefektivn  v nuje sb ru informací na úkor 

jiných, moţná v dané situaci d leţit jších aktivit. 

Cílem analýzy informací o marketingových aktivitách konkurent  by m lo být, aţ na 

výjimky, odlišení se, ale v n kterých p ípadech i nap íklad nalezení určité inspirace 

ĚHůNZELKOVÁ 200řě. 

2.4.2.4 ůnalýza zákazník  

V první ad  je pot eba zajímat se o to, kdo jsou naši zákazníci a jaké mají pot eby a 

očekávání. Stejn  tak je d leţité zajímat se o to, kdo m ţe být potenciálním zákazníkem 

a jaké jsou základní trendy, které by je mohly vést ke zm nám poţadavk  a chování. 

ůnalýzu sektoru zákazník  je t eba zm it p edevším na následující faktory a aspekty: 

 identifikace kupujících a rozličných faktor , které ovlivňují jejich rozhodnutí 

nakupovat, 

 demografické faktory, které vytvá ejí zm ny v určitých kategoriích zákazník , 

 geografické faktory a geografické rozmíst ní trh . 

Identifikace kupujících 

Zpravidla se rozlišují na t i t ídy zákazníku, kterými jsou spot ebitelé, velkoobchod 

respektive maloobchod, pr mysl a instituce. U kaţdé lze identifikovat rozdílné faktory, 

které ovlivňují jejich rozhodnutí nakupovat. Firmy musí identifikace svých zákazník  a 

jejich poţadavk  v novat náleţitou pozornost, aby sníţily hrozbu ztráty zákazník  a 

vytvo ily si moţnost nalézat nové. 

Demografické faktory 

S populací jsou spojeny t i základní faktory, které ovlivňují trhy a které jsou 

označovány jako primární poptávkové faktory: 

 zm ny v populaci Ěr st, poklesě, 

 postupy ve v ku populace Ěstárnutíě, 

 rozloţení p íjm  populace Ěvysoké, nízké p íjmyě. 

Geografické faktory 

Je pot eba brát v úvahu okolnost, kde se zákazníci nacházejí. Tato skutečnost m ţe mít 

vliv na umíst ní podnik , a na strukturu jejich distribučních systém , protoţe umíst ní 

zákazník  často siln  ovlivňuje trţby a náklady podniku ĚKE KOVSKÝ, 2006). 



29 

2.4.2.5 Hodnota, spokojenost a udrţení zákazníka 

T emi hnacími silami úsp šných vztah  mezi prodejci a zákazníky jsou hodnota 

zákazníka, vysoká úroveň spokojenosti zákazník a vybudování systému pro udrţení 

zákazníka. 

Hodnota zákazníka je definována jako pom r mezi p ínosy Ěekonomickými, 

funkčními, psychologickýmiě, jak je vnímá zákazník a prost edky Ěčasovými, 

finančními, výkonovými a psychologickýmiě, vynaloţenými na dosaţení t chto p ínos . 

Spokojenost zákazníka vyjad uje, jak jednotlivec vnímá provedení výrobku a sluţeb 

vzhledem ke svému očekávání. Spokojenost závisí na jeho očekávání. Pokud jeho 

zkušenost neodpovídá očekáváním, bude nespokojený a naopak. Zákazníci, jejichţ 

očekávání bude p ekonáno, budou velmi spokojení nebo pot šení (SCHIFFMAN, 

2004). Spokojenost zákazníka lze znázornit v tzv. modelu nadšení zákazníka, který byl 

nejprve spojován s kalkulací cílových náklad . Zkušenosti však ukazují, ţe ho lze 

vyuţít pro vyjasn ní strategie a k posouzení návrh  strategických cíl . 

 

Obrázek č. 4: Model nadšení zákazníka ĚZdroj: ŢIŢLůVSKÝ, Ň014ě 
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Udrţení zákazníka. Souhrnným cílem poskytování protihodnoty zákazník m neustále 

a efektivn ji, neţ tak činí konkurence, je získání vysoce spokojených zákazník . Tato 

strategie spočívá ve vyvolání pocitu v zákazníkovi, ţe je v jeho nejlepším zájmu z stat 

u firmy. Obecn  bývá pro firmu draţší získat nové zákazníky, neţ si udrţet stávající. 

Navíc marketingové úsilí zam ené na lákání nových zákazník  je nákladné a na 

nasycených trzích je velmi obtíţné nové zákazníky najít (SCHIFFMAN, 2004). 

2.4.2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejznám jších a nejpouţívan jších analýz prost edí. Jejím 

cílem je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie firmy a její specifická 

silná a slabá místa relevantní a schopna se vyrovnat se zm nami, které nastávají 

v prost edí. SWOT analýza je analýzou silných Ěstrengthsě a slabých Ěweaknessesě 

stránek, p íleţitostí Ěopportunitiesě a hrozeb Ěthreatsě. Sestává z p vodn  dvou analýz, a 

to analýzy SW a OT. Doporučuje se začít analýzou OT – p íleţitostí a hrozeb, které 

p icházejí z vn jšího prost edí firmy. Poté následuje analýza SW, která se týká vnit ního 

prost edí firmy ĚJůKUBÍKOVÁ, 2013ě. 

Tab. č. 2: SWOT analýza ĚZdroj: JůKUBÍKOVÁ, Ň01ňě 

Silné stránky Ěstrengths) 

zde se zaznamenávají skutečnosti, které 
p inášejí výhody jak zákazník m, tak 

firm  

Slabé stránky Ěweaknessesě 
zde se zaznamenávají ty v ci, které firma 

ned lá dob e, nebo ty, ve kterých si 
ostatní firmy vedou lépe 

P íleţitosti Ěopportunitiesě 
zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 
mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a p inést firm  
úsp ch 

Hrozby (threats) 

zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 
trendy, události, které mohou sníţit 

poptávku nebo zap íčinit nespokojenost 
zákazník  

P i zpracování SWOT analýzy je vhodné respektovat následující zásady: 

1.  Záv ry analýzy by m ly být relevantní, tj. m la by být zpracována s ohledem na 

účel, pro n jţ je zpracovávána. 

2.  M la by být zam ena na podstatná fakta a jevy. Po jejich prvotní identifikace 

by m la být v rozumné mí e uplatn na redukce, analýza by m la být zm ena na 

podstatné vlastnosti analyzovaného objektu/prost edí a neobsahovat p íliš 

mnoho fakt, které ji spíše komplikují. 
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3.  Je-li součástí strategické analýzy, m la by být identifikována pouze strategická 

fakta. 

4.  SWOT by m la být objektivní, tj. nem la by vyjad ovat jenom subjektivní 

názory zpracované analýzy, nýbrţ objektivn  odráţet vlastnosti objektu analýzy, 

p ípadn  prost edí, v n mţ se objekt nachází ĚKE KOVSKÝ, 2006ě. 

SWOT analýza m ţe být velmi uţitečným zp sobem sumarizace mnoho analýz a 

kombinovat je s klíčovými výsledky analýzy prost edí firmy a jejími schopnostmi. 

M ţe být také vyuţita k identifikaci moţností dalšího vyuţití unikátních zdroj  nebo 

klíčových kompetencí firmy. Nevýhodou SWOT analýzy je, ţe je p íliš statická, a navíc 

bývá velmi subjektivní ĚJůKUBÍKOVÁ, 2013ě. 

2.5 Marketing 

Definice: „společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směna produktů a hodnot.“ 

(KOTLER, 2007, s. 40) 

Cíle: naplňovat pot eby a p ání implementující firmy. Ty mohou p estavovat cokoli 

Ěmaximalizace zisku, dosaţení prodejních cíl , trţního podílu, apod.ě. 

Dosaţení cíl : pomocí společenského procesu, jehoţ prost ednictvím uspokojují další 

jednotlivce a skupiny své p ání a pot eby v procesu výroby a sm na produkt  a hodnot. 

Podstata marketingu: je myšlenka, která platí ve všech profesích. Úsp ch vychází 

z porozum ní pot ebám a p áním okolí a z vytvá ení myšlenek, sluţeb nebo produkt , 

které tyto pot eby a p ání naplňují. V tšina firem práv  z tohoto d vodu neusp je, 

protoţe nedokáţou pot eby a p ání naplnit (KOTLER, 2007b). 

P edm tem marketingu jsou: výrobky, sluţby, události, záţitky, osoby místa, 

majetek, organizace, informace a ideje (KOTLER, 2007b). 

2.5.1 Trţní segmentace 

Trţní segmentace znamená rozd lení trhu na r zné skupiny kupujících, kte í mají 

rozdílné pot eby, rozdílné charakteristiky či chování a mohou vyţadovat odlišné 

produkty a marketingové mixy. 
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Trţní segmentace má r zné úrovn , protoţe kaţdý kupující má jedinečné pot eby a 

p ání a tím je kaţdé také potenciáln  samostatným trhem. Segmentaci lze provád t na 

r zných úrovních. Firmy nemusí provád t ţádnou segmentaci Ěhromadný marketingě, 

mohou provád t úplnou segmentaci Ěmikromarketingě, nebo n co mezi tím Ěmarketing 

segmentu nebo marketing zam ený na mikrosegmentyě (KOTLER, 2007b). 

Neexistuje jediný správný zp sob segmentace trhu. K segmentaci spot ebních trh  jsou 

pouţívány základní prom nné, kterými jsou: 

 geografické – region, velikost m sta, hustota osídlení, podnebí. 

 Demografické – v k, pohlaví, stav, p íjem, vzd lání, zam stnání. 

 Psychologické – pot eby Ěmotivaceě, osobnost, vnímání, učení se, postoje. 

 Psychografické – segmentace Ězp sob ţivotaě. 

 Společensko-kulturní – kultury, náboţenství, vedlejší kultury Ěrasa, etnikumě, 

společenská t ída, cyklus rodinného ţivota. 

 Segmentace spojená s uţíváním – četnost uţívání, stav informovanosti, loajalita 

ke značce. 

 Segmentace spojená s okolnostmi uţívání – čas, cíl, místo, osoba. 

 P ínosové prom nné. 

 Hybridní segmentace – demograficko/psychografická, geodemografická. 

(SCHIFFMAN, 2004) 

2.5.1.1 Targeting 

Jakmile firma identifikuje dostupné trţní segmenty, musí se rozhodnout, na které z nich 

se zam it. Hodnocení trţních segment  se provádí pomocí atraktivity daného segmentu 

Ěpočet konkurent , síla odb ratel  a dodavatel , bariéry vstupu na trh, malý počet 

substitut  apod.ě a své moţnosti (KOTLER, 2007b). 

2.5.1.2 Positioning 

Je akt navrţení nabídky a image společnosti, aby zaujaly významné místo na cílovém 

trhu. Cílem je umístit značku v myslích spot ebitel  tak, aby se maximalizoval 

potenciální prosp ch firmy. Kvalitní positioning značky navádí marketingovou strategii 

vyjasn ním podstaty značky, cíl , které pomáhají spot ebiteli dosáhnout, a ukazuje, 

v čem je p itom jedinečný. Výsledkem je úsp šné vytvo ení zákaznicky zam ené 
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nabídky hodnot, p esv dčivého d vodu, proč by si cílový trh m l výrobek kupovat 

(KOTLER, 2007b). 

2.5.2 Marketingový mix 

 Operativní a praktickou konkretizace procesu marketingového ízení p estavuje 

marketingový mix. Jedná se o soubor kontrolovatelných marketingových prom nných 

p epravených k tomu, aby výrobní program Ěprodukční programě firmy byl co nejblíţe 

p ipraven pot ebám a p áním cílového trhu. Marketingový mix společn  s výb rem 

trţních segment  a cílových trh  vytvá ejí marketingovou strategii firmy 

ĚJůKUBÍKOVÁ, 2013ě. 

Marketingový mix je vymezen v angličtin  čty mi „P“: 

 Product = produkt – tedy zboţí či sluţba, kterou zákazník nakupuje. 

 Price = cena – cena, za kterou je produkt prodáván a nakupován. 

 Place = místo – zde se jím rozumí trh, na který je produkt dodáván, a cesty, 

kterými se tam dostává. 

 Promotion = propagace – tedy zp sob, jak dát v d t cílovému trhu o produktu a 

jeho dodavateli ĚSLůVÍK, 2014ě. 

V oblasti sluţeb se pouţívají i další prvky, a to: 

 People = lidé. 

 Packaging = balíčky sluţeb. 

 Programming = tvorba program . 

 Partnership = spolupráce, partnerství.  

Koncepce 4 P se na trh dívá z hlediska prodávajícího, a ne z hlediska kupujícího. 

Prodávající vidí 4 P jako disponibilní nástroje prodeje a kupující chápe marketingové 

nástroje jako nositele spot ebitelského uţitku. Kaţdé ze 4 P je moţno z hlediska 

kupujícího označit za jedno ze 4 C, které p edstavují tzv. zákaznický marketingový mix: 

 Customer value = hodnota z hlediska zákazníka. 

 Cost to the customer = náklady pro zákazníka. 

 Convenience = pohodlí. 

 Communication = komunikace ĚJůKUBÍKOVÁ, 2013ě. 
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2.5.2.1 Produkt 

Produktem se rozumí zboţí či sluţbu, které firma umisťuje na trh. Pro kaţdý produkt 

mohou být definovány t i základní rozm ry: 

1.  vlastní p ínos – d vod pot eby pro zákazníka Ě„Jaký problém pot ebuje zákazník 

vy ešit“ě; 

2.  hmotný rozm r – fyzická podoba produktu Ě„Jakou konkrétní formou eší sv j 

problém?“; 

3.  psychologický rozm r – d vod rozlišení, n co navíc, pov st značky nebo 

chování dodavatele v či zákazníkovi. Ě„Proč práv  tímto produktem od tohoto 

dodavatele?“ě. 

Kaţdý produkt má z hlediska zájmu zákazník  sv j ţivotní cyklus, který zahrnuje p t 

základních fází: 

 fáze zavád ní – je pot eba informovat trh o novém výrobku a zvykat jej na jeho 

pouţívání; 

 fáze r stu – trh začíná o nový produkt projevovat rostoucí zájem, p edstavuje 

prudký rozvoj prodeje, ale téţ konkurence, díky r stu trhu jsou ceny vícemén  

stabilní; 

 fáze zralosti – trh je nasycený a tempo r stu zpomalí, aţ se úpln  zastaví a začne 

zvolna klesat, stupňuje se konkurenční boj, tato fáze je nejdelší a v praxi se v ní 

nachází v tšina produkt  na trhu; 

 fáze poklesu – buď z d vodu zastarání, nebo kv li silnému konkurenčnímu boji, 

kdy ada firem odchází z trhu; 

 fáze omlazení – díky inovacím m ţe dojít k vytvo ení vylepšení produktu a 

ţivotní cyklus se začíná opakovat na nové úrovni.  

V souvislosti s produktem je t eba rozlišit specifika sluţeb, které mají na rozdíl od 

výrobk  nehmotnou povahu, vyţadují spolupráci zákazníka a t sný kontakt 

s personálem dodavatele, jsou dodávány v reálném čase, který má vliv na jejich uţitek 

pro zákazníka, jsou dodávány rozmanitým zp sobem. U sluţeb hraje pro úsp ch 

d leţitou roli subjektivní vnímání zákazník , a tudíţ psychologický rozm r produktu 

ĚSLůVÍK, 2014ě. 
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2.5.2.2 Cena 

Cena je pen ţní částka za výrobek nebo sluţby, p ípadn  souhrn všech hodnot, které 

zákazníci vym ní za uţitek z vlastnictví nebo uţívání daného výrobku nebo sluţby 

ĚVůŠTÍKOVÁ, 2014ě. 

Cena je velmi flexibilní prvek marketingového mixu a lze ji rychle m nit, je také jedním 

z rozhodujících prvk . Cenová rozhodnutí firmy jsou ovlivňovány vnit ními a vn jšími 

faktory prost edí. 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Faktory ovliv ující rozhodnutí o cenách ĚZdroj: VůŠTÍKOVÁ, Ň014ě 

Cena odráţí, kolik je uţivatel za daný výrobek či sluţbu ochoten zaplatit. Lze ji stanovit 

trojím zp sobem a to na základ  náklad , na základ  poptávky a na základ  

konkurence.  

1.  Stanovení ceny na základ  náklad  je relativn  nejjednodušší. Podnik má 

k dispozici všechny pot ebné vstupní údaje. ůvšak takto stanovená cena ne íká nic o 

tom, kolik je zákazník ochoten za daný produkt zaplatit nebo zda je konkurenční 

v či jiným dodavatel m. Nákladov  stanovená cena proto často slouţí jako 

srovnávací hodnota v či ostatním dv ma zp sob m stanovení ceny. Ve vztahu mezi 

cenou a náklady platí, ţe cena by nem la být niţší neţ variabilní náklady. 

2.  Stanovení ceny na základ  poptávky. Stanovení ceny podle očekávaného 

finančního p ínosu produktu se pouţívá p edevším u produkt  určených pro 

pr myslové vyuţití Ěstroje, technické sluţbyě. Cenu lze propočíst na základ  

technických parametr  dodávaného výrobního za ízení nebo očekávaných výsledk  

sluţeb prov ených na základ  zkušenosti s obdobnými zakázkami. Stanovení podle 

intenzity poptávky znamená rozlišení ceny podle místa, času nebo míry uţitku 

daného výrobku. Zpravidla se tento zp sob pouţívá pro modifikace cenové úrovn  

kolem stanoveného základu, nap íklad náklad . 

Vnit ní faktory: 
Marketingové cíle 

Strategie marketingového 
mixu 

Náklady 

Cenová organizace 

Vn jší faktory: 

Typ trhu a poptávky 

Konkurence 

Ostatní faktory 
Ěekonomika, distributo i, 

vládaě 

Rozhodnutí 

o cenách 
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3.  Stanovení ceny na základ  konkurence vychází ze zjišt ní ceny stejných nebo 

srovnatelných produkt  od jiných dodavatel  a její modifikace na základ  

očekávaných p ínos  pro zákazníka a zvolené podnikové strategie. Problém m ţe 

nastat ve vzájemné srovnatelnosti produkt  a jejich vnímání zákazníky ĚSLůVÍK, 

2014). 

2.5.2.3 Místo 

Místo chápeme jako proces distribuce produktu z místa jeho výroby do místa prodeje 

zákazníkovi. Cílem distribuce je poskytnout kupujícím poţadované produkty na 

správném míst  ve správném čase a mnoţství. K tomuto účelu se budují distribuční 

cesty. Na začátku cesty stojí producent a na konci zákazník. Mezi nimi stojí tzv. 

zprost edkovatelé prodeje (FORET, 2008). 

Rozhodování o distribuci souvisí s usnadn ním p ístupu zákazník  ke sluţb . Souvisí 

s místím umíst ním sluţby, s volbou p ípadného zprost edkovatele dodávky sluţby. 

Krom  toho sluţby více či mén  souvisí s pohybem hmotných prvk  tvo ících součást 

sluţby ĚVůŠTÍKOVÁ, 2014ě. 

Trh také íká, komu a kde je produkt určen a jak zajistit dostupnost produktu pro 

zákazníka. ůbychom poznali sv j trh a mohli zvolit správnou strategii je pot eba v d t: 

 na jakém trhu se firma pohybuje, 

 zda je velikost trhu stálá, zda roste nebo se zmenšuje, 

 znát podíl podniku na trhu, zda je stály, roste nebo klesá. 

K tomuto účelu slouţí pr zkum trhu. Marketing cílený na daný trh p edpokládá: 

 segmentaci trhu podle charakteristiky osob či organizací. Podle poţadavk  na 

výrobek či sluţbu. Podle zvyklostí a chování zákazník . 

 Trţní zam ení na jeden segment, na výb rovou specializace, na výrobkovou 

specializaci, na pokrytí celého trhu. 

 Umíst ní na trhu tedy zjišt ní jaké vlastnosti produktu zákazník vnímá a 

očekává. Stanovení jejich priorit. Zjišt ní celitosti zákazníka na cenu. 

Rozhodnutí o vlastnostech produktu a jeho cen , které bude firma zákazníkovi 

komunikovat. Rozhodnutí o zp sobu jejich komunikace v rámci propagace 

ĚSLůVÍK, 2014ě. 
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2.5.2.4 Propagace 

Propagace je zp sob komunikace s cílovým trhem o produktu a jeho dodavateli. Cílem 

propagace je ve ejnost informovat, p esv dčit a p ipomenout. P i vytvá ení propagace je 

t eba si odpov d t na p t základních otázek: 

1. Jaké jsou cíle propagace? Komu je určena? Tomu bude odpovídat sd lení a 

volba média. 

2. Jaké sd lení by m la propagace obsahovat? To bude mít op t vliv na volbu 

médií. 

3. Kolik pen z je k dispozici na propagaci? To ovlivňuje volbu média a celkovou 

koncepci propagace. 

4. Jaká média by m la být pouţita k propagaci? 

5. Podle jakých kritérii se budou hodnotit výsledky propagace? 

Existuje mnoho druh  médií, která mohou být vyuţita k propagaci. Pat í sem venkovní 

reklama, internet, rozhlas, p ímé oslovení, časopisy, noviny, televize. Kaţdé z t chto 

médií zajišťuje určitý druh oslovení zákazníka a nese sebou určitou nákladovost. 

Obecn  platí, ţe nejdraţším médiem je televize a nejlevn jším je novinová inzerce. 

ĚSLůVÍK, 2014ě Samostatnou kapitolou je provád ní marketingu na sociálních sítích. 

Jsou to místa, kde se setkávají lidé, vytvá í si sv j vlastní okruh p átel a p ipojují se 

k r zným komunitám se společnými zájmy. Sociální sít  poskytují nejvíce účinnou 

reklamu s p esným zacílením na zákazníka (JANOUCH, 2010). 

Public relations (PR) 

Na rozdíl od reklamy znamenají širší komunikaci firmy s ve ejností, a nejsou tedy 

orientovány na konkrétní produkty, ale na posílení dobré pov sti podniku. Pat í sem 

nap íklad: 

 podnikové publikace; 

 události – ízené i náhodné; 

 slovní projev zástupc  podniku na ve ejnosti; 

 zajímavé tiskové zprávy o podniku; 

 dobročinné sluţby ve ejnosti; 

 jednotná podniková identifikace Ěznaky, logo, uniformy apod.ě. 
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Kvalitní PR významn  p ispívají k psychologickému rozm ru produktu, proto nabývají 

stále na d leţitosti v konkurenčním prost edí. S ohledem na d leţitost a citlivost 

obchodních informací vyuţívají velké podniky i jiné organizace často pro účely PR 

specialisty – tiskové mluvčí ĚSLůVÍK, 2014ě. 

2.5.3 Marketingový pr zkum 

Marketingový pr zkum poskytuje informace pomáhající marketingovým manaţer m 

rozpoznávat a reagovat na marketingové p íleţitosti a hrozby. Zahrnuje plánování, sb r 

a analýzu dat, která jsou relevantní pro marketingové rozhodování a komunikaci 

výsledk  této analýzy ídícím pracovník m. Poskytuje informace o situaci na trhu a o 

našich zákaznících. 

Jedná se o proces sestávající z následujících p ti krok : 

1. definování marketingového problému a cíl  výzkumu, 

2. sestavení plánu výzkumu, 

3. shromáţd ní informací, 

4. jejich statistické zpracování a analýza, 

5. prezentace výsledk  včetn  doporučení. 

Základní t i techniky marketingového výzkumu d líme na dotazování, pozorování a 

experiment (FORET, 2008). 

Dotazování 

Pat í k nejrozší en jším postup m. Uskutečňuje se pomocí nástroj  Ědotazník , 

záznamových arch ě. M ţe probíhat buď písemnou formou, nebo osobní. P i tvorb  

dotazníku je pot eba dávat si pozor na jeho správné sestavení. M l by vyhovovat t eba 

hlavním poţadavk m a to být účelov  technický, psychologický a srozumitelný. 

K napln ní t chto poţadavk  p ispívají zejména následující čty i aspekty dotazníku: 

a) jeho celkový dojem, 

b) formulace jednotlivých otázek, 

c) typ otázek, 

d) manipulace s dotazníkem (FORET, 2008). 
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2.5.4 ůnalýza bodu zvratu 

ůby byla produkce efektivní, musí trţby v závislosti na objemu produkce rychleji neţ 

variabilní náklady. Z počátku jsou trţby niţší neţ celkové náklady, protoţe zde p sobí 

fixní náklady, které nejsou závisle na objemu produkce ĚSLůVÍK, 2014ě. 

Bod zvratu je tedy situace, kdy se celkové trţby rovnají celkovým náklad m. V tomto 

bod  tedy podnik nevykazuje ani zisk, ani ztrátu. Pro sestavení funkce pro výpočet bodu 

zvratu, musíme znát rovnice jak pro celkové trţby, tak pro celkové náklady, které od 

sebe odečteme a poloţíme výsledek roven zisku (SYNEK, 2003). 

Odvození funkce pro bod zvratu (SYNEK, 2003): 

Zisk = trţby – náklady Trţby = cena * mnoţství 

    Náklady = fixní náklady + variabilní náklady * mnoţství 

 

Zisk = cena * mnoţství – Ěfixní náklady + variabilní náklady * mnoţstvíě 

 

Bod zvratu: QBEP = fixní náklady / Ěcena – variabilní nákladyě 

 

Obrázek č. 6: Bod zvratu ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STAVU 

V této části diplomové práce se zam uji na strategickou analýzu vn jšího okolí 

svatební agentury. Dále je rozebrána konkurence na trhu, která se pohybuje p eváţn  na 

území Jiţní Moravy. Poslední částí strategické analýzy je analýza zákazník , kde je 

zpracován dotazník a zjišt n trţní potenciál. 

3.1 SLEPT analýza 

3.1.1 Společenské a demografické faktory 

Tyto faktory ovlivňují nejenom zaloţení svatební agentury, ale velmi významn  i její 

chod v budoucnosti.  Za demografický faktor se povaţuje tzv. sňatečnost. Rozhodnutí, 

zda pár vstoupí do svazku manţelského, ovlivňuje mnoho r zných p íčin. M ţeme zde 

za adit nap íklad v k, rodinný stav, rodinné zvyky, finanční situaci, zázemí apod. 

Sňatečnost také ovlivňuje neustále se m nící ţivotní styl mladých lidí. Mnoho z nich se 

prioritn  zam uje na profesní kariéru, vybudování vlastního zázemí a aţ poté zakládají 

rodinu, ale i ta nemusí v dnešní dob  podmiňovat sňatek. Na následujícím grafu 

m ţeme vid t, ţe sňatečnost stále klesá, coţ pro agenturu není p íliš p íznivý stav. 

 

Graf č. 1: S atečnost na Jiţní Morav  rok 1řř1 – 1. pol. Ň01ň ĚZdroj: ČSÚ, Ň014ě 
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3.1.2 Legislativní faktory 

Mezi legislativní faktory pat í p edevším zm ny v oblasti zákon  či r zných vyhlášek. 

Zásadních legislativních zm n jsme byli sv dky na začátku roku 2014, kdy se m nil 

nap íklad občanský i obchodní zákon. Zm ny v t chto zákonech zaloţení agentury nijak 

zásadn  neovlivňují. Mezi zákony, které obecn  nejvíce ovlivňují chod firmy, pat í: 

 zákon o obchodních korporacích, 

 zákon o daních z p íjmu, 

 zákon o dani z p idané hodnoty, 

 zákon o účetnictví, 

 daňový ád, 

 zákon o státní sociální podpo e, 

 zákon o nemocenském pojišt ní. 

Poslední dva zmín né zákony nezasahují p ímo do chodu agentury, ale ovlivňují ji 

nep ímo z pohledu zákazníka. 

3.1.3 Ekonomické faktory 

Zde je pot eba sledovat ekonomické okolí podniku. Jedním z d leţitých ukazatel  je 

nezam stnanost, která m ţe ovlivnit chování lidí. Pokud nemají pot ebnou ţivotní 

úroveň, finanční jistotu a zázemí nebudou ochotni vstupovat do manţelství. To si 

mohou dovolit pouze páry, které mají do budoucnosti jistotu. Dalším 

makroekonomickým ukazatelem m ţe být nap íklad vývoj kurz  z pohledu firmy. 

Společnost má do budoucna vizi obchodovat se zahraničím, kde bude nap íklad kupovat 

svatební šaty. Je tedy pot eba zohledňovat i tento faktor. 

3.1.4 Politické faktory 

Politická situace je v našem stát  povaţována za pom rn  stabilní. Neočekávají se 

ţádné prudké zm ny. Podmínky pro podnikání jsou tedy v České republice p íznivé a 

není t eba obávat se nenadálých a závaţných zm n v politickém systému zem . 
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3.1.5 Technologické faktory 

Jelikoţ bude společnost zam ena p edevším na poskytování sluţeb, nejsou pro ni 

technologické faktory p íliš významné. 

3.2 Porterova analýza p ti konkurenčních sil 

3.2.1 Hrozba stávající konkurence 

D leţité je zmínit, ţe se agentura bude prozatím zam ovat a p sobit na Jiţní Morav . 

Jedním z d vod  je to, ţe firma bude mít sídlo v Brn . Zná tedy dob e podmínky tohoto 

m sta a okolí. Jiţní Morava je pom rn  atraktivním místem pro konání svatebních 

ob ad . Samoz ejm  se nebudeme bránit i jiným míst m v České republice. To ale bude 

prozatím jen na ţádost klient .  

Ve m st  Brn  doposud funguje 5 svatebních agentur a z toho 4 se zam ují p eváţn  

na za ízení celé svatby. Na jednu stranu lze íci, ţe je konkurence vysoká, ale na stran  

druhé má agentura vizi nabízet další atraktivní novinky a nápady v podob  sluţeb, se 

kterými se bude odlišovat od stávající konkurence. Počet sňatk , které se uskutečňují na 

Jiţní Morav  (okolo 5 000 sňatk ě není zanedbatelné číslo a potenciál se tedy na trhu 

vyskytuje. 

3.2.2 Hrozba nové konkurence 

Tak jako v jakémkoli jiném podnikání se vţdy m ţe objevit nová konkurence. Záleţí na 

tom, jaké jsou bariéry vstupu daného odv tví a jaké na n m vládnou podmínky. 

Podnikání v tomto oboru je velice atraktivní. Bariéry vstupu nejsou tém  ţádné. Do 

odv tví m ţe p ijít tém  kaţdý, ale nutn  pot ebuje p ijít s n jakou inovací či 

atraktivní novinkou, která bude znamenat odlišení od konkurence a tedy konkurenční 

výhodu. 

3.2.3 Vliv dodavatel  

Dodavatel  je v segmentu trhu svateb velké mnoţství. Existuje velmi mnoho 

kv tiná ství, kade nických a vizáţistických salón , svatebních salón , obchod  

s dekoracemi, restaurací a hotel , zlatnictví apod. M ţe být tedy pom rn  jednoduché 

najít jednoho či více dodavatel  a uzav ít s nimi smlouvy. D leţitým krokem je správný 
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výb r dodavatel  a dob e nastavené podmínky. Jedním z klíč  k úsp chu jsou kvalitn  

odvedené sluţby a také vysoká kvalita zap jčených či koupených v cí. Je nutné 

sledovat zahraniční nabídku, vše inovovat a nabízet stále nové a zajímavé sluţby, které 

budou agenturu odlišovat. 

3.2.4 Substituční produkty 

Kaţdá svatební agentura, která za izuje svatby na klíč, má v nabídce mnoho sluţeb, 

které ke svatb  neodmysliteln  pat í. Mezi hlavní p íklady pat í za ízení a domluvení 

ob adu, místa konání hostiny, zajišt ní dopravy, zajišt ní večerní zábavy, svatební šaty 

a oblek, prstýnky, pozvánky, ubytování apod. To jsou tedy základní sluţby kaţdé 

agentury. Krom  t chto sluţeb je tedy pot eba zajistit a nabízet takové sluţby, které 

budou pro naši firmu znamenat konkurenční výhodu.  

3.2.5 Vliv odb ratel  

Naše a kterákoli jiná svatební agentura je závislá p ímo na svém zákazníkovi. Je tedy 

d leţité pokrýt trh cílenou a zajímavou reklamou. Oslovit zákazníky, proč si vybrat 

práv  nás. Vzhledem k našemu v ku je dobré začít ve svém blízkém okolí a nabízet své 

sluţby svým známým a postupn  rozši ovat okruh p sobnosti na jiné lidi. Čím více 

zkušeností firma bude mít, tím více bude zajímavá pro jiné zákazníky. Budeme sbírat 

nové zkušenosti a neustále vylepšovat naše sluţby. Je tedy d leţité vycházet vst íc 

všem zákazník m a sledovat jejich p ání. Nejúčinn jší reklamou je totiţ spokojený a 

loajální zákazník. 

3.3 ůnalýza konkurence 

Svatební agentura bude mít sídlo p ímo ve m st  Brn , a proto se z počátku bude 

zam ovat na trh Jiţní Moravy. D vodem je p edevším znalost tohoto území České 

republiky a také jeho oblíbenost. Nachází se zde zajímavá místa, která jsou pro konání 

svatby jako stvo ená. Jde nap íklad o zámek Lednice a Lednicko-valtický areál, m sto 

Mikulov a jeho okolí, taktéţ m sto Znojmo a jeho okolí. Dále zde m ţeme za adit 

mnoho hrad  a zámk , které pronajímají své prostory pro konání svatby či svatebních 

ob ad . Krásná jsou místa v okolí Macochy a nelze opomenout samotné Brno, které 

také skýtá mnoho zajímavých míst.  
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Práv  z tohoto d vodu se analýza konkurence bude zam ovat na svatební agentury 

p sobící na Jiţní Morav . Pat í sem zejména t chto p t nejv tších agentur, které na trhu 

p sobí n kolik let a jiţ mají zavedenou tradici: 

 Easywedding, 

 Svatba na jedničku, 

 Dreamagency, 

 Svatby podle Katy, 

 Svatby podle Vás. 

Mezi nejv tší celorepublikové agentury v tomto odv tví pat í svatební agentura Naive, 

Báječná svatba a Svatební agentka. 

3.3.1 ůnalýza konkrétních agentur 

3.3.1.1 Svatební agentura - Easywedding, s. r. o. 

Tato z počátku brn nská agentura p sobí na trhu více jak deset let. Mezi její hlavní 

aktivity pat í za ízení svatby a ob ad  na klíč, p jčovna i prodej dekorací, dekorační 

návrhy a jejich realizace, konzultace, koordinace, svatební poradenství. Specializuje se 

také na cizojazyčné svatby. ůgentura se b hem své dlouholeté p sobnosti rozrostla a 

expandovala z brn nského trhu i na trh praţský. Zaloţila zde novou kancelá  a rozší ila 

tedy svoji p sobnost. Vzhledem k tomu m ţeme odhadovat, ţe se jí da í. ůgentura má 

také mnoho obchodních partner . Ty nejd leţit jší uvádí i na svých internetových 

stránkách (EASY WEDDING, 2014). 

Ceník agentury Easywedding, s. r. o. 

Tab. č. 3: Ceník osobních konzultací ĚZdroj: EůSY WEDDING, Ň014ě 

Popis sluţby Cena 

Úvodní informační sch zka zdarma 

Specializovaná konzultace Ěp i objednáníě 500 Kč/hod. 

Prohlídky míst s koordinátorem 300 Kč/hod. 

Specializovaná konzultace p edstavuje poradenství ohledn  dokument , vyhledávání 

místa pro ob ad a hostinu, dodrţení svatební etikety, zasedací po ádek, proslovy, časové 

plány. 
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Tab. č. 4: Koordinace svatby – hlavní koordinátor ĚZdroj: EASY WEDDING, 2014) 

Popis sluţby Cena 

Koordinace ob adu Ěaţ 3 hodinyě 2 000 Kč 

Koordinace ob adu, p ípravy, ob ad, začátek 

hostiny Ěaţ 6 hodině 
4 000 Kč 

Koordinace ob adu, p ípravy, ob ad a 

hostina Ěaţ 12 hodině 
8 000 Kč 

První bod v tabulce koordinace ob adu zahrnuje sch zku p ed svatbou, práci v den 

svatby, spolupráce s matrikou, komunikace s dodavateli jako jsou zajišt ní hudby, 

fotografa, výzdoby, atd. 

Druhý bod zahrnuje dohlédnutí na p esun host , p ivítání novomanţel , dohled nad 

výzdobou svatební tabule. 

T etí bod v tabulce p edstavuje t i osobní konzultace p ed svatbou, sestavení časového 

harmonogramu, komunikace s dodavateli, rozdávání výsluţek, celodenní asistence 

nev st  a ţenichovi. 

Tab. č. 5: Asistent koordinátora ĚZdroj: EůSY WEDDING, Ň014ě 

Popis sluţby Cena 

2 hodiny/ob ad Ř00 Kč 

4 hodiny/ob ad a ob d 1 500 Kč 

Ř hodiny/ob ad, ob d, hostina 2 500 Kč 

ůsistent koordinátora je zapojen z d vodu p esunu svatebčan  nebo p i velkých 

svatbách nad 50 osob. 

Tab. č. 6: Svatba na klíč ĚZdroj: EůSY WEDDING, Ň014ě 

Popis sluţby Cena 

Částečný svatební servis od 5 000 Kč + práce koordinátora 

Kompletní svatební servis od 10 000 Kč + práce koordinátora 

Částečný svatební servis pomáhá doladit pot ebné detaily, zajistí dodavatele, p íprava 

harmonogramu svatebního dne a celková organizace svatby.  
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Kompletní svatební servis zahrnuje návrh celkové koncepce svatební dne, svatební 

rozpočet, zajišt ní místa pro ob ad i hostinu, konzultace s ú ady apod. Součástí je i 

konzultace dle pot eby a sluţby svatebního koordinátora. 

3.3.1.2 Svatební agentura - Svatba na jedničku  

Jedná se o agenturu, která se na trhu pohybuju pom rn  krátkou dobu. Dle 

internetových stránek byla zaloţena v roce 2011. Má tedy pouze t íletou zkušenost. 

Podle internetových stránek agentury m ţeme usuzovat, ţe se jí da í a stále se rozvíjí. 

Vyskytuje se zde mnoho kladných referencí od novomanţel  a dle fotogalerie na 

stránkách agentury m ţeme usuzovat, ţe v roce 2013 uspo ádala okolo 21 svateb. Tato 

firma je tedy vizitkou toho, ţe se dá získat trţní portfolio, i kdyţ se jedná o novou 

agenturu ĚFORMÁNKOVÁ, 2014ě. 

Pro tuto agenturu p edstavují konkurenční výhodu zejména tyto speciální sluţby – 

p jčovna dekorací, zajišt ní bohatého doprovodného programu, poskytuje právní 

sluţby, za ídí svatební cestu a uspo ádání rozloučení se svobodou ĚFORMÁNKOVÁ, 

2014). 

Ceník agentury Svatba na jedničku 

Jak se uvádí na stránkách, tento ceník je pouze orientační a agentura sestavuje kalkulaci 

p ímo pro zákazníky, dle vypln ného poptávkové formulá e. Zap jčení a poskytnutí 

r zných dekorací a p edm t  rozd luje do t í základních balíčk , které obsahují r znou 

skladbu a liší se tedy i cenov . Mezi základní balíčky pat í: 

 balíček pro svatební ob ad, 

 balíček pro svatební ob ad s altánem, 

 balíček pro svatební ob ad v kostele. 

P esná skladbu t chto balíčk  naleznete v p íloze č. 1. 

Dále agentura poskytuje samotnou organizaci svatby, která zahrnuje veškeré sluţby. 

Kalkulaci poskytuje p ímo klient m, dle jejich specifických poţadavk . Konkrétní cenu 

této sluţby tedy oficiáln  neuvádí. Koordinace svatebního dne obsahuje: 

 pomoc p i oblékání nev sty, 

 celodenní asistence, 
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 p ebírání a kontrola dodávek od dodavatel  a svatebních kv tin, 

 vítání svatebních host , rozdávání myrt a vývazk  svatebčan m, 

 p íprava svatební kolony, organizace nasedání a odjezdu, 

 organizace a p íprava svatebního „špalíru“ a nástupu do ob adní sín , 

 koordinace svatebního ob adu, 

 zajišt ní tradic, 

 koordinace a pomoc p i práci fotografa a kameramana, 

 kontrola místa svatební hostiny, výzdoby, jídla a hudby, 

 dohled nad pr b hem dne, doprovodný program, 

 p íprava a realizace zasedacího po ádku p i hostin , 

 p ebírání a ukládání svatebních dar , 

 dohled nad celodenním harmonogramem a p íprava dalších pot ebných 

dokument  ĚFORMÁNKOVÁ, 2014ě. 

Tab. č. 7: Organizace svatby ĚZdroj: FORMÁNKOVÁ, Ň014ě 

Popis sluţby Cena 

Sch zka 500 Kč/ hodina 

Koordinace svatebního dne od 1 500 Kč 

3.3.1.3 Svatební agentura - Dream agency 

Tato analyzovaná agentura byla zaloţena jako společnost s ručením omezeným teprve 

v nedávné dob . Konkrétn  byla zapsána do obchodního rejst íku v zá i roku 2013. Na 

internetových stránkách se nezmiňuje o své minulosti a zkušenostech. Nebylo zde tedy 

moţné zjistit, ve kterém roce konkrétn  tato společnost vznikla. M ţeme pouze 

odhadovat, ţe podniká od roku 2011, kdy si p esn  v dubnu zaloţila na sociální síti 

facebook sv j profil. Z uvedené fotogalerie je z ejmé, ţe firma prozatím za ídila okolo 

33 svateb b hem své p sobnosti. Krom  za izování svateb na klíče se agentura p eváţn  

zam uje na p jčovnu svatebních šat , coţ je její dominantní sluţbou. 

Dále se agentura orientuje na za ízení svatebního ob adu p eváţn  ve m st  Brn  a jeho 

blízkém okolí. Místa pro moţnost uskutečn ní svatebních ob ad  uvádí p ímo na 

internetových stránkách. Konkrétní p íklady naleznete v p íloze č. 2.  
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Její další činností je zap jčení svatebních dekorací, které má rozd lené do n kolika 

balíčk . Svatební dekorace si mohou klienti objednat p ímo na internetovém e-shopu 

této agentury. Krom  dalších základních sluţeb Ěprstýnky, vizáţistka, fotograf, 

oznámení, cukroví, doprava apod.ě je zam ena na organizování svateb. Internetové 

stránky jsou pom rn  nep ehledné a je t ţké se v nich zorientovat (DREAM AGENCY, 

2012). 

Nyní popíšu p ehled r zných poskytovaných sluţeb a jejich konkrétní ceny.  

Ceník agentury Dream agency 

Tab. č. 8: Svatební šaty ĚZdroj: DREůM ůGENCY, Ň01Ňě 

Popis sluţby Cena 

P jčovné svatebních šat  8 000 – 20 000 Kč 

Zakoupení svatebních šat  30 000 – 90 000 Kč 

ůgentura nabízí svatební šaty od n kolika výrobc  a návrhá . 

Dále agentura za izuje netradiční svatební ob ady nap íklad v horkovzdušném balónu, 

na parníku či na st eše u Spilberk office centre. Tém  na kaţdé místo poskytuje a 

p jčuje své za ízení. V cen  je vţdy zahrnuta instalace p edm t  a úklid ob adního 

místa. V uvedených cenách nejsou zahrnuty poplatku pronajatého místa. 

Tab. č. 9: Svatební dekorace (Zdroj: DREAM AGENCY, 2012) 

Balíčky svatebních dekorací Cena 

Svatební balíček altán 7 500 Kč 

Svatební balíček slavobrána 4 500 Kč 

Svatební balíček bez slavobrány 3 500 Kč 

Svatební balíček kostel 1 100 Kč 

Kaţdý z t chto balíčk  obsahuje potahy na ţidle, koberec pro p íchod snoubenc , 

stojany s kv tinami, stolek s ţidlí k podpisu novomanţel , luxusní plnicí pero, polštá ek 

pod prstýnky, okv tní lístky, cena zahrnuje instalaci, úklid a dopravu po Brn .  

P jčovna dekorací - agentura poskytuje i p jčení svatebních dekorací, které si zákazník 

m ţe objednat online pomocí e-shopu (MUSIL, 2012). 
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Dále agentura poskytuje své sluţby v oblasti koordinace svatebního ob adu. Osobní 

konzultaci se snoubenci agentura poskytuje zdarma, ale pouze v p ípad , kdy má 

zákazník určitou p edstavu a sd lí své poţadavky. Firma také poskytuje tzv. svatební 

minikonzultaci, které jiţ probíhají za poplatek (DREAM AGENCY, 2012). 

Tab. č. 10: Svatební konzultace ĚZdroj: DREůM ůGENCY, Ň01Ňě 

Konzultace Cena 

Svatební konzultace zdarma 

Svatební minikonzultace 200 Kč/hodina 

Pokud bude mít zákazník zájem o spolupráci s agenturou, m ţe si vybrat mezi t emi 

základními sluţbami, které jsou uvedené v následující tabulce. 

Tab. č. 11: Koordinace svatby (Zdroj: DREAM AGENCY, 2012) 

Koordinace svatby Cena 

Koordinace svatebního ob adu 2 000 Kč 

Koordinace svatebního dne + asistent koordinátora 

Ěob ad nad Ř0 host ě 
3 500 Kč + 1 500 Kč 

Svatba na klíč 5 000 aţ 30 000 Kč 

Koordinace svatebního ob adu zahrnuje zejména: 

 návrh harmonogramu svatebního ob adu se snoubenci. Spolupráce s matrikou, 

oddávajícím a hudebníky. Kontrolu ob adního místa a jeho výzdoba. Vítání 

svatebčan . Zajišt ní p ípitku či uvítacího drinku. Zastupování sv dka či 

sv dkyn  v p ípad  pot eby. Seznámení host  s programem ob adu. 

Nasm rování svatebčan , usazení host  a ezní do pr vodu. Zajišt ní svatebních 

zvyk .  

 Doba p ítomnosti koordinátora je cca 2 hodiny a uvedená cena platí pro m sto 

Brno. 

Koordinace svatebního dne zahrnuje zajišt ní pot ebných sluţeb p ed samotnou 

svatbou. Sem pat í: 

 vytvo ení harmonogramu svatebního dne. Návšt va místa ob adu a hostiny. 

Doporučení dodavatel  agenturou. 
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Ve svatební den agentura za izuje stejné sluţby, které jsou uvedené u koordinace 

svatebního ob adu, které jsou rozší ené o: 

 celodenní dohled na dodrţování harmonogramu. Zdobení automobil , jejich 

včasný odjezd a azení do kolony. Zajišt ní fotografa, kameramana, hudby a 

zasedacího po ádku p i ob adu. Dohled nad zasedacím po ádkem u svatební 

tabule. 

 Doba p ítomnosti koordinátora je zhruba Ř hodin a pro svatby nad Ř0 host  je 

k dispozici i asistent koordinátora. 

Svatba na klíč poskytuje veškeré sluţby agentury. Jedná se zejména o p edsvatební 

sluţby, které zahrnují konzultaci, návrh na rozpočet, návrh lokalit pro konání svatby, 

návšt vu vybraného místa, zajišt ní dodavatel , komunikace s ú ady, zajišt ní 

svatebních oznámení, prstýnk , šat  a obleku, výzdoby, hudby, fotografa a mnoho 

dalšího.  

Ve svatební den agentura poskytuje kompletní dohled nad všemi sluţbami a dodavateli. 

Kompletní koordinaci celého svatebního dne. Koordinátor je p ítomen cca 12 hodin. 

Celková cena se pohybuje dle rozsahu poskytnutých sluţeb (DREAM AGENCY, 

2012). 

3.3.1.4 Svatební agentura – Svatby podle Katy 

Tato firma je zapsána v obchodním rejst íku pod názvem SpK & Partners, s. r. o. 

ůgentura začala fungovat jiţ v roce 2007. Je tedy druhou nejstarší agenturou fungující 

na Jiţní Morav . Je zam ená p edevším na nevšední, velmi kreativní a krásné 

dekorace, které zdobí i její internetové stránky. Ty jsou velmi p ehledné a moderní. 

Zákazníka tedy zaujmou hned na první pohled, kdy s agenturou doposud nejednal. 

ůgentura poskytuje jak jednotlivé sluţby na svatby Ěnap íklad cukroví a dorty, fotograf 

a kameraman, hostina apod.ě, tak koordinaci svatebního ob adu či svatebního dne a také 

svatbu na klíč. Díky své sedmileté p sobnosti na trhu má velké zkušenosti a za izuje 

mnoho svateb. V pr b hu roku 2013 se podílela minimáln  na 21 svatbách, které 

koordinovala, dekorovala či celé uspo ádala. Na stránkách se objevují i kladné reference 

od zákazník  tedy novomanţel , které potvrzují kvalitní a odborné sluţby (SVATBY 

PODLE KATY, 2013). 
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Ceník Svatby podle Katy 

Tab. č. 12: Ceník ĚZdroj: SVůTBY PODLE KATY, 2013) 

Sluţba Cena 

První konzultace zdarma 

Koordinace svatebního ob adu Ěaţ 4 hodiny) 2 000 Kč 

Koordinace svatebního dne (aţ 12 hodin) 8 500 Kč 

Svatba na klíč od 6 000 Kč 

Koordinace svatebního ob adu  

Cena zahrnuje jednu aţ dv  konzultace p ed svatbou. Koordinaci ob adu, komunikaci 

s dodavateli sluţeb, komunikaci s oddávajícím a matrikou. Pokud se ob ad koná mimo 

m sto Brno, jsou účtovány i náklady za dopravu. 

Koordinace svatebního dne 

Zde jsou do ceny započítány dv  aţ čty i konzultace, dále osobní sch zku na míst  

ob adu a hostiny. Vytvo ení harmonogramu svatebního dne, návrh výzdoby na míst  

ob adu a hostiny, spolupráce s dodavateli, koordinace ob adu, fotografování, dohled nad 

svatebními dary, dohled nad vydáváním občerstvení a nad finančním limitem. Kontrola 

ubytování host , koordinace programu svatby a celodenní asistence nev st  i ţenichovi. 

Op t je cena stanovena pro m sto Brno, nejsou tedy započítány náklady za dopravu.  

Svatba na klíč 

Tento balíček zahrnuje komplexní nabízené sluţby agentury. Koordinátorka je vţdy 

k dispozici prost ednictvím e-mailu či telefonu. Je zde zahrnuta komunikace s ú ady, 

dodavateli všech sluţeb, zajišt ní místa ob adu i konání hostiny. V den svatby zajišťuje 

kompletní asistenci nev sty i ţenicha. Je pln  postaráno o koordinaci celého svatebního 

dne, zajišt ní výzdoby, pohošt ní, ubytování i dopravy. Cena uvedená v tabulce je 

pouze základní. Vše se odvíjí dle konkrétních p ání snoubenc . ůgentura zpracovává 

p edb ţnou kalkulaci, dle prvotních p ání a p edstav (SVATBY PODLE KATY, 2013). 

3.3.1.5 Svatební agentura – Svatby podle Vás 

Poslední analyzovaná agentura se nazývá Svatby podle Vás. Její stránky byly vytvo ené 

v roce 200Ř, a od tohoto roku také agentura p sobí na trhu a poskytuje své sluţby. Na 
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internetových stránkách zmiňuje, ţe od tohoto roku nazdobila a zorganizovala více neţ 

200 svateb. To vychází zhruba na 33 uspo ádaných svateb za rok, coţ je pom rn  dobrý 

výsledek. Tato agentura se sídlem ve Velkých Bílovicích se zam uje p edevším na 

svatby konané venku v zámeckých parcích či jejich prostorách. Konkrétn  uvádí 

nap íklad Lednici, Valtice či Mikulov. Dále agentura nabízí sluţby v oblasti dekorací, 

které prodává i p jčuje, také zajistí samotnou výzdobu prostor i její úklid. Nevýhodou 

této agentury jsou její internetové stránky. Jejich zmatené, nezajímavé a zastaralé 

zpracování na zákazníka nep sobí p íliš dob e ĚSVůTBY PODLE VÁS, 200Řě. 

Ceník agentury 

Nejd íve je t eba zmínit, ţe veškeré konzultace agentura poskytuje zcela zdarma. 

Venkovní ob ady  

ůgentura rozlišuje t i základní balíčky venkovních ob ad . Také uvádí, ţe ob ady 

v celém Lednicko-Valtickém areálu i v jeho okolí jsou bez p íplatku za dopravu 

Tab. č. 13: Ceník venkovních ob ad  ĚZdroj: SVůTBY PODLE VÁS, Ň00Řě 

Sluţba Cena 

Konzultace s klienty zdarma 

Balíček standard 2 500 Kč 

Balíček optimum 4 500 Kč 

Balíček luxus 8 900 Kč 

Balíček standard obsahuje zdobenou slavobránu, 16x skládací ţidli s bílým potahem, 

st l na podpisy s ubrusem a slavnostní koberec. V tomto balíčku není zahrnuta instalace 

ani doprava p edm t  na místo konání svatby. 

Balíček optimum p edstavuje 24 kus  ţidlí s potahem, nazdobenou slavobránu, kulatý 

stolek na podpisy včetn  ubrusu, slavnostní koberec, polštá ek na prstýnky. Tento 

balíček také obsahuje dopravu p edm t , jejich instalaci i deinstalaci po skončení 

ob adu. 

Balíček luxus zahrnuje 32 kus  ţidlí s potahy a mašlemi, zdobenou slavobránu, stolek 

na podpisy včetn  ubrusu a kv tiny, koberec, polštá ek, koordinaci ob adu, cateringový 
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st l na občerstvení, 2 vysoké banketní stolky, zap jčení skleniček na nealkoholické 

nápoje a sekt pop ípad  víno. Dále dopravu, instalaci a deinstalaci p edm t . 

Svatby na zámku Valtice 

V prostorách zámku Valtice, ať uţ venkovních nebo vnit ních, agentura uspo ádá 

klient m svatbu. K balíčk m Ěop t t iě také na ţádost klient  zajišťuje dekorace, hostinu 

a ubytování host , kv tiny a kv tinovou výzdobu, dorty a cukroví, hudbu, kameramana, 

fotografa a moţnost vyuţití svatebního koordinátora po celý den. Konkrétní cena za tyto 

doplňkové sluţby uvedená není. 

Tab. č. 14: Ceník svateb na zámku Valtice ĚZdroj: SVůTBY PODLE VÁS, 2008) 

Sluţba Cena 

Svatební ob ad venku Ěv parkuě 9 ř00 Kč 

Svatební ob ad v kapli 9 ř00 Kč 

Svatební ob ad v tanečním sále 

Mimo turistickou sezónu Ěduben, kv ten, zá íě 

2ř ř00 Kč 

19 ř00 Kč 

Všechny uvedené ceny neobsahují povinné poplatky matrice. Dále je zde uvedeno, ţe 

fotografování pro novomanţele probíhá v prostorách zámku zdarma. 

Svatební ob ad v parku zahrnuje nazdobenou slavobránu, st l na podpisy, slavnostní 

koberec, 16 kus  ţidlí s potahem a mašlí, pronájem místa ob adu a poplatek zámku, 

uzav ení místa ob adu pro turisty po dobu ob adu, parkování, dopravu výzdoby, 

instalaci i odvoz výzdoby. 

Svatební ob ad v kapli obsahuje výzdobu kaple, slavnostní koberec, zdobení lavic, 

kv tinové sloupky, zdobení oltá e, pronájem kaple na 60 minut, poplatek zámku, 

parkování, p ípravu kaple, instalaci výzdoby a úklid. 

Svatební ob ad v tanečním sále zahrnuje výzdobu sálu, slavnostní koberec, st l na 

podpisy s výzdobou, 30 kus  ţidlí s potahem i mašlí, kv tinové sloupky, hudbu 

Ěhouslové duo, kytara, violaě, pronájem míst na 60 minut, parkování, p íprava místa, 

instalace i úklid výzdoby. 
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Jako doplňkové sluţbu s moţností pronájmu agentura poskytuje zap jčení party stanu, 

čokoládové fontány či luxusní limuzínu. Ceny tohoto doplňkového sortimentu jsou 

uvedeny v p íloze č. 3. 

3.4 ůnalýza zákazník  

Provedení analýzy zákazník  je pro začínající podnikatele i zavedené firmy velmi 

d leţitý a nezbytný krok. Díky této analýze mohou vytvo it segmentaci svých 

zákazník , na které se budou zam ovat a co p esn  jim budou nabízet. Pro kaţdou 

firmu je d leţité, aby znala pot eby a konkrétní poţadavky svých zákazník . Pokud si 

firma zvolí špatný segment, výrobky či sluţby, které nabízí a nezíská si zákazníky, 

nem ţe ani vzniknout či dále existovat. Je nutné, aby nabízené sluţby zákazník m 

vyhovovaly a ulehčily jim jejich problémy a uspokojily jejich pot eby.  

Zákazníkem svatební agentury m ţe být v podstat  kdokoli. Tyto sluţby m ţe 

poţadovat muţ i ţena. Zákazníkem také m ţe být svobodný, rozvedený či ovdov lý 

člov k. I p esto nejvýznamn jší zákazníkem agentury jsou mladí lidé, které čeká první 

svatba v ţivot . To potvrzují i následující dva grafy: 

Graf číslo dv  zobrazuje ročníky muţ , kte í m li sňatek v roce 2012. Počet svateb u 

muţ , kterým je mezi 17 a 23 lety je minimální. Svatby začínají nar stat u muţ  ve 

v ku 26 let a starší. V roce 2012 byl nejsiln jším ročníkem narození 1řŘ2. Poslední 

ročník uvedený v grafu naznačuje muţe ve v ku 42 let a starší, u kterých počet svateb 

dosáhl p esn  čísla Ř241. 

 

Graf č. 2: S atky podle narození snoubenc  – ţenich v roce Ň01Ň ĚZdroj: ČSÚ, Ň01Ňě 
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Graf číslo dv  zobrazuje počet ţen, které se vdávaly v roce 2012. I zde se potvrzuje, ţe 

silným ročníkem byl 1řŘ4. 

 

Graf č. 3: S atky podle narození snoubenc  – nev sta v roce Ň01Ň ĚZdroj: ČSÚ, Ň01Ňě 

Z graf  m ţeme íci, ţe nejvýznamn jší v kovou kategorií a tedy potenciálním 

zákazníkem jsou lidé mezi 25 aţ 35 lety.  

Pr m rný v k snoubenc  neustále nar stá, jak ukazuje tabulka níţe. D vodem je 

p edevším prodlouţení studijního ţivota. V tšina mladých lidí v dnešní dob  pokračuje 

po st ední škole na vysokou školu, a tím se posunuje v k, kdy mladí lidé začínají 

pracovat. Další p íčinou je i rozší ení cestování do zahraničí ať uţ kv li studijním 

zkušenostem či pracovn . Po studiích a cestování si teprve začínají hledat práci a snaţí 

se zabezpečit sv j ţivot prestiţní a stabilní prací s vidinou stálého p íjmu. ůţ poté 

začnou myslet na rodinu, vlastní bydlení a osamostatn ní se. Toto rozhodnutí v tšinou 

doprovází práv  sňatek s partnerkou či partnerem.  

Tab. č. 15: Pr m rný v k snoubenc  – 1. s atek ĚZdroj: ČSÚ, Ň01ňě 

Rok V k u muţ  V k u ţen 

1992 24,8 22,6 

2002 29,7 27,3 

2012 32,3 29,6 
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sluţby svatební agentury. Ta m ţe klient m ušet it mnoho času se za izováním svatby. 

ůgentura tedy p edstavuje pro zákazníka jistou pohodlnost. Krom  času m ţe ušet it i 

náklady, zajistit bezstarostný pr b h svatby a p inést netradiční nápady a dekorace. 

3.4.1 Marketingový pr zkum 

V rámci analýzy zákazník  jsem provedla marketingový pr zkum v podob  on-line 

dotazníku. Dotazník jsem rozeslala pomocí e-mailu a sociálních sítí. Jeho p esnou 

strukturu m ţete nalézt v p íloze č. 3. Dotazník zobrazilo p esn  26Ř lidí, z toho 168 

lidí jej vyplnilo.  

Dotazník obsahoval celkem deset otázek. Vypln ní všech otázek bylo pro respondenty 

povinné. Struktura otázek byla krátká, v cná s jasnými odpov ďmi. Pom rn  velké 

procento nevypln ní dotazníku či jeho opušt ní Ě37%ě m ţe sv dčit o tom, ţe 

respondenti neprojevují zájem o tuto problematiku. 

3.4.1.1 Výsledky pr zkumu 

1.  Otázka - pohlaví? 

První poloţená otázka se týkala pohlaví respondent . Ze 16Ř respondent  mi 

odpov d lo 130 ţen a 3Ř muţ . Tato struktura se dala očekávat, protoţe otázka svatby 

zajímá obecn  spíše ţeny. 

2.  Otázka – v k? 

Touto otázkou jsem si roz adila respondenty podle jejich v ku. Nejmladšímu 

respondentovi bylo pouze 17 let a nejstaršímu bylo 64 let. Nejsiln jší skupinou, která 

dotazník vyplňovala, byli lidé mezi 21 a 25 lety. Další v kové kategorie m ţete vid t na 

grafu níţe, kde jsem si respondenty roz adila do skupin, dle jejich v ku. 

 

Graf č. 4: V k respondent  ĚVlastní zpracováníě 
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3.  Otázka – rodinný stav? 

V této otázce jsem se zajímala o to, zda jsou respondenti svobodní, zasnoubení, nebo jiţ 

provdaní. 140 lidí zastupovalo skupinu svobodných, zasnoubených odpov d lo Ř 

respondent  a zbylých 20 bylo ve svazku manţelském. P esnou strukturu vyjád enou 

v procentech m ţete vid t na grafu č. 7. 

 

Graf č. 5: Rodinný stav respondent  ĚVlastní zpracováníě 

4.  Otázka – zda plánují svatbu? 

V této otázce jsem p eváţn  od svobodných lidí cht la zjistit, zda v bec p emýšlí o tom, 

ţe by n kdy m li svatbu. Tato otázka je jednou z rozhodujících pro zaloţení svatební 

agentury, jelikoţ zjišťuje zájem lidí o svatby. Krom  20 respondent , kte í v p edchozí 

otázce odpov d li, ţe jsou ve svazku manţelském, mi 142 respondent  odpov d lo, ţe 

by svatbu jednou určit  cht li. Pouze 6 z nich odpov d lo, ţe se nikdy necht jí brát. 

 

Graf č. 6: Plán svatby do budoucna ĚVlastní zpracováníě 

5.  Otázka – Investice? 

P esn ji se tato otázka zabývala tím, kolik by respondenti byli ochotni investovat do své 
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Ř5 respondent  zvolilo moţnost bě tedy mezi 50 0001 K aţ 100 000 Kč. Jedná se o 

st edn  velkou svatbu v dnešní dob  standardního typu. Pokud respondenti zvolili 

moţnost aě, tedy cena do 50 000 Kč, jde o menší svatbu pouze s rodinou a pár p áteli. 

Tuto variantu zvolilo 5Ř lidí. Domnívám se, ţe tato skupina lidí by nezvolila sluţby 

svatební agentury. To stejné by platilo u 4 lidí, kte í zvolili poslední moţnost, ţe svatbu 

necht jí. Velmi zajímavou skupinou pro svatební agenturu by byli respondenti, kte í 

vybrali variantu cě a dě, coţ bylo p esn  21 respondent .  

 

Graf č. 7: Investice ĚVlastní zpracováníě 

6.  Otázka – zájem o sluţby svatební agentury? 

Šestá otázka sm ovala konkrétn  k tomu, jaký je mezi respondenty zájem o sluţby 

svatební agentury a zda by si svatební agenturu zvolili. Odpov ď ano označilo 23 osob. 

Pom rn  vysoké číslo bylo u odpov di druhé Ětuto moţnost zvaţuji, záleţelo by na 

cen ě a to p esn  102 respondent . Variantu, kdy lidé nemají zájem a tyto sluţby zvolilo 

43 lidí Ětedy mén  neţ 30% z dotázaných osobě. 

 

Graf č. 8: Zájem o sluţby svatební agentury ĚVlastní zpracováníě 
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7.  Otázka – sluţby svatební agentury? 

V této otázce jsem provád la segmentaci zákazník  dle konkrétn  nabízených sluţeb. 

Zajímalo m  p edevším, kolik lidí by m lo zájem o za ízení celé svatby „na klíč“. O 

tuto sluţbu by m lo zájem 65 respondent . Dále jsem zvolila dv  další varianty sluţeb a 

to za ízení svatebního ob adu, a za ízení svatebního ob adu i hostiny. Celkem m lo o 

tyto částečné sluţby zájem p esn  Ř4 lidí. Poslední čtvrtou moţností bylo napsání 

vlastního komentá e, co by si lidé p áli, nebo jejich jiný názor. Zde jsem se nedozv d la 

nic podstatného. Byly zde poţadavky v podob  odborné asistence a rad od agentury, 

za ízení pouze hostiny a poslední skupinou byli lidé, kte í by o tyto sluţby zájem 

nem li. 

 

Graf č. 9: Rozd lení sluţeb svatební agentury ĚVlastní zpracováníě 

8.  Otázka – provize agentu e? 

Tato otázka se zam ovala na to, kolik by byli lidé ochotni zaplatit svatební agentu e. 

Op t bylo moţné zvolit pouze jednu odpov ď. 

11ř lidí zvolilo moţnost a) nebo b), kde se ceny pohybují od 5 000 Kč do 15 000 Kč. 32 

respondent  by byli ochotni zaplatit od 15 0001 Kč do 20 000 Kč a 7 respondent  od 

20 001 Kč a více. Poslední variantu eě vybírali lidé, kte í svatbu necht jí, nebo kte í by 

necht li vyuţít sluţby svatební agentury. 

 

Graf č. 10: Provize ĚVlastní zpracováníě 
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9.  Otázka – velikost svatby? 

P edposlední otázka se týkala velikosti svatby, tedy zda lidé plánují, nebo jiţ m li, 

malou, st ední či velkou svatbu. Op t byla v této otázce moţnost, která se týkala 

respondent , kte í svatbu neplánují. P esn  polovina z nich, tedy Ř4 lidí vybrala 

moţnost st edn  velké svatby. Tato varianta odpov di se propojila a doplnila s otázkou 

č. 5, kdy 51% respondent  plánuje svatbu v rozmezí 50 000 Kč aţ 100 000 Kč. Po 6 

respondentech m li odpov di, které se týkaly velké svatby a ţádné svatby. Zbytek 74 

respondent  zvolilo odpov ď a) malá svatba. 

 

Graf č. 11: Velikost svatby ĚVlastní zpracováníě 

10.  Otázka – očekávání od svatební agentury? 

V poslední otázce jsem provád la pr zkum, co lidé očekávají od svatební agentury. 

Tedy co by jim p inesla navíc? Mohli vybrat jednu nebo více odpov dí.  Byly vybrány 4 

základní odpov di – úspora času, náklad , netradiční nápady, bezstarostný pr b h 

svatebního dne. V poslední variant  m li respondenti moţnost napsat vlastní názor.  

Nejvíce je očekávána úspora času, hned v záp tí bezstarostný pr b h, netradiční nápady 

a aţ nakonec úspora náklad . 

 

Graf č. 12: P ínosy a očekávání od svatební agentury ĚVlastní zpracováníě 
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3.4.1.2 Vyhodnocení marketingového pr zkumu 

Z marketingového pr zkumu jsem se dozv d la mnoho pot ebných a d leţitých 

informací, které budu moci vyuţít a zohlednit v návrhové části diplomové práce.  

Nejčast jším respondentem byly ţeny. Na dotazník odpov d lo p esn  130 ţen. Je tedy 

z ejmé, ţe téma svateb zajímá p eváţn  ţeny, na které je pot eba se zam it a dob e je 

oslovit. Nejčast jší v kovou kategorií, která odpovídala na dotazník, byla v rozmezí 21 

– 25 let. Dle zpracovaného pr zkumu trhu se však nejčast ji berou páry, kterým je 

okolo 30 let, a proto je nutné zacílit p eváţn  na tuto v kovou skupinu lidí. Dále je 

nutné se zam it na svobodné Ěči zasnoubenéě páry, kte í plánují st edn  velkou aţ 

velkou svatbu a jsou ochotni do ní investovat okolo 100 000 Kč. Nejd leţit jší otázkou 

pro zaloţení svatební agentury je problematika provize. Je nutné p edem zákazníka 

seznámit s tím, kolik by agentu e alespoň orientačn  zaplatil. Mnoho respondent  

odpov d lo, ţe moţnost vyuţití sluţeb agentury zvaţuje, ale záleţelo by p edevším na 

cen . Nejčast ji jsou ochotni agentu e zaplatit na provizích mezi 10 000 Kč aţ 15 000 

Kč. Z dotazníku také vyplynulo, ţe je svatební agentura pro zákazníka p ínosem 

z hlediska bezstarostného pr b hu svatebního dne, netradičních nápad  a úspory času. 
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3.5 SWOT analýza 

Tab. č. 16: SWOT analýza ĚVlastní zpracováníě 

 
Pomocné 

Dosaţení cíle 

Škodlivé 

Dosaţení cíle 

V
ni

t
ní

 p
ro

st
ed

í 

A
tr

ib
u

ty
 o

rg
a
n

iz
a
ce

 SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

 Osobní p ístup,  kvalitní dodavatelé,  profesionální tým,  komplexní sluţby,  konkurenceschopnost – jedinečná 
nabídka sluţeb,  pronájem. 

 

 Nov  začínající agentura,  slabé vztahy s dodavateli,  počáteční výdaje na zaloţení,  minimální trţní podíl,  nízké pov domí zákazník  o 
existenci agentury. 

 

V
n

jš
í p

ro
st

ed
í 

ů
tr

ib
ut

y 
ok

ol
í 

P ÍLEŢITOSTI HROZBY 

 Niţší počet konkurence,  zvyšující se rozpočet svateb,  časové vytíţení zákazník ,  nestálost počasí,  rozší ení p sobnosti nad rámec 
Jihomoravského kraje. 

 Nesprávn  nastavené 
podmínky s dodavateli,  nízký zájem klient ,  boj s konkurencí,  neúčinný marketing,  nízké trţby,  vysoké náklady,  sezónnost,  nízká sňatečnost,  malá poptávka. 

Silné stránky 

Všechny zmín né silné stránky v tabulce naše agentura bude moci zajistit. ůgentura 

bude nabízet komplexní sluţby včetn  nových doprovodných sluţeb. K úsp chu jist  

dopom ţe i profesionální a osobní p ístup ke klient m. Významným aspektem bude 

správný výb r dodavatel , kte í budou poskytovat své sluţby a výrobky. Kvalitní sluţby 

od dodavatel  společn  se sluţbami samotné agentury zajistí komplexnost sluţeb, které 

budou nabízeny. 

Slabé stránky 

Slabé stránky jsou protikladem silných stránek. ůgentura bude p sobit na trhu zcela 

nov , coţ doprovází neznalost zákazník  na trhu. Bude tedy pot eba zajistit dobrý a 

účinný marketing, který vytvo í pov domí o agentu e a p ivede nové zákazníky. Dále 
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bude pot ebné vybudovat s dodavateli kvalitní vztahy, které budou zajišťovat snadn jší 

domlouvání nastavených obchodních podmínek apod.  

P íleţitosti 

V dnešní dob  nejsou svatby pouze o zavedených tradicích, ale kaţdý pár se snaţí 

n čím odlišit, či vyniknout. S tím souvisí i neustále se zvyšující počet svateb, které se 

svým rozpočtem vyšplhají aţ k 100 000 Kč. Jelikoţ je naplánování celé svatby pom rn  

časov  náročné, je pro pár výhodné obrátit se práv  na svatební agenturu, která díky 

svým zkušenostem a dodavatel m svatbu za ídí. Tyto sluţby na Jiţní Morav  poskytuje 

p eváţn  p t agentur. Vzhledem k počtu uspo ádaných svateb za jeden rok na tomto 

území, který se pohybuje okolo 5 000 svateb, se na trhu vyskytuje velký potenciál. 

Nep ízeň počasí je další p íleţitostí agentury v podob  pronájmu párty stanu, který bude 

agentura poskytovat. Další p íleţitostí je i rozší ení p sobnosti z Jihomoravského kraje 

do dalších kraj  České republiky. 

Hrozby 

Nejv tší hrozbu p edstavuje nízký zájem klient  o sluţby poskytované agenturou. Je 

nutné brát v úvahu fakt, ţe počet sňatk  se dlouhodob  stále sniţuje. V p ípad  nízkého 

zájmu o tyto sluţby, či výb ru konkurenční agentury, bude velký problém pokrýt 

veškeré výdaje spojené se zaloţením a dalším chodem agentury. Je tedy pot eba 

sledovat vývoj na trhu a snaţit se zajistit dostatečnou poptávku pomocí marketingu. Do 

karet agentu e nenahrává ani sezónnost konání svateb, která se pohybuje v rozmezí 

m síc  b ezen aţ zá í. 
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY 

4.1 Zaloţení agentury 

Svatební agenturu budou zakládat dv  spolupracující osoby samostatn  výd lečn  činné 

Ědále OSVČě, kterými jsou Bc. Martina Mohelská a Bc. Michaela Valoušková. D íve 

mezi sebou ţivnostníci vţdy uzavírali smlouvu o sdruţení, avšak 1. 1. 2014 p išel 

v účinnost nový občanský zákoník, který pojem sdruţení bez právní subjektivity 

p ejmenovává na společnost. Písemnou formu smlouvy o podnikání nový občanský 

zákoník nevyţaduje, ovšem p i zaloţení svatební agentury smlouva sepsána bude. Dále 

budou OSVČ vkládat do společnosti majetek, je tedy nutné podepsat dle zákona soupis 

vklad . Správu a kontrolu společnosti budou OSVČ provád t samostatn  bez t etí 

osoby. O všech účtech a p ehledech majetku se budou ţivnostníci navzájem informovat 

ĚKUČEROVÁ, 2013ě. 

Náklady na zaloţení ţivnostenského oprávn ní se budou týkat pouze Bc. Michaely 

Valouškové. Bc. Martina Mohelská jiţ ţivnostenské oprávn ní vlastní. Je tedy pot eba 

zaloţení pouze jednoho ţivnostenského oprávn ní, které se bude týkat ţivnosti volné. 

Po vypln ní registračního formulá e na ţivnostenském ú adu zaplatíme 1 000 Kč. Dále 

je pot eba provést ohlašovací povinnost k p íslušnému finančnímu ú adu, zdravotní 

pojišťovn , správ  sociálního zabezpečení a ú adu práce (PODNIKATEL, 2014). 

Je tedy zjevné, ţe zaloţení ţivnosti je finančn  nenáročné a pom rn  jednoduché. 

Nejvíce času zabere pouze ohlášení o zaloţení na p íslušných ú adech. 

Po vzájemné dohod  bude agentura nést název MM wedding. 

4.1.1 Vklady ţivnostník  

Ţivnostník Bc. Martina Mohelská vloţí nepen ţní vklad v podob  automobilu značky 

Octavia Combi 1.9 TDI. Současná hodnota tohoto automobilu činí 200 000 Kč. Tato 

hodnota byla zjišt na dle porovnání cen nabízených automobil  se stejnými parametry 

Ěpočet najetých kilometr , rok stá í vozidla, výbavaě. 

Ţivnostník Bc. Michaela Valoušková vloţí do agentury taktéţ částku 200 000 Kč, která 

bude v pen ţní form . Tyto peníze nebudou ihned vyuţity, ale budou slouţit jak 
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finanční polštá  pro p ípad, kdy agentura nebude zaznamenávat pozitivní vývoj své 

ekonomické činnosti.  

4.2 Marketingový mix 

Marketingový mix stanovuje produktovou strategii a produktové portfolio. Skládá se ze 

tzv. 4P, tato zkratka vyjad uje čty i základní sloţky, které pochází origináln  

z angličtiny a t mi jsou product, price, place a promotion.  

4.2.1 Produkt (Product) 

Tato sloţka marketingového mixu se zabývá tím, co a komu bude svatební agentura na 

trhu nabízet. 

Prioritou svatební agentura bude p edevším nabídka sluţeb v oblasti za izování svateb 

„na klíč“. Ovšem aby agentura nebyla závislá pouze na zájmu klient  v této oblasti, 

bude také nabízet i r zné p edm ty a doplňky, které ke svatb  pat í, či jsou pro svatby 

praktické. 

Svatba „na klíč“ 

Tato sluţba by zahrnovala vše, co ke kaţdé svatb  neodmysliteln  pat í. M ţeme sem 

za adit nap íklad výb r a sjednání místa pro svatební ob ad i svatební hostinu, zajišt ní 

prstýnk , šat  a obleku, kv tinové výzdoby, objednání vizáţistických sluţeb, dekorací, 

hudby, fotografa, kameramana, tisk svatebních oznámení, koordinaci svatebního dne, 

zajišt ní cukroví a dort , dopravy svatebčan  apod. 

Hlavní sluţbou, kterou agentura bude poskytovat je za ízení svatby tzv. „na klíč“. ůby 

se odlišila od konkurence na trhu, bude tato sluţba dále rozd lena do t í základních 

kategorií, kterými jsou: 

1. za ízení malé svatby „na klíč“ – tím je myšlena svatba, za kterou zákazníci 

zaplatí p ibliţn  do 50 000 Kč.  

2. Za ízení st edn  velké svatby „na klíč“ – zde se očekává, ţe svatba finančn  

vyjde mezi 50 001 Kč aţ 100 000 Kč. 

3. Za ízení velké svatby „na klíč“ – do této kategorie budou spadat všechny ostatní 

svatby, které budou stát více neţ 100 001 Kč. 
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Toto rozd lení sluţeb bylo učin no hned z n kolika d vod . Prvním d vodem je ten, ţe 

mnoho svatebních agentur nabízí za ízení nap íklad pouze svatebního ob adu, svatební 

hostiny apod. Samoz ejm  nabízí i za ízení celé svatby „na klíč“, ale tato sluţba 

podn cuje myšlenku k tomu, ţe se jedná o velkou, početnou a drahou svatbu. Druhým 

d vodem rozd lení sluţeb práv  tímto zp sobem, byly výsledky z uskutečn ného 

dotazníku. 43 % respondent  odpov d lo, ţe si p ejí pouze malou svatbu do 50 000 Kč 

a nejv tší skupina respondent  50 % byla v kategorii st edn  velké svatby. Proto by 

bylo dobré, kdyby se agentura odlišila a nabízela svatbu „na klíč“ i pro lidi, kte í 

neplánují velkou svatbu, ale p esto by rádi sluţeb agentury vyuţili. 

 Doprovodné sluţby 

Agentura by dále nabízela další p idruţené sluţby, které by ji odlišovaly od stávajících 

agentur a které by zajišťovaly konkurenceschopnost. Sem m ţeme za adit tyto sluţby: 

 šití svatebních šatů na zakázku – kaţdá nev sta by mohla zvolit variantu naší 

krejčové a nechat si ušít šaty originální šaty p ímo na sebe. Nev sta si m ţe 

vybrat tvar šat , látky a doplňky. Výhodou této sluţby by bylo, ţe bychom šaty 

mohli posléze odkoupit a pouţívat je na další svatby pro nev sty, které rad ji 

zvolí p jčení šat . Tím bychom si vytvo ili vlastní zásobu svatebních šat  a 

agentura by nemusela být tolik závislá na stávajících svatebních salonech a 

jejich výb ru. 

 Grafický návrh pozvánek – pár si m ţe dle svého p ání vymyslet vlastní 

originální pozvánky na svatbu a naše agentura by jim vytvo ila grafický návrh a 

po vzájemné konzultaci jejich p ání zrealizovala. Pro realizaci této sluţby by 

bylo vyuţito externího grafika formou outsourcingu. 

 Internetové stránky – snoubenci mohou na stránkách uvést místo konání ob adu, 

místo konání svatební hostiny, časový harmonogram, kontakty, informace o 

doprav , darech apod. Je moţné vytvo it knihu návšt vník , ve které mohou 

pozvaní hosté potvrdit svou účast. Jedná se tedy o velkou časovou úsporu a také 

úsporu náklad . Postačí natisknout pouze pozvánky na svatbu a svatební 

hostinu, kde se uvedou konkrétní internetové stránky a veškeré další informace 

se dozví práv  tam.  
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 Předměty na zakázku – kaţdou svatbu m ţeme ozvláštnit nap íklad šerpou pro 

nev stu, zdobením ţidlí pomocí stuh s potisknutými jmény svatebčan . Dále 

bychom nabízeli pískované svatební skleničky s vlastním návrhem dle klient .  

 Právní služby – tato sluţba zahrnuje nabídku zajišt ní p edmanţelské smlouvy a 

vy ešení majetkových pom r . 

 Zorganizování svatby v zahraničí – by zahrnovalo p edevším administrativní 

náleţitosti, které jsou nutné pro vy ízení v p ípad , kdy pár zvolí svatbu 

v zahraničí nap íklad v n které z exotických zemí. Dále zajišt ní ubytování, 

letenek, časového harmonogramu, fotografa a sv dk . 

 Moderátor + DJ – agentura by v p ípad  zájmu byla schopná zajistit kvalitního 

moderátora, který celý večer bude provázet reprodukovanou hudbou a bude se 

starat o zábavu. Jednalo by se o levn jší variantu oproti ţivé hudb . 

 Zajištění doprovodného programu – p i večerní zábav  by mohlo prob hnout 

vystoupení v podobn  ohňové show, která probíhá venku a UV show, která je 

orientována p eváţn  do interiér . 

P jčovné 

V rámci této sluţby by agentura poskytovala zap jčení n kterých v cí ze svého 

sortimentu. ůgentura plánuje nákup velkého párty stanu, který bude pronajímat pro 

svatby konané venku. Svatby odehrávající n kde v p írod  mimo civilizaci, či po ádné 

zázemí jsou v dnešní dob  v oblib .  To sebou nese jisté riziko. V tšinou se datum 

svatby stanovuje s určitým p edstihem. I kdyţ snoubenci v dí, ţe jejich datum svatby 

bude v pr b hu letních m síc , na počasí se spolehnout nemohou. Je tedy pouze na nich 

zda zariskují a budou doufat, ţe jim vyjde krásné počasí, nebo mohou zvolit variantu 

zap jčení velkého párty stanu. Jedná se o velmi praktickou záleţitost, která problémy 

s počasím zaručen  vy eší.  

ůgentura by zakoupila párty stan o velikosti 6 x 12 metr . Cena tohoto stanu s DPH činí 

38 370 Kč. Kapacita takového stanu je aţ pro 100 osob. 
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4.2.2 Cena 

Svatba „na klíč“ 

Svatební agentura zvolila jinou strategii stanovení ceny za své sluţby oproti 

analyzované konkurenci. Nebude členit své sluţby na za izování ob adu, ob adu a 

hostiny či celé svatby na klíč. Rozhodla se nabízet za ízení vţdy celé svatby na klíč. 

Člen ní zákazník  bude tvo eno dle velikosti svatby klient . Jsou zvoleny t i základní 

kategorie a to: 

 za ízení malé svatby – celková cena za svatbu se bude pohybovat okolo 50 000 

Kč. 

 Za ízení st edn  velké svatby – zde bude cena mezi 50 001 aţ 100 000 Kč. 

 Za ízení velké svatby – tento balíček bude zahrnovat svatby, které finančn  

vyjdou od 100 001 Kč a více. 

ůgentura p edpokládá, ţe za ízení malé svatby bude časov  mén  náročné. Klienti 

budou spolupracovat a v rámci dodrţení maximální moţné částky budou mít jiţ 

navrţeny n které poţadavky. Základní prioritou bude za menší finanční obnos 

zorganizovat krásnou svatbu.  

St edn  velká svatba bude pro za ízení náročn jší. Bude tedy pot eba i více konzultací 

s klienty, kte í nebudou mít natolik konkrétní p edstavu. Svatební servis tedy bude více 

o nápadech a doporučeních agentury, dle p ání zákazníka.  

Velká svatba bude poţadovat vysoké časové nároky. Takové svatby se v tšinou účastní 

mnoho host  a je tedy organizačn  náročná. P edpokladem bude poskytnutí tzv. volné 

ruky od zákazník . Za ízení tohoto typu svatbu bude poţadovat i více osobních sch zek 

s klienty a vše s nimi d kladn  konzultovat.  

Bude také záleţet na samotných klientech, jak vysoká bude jejich vlastní aktivita pro 

za izování svatebního dne. 

Tab. č. 17: Ceník svateb na klíč ĚVlastní zpracováníě 

Malá svatba St edn  velká svatba Velká svatba 

max. 5 konzultací max. Ř konzultací max. 10 konzultací 

provize 8 % provize 10 % provize 10 % - 15 % 
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Ceny doprovodných sluţeb 

Všechny ceny níţe uvedených sluţeb jsou závislé na tom, jak bude náročné jejich 

zpracování podle konkrétních poţadavk  klient . Je proto nutné brát ceny pouze jako 

základní a mohou se dle určité nabídky lišit. 

Šaty na zakázku – ačkoliv se to nezdá, je varianta šití šat  p ímo na nev stu levn jší 

záleţitostí oproti klasickému zap jčení. Cena se odvíjí od pouţitých látek, náročnosti 

st ihu, zvolených doplňk  a v neposlední ad  práce samotné krejčové, která je prozatím 

vyčíslena na 1Ř0 Kč za jednu hodinu práce z toho 20 Kč jsou brány jako provize 

agentu e. Takové šaty je moţné ušít od 2 000 Kč aţ po n kolik desítek tisíc. Orientační 

cena šat , na které budou pouţity kvalitní látky, zvolen náročn jší st ih a zaberou okolo 

40 hodin práce krejčové se pohybuje okolo Ř 000 Kč aţ 13 000 Kč. 

Grafický návrh pozvánek – vzhled pozvánek bude záleţet p edevším na p ání klient . 

Grafik zpracuje podklady a p enese je do originálního vlastního návrhu pozvánek. 

P edloţený návrh bude s klienty konzultován. V p ípad  jakýchkoli zm n je moţné 

pozvánky upravit a aţ poté natisknout. Cena zpracování grafického návrhu pozvánek se 

bude pohybovat okolo 1 000 Kč, z toho provize činí 10 %. 

Internetové stránky – vytvo ení vlastních internetových stránek pro konání svatebního 

dne by obsahovalo náklady na zaloţení domény, které se pohybují okolo 150 Kč a 

provize agentu e, která stránky vytvo í. Cena této sluţby včetn  zaloţení domény se 

bude pohybovat od 1 000 Kč, dle náročnosti zpracování internetových stránek. 

Právní služby – právní sluţby budou poskytovány extern  pouze pro klienty, kte í si 

tuto sluţbu vyţádají a budou mít zájem o sepsání p edmanţelské smlouvy. Cena této 

sluţby se pohybuje okolo 3 000 Kč bez DPH, v této cen  je zahrnuta částka povinného 

zápisu do seznamu p edmanţelských smluv. Konečná cena by se odvíjela od náročnosti 

ešeného p ípadu a její stanovení je individuální. Uvedená cena je op t orientační, 

pokud by bylo majetkové vyrovnání sloţité a zahrnovalo by nap íklad i nemovitosti, 

byla by cena vyšší. 

DJ + moderátor – pokud klienti zvolí místo ţivé hudby reprodukovanou, budeme mít 

k dispozici našeho vlastního moderátora. Cena této sluţby je vyčíslena na 4 000 Kč za 

celý večer pro lokalitu Brno a jeho blízké okolí. V této cen  je jiţ započtena provize 
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agentu e, která je vyčíslena na 500 Kč. Pokud bude ob ad mimo Brno, do ceny se 

p ipočte sazba za 1 km a to 5 Kč. 

Předměty na zakázku – budou obsahovat p edevším šerpy, které mohou být vyuţity jak 

potisknuté pro nev stu na rozloučení se svobodou, nebo nepotisknuté, jako dekorace. Je 

mnoho zp sob  vyuţití šerp, záleţí pouze na kreativit . Na výb r jsou t i druhy šerp – 

taftová, atlasová a t pytivá. Odlišují se kvalitou, a proto jsou i r zné ceny, které 

naleznete níţe v ceníku. Další p edm ty jsou pískované skleničky. Na výb r jsou t i 

druhy, ale je moţné zvolit tém  jakýkoli typ skleničky dostupný na trhu, které lze 

napískovat. Dodavatelem skleniček pro agenturu je společnost Glass Line, s. r. o., která 

má dlouholeté zkušenosti s dekorací skla a spolupracuje pouze s českými 

renomovanými sklárnami, jako jsou Crystalite Bohemia či Crystalex. Tím je zaručena 

kvalita dodávaných skleniček. 

Tab. č. 18: Ceník šerp ĚVlastní zpracováníě 

 

 

Tab. č. 19: Ceník skleniček za 1 kus ĚVlastní zpracováníě 

Doprovodný program – v doprovodném programu je zahrnuto vystoupení skupiny 

Spiritus Dracus, která se jiţ mnoho let v nuje ohňovým show a v interiérech vystupuje s 

UV show. Cena ohňových show vyjde na 6 000 Kč a cena UV show 5 000 Kč. Jelikoţ 

se jedná o skupinu z Pelh imova, bude účtována i cena za dopravu na místo svatby. Ve 

zmín né cen  je jiţ účtována provize v částce 600 Kč. 

Svatba v zahraničí – tato sluţba je zamýšlena do budoucna v horizontu jednoho roku. 

Jednalo by se p eváţn  o zajišt ní všech pot ebných dokument , které je nutné odevzdat 

p íslušným ú ad m v České Republice. Dále zajišt ní ubytování v hotelu, letenky, 

Druh Cena 1 ks 

Taftová šerpa 190 Kč 

ůtlasová šerpa 24ř Kč 

T pytivá šerpa 24ř Kč 

Pískování Sklenička Wine  Sklenička Whiskey Sklenička Gala 

Text 137 Kč 126 Kč 132 Kč 

Text s obrázkem 145 Kč 134 Kč 140 Kč 
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fotografa a harmonogramu na zvoleném míst  svatby. Prozatím s tímto typem sluţby 

nemáme ţádné zkušenosti, a proto se bude zavád t s menším zpoţd ním včetn  určení 

ceny za tuto sluţbu. 

Pronájem párty stanu 

Cena pronájmu párty stanu by činila 6 500 Kč na dobu 3 dn . Tato doba je stanovena na 

3 dny z tohoto d vodu – první den se stan dopraví na místo určení a postaví. Druhý den 

je den konání svatby. T etí den je vyčlen n na sloţení stanu a odvoz z místa konání. 

4.2.3 Místo 

Svatební agentura bude vyuţívat dv  základní distribuční místa. Prvním z nich bude 

kancelá , která se bude nacházet ideáln  v centru Brna nebo jeho blízkého okolí 

s dobrou dostupností m stské hromadné dopravy i parkovacích stání. Prozatím agentura 

nemá ve vlastnictví ani v pronájmu ţádný komerční prostor. Bude se tedy muset po 

takovém míst  poohlédnout. Dle pr zkumu trhu se vyskytuje mnoho nabídek pronájm , 

avšak ne kaţdý splňuje všechny stanovené podmínky. Stanovené parametry jsou 

následující: plocha kancelá e 40 – 60 m2, sociální za ízení, dobrá dostupnost, moţnost 

parkování, cena pronájmu 6 000 aţ 10 000 Kč včetn  poplatk  za energie. Pr m rná 

cena nabídek se pohybuje od 6 000 Kč a více.  

Prostor kancelá e bude vybaven základními kancelá skými pot ebami, jako jsou: 

kancelá ský nábytek, počítač, ţidle, sedačka, konferenční stolek, v šák apod. Konkrétní 

vybavení bude specifikováno a dolad no, dle konkrétního výb ru kancelá e. Celková 

cena vybavení je podrobn  zobrazena ve finanční části diplomové práce. 

Kancelá  v centru Brna bude slouţit p edevším pro osobní sch zky s klienty. Celý 

prostor bude p sobit tak, aby se zákazníci cítili p íjemn  a vše navodilo svatební 

atmosféru. Budou zde vystavovány konkrétní návrhy variant dekorací, dále budou moci 

nahlédnout do fotoknihy, která bude vizitkou práce našich fotograf  apod. Výzdoba 

interiéru bude primárn  v bílé barv  a další doplňky budou slad ny dle aktuálních 

barevných trend . 

Druhým distribučním místem budou internetové stránky agentury. V dnešní moderní 

dob , kdy lidé nakupují, hledají a shán jí tém  vše na internetu, jsou stránky nutnou 

podmínkou. K tomuto účelu jiţ byla zakoupena doména pod názvem 
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www.MMweddign.cz u poskytovatele domén Forpsi.cz. Částka této domény činila 151 

Kč. Znamenala prozatím zanedbatelnou investici. Podstatn  v tší částku bude muset 

agentura vynaloţit na vytvo ení stránek. Velký d raz bude kladen na grafický vzhled 

stránek, který musí zákazníky na první pohled zaujmout. Prioritou budou jednoduché, 

„čisté“ a uţivatelsky nenáročné prost edí internetových stránek. P edb ţná kalkulovaná 

cena na vytvo ení stránek od profesionál  bude činit okolo 10 000 Kč. 

4.2.4 Propagace 

Propagace bude probíhat formou internetu a letáčk . Nejd leţit jším propagačním 

kanálem je sociální síť facebook, kde bude vytvo en profil agentury. Zde se lidé dov dí 

veškeré informace, budou zde umíst ny fotografie a samoz ejm  odkaz na internetové 

stránky agentury. Je d leţité získat mnoho zájemc , kte í budou sledovat facebookové 

stránky. Proto je nutné být zde velmi aktivní, dávat stále nové a zajímavé p ísp vky, 

které lidi zaujmou. Facebook je d leţitým marketingovým kanálem, který je t eba 

vyuţít, dokud má stále tak velkou popularitu. 

Letáčky budou umíst ny u smluvních dodavatel  naší agentury, tzn. v kv tiná ství, 

p jčovn  šat , prodejn  prstýnk , kade nickém salonu apod.  

Dalším propagačním místem se stane účast na r zných veletrzích, které se zam ují na 

svatební tematiku. Takových veletrh  existuje jiţ mnoho, konají se v galeriích, 

obchodních centrech i na zámcích, kde se v letních m sících konají svatby. Zde 

m ţeme zaujmout osobn  a propagovat všechny naše nabízené sluţby. 

4.3 Spolupráce s dodavateli 

Jelikoţ se agentura teprve bude zakládat, nemá dočasn  sjednány ţádné dodavatele. 

V dob , kdy agentura začne vznikat, bude vyjednávat spolupráci s dodavateli. Zam í se 

p edevším na dodavatele v oblasti svateb na klíč. Jedná se o dodavatele sortimentu 

z oblasti kv tiná ství, pronájmu automobil , výroby snubních prstýnk , p jčoven šat  a 

oblek , svatebních dekorací a cateringu. Jako dodavatelé t chto sluţeb a sortimentu 

budou vybírání dodavatelé z oblasti Jiţní Moravy, protoţe práv  zde bude agentura 

p sobit. S dodavateli budou sjednány obchodní podmínky, které budou zaručovat 

kvalitu, upravovat dobu dodání a poskytnutou slevu. Od kaţdého typu sortimentu budou 
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sjednáni dva aţ t i dodavatelé pro p ípad vytíţenosti n kterého z nich a také pro lepší 

vyjednávání podmínek o spolupráci s dodavateli. 
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5 NÁVRH FINůNČNÍHO PLÁNU 

Zpracování finančního plánu tvo í počáteční výdaje na zaloţení agentury, výdaje 

provozního charakteru, finanční leasing, trţby a jejich budoucí vývoj, náklady a jejich 

budoucí vývoj a výpočet zisku to vše je zohledn no pro roky 2014 aţ 2017. V záv ru 

finančního plánu je zobrazen bod zvratu. 

5.1 Výdaje na zaloţení 

V červenci 2014 se agentura rozhodla zaloţit podnikání. V samém počátku se budou 

vyskytovat tyto výdaje: 

 zaloţení ţivnostenského oprávn ní 1x – 1 000 Kč, 

 sepsání smlouvy o podnikání a soupisu vklad  u notá e – 4 000 Kč, 

 zaloţení a vytvo ení internetových stránek – 10 150 Kč, 

 pracovní notebook 2x – 24 000 Kč, 

 účetní program Kastner software – Stereo 2014 – 2 000 Kč. 

Počáteční celkové výdaje pro zaloţení agentury činí 42 150 Kč. V pr b hu tohoto roku 

se dále agentura rozhodla po ídit párty stan za 3Ř 370 Kč, který bude slouţit 

k pronájmu. Dalším provozním nákladem budou pohonné hmoty, které jsou vyčísleny 

pr m rn  na 1 000 Kč za m síc. Celkové výdaje pro rok 2014 budou činit 86 5Ň0 Kč. 

5.2 Výdaje na kancelá  

Teprve v roce 2015 bude agentura za izovat pronájem a vybavení kancelá ských 

prostor. Kancelá  je z provozního hlediska v roce 2014 nepot ebná, jelikoţ agentura 

prozatím nemá ţádné klienty. Očekává se, ţe první svatby budou za izovány v roce 

2015. V následující tabulce jsou vyčísleny náklady na vybavení kancelá e. 
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Tab. č. 20: Náklady na vybavení kancelá e ĚVlastní zpracováníě 

Cena za pronájem kancelá e se očekává okolo Ř 000 Kč včetn  energií. Celkové výdaje 

za pronájem kancelá e na rok 2015 jsou vyčísleny na 96 000 Kč. 

5.3 Provozní náklady 

Mezi další provozní náklady v roce 2015 budou pat it pohonné hmoty a náklady na 

propagaci, ve které budou zahrnuty vizitky, letáčky a účast na veletrzích. Dle pr zkumu 

nabídek trhu tisku vizitek a letáčk  jsou náklady vyčísleny v tabulce následovn : 

Tab. č. 21: Náklady na propagaci ĚVlastní zpracováníě 

Dále by se agentura účastnila r zných svatebních veletrh  po ádaných na Jiţní Morav . 

Zde se po ádají veletrhy o r zných velikostech. Na ty nejznám jší je t ţké se dostat a 

jde o pom rn  nákladnou formu propagace, za to m ţe být velmi úsp šná. Maximální 

částka, kterou je agentura ochotna do veletrh  investovat je 10 000 Kč. V této cen  jsou 

zahrnuty i veškeré poplatky související s účastí na veletrhu. 

Dalším provozním nákladem budou náklady na provoz automobilu, které jsou vyčísleny 

v tabulce. 

Za ízení Cena 

2x pracovní st l 7 000 Kč 

2x kancelá ská ţidle 3 200 Kč 

2x ţidle 3 5Ř0 Kč 

1x sedací souprava 8 000 Kč 

1x konferenční st l 2 500 Kč 

1x tiskárna 2 500 Kč 

svatební výzdoba 5 000 Kč 

kancelá ské pot eby 3 000 Kč 

CELKEM 34 7Ř0 Kč 

Druh Cena/ks Počet ks Cena celkem 

vizitky 1,5 Kč 1 000 1 500 Kč 

letáčky ů5, lesklé 1 Kč 1 000 1 000 Kč 
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Tab. č. 22: Náklady na propagaci ĚVlastní zpracováníě 

Druh nákladu Náklady za rok Ň015 

pohonné hmoty 12 000 Kč 

silniční daň 1 440 Kč 

povinné a havarijní ručení 6 000 Kč 

opravy a udrţování 10 000 Kč 

CELKEM Ňř 440 Kč 

Provozní náklady jsou celkov  na rok 2015 vyčísleny na 41 ř40 Kč. 

5.4 Vývoj trţeb a náklad  

Vývoj trţeb a náklad  bude analyzován pro rok 2015, kdy svatební agentura začne 

oficiáln  podnikat a získávat nové klienty. Trţby budou rozd leny do kategorií na 

za izování svateb, doprovodné sluţby, prodej šerp a skleniček a pronájem párty stanu.  

Počet svateb se bude odvíjet od sezónnosti, která je stanovena od m síce dubna 2015 do 

konce íjna 2015. V tomto období se vyskytuje 66 dn  Ězejména pátky, soboty a n které 

svátkyě, kdy se m ţe uspo ádat svatební den. Pro určení reálných trţeb bude 

p edpokládáno, ţe zcela nebude vyuţita kapacita všech dn , jelikoţ bude agentura nová 

a na trhu existuje konkurence. Reálná p edstava pokrytí trhu bude stanovena na 20 % 

potenciálu agentury. Jedná se tedy o 13 svateb, které agentura za ídí „na klíč“ b hem 

roku 2015. Tyto svatby jsou dále rozd leny do jednotlivých kategorií níţe v tabulce. 
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Tab. č. 23: Vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – Svatby „na klíč“ ĚVlastní zpracováníě 

Nyní budou vyhodnoceny reálné trţby za doprovodné sluţby, které agentura nabízí, a 

jsou více specifikovány v marketingovém mixu. Tabulka zahrnuje objednání 

doprovodných sluţeb pouze pro 13 za izovaných svateb. 

Tab. č. 24: Vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – doprovodné sluţby ĚVlastní zpracováníě 

Posledními doplňkovými sluţbami je prodej šerp a skleniček. Op t jsou trţby počítány 

pro 13 svateb. Lze ale p edpokládat, ţe si tyto produkty mohou objednat i lidé, se 

kterými agentura p ímo nespolupracuje. O tyto produkty je obecn  na trhu velký zájem. 

Celková poptávka m ţe být tedy mnohem vyšší. 

Rok 2015 Malá svatba St edn  velká 

svatba 

Velká svatba Celkem 

Počet svateb 6 5 2 13 

Cena 50 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč  

Provize agentu e 8 % 10 % 12 %  

Provize v Kč celkem 24 000 Kč 50 000 Kč 36 000 Kč  

Marţe 10 % 15 % 17 %  

Marţe v Kč celkem 27 600 Kč 67 500 Kč 44 840 Kč  

Trţby 300 000 Kč 500 000 Kč 300 000 Kč 1 100 000 Kč 

Náklady 248 400 Kč 382 500 Kč 219 160 Kč 850 060 Kč 

Zisk 249 940 Kč  

Rok 2015 Šaty Grafický 

návrh 

Internetové 

stránky 

Právnické 

sluţby 

Moderátor + 

DJ 

Počet ks 2 6 4 2 5 

Cena 7 200 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč 

Trţby 14 400 Kč 6 000 Kč 4 000 Kč 6 000 Kč 20 000 Kč 

Náklady 12 Ř00 Kč 4 Ř00 Kč 600 Kč 5 400 Kč 17 500 Kč 

Provize 20 Kč/hod. 20 % Ř50 Kč 10 % 500 Kč 

Provize v Kč 1 600 Kč 1 200 Kč 3 400 Kč 600 Kč 2 500 Kč 

Celkem zisk 9 ň00 Kč 
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Tab. č. 25: Vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – šerpy ĚVlastní zpracováníě 

Tab. č. 26: Vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – skleničky ĚVlastní zpracování) 

Poslední sluţbou agentury je pronájem velkého párty stanu pro konání venkovních akcí. 

Stan bude určen p eváţn  pro klienty agentury, ale je moţné zap jčit stan i komukoli 

jinému. Lze tedy i u tohoto produktu očekávat vyšší poptávku neţ celkový počet 

za ízených svateb agenturou.  

  

Rok 2015 Šerpy 

Druh Taftová ůtlasová T pytivá 

Počet ks 2 5 6 

Cena/ks 1ř0 Kč 24ř Kč 24ř Kč 

Trţby 3Ř0 Kč 1 245 Kč 1 4ř4 Kč 

Náklady/ks 140 Kč 1řř Kč 1řř Kč 

Provize/ks 50 Kč 50 Kč 50 Kč 

Zisk 100 Kč 250 Kč 300 Kč 

Celkem zisk 650 Kč 

Rok 2015 Skleničky  

Druh Wine Whiskey Gala 

Pískování Text Text + obr. Text Text + obr. Text Text + obr. 

Počet ks 3 7 2 2 5 7 

Cena/ks 137 Kč 145 Kč 126 Kč 134 Kč 132 Kč 140 Kč 

Trţby 411 Kč 1015 Kč 252 Kč 26Ř Kč 660 Kč řŘ0 Kč 

Náklady/ks 6Ř Kč 6Ř Kč 65 Kč 65 Kč 60 Kč 60 Kč 

Provize/ks 6ř Kč 77 Kč 61 Kč 6ř Kč 72 Kč Ř0 Kč 

Zisk 207 Kč 53ř Kč 122 Kč 13Ř Kč 360 Kč 560 Kč 

Celkem 1 řŇ6 Kč 
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Tab. č. 27: Vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – párty stan ĚVlastní zpracováníě 

Rok 2015 Párty stan 

Počet svateb 10 

Cena 6 500 Kč 

Trţby 65 000 Kč 

Náklady 38 370 Kč 

Variabilní náklady na 1 p jčení stanu 1 500 Kč 

Variabilní náklady celkem 15 000 Kč 

Zisk 11 630 Kč 

Celkový zisk ze všech hlavních sluţeb, doprovodných sluţeb, prodeje šerp a skleniček a 

pronájmu párty stanu jsou v reálné variant  vypočítány na 273 446 Kč. Tento zisk je 

tvo en z marţe, kterou si agentura počítá p i zajišťování všech t chto sluţeb. V této 

sum  nejsou tedy zahrnuty reţijní náklady, které souvisí s chodem agentury. Jediným 

nákladem, který je v kalkulacích zohledn n je po ízení párty stanu za cenu 3Ř 370 Kč. 

Do náklad  pro rok 2015 bude tedy dále zahrnuto: 

 výdaje na za ízení kancelá e 34 7Ř0 Kč, 

 pronájem kancelá e na jeden rok ř6 000 Kč, 

 provozní náklady Ěpropagace, osobní automobilě 41 ř40 Kč. 

Celková suma náklad  tedy činí 172 7Ň0 Kč. V p ípad  odečtení t chto náklad  od 

celkového zisku v podob  marţí dostáváme čistý zisk agentury 100 7Ň6 Kč. 

5.5 Trţby – optimistická a pesimistická varianta 

5.5.1 Optimistická varianta 

Nejd íve bude zobrazena optimistická varianta pro rok 2015. V reálné variant  bylo 

zvoleno 20 % pokrytí trhu potenciálu agentury. V optimistické verzi se procento 

uspo ádaných svateb navýší a bude stanoveno na 30 %. ůgentura tedy b hem 

následujícího roku uspo ádá celkem 20 svateb. To bude zohledn no v následujících 

tabulkách, včetn  odb ru r zných produkt  a pronájmu párty stanu. 
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Tab. č. 28: Optimistický vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – Svatby „na klíč“ ĚVlastní 
zpracováníě 

 

Tab. č. 29: Optimistický vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – doprovodné sluţby ĚVlastní 
zpracováníě 

 

  

Rok 2015 Malá svatba St edn  velká 

svatba 

Velká svatba Celkem 

Počet svateb 9 7 4 20 

Cena 50 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč  

Provize agentu e 8 % 10 % 12 %  

Provize v Kč celkem 36 000 Kč 70 000 Kč 72 000 Kč  

Marţe 10 % 15 % 17 %  

Marţe v Kč celkem 40 500 Kč 94 500 Kč 89 760 Kč  

Trţby 450 000 Kč 700 000 Kč 600 000 Kč 1 750 000 Kč 

Náklady 373 500 Kč 535 500 Kč 438 240 Kč 1 347 240 Kč 

Zisk 402 760 Kč  

Rok 2015 Šaty Grafický 

návrh 

Internetové 

stránky 

Právnické 

sluţby 

Moderátor 

+ DJ 

Počet ks 5 10 8 4 9 

Cena 7 200 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč 

Trţby 36 000 Kč 10 000 Kč 8 000 Kč 12 000 Kč 36 000 Kč 

Náklady 32 000 Kč Ř 000 Kč 1 200 Kč 10 Ř00 Kč 31 500 Kč 

Provize 20 Kč/hod. 20 % 850 Kč 10 % 500 Kč 

Provize v Kč 4 000 Kč 2 000 Kč 6 Ř00 Kč 1 200 Kč 4 500 Kč 

Celkem zisk 18 500 Kč 
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Tab. č. 30: Optimistický vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – šerpy ĚVlastní zpracováníě 

 

Tab. č. 31: Optimistický vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – skleničky ĚVlastní zpracováníě 

 

  

Rok 2015 Šerpy 

Druh Taftová ůtlasová T pytivá 

Počet ks 5 8 7 

Cena/ks 1ř0 Kč 24ř Kč 24ř Kč 

Trţby ř50 Kč 1 řř2 Kč 1 743 Kč 

Náklady/ks 140 Kč 199 Kč 1řř Kč 

Provize/ks 50 Kč 50 Kč 50 Kč 

Zisk 250 Kč 400 Kč 350 Kč 

Celkem zisk 1 000 Kč 

Rok 2015 Skleničky  

Druh Wine Whiskey Gala 

Pískování Text Text + obr. Text Text + obr. Text Text + obr. 

Počet ks 4 10 3 3 8 12 

Cena/ks 137 Kč 145 Kč 126 Kč 134 Kč 132 Kč 140 Kč 

Trţby 54Ř Kč 1 450 Kč 37Ř Kč 402 Kč 1 053 Kč 1 6Ř0 Kč 

Náklady/ks 6Ř Kč 6Ř Kč 65 Kč 65 Kč 60 Kč 60 Kč 

Provize/ks 6ř Kč 77 Kč 61 Kč 6ř Kč 72 Kč Ř0 Kč 

Zisk 276 Kč 770 Kč 183 Kč 207 Kč 576 Kč 960 Kč 

Celkem 

zisk 
2 972 Kč 
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Tab. č. 32: Optimistický vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – párty stan ĚVlastní zpracováníě 

Rok 2015 Párty stan 

Počet svateb 15 

Cena 6 500 Kč 

Trţby ř7 500 Kč 

Náklady 38 370 Kč 

Variabilní náklady na 1 p jčení stanu 1 500 Kč 

Variabilní náklady celkem 22 500 Kč 

Zisk 36 6ň0 Kč 

Celkový zisk agentury je v optimistické variant  vyčíslen na 461 Ř6Ň Kč. Tento zisk je 

vyšší o 1ŘŘ 416 Kč oproti reálné verzi. Nejv tší podíl na tomto zisku má sluţba svatby 

„na klíč“. Pro agenturu je tedy velmi d leţité, aby získala co nejvíce zákazník  pro 

uspo ádání svateb. Od této částky je následn  pot eba odečíst reţijní náklady související 

s chodem agentury. Ty jsou vyčísleny stejn  jako v reálné verzi, tedy částka 172 720 

Kč. Čistý zisk agentury bude v optimistické variant  činit 289 14Ň Kč. 

5.5.2 Pesimistická varianta 

V této variant  je bráno v úvahu menší procento úsp šnosti svatební agentury a je 

stanoveno na pouhých 10 % potenciálu agentury. ůgentura tedy uspo ádá maximáln  7 

svateb na klíč b hem celého roku 2015. Od toho se odvíjí i celkový zájem a prodej 

doprovodných sluţeb a produkt  včetn  zap jčení párty stanu. 
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Tab. č. 33: Pesimistický vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – Svatby „na klíč“ ĚVlastní zpracováníě 

 

Tab. č. 34: Pesimistický vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – doprovodné sluţby ĚVlastní 
zpracováníě 

 

  

Rok 2015 Malá svatba St edn  velká 

svatba 

Velká svatba Celkem 

Počet svateb 3 3 1 7 

Cena 50 000 Kč 100 000 Kč 150 000 Kč  

Provize agentu e 8 % 10 % 12 %  

Provize v Kč celkem 12 000 Kč 30 000 Kč 18 000 Kč  

Marţe 10 % 15 % 17 %  

Marţe v Kč celkem 13 500 Kč 40 500 Kč 22 440 Kč  

Trţby 150 000 Kč 300 000 Kč 150 000 Kč 600 000 Kč 

Náklady 124 500 Kč 229 500 Kč 109 560 Kč 463 560 Kč 

Zisk 136 440 Kč  

Rok 2015 Šaty Grafický 

návrh 

Internetové 

stránky 

Právnické 

sluţby 

Moderátor 

+ DJ 

Počet ks 1 4 3 2 3 

Cena 7 200 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč 

Trţby 7 200 Kč 4 000 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč 12 000 Kč 

Náklady 6 400 Kč 3 200 Kč 450 Kč 5 400 Kč 10 500 Kč 

Provize 20 Kč/hod. 20 % 850 Kč 10 % 500 Kč 

Provize v Kč 800 Kč 800 Kč 2 550 Kč 600 Kč 1 500 Kč 

Celkem zisk 6 250 Kč 
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Tab. č. 35: Pesimistický vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – šerpy ĚVlastní zpracováníě 

 

Tab. č. 36: pesimistický vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – skleničky ĚVlastní zpracováníě 

 

  

Rok 2015 Šerpy 

Druh Taftová ůtlasová T pytivá 

Počet ks 2 2 3 

Cena/ks 1ř0 Kč 24ř Kč 24ř Kč 

Trţby 380 Kč 498 Kč 747 Kč 

Náklady/ks 140 Kč 1řř Kč 1řř Kč 

Provize/ks 50 Kč 50 Kč 50 Kč 

Zisk 100 Kč 100 Kč 150 Kč 

Celkem zisk 350 Kč 

Rok 2015 Skleničky  

Druh Wine Whiskey Gala 

Pískování Text Text + obr. Text Text + obr. Text Text + obr. 

Počet ks 2 4 1 1 2 4 

Cena/ks 137 Kč 145 Kč 126 Kč 134 Kč 132 Kč 140 Kč 

Trţby 274 Kč 580 Kč 126 Kč 134 Kč 264 Kč 560 Kč 

Náklady/ks 6Ř Kč 6Ř Kč 65 Kč 65 Kč 60 Kč 60 Kč 

Provize/ks 6ř Kč 77 Kč 61 Kč 6ř Kč 72 Kč Ř0 Kč 

Zisk 138 Kč 308 Kč 61 Kč 69 Kč 144 Kč 320 Kč 

Celkem 

zisk 
1 040 Kč 
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Tab. č. 37: Pesimistický vývoj trţeb a náklad  pro rok Ň015 – párty stan ĚVlastní 
zpracováníě 

Rok 2015 Párty stan 

Počet svateb 7 

Cena 6 500 Kč 

Trţby 45 500 Kč 

Náklady 38 370 Kč 

Variabilní náklady na 1 p jčení stanu 1 500 Kč 

Variabilní náklady celkem 10 500 Kč 

Zisk - 3 370 Kč 

Celkový zisk agentury (v podob  marţíě v pesimistické verzi bude činit 140 710 Kč. U 

všech sluţeb agentura vykazuje kladná čísla krom  pronájmu párty stanu. Celkové trţby 

z tohoto pronájmu nepokryjí fixní a variabilní náklady. Oproti reálné variant  je zisk 

niţší o 132 736 Kč. Po zohledn ní a odečtení náklad  souvisejících s chodem agentury, 

které v roce 2015 činí 172 7Ň0 Kč, se agentura dostává do celkové ztráty ve výši  

– 32 010 Kč. 

5.6 Vývoj trţeb pro následující období 

Výhled do budoucna bude brán na následující dva roky tedy rok 2016 a 2017. V p ípad  

roku 2016 bude agentura na trhu p sobit jiţ druhým rokem a mít v tší zkušenosti. Je 

tedy očekáváno v tší pov domí mezi zákazníky a tím i vyšší trţní potenciál agentury. 

V tabulkách jsou zobrazeny trţby za r zné typy sluţeb, kterým se agentura i nadále 

bude v novat.  
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Tab. č. 38: Vývoj trţeb pro rok Ň016 ĚVlastní zpracováníě 

Nejvýznamn jší sluţbou, kterou bude agentura vykonávat z stává za izovaní svateb „na 

klíč“. Jelikoţ agentura očekává vyšší pov domí na trhu, počítá celkov  i s r stem trţeb 

oproti roku 2015. U za izování svateb je r st stanoven na 30 % potenciálu agentury a je 

op t zohledňován faktor sezónnosti. Celkový počet za ízených svateb je tedy stanoven 

na ř malých svateb, 7 st edn  velkých svateb, 4 velké svatby, celkov  tedy 20 svateb 

b hem roku 2016. Celkový zisk je vyčíslen na 403 660 Kč. 

Další doprovodné sluţby, prodej šerp a skleniček a pronájem párty stanu nejsou 

zohledňovány pouze pro zmín ných 20 svateb. Očekává se vyšší potenciál trhu. 

Agentura bude po ročním p sobení na trhu znám jší, bude stále pracovat na svém 

marketingu a tím se bude zvyšovat prodej u t chto sluţeb, které nejsou p ímo závislé na 

tom, kolik agentura za ídí svateb „na klíč. Trţby z objednávek doprovodných sluţeb 

(kde jsou zahrnuty 4 ušité šaty, 20 grafických zpracování, 15 vytvo ených internetových 

stránek, zprost edkování 6 p edmanţelských smluv a zajišt ní moderátora + DJ na 10 

svatbáchě jsou vyčísleny na 121 Ř00 Kč. Celkový zisk tedy činí 26 750. 

Dále se očekává prodej celkem 40 šerp a 50 skleniček Ěr zného typuě. Celkový zisk 

z t chto produkt  je vyčíslen na 5 70Ř Kč. Tento prodej je brán stále velmi skromn . Na 

trhu existuje velká poptávka po t chto produktech. Je ale otázkou, jakou budou mít 

úsp šnost práv  v tomto odv tví. 

Pronájem párty stanu je stanoven na 20 zap jčení na svatby a pop ípad  jiné akce. Fixní 

náklady jsou sníţeny na částku 10 000 Kč, která je spojená s preventivní údrţbou a 

Sluţby Trţby rok Ň015 Meziroční zm na Trţby rok Ň016 

Svatby „na klíč“ 1 100 000 Kč 59 % 1 750 000 Kč 

Doprovodné 

sluţby 
50 400 Kč 142 % 121 800 Kč 

Šerpy 3 11ř Kč 200 % 9 370 Kč 

Skleničky 3 5Ř6 Kč 93 % 6 ř0Ř Kč 

Pronájem stanu 65 000 Kč 38 % 90 000 Kč 

Celkem  1 222 105 Kč 62 % 1 978 07Ř Kč 

Zisk 273 446 Kč 92 % 526 11Ř Kč 
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čišt ním stanu. Variabilní náklady z stávají stejné tedy 1 500 Kč za jedno p jčení. 

Celkový zisk je vyčíslen na ř0 000 Kč. 

D vodem odlišnosti mezi meziročním r stem trţeb ve výši 62 % a meziročním r stem 

zisku ve výši ř2 % je fakt, ţe se počítá s po ádáním v tších svateb, které mají i v tší 

míru ziskovosti. Dále se bude agentura marketingov  zam ovat na ty sluţby a 

produkty, které jsou pro ni více ziskové a očekává se tak r st prodeje. 

Pro rok 2016 se dále počítá také s r stem reţijních náklad  na provoz agentury, 

p edevším na podporu marketingových aktivit. Op t v celkovém zisku není zobrazena 

hodnota náklad  na chod agentury. Náklady lze odhadnout na částku 200 000 Kč. 

Celkový zisk by tak mohl mít hodnotu 326 11Ř Kč. 

Tab. č. 39: Vývoj trţeb pro rok Ň017 ĚVlastní zpracováníě 

V roce 2017 bude mít agentura za sebou dv  celé sezóny, b hem kterých po ádala 

svatby. Pokud by vyšla reálná predikce na rok 2015 a 2016, tak do tohoto roku uspo ádá 

okolo 33 svateb. I nadále bude agentura pracovat na svém marketingu, aby si získávala 

ješt  v tší postavení na trhu a stala se jednou z nejznám jších svatebních agentur 

p sobících na Jiţní Morav . V roce 2017 by se agentura mohla zam it na rozši ování, a 

to jak v oblasti sluţeb, tak v oblasti zam stnanc . V tomto roce by také mohla za ídit 

nové prostory, které by slouţily nejen jako kancelá , ale také showroom. ůgentura také 

do budoucna zvaţuje po ízení dodávkového automobilu. Ten by se mohl vyuţívat pro 

více účel . Jednak pro p epravu osob na svatbách, dále k pronájmu i p evozu v tšího 

zboţí a materiálu pro po ádání svateb. 

Sluţby Trţby rok Ň016 Meziroční zm na Trţby rok Ň017 

Svatby „na klíč“ 1 750 000 Kč 43 % 2 500 000 Kč 

Doprovodné 

sluţby 
121 Ř00 Kč 52 % 1Ř5 400 Kč 

Šerpy 9 370 Kč 39 % 13 046 Kč 

Skleničky 6 ř0Ř Kč 40 % 9 670Kč 

Pronájem stanu 90 000 Kč 81 % 162 500 Kč 

Celkem  1 978 07Ř Kč 45 % 2 870 616Kč 

Zisk 526 11Ř Kč 43 % 754 471 Kč 
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Tabulka č. 3ř zobrazuje meziroční r st v trţbách mezi roky 2016 a 2017. Nyní je zde 

počítáno s uspo ádáním 26 dalších svateb, které jsou rozd leny na Ř malých svateb, 12 

st edn  velkých a 6 velkých svateb. To p inese agentu e zisk ve výši 5ř3 440 Kč.  

Doprovodné sluţby byly také ziskov jší. P inesly celkem 3Ř 100 Kč. Tento zisk je 

rozd len mezi doprovodné sluţby následovn : 7 šaty na zakázku, 25 grafických návrh  

pozvánek, 20 vytvo ených internetových stránek, 10 p edmanţelských smluv a 15 x 

objednaný moderátor + DJ na svatby. 

Prodej šerp byl oproti p edešlému roku zvýšen o dalších 15 ks Ěr zného druhuě. Celkem 

tedy agentura prodala 55 ks šerp a celkový zisk z tohoto prodeje činí 2 750 Kč. 

Skleniček bylo prodáno celkem 70 ks a zisk je vyčíslen na 5 1Ř1 Kč. 

Poslední sluţbou je pronájem párty stanu, který se také zvýšil. Celkem bylo započítáno 

25 vyp jčení. Po úvaze všech fixních i variabilních náklad  je tento pronájem vyčíslen 

v zisku na 115 000 Kč. 

Celkový zisk za rok 2017 činí 754 471 Kč. Od tohoto zisku je pot eba odečíst reţijní 

náklady, které jsou vyčísleny na 250 000 Kč. Nejsou zde prozatím zahrnuty náklady 

spojené s p ípadným rozší ením agentury. Zisk by se tedy sníţil na částku 504 417 Kč. 

5.7 Da ová problematika 

V daňové problematice bude vyčíslen výpočet dan , sociální a zdravotní pojišt ní za 

oba ţivnostníky pro rok 2015. Čistý zisk agentury v tomto roce činil 100 726 Kč, coţ je 

částka, která tvo í základ dan  pro výpočet dan  z p íjm  a odvody sociálního a 

zdravotního pojišt ní. Jelikoţ v agentu e spolupracují 2 osoby, bude fakturace rozloţena 

rovnom rn , aby vznikl na konci období stejný základ dan  pro oba ţivnostníky. 

Výpočet dan  z p íjm  a celkových odvod  na zdravotní a sociální pojišt ní je 

zohledn n v následující tabulce. 
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Tab. č. 40: Výpočet dan  z p íjm  – rok 2015 ĚVlastní zpracováníě 

Poloţka Částka 

Základ dan  50 363 Kč 

Základ dan  po zaokrouhlení 50 300 Kč 

Daň 7 545 Kč 

Slevy na poplatníka 24 Ř40 Kč 

Daň po slevách - 17 2ř5 Kč 

Zaplacené zálohy 0 Kč 

Daňová povinnost 0 Kč 

Nová záloha 0 Kč 

Částka 100 726 Kč byla rozd lena mezi dva ţivnostníky. Z toho d vodu je základ dan  

v tabulce poloviční. Výpočet u druhého ţivnostníka bude stejný, proto nebude zobrazen. 

To stejné platí i pro výpočet odvod  na sociální a zdravotní pojišt ní.  

V roce 2014 se bude agentura nov  zakládat a neočekává ţádné p íjmy. Oba ţivnostníci 

budou v roce 2014 provád t pouze vedlejší činnost. Povinnost podat daňové p iznání 

má kaţdý ţivnostník, který p ekročí částku 15 000 Kč. P edpoklad je takový, ţe v roce 

2014 se tento limit nep ekročí, tudíţ se daňové p iznání nemusí podávat. 

Tab. č. 41: Výpočet odvod  sociálního pojišt ní Ň015 ĚVlastní zpracováníě 

Poloţka sociální pojišt ní Částka 

Základ dan  50 363 Kč 

Vym ovací základ 25 1Ř2 Kč 

Sociální pojišt ní 7 354 Kč 

Zaplacené zálohy 22 728Kč 

Doplatek - 15 374 Kč 

Nová výše zálohy 1 Řř4 Kč 
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Tab. č. 42: Výpočet odvod  zdravotního pojišt ní Ň015 ĚVlastní zpracováníě 

Poloţka zdravotní pojišt ní Částka 

Základ dan  50 363 Kč 

Vym ovací základ 25 1Ř2 Kč 

Sociální pojišt ní 3 400 Kč 

Zaplacené zálohy 21 024 Kč 

Doplatek - 17 624 Kč 

Nová výše zálohy 1 752Kč 

Výpočet odvod  na sociální i zdravotní pojišt ní zahrnuje jiţ zaplacené zálohy. 

Minimální výše zálohy v roce 2015 byla placena po dobu 12 m síc  na obou 

pojišt ních, protoţe oba ţivnostníci pracují v agentu e na hlavní činnost. Výpočet 

ukazuje, ţe u sociálního i zdravotního pojišt ní vznikne p eplatek, který bude 

podnikatel m vrácen. Základ dan  je op t sníţen na polovinu a je počítán pro jednoho 

ţivnostníka. Druhý výpočet bude totoţný. 

V roce 2014 budou ţivnostníci podnikat a mít pouze vedlejší činnost, tudíţ jim 

nevznikne povinnost platit zálohy na sociálním a zdravotním pojišt ní. I tak jsou 

povinni v roce 2015 podat p ehled k ob ma institucím, i kdyby agentura vykázala 

nulový p íjem. 

5.8 ůnalýza bodu zvratu 

5.8.1 Svatby na klíč 

P i analýze bodu zvratu bylo počítáno s t mito náklady: 

 počáteční náklady na zaloţení agentury → 42 150 Kč, 

 náklady na zaloţení kancelá e, na pronájem, provozní náklady → 172 720, 

 náklady na po ízení párty stanu → 38 370 Kč. 

Celková suma náklad  je tedy 253 240 Kč. V následující tabulce jsou vypočítány body 

zvratu k jednotlivým typ m svateb, které agentura bude za izovat. 
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Tab. č. 43: Bod zvratu - svatby na klíč ĚVlastní zpracováníě 

Druh svatby Počet svateb v bod  zvratu Trţby v bod  zvratu 

Malá svatba 29 1 472 326 Kč 

St edn  velká svatba 11 1 077 617 Kč 

Velká svatba 6 939 7Ř2 Kč 

Dle analýzy bodu zvratu vyplývá, ţe agentura bude muset za ídit minimáln  2ř malých 

svateb, aby pokryla své náklady. Toto číslo je pom rn  vysoké a v prvním roce 

podnikání jen velmi t ţko dosaţitelné. I trţby, které činí 1 472 326 Kč, jsou velmi 

vysoké. D vodem tak velkého počtu je pouze minimální ziskovost u tohoto druhu 

svateb.  

St edn  velkých svateb by se muselo uskutečnit v minimálním počtu 11. Tento počet je 

jiţ reálný a lze ho b hem roku 2015 splnit. Dle dotazníku také vyplynulo, ţe se vykytuje 

nejvíce st edn  velkých svateb a proto by se na n  agentura m la zam it.  

Pokud se agentu e poda í zorganizovat minimáln  6 velkých svateb, pokryje své 

náklady a vznikne bod zvratu jiţ p i trţbách ve výši ř3ř 7Ř2 Kč. Za ízení takového 

počtu je vysoce reálné, ovšem velkých svateb, které stojí okolo 150 000 Kč je málo. Dle 

této analýzy je tedy doporučeno zam it se p eváţn  na organizování st edn  velkých 

svateb, které se pohybují okolo 100 000 Kč. 

V p íloze č. 5 jsou graficky zobrazeny body zvratu k jednotlivým druh m svateb. 

5.8.2 Párty stan 

Nyní bude analyzován bod zvratu samostatn  pro sluţbu pronájem párty stanu. 

D vodem této analýzy je zjišt ní návratnosti investice. Zakoupení párty stanu není pro 

agenturu podstatné, a proto je vytvo ena tato analýza, abychom si ov ily, zda se do n j 

vyplatí agentu e investovat. 

Tab. č. 44: Bod zvratu - pronájem párty stanu ĚVlastní zpracováníě 

Počet pronájm  v bod  zvratu Trţby v bod  zvratu 

8 4ř ŘŘ1 Kč 
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Počet pronájm  uvedený v tabulce je moţné zrealizovat jiţ v prvním roce podnikání 

agentury. Dle analýzy vyplynulo, ţe se do zakoupení párty stanu vyplatí investovat. 

Grafické znázorn ní bodu zvratu naleznete v p íloze č. 6. 
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ZÁV R 

Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského zám ru pro z ízení svatební 

agentury, která bude p sobit na Jiţní Morav . Kaţdoročn  na tomto území prob hne 

okolo 5 000 svateb. I kdyţ se počet sňatk  dlouhodob  stále sniţuje, z stává toto číslo 

velmi vysoké, a tudíţ na trhu existuje velký potenciál. O sluţby svatební agentury mají 

zájem p eváţn  mladí lidé, kte í cht jí mít nejenom krásn  uspo ádanou svatbu, ale 

zároveň jsou natolik časov  vytíţeni, ţe pot ebují pomoc. ůgentura jim také zajistí 

bezstarostný pr b h svatebního dne a originální nápady.  

V teoretické části diplomové práce jsou zpracovány všechna d leţitá východiska 

týkající se zpracování podnikatelského zám ru, zaloţení podnikaní, daňové 

problematiky apod. Tyto poznatky slouţily jako podklad pro následující analytickou 

část. 

V analýze současného stavu byla podrobn  provedena analýza vn jšího okolí zam ená 

p edevším na konkurenci. Ta se v současné dob  skládá z p ti neznám jších a 

nejvýznamn jších agentur p sobících v oblasti svateb na Jiţní Morav . Je zajímavé a 

také povzbuzující, ţe n které z t chto agentur nemají p íliš dlouhou historii své 

existence, ale p esto jsou úsp šné a své zákazníky nacházejí. 

Z analytické části jsem se inspirovala dále pro zpracování praktické části, která byla 

rozd lena na návrhovou a finanční část. V návrhové části práce je detailn  zpracován 

marketingový mix, kde jsou rozebrány jednotlivé sluţby, které bude agentura nabízet. 

Ty jsou rozd leny tak, aby se agentura co nejvíce odlišovala od konkurence na trhu. 

Krom  za izování svateb „na klíč“ se bude agentura v novat dalším doprovodným 

sluţbám, které jsou významné pro podporu existence firmy. Ve finanční části jsem se 

zabývala počátečními výdaji spojenými se zaloţením agentury, dále s výdaji na zaloţení 

kancelá ských prostor a jejich pronájmu, a také s provozními náklady. Posléze byl 

proveden vývoj trţeb a náklad  a to ve t ech variantách – reálná, optimistická a 

pesimistická. Dále je vytvo en i výhled do budoucna. Reálná verze je dále zohledn na 

v daňové problematice, která k chodu firmy neodmysliteln  pat í. 
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Na konci diplomové práce je zpracován bod zvratu, pomocí kterého je analyzována 

návratnost všech náklad . Z této analýzy vyplynulo, ţe zaloţení svatební agentury je 

reálné a doporučuji realizovat tento podnikatelský zám r. 
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P ÍLOHů Č. 1: SVůTBů Nů JEDNIČKU - balíčky 

 P edm t Ks Cena balíčku 

skládací ţidle s bílým op radlem i sedákem 21 

3 ř00 Kč 

potah na ţidle 21 

mašle na ţidle dle barvy svatby 21 

stoleček pro podpisy s bílým ubrusem 1 

červený či krémový koberec Ěř mě 1 

polštá ek pod prstýnky 1 

svatební podpisové pero 1 

varianta: 

aě stojan bílý s luxusovou koulí 

bě slavobrána s dekorací 

 

2 

1 

instalace, deinstalace v míst  svatby - 

2. Balíček pro svatební ob ad s altánem 

P edm t Ks Cena balíčku 

skládací ţidle s bílým op radlem i sedákem 21 

6 ř00 Kč 

potah na ţidle 21 

mašle na ţidle dle barvy svatby 21 

stoleček pro podpisy s bílým ubrusem 1 

červený či krémový koberec Ěř mě 1 

polštá ek pod prstýnky 1 

svatební podpisové pero 1 

bílý altán s kovovou konstrukcí a bílými 

záv sy 3 x 3 m 
1 

instalace, deinstalace v míst  svatby - 



 

 

3. Balíček pro svatební ob ad v kostele 

P edm t Ks Cena balíčku 

mašle na kostelní lavice dle barvy svatby 20 

1 990 Kč 

potahy na ţidle pro novomanţele a sv dky 4 

stuhy na ţidle pro novomanţele a sv dky 4 

červený či krémový koberec Ěř mě 1 

polštá ek pod prstýnky 1 

svatební podpisové pero 1 

instalace, deinstalace v míst  svatby  

 

  



 

 

P ÍLOHů Č. 2: DREAM AGENCY – Svatební ob ady 

Místo ob adu Cena 

Zámek Bučovice Ězámecká zahrada, císa ský 

sál, dlouhý sálě 
od 2 500 do 3 ř00 Kč 

Svatba na zámku v Rosicích 3 500 Kč 

Svatba na zámku ve Slavkov  u Brna 3 000 Kč 

Svatba Mikulov 3 500 Kč 

Svatba Lednice 3 500 Kč 

Svatba v kostele na Petrov  1 500 Kč 

Svatba v kostele U Tomáška 1 100 Kč 

Svatba Vina ství u Kapličky Zaječí 3 500 Kč 

Svatba na Špilberku Ěvnit ní a venkovní 

ob adyě 
od 2 500 do 3 ř00 Kč 

Svatba v zahradách hradu Špilberk 3 500 Kč 

Svatba v Denisových sadech 3 500 Kč 

Svatba v Letohrádku Mitrovských od 1 ř00 Kč 

Svatba na hrad  Veve í 3 500 Kč 

Svatba v parcích Brna ĚLuţánecký park, 

Tyrš v sadě 
3 500 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P ÍLOHů Č. 3: SVůTBY PODLE VÁS - dopl kový 
sortiment 

Sortiment Cena 

1 x stan (3 x 3m) 

2 x stan (3 x 3m) 

3 x stan (3 x 3m) 

2 500 Kč 

4 500 Kč 

6 000 Kč 

Čokoládová fontána 1 200 Kč 

Luxusní limuzína 4 500 Kč 

 

  



 

 

P ÍLOHů Č. 4: MůRKETINGOVÝ PR ZKUM – dotazník 

1. Vaše pohlaví? 

a) Ţena 

b) Muţ 

Ň. Váš v k? 

 … 

ň. Jaký je Váš rodinný stav? 

a) Svobodný/á 

b) Zasnoubený/á 

c) Ţenatý/vdaná 

4. Plánujete do budoucna svatbu? 

a) ůno určit . 

b) Ne, nikdy se nechci vdávat/ţenit. 

c) Jiţ jsem vdaná/ţenatý. 

5. Kolik byste byli ochotni investovat do Vaší svatby? Pokud jste vdaná/ţenatý, 

kolik jste investovali do svatby? Pokud jiţ plánujete svatbu, kolik Vás bude 

orientačn  stát? 

a) do 50 000 Kč 

b) od 50 001 Kč do 100 000 Kč 

c) od 100 001 Kč do 150 000 Kč 

d) od 150 001 Kč a více 

e) 0 Kč Ěnechci svatbuě 

6. M li byste zájem o sluţby svatební agentury, která Vám pom ţe za ídit svatbu? 

Pokud jste jiţ vdaná/ţenatý, zvolili byste si zp tn  tyto sluţby? 

a) Ano 

b) Tuto moţnost zvaţuji, záleţelo by na cen . 

c) Ne 

7. ůgentura nabízí ň druhy sluţeb, které jsou níţe uvedeny, kterou variantu byste 

zvolili? 

a) Za ízení svatebního ob adu. 

b) Za ízení svatebního ob adu a hostiny. 

c) Za ízení celé svatby „na klíč“. 



 

 

d) Jiná:… 

8. Kolik byste byli ochotni zaplatit agentu e, která by Vám za ídila svatbu „na 

klíč“? 

a) od 5 000 Kč do 10 000 Kč 

b) od 10 001 Kč do 15 000 Kč 

c) od 15 001 Kč do 20 000 Kč 

d) od 20 001 Kč a více 

e) 0 Kč Ěnechci svatbuě 

ř. Plánuji nebo jsem m l/a: 

a) Malou svatbu (pouze s rodinou a pár p áteli, max. 50 host ě. 

b) St edn  velkou svatbu Ěob d s rodinou, večerní zábava a raut s p áteli a rodinou, 

max. 100 host ě. 

c) Velkou svatbu Ěpočetná rodina a mnoho p átel, 100 a více host ě. 

d) Neplánuji svatbu. 

10. Co očekáváte, ţe Vám svatební agentura p inese navíc? ĚVýb r z více moţnýchě 

a) Úspora času. 

b) Úspora náklad . 

c) Netradiční nápady. 

d) Bezstarostný pr b h svatebního dne. 

e) Jiná:… 

  



 

 

P ÍLOHů Č. 5: BOD ZVRATU – malé, st edn  velké a velké 

svatby 
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P ÍLOHů Č. 6: BOD ZVRATU – párty stan 
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