
 

 



 

 



 

 



 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským návrhem, který hodláme realizovat od 2. 

čtvrtletí 2018, a který by měl posloužit k realizaci obchodu s rybářskými potřebami. V 

práci jsou charakterizovány základní podnikatelské pojmy, provedena analýza současné 

situace na trhu, zajištěné místo pro výkon podnikatelské činnosti včetně navržených úprav 

interiéru a popsány předpokládané náklady a přínosy daného záměru. V poslední kapitole 

je pak souhrnný harmonogram realizace záměru, tak aby se na nic nezapomnělo a obchod 

mohl být otevřen. 
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Abstract 

This thesis deals with the business proposal, which we intend to implement from the 2nd 

quarter of 2018 and which should serve to implement a tackle shop. The work 

characterizes basic business concepts, makes the analysis of the current situation on the 

market and of the secured place for the performance of business activities including the 

proposed modifications of the interior and describes the anticipated costs and benefits 

of the project. In the last chapter there is a summary timetable for the implementation 

of the project, so that nothing was forgotten and the shop could be opened. 
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je Návrh na zavedení prodejny s rybářskými potřebami. 

Tato oblast nebyla pro mě náhodným výběrem, neboť jsem dlouholetým členem 

rybářského spolku v Humpolci a před studiem na vysoké škole jsem chytal ryby závodně. 

Důvodem pro vytvoření tohoto podnikatelského záměru je také skutečnost, že se rybářství 

aktivně věnuji a stýkám se s lidmi, kteří se touto činností zabývají, a to jak profesně, tak 

i v rámci svých volnočasových aktivit. Od nich často slýchávám stížnosti na nedostatek 

kamenných prodejen s rybářskými potřebami ve městě, arogantní chování vůči 

zákazníkům od jediného prodejce, příliš vysoké ceny, krátkou provozní dobu a neochotu 

distribuovat živé nástrahy na rybářské závody. 

Při výběru diplomové práce jsem zvažoval více směrů, kterými se bude moje diplomová 

práce ubírat, zvítězila však myšlenka spojit mé dosavadní znalosti nabyté při studiu 

na vysoké škole se zkušenostmi ze závodů a volnočasového rybaření tak, abych vytvořil 

koncept, který bude v praxi využitelný a povede k realizaci dané prodejny. 

Rybářské potřeby U Zlaté rybky budou sloužit jako kamenná prodejna, která bude mít 

provozovnu v Humpolci v centru města, na adrese Na Kasárnách 169, 396 01 Humpolec. 

Plánované zahájení provozu prodejny s rybářskými potřebami bych chtěl realizovat k 

datu 1. dubna 2018. Předpokládám, že bych v prodejně pracoval sám s jedním prodejcem, 

který by měl na starost přepážkový prodej, odborné poradenství pro začínající rybáře a 

celkovou údržbu kamenné prodejny. Vedení účetnictví a jednání s bankovními domy a 

finančními úřady by zajišťoval třetí spolumajitel. 

Předpokládám, že by Rybářské potřeby U Zlaté rybky byly založeny na základě sepsání 

společenské smlouvy ve formě společnosti s ručením omezeným, kde by byli 

3 zakladatelé. 

V prostorách budoucí prodejny s rybářskými potřebami se dříve nacházela provozovna 

optiky zaměřená na prodej pro koncové spotřebitele i firmy. 

Dané prostory obsahují též potřebné hygienické zázemí, kde nebude zapotřebí nové 

toalety, protože ta už dříve byla vybudována a splňuje všeobecné normy. 
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V této diplomové práci musí být také posouzena vhodnost výběru lokality, působení 

prodejny s rybářskými potřebami. Objekt, ve kterém bude prodejna provozována, se 

nachází v centru města, na ulici Na Kasárnách. Prodejna je z obou stran obklopena 

prodejnami s malířskými potřebami a nábytkovou prodejnou, které zde vznikly mezi roky 

1995-2002. Naproti prodejně se nachází nákupní středisko Billa, ke kterému patří i velké 

přilehlé parkoviště, kde by mohli parkovat zákazníci naší prodejny, a to na neomezeně 

potřebnou dobu bez poplatku. Dalším faktorem umístění této prodejny je samozřejmě 

konkurence. Rybářské potřeby U Šupinky se nacházejí na ulici Hradská, kde není žádné 

parkovací místo pro zákazníky, tudíž musí zákazníci pro potřeby chodit pěšky přes celé 

město a služby jsou zde na nedostatečné úrovni v porovnání s podniky se shodným 

sortimentem, které se nachází v okolních městech. 

Financování daného podnikání bude probíhat pomocí nebankovní půjčky a osobně 

nashromážděného majetku všech majitelů. 

Realizace návrhu na založení prodejny s rybářskými potřebami se mi jeví jako velmi 

zajímavá, a proto jsem se rozhodl na toto téma zpracovat svoji diplomovou práci, abych 

veřejnosti ukázal, že lze nabízet obdobné služby absolutně jiným stylem, než nabízí 

konkurenční společnost a chovat se k zákazníkům tak, aby byli uspokojeni i ti 

nejnáročnější. 
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1 Definování problému a cíle DP 

V současné době se ve městě Humpolci nachází pouze jeden obchod specializující se na 

rybářské potřeby, což plně neuspokojuje zdejší rybáře a nutí je k návštěvám a cestování 

do obdobných obchodů s rybářskou tématikou, které jsou vzdáleny více jak 20 km od 

města Humpolce. 

Většině z více jak 500 místních rybářů nevyhovuje monopolistické postavení daného 

obchodu a jeho vlastníka, který nehledí na potřeby svých zákazníků, ale jen na svůj vlastní 

prospěch, z čehož jsou znechuceni a hledají jiné způsoby, jak pořídit preferované rybářské 

potřeby. 

Cílem práce je vytvořit podnikatelský záměr, který napomůže realizaci prodejny s 

rybářskými potřebami. Zároveň s danou prodejnou chci vytvořit domácí pařeniště pro to, 

abych nemusel kupovat některé živé nástrahy od soukromých pěstitelů a řešit jejich 

složitou dopravu do města. 

Pevně věřím, že vytyčený cíl přispěje k tomu, abych mohl svůj velký sen zrealizovat a 

vytvořit dostatečně konkurenceschopný obchod s rybářskými potřebami, který bude 

sloužit jak mně, tak i mým zákazníkům k tomu, aby byly uspokojeny veškeré potřeby. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Vymezení základních pojmů 

2.1.1 Podnikatel  

Z historického hlediska výraz podnikatel pochází z francouzštiny a ve svém původním 

středověkém významu znamenal prostředník či zprostředkovatel. Byl to výraz, který 

odpovídal realitě, podnikatel tehdejší doby se podílel na zprostředkování zejména 

obchodů. Postupem času k obchodním aktivitám přibylo zprostředkování dodávek pro 

vládu. Již v 18. století bylo zřejmé, že s tímto typem podnikání je spojeno riziko, a 

podnikatel se oddělil od rentiéra. Zatímco rentiér poskytuje kapitál za určitou cenu - rentu 

(úroky), podnikatel je osoba, která realizuje určitý projekt a nese riziko jeho úspěchu nebo 

neúspěchu. (Veber & Srpová, 2012) 

Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet 

a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 

Podle této definice se pro podnikatele nevyžaduje žádné zvláštní podnikatelské 

oprávnění. Rozhodujícím faktorem je, jak se osoba v právním styku fakticky chová, tedy 

skutečná povaha profesionální činnosti podnikatele. 

Podle § 421 NOZ se za podnikatele považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. 

Podnikatelem je tedy nadále každá osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku bez 

ohledu na to, zda provozuje podnikatelskou činnost. (Veber & Srpová, 2012) 

Pro účely ochrany spotřebitele se podle § 420 odst. 2 za podnikatele považuje i každá 

osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou 

činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem 

nebo na účet podnikatele. (Koráb & Bumberová, 2014) 
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2.1.2 Podnikání  

Podnikání nelze nařídit ani naplánovat, lze jej však vyvolat nebo usnadnit. Vychází z 

vnitřní aktivity podnikavého člověka, která však může být utlumena nebo úplně potlačena 

různými bariérami. 

V této souvislosti je třeba uvést i pojem „neoprávněné podnikání“, které je upraveno 

živnostenským zákonem a definováno jako provozování činnosti, která je předmětem 

živnosti, bez živnostenského oprávnění. Pokud se živnostenský úřad o tomto 

neoprávněném podnikání dozví, zahájí správní řízení a uloží sankce. Za neoprávněné 

podnikání je považováno i podnikání osoby, která sice vlastní živnostenské oprávnění, 

ale vykonává úkony nad rámec tohoto oprávnění anebo takové, které náležejí do jiné 

živnosti. Při stanovení výše pokuty se přihlíží ke konkrétnímu přestupku, resp. u 

právnické osoby k závažnosti správního deliktu. (Koráb & Bumberová, 2014) 

Dle § 251 trestního zákoníku se neoprávněného podnikání dopustí, kdo neoprávněně ve 

větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, 

a bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

Odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 

způsobí – li činem značnou škodu nebo získá-li pro sebe nebo jiného značný prospěch. 

Odnětím svobody na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem škodu 

velkého rozsahu nebo získá-li takovým činem pro sebe nebo jiného prospěch velkého 

rozsahu. 

Značnou škodou se dle trestního zákoníku rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 

000 Kč, škodou velkého rozsahu se rozumí škoda dosahující částky 5 000 000 Kč. 

Pojem podnikání v posledních patnácti letech zcela zdomácněl v běžném slovníku, 

nicméně jeho interpretace není tak jednoduchá (Koráb & Bumberová, 2014): 

▪ Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit 

tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření 

přidané hodnoty; 
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▪ Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto ohledu je 

prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní 

nohy apod; 

▪ Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příležitostí; 

▪ Právnické pojetí – podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku. 

2.1.3 Podnik a okolí  

Podnikem rozumíme jakýkoliv subjekt vykonávající činnost, která spočívá v nabízení 

zboží či služeb na trhu. Není přitom rozhodující, zda podnik při své činnosti dosahuje 

zisku, ale že oslovuje zákazníky s nabídkou svých činností. Rovněž tak není rozhodující, 

jakou právní podobu na sebe podnik bere. Základním cílem subjektů, které označujeme 

jako podnik, je přežít, uchovat se jako podnik. 

Okolí je vše, co obklopuje podnik. Podniky jsou umístěny v určité lokalitě, jsou vystaveny 

konkurenci, působí na ně místní či regionální komunita, mají snadnější či obtížnější 

přístup ke zdrojům apod. Protože podnik usiluje o získání zdrojů, které jsou zpravidla 

vzácné, musí vstupovat do konkurence pro jejich získání. Okolí je představováno silami, 

osobami a organismy, které působí – přímo či nepřímo - na výsledky podniku. (Dvořáček 

& Slunčík, 2012) 

Rodinný podnik 

Specifické je řízení rodinného podniku. Jeho hlavním rysem je vysoký podíl účasti 

rodinných příslušníků na samotném řízení, případně, v případě velkých podniků, v 

kontrolních orgánech společnosti. Někdy se jedná o členy úzké rodiny – otec a děti, 

manželé a děti nebo sourozenci, jindy se mohou účastnit i bratranci, tety a strýcové a 

prarodiče. Tyto příbuzenské vztahy mívají na chod podniku velmi výrazný vliv. (Koráb 

& Mihalisko, Rodinné podnikání, 2008) 
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Vztahy otce a syna bývají občas napjaté, kdy se otec, zakladatel podniku, chová ke svému 

synovi, dospělému zaměstnanci podniku, jako rodič ke svému dítěti. Neustále mu udílí 

nějaké rady, kontroluje ho a opravuje, což se pochopitelně synovi před zraky ostatních 

zaměstnanců nelíbí. Mnohdy dochází ke generačnímu střetu, kdy otec považuje nápady 

syna za nezralé a syn neuznává otcovy metody řízení, protože mu připadají zastaralé. 

Na druhou stranu jsou rodinní příslušníci více motivovaní, věnují firmě více svého času, 

než činí řadoví zaměstnanci, s větší ochotou reagují na požadavky zákazníků a snaží se 

eliminovat nehospodárné činnosti, které by snižovaly zisk jejich rodiny. Uvědomují si 

svou závislost na kvalitních dodavatelích a tomu se snaží přizpůsobit své jednání. 

Nástupnictví 

Rodinné podniky také předpokládají přechod podniku z generace na generaci. Předání 

podniku ze zakladatele na potomka považuji za jednorázový proces, kdy je zapotřebí 

vyřešit hlavně daňové a právní otázky. Zakladatel podniku, který do něho vložil kus svého 

života a nemalé úsilí k jeho vybudování, je s podnikem spjat stejně, jako matka s dítětem. 

Zakladatel zavádí ve firmě procesy, nastavuje pravidla a hodnoty, což z něho činí kapitána 

celého podniku. V případě, že zakladatel končí ve firmě, tak z personálního hlediska je 

možné na jeho místo dosadit člena rodiny nebo obsadit tento post profesionálním 

manažerem, což se týká větších podniků. V každém případě, ať už se zakladatel rozhodne 

tak či onak, vždy je potřeba zhodnotit předpoklady, vztah, znalosti a dovednosti 

potenciálního následovníka rodinný podnik uřídit a dále rozvíjet. Podnikání by mělo být 

vnímáno pozitivně. V neposlední řadě je třeba stanovit způsob, jak bude předáno 

vlastnictví a jak bude provedena výměna ve vedení podniku, tak aby to neomezilo jeho 

chod. (Srpová & Řehoř, 2010) 

2.2 Právní formy podnikání 

Před zahájením podnikání je nutné zvolit vhodnou formu podnikání. Tuto formu lze v 

průběhu podnikání změnit. 

Mezi základní formy podnikání patří fyzická a právnická osoba, které se liší např. ve výši 

potřebného počátečního kapitálu, míře ručení za závazky apod. 
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Při výběru vhodné formy podnikání je vhodné zvážit některé faktory jako: 

▪ Počet zakladatelů; 

▪ Požadavky na základní kapitál; 

▪ Rozsah ručení za závazky z podnikání; 

▪ Finanční možnosti; 

▪ Administrativní zatížení; 

▪ Právní rámec podnikání a další. 

2.2.1 Fyzické osoby 

V České republice jde o nejčastější formu podnikání. Jedná se o osoby podnikající na 

základě živnostenského nebo jiného oprávnění, osoby zapsané v obchodním rejstříku 

nebo soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci. 

Stanovení daňového základu je u fyzických osob jednodušší než u těch právnických. 

Pokud nemá podnikatel povinnost vést podnikatelské účetnictví, tak musí vést daňovou 

evidenci, případně může pro stanovení základu daně použít stanovení výdajů procentem 

z příjmu. Procento, které lze takto uplatňovat, je stanoveno v zákoně o daních z příjmů. 

(Kolářová, 2013) 

2.2.2 Právnické osoby 

Vedle podnikání fyzických osob jako OSVČ se setkáváme s podnikáním osob ve formě 

obchodních společností. Právnická osoba je v zásadě uměle vytvořený subjekt zapsaný 

do obchodního rejstříku. Důvodem ke zvolení této formy podnikání může být např. vyšší 

důvěryhodnost právnické osoby, omezené ručení za závazky, pro některé podnikatele 

bude významný i fakt, že hodnota společnosti se s přibývajícím časem zvyšuje a je možné 

ji předat dalším generacím. (Kolářová, 2013) 

Obchodními korporacemi se rozumí obchodní společnosti a družstva. 

Před zahájením vlastního založení společnosti je nutné si vyjasnit několik zásadních 

otázek, a to zejména týkajících se předmětu podnikání, osob společníků, osob 

oprávněných jednat jménem společnosti, osoby odpovědného zástupce, otázku obchodní 

firmy a sídla společnosti a otázku vkladu. 
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Veřejná obchodní společnost  

Veřejná obchodní společnost je obchodní společností, v níž minimálně dvě osoby 

podnikají pod společným obchodním jménem a ručí za závazky společnosti společně a 

nerozdílně celým svým majetkem. 

Obchodní společnost musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“. To lze 

nahradit zkratkou „v. o. s.“ a pokud firma obsahuje jméno alespoň jednoho společníka, 

pokračuje dodatek „a spol.“. 

Pro založení společnosti není zapotřebí žádný základní kapitál, ale společníci ručí za 

závazky společnosti celým svým majetkem. (Pokorná, Holejšovský, Lasák, & Pekárek, 

2014) 

Komanditní společnost  

Obchodní jméno společnosti musí obsahovat označení „komanditní společnost“, případně 

zkratku „k. s.“. Komanditní společnost musí mít oba typy společníků, tj. komanditisty a 

komplementáře, a to po celou dobu existence společnosti. 

Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři, kteří ručí za závazky společnosti 

celým svým majetkem a komanditisté jen do výše nesplacených vkladů zapsaných v 

obchodním rejstříku. 

Komanditní společnost se zakládá společenskou smlouvou a její vznik je podmíněný 

zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Pro komanditisty je stanoven vklad 

společenskou smlouvou, minimálně 5 000 Kč. (Pokorná, Holejšovský, Lasák, & Pekárek, 

2014) 

Společnost s ručením omezeným  

Společnost s ručením omezeným patří mezi nejrozšířenější formy podnikání, tvoří více 

než 90 % obchodních společností. Vzhledem k tomu, že tento typ společnosti je 

„nejoblíbenější“, podíváme se na společnost s ručením omezeným podrobněji. (Hejda, 

2014) 
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Nová právní úprava tohoto typu společnosti od 1. 1. 2014, si klade za cíl především 

umožnit jednodušší a flexibilnější fungování. Snad nejvýznamnějším projevem této 

snahy je uvolnění právní úpravy podílu. Oproti dřívějšímu stavu, tak bude moci například 

jedna osoba vlastnit více než jeden podíl (§ 135 odst. 2 ZOK). Další podstatná změna je 

patrná v základním kapitálu, kde společnost musela v minulosti vložit základní kapitál ve 

výši 200 000,- Kč, který byl splatný do 5 let. Od roku 2014 může základní kapitál činit 

pouhou 1,- Kč (§ 142 ZOK), což má vést ke zjednodušení vstupu do podnikání. 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jednatel má právo 

obchodního vedení společnosti a jednání jménem společnosti navenek a společnost s 

ručením omezeným je takovýmto jednáním vázána. (Hejda, 2014) 

Akciová společnost  

Akciová společnost představuje kapitálovou obchodní společnost. Akciová společnost je 

z velké části regulována evropským právem, a i když je zde z tohoto důvodu malý prostor 

pro vlastní národní úpravu, vnesl nový zákoník zásadní změny do celkové systematiky i 

do řady konkrétních podrobností (variabilita akcií, rozložení vnitřních orgánů akciové 

společnosti). (Hejda, Akciová společnost, 2014) 

Zákon nově umožňuje, aby uvedené orgány tvořila jen jedna fyzická osoba (v české 

společnosti tedy může stát pouze jeden člen správní rady, který je zároveň statutárním 

ředitelem). Nově odpadá povinnost volit část členů dozorčí rady zaměstnanci, uvolněna 

byla pravidla rozhodování na valné hromadě. (Nový občanský zákoník - pro podnikání, 

2014) 

Družstvo  

Jedná se o společenství neuzavřeného počtu osob, které může být založeno i za účelem 

podnikání. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 

Základní kapitál je minimálně ve výši 50 000 Kč a je tvořen součtem členských vkladů. 

Statutárním orgánem každého družstva je jeho představenstvo. Navenek za družstvo 

jedná, pokud není stanoveno jinak, předseda a místopředseda představenstva. Stanovy 

mohou určit, že běžnou činnost družstva vykonává ředitel, který je jmenovaný a 

odvolávaný představenstvem. 
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Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze nebo schůze členů družstva. Členská 

schůze rozhoduje o zásadních otázkách ve věcech chodu družstva a jeho činnosti. O každé 

členské schůzi se pořizuje zápis. (Pokorná, Holejšovský, Lasák, & Pekárek, 2014) 

2.3 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i 

vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti, dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků 

vedoucích k dosažení těchto cílů. 

Podnikatelské plány nosí každý potenciální podnikatel v hlavě a nemá potřebu je 

prezentovat v písemné podobě a někoho s nimi seznamovat. Toto přesvědčení však 

přestane platit v okamžiku, kdy se z potenciálního podnikatele chce stát tím oficiálním. 

Než začneme svůj podnikatelský nápad uvádět do života, je důležité, abychom si ověřili 

jeho reálnost a životaschopnost. Důvodů, proč sestavovat podnikatelský plán je 

samozřejmě více. Zejména začínající podnikatel, který má zajímavý podnikatelský nápad, 

pomocí zpracovaného podnikatelského plánu zjistí celkovou potřebu finančních 

prostředků, potřebu cizích zdrojů, které budou potřeba na počátku podnikání a možnosti 

jejich zhodnocení. Následně pak může oslovit investora za účelem financování daného 

podnikatelského záměru. 

Podnikatelský plán by měl být (Srpová, Podnikatelský plán a strategie, 2011): 

▪ Jednoduchý (srozumitelný); 

▪ Přesný (stručný); 

▪ Reálný (logický); 

▪ Kompletní (pravdivý). 

Zpracování podnikatelského plánu by mělo být přínosné hlavně podnikateli samotnému, 

protože je zde několik rozhodnutí a kroků, které je zapotřebí učinit v jednotlivých 

oblastech, jak osloví zákazníky, na kterých trzích bude nabízet svůj produkt/ službu, jak 

silné na daném trhu má postavení konkurence, kolik bude potřebovat zaměstnanců, koho 

zvolit za vhodné dodavatele aj. (Srpová & Řehoř, Základy podnikání, 2010) 
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Pomocí podnikatelského plánu by si měl podnikatel na výše zmíněné kroky odpovědět a 

zjistit, zda už má dostatek všech informací, znalostí a dovedností, aby mohlo dojít i k jeho 

realizaci. Při začínající úvaze o podnikání mne napadla myšlenka, zda by nebylo vhodné 

vytvořit podnikatelský plán, který by se zakládal na rodinném podnikání, protože můj 

otec je předsedou místní rybářské organizace, rybaření je jeho největším koníčkem v 

životě a proč by do budoucna nemohl být jeho i mým společným zaměstnáním. 

2.3.1 Význam podnikatelského plánu 

Tvorbě business plánu obvykle předchází snaha a odvaha budoucího podnikatele 

osamostatnit se a vybudovat si vlastní existenci, firmu. Business plány však zpracovávají 

i již existující firmy za situace, kdy hodlají rozšířit své podnikání, a konečně business 

plán může být užitečný i tehdy, kdy má být určitá část podnikání řízeně utlumena. 

Business plán je tak většinou chápán jako koncepce budovaného podniku, či jeho části, v 

písemné podobě. Je to v zásadě dokument, který má podnikatelům pomáhat jak v 

počátcích při vytváření potřebných podmínek pro zahájení podnikatelské činnosti, tak 

později při řízení již rozvinutých podnikatelských aktivit. Podnikatelský plán, v němž 

jsou vytyčeny cíle, kterých má být v delším časovém horizontu dosaženo, lze později 

využít i ke kontrole, tj. k porovnání toho, co bylo naplánováno, s realitou. (Červený, 

Fickbauer , Hanzelková, & Keřkovský, 2014) 

Podnikatelský plán je také velmi významný při získávání potřebných finančních zdrojů. 

Je to většinou právě business plán, který přesvědčí banku o tom, že předložený 

podnikatelský záměr je právě ten, na nějž banka nebo individuální investor zapůjčí 

potřebné finanční prostředky. Některé banky zájemcům o úvěr předepisují svoji vlastní 

strukturu podnikatelského plánu. Banka i investor přitom v podnikatelském plánu hledají 

také informace potřebné pro stanovení podmínek, za nichž se podnikání nějakým 

způsobem zúčastní, což je rovněž velmi důležité. V podnikatelském plánu je tak třeba 

shromáždit informace potřebné k tomu, aby jeho příjemci/adresáti byli definitivně 

přesvědčeni o reálnosti a úspěchu zamýšleného podnikání i z dlouhodobých hledisek. Jde 

o to, aby na základě business plánu založená firma existovala a prosperovala i za deset a 

více let. Zkušenosti ze světa ukazují, že tento, pro většinu začínajících podnikatelů 

samozřejmý předpoklad je bohužel pro většinu z nich nedostižným cílem. (Červený, 

Fickbauer , Hanzelková, & Keřkovský, 2014) 
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Dobře zpracovaný podnikatelský plán by měl být postavený na využití příležitostí a 

silných stránek podnikatele k promyšlené eliminaci těch faktorů, které by mohly úspěch 

jeho podnikání v budoucnu ohrozit. Měl by zainteresované nejen přesvědčit o kvalitách 

samotného podnikatelského záměru, ale i o pozitivních vlastnostech a schopnosti 

samotného podnikatele daný podnikatelský záměr a problémy spojené s jeho realizací 

zvládnout. 

Na počátku tvorby business plánu každé organizace je proto nutno důkladně promyslet: 

▪ v čem spočívá a v čem by měla spočívat její podnikatelská činnost; 

▪ co znamená hodnota pro její zákazníky; 

▪ jaké jsou její přednosti pro danou oblast podnikání a zda jsou dostatečné; 

▪ zda jsou zjištěné přednosti aplikovány tam, kde budou produkovány výsledky; 

▪ co je konkrétním trhem pro danou oblast podnikání nejen nyní, ale i v 

bezprostřední budoucnosti. 

2.3.2 Struktura podnikatelského plánu 

V současné době neexistuje závazná právní úprava, která by určovala strukturu 

podnikatelského plánu. Níže uvedená struktura je pouze orientační. Je zde zdůrazňován 

spíše pohled budoucího investora, poskytovatele kapitálu. Mnozí investoři dnes z důvodu 

nedostatku času požadují, aby byl podnikatelský plán zpracováván jen ve formě 

prezentace namísto zevrubných formálních dokumentů. Naopak banka bude požadovat 

řadu dokumentů a informací. 

Postupně si objasníme základní body podnikatelského plánu, kam patří (Srpová, 

Podnikatelský plán a strategie, 2011): 

1) Popis podnikatelské příležitosti; 

2) Cíle firmy a vlastníků; 

3) Potenciální trhy; 

4) Analýza konkurence; 

5) Marketingová strategie; 

6) Analýza rizik. 
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2.3.3 Popis podnikatelské příležitosti 

Zde objasníme, v čem spatřujeme naši podnikatelskou příležitost. Může jít o nalezení 

mezery na trhu, o objevení nějakého nového technického principu aj. Potřebujeme 

investory přesvědčit, že právě v tuto chvíli je nejvhodnější okamžik k realizaci 

podnikatelského plánu v praxi. Musíme uvést, pro koho bude náš výrobek určen a jak 

bude naše myšlenka převedena do vyčíslení tržeb a zisku. 

V rámci popisu podnikatelské příležitosti se zaměříme zejména na: 

▪ Popis produktu; 

▪ Konkurenční výhodu produktu; 

▪ Užitek produktu pro zákazníka. 

Popis produktu určuje jak fyzický vzhled v případě výrobku, tak vlastnosti v případě 

služby. Pokud nabízíme výrobek, popíšeme ho, objasníme, jaké bude mít vlastnosti a k 

čemu bude sloužit. Rovněž je dobré uvést, zda se jedná o výrobek zcela nový nebo o 

výrobek, který je na trhu již nabízen. Důležité je také se zmínit o službách doplňujících 

nabídku výrobku, kam lze zařadit opravářské práce, servisní podporu zákazníků, 

zaškolení pro správné používání výrobku, poradenské služby aj. (Srpová, Podnikatelský 

plán a strategie, 2011) 

Nabízený výrobek nebo služba musí mít konkurenční výhodu, protože musí být lepší 

než konkurenční nabídky. Zejména dnes, kdy vládne na trhu tvrdá konkurence, nestačí 

být stejně dobrý jako ostatní firmy, ale lepší než konkurence. Nutné je prokázat, že 

přicházíme s lepší nabídkou pro zákazníka, zajímavější koncepcí, profesionálním 

servisem aj. 

Podnikatelský plán může být úspěšný pouze tehdy, jestliže náš produkt přinese užitek 

pro zákazníka. Proto je třeba zdůraznit, jaký prospěch plyne z naší nabídky pro 

zákazníky a proč by zákazníci měli nakupovat právě od nás, a ne od konkurence. 

Přirozeně se předpokládá, že budeme vědět, kdo jsou naši zákazníci a na jaké trhy se 

budeme orientovat. (Srpová, Podnikatelský plán a strategie, 2011) 
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2.4 Cíle firmy a vlastníků 

Cíle firmy 

Nejdříve se stručně zmíníme o historii firmy. Uvedeme datum založení firmy, právní 

formy a vlastnickou strukturu, oblasti činnosti. V případě, že firma ještě neexistuje, tak 

budeme definovat vize, kam bude firma směřovat a kam se chce v určitém časovém 

horizontu posunout. Od vize pak odvodíme cíle firmy. Stanovené cíle by měly mít 

význam SMART, což je zkratka sestavená z prvních písmen pěti anglických slov. 

(Červený, Fickbauer , Hanzelková, & Keřkovský, 2014) 

▪ Specific – specifické, přesně popsané; 

▪ Measurable – měřitelné; 

▪ Achievable – atraktivní, akceptovatelné; 

▪ Realistic – reálné; 

▪ Timed – termínované. 

Formulace cílů by měly být krátké a vždy trochu reklamní. Cíle firmy bychom měli v 

podnikatelském plánu stanovit přibližně na dobu pěti let s konkretizací na jeden rok. 

Příklady cílů 

▪ Do pěti let pětkrát zvýšíme hodnotu firmy; 

▪ Do pěti let se staneme největším dodavatelem určitého výrobku koncovým 

spotřebitelům. 

Cíle vlastníků 

U vlastníků a klíčových osobností uvedeme, jakou roli budou hrát při jejím založení a 

růstu a jak se jejich role bude měnit v období, až firma dosáhne velikosti střední firmy. 

Investoři mají zkušenosti, že velké množství projektů končí neúspěchem, protože nejsou 

důsledně prodiskutovány cíle firmy a cíle vlastníků. Projevuje se to následně v celé řadě 

rozhodnutí od toho, jaká má být organizační struktura firmy až po otázky, které se týkají 

strategie firmy. 
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2.4.1 Potenciální trhy 

Při realizaci podnikatelského plánu můžeme uspět pouze tehdy, pokud bude existovat trh, 

který bude „nenaplněný“ a bude mít zájem o naše produkty nebo služby. 

Investory či případné společníky proto velmi zajímají fakta o daných trzích a možnostech 

se na nich uplatnit. Na základě zevrubné analýzy je zapotřebí dokázat existenci těchto 

potenciálních trhů. Slouží k tomu údaje o velikosti trhu, o obvyklé oborové výnosnosti, o 

překážkách na trhu a zákaznících. 

V podnikatelském plánu proto uvedeme informaci o celkovém trhu a také o trhu cílovém. 

Celkový trh zahrnuje všechny myslitelné možnosti využití daného výrobku nebo služby. 

V podnikatelském plánu nepopisujeme podrobně celý trh či všechny potenciální 

zákazníky, ale jen takové skupiny zákazníků, které:  

▪ Mají z výrobků nebo služby značný užitek; 

▪ Jsou ochotny za produkt či službu zaplatit. 

Znamená to, že vymezíme cílový trh a popíšeme jeho charakteristické znaky. Čím lépe 

se nám to podaří, tak tím lépe můžeme produkty a služby přizpůsobit potřebám a přáním 

zákazníků. Je obrovskou chybou, když se nám nepodaří definovat cílový trh a v rámci 

podnikatelského plánu dojde tak k jeho přecenění nebo podcenění. S výrobkem nebo 

službou lze uspět pouze tehdy, pokud dokážeme uspokojit konkrétní potřeby 

preferovaných zákazníků, které je třeba tzv. segmentovat. (Foret, 2010) 

Vymezení segmentace: 

▪ Velikost segmentu; 

▪ Dosažitelnost zákazníků; 

▪ Shoda produktu a potřeby zákazníků; 

▪ Síla konkurence. 

Při volbě cílových skupin je třeba přihlédnout k faktu, že je zapotřebí, aby cílová skupina 

výrobek nebo službu zaplatila. Souhrnně vždy platí, že segmentace trhu pomáhá 

vypracovat marketingovou strategii podle vybraného cílového trhu, a tím zvýšit její 

účinnost. Poté, co vymezíme trh, tak se o něm snažíme získat příslušné informace, které 
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je dobré přednést i investorům. Ti očekávají konkrétní fakta a čísla o objemu nebo růstu 

trhu, jakož i o požadavcích a chování zákazníků. Před vstupem na cílový trh je zapotřebí 

provést průzkum trhu, který je často velice nákladný a obtížný. Mezi vhodné informační 

zdroje můžeme zařadit internet, statistický úřad, ročenky, měsíční a čtvrtletní zprávy 

poskytující informace o jednotlivých regionech, odborné publikace, časopisy, noviny, 

firemní zprávy aj. (Kotler & Keller, 2013) 

U malých firem většinou není žádoucí si nechat vypracovat tržní studii, protože pro ni 

znamená větší množství nákladů, které si nemůže dovolit. V případě, že si firma průzkum 

trhu provede sama, tak ušetří nejen peníze, ale umožní jí i lepší získání důležitých 

informací a poznání tržního segmentu. 

Při průzkumu trhu zvolíme následující postup: 

▪ Sestavíme si seznam otázek, na které je třeba odpovědět; 

▪ Sepíšeme, které informace jsou nejdůležitější, a zajistíme zdroje, z kterých 

získáme nezbytné údaje; 

▪ Připravíme si dotazník s kontrolními otázkami a necháme je vyplnit klienty, 

dodavateli a odborníky; 

▪ Nesoustředíme se jen na číselné údaje, nýbrž popíšeme náš cílový trh, obor a jejich 

budoucí vývoj. 

2.4.2 Analýza konkurence 

Někteří začínající podnikatelé si myslí, že pro ně v daném segmentu neexistuje 

konkurence. Téměř vždy se velice mýlí a často o konkurenci vůbec neví. Při zpracování 

podnikatelského plánu je nutné uvést důkladnou analýzu konkurence. 

V prvním kroku určíme firmy, které představují konkurenci. Konkurenty rozdělíme na 

hlavní a vedlejší. Hlavními konkurenty jsou firmy, které hrají na daném trhu velmi 

významnou roli a budou ji hrát i nadále. Patří k nim však také firmy, které se velmi 

podobají naší firmě. Jestliže jsme určili své konkurenty, tak v dalším kroku potřebujeme 

odtajnit jejich přednosti a nedostatky z pohledu zákazníka. Nezáleží většinou na našem 

subjektivním hodnocení konkurence, ale na tom, co si myslí zákazníci. Není tedy na 
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škodu se vžít do role zákazníka, anebo se jich přímo zeptat v rámci dotazníkového šetření. 

(Jakubíková, 2013) 

2.4.3 Marketingová strategie  

Strategie definuje, jak lze zvoleného cíle dosáhnout. Napomáhá firmě dosáhnout 

silnějšího postavení na trhu – například převahou nad konkurencí v určité oblasti. Převaha 

může spočívat např. v kvalitě, dostupné ceně, zajištění prodejního a poprodejního servisu. 

(Jakubíková, 2013) 

Středem pozornosti marketingového řízení je vždy spokojený zákazník, proto i 

strategické plánování musí vycházet z potřeb a požadavků trhu. Strategické plánování je 

proces stanovování finančních cílů, plánování a realizování kroků vedoucích k jejich 

dosažení. Jedním z důvodů marketingového strategického plánování je rovněž definování 

podstaty a směru růstu firmy. Je zcela zřejmé, že podnik nemůže dosáhnout vytyčených 

cílů bez zodpovědně zváženého, kvalitně naplánovaného a důsledně dodržovaného 

strategického postupu. (Jakubíková, 2013) 

Marketingová strategie konkretizuje marketingové cíle a aktivity celkové strategie 

podniku. Základní obecný rámec vytváření marketingové strategie lze stanovit 

následujícími kroky: (Kotler & Keller, 2013) 

Stanovení marketingových cílů, jichž chceme dosáhnout. Ty nám na konci také umožní 

posoudit, zda strategie byla či nebyla úspěšná. 

▪ Stanovení alternativních marketingových strategií, popř. variant; 

▪ Stanovení přesných parametrů jednotlivých cílových skupin zákazníků, na něž se 

chceme zaměřit; 

▪ Identifikace konkurence pro každou zvolenou cílovou skupinu zákazníků. Jedná 

se o značky a výrobce, nabízející zákazníkům obdobné produkty; 

▪ Vymezení nabízených produktů s ohledem na cílové zákazníky a konkurenty; 

▪ Prezentace podstaty naší nabídky cílovým zákazníkům, která by měla zdůrazňovat 

výhody, pozici našeho produktu a celkovou hodnotu pro zákazníka; 

▪ Konečně vypracování marketingového mixu jako naší nabídky cílovému 

segmentu zákazníků. 
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Strategie minimálních nákladů 

Tato strategie se týká hospodaření, protože každý podnikatel chce hospodařit, co 

nejšetrněji, tak aby měl co nejnižší náklady spojené s výrobou produktů a jejich distribucí 

ke konečnému zákazníkovi. V případě splnění této teze je schopný nabízet své produkty 

za nižší ceny než jeho konkurenti. Strategie výrobních nákladů předpokládá 

propracovanou výrobní podnikatelskou koncepci. Podnik musí využívat kvalitních 

technologií a dosahovat co nejlepších výsledků jak v oblasti nákupu, tak i výroby a 

distribuce. (Foret, 2010) 

Strategie minimálních nákladů je obvyklá především pro velké, kapitálově silné, 

zpravidla nadnárodně, globálně orientované organizace. V případě, že se tato strategie 

kombinuje se strategií diferenciace produktu, tak je možné ji uplatnit téměř kdekoliv, 

např. malá čajovna ve vysokoškolském prostředí. 

Strategie diferenciace produktu 

Strategii diferenciace produktu obvykle uplatňují především malé a střední podniky, jimž 

jejich omezené finanční zdroje nedovolují vstoupit do přímé konfrontace s šíří a cenami 

nabídky vedoucích konkurentů na trhu. (Foret, 2010) 

Strategie tržní orientace 

Při uplatnění této strategie se podnik zaměřuje spíše na jeden nebo více menších segmentů 

trhu. Často se jedná dokonce o malé, specifické nároky výklenky (mezery) trhu, nazývané 

niky – z francouzského či anglického niche. Podnik tedy neusiluje o ovládnutí celého trhu 

nebo jeho větší části. Snaží se získat na svém cílovém segmentu vedoucí postavení. 

(Foret, 2010) 

2.4.4 Analýza rizik 

Analýza rizik je velice účinný nástroj, který je třeba využít při tvorbě podnikatelského 

plánu. Každá riziková situace má své příčiny. Proto můžeme pomocí analýzy rizika 

dospět současně k návrhu preventivních opatření, jež nám pomohou snížit konkrétní 

významná rizika. 
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Analýzu rizik můžeme provádět například pomocí expertního hodnocení nebo analýzou 

citlivosti. 

Expertní hodnocení faktorů rizika je víceméně odborným odhadem jejich významnosti 

vzhledem k plánovaným cílům firmy. Významnost faktorů rizika posoudíme podle dvou 

hledisek – pravděpodobnosti jejich výskytu a intenzity negativního vlivu. Rizikový faktor 

je významnější, čím pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je intenzita negativního 

vlivu. (Fotr & Hnilica, 2014) 

Analýza citlivosti obvykle zajišťuje citlivost hospodářského výsledku na faktory, které 

jej ovlivňují. Jedná se především o faktory, které byly vyhodnoceny v rámci expertního 

odhadu jako významné. Pomocí použití analýzy citlivosti dojde k upřesnění, tak abychom 

mohli v rámci přípravy na jejich vyskytnutí využít exaktnějších optimalizačních metod. 

Nejčastějšími faktory, které ovlivňují hospodářský výsledek, jsou realizovatelná tržní 

cena produktů s ohledem na konkurenci, změny fixních a variabilních nákladů, výše 

poptávky aj. (Fotr & Hnilica, 2014) 

2.5 Financování podnikatelského plánu 

Při sestavování finančního plánu máme několik možností, jak přistoupit k financování 

jeho realizace. Při zahájení podnikání je nejjednodušší situace, když máme dostatečné 

množství vlastních zdrojů. Pokud teprve začínáme podnikat, není úplně jisté, zda 

dosáhneme na bankovní úvěr, protože banka nemá žádnou záruku v tom, že nováčkovi se 

povede dobře a bude moci pravidelně splácet. V případě, že se nepodaří sehnat vlastní 

zdroje, které by pokryly celé počáteční náklady, je zapotřebí sehnat investora, který by 

byl ochotný uvolnit finanční prostředky pro dané podnikání, což nemusí být úplně 

jednoduchá záležitost. (Šiman, 2010) 

Pro zajištění financování je však velmi podstatné, zda firma má historii svého podnikání 

a zda je tato historie úspěšná, což ale platí u firem, které již na trhu nějaký čas působí. 

Při zakládání a dalším rozvoji firmy můžeme používat různé finanční zdroje. Zcela 

základní je členění finančních zdrojů z hlediska vlastnictví a právního postavení zdroje 

na zdroje vlastní a cizí. K vlastním zdrojům financování patří vklady vlastníků, zisk, 

odpisy hmotného a nehmotného majetku a také prodej aktiv. K cizím zdrojům patří 
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zejména úvěry, popř. půjčky. Dalšími zdroji financování mohou být leasing, faktoring a 

forfaiting, dluhopisy, tiché společenství, business angel a venture kapitál (rizikový 

kapitál). (Šiman, 2010) 

2.5.1 Podpůrné programy pro začínající podnikatele 

Podnikatelé by se měli orientovat v rychle se měnícím podnikatelském prostředí a 

získávat aktuální informace o jeho vývoji. Jak začínající podnikatel, tak podnikatel již 

existující, by se měli zajímat o možnosti, které jim nabízejí různé organizace. Kapitola 

Vám poskytne základní přehled subjektů poskytujících služby podnikatelům, představí 

Vám základní evropské programy pro podnikatele a nabídne seznam užitečných odkazů, 

které můžete při své práci kariérového poradce v oblasti podnikání využít. (Srpová, 

Podnikatelský plán a strategie, 2011) 

2.5.1.1 Subjekty poskytující služby podnikatelům 

Jedná se o subjekty, které nabízejí podnikatelům informační, materiální či finanční 

podporu, můžeme rozdělit do 4 skupin: 

▪ Vládní organizace; 

▪ Nevládní organizace; 

▪ Komerční subjekty; 

▪ Finanční instituce pro podporu podnikání. 

2.5.1.2 Příspěvek na zahájení podnikání 

Pokud je budoucí podnikatel registrován na úřadu práce, může si zažádat o příspěvek na 

zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem samostatné výdělečné činnosti. 

K žádosti o příspěvek se dokládá podnikatelský plán, seznam předpokládaných nákladů 

ke zřízení pracovního místa, ekonomická rozvaha a další doklady související s 

podnikatelskou činností. 

V případě, že úřad práce příspěvek schválí, tak musí být využit ke zřízení pracovního 

místa, tedy na vybavení a zařízení nutného pro zahájení podnikání, což je následně třeba 

doložit. 
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Maximální hranice výše příspěvku na zahájení podnikání činí čtyřnásobek nebo 

šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. 

Rozhodnutí o přidělení příspěvku je v kompetenci příslušných úřadů práce, které 

poskytnutí příspěvků schvalují a stanovují kritéria pro jejich poskytnutí. (Srpová, 

Podnikatelský plán a strategie, 2011) 

2.5.1.3 Překlenovací příspěvek pro podnikatele 

Jestliže již byl poskytnut úřadem práce příspěvek na zahájení samostatné výdělečné 

činnosti, tak lze zažádat ještě o překlenovací příspěvek. Tento příspěvek slouží k úhradě 

provozních nákladů a jeho využití v rámci uzavřené dohody musí být doloženo. Z 

překlenovacího příspěvku může být uhrazeno nájemné a služby s ním spojené, náklady 

na opravu a údržbu provozovny samostatné výdělečné činnosti, náklady na dopravu 

materiálu apod. Maximální měsíční výše příspěvku činí 0,25násobek průměrné mzdy a 

lze jej poskytovat na pět měsíců. (Červený, Fickbauer , Hanzelková, & Keřkovský, 2014) 

2.5.2 Úvěry  

Úvěry jsou velmi frekventovanými zdroji cizího kapitálu. Dle standardního dělení je 

možné identifikovat úvěry finanční, které spočívají v poskytnutí určité peněžní částky a 

úvěry obchodní. Banky poskytují úvěry na financování krátkodobých, střednědobých a 

dlouhodobých firemních potřeb. Obchodní úvěry si poskytují účastníci obchodních 

vztahů. 

Bankovní úvěry 

Cenou za poskytnutí bankovních úvěrů je úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním 

(zejména bankovní poplatky). Cenu bankovních úvěrů ovlivňuje zejména bonita klienta 

a doba splatnosti úvěru. Krátkodobý úvěr bývá zpravidla levnější než ten dlouhodobý, 

protože v dlouhodobém horizontu roste riziko nesplacení směrem k věřitelům a je 

požadován také větší výnos. V případě, že banka poskytne zájemci úvěr, zpravidla 

požaduje realizovat obrat nebo jeho podstatnou část přes svoje účty. Banka získává od 

klienta další zdroje příjmů a může monitorovat výkonnost firmy. Při použití bankovního 

úvěru vzniká firmě daňový efekt tím, že úroky z úvěrů jsou daňově uznatelným nákladem 

a snižují daňový základ. Podmínkou působení daňového efektu je samozřejmě kladný 

výsledek hospodaření. 
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Bankovní úvěr poskytují banky na základě žádosti, kde požadují doložit účetní výkazy, 

zpravidla 2 roky zpět, a podnikatelský plán, popřípadě dodat další podklady požadované 

bankou. Důležitý je rozbor pohledávek a závazků firmy, zejména údaje o pohledávkách 

po lhůtě splatnosti, a to v rozmezí 30, 60, 90, 180 dnů po lhůtě splatnosti. Na základě 

předložených údajů zkoumají banky tzv. finanční zdraví firmy, přičemž prioritní je 

generování zisku z provozní činnosti a dostatečný podíl vlastního kapitálu na celkovém 

kapitálu. Poměr vlastního a cizího kapitálu by měl být minimálně stejný s růstovou 

tendencí ve prospěch vlastního kapitálu. (Režňáková, 2012) 

Obchodní úvěry 

Obchodní úvěr poskytují dodavatelé nebo odběratelé. Běžnější je úvěr dodavatelský, 

který má za následek odklad platby za provedenou dodávku výrobků nebo služeb o 

dohodnutý počet dnů. Velmi důležité pro důvěryhodnost obchodních vztahů mezi 

dodavateli a odběrateli je dodržení sjednaných termínů splatnosti. 

Americká hypotéka 

Jako začínající podnikatelé vlastnící nemovitost můžeme využít i hypotéku. V případě, 

že nemůžeme využít standartní hypotéku, může se podnikatel rozhodnout pro neúčelový 

úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Získané finanční prostředky můžeme 

použít na cokoliv, například na investice, proplácení faktur, ale i refinancování dříve 

poskytnutých úvěrů. 

2.5.3 Leasing  

Na leasing získávají firmy stále více movitého i nemovitého majetku. Firma nezíská sice 

peníze, ale obdrží zařízení, aniž by za něj musela ihned zaplatit plnou cenu. Každá 

leasingová operace má zpravidla 3 základní subjekty: dodavatele, leasingovou firmu a 

nájemce. Mezi nájemcem a leasingovou společností se uzavírá leasingová smlouva, která 

upravuje vztahy po dobu nájmu a zpravidla řeší budoucnost pronajímaného předmětu po 

skončení nájemní smlouvy. Po skončení si může nájemce zvolit mezi vrácením předmětu 

pronajímateli, obnovením leasingového kontraktu za nových podmínek nebo koupí 

najatého předmětu. (Režňáková, 2012) 

V praxi je známý zejména operativní a finanční leasing. 
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Operativní leasing se sjednává na kratší dobu a používá se např. u počítačů, osobních 

automobilů apod. Jeho součástí je servis pronajatých věcí, smlouva je uzavřena na kratší 

dobu, než je životnost pronajatého majetku, nemusí uhradit cenu majetku a lze ji ukončit 

před sjednanou dobou. Majetek po skončení smlouvy zůstává ve vlastnictví leasingové 

společnosti. 

Finanční leasing má poměrně strohá pravidla. Není vypověditelný, splátky musí uhradit 

cenu majetku a není poskytován servis. Má charakter půjčky – jde o pořízení majetku a 

jeho postupné splacení. Nájemce většinou majetek pojišťuje a udržuje. 

2.6 Analytický nástroj 

SWOT analýza 

V poslední kapitole podnikatelského plánu bychom měli prokázat, že známe silné i slabé 

stránky, ale také příležitosti a hrozby podnikatelského plánu. K tomu využijeme SWOT 

analýzu, jejíž název je odvozený z prvních písmen anglických slov (Kotler & Keller, 

2013): 

▪ S – strengths (silné stránky); 

▪ W – weaknesses (slabé stránky); 

▪ O – opportunities (příležitosti); 

▪ T – threats (hrozby). 

V rámci SWOT analýzy posoudíme všechny aspekty podnikatelského plánu z hlediska 

těchto 4 oblastí: 

Mezi silné stránky se často zařazuje např. kvalifikovaná pracovní síla nebo servis, což 

jsou činnosti, ve kterých by měla firma být lepší než konkurence. Netřeba dodávat, že 

čím více je silných stránek, tím lépe. 

Při výčtu slabých stránek je zapotřebí předejít investora a sdělit mu, že máme vše 

zmapované tak, aby nám důvěřoval. Pokud uvedeme slabou stránku, vzápětí je velice 

dobré na ní odpovědět pozitivem. Prokazujeme, že jsme se zamysleli nad slabinami a 

vynašli pozitivní řešení, které povede k jejich odstranění. Slabou stránkou může být 

nedostatek zkušeností v oblasti marketingu, cenová politika aj. 
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Analýza příležitostí a hrozeb se soustřeďuje na okolí firmy. Umožňuje zdůraznit 

atraktivní příležitosti, které nám mohou přinést výhody. Příležitosti by měly být 

posuzovány podle jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu, naopak hrozby z 

hlediska závažnosti a pravděpodobnosti, že nastanou. 
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3 Analýza současného stavu 

V této části se budu zabývat analýzou a zhodnocením současného stavu na zvoleném trhu. 

V její úvodní části bude provedena analýza města Humpolce, kde bude obchod s 

rybářskými potřebami působit, jeho zázemí a možnosti, které nabízí. 

V následujících kapitolách budou provedeny jednotlivé analýzy, které budou sloužit jako 

podklad pro další rozhodování tak, aby bylo založeno na objektivních a podložených 

výsledcích, a nikoliv na domněnkách. 

3.1 Analýza města Humpolce a okresu Pelhřimov 

Geografie 

Město Humpolec se nachází v okrese Pelhřimov, který leží v kraji Vysočina, 23 km 

severozápadně od Jihlavy, přibližně v polovině cesty po dálnici D1 mezi Brnem a Prahou. 

Město je obklopeno zalesněnými kopci. V nedalekém okolí je vybudována celá řada 

chovných rybníků, které slouží svým majitelům k pravidelnému chovu jednotlivých 

druhů ryb. Největším chovatelem ryb v Humpolci a okolí je místní organizace českého 

rybářského svazu, která vykonává svoji chovatelskou činnost na 27 rybnících o celkové 

rozloze 26 ha. Činnost organizace spočívá v pravidelném nákupu rybí osádky od 

prověřených dodavatelů, tak aby byly ryby přesně takové, jak spočívá dohoda mezi 

dodavateli a odběrateli. Rybáři se poté snaží na chovných rybnících rybám vytvořit co 

nejvýhodnější podmínky k jejich růstu tak, aby následný přírůstek ryb byl možný v 

budoucnosti co nejlépe zpeněžit. 

Vydáme-li se z města jihozápadním směrem, dojdeme k vodní nádrži Sedlice, která je 

zároveň revírem, kde mohou rybáři chytat ryby na základě držitele povolenky pro 

jihočeský územní svaz. Tato nádrž je revírem, který je nejvíce zarybněný a rybáři zde 

najdou velice důležité soukromí pro oddych a relaxaci. 

Kromě vodní nádrže Sedlice je možné také chytat ryby na dalších povolených revírech 

mezi které patří rybníky Peruš a Jambor. Na zvláštní povolení je také možné od roku 2010 

chytat na rybníce Hadina, který se nachází ihned za městem Humpolcem a kvůli kterému 
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se do města sjíždějí rybáři z celé republiky, protože rybník nabízí velké množství 

trofejních ryb. Na daném rybníku mohou chytat rybáři na základě zvláštní povolenky. 

Občasní rybáři, kteří nemají složené rybářské zkoušky mohou zakoupit dané povolení, i 

když pro ně je povolenka dražší. Na území města se křižují dvě lokální cyklistické trasy, 

vedoucí ve větší míře oblastí Vysočiny. 

Prostředí a obyvatelstvo 

Humpolec je dlouhodobě nejlepším místem pro podnikání v regionu a místní radnice i 

nadále pokračuje v nastaveném trendu. Dokazuje to už sedmý triumf ve srovnávacím 

výzkumu Město pro byznys, což je ocenění pro malá a střední města v rozvoji 

podnikatelských aktivit. K pozitivům tradičně patří vysoký podíl podnikatelů, firem i 

velkých zaměstnavatelů. 

Humpolec se může pochlubit také druhým nejvyšším nárůstem obyvatel a dlouhodobá 

nezaměstnanost je ve městě dokonce vůbec nejnižší v celém kraji. Místní podnikatelé 

mohou nabírat odborné pracovníky, protože podíl učňů a studentů odborných škol je 

velmi vysoký. V okrese Pelhřimov žije v současné době podle Českého statistického 

úřadu 45 691 občanů, kde 10 884 osob bydlí ve městě Humpolec. Přibližně 14,10 % 

obyvatel je ve věku 0-14 let, 65,20 % ve věku 15-64 let a 20,70 % populace je starší 64 

let. (ČSÚ, www.czso.cz, 2017) 

Nezaměstnanost 

Z hlediska předmětu podnikání lze považovat za negativní sociální faktory finanční krizi, 

ze které se Česká republika už z velké části vzpamatovala a s ní spojenou nezaměstnanost 

obyvatel. Na konci roku 2015 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v kraji Vysočina 6,22 

%, i když ještě ke konci listopadu 2015 činil pouze 5,53 %. Proti roku 2014 bylo 

zaznamenáno snížení podílu o 1,13 bodu. 

Podíl nezaměstnaných vyšší, než 8 % byl tentokrát zaznamenán pouze v jediném okrese 

Vysočiny, třebíčském, kde dosáhl úrovně 8,32 %. Z níže uvedené tabulky je jednoznačně 

vidět, že v okrese Pelhřimov byla vždy od roku 2012 nejmenší nezaměstnanost. V roce 

2015 byl výsledek úplně nejlepší, když klesl stav nezaměstnaných pouze na 4,09 %. V 

mezikrajském srovnání byl osmý nejnižší a proti republikovému průměru byl nižší o 0,02 
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bodu, přičemž nejnižší podíl nezaměstnaných osob je dlouhodobě vykazován v Praze 

(4,20 %). Naopak nejhorší situace je v Ústeckém kraji (8,91 %) 

 

Graf 1 – Nezaměstnanost v jednotlivých krajích  

(Zdroj: www.czso.cz (ČSÚ, Český statistický úřad - nezaměstnanost, 2015) ) 

Tabulka 1 – Nezaměstnanost v Kraji Vysočina  

 

(Zdroj: MPSV) 

Mírný nárůst nezaměstnanosti v závěru roku 2016 není překvapivý, neboť je tlačen 

nahoru sezónními faktory. S příchodem zimy končí některé sezónní práce, s koncem 

kalendářního roku pak končí pracovní smlouvy a dohody na dobu určitou. 

Vývoj nezaměstnanosti a vysoký počet neobsazených pracovních míst by zároveň měly 

napomáhat rychlejšímu růstu mezd v české ekonomice. 

Za celý rok 2016 činila průměrná míra nezaměstnanosti 5,5 %, což je nejnižší roční 

průměr od roku 2008. V roce 2017 by pak měl následovat pokles míry nezaměstnanosti 

na 5,1 %, vyloučit ale nelze ani její výraznější pokles. (MPSV, 2017) 
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Ze zpráv české ekonomiky je již delší dobu zřejmé, že zaměstnavatelé mají problém s 

náborem nových zaměstnanců s potřebnou kvalifikací. Situace na tuzemském trhu práce 

tak ústí do rychlejšího růstu mezd. 

3.2 Výběr prostor pro obchod 

Důležitým rozhodnutím bylo, kam ve městě Humpolci umístit provozovnu obchodu s 

rybářskými potřebami. Nabízelo se více možností, ale po pečlivém zvážení jsem 

rozhodnutí nechal na výběru ze dvou variant: využití dosud volných prostor po bývalém 

železářství uprostřed města nebo umístění obchodu do nebytových prostor podél hlavní 

pozemní komunikace naproti nákupnímu středisku Billa. 

Prostory bývalého železářství by byly pro potřeby obchodu s rybářskými potřebami 

vhodné, mají dostatečnou kapacitu. Nevýhodou je ovšem jejich umístění. Nachází se sice 

uprostřed města, ale leží mimo hlavní pozemní komunikaci a je možné se dostat k těmto 

prostorům pouze jedním směrem, neboť z druhé strany je zákaz vjezdu pro motorová 

vozidla. Cizí návštěvníci by měli navíc značné problémy prostory obchodu najít. 

Naproti tomu obchod s rybářskými potřebami v nebytových prostorách podél hlavní 

pozemní komunikace naproti nákupnímu středisku Billa, se jeví pro svoji strategickou 

polohu jako vhodnější varianta, neboť se nachází stejným směrem, kterým milovníci 

rybaření jezdí na rybník Hadinu a nemusí tak v případě zapomnění rybářských věcí 

hledat, kde je nejbližší obchod s rybářskými potřebami. 

Provozovna obchodu s rybářskými potřebami bude umístěna v 1. nadzemním podlaží 

daného prostoru. Současný stav těchto prostor je zobrazen na následujícím obrázku. Naše 

společnost bude vykonávat podnikatelskou činnost v daném místě na základě smlouvy o 

nájmu nebytových prostor určených k podnikání, kterou je možné vidět v příloze č.1. V 

danou chvíli neexistuje jiné řešení než podepsat již výše zmíněnou smlouvu, protože 

nemáme dostatek finančních zdrojů a majitel pan Ing. Michal Prokop (bytem Ovocná 

1148/28, 161 00 Praha 6) slíbil, že v případě spokojenosti obou stran je ochotný s námi 

jednat v budoucnosti o prodeji požadovaných prostor. 

Nynější prodej by nás vyšel vzhledem k lokalitě a velikosti odhadem na částku 2,5 mil. 

Kč, což je pro začínajícího podnikatele obrovské riziko. 
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V 2. nadzemním podlaží se vyskytují další nebytové prostory, které majitel využívá na 

pronájem a za budovou lze ještě najít další doposud nevyužitou plochu, která se váže k 

danému objektu. 

 

Obrázek 1 – Budoucí prostor pro podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Majitel je ochotný s námi jednat pouze o prodeji nebytových prostor, které nám budou 

sloužit k podnikání. Zbylé nebytové prostory plánuje využívat k pronájmu a neuvažuje o 

jejich prodeji. 

Přímo naproti budově se v současné době nachází parkoviště pro velký počet zákazníků 

Billy, které není hlídané a neplatí se na něm žádné parkovné. 

Každý úspěšný podnikatel musí umět využívat vyvíjejících se technologií pro to, aby byl 

konkurenceschopný na trhu. Spadá sem kvalitní a moderní vybavení, ale i potřeba 

absolvování školení pro mě a mého otce, abychom vše obstarali sami. Daná školení budou 

zapotřebí zejména pro to, abychom uměli obsluhovat stroje s namotáváním vlasců a 

nemuseli jsme navíjet vlasce ručně. 

Dále musíme brát na zřetel výzkum a vývoj podniku, abychom zachovali určitou úroveň. 

V dnešní době existuje mnoho prvků, které mohou přispívat k podnikání. Například 

připojení k internetu, informační systém, organizování objednávek a plateb. 
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3.2.1 Smlouva na pronájem 

„Dle ust. § 2201 občanského zákoníku se nájemní smlouvou pronajímatel zavazuje 

přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to 

pronajímateli nájemné“. (Eliáš, 2017) 

Doba pronájmu 

Nájemní smlouvu lze sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud se strany 

nedohodnou ve smlouvě na čase trvání nebo na konci pronájmu, má se za to, že jde o 

pronájem na dobu neurčitou. 

Dohodne-li se pronájem na delší čas než 50 let, rozumí se, že jde o pronájem na dobu 

neurčitou. Do konce první 50leté periody se však může dát výpověď pouze z důvodů, 

které jsou popsány ve smlouvě o pronájmu. 

Základní atributy smlouvy 

▪ Identifikace nájemce a pronajímatele; 

▪ Identifikace předmětu pronájmu; 

▪ Cena za pronájem. 

Předmět pronájmu dané smlouvy 

▪ Věc nemovitá nebo její část; 

▪ Věc nemovitá, která v budoucnu teprve vznikne, pokud je možné ji dostatečně 

určit při uzavření smlouvy. 

Výpověď a skončení pronájmu nebytových prostor 

Rozlišuje se, zda jde o dobu určitou nebo neurčitou. Doba neurčitá se vypovídá v 

šestiměsíční výpovědní době podle § 2312. Nájem na dobu určitou lze vypovědět pouze 

ze zákonných důvodů. Ty jsou popsány v § 2308 pro nájemce a § 2309 pro pronajímatele. 

Výpověď musí obsahovat důvod, musí být písemná, dána k dispozici druhé straně a 

výpovědní doba je 3 měsíce. 

Nesouhlasí-li druhá strana s výpovědí, může do jednoho měsíce podat námitku proti 

výpovědi. Nesmí však prostor vyklidit, jinak se má za to, že s výpovědí souhlasí. V 
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případě, že druhá strana přes podání námitky trvá na výpovědi (lhůta 1 měsíc na zpět vzetí 

výpovědi) může se poté namítající strana ve lhůtě 2 měsíců obrátit na soud. 

3.3 Legislativa 

V ČR je podnikání řízeno živnostenským a obchodním zákoníkem, které musí dodržovat 

veškeré podnikatelské subjekty. 

Pro prodej nakoupeného zboží v provozovně obchodu s rybářskými potřebami je 

zapotřebí mít zapsanou živnost volnou. Od 1.7.2008 podnikateli pro výkon této činnosti 

postačuje splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Musí ale úřadu nahlásit, 

jakého oboru z živnosti volné se to bude týkat. V našem případě by se jednalo o obor č.48 

Velkoobchod a maloobchod. Toto opatření je hlavně z toho důvodu, aby se za každý 

provozovaný obor nemusel platit zvláštní poplatek. 

Mezi významné zákony, kterými se obchod musí řídit jsou mj.: 

▪ Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 

▪ Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

▪ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Legislativní nařízení se téměř každý rok mění, a proto je pro začínajícího podnikatele 

velmi důležité mít danou problematiku nastudovanou, anebo využít služeb právního 

zástupce. Spadají sem základní podmínky pro zabezpečení podnikatelské činnosti a další 

legislativní a právní úpravy. Mezi základní podmínky spadá dodržování obchodního 

práva, daňové zákony, ochrana osobního vlastnictví a funkčnost soudů. Každý podnikatel 

by měl využít všech výhod, které nejsou zákonem zakázané a mohou v podnikání pomoci. 

Jelikož bude obchod s rybářskými potřebami založený jako společnost s ručením 

omezeným, vztahují se na ní práva a povinnosti vyplývající z obchodního zákoníku 

(zákon č.513/1991 Sb.). 

▪ Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Tato vyhláška je velmi důležitou listinou pro rekonstrukci objektu provozovny, kde 

budeme provozovat podnikání. Definuje například projektovou dokumentaci, kterou je 



 

43 

zapotřebí doložit, rozpočtovou dokumentaci úprav a mnohé další náležitosti, týkající se 

stavby a také bezpečnosti práce. 

3.4 Analýza současného stavu 

Konkurence 

Pomocí Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil vytvořím analýzu odvětví, ve kterém 

chce firma realizovat svoji podnikatelskou činnost. Daná analýza zohledňuje všechny 

důležité aktéry, kteří se významně podílejí na dalším vývoji odvětví. 

a) Vyjednávací síla dodavatelů 

Zpočátku podnikání očekávám větší vliv dodavatelů, protože se budou cítit „pány na 

trhu“ a my budeme potřebovat vybavit danou prodejnu opravdu kvalitním sortimentem 

tak, abychom byli konkurenceschopní. Obchod s rybářskými potřebami bude mít více 

dodavatelů, protože bude svým zákazníkům nabízet široký sortiment od vybraných 

„kaprařských a plavačkářských“ firem na trhu. Pokud nám v průběhu podnikání některý 

z dodavatelů začne diktovat podmínky, které budou pro firmu značně nevýhodné, bude 

nutné poohlédnout se po jiném dodavateli. 

b) Vyjednávací síla odběratelů 

Převážnou část našich odběratelů lze chápat jako koncové zákazníky. Početně bude tato 

skupina dostatečně velká, z hlediska velikosti nákupu se ovšem bude jednat o drobné 

zákazníky. Nelze ovšem tvrdit, že by zákazníci neměli žádnou vyjednávací sílu. Obchod 

bude svůj sortiment nabízet na relativně malém trhu, kde velká část zákazníků bude z 

města Humpolce a okolních vesnic. Ti se navzájem znají a sdělují si své zkušenosti a 

pocity. Nerad bych zapříčinil, aby o naší firmě kolovaly špatné reference. Je tedy velmi 

důležité, aby zákazníci z obchodu odcházeli maximálně spokojení, doporučovali nás dále 

a vraceli se k nám. 

Dále je třeba si uvědomit, že obchod musí nabízet jen takový sortiment, o který mají 

zákazníci zájem. Ze začátku se budeme ptát, jak jsou s naší nabídkou spokojení, co ještě 

v sortimentu chybí nebo co by chtěli zlepšit tak, abychom plně uspokojili jejich potřeby. 

Zákazníci tedy budou mít značný vliv na sortimentní skladbu, protože budeme 
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zachovávat názor: náš zákazník = náš pán, nicméně na cenovou strategii a vedení 

obchodu s rybářskými potřebami mít vliv nebudou. To bude v plné kompetenci 

vrcholného vedení, tj. majitelů. 

c) Rivalita mezi konkurenty 

V Humpolci se nachází v této chvíli 1 obchod s rybářskými potřebami. Nynější obchod 

„U Šupinky“ nabízí základní druhy prutů, navijáků, krmení a návnad. Zákazníci nemají 

mnoho prostoru k zaparkování svých vozidel, protože zde není vybudované parkoviště. 

Majitel je starším, náladovým člověkem, který často v hlavní sezoně nemá v pátek a o 

víkendu otevřenou prodejnu, neboť rád vyjíždí rybařit na dlouhodobé výlety do 

Maďarska. 

 

Obrázek 2 – Rybářské potřeby " U Šupinky" 

(Zdroj: www.firmy.cz) 

Další obchody s rybářskou tématikou je možné nalézt cca. 20 km od města Humpolce. 

Rybářské potřeby „U Kapříka“ se nacházejí ve městě Pelhřimov vzdáleného od 

Humpolce 23 km. Daný obchod leží poblíž centra města, které má cca.17 000 obyvatel. 

Navštěvují ho zejména místní zákazníci, ale občas sem zavítají i rybáři z Humpolce, 

protože nabízí nejnižší ceny za zboží a služby v okrese Pelhřimov.  

Navíc se jedná o největšího konkurenta z vyjmenovaných firem, protože majitel je 

ochotný se zákazníkům věnovat a v případě zájmu o zboží, které nemá na kamenné 

prodejně ho do 2 dnů sehnat, tak aby uspokojil jejich potřeby. Uvažoval jsem i o možné 
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spolupráci s daným majitelem, protože jsme přátelé, ale bylo mi řečeno, že chce realizovat 

prodejnu ještě v Jihočeském kraji, což by pro mne vzhledem k poloze nebylo adekvátní. 

 

Obrázek 3 - Rybářské potřeby " U Kapříka"  

(Zdroj: www.firmy.cz) 

Rybářské potřeby „U Kostelíka“ také působí v Pelhřimově, ale zdaleka nedosahují takové 

obliby jako dříve zmíněný obchod v tomto městě. Jediná výhoda Rybářských potřeb „U 

Kostelíka“ je, že jejich majitel objíždí amatérské rybářské závody a vytváří tím propagaci 

svému obchodu.  

 

Obrázek 4 – Rybářské potřeby " U Kostelíka"  

(Zdroj: www.firmy.cz) 
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Jeden obchod se nachází v Havlíčkově Brodě, městě s 25 000 obyvateli cca. 17 minut od 

města Humpolce. Rybářské potřeby „Sázava“ se nacházejí na okraji města a svojí 

kapacitou ani nabízeným sortimentem nemohou uspokojit potřeby lačných rybářů. 

Majitelkou a vedoucí je žena, což není v daném sortimentu zdaleka ideální. 

 

Obrázek 5 – Rybářské potřeby " Sázava" 

(Zdroj: www.firmy.cz) 

Rybářské potřeby „Okoun“ se nacházejí v krajském městě Jihlavě. Humpolec je vzdálený 

cca.32 km. Obchod není špatně zaměřený, ale svojí vzdáleností od našeho města je téměř 

vyloučeno, abychom se s ním „tahali“ o zákazníky.  

 

Obrázek 6 – Rybářské potřeby " Okoun" 

(Zdroj: www.firmy.cz) 
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Všechny zmíněné obchody s rybářskými potřebami kromě „Šupinky“ spojuje jedna 

skutečnost a to, že leží mimo město Humpolec a rybáři by v případě jejich návštěvy 

museli zajíždět daleko od rybářských revírů. V naší strategické poloze spatřuji 

jednoznačně konkurenční výhodu. 

Z následující tabulky lze vyčíst, že všichni konkurenti až na rybářské potřeby „U 

Kapříka“ provozují činnost na základě živnostenského oprávnění. Pan Jaroslav Roubík 

zprvu také uvažoval o tom, že začne podnikat na základě živnostenského oprávnění, 

protože na společnost s ručením omezeným neměl dostatek finančních zdrojů, ale našel 

2 společníky, kteří spolu s ním složili základní kapitál ve výši 201 000 Kč. Od 17.12.2014 

je již p. Roubík jediným majitelem, protože vyplatil své dva společníky. 
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Tabulka 2 – Výčet konkurentů  

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Společnost Sídlo Právní forma Datum zápisu IČ Počet zamců Vel. provozovny Poč.položek Obrat v tis.Kč Den.náv. v sezoně

U kapříka s.r.o Vlásenice 43,PE s.r.o 17.8.2009 28109414 1 až 5 350m2 9350ks Nezjištěno 50

"RP" U Šupinky Hradská 538,HU ŽL 13.6.2007 13526413 0 140m2 3300ks 1000 - 2999 20

"RP" U Kostelíka Třída Legií 329,PE ŽL 1.4.1990 10294074 1 až 5 100m2 2900ks 500 - 999 10

"RP" Sázava Nádražní 639,HB ŽL 13.4.2005 45902909 1 až 5 100m2 2550ks 500 - 999 13

"RP" Okoun Křížová 1340/5, JI ŽL 9.12.1996 15205487 1 až 5 165m2 4120ks 500 - 999 15
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Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Vznikne-li nový obchod s rybářskou tématikou v okolních městech, tak by tato skutečnost 

neměla znamenat výrazné ohrožení pro naši firmu. Většina našich zákazníků bude z řad 

místních rybářů a nemalé procento návštěvníků také z řad rybářů, kteří bydlí mimo kraj 

Vysočina a přijedou chytat ryby na soukromý rybník Hadina, který se nachází přímo za 

městem Humpolcem. Ohrožení by mohlo nastat, kdyby vznikl ve městě třetí obchod s 

rybářskými potřebami. Tři obchody s podobným sortimentem by znamenaly hodně 

vyostřený konkurenční boj a některý z obchodů by musel trh opustit, protože by se v takto 

malém městě neuživil. Naší výhodou by v takovém případě bylo to, že budeme mít 

dostatečně široký a kvalitní sortiment a nedáme tak zákazníkovi možnost hledat zboží, 

které u nás chybí u jiného prodejce. V současné době nemám žádné informace o tom, že 

by nějaký obchod s rybářskou tématikou měl ve městě vzniknout. 

Ohrožení substituty 

Substitutem naší „rybařiny“ mohou být obchody s potravinami, kde si zákazníci zakoupí 

potravinové doplňky a přísady pro tvorbu svých rybářských směsí. 

Zemědělská družstva se také mohou stát substitutem, protože nabízejí svým zákazníkům 

krmné směsi pro chov dobytka a někteří rybáři využívají tuto nabídku, aby ušetřili. 

3.5 Průzkum trhu obchodů s rybářskými potřebami 

Abych zjistil, jaký zájem by u rybářů vzbudil nový obchod s rybářskými potřebami a zda 

by bylo přínosné jeho vybudování, využil jsem marketingového průzkumu. Ten poslouží 

k zodpovězení důležitých otázek, abych věděl, kam se s daným obchodem ubírat. 

3.5.1 Metodika průzkumu 

Ze všech analytických metod jsem zvolil metodu dotazování, a to převážně elektronickou 

formou dotazníku s uzavřenými otázkami. Výhodou elektronického dotazování je 

oslovení co největší skupiny respondentů a velké množství výsledků, protože je zde 

patrná značná úspora času pro dotazované. Nevýhodou může být špatné pochopení 

otázky, a tudíž zkreslení dané odpovědi. 
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V daném průzkumu jsem se rozhodl zaměřit na otázky, kde jsou zjištěné odpovědi velmi 

významné pro naši společnost a pomohou určit, kam směřovat naši firmu a na co se 

zaměřit. Zpracovaný dotazník lze vidět v příloze č.2. 

3.5.2 Výsledky průzkumu 

První otázka byla zjišťovací, zajímal mě věk respondentů, což je velice důležitý 

parametr pro začínajícího obchodníka. Důležité je, aby rybáři byli v produktivním věku, 

protože se očekává, že budou mít potřebu oddychu po dlouhém pracovním vytížení. 

Dotazník byl směřován mužům, protože rybaření je převážně mužská záliba, i když znám 

pár žen, které se tomuto sportu také věnují. 

Z hlediska věku respondentů byla nejpočetnější skupina identifikována ve věkové 

kategorii 31-50 let v poměru 51 %, dále byla kategorie 19-30 let, která tvořila cca. 28,6 

% z celkového počtu dotazovaných a kategorie 51 a více let dosáhla na cca.16,3 %. 

Poslední skončila skupina respondentů ve věku 15-18 let se 4,1 %, což lze přičíst zejména 

početnému využití informačních technologií. 

 

Graf 2 – Věk respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tato struktura opět vychází z rozhodnutí zaměřit se na věkovou kategorii 31-50 let, tedy 

rybáře v produktivním věku. Studenti v tomto věkovém rozmezí už nejsou a do důchodu 

mají lidé také daleko, takže je to dle mého názoru nejlepší cílová skupina. 

Druhá otázka se dotazovala na to, jak dlouho se respondenti již rybaření věnují. 

Důležitým zjištěním bylo, že rybaření se pro většinu dotázaných nestalo krátkodobým 
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koníčkem, ale situací, že když někdo chytat začne, tak u tohoto sportu vytrvá, což je 

pozitivní. 81,6 % dotázaných odpovědělo, že se rybaření věnuje více jak 11 let, což 

naznačuje, že rybaření je opravdovým fenoménem. Dalších 14,3 % chytá ryby 4-7 let, 

což naznačuje, že zde je možné do budoucna počítat s tím, že se dostanou na metu 11 a 

více let. Zbylých 4,1 % tvoří převážně začínající rybáři, neboť mi odpověděli, že tento 

sport provozují 1-3 roky. 

Kupodivu se nenašel nikdo, kdo by si vybral časový interval 8-10 let, což značí, že 

respondenti jsou zkušenými dlouhodobými rybáři a zbytek se dostává teprve do rozvoje 

v tomto krásném sportu. 

 

Graf 3 – Dlouholetost rybaření  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Předmětem třetí otázky bylo to, jaký typ lovu dotazovaní preferují. Pro někoho je možná 

tento dotaz zbytečný, ale pro mě má své opodstatnění, protože potřebuji zjistit, jaký typ 

lovu přetrvává a tomu uzpůsobit nabízený sortiment. Z dotazovaných uvedlo 46,9 %, že 

preferují položenou, což je klasické rybaření. Zde má rybář na břehu upevněný prut ve 

vidličce a dívá se mezi očka na vlasec, kde je upevněný signalizátor, který značí záběr 

ryby. Velmi potěšující bylo zjištění, že přibývá rybářů, kteří se věnují modernímu stylu 

rybaření, tzv. plavané, která obdržela krásných 38,8 %. Osobně jsem se věnoval tomuto 

typu lovu závodně. Plavaná v sobě skrývá krásné rybaření, neboť dotyčný rybář nesedí 

na lovném místě a nečeká na to, až mu ryba napne vlasec, ale sleduje na hladině splávek, 

který vykazuje záběr zpravidla zajetím pod hladinu. U cejnů však dochází k netypickému 

záběru zpravidla tím, že celý splávek vyjede nad hladinu, anebo povytáhlý splávek jede 

do strany. Zbylých 14,3 % obdrželo muškaření, kde se rybáři věnují hlavně lovu pstruha 
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a sivena na řekách a jezerech. Výhradně se tomuto typu lovu věnuje jen malé množství 

lidí, protože rybáři na řekách zpravidla bojují s vydrou říční, a tak je tato rybařina odradí. 

 

Graf 4 - Preference typu lovu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

U čtvrté otázky jsem zjišťoval, co za ryby rybáři nejčastěji chytají. Jak plyne z 

následujícího grafu, 83,7 % dotázaných chytá kaprovité ryby, což jsou kapři, cejni, plotice 

atd., 14,3 % loví pstruhy a siveny a zbývající 2 % preferují lov dravců, mj.štik, candátů, 

bolenů, sumců. 

 

Graf 5 – Nejčastěji chytané ryby  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tento výsledek jsem očekával, protože rybáři jsou konzervativní, a tak se spokojí s lovem 

kaprovitých ryb, které není tak těžké ulovit, jako třeba „dravce“, kterých je omezený 

počet v revírech. 
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Pátá otázka byla o tom, jak často rybáři chodí na ryby. Z výsledků dotazníku vyplývá, 

že 30,6 % respondentů chodí na ryby alespoň 1x týdně, 20,4 % rybaří minimálně 2x týdně 

a 16,3 % minimálně 3x týdně. 14,3 % tráví na rybách skoro každý den. Jen jednou v 

měsíci zajde na ryby 12,2 %, což není mnoho. Tito rybáři nemají asi na svůj koníček 

dostatek času. Zbývajících 6,1 % jsou jen výjimeční návštěvníci. Tento výsledek je 

pozitivní, protože rybáři poměrně často navštěvují revíry, a tudíž se dá předpokládat, že 

budou potřebovat doplňovat i vybavení na ryby, což právě pomocí nového obchodu jim 

bude zpřístupněno. Jednou týdně navštíví revír minimálně 81,6 % dotázaných rybářů, a 

to je opravdu hodně. 

 

Graf 6 – Návštěvnost rybníků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Šestá otázka se zabývá tím, kolik hodin stráví rybáři průměrně na rybách při jedné 

návštěvě. Z odpovědí dotázaných bylo zjištěno, že 36,7 % respondentů stráví na rybách 

průměrně na jednu docházku více než 6 hodin, 32,7 % více než 4 hodiny, 12,2 % se jde 

k vodě jen podívat, protože u vody stráví pouze 2 hodiny, dalších 12,2 % naopak na 

rybách stráví při návštěvě více jak 11 hodin. To jsou rybáři, kteří jezdí k vodě zpravidla 

kempovat. Zbylých 6,1 % rybaří 10 hodin. 
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Graf 7 - Průměrně strávená délka na 1 návštěvu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Menší skupina dotázaných stráví na rybách i více, jak polovinu dne. Představují ji rybáři, 

kteří jezdí k vodě na třídenní a větší výpravy za účelem absolutní relaxace. 

Sedmá otázka se věnuje tomu, jak často rybáři chodí nakupovat do rybářských potřeb v 

sezoně. Záměrně uvádím v sezoně, neboť v zimních měsících a časně z jara chodí 

zákazníci většinou namátkově, protože se jim kvůli proměnlivému počasí k vodě nechce. 

40,8 % dotázaných odpovědělo, že navštěvují nějakou kamennou prodejnu minimálně 1x 

měsíčně, 22,4 % respondentů navštěvuje kamennou prodejnu minimálně 1x týdně a 2 % 

alespoň 2x týdně. Jednou za čtvrt roku navštíví nějakou prodejnu 24,5 % a zbylých 10,2 

% odpovědělo variantu „jiné“, což v překladu znamená, že nakupují na začátku sezony 

ve větším množství a poté již po celý rok obchod nenavštíví.  

 

Graf 8 – Četnost návštěvy rybářských potřeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Naším cílem bude, abychom dané zákazníky také oslovili a k nim přidali další, kteří tak 

prozatím nečiní. 

Osmá otázka pomáhá zodpovědět, co nejčastěji respondenti nakupují v rybářských 

potřebách. 34,7 % dotázaných odpovědělo, že nejčastěji nakupují rybářskou bižuterii a 

doplňky na plavanou a položenou. 32,7 % rybářů označilo krmení, 28,6 % upřednostňuje 

při nákupu nástrahy živočišného původu. Další 2 % mají ve výsledcích pruty a poslední 

2 % patří navijákům. Výsledky ukázaly, že by bylo velice vhodné mít skladem dostatečné 

množství krmení na kaprovité ryby, rybářské doplňky převážně na plavanou, protože v 

sortimentu konkurentů chybí. 

Pruty a navijáky je zapotřebí v kamenném obchodě omezit. Jsou v nich zbytečně uložené 

peníze a rybáři nemají o toto zboží zájem. 

 

Graf 9 – Nejčastěji kupované potřeby  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V deváté otázce jsem se zaměřil na to, kolik obvykle rybáři utratí za rybářské potřeby 

měsíčně. 36,7 % dotázaných zaplatí 100-300 Kč, 16,3 % 301-500 Kč, 22,4 % 501-1000 

Kč, 12,2 % 1000-2000 a zbylých 12,2 % více jak 2000 Kč. Výsledky ukázaly, že každý 

zákazník není stejný. Někteří mají více peněz, tak kupují dražší a kvalitnější zboží. Jiní 

hledí na každou korunu a nakupují spíše substituty, ale také je možné, že nejsou spokojeni 

kvůli nedostatečnému sortimentu. Naším úkolem je přilákat klienty na zboží, a když 

budou z něj nadšeni, nechají nám „utržit“. Rozdíly je možné sledovat i mezi rybáři, kteří 

jezdí na dlouhodobé lovy, dále rybáři, kteří objíždějí lokální závody a v neposlední řadě 
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také rekreační rybáři, kteří si k vodě jdou užít svůj volný čas. Každý z těchto rybářů je 

jiný a nakupuje sortiment v jiné cenové relaci. 

 

Graf 10 – Průměrná platba za potřeby/ měsíc  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Desátá otázka má dát odpověď na otázku, kde respondenti rybářské potřeby nakupují. 

69,4 % dotázaných odpovědělo kamenné prodejny, 18,2 % preferuje e – shop, 8,2 % 

využije velkoobchod a zbylých 4,1 % navštíví na začátku roku veletrh rybaření v Praze 

nebo v Brně. K výsledkům: můj předpoklad se potvrdil, neboť jsem říkal, že většina 

rybářů bude nakupovat v kamenných prodejnách a více jak 2/3 ukázaly, že jsem se 

nemýlil. Veletrhy těžko ovlivníme a výsledek je tak malý, že nemá cenu se na tyto 

zákazníky zaměřovat. Dobré by bylo oslovit zákazníky, kteří nakupují přes velkoobchod 

a e – shop tak, aby byl pro ně sortiment a cenové rozvržení atraktivní k nákupu. 

 

Graf 11 – Nejčastější místo nákupu rybářských potřeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Jedenáctá otázka se zabývá tím, co vadilo respondentům na obchodě s rybářskými 

potřebami ve městě Humpolec. 36,7 % zúčastněných odpovědělo, že největší problém 

spatřují v nedostatečném sortimentu, 26,5 % označilo za odpověď vysoké ceny oproti 

konkurenčním obchodům, 10,2 % není spokojeno s chováním obsluhy, 4,1 % by 

potřebovali vhodnější otevírací dobu a posledních 22,4 % označilo za odpověď jinou 

možnost, kde převažovala spokojenost se současným stavem. Největším problémem jsou 

vysoké ceny, kde p. Nenadál nehledí na ceny konkurenčních podniků v kraji, které jsou 

u některých prodejců daleko nižší, ale těží ze situace ve městě, kde je jediným prodejcem. 

 

Graf 12 – Připomínky k existujícímu obchodu v Humpolci  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5.3 Zhodnocení dotazníku 

Dotazníku se zúčastnilo 50 osob, které odpověděly na všech 12 otázek. Dotazník jsem 

vytvořil na internetové adrese www.survio.com, kde po vytvoření došlo k jeho odeslání 

na emailové adresy potenciálních klientů a uveřejnění na sociálních sítích. Veškeré 

otázky a možnost volby odpovědi lze vidět ve strukturovaném dotazníku, který se nachází 

v příloze č.1. 

Ze specifických otázek, na které respondenti odpovídali lze formulovat následující 

závěry: 

▪ 51 % respondentů je v produktivním věku 31-50 let; 

▪ 81,6 % respondentů chytá ryby 11roků a více, což značí dlouhodobý koníček; 

▪ 83,7 % respondentů preferuje lov kaprovitých ryb; 

26,5
36,7

4,1
10,2

22,4

Co Vám vadí/ vadilo na obchodě s rybářskými 
potřebami, který je jediný ve městě?

Vysoké ceny oproti 
konkurenčním obchodům

Nedostatečný sortiment

Nevhodná otevírací doba

Špatné chování obsluhy

Jiné
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▪ 69,4 % respondentů stráví na rybách v průměru 4-6h/docházka; 

▪ 81,6 % respondentů „zajde k vodě“ minimálně 1x týdně; 

▪ 65,2 % respondentů navštíví kamenný obchod alespoň 1x měsíčně; 

▪ 69,4 % respondentů nakupuje převážně v kamenných prodejnách; 

▪ 22,4 % respondentů zaplatí za rybářské potřeby 501 – 1000Kč/měs.; 

▪ 36,7 % respondentů vadí nedostatečný sortiment v prodejně U Šupinky; 

▪ 22,4 % respondentů vadí vysoké ceny sortimentu v prodejně U Šupinky. 

3.6 SWOT analýza 

V následující kapitole analyzujeme vnější prostředí, konkrétně příležitosti a hrozby, a u 

vnitřního prostředí společnosti analyzujeme silné a slabé stránky. 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat rozsah, kterým strategie firmy, především pak silné 

a slabé stránky podporují schopnost úspěšně se vypořádat s hrozbami a příležitostmi v 

rámci vnějšího prostředí firmy. Využití svých silných stránek a příležitostí vede 

především k tomu, aby se eliminovaly či odstranily případné hrozby, jež na obchod 

působí. 
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Tabulka 3 – SWOT analýza  

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Kvalita poskytovaných služeb Začínající firma 

Odbornost Nedostatek financí 

Příznivé ceny Lokální působení (kamenná prodejna) 

Schopnost uspokojit i potřeby náročnější 

klientely 

Neznalost obchodu u zákazníků – 

podnik bez historie 

Dobrá dopravní dostupnost  

Individuální přístup k zákazníkovi  

Příležitosti Hrozby 

Nenaplněnost trhu Nedostatek klientely 

Dobře zvolená lokalita – umístění obchodu 

v centru města 

Vstup konkurence na trh 

Rozšíření poskytovaných služeb Sezónnost 

Motivace zákazníka k příští opětovné 

návštěvě 

Vypovězení nájemní smlouvy ze strany 

pronajímatele 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.6.1 Silné stránky 

Kvalita poskytovaných služeb 

Kvalita je pojmem, který by zákazníci měli po čase říkat o naší firmě. Nechceme nabízet 

nepřebernou kvantitu, ale odpovídající kvalitu za přiměřenou cenu. Je zapotřebí, aby 

nabízené služby byly opravdu špičkové, ale za rozumné ceny, tak aby si je většina 

zákazníků mohla dovolit. Exkluzivní zboží a služby jistě míti nebudeme, protože by to 

místní zákazníci nezaplatili, ale je nutností mít kvalitní zboží v dosažitelné ceně. Ve 

většině případů nehraje přímá úměra „Cena = Jakost zboží“ roli. Obchodníci se snaží jen 

maximalizovat svoje zisky a na uspokojení svých zákazníků nehledí. 
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Odbornost 

Velmi důležité je být odborně zdatnými, tak abychom zákazníkům v případě nejistoty 

poradili a byli jsme přesvědčení, že daná rada je na 100% správná. Jako závodník v 

plavané si troufám říct, že v daném stylu mám dostatek zkušeností. Druhý majitel chytá 

ryby již 40 let a dlouhodobě objížděl amatérské rybářské závody, kde mohl poznat 

potřeby potenciálních zákazníků. Navíc každoročně jezdí na rybolov do Norska, kde se 

setkává s mořskou přívlačí a pilkrováním, což lze právem považovat za specializaci 

mořského lovu ryb. 

Příznivé ceny 

Peněžní vyjádření zboží je často nejdůležitějším faktorem při rozhodování, zda koupi 

provést. Důležité bude správné stanovení ceny, tak aby nebyl sortiment předražený. Není 

možné, aby např. krmení od stejného výrobce ve stejné hmotnosti stálo v jiném obchodě 

o 25 % více. Chceme dosáhnout toho, abychom měli příznivé ceny pro všechny 

zákazníky. 

Schopnost uspokojit i potřeby náročnější klientely 

Registrovaní rybáři nebo amatérští rybáři? Každý může být náročným zákazníkem 

požadujícím zboží, které není běžně k dostání v kamenných prodejnách. Z ligových a 

divizních závodů mám zkušenosti, že „závodníci“ zpravidla nakupují zboží ve 

velkoobchodech, protože v kamenných prodejnách je pro ně drahé nebo nedostatečné. 

Naším úkolem bude vytvořit takový sortiment, abychom jejich potřeby uspokojili a oni 

nemuseli nakupovat ve velkoobchodech. 

Dobrá dopravní dostupnost 

Správný výběr místa pro umístění provozovny je důležitý. Obchod musí být na místě, kde 

bude na očích. Zapotřebí je dostatečné množství parkovacích míst a dobrá poloha 

obchodu. 

Individuální přístup k zákazníkovi 

Každý zákazník má potřeby, které bude chtít uspokojit v případě návštěvy našeho 

obchodu. Důležité bude správně odhadnout psychologii osobnosti každého zákazníka a 

vědět, jak na něho působit, aby nám věřil a na naše doporučení skutečně dal. 
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3.6.2 Slabé stránky 

Začínající firma 

Podnikání není dnes lehkou ani levnou záležitostí. Je třeba mít znalosti a dovednosti z 

různých oblastí, které je zapotřebí uplatnit v praxi. Důležité jsou také zkušenosti s řízením 

podniku, které zatím nemáme. Jeden majitel společnosti má vysokoškolské vzdělání 

ekonomického směru, tedy má teoretické znalosti z oblasti podnikání, a druhý majitel má 

několikaletou praxi v rybaření. Firma se bude snažit vyjít z tohoto potenciálu. 

Lokální působení 

Protože v současné době na trhu začínáme, tak budeme podnikat pouze na lokální úrovni 

s kamennou prodejnou, což může vést k tomu, že neuspokojíme potřeby zákazníků mimo 

město Humpolec. 

Neznámost firmy 

Další slabou stránkou je to, že jakožto začínající firma můžeme u našich obchodních 

partnerů a zákazníků vzbuzovat určitou nedůvěru. Jedním z našich prvotních cílů tedy 

bude vybudovat si dobré jméno. Toho budeme chtít dosáhnout kvalifikovaným a 

ochotným personálem, který se bude snažit splnit zákazníkovi jeho přání, rozumnými 

cenami a kvalitním zbožím. 

Nedostatek financí 

Největším problémem může být nedostatek financí. Majitelé nemají dostatečné množství 

vlastních zdrojů, aby mohly podnikání uskutečnit. 

3.6.3 Příležitosti 

Nenaplněnost trhu 

V Humpolci se nachází pouze jeden obchod s rybářskými potřebami. Rybáři tak mají 

možnost zajít jen do rybářských potřeb „U Šupinky“. Řada místních občanů nemá auto 

nebo nechce vynakládat peníze za cestu do 20 km vzdálených měst, a tak spatřuji velkou 

příležitost v tom, abychom začali podnikat právě v Humpolci a napomohli tak uspokojit 
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potřeby více jak 500 rybářů, kteří patří do rybářské organizace v Humpolci a dalších cca. 

1500 rybářů, kteří každoročně přijíždějí na rybník Hadina. 

Dobře zvolená lokalita – umístění obchodu v centru města 

Provozovna obchodu s rybářskými potřebami bude umístěna v ulici Na Kasárnách, tedy 

v přímé trase k rybníku Hadina, což může být výhoda především pro cizí návštěvníky, 

neboť nemusí hledat jinou stejně zaměřenou prodejnu. 

Rozšíření poskytovaných služeb 

V budoucnu by se obchod měl více zaměřit na zákazníky, kteří preferují plavanou. Rybářů 

se zálibou v tomto stylu neustále přibývá, a přesto je na českém trhu velmi omezená 

nabídka zboží pro tuto skupinu zákazníků. Obchod s rybářskými potřebami by jim nabídl 

vše potřebné od prutů až po nejdrobnější bižuterii. 

Motivace zákazníka k příští opětovné návštěvě 

Velkým přínosem by mohl být benefitní program pro zákazníky, kde by každý zákazník 

dostal 5% slevu na nákup zboží při opětovné návštěvě naší provozovny. Dále uvažujeme 

o tom, že bychom zákazníkům dávali při nákupu nad 1000 Kč pytel univerzálního krmení 

o hmotnosti 1 kg na kapry zdarma. 

3.6.4 Hrozby 

Nedostatek klientely 

Zákazníci jsou nejdůležitějšími osobami ve firmě. Fatálními následky by pro společnost 

bylo to, že by zákazníci nenavštěvovali dlouhodobě náš obchod. 

Vstup konkurence na trh 

Pravděpodobnost vstupu nového konkurenta na tento malý trh není moc veliká, i když 

tuto hrozbu nelze opomenout. Náklady spojené s provozem a pořízením jsou značné. 

Sezónnost 

Poptávka po rybářských potřebách není stálá a v průběhu roku se mění. Především v 

zimních měsících bude návštěvnost obchodu menší a budou tedy menší i tržby. 
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Povinností se stane efektivně pracovat hlavně v letních měsících, aby došlo k vyrovnání 

měsíců a nebyli jsme ve ztrátě. Hlavně měsíce leden a únor jsou ekonomicky ztrátové pro 

většinu obchodníků s tímto sortimentem. 

Vypovězení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele 

Výpověď je pro všechny strany krajním řešením. Nelze ji brát jako pravděpodobné řešení, 

ale když nejsme majiteli provozovny, tak je možné všechno, proto jsem také tuto hrozbu 

uvedl. 

Závěr 

V této kapitole došlo k výběru prostor podnikání, rozhodnutí o pronájmu daných prostor, 

analýze současného stavu, kde jsem pomocí dotazníkového průzkumu zjistil požadavky 

a potřeby zákazníků z Humpolce a okolí. Identifikoval jsem pravděpodobně nejvážnější 

konkurenty budoucí firmy, které jsem stručně analyzoval. V poslední části jsem popsal 

ve Swot analýze silné a slabé stránky podniku a možné příležitosti a hrozby, které firmu 

ovlivňují. 
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4 Návrhy na řešení 

4.1 Volba právní formy podnikání 

Při výběru druhu společnosti se jeví jako nejlepší volba společnost s ručením omezeným, 

a to zejména vzhledem k výši vložení základního kapitálu, který je pouze 1 Kč. 

Tím, že dnes je povinný základní kapitál pouze 1 Kč, je jistá výhoda pro začínající 

podnikatele. Naše firma ale vloží 100 000 Kč, tak aby byla brána jako zajištěná a ne tak, 

že nemá žádné finanční zdroje. 

Zakladateli budou 3 společníci, z toho 2 rodinní (já a můj otec) a třetí bude s právním 

vzděláním určený pro řešení smluv, objednávek atd. 

Bc. Tomáš Slavík a Jaromír Slavík shodně vloží do společnosti po 25 000 Kč, zbývajících 

50 000 Kč vloží do společnosti třetí majitel Mgr. Miloslav Vystrčil. 

Ještě před založením společnosti je třeba řádně nastudovat příslušné právní předpisy 

(obchodní zákoník, živnostenský zákon, …). Účastník řízení se tak může mnohdy 

vyhnout penalizacím, či úplnému stornování žádosti. Následuje příprava veškeré 

dokumentace potřebné pro založení společnosti. Nejedná se však o samotný vznik, k tomu 

je potřeba sepsat společenskou smlouvu formou notářského zápisu. Před objednáním 

notáře je dobré počítat s delší dobou a vše si časově rozvrhnout. 

Musíme zpracovat následující obecné náležitosti ke vzniku společenské smlouvy 

1) Firma a sídlo společnosti; 

2) Předmět podnikání nebo činnosti; 

3) Určení společníků uvedením jména a bydliště; 

4) Určení druhů podílů (1Kč vkladu = jeden hlas apod.); 

5) Výše vkladu každého společníka a lhůta splacení vkladů; 

6) Výše základního kapitálu; 

7) Počet jednatelů a způsob jejich jednání; 

8) Určení správce vkladu; 

9) Další volitelné náležitosti. 
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Složení vkladů upravuje společenská smlouva, obvykle se skládají na bankovní účet. 

Nejlépe je založit nový bankovní účet na jméno správce vkladu, kam se pošlou jednotlivé 

vklady. Potvrzení o složení vkladů vydá banka na požádání za předložení společenské 

smlouvy. Toto potvrzení je nutné k zápisu do obchodního rejstříku. 

V případě, že bychom měli nepeněžitý vklad, lze tento kapitál nechat ocenit znalcem, 

kterého si sami vybereme a následně je vklad zahrnut do základního jmění. 

Před cestou na živnostenský úřad je nutné, abychom měli s sebou dokumenty o 

beztrestnosti jednatelů, o užívacím právu, živnostenské listy, koncese… Nakonec 

obdržíme výpis z živnostenského rejstříku. 

Pokračujeme podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který musí podepsat 

všichni jednatelé společnosti a podpisy musí být úředně ověřeny. Návrh se podává u 

příslušného rejstříkového soudu dle kraje. 

K návrhu se přikládají potřebné přílohy, část za novou společnost, část za jednatele. 

Za společnost 

▪ Společenská smlouva; 

▪ Oprávnění k podnikání (Živnostenský rejstřík + listy); 

▪ Listiny se souhlasem užívání místností, nemovitosti (ne starší 3 měsíce); 

▪ Doklady o splnění vkladové povinnosti. 

Za každého jednatele 

▪ Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce); 

▪ Čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a splnění podmínky 

provozování živnosti dle zákona o živnostenském podnikání a obchodního 

zákoníku. 

Rejstříkový soud si může vyžádat opravu či doplnění návrhu v případě faktických či 

formálních chyb. V takovém případě však nedojde ke ztrátě jednacího čísla, tedy pořadí 

ve frontě čekatelů zůstane stejné. To je pro čekatele dobrá zpráva, protože samotný proces 

zpracování a zapsání společnosti do obchodního rejstříku může trvat až půl roku. Po 
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úspěšném zapsání společnosti do obchodního rejstříku je Rozhodnutí o zápisu 

doporučeně odesláno do sídla nově založené společnosti. 

Právě den zápisu společnosti do obchodního rejstříku je faktickým datem vzniku 

společnosti s ručením omezeným a od tohoto dne nastávají práva i povinnosti této 

právnické osoby. Mezi první povinnosti nově vzniklé společnosti patří registrování u 

příslušného finančního úřadu, případně na Českou správu sociálního zabezpečení, 

zdravotní pojišťovnu atd. 

4.2 Uspořádání současných prostor 

Provozovna obchodu s rybářskými potřebami bude umístěna v 1. nadzemním podlaží 

nebytového objektu, který je spojen s nádvořím. 

Místo pro provoz obchodu s rybářskými potřebami bude pronajímáno v Humpolci, v ulici 

Na Kasárnách. 

Velikou výhodou je to, že se nachází na velmi frekventovaném místě a v přímém směru 

k rybníku Hadina, který se nachází za městem Humpolcem. 

Provozní doba obchodu bude přizpůsobena potřebám zákazníků a sezónnosti. Od dubna 

do září bude otevírací doba delší oproti ostatním měsícům, protože bude zapotřebí 

vynahradit finanční ztrátu, která v tomto sortimentu vzniká v měsících lednu a únoru. Po 

celý rok bude provozovna otevřena od pondělí do soboty. 

Od dubna do září bude prodejna otevřena i v neděli tak, aby si mohli nakoupit potřeby i 

zákazníci, kteří nemají čas přes týden a musí jít do práce i o víkendu. V pondělí bude 

otevírací doba až do 18:30 z toho důvodu, že státní úředníci mají úřední den do 17:00 a 

neměli by možnost nákupu, protože pracují v okolních městech a také pro to, že někteří 

rybáři mohou využívat tzv. prodloužených víkendů, což platí i pro pátek. V pátek navíc 

jezdí rybáři na 3denní rybářské výlety na rybník Hadina z celé republiky a než se dostanou 

do Humpolce, chvíli to trvá a často zjišťují, že něco zapomněli, což u nás mohou 

eliminovat. Rozpis otevírací doby je možné vidět v příloze č.3. 
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Prostory o velikosti 210 m2 budou muset být zrekonstruovány a upraveny dle 

legislativních požadavků k provozování obchodu s rybářskými potřebami. Mimo 

samotnou prodejnu budou k dispozici prostory pro úklidovou místnost, WC, šatna a sklad. 

V současné době má kamenná prodejna optiky prostory o velikosti 192,5m2. Tyto 

prostory by byly dostatečné pro naše podnikání, ale stavební provedení do písmene „L“ 

se mi nelíbí a budu usilovat o stavební úpravy tak, aby obchod byl ve stavu čtverce a 

veškerý sortiment se dal vhodně umístit. 

K nynější provozovně patří ještě WC (3,75m2), úklidová místnost (5 m2) a šatna pro 

zaměstnance (8,75 m2), kde tyto prostory o celkové vzdálenosti 17,5 m2 plánuji zachovat. 

Technický nákres současných prostor je uveden na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 7 – Půdorys současného stavu provozovny  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rekonstrukci prostor bude provádět vybraná stavební firma, kde jsem bral na zřetel 

zkušenosti našeho okolí, finanční možnosti a v neposlední řadě i jejich jméno v daném 

městě. Bude se jednat o zřízení sádrokartonové příčky a elektroinstalace po objektu 

provozovny. Drobné úpravy si majitelé společnosti budou dělat svépomocí a pomoc na 
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rekonstrukci přislíbil i rodinný přítel, který se podílel na rekonstrukci současného objektu 

před jeho prodejem nynějšímu majiteli. 

Stavební a technické úpravy 

Nově plánuji zřídit sklad ve velikosti 52,5 m2 tak, abychom nemuseli pronajímat jiné 

prostory za účelem uchování rybářských zásob. K realizaci bude zapotřebí zřídit příčku 

mezi skladem a prodejnou. Nejedná se o nosnou zeď, takže nebude zapotřebí práce statika 

a zvláštního povolení ke stavbě příčky, která bude sádrokartonová. 

Náklady by neměly přesáhnout 100 000 Kč a majitelé si hodlají najmout firmu na zřízení 

sádrokartonové příčky. Malování interiéru i exteriéru bude probíhat svépomocí za pomoci 

kamarádů. 

Návrhy na úpravy vybavení skladu 

Každý konkurenceschopný podnik musí mít nějaké zásoby, které potřebuje na určitém 

místě uskladnit. Pro tento případ nám bude sloužit sklad. 

Do skladu musíme zakoupit nábytek tak, aby už na začátku našeho podnikání bylo možné 

nakoupené zboží ve větším množství rozdělit a část uskladnit právě ve skladu.  

 

Obrázek 8 – Půdorys obchodu s rybářskými potřebami  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Firma preferuje nákup 4ks paletových regálů a 1ks rudlu. Předpokládaná výše vybavení 

skladu bude cca. 41 000 Kč. 

Prostory budoucí prodejny budou sníženy o sklad na 140 m2, což absolutně vyhovuje. 

Místnost bude vhodné vymalovat tak, aby přímo souvisela s rybářskou tématikou. Na 

exteriér zvolíme nejspíše světle modrou barvu, protože představuje vodní hladinu. 

Vymalování provozovny do bílé barvy bude probíhat svépomocí, proto firmu nezatíží 

mzdové náklady v celkové výši cca. 5000 Kč. 

Návrhy na vybavení obchodu 

Úspěšné podnikání může často záležet na patřičném vybavení obchodu, do kterého se 

vyplatí investovat. Vynaložené finanční prostředky nebudou zbytečným finančním 

nákladem, protože nabízený sortiment je zapotřebí uložit v provozovně tak, aby 

zákazníkovi padl do oka. Náhled „živého“ obchodu je možné nalézt v příloze č. 4. 

a) Prodejní pult 

Nedílnou součástí každé prodejny musí být prodejní pult. Po dlouhodobém zvažování 

jsme dospěli k rozhodnutí, že bychom chtěli do provozovny pult v délce 5 m a výšce 90 

cm. Bohužel dané rozměry jsou příliš atypické na to, abychom mohli pult jednoduše 

realizovat. Cena za takový pult by byla příliš vysoká a musel by se nejspíše nechat 

zpracovat truhláři, protože na internetu jsem nenašel jediný obchod, který by takový pult 

nabízel. 

Zastáváme názor, že pult by neměl sloužit pouze pro odkládání zboží zákazníka na chvíli, 

než mu bude prodané. Nejvýhodnějším řešením dle našeho názoru je pult kombinovaný 

a pult Exclusive, které jsou z části prosklené a z části uzavřené. 

V prosklené části se bude nacházet nejjednodušší bižuterie ve formě olůvek, číhátek, 

krmítek atd. Uzavřená část bude sloužit pro jednoduché uskladnění jemné síťoviny, která 

nemůže být ve skladě. 

Jejich náklady se budou pohybovat ve výši cca. 30 000 Kč. 
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b) Vitrína s navijáky 

Za pultem na stěně bude umístěna dlouhá skleněná vitrína plná navijáků. Nejedná se o 

hojně prodávaný sortiment, ale je skoro povinností každého rybáře mít jej ve své výbavě. 

Na stěnové vitríně budou umístěny osobní poháry ze závodů tak, aby byl zákazník ještě 

před konečným nákupem motivovaný k přikoupení zboží. Máme v plánu nákup 2ks 

stěnových vitrín s rozměry 41,5cm V x 150 cm Š x 26,5cm H, o celkové ceně cca. 6 000 

Kč. 

c) Police 

Po dlouhodobém zvažování a návštěvách konkurenčních rybářských obchodů jsme se 

rozhodli ke kroku, že i my chceme mít police v naší provozovně. Jejich umístění bude 

vedle oken a vchodu do skladu. Rozměry by se měly pohybovat okolo 200 cm výška a 80 

cm šířka. Nechceme finančně náročný druh nábytku, a tak jeho výrobu a instalaci 

necháme na vybraném truhláři. Celkem bude zapotřebí vyrobit 6ks, o celkové ceně cca. 

16 000 Kč. 

d) Oboustranné regály 

Nejdůležitější vybavení pro náš obchod. Regály plánujeme mít oboustranné, tak abychom 

měli co nejširší sortiment v naší provozovně a nemuseli chodit do skladu. Výhodou 

oboustranných regálů je fakt, že je všude zboží přehledně uložené a zákazník jde přímo 

pro zboží, které má vytipované a nic ho nezdržuje. Specializované regály pro rybářský 

sortiment stejně jako ostatní nábytek neexistují, a tak musíme hledat řešení, kde by naše 

zboží vypadalo nejlépe. Preferované regály by měly být vysoké 1,5 metru a široké 3 

metry, tak aby se vešly do provozovny a dostatečně pokryly svěřené zboží. Chceme 

zakoupit 7ks, o celkové ceně cca. 90 000 Kč. 

e) Stojany na pruty 

Stojany na pruty představují z hlediska vybavení nejhorší možný problém, protože se již 

5 let nevyrábějí a není ani žádná odpovídající alternativa. Budeme muset tedy zadat 

výrobu stojanů za rozumnou cenu. 
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Předpokládáme, že najdeme truhláře, který by nám 2 stojany vyrobil a celá zakázka by 

nepřekročila 15 000 Kč. 

f) Akvárium 

Mezi doporučené vybavení provozovny patří i akvárium Rybičky, které se v něm nachází, 

nejsou jen na okrasu, ale slouží jako nabízené zboží zákazníkům. V letních měsících, kdy 

se nejvíce chytají dravci nám prodej rybiček přináší zlaté peníze navíc. Realizace akvária 

není nijak nákladnou záležitostí a my chceme toto vybavení využívat jen v době, kdy 

předpokládáme, že rybáři na rybičky chytají. V období leden - duben nebude akvárium 

funkční, protože by představovalo pro firmu náklad a nebyl by odpovídající zájem. 

Myslíme si, že by mělo stačit 60 l akvárium pro cca. 40 rybek. Náklady na jeho koupi 

nebudou zase až tak veliké. Usuzuji to z to, že můj dědeček se akvaristikou zabývá a daný 

záměr jsem s ním konzultoval. Přemýšlíme nad koupí akvarijního stolku, na kterém bude 

samostatné akvárium postaveno tak, aby se zákazníci nemuseli dívat na zem. 

Předpokládáme, že by celkové náklady mohly být ve výši 3 000 Kč. 

g) Lednička 

Podobný případ jako u akvária představuje lednička. Naším záměrem tohoto zařízení není 

uskladnění potravin, jak se běžně stává v rodinách, ale uchování červů, rousnic a hnojních 

žížal v odpovídající teplotě tak, aby splňovaly nejpřísnější kritéria závodních i 

rekreačních rybářů. 

Dané nástrahy jdou v ohromném množství na odbyt v letních měsících, a tak je lednička 

nezbytným vybavením naší provozovny. 

Předpokládaná cena za pořízení chladničky bude ve výši 1000 Kč. Sežene nám ji rodinný 

přítel, který obchoduje s chladícím zařízením. 

h) Nástěnky s rybářskými doplňky 

Součástí každého obchodu s rybářským sortimentem by měla být i bižuterie a doplňky. 

Podle kaprařiny, přívlače a plavané bude nástěnka rozložena do 3 sekcí. Umístění 

nástěnky bude na levé straně provozovny za oboustrannými regály, tak aby v případě 
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nákupu krmení nebo nástrah byl zákazník blízko doplňkům a měl potřebu hodnotu svého 

nákupu zvýšit. 

Na nástěnce se objeví háčky, lanka, pletené šňůry, PVA sáčky, gumičky na položenou, 

gumičky na plavanou atd. Firma by preferovala nákup 3ks o celkové ceně 11 000 Kč. 

Předpokládané celkové náklady na vybavení obchodu: 

Tabulka 4 – Celkové náklady na vybavení obchodu  

Druh vybavení Mn. Výrobce Rozměry 

Nákup.cena 

v Kč/ks 

Nákup.cena 

celkem v Kč 

Kombinovaný 

prodejní pult 1 

Zar. 

Obchodu 

D400xH70xV9

0cm  19 999  19 999 

Prodejní pult 

Exclusive 1 

Zar. 

Obchodu 

D100xH60xV9

0cm    8999  8 999 

Vitrína na stěnu 3 

Zar. 

Obchodu 

D150xH26,5x

V41,5 cm    2787  8 361 

Víceúčelový 

policový regál 6 Sconto 

D72xH36xV19

4cm    2699  16 194 

Oboustranný 

regál s boxy 

Unibox 1 Manutan 

V154xH60xŠ1

12,5 cm   14858  14 858 

Bezšroubový 

kovový regál 2 

B2B 

Partner 

V90xH60xŠ18

0cm    1459  2 918 

Regál se šikmými 

policemi 2 

B2B 

Partner 

V160xH100xŠ

100cm   13080  26 160 

Oboustranný 

regál Special 3 Manutan 

V154xH60xŠ1

12,5 cm   16902  50 706 

Stojany na pruty 2 

Truhlář 

vl. 

V120xH50xŠ2

00cm    7500   15 000 

Stolek akvarijní  1 Tetra 

V100 x Š 70 

cm    2490  2 490 

Nástěnky 

PERFO 3 Manutan 

V138 x 

Š120cm    3701  11 103 

Paletové regály 4 Biedrax 

V250 x Š 270 

cm    9584  38 336 

Rudl 1 

B2B 

Partner 

Lop. Š50 x 

D22cm    2419  2 419 

Lednička 1 Vlastní 

V84,5xH49,5x

Š53,5 cm    1000  1 000 

Celkem 31   

 

 

218 543 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.3 Personální obsazení a mzdové náklady 

Personální obsazení 

Dva ze tří majitelů obchodu budou zároveň jeho pracovníky. Mgr. Miloslav Vystrčil 

nemá potřebnou znalost prodávaného sortimentu, a navíc si chce užívat starobního 

důchodu. Jeho schopností firma využije při jednání na úřadech, ale v případě potřeby také 

v bankovních domech, protože jako dlouholetý podnikatel a respektovaná osoba má ve 

městě vůdčí vyjednávací schopnosti. Otec a syn Slavíkovi budou jedinými stálými 

zaměstnanci firmy. V letních měsících v době největšího náporu firma počítá s 

angažováním brigádníka, který si na sebe vydělá a nám pomůže. Náplň práce všech 

uvedených pracovníků včetně brigádníka jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Mzdové náklady 

Majitelé se dohodli, že v počátcích provozování obchodu s rybářskými potřebami budou 

pobírat nižší mzdu a případnými zisky se budou snažit snížit úvěr u banky. 

Plnou mzdu od začátku budou pobírat Bc. Tomáš Slavík a Jaromír Slavík. Mgr. Miloslav 

Vystrčil bude dostávat jen nepravidelné odměny. To vše s ohledem na maximální 

orientaci splácení dluhu ze získaného zisku. 

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané mzdové náklady takto: 

Tabulka 5 – Mzdové náklady pracovníků obchodu  

Jméno a 

příjmení 

Předpokládaná výše měsíční 

mzdy v Kč 

Bc. Tomáš 

Slavík 21 000  

Jaromír Slavík 19 000  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka 6 – Mzdové náklady na brigádníka  

Jméno a 

příjmení 

Předpokládaná výše odměny v 

Kč 

Brigádník na 

DPP 26 000/rok 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.4 Návrhy na způsoby financování 

Financování podnikatelského záměru není v dnešní době jednoduchou záležitostí. 

Začínající podnikatel před vykonáváním soustavné činnosti hledí na to, kde by sehnal 

potřebné zdroje, aby mohl začít podnikat a být konkurenceschopným na trhu. Jen zřídka 

se stává, že začínající podnikatel má hodnotu vlastních prostředků v takové výši, že 

pokryjí všechny náklady firmy, a tak hledá subjekt, který by mu finančně vypomohl nebo 

musí ručit movitým či nemovitým majetkem. 

Bc. Tomáš Slavík nemá dostatečné finanční prostředky ani použitelný majetek na ručení 

bance k realizaci podnikatelského úvěru. 

Jaromír Slavík má majetek ve formě nemovitosti, kterým by mohl ručit, ale nechce. 

Mgr. Miloslav Vystrčil má dostatečné množství finančních prostředků k realizaci 

podnikatelského záměru na vybudování prodejny s rybářskými potřebami, ale chce je 

poskytnout jen v určité výši, která by k realizaci úspěšné podnikatelské činnosti nestačila. 

Z výše popsaného je jisté, že budeme muset hledat kompromis a jednat s bankami, aby 

nám byl poskytnut úvěr pro naše podnikání nebo najít k financování záměru nebankovní 

subjekt. 

Varianty financování: 

1) Složení vlastních zdrojů ve výši 600 000 Kč a půjčka od bankovního ústavu ve 

výši 400 000 Kč, kde ale budou poměrně vysoké úrokové sazby a budeme muset 

ručit hmotným nebo nehmotným majetkem v dostatečné výši; 

2) Složení vlastních prostředků ve výši 500 000 Kč a půjčka od bankovního ústavu 

ve výši 500 000 Kč, kde dojde k rychlejšímu splacení úvěru, ale úroky bude ještě 
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vyšší než v předchozím případě a opět budeme muset ručit nemovitostí nebo 

dlouhodobým hmotným majetkem ve výši přesahující částku 1000 000 Kč; 

3) Složení vlastních prostředků ve výši 500 000 Kč a půjčka od nejmenovaného 

statutárního jednatele z Humpolce, který v rámci přátelských vztahů s jedním z 

majitelů je ochotný půjčit 500 000 Kč. Ručení by požadoval v odpovídající 

hodnotě movitého majetku nebo jiného plnění k zamýšlené půjčce; 

4) Složení vlastních prostředků ve výši 500 000 Kč + půjčka od statutárního 

jednatele firmy z Humpolce ve výši 400 000 Kč + grant Kraje Vysočina ve výši 

100 000 Kč. 

Z výše uvedených možností, jak lze financovat náš podnikatelský záměr na zřízení 

obchodu s rybářskými potřebami vidíme, že nejreálněji se zatím jeví varianta č. 3, protože 

po konzultaci s nezávislými bankéři jsem zjistil, že podnikatelský úvěr by byl poskytnut 

s úrokem 9-15 % p.a. dle vybraného bankovního ústavu. Při splnění speciálních podmínek 

k čerpání úvěru by došlo k dlouhému přezkoumávání ze strany banky a my bychom mohli 

mít problém s otevřením provozovny v uvedeném termínu. Náš rodinný přítel nám půjčí 

v případě potřeby peníze ve výši 500 000 Kč za úrok 3 % p.a., což je nejvýhodnější 

varianta a pro nás dostačující finanční zdroje k realizaci záměru. Varianta č.4 by byla 

příjemným překvapením, ale získání grantu není zase až tak jednoduché, protože je velké 

množství žadatelů a grant pravidelně dostává začínající podnikatel se speciálním 

podnikatelským záměrem, čímž bylo v minulých letech vybudování plaveckého bazénu 

nebo tenisové haly v našem městě. 

4.5 Návrh sortimentu potřeb pro rybáře 

4.5.1 Produkt 

Úspěšný produkt je základem existence firmy. Poskytované produktové portfolio musí 

být široké, aby si v něm mohl vybrat každý zákazník, který navštíví naši prodejnu. V 

případě nezájmu zákazníka o daný produkt je vhodné mít v provozovně jiný, který jej 

osloví. 
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Krmení 

Hlavním produktem, který uspokojí každého univerzálního rybáře, je krmení. Nejvíce 

rekreačních rybářů chytá kaprovité ryby, kde je zapotřebí využít sypkých směsí k 

nalákání ryb na krmná místa. 

   

Obrázek 9 – Sypké krmení  

(Zdroj: www.milorybarskepotreby.cz) 

Pro lov „bílé ryby“ se využívají přesetá krmení, která jsou co nejjemnější tak, aby nám 

najely na krmná místa drobné rybky v hojném počtu. 

Důležité je, aby krmení bylo tmavé barvy, protože na světlém dochází k situaci, že se 

rybka v krmení leskne a tím láká na krmné místo dravce, který nám vyplaší ryby. 

Nabízené krmení se bude dělit na: 

▪ Závodní; 

▪ Běžné; 

▪ Univerzální. 

Pro jednotlivé druhy krmení jsem zpracoval tabulky nabízených produktů včetně 

preferované ryby, barvy a hmotnosti. 

Při rozhodování o koupi může barva nebo příchuť laikovi připadat jako hloupost, ale tyto 

dvě záležitosti často rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu při lovu. V letních měsících, 

kdy je voda teplá a kalná, musíme pro úspěch využívat směsí, které jsou červené nebo 

růžové barvy a často sladké příchutě ve formě čokolády nebo mandle. Naopak v 

podzimním a jarním období se doporučuje krmení černé barvy, protože voda je studená a 

čistá. 
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Tabulka 7 – Krmení pro závodní lov  

Název Značka Pref.ryba Příchuť Období Barva Hmotnost 

Perch Sensas Okoun Maso Celoroční Červená 0,75kg 

Gardons Sensas Plotice Čokoláda Celoroční Hnědá 1 kg 

Alborella Sensas Ouklej Sladká Celoroční Hnědá 1 kg 

Carp 

Rouge Sensas Kapr Neutrální Letní Růžová 1 kg 

Carp 

Black Salt Sensas Kapr Slaná Zimní Černá 1 kg 

Wonder 

Black Cham.Feed Cejn Mandlová Celoroční Černá 2 kg 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka 8 – Krmení pro běžný lov  

Značka 

Pref. 

ryba Příchuť Období Barva Hmotnost 

SportCarp Kapr Perník Letní Červená 2 kg 

SportCarp Kapr Ořech Zima Černá 2 kg 

Lorpio Plotice Lékořice Celoroční Černá 1,9kg 

Lorpio 

Megamix Plotice Čokoláda Letní Hnědá 3 kg 

Lorpio Carp Kapr Vanilka Celoroční Žlutá 1 kg 

Mikbaits Kapr Maso Celoroční Hnědá 2 kg 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka 9 – Krmení univerzální  

Značka Příchuť Barva Období Hmotnost 

Trapper  Koření Světlá Celoroční 5 kg 

Trapper  Koření Světlá Celoroční 2,5kg 

Lorpio 

Megamix Čok. + Van. Hnědá Celoroční 3 kg 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



 

78 

Nástrahy 

Skoro každý zákazník hledí při nákupu krmení na to, aby daná směs měla s čím 

korespondovat, což představuje nástraha. 

Jednotlivé druhy nástrah lze rozdělit do několika kategorií: 

▪ Živočišné nástrahy; 

▪ Rostlinné nástrahy; 

▪ Umělé nástrahy na dravce. 

a) Živočišné nástrahy 

Při závodech a rekreačním lovu, kde rybář nechce u vody sedět a čekat na jeden záběr za 

celý lov, je velice efektivní využití živočišné nástrahy. 

Druhy nabízených červů: Klasický, Italský slon (Extra velký červ, který se využívá pro 

lov velkých opatrných kaprů), Pinkies (Malí barevní červíci, které milují plotice a cejni), 

Kukla klasického červa (Využívá se, když bílá ryba nechce klasického červa). 

 

Obrázek 10 – Živé nástrahy  

(Zdroj: www.milorybarskepotreby.cz) 

b) Rostlinné nástrahy 

Nejvyužívanější nástrahy na trhu, kde se chytají kaprovité ryby. Na burison nebo 

dipované kuličky se chytá neustále. Kapři ale mají dané nástrahy přečtené, a tak se stává, 

že každý rok preferují jiný typ příchutě u těchto nástrah. Minulý rok nejvíce fungovalo 

aroma česneku a v roce 2015 aroma olihně. Při dlouhodobém lovu se nejčastěji využívají 

boilies kuličky nebo pelety, které ve vodě uvolňují atraktory a vonné esence, čímž dochází 

k nalákání velkých exemplářů kaprů. Boilies kuličky a pelety nemohou chybět v žádném 
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konkurenceschopném obchodě. I my budeme mít tyto druhy v nabídce. Dlouhodobě 

používanými nástrahami v rámci pelet jsou Halibut a Robin Red. 

 

Obrázek 11 – Pelety a Boilies  

(Zdroj: www.milorybarskepotreby.cz) 

c) Umělé nástrahy na dravce 

K lovu dravců a lososovitých ryb se využívají umělé nástrahy. Při chytání dochází k 

cukání a tahání nástrahy, která imituje pohyb živé ryby, čímž dráždí ryby k aktivitě. 

Mezi prodávaný sortiment zařadíme třpytky, twistery, rippery nebo marmyšky. 

 

Obrázek 12 – Umělé nástrahy  

(Zdroj: www.milorybarskepotreby.cz) 

Pruty 

„Rybář = prut“, což je spojení, které napadne snad každého. Tento druh zboží není tolik 

prodávaný, jak by se mohlo zdát. Kvalitní prut vydrží svému majiteli i více než 10 let. 

Pruty budeme dělit dle preferovaného stylu chytání a orientované ryby na: 

▪ Kaprové – dělené, teleskopické; 

▪ Pruty na plavanou klasické – Match, Bolognesse, Telematch; 

▪ Pruty na plavanou Special – bič, dělička; 

▪ Přívlačové a mořské. 
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Naše firma se bude převážně orientovat na kaprové pruty a pruty na plavanou Classic. 

 

Obrázek 13 – Rybářské pruty  

(Zdroj: www.milorybarskepotreby.cz) 

V sortimentu kamenné prodejny budou i biče pro začínající rybáře a přívlačové pruty 

střední gramáže na pstruhy a štiky. 

Další pruty budeme ochotni zajistit pro klienty dle jejich zájmu. Nechceme držet peníze 

zbytečně v zásobách, které nejsou tolik prodávané. 

Navijáky 

Nutná náležitost většiny prutů. Bez navijáků bychom se ve většině případů neobešli. 

Kromě situací, kdy chytáme na děličku nebo bič, kde není naviják upevněný. 

V nabídce navijáků upřednostňujeme prodej tzv. univerzálních navijáků, které lze 

efektivně využít na více než jeden způsob lovu. 

 

Obrázek 14 – Rybářské navijáky  

(Zdroj: www.milorybarskepotreby.cz) 

Nutností bude skloubit kvalitu produktu s prodejní a nákupní cenou. Mít fyzicky na 

prodejně navijáky, které stojí 6000 Kč by bylo špatné, protože by se prodal max. 1 za rok. 
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Plánujeme mít na prodejně cca. 15ks navijáků od vybraných výrobců. 

Rozvržení prodávaných navijáků: 

▪ Kaprové navijáky se zadní brzdou – 9ks; 

▪ Matchové navijáky na plavanou – 5 ks; 

▪ Naviják na moře a sumce – 1ks. 

Křesla 

Rybařina je velmi drahý koníček a když jí někdo propadne, tak chce mít při lovu určitý 

komfort, což mu dopřejeme kvalitními křesílky za příznivé peníze.  

      

Obrázek 15 – Rybářská křesílka  

(Zdroj: www.milorybarskepotreby.cz) 

V provozovně plánuji fyzicky mít cca. 5ks vybraných křesel  

Obaly 

Obaly neboli pouzdra jsou dnes skoro povinnou náležitostí výbavy každého rybáře. Tento 

produkt může působit jako zbytečný a investované peníze do něho za vyhozené, což není 

žádná pravda. Majitelům slouží k ochraně jejich prutů proti zlomení, nemusí se tahat 

zbytečně s více pruty, ale mohou je dát do připravených jednotlivých komor, které jsou k 

tomu určené. 

      

Obrázek 16 – Rybářské futrály  

(Zdroj: www.rybarskepotreby.cz) 
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Doplňky 

Nepřeberné množství sortimentu lze zařadit do této sekce. Pro nadšené rybáře, ale i ty 

rekreační, jsou doplňky nutné při chytání ryb. Neexistuje univerzální doplněk, i v tom je 

tato sekce specifická. Některé doplňky jsou navíc povinnými potřebami každého rybáře 

dle rybářského řádu. Doplňky často rozhodují rybářské závody, protože svému majiteli 

mohou práci ulehčit a být rozdílovým sortimentem v boji o pomyslné stupně vítězů. Do 

doplňků lze zařadit: peány, broky, silikonové bužírky, PVA punčochy, anténky, háčky, 

splávky aj. 

      

Obrázek 17 – Rybářské doplňky  

(Zdroj: www.rybarskepotreby.cz) 

4.5.2 Cena 

Cena je nejen významným prvkem marketingového mixu, ale jednou ze základních 

kategorií vůbec. 

Cena je součást marketingového mixu 

▪ je nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím poptávku; 

▪ je důležitým zdrojem informací; 

▪ vyjadřuje hodnotu výrobku pro zákazníka; 

▪ vytváří příjmy podniku. 

Pro každý druh produktu bude provedený výpočet, který bude zahrnovat jednotlivé 

náklady. Při stanovení ceny přihlédneme také k našim konkurentům a zjistíme si, za kolik 

prodávají stejné nebo obdobné zboží oni. Konkurenti za nás neplatí naše náklady, a tak 

nemůžeme úplně dát jen na to, aby zboží bylo co nejlevnější. 

Cílem podnikání je maximalizace zisku, což by mělo být jednou z priorit budoucího 

obchodu. Největší možná marže je u rybářské bižuterie, kde by se pohybovala ve výši 
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110 % u nejdrobnějších věcí a 90 % by zaujímaly věci už větší nebo dražší. Naopak 

nejmenší marži vidíme u navijáků a prutů nižších řad, kde nám dané produkty přinesou 

jen 20 %. Krmení má marži u většiny prodejců ve výši 30 %, ale platí pravidlo, že co si 

kdo vyjedná u velkoobchodu, to má. Plánujeme odebírat krmení ve větším množství od 

zavedených velkoobchodů na trhu tak, abychom dostali příznivější ceny a měli větší 

marži než jen 30 %. U Boilies se takto můžeme dostat na marži ve výši 50 %, což už není 

vůbec špatné. Běžné a univerzální krmení by po změně mohlo mít 40 % a závodní krmení 

je už tak dosti drahé, takže nemůžeme marži navyšovat o mnoho, jenom o 5 % na 35 %. 

Bližší informaci o nabízeném zboží a předpokládaném stanovení cen je možné vidět v 

příloze č.6. 

V navazujících tabulkách je možné vidět inovativní řešení, jak lze dosáhnout větší marže, 

a tím i vyššího zisku. Jedná se jen o vynaloženou práci navíc, která ale bude zákazníkem 

zaplacena. Výnosy se pohybují v jiném rozmezí, než když je prodejce pohodlný a 

nakupuje zboží pouze hotové za účelem přeprodání. Předpokládaný zisk na červech se 

týdně při prodeji 6 l bude lišit o cca. 500 Kč, což jsou měsíčně už 2000 Kč, a to je částka, 

která není zanedbatelná s ohlédnutím na pravděpodobné půjčení peněz k realizaci 

podnikání. 

Tabulka 10 – Prodej plných krabiček červů  

Jednotlivé 

produkty 

Počet krab. 

do 1 litru 

Nákup. cena 

krab. v Kč 

Prodej.cena 

krab. v Kč 

Výnos na 

krab. v Kč 

Celkové 

výnosy v Kč 

KčKč Červ bílý  10 10,8 25       14,20          142   

Červ mix  10 13,6  25       11,40          114   

Pinky bílé 10 12,9  28       15,10          151   

Pinky mix 10 13,6  30       16,40          164   

Italský slon 10 11,5  30       18,50          185   

Kukly 10 19,9  28        8,10           81   

Celkem:               837   

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Největší chybu v nákupu produktů a jejich marží vidím u prodeje živých nástrah, kde 

firmy obvykle prodávají koncovým zákazníkům zboží nakoupené v krabičce. Dochází 

tak pouze k přeprodání. Kdyby se ale prodejci zamysleli a zapojili více, mohli by 
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nakupovat živé nástrahy po celých pytlících, které mají nejméně 1 l a dále je do krabiček 

rozdělovat, čímž by jejich marže nebyla na 30 %, ale hravě na 100 %. 

Tabulka 11 – Prodej litrových červíků  

Produkt 

Nákupní cena 

1 l v Kč 

Prodejní cena 

1 l v Kč 

Výnos za 

jednot.produkty v Kč 

Červ bílý mas.          98     140            42  

Červ mix mas.         126     180            54  

Pinky bílé         119     170            51 

Pinky mix         126     180            54  

Italský slon         105     150            45  

Kukly         189     270            81  

Celkem:         763   1 090           327  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.5.3 Propagace 

Cílem propagace bude informovat občany z Humpolce a jeho okolí o nově vzniklém 

obchodu s rybářskými potřebami. Před Vánocemi, svátkem, narozeninami oslavence, 

který je rybářem, dochází k situaci, že firmu navštíví i laik, který ryby nikdy nechytal a 

potřebuje poradit s vhodným dárkem. Reklamní kampaní chci dosáhnout toho, aby 100 

% členů MO ČRS Humpolec a minimálně 75 % rybářů z okolních vesnic znalo naši firmu, 

z toho jich 2/3 do 3 měsíců navštíví. 

Televize 

Jelikož se jedná o rybářské potřeby, které jsou umístěny přímo ve městě Humpolci, bylo 

by neefektivní a finančně velmi náročné využití k propagaci tohoto média. 

Rádio 

Zajímavým a prospěšným řešením by mohlo být využití rádia. V čase od 15:00 do 17:00 

by bylo možné moderátorem prezentovat na kanále Hit radia Vysočina naši prodejnu. 

Rybník Hadina byl takto propagován, reklama měla skvělý ohlas a pomohla do města do 

města přilákat i rybáře z jiných okresů. V dané chvíli o propagaci pomocí rádia neuvažuji, 

ale v případě nedostatečné návštěvnosti prodejny bych rádio určitě využil. 
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Informační letáky 

Roznesení informačních letáků na rozsáhlé sídliště Rybníček, a do poštovních schránek 

rybářů z MO ČRS, by mělo propagaci pomoci. Obstará je jeden z majitelů, jež bude mít 

méně pracovních povinností. Na letáku bude uvedeno datum otevření obchodu, adresa, 

informace o otevírací době a pozvánka k návštěvě provozovny. 

Celkový počet roznesených letáků v Humpolci a okolí by měl být cca. 4000 ks. 

Předpokládaná akce bude stát cca. 2000 Kč. 

Internetové stránky 

V dnešní době platí pravidlo, že firma, která nemá internetové stránky, jako by vůbec 

neexistovala. Tvorbu internetových stránek zamýšlím proto, aby zákazníci byli 

inspirování k návštěvě naší kamenné prodejny a mohli si přečíst, co vše jim naše firma 

chce nabídnout. S realizací těchto stránek by mi pomohl kamarád.  

Tabulka 12 – Tvorba webových stránek  

Jméno a příjmení 

tvůrce 

Počet odpracovaných 

hodin 

Výše 

odměny 

Předpokl. název 

webu 

Ing. Zdeněk Trnka 40 6000 Kč 

www.uzlaterybky1.

cz 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Inzerce v denících 

Zvažujeme také uveřejnění reklamy v pelhřimovském a havlíčkobrodském deníku v sekci 

inzerce. Deníky čtou spíše starší lidé, ale daná inzerce je vhodnou alternativou k 

modernímu typu propagace a oslovení starších lidí může přinést obchodu nové klienty. 

Deníky vycházejí každý týden, a tak plánujeme inzerovat s týdenní frekvencí. Celkové 

náklady na inzerci v denících předpokládáme ve výši 3500Kč/rok. 

Informační tabule 

Pro rybáře, kteří nejsou z Humpolce, je zapotřebí vytvořit informační tabule, které budou 

rozmístěny v blízkosti rybníku Hadina a u kruhového objezdu nacházejícího se na začátku 

města tak, aby cizí zákazníci získali povědomí o naší firmě. Nutnou náležitostí tabulí bude 

popis cesty k obchodu. Předpokládáme zakoupení 2ks o celkové ceně cca. 10 000 Kč. 
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Firemní štít 

V neposlední řadě je také potřeba zmínit do propagace firemní štít, který by měl být 3,5m 

široký a 0,5m vysoký a kde by měl být uvedený název společnosti. Štít by měl být 

upevněný ve výšce cca. 3 metry na fasádě tak, aby byl dobře vidět. 

Spokojení zákazníci 

Nejlepší možná reklama, která nestojí firmu ani korunu, což je médium k nezaplacení. 

Pozitivní reference předávané spokojenými zákazníky svému okolí a kamarádům nám 

může přivést nové zákazníky.  

Závěr 

Firma se rozhodla využít k propagaci: informační letáky, internetové stránky, inzerci 

v denících, informační tabule. V neposlední řadě je také potřeba zmínit do propagace 

firemní štít. Předpokládané celkové náklady na propagaci by měly být ve výši 26 500 Kč, 

viz. tabulka. 

Tabulka 13 – Celkové náklady na propagaci  

Náklady na propagaci 

Propagační 

médium Cena 

Informační letáky   2 000,00 Kč  

Webové stránky   6 000,00 Kč  

Inzerce v denících   3 500,00 Kč  

Firemní štít 5 000,00 Kč 

Informační tabule  10 000,00 Kč  

Celkem  26 500,00 Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.5.4 Distribuce 

Zpočátku bude distribuce prováděna pouze formou přímého prodeje, kde na jedné straně 

bude naše firma a na straně druhé koncový zákazník. V případě příznivé situaci a nárůstu 
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většího množství zákazníků dojde ke zřízení e-shopu, tak abychom mohli distribuovat i 

mimo okres Pelhřimov. 

Tabulka 14 – Seznam předpokládaných dodavatelů  

Sensas Václavík ExtraCarp Milo Sema 
 

Daiwa 

Lorpio CarpSystem Sportex Colmic MVDE 
 

Berclays 

Trapper Karel Nikl Drennan Spro Konopásek 
 

Mikado 

Mikbaits BaitTech Cormoran Trabucco Rybana 
 

Sasame 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5 Náklady a přínosy 

V této části budou prezentovány náklady a přínosy plynoucí z navrhovaného záměru 

vybudování obchodu s rybářskými doplňky. 

Náklady  

Náklady při založení naší firmy tak, jak jsem je uváděl v předchozí kapitole, jsou 

prezentovány v následujících podkapitolách. 

5.1 Náklady spojené se založením společnosti 

V souvislosti se založením společnosti dochází k nutným výdajům, které vzniku firmy 

předcházejí a jsou s ním spojené. Jde o poplatky za vydání živnostenského oprávnění, 

sepsání společenské smlouvy, výpis z rejstříků trestů nebo zápis do obchodního rejstříku. 

Tabulka 15 – Náklady spojené se založením společnosti  

Náklad Kč 

Zřizovací výdaje celkem 10 300 

Sepsání společenské smlouvy 4000 

Kolek pro živnostenský úřad 1000 

Poplatek za zápis do obchodního rejstříku u notáře 2700 

Notářský zápis o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku 1000 

Poplatek za samotný zápis do rejstříku 300 

Vydání živnostenského oprávnění 1000 

Výpis z rejstříku trestů (3x) 300 

Další výdaje spojené se založením společnosti 26500 

Zřízení webových stránek 6000 

Vytvoření a vytištění informačních letáků 2000 

Inzerce v denících 3500 

Výroba informačních tabulí 10000 

Výroba firemního štítu 5000 

Celkové náklady spojené se založením společnosti 36 800 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5.2 Predikce mzdových nákladů 

Odhaduji, že v prvních dvou letech provozování obchodu budou zaměstnáni pouze 2 stálí 

zaměstnanci (já a můj otec) + 1 sezónní brigádník, což je uvedeno v kap. 4.4.2 Personální 

a mzdové náklady. Od třetího roku provozování obchodu plánujeme zvýšení počtu 

sezónních brigádníků na 2 tak, abychom rozložili pracovní náplň a měli více volného času 

na soukromý život. Jelikož obchod zahájí svůj provoz až v dubnu, jsou mzdové náklady 

za rok 2018 počítané jen za devět měsíců. 

V roce 2020 plánujeme zvýšení mezd následovně: Bc. Tomáš Slavík – 25 000 Kč/ měs., 

Jaromír Slavík – 20 000 Kč/měs. U sezónních brigádníků by výše odměny na osobu 

zůstala zachována. 

Tabulka 16 – Predikce mzdových nákladů v letech 2018-2020  

Položka 2018 2019 2020 

Počet stálých zaměstnanců 2 2 2 

Počet sezónních brigádníků 1 1 2 

Roční mzdové náklady zaměstnanců 

v Kč 360 000 480 000 540 000 

Roční odměny brigádníka v Kč 26 000 26 000 52 000 

Celkem mzdy a odměny v Kč 386 000 506 000 592 000 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.3 Náklady na zřízení obchodu  

Náklady na rekonstrukci byly po konzultaci s odborníkem ze stavebnictví odhadnuty na 

150 000 Kč. Jsou zde zahrnuty především náklady na zřízení sádrokartonové příčky tak, 

aby se oddělil prostor obchodu od skladu. Do dalších menších úprav lze v porovnání s 

postavením příčky zahrnout malování. Dané náklady nebude společnost moci uplatnit, 

neboť nemovitost je pronajímána a nespadá tak do obchodního majetku firmy. 

Rekonstrukce bude financována ze soukromých finančních prostředků majitelů. 

Podstatnou výši počátečních nákladů budou tvořit náklady na vybavení provozovny 

obchodu s rybářskými potřebami. Ty byly odhadnuty na cca. 220 000 Kč. Souhrnný výpis 

vybavení včetně cen je uveden v tabulce č. 1: Celkové náklady na vybavení obchodu, 

která se nachází v kapitole č. 4. 
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5.4 Financování nákladů 

Pro financování nákladů na pořízení vybavení obchodu s rybářskými potřebami budou 

zvoleny finanční prostředky od nejmenovaného statutárního jednatele, což jsem 

popisoval v kapitole č. 4.Daný jednatel je ochotný nám půjčit finanční prostředky ve výši 

500 000 Kč s roční úrokovou sazbou ve výši 3,00 %. Požaduje ručení ve výši půjčky. 

Majitel Jaromír Slavík má rybník v hodnotě cca. 1000 000 Kč, což na ručení postačí. 

5.5 Průběžné náklady 

Každá firma má náklady, které musí platit každý měsíc. Naše společnost nebude 

výjimkou a bude zapotřebí s těmito náklady počítat. Výčet předpokládaných průběžných 

nákladů je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 17 – Průběžné měsíční náklady  

Předpokládané pravidelné měsíční náklady  Kč 

Mzdové náklady 42 500 

Nákup zboží 35 000 

Energie – voda, elektřina, plyn 6 500 

Pohonné hmoty 2 500 

Telefonní poplatky 500 

Nájemné 10 000 

Pravidelná měsíční splátka půjčky 9 000 

Ostatní 7 000 

Celkem 113 000 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.6 Nákup zboží 

Nákup zboží se sice řadí mezi pravidelné náklady, ale abychom byli konkurenceschopní, 

je zapotřebí mít od začátku existence společnosti v obchodě větší množství sortimentu. V 

roce 2018 musíme jednorázově zakoupit zboží v nákupní ceně cca. 650 000 Kč. V dalších 

letech je pak třeba toto zboží již jen doplňovat. 

5.7 Nebankovní půjčka 

K předpokládanému financování záměru budeme muset využít nebankovní půjčky ve 

výši 500 000 Kč s dobou splacení 5 let (60 měsíců). Od roku 2020 by měla být firma 
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zisková, ale v daném roce předpokládáme možný rozvoj společnosti, proto volím dobu 

splacení na 5 let. Měsíční splátka půjčky by měla být ve výši 8 984 Kč. 

Tabulka 18 – Výpočet nebankovní půjčky 

Rok 

Počáteční hodnota v 

Kč 

Úrok v 

Kč 

Úmor v 

Kč 

Zůstatková hodnota v 

Kč 

1 500 000 13 713  94 099 405 901 

2 405 901 10 852  96 961 308 940 

3 308 940  7 903  99 910 209 030 

4 209 030  4 863 102 950 106 080 

5 106 080  1 732 106 080 0 

Celkem:  39 063 500 000  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

5.8 Celkové náklady pro existenci podniku  

Všechny náklady na založení společnosti a její následné existence až do roku 2020 jsem 

zpracoval do tabulky č. 19. Větší položkou je jednorázový náklad do nakoupeného zboží. 

Nedá se bohužel dělat nic jiného, protože konkurenční firmy jsou zavedené, a tak 

abychom měli šanci na trhu uspět, bude zapotřebí mít od otevření kamenné prodejny větší 

množství produktů na firmě, abychom zákazníky oslovili a oni se k nám rádi vraceli. 

Z tabulky je zřejmé, že náklady na 1 rok existence obchodu budou pravděpodobně ve výši 

1 927 343 Kč. V druhém roce existence obchodu by byly náklady o více než 400 000 Kč 

nižší, protože nebude již jednorázový nákup zboží ve výši 650 000 Kč, ale pouze 100 000 

Kč. Dále ubydou náklady spojené se založením společnosti pro roky 2019 a 2020. Naopak 

se zvýší průběžné náklady, protože již nebudeme provozovat kamennou prodejnu jen 9 

měsíců, ale celý rok. Ve třetím roce plánujeme zvýšit především mzdové náklady a 

průběžné měsíční náklady, a tak by mohly být celkové náklady nižší o cca. 40 000 Kč než 

v roce, kdy se prodejna otevřela. 

Tabulka 19 – Celkové náklady 

Celkové náklady  

9 měsíců 

2018 

 

2019 

 

2020 

Náklady spojené se založením společnosti 36 800 

 

0 

 

0 

Mzdy a odměny  386 000 506 000 592 000 
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Náklady na vybavení (obchod, sklad, WC) 220 043 

 

50 000 

 

50 000 

Průběžné měsíční náklady bez mezd 634 500 

 

846 000 

 

1 092 500 

Nákup zboží 650 000 

 

100 000 

 

150 000 

Celkem  1 927 343 1 502 000 1 884 500 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přínosy 

Přínosy očekáváme ve firmě z prodeje zboží ve formě marží, které získáme od 

jednotlivých zákazníků. Marže se liší podle toho, o jaký sortiment se přímo jedná a kolik 

si na něm může prodejce dovolit tak, aby zboží prodal a měl z něho nejen zisk, ale také 

spokojeného kupujícího, který se rád vrátí. 

▪ Bižuterie – marže 100 % a více; 

▪ Boilies – marže 35 %; 

▪ Rybářské doplňky – marže 100 %; 

▪ Sypká směs s marží 30-40 %; 

▪ Červi krabička – marže 100 % a více. 

Společnost předpokládá, že naši kamennou prodejnu navštíví v průměru 30 lidí za den. 

Každý zákazník zakoupí zboží v průměru za 250 Kč, i když si osobně myslím, že by 

mohli utratit více peněz. Zvolil jsem reálnou variantu, protože rybařina je drahý koníček, 

a tak skoro při jakémkoliv nákupu půjde prodejní cena nad 250 Kč. Měsíční tržby jsou 

odvozeny vzhledem k zimnímu i letnímu období, kde v letních měsících budeme 

dotahovat zimní finanční ztrátu. 

Tabulka 19 – Odhad průměrných měsíčních tržeb  

Průměrná denní návštěvnost 30 lidí 

Průměrný nákup zákazníka 250 Kč 

Průměrné denní tržby – zboží 7 500 Kč 

Průměrný počet prodejních dní v měsíci 24 

Celkové měsíční tržby 180 000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Nejvíce výnosným sortimentem by měla být bižuterie, protože rybáři často potřebují 

maličkosti, které sice stojí pár korun, ale dané položky naskakují velice rychle a 

prodejcům kompenzují sortiment navijáků a prutů, které nejsou moc ziskové a není o ně 

zájem. 

U boilies jsem zvolil pesimistickou variantu tržeb, přestože většina prodejců naopak na 

tomto sortimentu přežívá a získává největší tržby. V případě, že se naučí i kapraři chodit 

do naší kamenné prodejny a vzhledem k návštěvníkům na rybníku Hadina se stane tento 

sortiment obratově minimálně shodným s bižuterií. Ostatní sortiment uveřejněný v 

tabulce není tak drahý nebo se ho prodá menší množství oproti bižuterii a boilies. 

Tabulka 20 – Výnosnost sortimentu 

Výnosnost sortimentu 

Denní tržby 

v Kč 

Měsíční tržby 

v Kč 

Tržby za 9 měsíců v roce 

2018 v Kč 

Bižuterie 3 000 72 000 648 000 

Boilies  2 000 48 000 432 000 

Doplňky rybářské 1 200 28 800 259 200 

Sypká směs rekreační + 

závodní 1 000 24 000 216 000 

Červi 300 7 200 64 800 

Celkem 7 500 180 000 1 620 000 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V následující tabulce jsem zpracoval předpokládané roční tržby, kde se v roce 2018 počítá 

pouze s 9 měsíci, protože plánujeme provozovat kamennou prodejnu až od 1.4.2018. 

K prospěchu může být i to, že firma začne provozovat podnikatelskou činnost až v dubnu 

a ne od 1. ledna, protože měsíce leden a únor jsou finančně dotované majiteli, a tak 

začneme podnikat až po tomto období, kdy budeme rekonstruovat a vytvářet sklad. 

Tabulka 21 – Plán tržeb v letech 2018-2020  

Roční tržby v Kč 2018 2019 2020 

Celkové tržby za zboží 1 620 000 2 160 000 2 592 000 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Závěr 

V dané kapitole byly nastíněny možné náklady a přínosy začínající firmy. Na každé 

podnikání se váží náklady a ani my nejsme výjimkou. Důležité bude je do budoucna co 

nejvíce eliminovat tak, abychom naplnili podstatu podnikání a maximalizovali zisk. V 

prvním roce podnikání dojde pravděpodobně k tomu, že nebude firma v zisku. Další roky 

by naopak již zisk měl nastat a pokrýt ztrátu, která plynula především z jednorázového 

nákupu zboží do obchodu ve výši 650 000 Kč, což je nutné pro konkurenceschopnost a 

firma předpokládá, že část nakoupeného zboží zůstane neprodaná a nebudeme muset 

nakupovat jednorázově zboží v takové výši jako před uvedením obchodu do provozu. 

Z uvedeného komentáře a tabulek je zřejmé, že pouze v prvním roce podnikání (2018) 

bude nutné plně využít uvedenou půjčku ve výši 500 000 Kč. Předpokládáme, že v roce 

2020 bude již společnost plně zisková. 
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6 Harmonogram realizace záměru 

Nejprve dojde k podpisu nájemní smlouvy s vlastníkem objektu Na Kasárnách 115. 

Firma, která prozatím na místě budoucí kamenné prodejny vykonává podnikatelskou 

činnost, vyklidí prostory do 31.12.2017. Tím pádem se stanoví datum platnosti smlouvy 

od 1.1.2018, s tím, že bude podepsaný v prvním týdnu (pravděpodobně 2.1.2018). 

V prvním týdnu plánujeme konzultace s vybranými truhláři ohledně tvorby stojanů na 

pruty do naší provozovny. Máme několik možných výrobců na danou zakázku, a tak bude 

potřeba projednat detaily a rychlost jejich možné výroby. 

Druhý a třetí týden musíme věnovat tvorbě sádrokartonové příčky. Firma počítá s tím, že 

vybudování může trvat 2 týdny, kdyby se vyskytly problémy. Realizace příčky byla 

konzultována se stavebním technikem tak, abychom počítali nejen s cenou, ale i časovým 

horizontem a vše stihli. 

Čtvrtý týden bude věnovaný komunikaci ohledně objednání vybavení do obchodu, 

skladu, ale i hledání vhodného dodavatele na tvorbu informačních tabulí a vytvoření 

firemního štítu. 

V pátém týdnu přijde na řadu vymalování provozovny úklid po malbě a po zřízení 

sádrokartonové příčky. 

V sedmém týdnu plánujeme vyzdobení prodejny, instalaci nakoupeného nábytku a 

spotřebičů, což se určitě promítne i do osmého týdne. 

V devátém týdnu musíme od vybraných dodavatelů provést počáteční nákup zboží, na 

který bude třeba větší finanční obnos. Budeme objednávat od více dodavatelů nejen 

tuzemských, ale i zahraničních. 

Desátý týden bude věnovaný instalaci nakoupeného zboží do regálů a polic od 

tuzemských dodavatelů. Speciálně rozmístění sortimentu a jeho sladění bude dosti 

důležité. 

V jedenáctém týdnu rozneseme letáky do poštovních schránek rybářů ve městě a okolí. 

Dále musíme nainstalovat firemní štít a informační tabule. 
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Dvanáctý týden se budeme zabývat vyskladněním zboží od zahraničních dodavatelů a 

dolaďování finální podoby obchodu a skladu. 

Třináctý týden – tj. od 1.4.2018 plánujeme otevření kamenné prodejny. 

Celkem by realizace měla trvat 3 kalendářní měsíce, dne 1. dubna by měla být firma bez 

problémů oficiálně otevřena. Průběh realizace je znázorněn v tabulce níže. 

Tabulka 22 – Harmonogram realizace projektu  

Měsíc leden únor březen 

Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Podepsání nájemní smlouvy X                       

Vybudování sádrokartonové příčky   X X                   

Vymalování provozovny         X               

Výběr truhláře pro tvorbu stojanů X                       

Objednání vybavení do obchodu a skladu       X                 

Výběr výrobce firemního štítu       X                 

Nákup informačních tabulí     X                   

Vyzdobení prodejny         X X             

Instalace nábytku a elektrospotřebiče             X X         

Výběr a nákup počátečního zboží                 X       

Instalace zboží do regálů a polic                   X     

Roznesení propagačních letáků                     X   

Instalace firemního štítu                    X   

Instalace informačních tabulí                    X   

Vyskladnění zboží od zahraničních dod.            X 

Dolaďování finální podoby                      X 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývá záměrem vybudovat obchod s rybářskými potřebami ve 

městě Humpolci. 

Důvodem pro sepsání této práce byla úvaha, že bych po ukončení vysoké školy začal 

podnikat. Rybaření je zároveň mým dlouholetým koníčkem, ve kterém se snažím 

realizovat. Dříve jsem se věnoval závodní plavané a poslední roky objíždím závody v 

kraji Vysočina tak, abych své kontakty obnovil a pokud možno je ještě rozšířil. Můj otec 

je současným předsedou MO ČRS Humpolec a příjmení Slavík je po dlouhou dobu 

spojené s rybářstvím. 

Druhá část diplomové práce obsahuje teoretické poznatky a slouží jako výchozí 

informace pro zpracování diplomové práce. Jsou zde vymezeny základní podnikatelské 

pojmy, uvedeny požadavky, které by měl splňovat podnikatelský plán nebo jednotlivé 

charakteristiky důležité pro výběr nejvýhodnější formy podnikání. 

V třetí části diplomové práce byla nejprve provedena analýza města Humpolce a okresu 

Pelhřimov, tj. trhu, na kterém bude obchod působit. Prostředí pro podnikání je velice 

vhodné, což dokazuje už 7 triumfů v srovnávacím výzkumu Město pro Byznys. Pro výběr 

prostor k realizaci podnikatelské činnosti jsme zvolili provozovnu, která se nachází v 

1.nadzemním podlaží nebytových prostor v ulici Na Kasárnách. Zde je vlastníkem Ing. 

Michal Prokop, s kterým bude sepsána smlouva o pronájmu na dobu určitou (7 let), kde 

po vypršení může dojít k prodloužení nebo v případě oboustranného zájmu prodeje 

provozovny. Obchod v ulici Na Kasárnách je výborným řešením, protože naproti je velké 

parkoviště obchodního řetězce Billy a v přímé trase je vybudovaný 13 ha rybník Hadina, 

kam se sjíždějí rybáři z celé republiky. 

Dále jsem provedl marketingový průzkum ve formě elektronického dotazníku, jehož 

cílem bylo zjistit účelnost vybudování obchodu s rybářskými potřebami ve městě 

Humpolci. Z výsledku průzkumu mj. vyplynulo, že většina respondentů chytá ryby více 

jak 11 let, což značí dlouhodobý koníček. 1/3 zákazníků rybářských potřeb U Šupinky je 

nespokojena s nabízeným sortimentem, a tak jim chci nabídnout změnu v novém 
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obchodu. 81,6 % respondentů zajde na ryby alespoň 1x týdně, což je skvělé, protože před 

rybolovem navštíví pravděpodobně rybářské potřeby. 

Analýza konkurence posloužila k analýze vnějšího okolí. Zákazníci budou mít vliv na 

sortiment obchodu. Velký vliv dodavatelů vzhledem k jejich hojnému počtu 

nepředpokládám. Souhrnem celé analytické části je SWOT analýza, která pomohla 

identifikovat silné a slabé stránky obchodu, příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit 

jeho budoucí chod. 

Čtvrtá část diplomové práce se týká návrhů na uspořádání současných prostor, 

personálního obsazení a návrhu sortimentu pro rybáře. Před otevřením kamenné prodejny 

navrhuji stavební a technické úpravy ve formě zřízení sádrokartonové příčky, která oddělí 

obchod a sklad. Vybudování příčky bude provádět stavební firma, majitelé si budou 

drobné úpravy obstarávat sami. Provozovna obchodu s rybářskými potřebami se bude 

skládat z prodejny, skladu, WC, úklidové místnosti a šatny pro zaměstnance. Návrhy na 

vybavení celé provozovny obsahují koupi kancelářského nábytku, paletových regálů 

oboustranné regály, elektrospotřebič a akvárium od vybraných dodavatelů. Návrhy na 

celkové financování podnikatelského záměru zobrazuje výčet 4 různých variant, z nichž 

nejvýhodněji se pro firmu jeví vlastní financování + půjčka od nejmenovaného 

nebankovního subjektu. V navrhovaném sortimentu bude zastoupené krmení, nástrahy, 

pruty, navijáky, křesla, obaly, doplňky aj. 

K propagaci obchodu využijeme informačních letáků, inzerce v havlíčkobrodském a 

pelhřimovském deníku, informačních tabulí, firemního štítu a vytvořených internetových 

stránek. 

Právní formou podnikání obchodu se stane společnost s ručením omezeným. Společnost 

bude založena třemi společníky, kteří jsou rovnocennými jednateli. Základní kapitál 100 

000 Kč bude ve formě peněžitého vkladu. Obchod bude zaměstnávat 2 stálé zaměstnance 

(já + otec) a třetí společník bude nápomocný k řešení situací na úřadech. Kromě stálých 

zaměstnanců v letním období vypomůže v obchodě na základě DPP sezónní brigádník. 

Měsíční mzdové náklady na všechny zaměstnance a k tomu připočtené roční odměny pro 

brigádníka na DPP budou činit cca. 42 500 Kč. 
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Pátá část diplomové práce se týká celkových nákladů a přínosů podnikatelského 

konceptu, tak abychom dostali zpětnou vazbu, zda jsme schopní podnikatelský záměr 

realizovat nebo ne. Předpokládaná výše nákladů v prvním roce podnikání bude dosahovat 

1 927 343 Kč, což je možné vidět v tabulce níže. 

Tabulka 23 – Celkové náklady obchodu  

Rok 9 měsíců 2018 2019 2020 

Celkové náklady obchodu v Kč 1 927 343 1 502 000 1 884 500 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tyto náklady budou financovány z vlastních zdrojů a půjčky od nebankovního subjektu. 

Půjčka bude ve výši 500 000 Kč s úrokem 3,00 % p.a. a splatností 5 let (60 měsíců). 

Stavební náklady na zřízení sádrokartonové příčky uhradíme z vlastních prostředků, 

protože provozovna nepatří do obchodního majetku naší společnosti. 

Do celkových nákladů musíme zařadit náklady spojené se založením společnosti, mzdy 

a odměny za celý rok, náklady na vybavení provozovny, průběžné náklady bez mezd a 

jednorázový nákup zboží před sezonou tak, aby obchod nabízel kvalitní sortiment a byl 

konkurenceschopný. V dalších letech se celkové náklady sníží, což je především tím, že 

výrazně poklesnou jednorázové náklady na pořízené zboží, které se musely vynaložit při 

zřízení obchodu. V roce 2020 se výše celkových nákladů navrátí k roku 2018, protože se 

zvýší průběžné náklady bez mezd, ale také plánujeme zvýšení mzdových nákladů a rozvoj 

společnosti. 

Předpokládané tržby v prvním roce podnikání budou ve výši 1 620 000 Kč, což je možné 

vidět v tabulce níže. 

Tabulka 24 – Celkové tržby za zboží  

Roční tržby v Kč 2018 2019 2020 

Celkové tržby za zboží 1 620 000 2 160 000 2 592 000 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V roce 2019 již budeme provozovat obchod celý rok, a tak počítáme s tím, že průměrné 

tržby za den se promítnou do celého roku a rozdíl ve výši 540 000 Kč oproti minulému 
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roku bude znát. Pro rok 2020 očekáváme nárůst zájmu o náš sortiment, a tak 

předpokládáme i větší výnosy. 

V poslední části této práce je uvedený souhrn harmonogramu práce. Firma předpokládá 

otevření obchodu s rybářskými potřebami v dubnu 2018. Podepsání nájemní smlouvy 

bude na začátku roku 2018 a poté přijdou na řadu stavební úpravy a další záležitosti, které 

povedou až k otevření kamenné prodejny. 
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Příloha 1 Smlouva o nájmu prostoru  

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 

uzavřená dle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 

jen „NOZ“). 

I. Subjekty 

Jméno a příjmení: …………………………………, 

Trvalé bydliště: …………………………………, 

Rodné číslo: …………………………………, 

Číslo OP:                                                                         …………………………………, 

 

dále jen „Pronajímatel“, na straně jedné 

 

Název společnosti: …………………………………, 

Sídlo: …………………………………, 

IČ: …………………………………, 

Zastoupena 

Jméno a příjmení: ………………………………… 

Funkce: ………………………………… 

Trvalé bydliště: …………………………………, 

Rodné číslo:                                                                    …………………………………, 

Dále jen „Nájemce“, na straně druhé, 

dále také společně jako „Strany“. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je nájem prostoru sloužícího podnikání za níže 

stanovených podmínek. 

III. Předmět nájmu 

1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem objektu na adrese 

………………………, č. par. stav. ……………………… v okrese 

………………………, obci ………………………, k. ú. ………………………. 

Nemovitá věc je zapsána u Katastrálního úřadu pro ……………………… kraj, 

Katastrální pracoviště ……………………… na LV č. ……………………… 

2. Pronajímatel přenechává Nájemci do užívání prostory sloužící podnikání, které se 

nacházejí v ……… nadzemním podlaží výše uvedené nemovitosti. 

3. Celková výměra prostor činí ……… m2 (z toho: kancelář ……… m2, sklad 

……… m2, sociální zařízení ……… m2, ...) 

IV. Účel nájmu 

1. Nájemce je oprávněn provozovat ve výše specifikovaných prostorech 

……………………… (kancelář / sklad / tělocvičnu / provozovnu /...) 

2. Nájemce se zavazuje využívat pronajaté prostory sloužící podnikání pouze pro 

tento účel. 

3. Prostor sloužící podnikání lze využívat pouze pro zákonně a smluvně přípustné 

účely. 
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V. Práva a povinnosti Stran 

1. Smluvní Strany se dohodly, že Pronajímatel přenechává prostory sloužící 

podnikání (specifikované v čl. III. této smlouvy) Nájemci a Nájemce se zavazuje 

platit nájemné a užívat tyto prostory sloužící podnikání řádným a obvyklým 

způsobem v souladu se zákonem a touto smlouvou. 

2. Pronajímatel přenechává předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému 

užívání. 

3. Nájemce se zavazuje, že umožní Pronajímateli nebo jím pověřené osobě vstup do 

pronajatých prostor, za účelem prohlídky pronajatých prostor. 

4. Nájemce je/není oprávněn přenechat prostor sloužící podnikání nebo jeho část do 

podnájmu třetí osobě. 

5. Po dobu nájmu zajistí Pronajímatel tyto služby spojené s nájmem: 

……………………… (viz § 2247). 

6. (Dále lze upravit například: povinnost pojištění, dodržování protipožárních 

předpisů, úklid, financování stavebních úprav a údržby, respektování domovního 

řádu, odpovědnost za způsobenou škodu, ...). 

VI. Doba nájmu a výpověď 

1. Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou, začíná dnem ……… a končí dnem 

……… bez nutnosti zvláštní výpovědi. 

• Pronajímatel i Nájemce jsou před skončením nájmu uplynutím sjednané doby 

oprávněni nájemní smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

……………………… [jinak dle § 2308 až § 2311 NOZ]. 

• Pronajímatel se zavazuje, že před uplynutím sjednané doby nájmu nabídne 

pronajímané prostory k případnému dalšímu užívání přednostně Nájemci. 

[nebo Nájemní vztah se sjednává na dobu neurčitou (viz § 2312) počínaje dnem ………] 

VII. Nájemné 

1. Nájemné za prostory sloužící podnikání (specifikované v čl. III) bylo dohodnuto 

ve výši Kč ………, – za měsíc. 

2. Nájemce je povinen hradit nájemné měsíčně nejpozději do ……… dne 

příslušného měsíce bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele č. ……… 

vedený u ……… banky, pod variabilním symbolem ……… [nebo hotově k rukám 

Pronajímatele oproti písemnému potvrzení o převzetí peněz.] 

3. Pronajímatel je oprávněn každoročně zvyšovat nájemné dle ustanovení § 2248 

NOZ. O zvýšení nájemného Pronajímatel Nájemce informuje písemně nejpozději 

do ………. [nebo Zvyšování nájemného je možné jen po vzájemné dohodě 

smluvních Stran, vždy však maximálně o ……… % ročně.] 

4. Náklady na odběr elektrické energie, zemního plynu a vody (dále jen „energií“) 

uhradí Nájemce přímo příslušným distributorům dle skutečného odběru. Nájemce 

se zavazuje uzavřít s distributory smlouvy a stanovit výši záloh. [nebo Zálohy na 

odběr elektrické energie, zemního plynu a vody (dále jen „energií) činí Kč ………, 

– a jsou splatné měsíčně spolu s nájemným.] 

5. Platba za služby uvedené v článku V. e) činí Kč ………, – měsíčně a je splatná 

spolu s nájemným. 
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6. Pronajímatel je povinen nejpozději do ……… předložit Nájemci vyúčtování 

služeb (a energií). Strany jsou povinny případný přeplatek, či nedoplatek vyrovnat 

nejpozději do ………. 

7. Pro včasnost plateb je rozhodující den připsání platby na účet Pronajímatele. 

VIII. Jistota 

1. Při podpisu této smlouvy složil Nájemce hotově k rukám Pronajímatele jistotu ve 

výši Kč ………, – [max. 6x nájem]. Při skončení nájmu Pronajímatel Nájemci 

jistotu vrátí ve stejné výši. [nebo s úrokem ve výši ……… % p.a. (viz § 2254)] 

2. V případě neplacení nájmu, či v případě způsobení škody Nájemcem je 

Pronajímatel oprávněn tento dluh z jistoty odečíst. 

IX. Předání a vrácení předmětu nájmu 

1. O předání předmětu nájmu bude Stranami sepsán předávací protokol, ve kterém 

bude zachycen stav pronajímaných prostorů v okamžiku předání. 

2. Nájemci bude při předání prostor předána sada klíčů. Bez souhlasu Pronajímatele 

nesmí Nájemce pořídit kopii žádného z klíčů. Nájemce odevzdá Pronajímateli po 

ukončení nájemního vztahu veškeré klíče. 

3. Nájemce je při ukončení nájemního vztahu povinen předmět nájmu předat ve 

stavu uvedeném v předávacím protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení 

při řádném užívání. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze Stran obdrží 

po jednom. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu. 

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky 

schválenými oběma smluvními stranami. 

3. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

V …………………………… dne ………………………  

V …………………………… dne ………………………  

 

 

……………………………                                                   ……………………………   

Pronajímatel                                                                                   Nájemce 
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Příloha 2 Dotazník  
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Příloha 3 Otevírací doby obchodu  

Otevírací doba obchodu s rybářskými potřebami v období duben-září: 

Den Od Do Přestávka Od Do 

Pondělí 9:00 13:00 13:00 – 14:00 14:00 18:30 

Úterý 9:00 13:00 13:00 – 14:00 14:00 18:00 

Středa 9:00 13:00 13:00 – 14:00 14:00 18:00 

Čtvrtek 9:00 13:00 13:00 – 14:00 14:00 18:00 

Pátek 9:00 18:30 12:30 – 13:00 13:00 18:30 

Sobota 6:00 13:00    

Neděle 6:00 13:00    

 

Otevírací doba obchodu s rybářskými potřebami na 

říjen-březen 

 

Den Od Do Přestávka Od Do 

Pondělí 9:00 12:00 12:00 – 12:30 12:30 17:00 

Úterý 9:00 12:00 12:00 – 12:30 12:30 17:00 

Středa 9:00 12:00 12:00 – 12:30 12:30 17:00 

Čtvrtek 9:00 12:00 12:00 – 12:30 12:30 17:00 

Pátek 9:00 11:30 11:30 – 12:30 12:30 18:00 

Sobota 8:00 12:00       

Neděle Zavřeno       
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Příloha 4 Vizualizace nového obchodu  
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Příloha 5 Náplň práce  

Bc. Tomáš Slavík – majitel 

• Příjem a vyřizování objednávek od zákazníků 

• Vztahy s dodavateli 

• Míchání závodního krmení na zakázku 

• Konzultační činnost v oblasti plavané 

• Úklid provozovny 

• Shánění nástražních rybek 

• Propagace firmy 

• Tvorba propagačních materiálů 

• Stanovení cen jednotlivých druhů zboží 

Jaromír Slavík – majitel 

• Příjem a vyřizování objednávek od zákazníků 

• Kontrola spotřebičů ve firmě 

• Údržba akvária 

• Konzultační činnost v oblasti kaprařiny a přívlače 

• Kontrola jakosti živých nástrah při přebírání 

• Odměřování a vkládání živých nástrah do krabiček 

 

Mgr. Miloslav Vystrčil – majitel 

• Vedení účetnictví 

• Možné jednání s finančními úřady a bankovními domy 

 

Sezónní brigádník 

• Dodávání živých nástrah na závody – sobota 

• Dodávání namíchaných krmných směsí na závody – sobota 

• Konzultační činnost v oblasti plavané, kaprařiny a přívlače 

• Úklid provozovny 

• Doplňování zboží do regálů 

• Vyřizování objednávek od zákazníků 
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Příloha 6 Předpokládané ceny zboží  

Produkt Výrobce Mn. 

Nákup. cena 

vč. DPH 

Mar.v 

% 

Marže v 

Kč 

Prodej.cena 

v Kč 

Bižuterie           

Splávek Carp Tubertini 1ks 27,5 100 27,5 55 

SplávekGerard 

Paste Milo 1ks 31 100 31 62 

Splávek Luis Sensas 1ks 39 100 39 78 

Broky Perfect 

Shot jemné Milo 1ks 62,5 90 56,5 119 

Silikonová 

hadička Sema 1ks 21,5 110 23,5 45 

Téčka pevná Cralusso 1 bal. 28,5 110 31,5 60 

Háčky AS Milo 1 bal. 52 90 47 99 

Navijáky       
Match Rotary Milo 1ks 1232,8 20 255,8 1488,6 

Kapr EOS FOX 1ks 1468,8 20 367,2 1836 

Kapr Procaster Daiwa 1ks 1839,2 20 459,8 2299 

Kapr R Saenger 1ks 1647,2 20 411,8 2059 

Exage Shimano 1ks 1565,6 20 391,4 1957 

Pro Match Saenger 1ks 1807,2 20 451,8 2259 

Pruty       
Match Waggler Milo 1ks 1919,2 20 479,8 2399 

Telematch Forza 

7 Milo 1ks 1197,6 20 299,4 1497 

Bolognese 

Classic Trabucco 1ks 1199,2 20 299,8 1499 

Carp dělený Daiwa 1ks 1352 20 338 1690 

Carp 

teleskopický Cormoran 1ks 1244,8 20 311,2 1556 

Carp 3 díly Daiwa 1ks 2299,2 20 574,8 2874 

Spin přívlačový Spro 1ks 1453,6 20 363,4 1817 

Krmení sypké       
Carp Rouge Sensas 1 kg 90,3 30 38,7 129 

Carp Classic Lorpio 1 kg 90,3 30 38,7 129 

Carp Vanila + 

perník Lorpio 1 kg 69,3 30 29,7 99 

Brune Sensas 1 kg 90,3 30 38,7 129 

Wonderblack MVDE 2 kg 118,3 30 50,7 169 

Gros Gardons Sensas 3 kg 223,3 30 95,7 319 

Boilies       
Halibut 4Carp 0,9kg 101,4 40 67,6 169 
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Pelety Maso Delika Pet 4 kg 196,2 40 130,8 327 

Robin Red Dyn. Baits 1 kg 233,4 40 155,6 389 

High Attract 

Ready Nikl 2,5kg 329,4 40 219,6 549 

CarpTrack Worm SportCarp 0,3kg 143,4 40 95,6 239 

Massive Nikl 5 kg 479,4 40 319,6 799 

Ready Kill Krill Nikl 1 kg 239,4 40 159,6 399 

Živé nástrahy       
Červ bílý Mivardi 1 l 98 30 42 140 

Červ mix Mivardi 1 l 126 30 54 180 

Červ Pinkies bílý Mivardi 1 l 119 30 51 170 

Červ Pinkies mix Mivardi 1 l 126 30 54 180 

Italský Slon Mivardi 1 l 105 30 45 150 

Kukly Mivardi 1 l 189 30 81 270 

Umělé nástrahy       
Twister normal. Milo 1 bal. 44,5 100 44,5 89 

Umělá patentka Drennan 1 bal. 79,5 100 79,5 159 

Riper normal. Kajman 1 bal. 39,5 100 39,5 79 

Umělý červ Drennan 1 bal. 69,5 100 69,5 139 

Smáček Milo 1 ks 9,5 100 9,5 19 

Twister Premium Berclays 1 bal. 74,5 100 74,5 149 

Riper Premium Berclays 1 bal. 74,5 100 74,5 149 

Lososí vajíčka 

Scotties Kajman 1 bal. 91,5 100 91,5 183 

Křesla a bedny       
Thunder 333 Colmic 1ks 5249,5 25 1749,5 6999 

Match 280 Sensas 1ks 6599,5 25 2199,5 8799 

Medison Milo 1ks 2242,5 25 747,5 2990 

Skládací kř. 20 H Mikado 1ks 1499,25 25 499,75 1999 

Buster M – Class Milo 1ks 967,5 25 322,5 1290 

Berger Milo 1ks 2249,25 25 749,75 2999 

Židle s opěrkou 

Camou Mikado 1ks 396,75 25 132,25 529 

Obaly       
Obal na vidličky Tubertini 1ks 54 40 36 90 

Pevný tubus na 

pruty Milo 1ks 444,5 30 190,5 635 

Obal na pruty 

Match Mivardi 1ks 673,4 35 362,6 1036 

Obal na pruty 

Multi 130 Mivardi 1ks 611,65 35 329,35 941 

Obal na pruty 

Eco 100 Mivardi 1ks 367,9 35 198,1 566 
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Pouzdro na 

naviják Premium Mivardi 1ks 149,8 30 64,2 214 

Nep. obal na 

vezírek Mivardi 1ks 364,65 35 196,35 561 

 


