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Abstrakt 
 
Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení malého 

podniku. Jedná se o internetový obchod s vybavením pro americký fotbal. V první části 

práce se zaměřím na související teoretická východiska, náležitosti a strukturu 

podnikatelského plánu. V následující části provedu analýzu vnitřního a vnějšího 

prostředí, na jejichž základě bude v poslední části zpracován samotný návrh 

podnikatelského plánu. 

 

Klíčová slova 
 
Podnikatelský plán, založení malého podniku, business model, analýza, marketing 

 

 

Abstract 
 
The main goal of this thesis is the creation of business plan for establishing a small 

company. It's an internet shop selling the equipment for american football. In the first 

part, I'm going to focus on relative teoretical concepts, perceptions and structure of the 

business plan. In the following part, I'm going to analyze internal and external 

environment. And based on the resaults, the last and final part will contains the original 

design of the business plan. 
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Business plan, establishing a small company, business model, analysis, marketing 
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ÚVOD 

Americký fotbal je sport, bez kterého si valná většina Američanů vůbec neumí svůj 

život představit. Přesto byl ještě do nedávna v Evropě poměrně velkou neznámou. Jeho 

postupný rozmach v Rakousku a Německu ale způsobil, že se tato nejstrategičtější 

týmová hra dostala i na území České republiky. Stavebním kamenem českého fotbalu se 

stal klub Prague Lions v roce 1991. Uvedení tohoto sportu do povědomí místních 

sportovních nadšenců nebylo z počátku vůbec jednoduché. Do roku 2008 bylo 

zbudováno 8 týmů, převážně působících v největších městech ČR. Od tohoto roku 

ovšem u nás zaznamenal americký fotbal velký rozmach, a v současnosti se může 

chlubit celkem 32 kluby, včetně ženské ligy a juniorských kategorií. 

Téma této diplomové práce tedy vychází jak ze skutečnosti, že se sám aktivně tomuto 

sportu věnuji a působím v jednom ze dvou brněnských klubů, tak z dosavadních 

zkušeností v provozování internetového obchodu. A právě růst zájmu o tento sport u nás 

představuje hlavní stimulaci k reálnému založení uváděné podnikatelské činnosti. Dále 

se tedy v této práci budu zabývat tvorbou podnikatelského plánu, jehož vytvoření bude 

představovat stejný stavební kámen pro úspěšné založení podniku, jako tehdejší vznik 

klubu Prague Lions pro založení amerického fotbalu v ČR. 

Diplomová práce se skládá ze čtyř částí, jejichž prvním zástupcem je základní vymezení 

problému, stanovení jak hlavních, tak dílčích cílů, a výčet užitých metod k jejich 

dosažení. 

Druhá část s názvem „teoretická východiska práce“ vymezuje jednotlivé teoretické 

náležitosti pro správné pochopení problematiky založení podniku, od jeho právní formy, 

až po související analytické metody a marketingové nástroje. 

Následuje třetí, analytická část, jejímž úkolem je na základě zvolených metod, v části 

předešlé, analyzovat vnější i oborové okolí, výsledky průzkumu trhu, silné a slabé 

stránky podniku. 
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Ve čtvrté části již přejdeme k vlastnímu řešení, jehož návrhy budou stanoveny 

v návaznosti na provedené analýzy. Tuto část zakončíme harmonogramem 

implementace, znázorňujícím trvání a sled jednotlivých činností. 
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1. Vymezení problému, metody a cíle práce 

1.1. Vymezení problému 

Mnou plánovaná činnost je postavena právě na problému, respektive na návrhu jeho 

řešení. Narůstající popularita amerického fotbalu u nás, totiž nejde ruku v ruce 

s dostupností sortimentu s ním spojeným. Pokud se hráč nechce spokojit s průměrným a 

cenově neodpovídajícím vybavením, je nucen podstupovat mnohdy složité dohledávání 

a objednávání ze zámoří. Představa zabývání se jen celním procesem, je pro 

současného, moderními internetovými obchody zhýčkaného spotřebitele, mnohdy 

nepředstavitelná.  

Právě zde přicházím se svojí vizí tuto mezeru na trhu zaplnit. Navázáním spolupráce 

s vhodným dodavatelem a tím zisk možnosti nabízet široký, a hlavně moderní 

sortiment, umožníme českým a popřípadě evropským atletům, dosažení špičkových 

výkonů na hřišti i mimo něj. Naší prioritou bude podpora hráčů a nadšenců amerického 

fotbalu nejmodernějším vybavením a pozvednutím tak celé scény o další úroveň. 

1.2. Použité metody 

Pro zhodnocení situace na trhu a rozbory vnějšího i oborového okolí podniku, využiji 

metod PEST, Porterova modelu pěti sil, analýzy atraktivity odvětví a analýzu výsledků 

marketingového výzkumu. Jejich výsledky zachytí i následná SWOT analýza. Zatímco 

sekundární data budou mít především povahu internetových údajů a statistik, primární 

data budou získána pomocí dotazníkového šetření v rámci zmíněného výzkumu. 

Závěrem pomocí klasifikace a matice riziky, provedeme zhodnocení jevů, ohrožujících 

náš záměr. 



13 

 

1.3. Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit realizovatelný podnikatelský plán 

s prvky business modelu, jehož návrh nám co největší měrou usnadní založení malého 

podniku. Konkrétně internetového obchodu s vybavením pro americký fotbal, 

působícím pod názvem Ballerz. Cesta k naplnění tohoto cíle povede přes dále uvedené 

dílčí cíle: 

• sumarizovat všechny informace a náležitosti k vypracování podnikatelského 

plánu; 

• vzhledem k lišícím se možnostem zpracování, zvolit vhodnou a moderní 

strukturu; 

• provést analýzu současné situace na trhu, poptávky, konkurence a příležitosti a 

rizika pro podnik; 

• využít získaných poznatků ke stanovení vhodné firemní strategie a strategií od ní 

odvozených; 

• jednotlivé návrhy vyjádřit prostřednictvím finančního plánu podniku na první tři 

roky činnosti; 

• stanovit harmonogram realizace těchto návrhů. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1. Základní pojmy a úvod do podnikání 

Podnikání je dnes poměrně běžný pojem, každopádně jeho přesnější interpretace jsou 

velmi různorodá. Z ekonomického pohledu se jedná především o zapojení zdrojů a 

aktivit tak, aby bylo dosaženo jejich zvýšené hodnoty. Mluvíme tedy o vytváření 

přidané hodnoty. Psychologie pak uvažuje podnikání spíše jako prostředek 

seberealizace, kdy jsou jednotlivé činnosti motivovány potřebou něčeho dosáhnout, 

něco získat nebo splnit. Pokud bereme podnikání jako prostředek k vytváření obecného 

blahobytu, pracovních míst a příležitostí, vidíme jej z pohledu sociologie. Právnické 

pojetí, dle Zákona č. 513/1991 Sb. podnikáním rozumí soustavnou činnost prováděnou 

samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem 

dosažení zisku [1]. 

 

2.1.1. Podnikatel 

Podnikatele v České republice definuje Občanský zákoník, §420 a mezi jeho základní 

charakteristické rysy řadíme: 

• vstupuje do právních vztahů, např. uzavírání smluv (je právní subjekt); 

• provozuje samostatnou činnost, vymezenou předmětem podnikání; 

• hospodaří s majetkem, kapitálem; 

• vede účetnictví – daňovou evidenci, podvojné účetnictví 

• na vlastní účet, čelí podnikatelskému riziku [2].  

 

2.1.2. Podnik 

I když máme nespočet typů podnikání, pro všechny je charakteristické, že na jejich 

zrodu do nich podnikatel vkládá ať už svůj nebo vypůjčený kapitál. Jeho velikost 

samozřejmě závisí na rozsahu a předmětu podnikání. Ve všech případech se ale bude 

podnikatel snažit tento vložený kapitál zhodnotit. Vzhledem k této skutečnosti, můžeme 

podnik nazvat jako prostředek pro zhodnocování kapitálu. Jeho hlavním cílem pak bude 

uspokojovat koupěschopnou poptávku a tím dosáhnout zisku [3]. 
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2.2. Založení podniku 

Založení podniku samo o sobě představuje poměrně velké riziko. Proto ještě před jeho 

založením, je dobré pochopit jednotlivé kroky rozhodovacího procesu, zda začít nebo 

nezačít podnikat. Jednotlivé kroky znázorňuje následující obrázek č.1: 

(Zdroj: Koráb a Mihalisko, vlastní zpracování) 

 

V prvním kroku je důležité uvědomit si své silné stránky a přednosti a na nich následně 

založit své podnikání. Druhým krokem je nejen identifikace příležitostí ale hlavně jejich 

vyhodnocení. Zdroje takových příležitostí mohou představovat například zákazníci, 

dodavatelé, obchodní partneři, legislativní změny či technologické pokroky. Dalším 

krokem je zpracování podnikatelského plánu. Kvalitně zhotovený plán nám pomůže 

nejen v řízení podniku ale i k získání potřebných finančních prostředků. Posledním 

krokem rozhodovacího procesu je řízení nového podniku. 

 

2.2.1. Bariéry vstupu na trh 

Malé a střední podniky se musejí při svém vstupu na trh potýkat s poměrně velkým 

počtem bariér. Mezi nejčastější bariéry patří: 

• konkurenční tlaky;  

• kapitálové požadavky; 

• málo zkušeností; 

• výrobková diferenciace; 

• přístup k distribuci; 

• ostatní nákladové nevýhody; 

• vládní politika; 

• administrativní překážky. 

Obrázek 1: Aspekty rozhodovacího procesu o založení vlastního 

podniku 
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Právě poslední zmíněná bariéra představuje v současné době největší komplikace 

malým a středním podnikům při vstupu na trh [4].  

2.3. Právní formy podnikání 

Protože se tato diplomová práce zabývá založením malého podniku, budeme 

v následující části uvažovat pouze podnikání fyzické osoby (živnost) a společnosti 

s ručením omezeným. 

 

2.3.1. Živnost 

Živnostenský zákon definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou 

samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených tímto zákonem. Aby mohla fyzická osoba provozovat živnost, 

musí splňovat následující všeobecné podmínky: 

• dosažení věku 18 let; 

• způsobilost k právním úkonům; 

• bezúhonnost, 

• občan splnil daňové povinnosti vůči státu. 

 

Živností dělíme dle odborné způsobilosti: 

a) živnosti ohlašovací 

• řemeslné (vyučení v oboru); 

• vázané (odborná způsobilost, čtyřletá praxe v oboru); 

• volné (nevyžaduje žádné prokázání způsobilosti nebo praxe 

v oboru). 

b) živnosti koncesované (vývoj, výroba zbraní, střeliva apod.) 

 

Pro získání živnostenského listu, musí nejdříve fyzická osoba ohlásit živnost u místního 

živnostenského úřadu. Náležitosti ohlášení fyzické osoby: 

• Jméno, příjmení, trvalé bydliště, státní občanství 

• Obchodní jméno a sídlo 

• Identifikační číslo 

• Předmět a místo podnikání 
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• Datum zahájení činnosti 

• Údaj, zda bude zaměstnávat zaměstnance 

• Provozovna a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu a prostorám pro 

podnikání 

• Doklady o odborné způsobilosti a praxi 

• Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců [5] 

 

Fyzická osoba podnikající samostatně je vhodnou formou pro začínající podnikatele. 

V následující tabulce č.1. můžeme vidět některé hlavní výhody i nevýhody které z ní 

pramení. 

 

Tabulka 1: Výhody a nevýhody živnosti 

 

Výhody Nevýhody 

Minimum formálně-právních povinností. Vysoké riziko vyplývající 

z neomezeného ručení majetkem 

podnikatele. 

Velmi nízké správní výlohy nutné pro 

založení. 

Vysoké požadavky na odborné i 

ekonomické znalosti podnikatele. 

Podnikatelskou činnost je možné začít 

hned po ohlášení. 

Obvykle kromě hlavní činnosti, 

podnikatel sám zastává i administrativu. 

Rychle probíhající případné změny. Omezený přístup k bankovním úvěrům. 

Není nutný počáteční kapitál. Vysoké daňové odvody ze zisku. 

Snadné přerušení či ukončení činnosti.  

Možnost volby daňové evidence nebo 

podvojného účetnictví. 

 

 

(Zdroj: Veber a Srpová, vlastní zpracování) 

 

 



18 

 

2.3.2. Společnost s ručením omezeným 

Jedná se o obchodní společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků. Za 

závazky společnosti ručí společníci ve výši nesplacených vkladů. Společnost může být 

založena už jednou osobou a největší možný počet je 50 společníků. Základní dokument 

představuje společenská smlouva. Výčet výhod a nevýhod, které s sebou založení 

společnosti s ručením omezeným nese, ukazuje následující tabulka č.2. 

Tabulka 2: Výhody a nevýhody s.r.o. 

 

Výhody Nevýhody 

Do společnosti lze vložit i nepeněžitý 

vklad. 

Administrativně náročnější založení a 

provozování společnosti. 

Polovinu daně sražené z vyplácených 

podílů lze uplatnit jako slevu na dani 

společnosti. 

Zisk zdaněn daní z příjmu právnických 

osob a dále vyplacené podíly na zisku 

srážkovou daní. 

Omezené ručení společníků.  

Možnost ustanovení dozorčí rady jako 

kontrolního orgánu. 

 

Počáteční kapitál 1 Kč.  

Dostupnost bankovních úvěrů.  

 

(Zdroj: Veber a Srpová, vlastní zpracování) 

2.4. Podnikatelský plán a zakladatelský rozpočet 

Jednou z nejdůležitějších činností, které spojujeme se založením podniku, je právě 

vypracování zakladatelského rozpočtu a podnikatelského plánu. Zatímco podnikatelský 

plán představuje odpověď na otázku, jak a v čem budeme podnikat, zakladatelský 

rozpočet tyto myšlenky převádí do finanční podoby. 
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2.4.1. Zakladatelský rozpočet 

Tento dokument má za úkol specifikovat a kvantifikovat finanční prostředky, které jsou 

potřebné k zahájení činnosti. Samotné zahájení pak dělíme do několika úseků – založení 

firmy, zahájení podnikatelské činnosti, stabilizace podnikatelské činnosti. Jmenované 

úseky bychom měli financovat ze dvou režimů – startovaní kapitál a běžné financování. 

 

Rozpočet potřeby vlastního kapitálu 

Je zřejmé, že při zahájení podnikání nám budou náklady podstatně převyšovat výnosy. 

Ocitneme se tedy ve ztrátě, kterou ale musíme řídit a financovat. Potřebné finanční 

prostředky, nutné k zahájení činnosti dělíme do čtyř skupin: 

a) Finanční prostředky nutné k založení firmy 

Jedná se o nezbytné výdaje jako složení základního kapitálu, administrativní 

poplatky – vydání živnostenského listu, výpis z rejstříku trestů nebo zápis do 

obchodního rejstříku apod. Krom těchto nezbytných nákladů, vznikají i náklady 

vyvolané – tvorba a založení webových stránek, návrh loga společnosti apod. 

b) Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého majetku a nehmotného majetku 

Tato část představuje pro budoucnost společnosti zásadní význam, a to nejen 

díky svému vysokému finančnímu dopadu. Obsahuje nákupy budov, firemního 

vybavení a zařízení, administrativního zabezpečení apod. Podnikatel již 

samozřejmě některé majetky může vlastnit. U majetku pořizovaného se může 

rozhodovat mezi pronájmy, koupí, leasingy apod. 

c) Finanční prostředky vložené do nákupu oběžného majetku 

Výše potřebných surovin, materiálů a zásob zboží je poměrně složité určit 

dopředu. Jejich odhad je ovlivňován spoustou faktorů (jak se jednotlivé části 

podílí na finálním produktu, jak dlouho jsou vázány ve skladu, jak dlouho trvá, 

než dojde k jejich zaplacení atd.) 

d) Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti 

Jedná se o provozní náklady do doby, než je podnik schopen zařídit jejich 

financování z vlastních tržeb. Řadíme zde mzdy zaměstnanců, náklady za 
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energie, údržbu, dopravu ale i počáteční hygienická měření, školení pracovníků, 

pojištění atd. Řekněme povinně volitelné jsou pak náklady za propagaci. 

 

Režim běžného financování 

Tato část, která obsahuje předpokládané výnosy, náklady a hospodářské výsledky 

v jednotlivých letech, nám vypoví, zda námi založená firma bude schopna dosáhnout 

zisku. Popřípadě, kdy zisku dosáhne a jaká bude jeho předpokládaná výše. Díky těmto 

podkladům můžeme také odvodit doby splatnosti cizích zdrojů. Doporučené je i sestavit 

plán příjmů a výdajů, který nám může pomoci si uvědomit například rozdíl mezi 

náklady a výdaji [1]. 

 

2.4.2. Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, obsahující odpovědi 

na otázky: kde jsme nyní, kam chceme jít a jak se tam chceme dostat. Samozřejmě 

hodnota těchto odpovědí se odvíjí od toho, jak kvalitně a realisticky je samotný plán 

zpracován. Jak spolu souvisejí jednotlivé faktory, které je v plánu nutné zahrnout, 

ukazuje následující obrázek č.2. 

(Zdroj: Koráb a Mihalisko, vlastní zpracování) 

 

Obrázek 2: Účel a smysl podnikatelského plánu 
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Pro pochopení současného stavu (kde jsme nyní), musíme detailně popsat: 

• Právní formu podniku a jeho organizační strukturu 

• Klíčové zaměstnance, jejich řízení a kvalifikaci 

• Prostředí našeho podnikání (SLEPT analýza) 

Kam chceme jít, se dozvíme stanovením cílů, tedy budoucích stavů, které chceme 

dosáhnout a strategie, která nám popíše cestu k dosažení těchto cílů.  

Jak se tam chceme dostat, nám poskytne podrobné finanční plány a analýzy, řízení 

zdrojů (finančních, materiálových a lidských) a marketingový plán. 

Pro začínající podniky se doporučuje vytvoření přehledu plánovaných aktivit, pro 

včasné rozpoznání úzkých míst (personálních, časových nebo kapitálových). Můžou tak 

možné hrozby identifikovat již ve fázi plánování a ušetřit za náklady, které by stálo 

jejich odstranění později. Dále je možné podnikatelské plány uplatnit při kontrole na 

konci období a jako nástroj sloužící k porovnání skutečných výsledků s plánovanými. I 

když můžou pro některé podnikatele představovat tyto plány zbytečnou námahu nebo 

snad ztrátu času, poskytovatelé kapitálu mají odlišný názor. Proto pokud neuvažujeme o 

samofinancování celé činnosti, je dobré k vytvoření plánu přikročit [4]. 

2.4.3. Struktura podnikatelského plánu 

Vzhledem k počtu firem na trhu a jejich rozmanitosti, nelze stanovit naprosto přesnou 

strukturu podnikatelského plánu, která by vyhovovala všem firmám. Nicméně určité 

části by měl obsahovat plán každé firmy, aspoň z pohledu potenciálního investora [1].  

 

Možná struktura podnikatelského plánu může tedy vypadat následovně: 

• Titulní strana 

• Exekutivní souhrn 

• Analýza odvětví 

• Popis podniku 

• Obchodní plán 

• Marketingový plán 

• Organizační plán 

• Hodnocení rizik 

• Finanční plán 

• Přílohy 
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Titulní strana 

Zachycuje základní informace o podniku, jako je název a sídlo podniku, jména 

podnikatelů s jejich kontaktními údaji, popis společnosti, její účel, cíle a zdroje 

financování. 

Exekutivní souhrn 

Vypracování této kapitoly probíhá většinou až na závěr celého podnikatelského plánu. 

Jedná se o důležitou část, která by měla v investorovi nebo jiném čtenáři vzbudit zájem 

o další informace. Tato část dokumentu by tedy měla obsahovat hlavní myšlenku 

podnikatelského záměru, silné stránky, očekávání a základní finanční přehled. Jinými 

slovy, stručné shrnutí a uvedení do problematiky v rozsahu několika stránek [6]. 

Analýza odvětví 

V této části provádíme především: 

• Analýzu konkurenčního prostředí 

• Analýzu odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků 

• Analyzování zákazníků  

• Segmentace trhu, stanovení cílového trhu 

 

Popis podniku 

Uvádí podrobný popis nově zakládaného podniku. Jeho velikost, popis výrobků nebo 

služeb, místo působení, přehled personálu, veškeré technické vybavení a zařízení, 

znalosti či předchozí praxi podnikatele, popřípadě reference. 

Obchodní plán 

Zahrnuje informace o potřebných skladovacích prostorech, nákupu zboží a služeb apod. 

V případě poskytování služeb, bude tato část obsahovat popis jejich procesu. 

Marketingový plán 

Představuje důležité informace o způsobu distribuce našeho zboží, jeho cenotvorby a 

propagace. Dále obsahuje odhady objemů prodeje, které slouží například pro odhad 

rentability podniku. Kvalitně navržený marketingový plán pro nás může představovat 

zdroj úspěchu na trhu. 
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Organizační plán 

Popisuje formu vlastnictví nově vzniklého podniku. Pokud zakládáme obchodní 

společnost, je zde nutné uvést informace o obchodních podílech, managementu atd. 

Hodnocení rizik 

Ať už mluvíme o slabých stránkách podniku, marketingu, nebo případných hrozbách ze 

strany konkurence, je nutné, aby podnikatel rozpoznal možná rizika, která s uvedením 

na trh hrozí. Tato rizika následně analyzoval a stanovil strategie, které jejich dopad buď 

zmírní, nebo zabrání jejich vzniku již v počátku. 

Finanční plán 

Zachycuje potřebné objemy investic pro založení a řízení podniku. Také ale prezentuje, 

zda je celkový podnikatelský plán z ekonomického pohledu reálný. Finanční plán 

můžeme rozdělit na tři hlavní oblasti – předpokládané příjmy a výdaje na alespoň 3 

roky, vývoj Cash-flow v následujících 3 letech a odhad rozvahy podniku. 

Přílohy 

V této části uvádíme materiály, které nebylo přímo vhodné nebo nutné vkládat do 

samotného textu, ale některá témata na ně mohly odkazovat [4]. 

2.5. Analytické metody 

V podnikatelském plánu by neměli chybět jednotlivé analýzy, které nám pomohou 

prokázat či vyvrátit realizovatelnost našeho záměru. V této práci se budeme dále 

zabývat analýzou vnějšího prostředí pomocí PEST analýzy, dále analýzou konkurence 

pomocí Porterova modelu pěti sil, analýzou atraktivity odvětví, SWOT analýzou a 

analýzou rizik. 

2.5.1. Analýza okolí 

Vše, co stojí mimo podnik, považujeme za okolí. Každý podnik má k tomuto okolí, ve 

kterém působí, určitý vztah. Vnější faktory daného okolí, pak ve formě příležitostí nebo 

hrozeb, působí na výsledky podniku. 
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2.5.1.1. Analýza PEST 

Cílem této analýzy je popsat prostředí, ve kterém se podnik nachází, ale nemůže jej 

ovlivnit. Může ale na druhou stranu učinit různá opatření, díky kterým například 

minimalizuje rizika plynoucí z daného prostředí nebo využije rozpoznaných příležitostí. 

Které skupiny faktorů pod PEST analýzu řadíme, ukazuje následující přehled: 

• Politicko-právní faktory 

- politická orientace vládní reprezentace; 

- antimonopolní opatření; 

- politika zdanění; 

- sociální politika; 

- liberalizace zahraničních vztahů; 

- legislativa podnikatelského sektoru; 

- legislativa ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce atd. 

• Ekonomické faktory 

- trendy vývoje hrubého domácího produktu; 

- stav ekonomiky s ohledem na hospodářský cyklus; 

- míra inflace; 

- úrokové sazby; 

- míra nezaměstnanosti; 

- dostupnost a ceny energií. 

• Sociálně demografické (kulturní) faktory 

- demografický vývoj, vývoj životní úrovně obyvatelstva;  

- míra vzdělanosti; 

- sociální legislativa; 

- přístupy k práci apod. 

• Technicko-technologické faktory 

- vládní podpora vědy a techniky; 

- trendy v inovacích produktů; 

- trendy ve vývoji technologií apod. [7] 
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2.5.1.2. Porterův model pěti sil 

M. Porter vytvořil model, znázorňující působení a charakteristiky základních pěti sil, na 

jejichž působení závisí stav konkurence v odvětví. Výsledkem tohoto spolupůsobení je 

ziskový potenciál odvětví. Velkou výhodou tohoto modelu je jeho systematičnost. Pro 

provedení analýzy je třeba zhodnotit každou z pěti konkurenčních sil. Určíme-li, že 

odvětví nabízí výhledově velkou a dlouhodobou ziskovost, můžeme usoudit, že 

konkurenční síly nebudou příliš silné a dané odvětví se pro nás stává atraktivním [8]. 

Působení jednotlivých konkurenčních sil zachycuje následující obrázek č.3. 

Obrázek 3: Porterů model 

(Zdroj: Porter; vlastní zpracování) 

• Ohrožení ze strany nových konkurentů 

- bariéry vstupu do odvětví (úspory z rozsahu, kapitálová náročnost, přístup 

k distribučním kanálům, vládní politika, diferenciace výrobků, nákladové 

znevýhodnění); 

- reakce podniků již v odvětví etablovaných (snížení cen, vazby s distributory 

apod.). 

• Vyjednávací síla dodavatelů 

- zvýšením ceny; 

- snížením kvality dodávaných produktů. 

• Vyjednávací síla odběratelů 

- pokud mají velkou kupní sílu; 
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- pokud se jedná o nediferencovaný produkt (standardizovaný). 

• Ohrožení substituty 

- vyšší míra možnosti substituce snižuje atraktivitu odvětví. 

• Rivalita mezi existujícími podniky 

- při velkém počtu podobně silných podniků; 

- při nízké míře růstu odvětví (zvýšení tržního podílu jen na úkor konkurence); 

- při vysokých skladovacích nebo fixních nákladech; 

- vysoké výstupní bariéry; 

- vzájemná neshoda, rivalita. 

Cílem této konkurenční analýzy bude nalezení pozice, ve které bude podnik nejméně 

zranitelný ze strany konkurence, dodavatelů, odběratelů a substitutů. Nebo naopak 

nalezne možnosti využití k vlastnímu prospěchu. 

2.5.1.3. Analýza atraktivity odvětví 

Tato analýza navazuje na Porterův model nebo na jinou použitou metodu analýzy 

konkurence a shrnuje jejich výsledky. Atraktivitu odvětví analyzujeme tak, že 

hodnotíme 15 faktorů. Síly, které tyto faktory ovlivňují, pak dostávají přiřazeny 

hodnoty v rozmezí 1-10. Vysoké skóre značí vysokou atraktivitu a naopak. Hodnota 

celkového skóre v rozmezí 75-120 je poměrně běžným výsledkem. Pokud ale hodnota 

klesne pod spodní hranici (75), může to být signálem pro podnik k repozici v rámci 

odvětví (např. hledání nového segmentu) [8]. 

2.5.1.4. Marketingový výzkum 

„Pod pojmem „marketingový výzkum“ rozumíme systematickou identifikaci, sběr, 

analýzu, vyhodnocování a interpretaci informací vztažených k určité marketingové 

situaci, se kterou se podnik nebo organizace střetává.“ [21] 

Pomocí výzkumu nalezneme primární informace, které nám umožní systematické 

plánování, analýzu a vyhodnocování dat takovým způsobem, abychom dosáhli rozvoji 

podniku, či předešli chybným rozhodnutím a problémům. Mezi nejčastější formy 

aplikace marketingového výzkumu patří:  

• výzkum trhu; 

• výzkum výrobků; 
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• výzkum marketingové komunikace; 

• výzkum marketingových cest; 

• výzkum cen. [22] 

Typy marketingového výzkumu 

V praxi se můžeme setkat se dvěma druhy marketingového výzkumu. Prvním z nich je 

kvantitativní marketingový výzkum, který se zaměřuje na zjištění četnosti určitého jevu. 

Jeho výstupem jsou tedy data v číselné podobě. Tato data mohou být získána analýzou 

sekundárních údajů nebo přímo pořízena v terénu od jednotlivých respondentů. Právě 

velikost, nebo popřípadě reprezentativnost vzorku respondentů, souvisí se 

směrodatností získaných výsledků. Druhým typem je kvalitativní marketingový 

výzkum, který se zaměřuje na příčiny jednotlivých jevů. Zjišťuje například motivy, 

názory nebo postoje respondentů s důrazem na kvalitu získaných informací. 

Metody sběru primárních dat 

V rámci této práce se budeme věnovat pouze dotazování, které je jednou z nejčastějších 

metod sběru primárních dat v marketingových výzkumech.  

Samotné dotazování můžeme uskutečnit osobní formou, telefonicky nebo písemně 

(tisk/online). Osobní dotazování je časově velmi náročné ale umožňuje nám lepší práci 

s respondentem. Dotazování po telefonu je velmi rychlé, poměrně levné i časově 

úsporné. Na druhou stranu není příliš oblíbené ze strany respondentů. U písemného 

dotazování využíváme odesílání dotazníků na databázi respondentů. V současné době se 

jedná především o e-mailové adresy. Tato forma je pro nás časově velmi úsporná, 

bohužel má ale často nízkou návratnost. [23]. 

Tvorba dotazníku 

Pokud si ve svém průzkumu zvolíme dotazování, je vhodné si dopředu vytvořit 

strukturu toho, na co se plánujeme ptát. Pokud tak neučiníme, je možné, že některé 

otázky, jako tazatel, zapomeneme, nechtěně změníme jejich formulaci nebo pořadí. 

Takto dopředu vytvořený dotazník by měl splňovat čtyři záměry: 

1) Získání přesných informací od respondentů 

2) Poskytnutí struktury rozhovorům 
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3) Zajištění standardního formuláře 

4) Odpovědi zaznamenané ve formuláři [24] 

Kotler uvádí, že „uzavřené otázky specifikují veškeré možné odpovědi a odpovědi na ně 

je snadnější interpretovat a zařazovat do tabulek. Naopak otevřené otázky umožňují 

respondentům odpovídat vlastními slovy a často odhalí víc o tom, co si lidé myslí. Jsou 

zvláště užitečné v přípravném výzkumu, kdy výzkumník pátrá spíše po tom, jak lidé 

myslí, než aby zjišťoval, kolik z nich myslí určitým způsobem.“ [25] 

 

Ať už si zvolíme jeden nebo druhý typ, je nám touto volbou předurčeno, jaké informace 

svým výzkumem získáme. Při uzavřené otázce nedostaneme žádné dodatečné 

informace. Naopak u otevřené otázky dáme respondentovi absolutní volnost se vyjádřit. 

Dostaneme tedy méně zkreslenou informaci, kterou bude ale velice náročné následně 

analyzovat [26]. 

 

Analýza a vyvození závěrů 

Nyní máme získány potřebné informace, přesuneme se tedy k jejich analýze. Zde 

většinou začínáme seřazením dat, podle předem určených kritérií (např. dle trhů), dále 

data „vyčistíme“ (pro snadnější analýzu) a provedeme výslednou analýzu za užití 

statistických metod (četnosti, průměrů a rozptylů) jednotlivých proměnných [27]. 

Analyzovaná data dále výzkumník prezentuje zadavateli (například vedení podniku) a 

doporučí vhodná opatření a řešení problémů. Samozřejmě vedení tyto návrhy pouze 

zváží a dle vlastního názoru je může či nemusí implementovat. Zmíněná poslední fáze 

se nesmí podcenit, protože pokud výzkumník nedokáže kvalitně předat informace 

zadavateli pro jeho rozhodnutí, může být celá práce nevyužita. Samozřejmě při 

navrhování řešení, musí výzkumník plně respektovat požadavky zadavatele (např. 

finanční omezení). Poté co zadavatel rozhodne, ať už pro nebo proti, končí celý proces 

marketingového výzkumu [25]. 

2.5.2. SWOT analýza 

Zkratka SWOT představuje vnitřní, silné (strenghts) a slabé (weaknesses) stánky 

společnosti. A také vnější, příležitosti (opportunities) a ohrožení (threats) podniku. Tato 
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Obrázek 4: SWOT matice 

analýza by měla být zpracována objektivně se zaměřením na podstatné jevy a její 

výsledky by měly být relevantní k danému problému či účelu [10]. 

Vymezení faktorů, do čtyř zmíněných kvadrantů, nám umožňuje vytvoření SWOT 

matice a generování jednotlivých strategií [8].  

Dělení a význam těchto strategií je uveden na následujícím obrázku č. 4: 

(Zdroj: Váchal a Vochozka, vlastní zpracování) 

2.5.3. Analýza rizik 

Založení nového podniku představuje samo o sobě velké riziko. Proto je nedílnou 

součástí podnikatelského plánu právě i analýza jednotlivých rizik, které by jeho 

existenci mohli ukončit již v počátku nebo negativně ovlivnit v průběhu činnosti. 

V číselné podobě pak chápeme riziko jako odchylku výsledné hodnoty od hodnoty 

očekávané) [6]. 

2.5.3.1. Řízení krizové situace 

Podnikové řízení rizik dělíme do tří částí – identifikace a popis rizik, analýza rizik a 

hodnocení a návrh opatření. 

1) Identifikace a popis rizik 

V této části si vytvoříme seznam rizik, která by mohly náš podnik ohrozit. 

Rizika v tomto seznam se budou lišit nejen svým charakterem ale i 

pravděpodobností výskytu. K jejich důsledkům pak zjišťujeme stupeň 
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závažnosti včetně našeho subjektivní postoje. Mezi běžné metody identifikací 

rizik řadíme brainstorming, metodu Delphi, ETA apod. 

2) Analýza rizik 

Druhá část slouží ke klasifikaci rizik podle pravděpodobnosti jejich výskytu a 

závažnosti dopadů na podnik. Provádíme buď kvantitativní, nebo kvalitativní 

analýzu. První zmíněná vyžaduje náročnější zpracování, ale podává přesnější 

výsledky (metoda Monte Carlo). Naopak kvalitativní metoda nám dovoluje 

hodnotit jednotlivé výskyty a jejich důsledky kvalifikovanými odhady (metoda 

Delphi). Pokud uvažujeme rizika ve stejném časovém rámci, můžeme riziko 

vyjádřit matematickým vztahem:  

riziko = pravděpodobnosti výskytu * závažnost důsledků 

 

Pro lepší přehled se doporučuje vytvoření matice rizik, kterou představuje 

následující tabulka č.3. Jednotlivé odstíny od nejsvětlejšího po nejtmavší pak 

reprezentují postupně rizika – nízká, střední, vysoká a extrémní. 

 

Tabulka 3: Matice rizik 

 Závažnost důsledků 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Zanedbatelná 

(1) 

Malá 

(2) 

Střední 

(3) 

Významná 

(4) 

Katastrofální 

(5) 

Jistá (5) 5 10 15 20 25 

Pravděpodobná (4) 4 8 12 16 20 

Možná (3) 3 6 9 12 15 

Nepravděpodobná 

(2) 
2 4 6 8 10 

Vzácná (1) 1 2 3 4 5 

(Zdroj: Váchal a Vochozka, vlastní zpracování) 
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3) Hodnocení a návrh opatření 

Na základě posouzení rizika v předešlých krocích, formulujeme v této části 

možné prevence nebo zmírnění účinků jednotlivých rizik. Rizika řadíme podle 

jejich významnosti. Tato významnost úzce souvisí s jejich přijatelností vůči 

nákladům či přínosům. Podnik se pak může k jednotlivým rizikům postavit 

různě: retence rizika (nepodniká žádná opatření), redukce rizika, transfer, 

pojištění, diverzifikace nebo vyhnutí se riziku [8]. 

2.6. Marketingová strategie 

2.6.1. Segmentace trhu 

Na jednu stranu můžeme říci, že každý spotřebitel vykazuje jedinečné nákupní chování, 

má různá přání, preference a potřeby. Na druhou stranu jsme ale schopni tyto 

spotřebitele rozřadit do jednotlivých skupin (segmentů), která představují podobné 

nákupní chování. Podnik bude mít tedy přirozeně větší šanci uspět, pokud bude své 

marketingové nástroje cílit na vhodně zvolené podmnožiny spotřebitelů než na 

celosvětový trh obecně [11]. 

Ideální zákazník 

Základem úspěšného provedení segmentace je schopnost odpovědět si na otázku, jak 

vypadá náš ideální zákazník. Ti, kteří vykazují obdobné chování, rozřadíme do skupin, 

pro které následně vytvoříme různé marketingové nabídky s větší šancí k úspěchu [12]. 

2.6.2. Marketingový mix 

Základem marketingového mixu jsou strategická rozhodnutí o nabízeném produktu, 

ceně, dostupnosti a jeho propagaci. Tyto složky jsou prezentovány, jako tzv. 4 P. Setkat 

se můžeme i se zkratkou 4 C, která reprezentuje hodnotu vnímanou zákazníkem, 

náklady pro zákazníka, dostupnost a komunikaci. Oba případy zachycuje následující 

obrázek č. 5 [13]. 
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(Zdroj: Karlíček, vlastní zpracování) 

2.6.3. Komunikační mix 

Úspěšný komunikační mix podniku stojí na dvou základních stavebních kamenech. 

Prvním z nich je nalezení efektivních komunikačních technik. Druhým je pak rychlé 

omezení takových komunikačních nástrojů, které pro nás představují pouhé vyhazování 

peněz. Abychom rychle dokázali rozlišit, které nástroje jsou nebo nejsou efektivní, 

musíme být schopni měřit jejich dosažené výsledky. Právě v tomto ohledu spousta firem 

chybuje, když vynakládá velké úsilí pro návrh své komunikace, její výsledky již ale 

nesleduje [12]. 

2.6.3.1. Internetový marketing 

Marketingová komunikace má spousty nástrojů, protože ale v této práci uvažujeme o 

založení internetového obchodu, zaměříme se především na internetový marketing. 

Již od roku 1994 se na internetu aktivně využívá reklama. S vývojem technologií v 

letech, rostou ale i její možnosti. Pouhé prezentace firemních značek a produktů na 

svých webových stránkách jsou již minulostí. V současné době podniky prostřednictvím 

internetu především zajišťují prodej a sběr informací o svých zákaznících. Právě sběr 

dat, ve svém množství a kvalitě, představuje rozhodující vlastnost internetového 

marketingu. Mezi další výhody patří nepřetržitá dostupnost, komplexnost, možný 

individuální přístup a dynamický přístup s neustálou možností změny. Pokud se 

podíváme na jednotlivé části komunikace na internetu z pohledu komunikačního mixu, 

bude jejich uspořádání vypadat následovně:  

Obrázek 5: Koncept 4P a 4C 
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• Reklama (PPC, zařazení do katalogů) 

• Podpora prodeje (slevy, soutěže, prémiová členství) 

• Online události 

• Public relations (novinky, virální marketing) 

• Přímý marketing (e-mailing, online chat) [14]. 

 

2.6.3.2. Obsahový marketing 

Protože pevná definice tohoto pojmu nebyla doposud pevně stanovena, shrneme si 

obsahový marketing do 4 základních bodů: 

• pomáhá nám produkovat a publikovat informace, podporující důvěru a autoritu 

naší značky u potencionálních zákazníků; 

• jedná se o marketingovou strategii, která by vám měla pomoci stát se jedničkou 

v oboru; 

• umožňuje vám prodávat bez využívání nucených prodejních technik; 

• představuje způsob budování vztahů takovým způsobem, aby příjemci měli vaši 

značku rádi. 

Vytváření kvalitního obsahu se dělí do pěti procesů. Nevynechání žádného z nich a 

samozřejmě jejich vhodné nastavení nám dá dobrý předpoklad pro úspěšný obsah. 

1) Proces plánování 

Pro začátek je nezbytné provést stanovení cílů, pro koho budeme daný obsah 

vytvářet. Chceme prodávat, pobavit nebo vytvářet komunitu? Dále je dobré znát 

své čtenáře, v tomto ohledu se doporučuje vytvořit tzv. persony (konkrétní 

typické čtenáře). Jakmile již známe své cíle a cílové publikum, zbývá vymyslet 

nápady pro zajímavý obsah. Jednotlivé nápady je pak vhodné zapracovat do 

obsahového plánu. 

2) Proces vytváření 

Zde volíme především vhodnou formu a médium našeho sdělení. Můžeme třeba 

psát texty ale i natáčet videa. Také se doporučuje držet zaběhlého postupu při 

vytváření. Například začít brainstormingem, následně provést výzkum o daném 
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tématu a pak přejít k samotné tvorbě. Celý proces zakončíme korekturou, 

vložením na web a případnou úpravou pro publikování. 

3) Proces koordinace 

Tato část je podstatná především u větších projektů, na kterých se podílí více 

lidí. V takových případech je složitější organizace jednotlivých procesů, než 

pokud vše zpracováváme sami. 

4) Proces propagování 

Vytvoření obsahu je jedna věc, aby ho ale vidělo co nejvíce lidí, je věc druhá. 

Na propagaci je dobré myslet již při vytváření obsahu. Zvolením výstižného 

titulku, vhodného popisku, optimalizací pro vyhledávání. Náš obsah pak 

můžeme sdílet na sociálních sítích, publikovat na záložkových serverech, 

propojit jej se starším obsahem webu nebo u důležitých obsahů využít e-mailů. 

5) Proces měření 

Posledním, neméně důležitým krokem, je měření výsledků obsahového 

marketingu. Při měření můžeme sledovat signály ze sociálních sítí, návštěvnost 

na webu, stažení určitých souborů nebo jiné druhy konverzí. 

Díky obsahovému marketingu můžeme podpořit růst celé firmy, získávat stále novou 

poptávku, ušetřit na reklamě, dosáhnout přirozeného zájmu zákazníků, získat cenné 

zpětné odkazy, podpořit růst profilů na sociálních sítích, znásobit svoji viditelnosti a 

důvěru. Samozřejmě přináší i nevýhody v podobě časové náročnosti, nejistoty, zda se 

opravdu vyplácí nebo malou flexibilitou [15]. 

2.6.3.3. SEO 

Zkratka SEO je tvořena prvními písmeny slov Search Engine Optimalization. Jedná se o 

optimalizaci vyhledávání, které zajišťuje, aby se odkaz na vaše webové stránky objevil 

na prvních pozicích vyhledávačů, vzhledem k relevantním hledaným výrazům. Přední 

pozice pro váš web znamenají ve většině případů i větší návštěvnost. Tento nástroj je 

bezplatný ale opět časově náročný a výsledky které přináší, se projevují až v průběhu 

času [16]. 
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2.6.3.4. PPC 

PPC (Pay per click) je v současné době nejpoužívanější reklamou na internetu. 

Umožňuje inzerentovi zaplatit za reklamu, až poté co na ni zákazník klikne. PPC 

reklama se zobrazuje buď ve vyhledávací síti, kde je zřetelně odlišná od organických 

(bezplatných) výsledků vyhledávání nebo v obsahové síti, například u stránek 

s podobným obsahem. Mezi nejvýznamnější poskytovatele těchto služeb patří Google 

AdWords, Bing Ads nebo u nás Sklik [17]. 

2.7. Business model 

I když disponujeme sebevíc propracovaným podnikatelským plánem, v době jeho 

realizace pravděpodobně zjistíme, že zhruba polovina našich předpokladů či propočtů 

nebyla stanovena zcela správně. Abychom této situaci předešli, zaměříme se na tvorbu a 

testování business modelu. 

Business model nám popisuje, jak společnost vytváří, zachycuje a dodává hodnotu. 

Nejlépe jej zachycuje diagram ukazující všechny toky mezi jednotlivými částmi 

společnosti. Od distribuce produktu k našim zákazníkům až po peněžní toky zpět do 

naší firmy. Dále také zachycuje strukturu nákladů, interakci jednotlivých oddělení 

firmy, možnosti spolupráce s jinými společnostmi apod. 

Hlavním opodstatněním business modelu je myšlenka, že fakta změní naše 

předpoklady. Tedy místo strávení velké porce času s vytvářením formálních 

předpokladů, doporučuje se „vydat do terénu“ a shromáždit informace ke svým 

hypotézám (náklady, prodeje, marketing, cenotvorba, klíčová slova, informační systémy 

atd.) Následně samozřejmě získaná data využít ve svůj prospěch.  

Zatímco podnikatelský plán můžeme označit za spíše statický, business model je 

především dynamický. Je navržen takovým způsobem, aby každá nová informace, 

kterou získáte, vedla k jeho změně. Neznamená to ale, že bychom si měli model zvolit 

namísto podnikatelského plánu ale pouze jej o něj doplnit. Budeme tak připraveni nejen 

na založení našeho podnikání, ale i na jeho počáteční průběh [18]. 
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2.7.1. Stavební prvky 

Business model slouží jako nástroj k mapování, rozebírání, navrhování, a vytváření 

nových podnikových modelů. Při jeho tvorbě vycházíme z následujících devíti 

stavebních prvků: 

1. Segmenty zákazníků – Pro koho to vytváříme hodnotu? Kdo jsou naši 

nejdůležitější zákazníci? 

2. Nabízená hodnota – Jakou hodnotu zákazníkovi poskytujeme? Které jeho 

potřeby uspokojujeme? Proč u nás zákazník rád kupuje? Jaké problémy 

zákazníkovi řešíme? 

3. Marketingové kanály – Jak se dostaneme k zákazníkům? Jak jsou 

marketingové kanály propojeny? Které kanály naše zákaznické segmenty 

preferují a který funguje nejlépe? Který kanál je finančně nejefektivnější? 

4. Vztahy se zákazníkem – Jaké vztahy s každým segmentem zákazníků máme a 

jaké chceme zavést? Jak jsou propojeny se zbytkem business modelu? Jak jsou 

tyto vztahy nákladné? 

5. Zdroje příjmů – Za jaké hodnoty jsou zákazníci platit? Jakým způsobem platí? 

Jakým způsobem chtějí platit? Jak jsou procentuálně rozdělené zdroje příjmů? 

Jakou mírou přispívá každý zdroj k celkovému objemu příjmů? 

6. Klíčové zdroje – Jaké zdroje jsou potřeba pro doručení nabízené hodnoty? A co 

naše distribuční kanály? 

7. Klíčové aktivity – Co musíme dělat pro nabízenou hodnotu? 

8. Klíčoví partneři – Jaké máme klíčové dodavatele? Co pro nás partneři dělají? 

Co od partnerů získáváme? 

9. Nákladová struktura – Jaké jsou nejdůležitější náklady související s naším 

modelem? Které klíčové zdroje jsou nejnákladnější? Které klíčové aktivity jsou 

nejnákladnější [19]. 
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Uvedené stavební prvky jsou v rámci business modelu základem pro vytvoření tzv. 

plátna business modelu. 

2.7.2. Plátno business modelu 

Business model rozdělený do uvedených částí můžeme vidět na následujícím obrázku: 

 

Obrázek 6 – Plátno business modelu 

(Zdroj: Danielnytra.cz, vlastní zpracování) 

Tento nástroj má svůj název odvozený od malířského plátna a umožňuje nám znázornit 

nové nebo již existující business modely. Jde především o hromadný nástroj pro 

vizualizaci, podporující diskuze, kreativitu, analýzy a porozumění jednotlivým 

procesům modelu. O rozdělení plátna můžeme také říci, že jeho levá strana prezentuje 

především efektivitu, zatímco levá strana je zaměřena na hodnoty [39]. 

2.7.3. Business modely a podnikatelské plány 

Podnikatelský plán tvoříme za účelem popisu ať už ziskového nebo neziskového 

projektu. Tento projekt nám může posloužit jako průvodce realizací nebo jej můžeme 

nabídnout potencionálním investorům, či jiným zainteresovaným osobám. Podle názoru, 
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který uvádí Osterwalder a Pigneur, je právě vytvoření a promyšlení vlastního business 

modelu perfektním základem pro tvorbu kvalitního podnikatelského plánu. Podle jejich 

názoru by tedy struktura podnikatelského plánu měla být následující: 

1) Tým 

Pokud se snažíme získat pro svůj záměr investory, tato část určitě zaujme jejich 

pozornost. Budou zde hledat jak zkušenosti, tak znalosti a spolehlivost. Je nutné zde 

zmínit, proč právě náš tým je k danému záměru ideální. 

2) Business model 

V této části jde převážně o atraktivitu za využití plátna modelu. Jednotlivé prvky 

ilustrujeme, využíváme příběhy a zaměřujeme se na popis hodnotové nabídky a 

zákaznických potřeb. Důraz klademe na vyzdvižení atraktivity cílového segmentu a 

celou část doplníme o zdroje a činnosti, potřebné k úspěšné realizaci. 

3) Finanční analýza 

Pomocí stavebních prvků plátna jsme schopni navrhnout základní kalkulace. V této 

části dále umísťujeme odhadované provozní náklady, počty zákazníků, analýzu 

rentability, výpočty kapitálových výdajů. Z našich prognóz pak vycházíme při 

stanovování finančních požadavků podniku.  

4) Vnější prostředí 

Tato část uvádí náš vztah k vnějšímu prostředí. Zaměřujeme se konkurenční výhody 

našeho business modelu. 

5) Plán realizace 

Tato část prezentuje náležitosti realizace, zvolený postup, stanovené milníky a 

projekty. Doporučené je využití Ganttových diagramů. 

6) Analýza rizik 

Závěrem popíšeme jednotlivá omezení, překážky a faktory bránící úspěchu [39]. 
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Jak tedy vypadá struktura podnikatelského plánu odvozená od business modelu, 

nám ukazuje následující obrázek: 

 

Obrázek 7 - Podnikatelský plán s využitím business modelu 

(Zdroj: Osterwalder a Pigneur, vlastní zpracování) 



40 

 

3. Analytická část 

V následující části bude provedena analýza trhu v oblasti prodeje vybavení pro 

americký fotbal. Nejprve analyzuji vnější prostředí pomocí PEST analýzy, dále 

využijeme Porterův model pěti sil k analýze oborového prostředí a navážeme analýzou 

atraktivity odvětví. Následně přejdeme k výsledkům marketingového výzkumu, tím i 

k analýze poptávky. Za pomocí SWOT analýzy určíme příležitosti, hrozby, slabé a silné 

stránky podniku. A nakonec identifikujeme možná rizika včetně návrhu jejich prevence 

či minimalizace. 

3.1. Analýza PEST 

K analyzování vnějšího prostředí podniku použiji PEST analýzu, která jednotlivé 

faktory dělí do následujících čtyř skupin: 

• Politicko-právní faktory 

Stabilní politické prostředí je velmi důležité pro zdravé nadšení pro podnikání 

samotné. Českou republiku v tomto ohledu můžeme označit za poměrně 

nestabilní. Zaměříme-li se na oblast Jihomoravského kraje, ve kterém hodláme 

působit, zaznamenáme ale značnou politickou i regionální stabilitu.  

Protože naše společnost zvažuje možnost plátce i neplátce DPH, zaměříme se 

dále na vývoj právě tohoto ukazatele. Sledovaný časový interval je delší pro 

lepší zachycení vlivů politických skupin. 

graf 1 - Vývoj DPH v letech 2006-2015 

 

(Zdroj: Účetní kavárna, Vlastní zpracování) 
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Jak můžeme vidět v grafu č. 1, jednotlivé sazby mají ve sledovaném období 

růstový trend. Nárůst o 2 % zaznamenala základní sazba DPH. Větší nárůst, a to 

o 10 %, nastal u sazby snížené. Rokem 2015 se do kategorie řadí i další snížená 

sazba (10%), pod kterou spadají převážně léky a kojenecká výživa. 

Protože se naše firma zabývá importem, je přímo ovlivněná celní a daňovou 

politikou celní správy České republiky. Nejen celní sazebníky ale i rychlost 

proclení zboží se tedy promítne do fungování firmy. Námi objednané zboží od 

dodavatele bude odbaveno celním oddělením v Praze (Pošta Celního úřadu 

Praha Ruzyně). Nejprve dochází k rozdělení doručených zásilek pracovníky 

České pošty na zásilky ze třetích zemí, a na zásilky v rámci území Společenství. 

V našem případě (třetí země) předloží Česká pošta doručované zboží celnímu 

oddělení k provedení celního řízení. V další fázi jsou zásilky podrobeny 

rentgenové, popřípadě fyzické kontrole. Pokud zásilka splňuje podmínky pro 

osvobození od cla, je uvolněna k další poštovní přepravě. V opačném případě je 

zásilka umístěna do dočasného skladu České pošty, přičemž je na doručovací 

adresu příjemce odesláno Oznámení o příchodu zboží ze zahraničí. Oznámení 

obsahuje požadavky celního úřadu na doplnění informací a dokladů. Jedná se o 

identifikaci druhu zboží, cenu, platební doklady, doklady totožnosti apod. 

V rámci urychlení procesů je možné celou záležitost řešit elektronicky. 

• Ekonomické faktory 

Ekonomické prostředí je silně závislé na poptávce odběratelů, resp. koncových 

spotřebitelů, v případě poptávkové krize nastane výrazný propad tržeb. Zároveň 

je zde i velice silná závislost na hlavním dodavateli. Pokud se rozhodne ke 

změně podmínek, může vážně ovlivnit chod společnosti. Firma je také závislá na 

importu, tzn., že ji ohrožuje změna kurzu USD/CZK (platby dodavatelům). 

Vývoj tohoto ukazatele za posledních 5 let můžeme vidět v následujícím grafu 

č.2: 
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graf 2 - Vývoj USD/CZK 2012-2017 

 

(Zdroj: kurzy.cz) 

K extrémní změně došlo v období mezi roky 2014 a 2015, kdy sledovaný kurz 

USD/CZK dosáhl změny z hodnoty 20 Kč/$ na hodnotu 26 Kč/$. Od zmíněného 

roku dále kolísá kolem hodnoty 25 Kč/$. 

Dále pak vzhledem k naší evropské konkurenci a „cenových válek“ bude pro nás 

důležitá fluktuace kurzu EUR/CZK. Její vývoj zobrazuje následující graf č.3: 

graf 3 - Vývoj EUR/CZK 2012-2017 

 

(Zdroj: Kurzy.cz) 
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V grafu můžeme od roku 2015 vidět značnou stagnaci, pokud by tento trend 

pokračoval i v budoucích letech, je pro nás výhodné především oslabení dolaru 

vůči koruně. 

Příznivý vývoj zaznamenávají ceny za poskytování internetu domácnostem, ve 

kterých je tedy internetový nákup stále dostupnější a jednodušší. Obdobně jsou 

na tom datové tarify mobilních zařízení, které představují značnou skupinu 

zařízení sloužících jako prostředky k nákupu. 

• Sociálně demografické faktory 

Protože náš hlavní sortiment představuje vybavení na americký fotbal, je jasné 

že úspěch podniku bude úzce svázán s popularitou tohoto sportu v České 

republice. Pro tyto účely nám poslouží data z České asociace amerického 

fotbalu. Uvedený zdroj dat je aktuální, protože žádnému hráči není povoleno 

účastnit se oficiálního zápasu bez registrace na uvedené stránce a bez zařazení 

pod daný tým a následného uhrazení registračního poplatku. Jak se měnil počet 

týmů v uplynulých letech, ukazuje následující graf č.4: 

graf 4 - Počet týmů v jednotlivých letech 

 

(Zdroj: Caaf.cz, Vlastní zpracování) 

Zde můžeme snadno odvodit, že náš trh má doposud rostoucí tendenci. Skok 

v počtu týmů od roku 2008 je téměř čtyřnásobný. O postupném vcházení tohoto 
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sportu do povědomí lidí, svědčí i fakt, že nové kluby vznikají i v poněkud 

menších městech jako například Žďár nad Sázavou nebo Brandýs nad Labem. 

Nesmíme opomenout ani fakt, že některé z uvedených klubů, představují ženské 

týmy amerického fotbalu (Brno Amazons, Prague Harpies, a další.) 

 

• Technicko-technologické faktory 

Ve své roli zprostředkovatele, se výběr dobré technologie produktů odráží spíše 

ve výběru dodavatele, který jí disponuje. V tomto ohledu má naše společnost 

dostupný jak široký, tak kvalitní sortiment. Dále také základními způsoby 

dopravy zboží k zákazníkovi, jak jsou Česká pošta, PPL nebo Uloženka. Pokud 

se zaměříme na jednotlivé technologické nároky z pohledu nutného softwaru a 

hardwaru, jejich nákladnost není v dnešní době příliš vysoká. Větší problém 

představuje efektivní spárování informačních systémů (sklad, účetnictví, systém 

e-shopu) v odpovídající ceně. Na trhu se pohybuje spousta firem pro tvorbu e-

shopu, pro malý podnik je to ale velice nákladná alternativa. Proto většinou volí 

verzi méně efektivní, ale úspornější. 

3.2. Porterův model pěti sil 

• Rivalita mezi existujícími podniky 

Na českém trhu působí v současné době pouze společnost Bayer Team Sports 

Ltd. Tato společnost má sídlo v Praze. Jedná se taktéž o internetový obchod, 

doplněný jednou Pražskou prodejnou (otevřenou jen po domluvě). Co se ale 

nabídky týče, velmi zaostává. To je také jedním z hlavních impulzů vzniku naší 

společnosti. 

Pokud chce náš spotřebitel najít nejnovější sortiment, musí v dnešní době jít na 

trh zahraniční. Ani evropská konkurence ale nikterak neexceluje ve své nabídce. 

Za nejsilnější trojici evropských konkurentů můžeme považovat: 

- TEAMZONE, AT; 

- Football America, UK; 

- EP Sports, UK; 
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Nejlépe tedy zákazník pořídí až na americkém trhu. Právě ale nákup ze zámoří 

není každému příjemný, protože obnáší řadu vyřizování a nejistot. 

• Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Ohrožení novou konkurencí nepatří k současným problémům. Tento trh je pro 

mnoho lidí neznámý. Má sice rostoucí tendenci, ale zatím nedosahuje takových 

rozměrů jako například vybavení pro známější sporty jako hokej, fotbal, 

basketbal atd. 

• Vyjednávací síla dodavatelů 

Tento vliv je přímo kritický. Společnost má v plánu disponovat pouze jedním, 

hlavním dodavatelem z Ameriky. Velice to usnadní firemní procesy, ale zároveň 

bude představovat i velké existenční riziko pro podnik. V případě ukončení 

působení nebo kritické změně podmínek obchodu, hrozí zastavení činnosti ze 

strany naší společnosti. Vzhledem ale k objemu svých prodejů, dobrému jménu 

a dlouholetému působení, nepůsobí tato varianta jako velmi pravděpodobná. 

• Vyjednávací síla odběratelů 

Nejzávažnějším vlivem odběratelů je jejich nízký počet. Tento počet se odráží 

na množství hráčů amerického fotbalu v České republice a na Slovensku. Těchto 

hráčů sice každým rokem přibývá, vznikají i nové týmy v malých městech, 

jejich počet ale doposud není takový, aby společnost dosahovala velkých zisků a 

popřípadě expandovala. 

• Ohrožení substituty 

Protože hodláme nabízet značkové zboží, specifického využití, nemá v současné 

době mnoho substitutů. Jsou ale položky (převážně dresy a rukavice), které se 

vyskytují v levnějších, neznačkových podobách, možných objednat z čínských 

internetových obchodů. Jejich oblíbenost není ale velmi vysoká, vyskytují se u 

nás především díky své výhodné ceně. 

3.3. Analýza atraktivity odvětví 

V návaznosti na Porterův model, provedeme analýzu atraktivity odvětví pomocí 

faktorů, uvedených v následující tabulce č.4. Síly, které tyto faktory ovlivňují, pak 
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dostávají přiřazeny hodnoty v rozmezí 1-10. Vysoké skóre značí vysokou atraktivitu a 

naopak. 

Tabulka 4 - Atraktivita odvětví 

Faktor Skóre (1-10) 

Velikost trhu 5 

Růstový potenciál 7 

Vstupní bariéry 8 

Výstupní bariéry 9 

Počet podniků v odvětví (ČR) 10 

Image odvětví 7 

Konkurenční chování 8 

Intenzita konkurenčního boje 9 

Pravděpodobnost vstupu či odchodu velkého 

podniku (ČR) 
8 

Nároky na kapitál 5 

Změny zákaznických preferencí 9 

Nákladové podmínky 5 

Know-how 8 

Technologické a technická úroveň 9 

Legislativní a politické regulace 3 

Celkem 110 

Maximum 150 

(Zdroj: Vlastní práce) 

Jsou-li nejčastěji dosažené hodnoty v rozmezí 75-120, naše výsledné skóre nám 

ukazuje, že se nacházíme mírně nad průměrem. Nejedná se tedy o závratně atraktivní 

odvětví, což ale na druhou stranu může potlačit či minimalizovat vznik dalších 

konkurentů. Zároveň se nenacházíme ani pod spodní doporučenou hranicí (75), kdy 

bychom znovu zvažovali, zda naše činnost má vůbec význam. 
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3.4. Analýza marketingového výzkumu 

Pro sběr primárních dat jsem zvolil metodu dotazníku. Jeho podoba je uvedena v příloze 

k této práci. 

Protože mám jako hráč amerického fotbalu k tomuto tématu velmi blízko, využil sem 

své možnost zacílit přesněji svoji skupinu respondentů a dotazovat se tedy přímo 

aktivních hráčů tohoto sportu. Díky dobrým vztahům mezi jednotlivými týmy v rámci 

asociace, mi byla ochotná vyhovět hned řada týmů. Z přímo brněnských celků se 

zapojili Brno Sígrs, Pitbulls a Amazons. Dále byly osloveny celky Přerov Mammoths, 

Zlín Golems, Prague Hippos, Ustí nad Labem Blades, Třinec Sharks, Pilsen Patriots a 

několik dalších. Využil jsem tedy služeb oblíbeného nástroje pro tvorbu dotazníků 

Survio.cz a jednotlivé kluby po domluvě oslovil prostřednictvím sociálních sítí. 

Dotazníky byly umístěny vždy členem daného týmu do uzavřené týmové skupiny, 

sloužící především pro vlastní organizaci.  

3.4.1. Interpretace výsledků 

Osloveno bylo celkem 11 týmů, jejichž týmové skupiny tvořilo 783 lidí. Z toho 

dotazník vyplnilo 256 respondentů napříč týmy.  

První otázka směřovala na věk hráče. Největší zastoupení v dotazníku získala věková 

kategorie 20–26 let (35,94 %) v těsném zastoupení věkového rozptylu 27-35 let (28,91 

%). Toto tvrzení jen podpořil výsledek další otázky, kdy 54,30 % dotázaných již 

nestuduje ale pracuje.  

Tabulka 5 - Dotazníkové šetření: Otázky č. 1 a 2 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č.1: Kolik je Vám let?  Otázka č.2: Do jaké kategorie spadáte? 

méně než 16 8,59 %  Student základní školy 0,00 % 

16-19 10,55 %  Student střední školy 12,11 % 

20-26 35,94 %  Student vysoké školy 33,59 % 

27-35 28,91 %  Pracuji (již bez studia) 54,30 % 

36 a více 16,02 %    
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Za poměrně překvapivý můžeme označit výsledek třetí otázky, kde 40,23 % dotázaných 

hráčů, hraje teprve svoji druhou nebo třetí sezónu. Na druhou stranu to jen potvrzuje 

dříve zmíněný růst týmů v posledních letech. 

Tabulka 6 - dotazníkové šetření: Otázka č.3 

Otázka č.3: Jak dlouho aktivně hrajete americký fotbal? 

prvním rokem 17,58% 

dva až tři roky 40,23% 

čtyři až pět let 33,59% 

6 let a více 8,59% 

(Zdroj: Vlastní práce) 

Následující otázka nám měla napovědět, zda bude v našem odvětví efektivní využívat 

klasické nástroje propagace. Jak ukazuje graf č. 5, celkem 28,91 % tázaných tvrdí, že se 

o svém stávajícím klubu dozvěděli prostřednictvím reklamy. Většina hráčů si však cestu 

do týmu našla přes kamaráda nebo kamarádku, tedy šířeným slovem (55,47%). 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Série otázek 5-8 nám pomohla přiblížit současnou situaci na trhu, tedy jak vidí naši 

potenciální konkurenci jednotliví hráči. Velká většina (88,9%) dotázaných, shledává 

graf 5 - Dotazníkové šetření: Otázka č.4 
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současné množství obchodů s vybavením pro americký fotbal jako nedostačující. Také 

jsou spíše nespokojeni s jejich současným sortimentem. Z tohoto nedostačujícího 

výběru preferují obchody s dostupnější vzdáleností (jen zřídka nakupují ze zámoří, kde 

je nabídka největší ale i nejnákladnější díky dodatečném nákladům za dopravu, clo a 

DPH). V průměru pak většina utratí ročně za vybavení 2500–5000 Kč (43,1 %). 

Tabulka 7 - Dotazníkové šetření: Otázka č.6 

Otázka č.6: Jak spokojeni jste se sortimentem 
nabízeným těmito obchody? 

velmi spokojen/a 3,91 % 

spokojen/a 22,27 % 

Průměrně 28,52 % 

nespokojen/a 37,89 % 

velmi nespokojen/a 7,42 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Největší převahu v dotazníku měl tedy logicky požadavek na novou prodejnu v Brně 

(97,25%). Zároveň by respondenti uvítali i možnost internetového nakupování (86,2%). 

Na otázku, co konkrétně by je lákalo tuto novou prodejnu navštívit, si převahu (51,37%) 

odnesla odpověď: „možnost si zboží vyzkoušet“. 

Tabulka 8 - Dotazníkové šetření: Otázky č. 9 a 10 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č.9:  Uvítal(a) byste obchod 

s vybavením pro americký fotbal 

ve městě Brně? 

 Otázka č.10:  Přál(a) byste si u takového 

obchodu i možnost internetového 

nakupování (e-shopu)? 

Ano 97,25 %  Ano 86,20 % 

Ne 2,75 %  NE 13,80 % 
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Zřejmě díky skutečnosti, že nákupy chráničů nejsou zrovna denní záležitostí a zároveň 

představují investici do zdraví, převládla (45,70 %) v předposlední otázce kvalita jako 

hlavní vyhledávaná vlastnost zboží. Na druhém místě pak skončila dostupnost (28,91%) 

viz. graf č.6: 

graf 6 - Dotazníkové šetření: Otázka č.12 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Poslední otázka v dotazníku byla záměrně směřována na trochu jiné téma. Hráči tak 

mohli projevit svoji vášeň a zmínit s hrdostí svůj oblíbený klub. Každopádně nám 

zároveň poskytli informaci pro náš doplňkový sortiment. Tedy doplňky (trička, mikiny, 

kraťase, kšiltovky atd.) s motivy jakých tymů, bychom měli především zařadit do naší 

nabídky. Mezi nejčastěji zmíněné patřili New England Patriots (25%), Seattle Seahawks 

(18%) a Green Bay Packers (9%). 

3.4.2. Limity a omezení 

Největším omezením je absence některých týmů v šetření. Pokud bychom do dotazníku 

zahrnuli všechny kluby v České republice, je zřejmé že by se některé preference, 

například na otevření pobočky v Brně, posunuli alespoň mírně směrem k negativním 

odpovědím. Alespoň bych takto odhadoval u Prahy a okolí, vzhledem k tomu, že jediný 

velký konkurent sídlí právě v našem hlavním městě. 
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3.4.3. Návrhy a doporučení 

Celé šetření nám jen potvrzuje současný stav konkurence v odvětví a převyšující 

poptávku nad nabídkou v rámci České republiky. Dále již víme, že převážná většina 

tázaných nemá problém s dnes už běžně využívanou formou internetového obchodu. 

Zároveň by i ale uvítali prodejnu v Brně. Tato prodejna ovšem nemusí být nutně 

v centru města, ale například formou skladu na okraji Brna (i tak by se jednalo o 

nejblíže situovaný obchod v okolí). V rámci sortimentu se pohybujeme v cílové 

skupině, která nejde po ceně ale po kvalitě. Nesmíme zapomenout, že máme poměrně 

omezené kruhy zákazníků, proto bude právě nabízená kvalita produktů a poskytovaných 

služeb spojených s prodejem, stěžejní pro budování značky a reklamy. Také bych firmě 

doporučil zavést doplňkový sortiment s fanouškovskou tématikou a dalšími sportovními 

doplňky. 

 

3.5. SWOT Analýza 

3.5.1. Silné stránky 

Mezi nejsilnější stránky podniku spadá schopnost nabízet kvalitní a zároveň nejnovější 

sortiment. A to včetně položek, které jsou prakticky nesehnatelné na evropském trhu. 

Skutečnost, že všechen tento sortiment pochází od jednoho hlavního dodavatele, nám 

zároveň usnadňuje a zefektivňuje logistické procesy v podniku.  

Dále také znalosti zaměstnanců, kteří se v daném oboru pohybují několik let a sami 

aktivně daný sport provozují na soutěžní úrovni. Jsou tedy schopni poskytnout kvalitní 

zákaznický servis a zároveň mají dobrý přehled o trendech v odvětví. 

3.5.2. Slabé stránky 

Nejslabší stránkou je minimální skladová zásoba a z toho plynoucí dlouhá doba dodání 

objednaného zboží. Hlavní myšlenka je postavena na skutečnosti, že se jedná o 

nedostatkové zboží na českém trhu a zákazník bude ochoten na jeho dodání počkat. 

Skladová zásoba bude následně vytvářena z monitorované poptávky po zboží. Jistou 

slabinou bude i nedostatek zkušeností s vedením podniku obou společníků. 
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3.5.3. Příležitosti 

Atraktivní příležitostí, může pro firmu být navázání spolupráce s jednotlivými kluby, 

působícími v české lize amerického fotbalu. V současné době má naše soutěž 27 klubů 

v kategorii mužů, 4 v kategorii žen a 15 v juniorských a dorosteneckých kategoriích. 

Právě rozvoj poslední zmíněné kategorie může představovat největší hodnotu pro naši 

společnost. Jsou to právě dospívající, kteří nejčastěji obnovují svá vybavení, a mají tedy 

sklon k častějšímu nákupu než dospělí. Další hodnotnou příležitost bude pro podnik 

představovat možnost proniknout i na trh dalších sportů u nás. Konkrétně se jedná o 

baseball, basketball a lacrosse. Všechny uvedené sporty má náš dodavatel, co se 

nabídky týče, kompletně pokryté. Konkrétně pak lacrosse, podobně jako americký 

fotbal, u nás teprve vchází do povědomí lidí a nabírá na popularitě. Za další příležitost 

můžeme považovat affiliate program, který náš dodavatel nabízí svým partnerům. 

Pomocí tohoto marketingového kanálu budeme schopni generovat dodatečný zisk bez 

navyšování cen zboží. Příležitostmi pro vzdálenější budoucnost jsou pak otevření 

prodejny v Brně nebo expanze do vybraných zemí v rámci EU. 

3.5.4. Hrozby 

Největší současnou hrozbou je již zmíněná skutečnost, a to závislost na jednom 

dodavateli. Dále pak možnost, že mylně předpokládáme pokračující trend zvyšování 

zájmu o americký fotbal u nás. Musíme zvážit i variantu, že jsme již na vrcholu vývoje 

a zájem může i klesat. Vzhledem k importu zboží, jsme také v neustálém ohrožení ze 

změny kurzu.  
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Tabulka 9 - SWOT analýza 

 Silné stránky Váha Hodnocení Celkem 

 Široký, aktuální sortiment 0,4 5 2,0 

 Znalosti zaměstnanců 0,3 4 1,2 

 Hlavní dodavatel 0,3 5 1,5 

Součet 1 14  

 Slabé stránky Váha Hodnocení Celkem 

 Absence skladové zásoby 0,4 -4 -2,0 

 Dlouhá doba dodání 0,4 -3 -1,5 

 Málo zkušeností s vedením podniku 0,2 -4 -0,8 

Součet 1 -12  

 Příležitosti Váha Hodnocení Celkem 

 Spolupráce s kluby 0,3 4 1.2 

 Affiliate program 0,2 3 0,6 

 Doprovodné sporty 0,3 4 1.2 

 Zahraniční trhy 0,1 1 0,1 

 Kamenná prodejna 0,1 1 0,1 

Součet 1 13  

 Hrozby Váha Hodnocení Celkem 

 Hlavní dodavatel 0,6 -3 -1,8 

 Špatné odhadnutí trendu 0,3 -2 -0,6 

 Změna kurzu 0,1 -2 -0,2 

Součet 1 -7  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnocení v tabulce je v intervalu 1-5 (1 – nejslabší, 5 – nejsilnější). Hrozby a 

příležitosti se pohybují v minusových hodnotách. Z tabulky můžeme vidět, že i když je 

stav poměrně vyrovnaný, převažují v naší firmě externí vlivy (13-7) nad interními (14-

12).  
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4. Návrhová část založení malého podniku 

V následující kapitole již přejdeme k řešení návrhu malého podniku. Celková struktura 

podnikatelského plánu bude kombinací jak tradičního pojetí, tak pojetí na základě 

business modelu.  

Začneme volbou právní formy a předmětu podnikání. Následně náš podnik 

charakterizujeme a na základě zpracované analytické části shrneme analýzu odvětví. 

Dále přejdeme k návrhu stěžejních částí celého podnikatelského plánu. Nejprve 

navrhneme business model a poté zpracujeme finanční plán v horizontu 3 let fungování 

podniku.  Na základě provedených analýz, závěrem zhodnotíme rizika a navrhneme 

plán realizace našeho projektu. 

4.1. Titulní strana 

Obchodní firma:   Ballerz s.r.o. 

Logo:  

 

Sídlo:    Krkoškova 35, Brno 613 00 

Jednatel:    Michal Rosa 

Právní forma podnikání:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona  

Základní kapitál:   100 000 Kč 

Popis podniku 

Název společnosti Ballerz vychází z anglického slangového výrazu a označuje obecně 

hráče míčových her. Bude se jednat o internetový obchod, založený jako společnost 
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s ručením omezeným, základním kapitálem 100 000 Kč a sídlem v Brně. Podnik 

zároveň nebude plátcem DPH. 

Produkt 

Nabízíme veškeré oblečení, obuv, vybavení a doplňky, které si jen s americkým 

fotbalem dokážete spojit. Kompletní sortiment je na objednání. Zboží zde naleznou 

všechny věkové kategorie jak mužů, tak i žen. 

4.2. Exekutivní souhrn 

Cílem projektu je vytvoření podnikatelského plánu pro založení malého podniku. Tento 

internetový obchod se bude zabývat prodejem výbavy na americký fotbal. Jeho veškerý 

sortiment bude dovážen z USA. Cílem společnosti je nabízet nejmodernější a 

nejkvalitnější zboží, nejznámějších světových značek. Tím také zajistit co nejlepší 

podmínky pro rozvoj tohoto sportu v České republice. 

Základním krokem bude pro podnik zřízení e-shopu a jeho propojení s jednotlivými 

marketingovými kanály. Zahájení činnosti se plánuje na 1. 1. 2018. Následně se podnik 

zaměří na samotné hráče a spolupráci s jednotlivými týmy. 

Hlavním cílem podniku je, postupně s jeho růstem, rozšiřovat pole působnosti na další 

sporty v souladu s jeho zaměřením (baseball, basketball, lacrosse). Zároveň v horizontu 

jednoho roku proniknout i na zahraniční trh. Za vzdálenější cíle pak můžeme jmenovat 

otevření vlastní pobočky v Brně a expanzi do dalších států EU. 
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4.3. Tým 

Tým naší společnosti se bude skládat z 3 společníků a jeho strukturu a pole působnosti 

zachycuje následující obrázek: 

 

 

Obrázek 8 - Profil týmu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na projektu se podílí i externí IT specialista, pod jehož činnosti spadá vývoj webu, UX 

a technická podpora. 

 

Kvalita týmu 

Proč je právě tento tým tím pravým pro danou činnost? Jedním z hlavních důvodů je 

fakt, že zmíněné společníci již skutečný tým tvoří řadu let. Mluvíme o jejich společném 

působení na hřišti a v životě. Právě vášeň k americkému fotbalu je základní hnací silou 

dostat na český trh kvalitní produkt. Nejedná se tedy o čistě finanční motivaci a tím spíš 

je pravděpodobná šance úspěchu. Kromě znalosti odvětví, správné motivace a 

spolehlivosti, můžou nabídnout i praktické zkušenosti v oblastech marketingu, 

analytiky, tvorby webových stránek a grafiky. 
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4.4. Vnější prostředí 

V rámci analytické části byl proveden průzkum trhu, jehož výsledky nás utvrdili hned 

v několika názorech. 

Naše odvětví zaznamenalo v posledních letech významný růst. Americký fotbal vchází 

do povědomí jak u fanoušků, tak u sportovců mladších i středních věkových kategorií. 

Počty hráčů se každým rokem zvyšují, počty obchodů se ale nemění. Hráči jsou tak 

nuceni nakupovat v několika následujících variantách.  

Objednání z České republiky 

Pokud si zákazník zvolí jediný obchod v ČR (Bayer Team Sports Ltd.), může počítat 

s průměrnou až vyšší cenou, malou nabídkou a absolutní absencí některých značek. Na 

druhou stranu má tento e-shop část zboží skladem a ve srovnání s námi, podstatně 

rychlejší dobu dodání. Nabízí také 15% slevu hráčům registrovaným u české asociace 

amerického fotbalu. 

Objednání z EU 

Football America je jedním z větších e-shopu pro evropský trh, se sídlem ve Velké 

Británii. Pokud si pro svůj nákup zvolíme právě tento e-shop, dostaneme na oplátku o 

něco přijatelnější nabídku zboží než v přechozí variantě, stále je zde ale velká propast 

oproti zámořské nabídce. Navíc za vysokou cenu a nákladné poštovné. 

Objednání z USA 

Chceme-li tedy nejnovější řadu například nových kopaček, budeme muset navštívit až 

stránky amerických e-shopů. Cena samotného zboží je na první pohled nižší než 

v předchozích dvou variantách. Je tak ale z důvodu následných nákladů, které se 

nakumulují až při přepravě směrem k nám. Celkovou cenu tak dostanou na nejvyšší 

pozici. Dalším podstatným problémem je fakt, že 90 % zdejších e-shopu vůbec 

neumožňuje dodávky zboží do Evropy. V takovém případě, pokud je zákazník 

dostatečně schopný, existují speciální zásilkové služby, umožňující vytvořit adresu 

v USA a následně doručit vaše zboží do České republiky. Samozřejmě za odpovídající 

cenu a administrativní úkony, spojené s proclením zboží. 
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Naší úlohou bude tedy skloubit jednotlivé výhody z uvedených případů a poskytnout 

našemu zákazníkovi široký výběr nejnovějšího zboží, bez dodatečného zařizování. 

Vzhledem k současné situaci v odvětví, nebudeme ani nutně muset disponovat 

nejvýhodnější cenou. Také při malému objemu trhu, budou pro podnik stěžejní dobré 

reference a vracející se zákazníci. Budeme si tedy zakládat na profesionálním přístupu, 

vysoké personalizaci a vstřícnému chování. Neméně důležité bude vhodné provedení 

našeho e-shopu. A to jak po designové stránce, tak po stránce technické. 

4.5. Business model 

4.5.1. Mise 

Naší misí je podporovat hráče a nadšence amerického fotbalu špičkovým vybavením na 

světové úrovni a dopomoct jim tak k maximálnímu výkonu. 

4.5.2. Vize 

Směřujeme k podpoře českých a evropských atletů nejen na hřišti, ale i mimo něj. 

4.5.3. Cíle a hodnoty 

Hlavním cílem společnosti je nabízet širokou nabídku produktů jak na americký fotbal, 

tak na další doprovodně zvolené sporty. Následně s postupným růstem, budovat 

skladovou zásobu odpovídající potřebám trhu.  

Dalším cílem je expandovat na zahraniční trhy, počínaje okolními státy. Souběžně ale 

udržovat stanovené hodnoty jakou jsou kvalita produktů i služeb, moderní a jednoduché 

uživatelské rozhraní webových stránek, a především péče a zaměření na své vracející se 

zákazníky. 

V určité fázi růstu je cílem založení vlastní pobočky na okraji Brna. A to hlavně pro 

zjednodušení nákupního procesu novým a začínajícím hráčům díky možnosti si zboží 

poprvé vyzkoušet. 
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4.5.4. Jak náš business model funguje 

Zásadní stavební prvky a jejich uspořádání na plátno business modelu nalezneme na 

následující tabulce (zároveň ve větším formátu mezi přílohami): 

 

Obrázek 9 - Plátno business modelu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.5.4.1. Zákaznické segmenty 

V počáteční fázi podnikání náš cílový segment reprezentují hráči a hráčky amerického 

fotbalu u nás. Právě tito hráči pro nás budou představovat naše nejdůležitější zákazníky. 

Proto k nim budeme přistupovat s největší mírou individualizace. A v rámci navázání 

dlouhodobé spolupráce, budeme usilovat o partnerské programy s jednotlivými týmy. 

Ve fázi růstu se bude jednat o hráče a hráčky evropských lig, počínaje okolními státy 

ČR. 
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4.5.4.2. Hodnotové nabídky 

Nejnovější modely, nejznámější značky, velké variace velikostí a barev. To vše najdete 

na našich stránkách, včetně položek, které jsou po Evropě prakticky nesehnatelné. 

4.5.4.3. Kanály 

Působení na lokálním trhu zaměříme především na optimalizaci webových stránek, 

obsahu, jednoduchém a atraktivním uživatelském rozhraní. Dále na možném vysokém 

stupni personalizace díky dostupnosti dat z asociace amerického fotbalu, využitelném 

například v e-mail marketingu. Následně na již zmíněné spolupráci v rámci PR a 

sponzoringu. Větší investice do nástrojů propagace budou souviset s expanzí do 

zahraničí a budou směřovat především do PPC kampaní. Více informací v tomto ohledu 

nalezneme v marketingovém plánu. 

4.5.4.4. Vztahy se zákazníky 

Díky z počátku omezené klientele, je právě vztah se zákazníky jednou z naších priorit. 

Dbáno bude na individuální a profesní přístup. Od rad a tipů ohledně jednotlivých 

produktů, až po asistence při reklamaci zboží. Většina marketingových aktivit bude 

směřována ke sbírání dat o zákaznících, o jejich nákupním procesu a rozhodování. Tato 

data využijeme k poznání jejich potřeb a preferencí, což nám umožní lépe formulovat 

nabídku. Budeme tedy vědět, co a kdy náš zákazník bude potřebovat dřív, než on sám. 

4.5.4.5. Zdroje příjmů 

Hlavním zdrojem příjmů je obchodní marže. Její stanovení se odvíjí od pořizovacích 

nákladů a konkurenčního srovnání. Příklad přesného stanovení je rozebrán v rámci 

cenotvorby v marketingovém plánu. 

Doprovodným zdrojem představuje affiliate marketing neboli partnerský program 

našeho hlavního dodavatele. Jedná se o procentuální odměnu za uskutečněnou konverzi 

od uživatele příchozího z našeho webu na stránky dodavatele. 

4.5.4.6. Klíčové zdroje 

Ve fázi vzniku bude k založení podnik a jeho činnosti využíván základní kapitál 

vložený společníky v hodnotě 100 000 Kč. Fázi růstu plánujeme podpořit bankovním 
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úvěrem v hodnotě 500 000 Kč. Jednotlivé kalkulace dále zaznamenává finanční plán 

podniku. 

Klíčovým zdrojem budou samozřejmě lidé, tedy společníci. Jakožto hráči amerického 

fotbalu totiž samotni spadají i do cílové skupiny. Své zákazníky a jejich potřeby tedy 

znají dokonale, stejně tak trendy v odvětví. Disponují i technickými vlastnostmi a 

zkušenostmi s obsluhou různých e-shopech. Podnik bude dbát především na to, aby tyto 

znalosti neustále zdokonalovali a prohlubovali. 

4.5.4.7. Klíčové činnosti 

Zde se opět prolíná orientace podniku na jednotlivé marketingové činnosti. V rámci 

mentality globalizace, budou analyzovány trhy a podmínky obchodu na území dalších 

států. Velký potenciál mají trhy jako Německo, Rakousku ale i Polsko, Maďarsko a 

Slovensko. 

4.5.4.8. Klíčová partnerství 

Celé podnikání je postaveno na spolupráci s dodavatelem Eastbay. Jehož nabídka nám 

umožňuje realizovat naši vizi a firemní strategii. Se zvyšujícím se obratem bude ale 

žádoucí vyjednat lepší cenové podmínky, především ohledně poplatků za distribuci. 

Snahou bude rovněž navázání kontaktu a spolupráce přímo s výrobci jednotlivých 

značek. Tím snížení nákladů spojených s pořízením a zvýšením ziskovosti. 

Z opačného konce jsou klíčová partnerství s týmy působícími v českých ligách. Stejné 

možnosti se chystá podnik využít i v dalších státech, ve kterých bude působit. 

4.5.4.9. Struktura nákladů 

Struktura nákladů a jejich předpokládaný vývoj bude zachycen ve finančním plánu. 

Odvíjí se hlavně od množství předpokládaných objednávek ročně. Jelikož 

nejnákladnější položky jsou spojeny s nákupem zboží. Zisk bude rozdělený mezi 

společníky rovným dílem. V období expanzí budou největší náklady spojené 

s propagací. Náklady na zřízení prodejny a její provoz pak představují samotnou 

kategorii. 
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4.5.5. Marketingový plán 

Podnikovou strategií firmy je uspokojování potřeb zákazníků prostřednictvím široké 

nabídky sortimentu, jeho kvality a dostupnosti. Tyto skutečnosti bude podporovat právě 

marketingový plán firmy, který v následující části popíšeme pomocí prvků 

marketingového mixu. 

4.5.5.1. Produkt 

Vzhledem k formulované strategie, bude pro nás právě produkt představovat stěžejní 

část marketingového mixu. Následující sortiment bude určen pro první rok činnosti 

podniku a následně doplněn o některé další sporty. Pro přehlednost jsou jednotlivé 

položky v následující tabulce rozděleny do prolínajících se kategorií ve stejné podobě, 

jakou bude mít i budoucí webová filtrace.  

Tabulka 10 - Sortiment podniku 

Kategorie Počet produktů 

Dle pohlaví/věku 

Muži 1797 

Ženy 23 

Chlapci 269 

Dívky 85 

Pro všechny 222 

Kopačky 

Lité 385 

Se šrouby 15 

Vybavení 

Ochrana a doplňky 60 

Chrániče brady 95 

Mřížky 242 

Balóny 30 

Rukavice 301 
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Helmy 60 

Smíšené vybavení 27 

Chrániče na zuby 110 

Ramena a chrániče na tělo 70 

Vizory a nářadí 20 

Tréninkové pomůcky 16 

Oblečení 

Bundy 17 

Dresy 133 

Kalhoty 117 

Trika a svršky 156 

Kraťase 57 

Ponožky 169 

Mikiny 44 

Doplňky 

Opasky 24 

Náramky a potítka 31 

Čepice 23 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkem tedy disponujeme 2369 položkami zahrnujících nejznámější a nejpopulárnější 

značky v odvětví jakou jsou Nike, Under Armour, Schutt, nebo Adidas. Vzhledem 

k online propojení produktového feedu bude tato nabídka vždy aktuální. 

Detail produktu 

Disponovat velkou nabídkou je samozřejmě velice atraktivní, abychom ale 

potencionálního zákazníka utvrdili v jeho nákupním rozhodnutí, je nutné mu zároveň 

poskytnou všechny potřebné informace o vybraném produktu. Další výhodou, kterou 

přináší obsáhlé informace k prodávanému zboží, je optimalizace stránek pro webové 

vyhledávače, čímž dosáhneme i větší návštěvnosti. 
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a) Fotografie 

Jako hlavní poutač pozornosti, je již dnes nutností disponovat kvalitními 

fotografiemi produktů. V našem případě užijeme přímo galerii dodavatele. 

b) Detail 

Tato část zahrnuje detailní popis produktu, užitkových vlastností a použitých 

materiálů. Jejich souhrn máme již dostupný v angličtině. 

c) Rozměry 

V této sekci bude umístěna tabulka velikostí a nákresy jejich umístění na siluetě 

pro upřesnění. Je velice nutné v této části dbát na přesné informace a 

minimalizovat tím tak procento vráceného zboží z důvodů nevhodných rozměrů. 

Nutný bude také přepočet odlišného metrického systému. 

d) Dodání a vrácení zboží 

Zde zákazník nalezne jak platební podmínky, tak možnosti dodání a upřesnění 

v případech vráceného a reklamovaného zboží. Počítá se zde se skutečností, že 

zákazníkům náleží nárok vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu. 

e) Hodnocení 

Tato oblast je mnohdy rozhodující v rámci nákupního procesu. Pokud je náš 

spotřebitel nerozhodný, mnohdy dá především na dostupné recenze. Mimo 

srovnávacích nástrojů, je vhodné mít právě vlastní hodnocení přímo u daného 

produktu a zabránit tak zákazníkovi, aby opouštěl naše stránky pro nalezení 

hodnocení jinde. 

f) Otázky a odpovědi 

Pokud nestačí recenze nebo zde panuje nějaká další nesrovnalost, sekce otázky a 

odpovědi dává jednoduchou a rychlou možnost klást na daný produkt dotazy. 

Opět tak minimalizujeme cestu a strávený čas zákazníka například při psaní 

mailu nebo volání, které by si také mohl během procesu rozmyslet. Na tuto 

rubriku je stěžejní rychle reagovat. V opačném případě by měla negativní dopad 

a od nákupu by mohla i odrazovat. 
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4.5.5.2. Cena 

Při stanovení budeme vycházet z kombinace dvou přístupů. Hlavní propočet bude 

stanoven na základě nákladů. Jakmile zjistíme skutečnou hodnotu nákladů na určitý 

druh zboží, stanovíme marži. Tato marže se bude lišit pro jednotlivé značky a druhy 

zboží a bude odvozena na základě prostoru, který nám poskytuje konkurence. Celý 

proces bude automatizovaný, ale s dodatečnou potřebou aktualizací a reakcí na změny 

na trhu. Online ceník od dodavatele bude tedy aktualizovaný každý den, přepočtený na 

potřebnou měnu a vynásobený danou marží pro určitou značku a druh zboží. 

Příklad stanovení marže: 

Pro náš příklad zvolíme zboží, které je shodně k dostání z USA, EU i ČR. Jedná se o 

rukavice pro americký fotbal značky Nike, řada Vapor Jet 4, pro muže. 

Tabulka 11 - Pořizovací cena 

Velkoobchodní cena rukavic 32 USD 

Poštovné do ČR/KS 13,3 USD 

DPH (21%) 6,72 USD 

Přepočet do CZK  52 USD / 1315 CZK 

Náklady v celním řízení/KS 50 CZK 

Celkový náklad 1365 CZK 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Následně monitorujeme ceny konkurence v ČR a EU. V tomto konkrétním případě je 

cena rukavic na českém trhu 1785 Kč + 150 Kč poštovné. Cena na evropském trhu pak 

v přepočtu odpovídá 1990 Kč (zahrnuté poštovné). 

Je nutné dodat, že oba vybrané e-shopy nabízí velmi malé množství velikostí daných 

rukavic, a ještě méně barevných variant. Pokud tedy v souladu s firemní strategií 

nebudeme nutně volit bezkonkurenčně nejmenší cenu, zvolíme v tomto případě 

obdobnou cenu jako náš český konkurent, tedy 1780 Kč. Z předchozího výpočtu plyne, 

že marže na tomto produktu bude 23,3 %. Následně se takto zvolená marže aplikuje na 
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všechny nabízené rukavice značky Nike. Za tedy stejnou cenu získá podnik u tohoto 

produktu konkurenční výhodu v počtu nabízených velikostí a barevných provedení. 

Identický postup aplikujeme i u dalších kategorií zboží a značek. V případech kde 

nebude možnost konkurenčního srovnání cen, odvodíme marži kvalifikovaným 

odhadem. 

4.5.5.3. Distribuce 

Plánování logistické koncepce 

Celý koncept je plánován s ohledem na minimalizace nákladů, času a náročnosti 

Vytvoření nové objednávky 

1) Zpracování objednávky na e-shopu 

Celý proces je uveden do oběhu transakčním emailem, který obdrží jednak 

zákazník jako potvrzení objednávky, ale i firma, pro její zavedení do interního 

systému. Jakmile počet objednávek překročí určité stanovené množství, provede 

zaměstnanec export poptávaného zboží pro objednání. 

2) Objednání u dodavatele 

Vzhledem k jedinému dodavateli je proces objednání poměrně jednoduchý a 

časově nenáročný. Objednávka bude ještě ten den zpracována přímo na 

webovém portálu dodavatele a zboží tak můžeme očekávat do 4 pracovních dnů. 

3) Celní řízení 

Celní řízení má na starosti oddělení 23 celní - poštovní styk Celního úřadu Praha 

Ruzyně, které je určeno k odbavování poštovních zásilek přicházejících ze zemí 

mimo území Evropské unie [34]. Pro urychlení celního řízení je možné podat 

žádost o elektronické oznámení o příchodu zásilek ze zahraničí. Jedná se o 

urychlení klasického avizování prostřednictvím doporučeného dopisu a jeho 

podobu nalezneme v příloze [35].  

4) Příjem zboží 

Protože Česká Pošta nabízí poměrně velké usnadnění v podobě zastoupení u 

celního řízení po předání plné moci, je jen logické si tohoto dopravce zvolit pro 

přepravu zboží směrem na náš sklad. Pro tuto část předpokládáme 2 pracovní 

dny. 
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5) Balení a doprava k zákazníkovi 

Pro dodatečné balení budeme využívat vlastní kartonové krabice ve třech 

základních rozměrech: 

- 200x150x100 (2,60 Kč/ks); 

- 300x200x100 (4,34 Kč/ks); 

- 300x240x200 (6,93 Kč/ks); 

Dále obálky: 

- 175x255 (1,58 Kč/ks); 

- 320x455 (4,65 Kč/ks); 

Bublinkové fólie 

- 500 mm (240 Kč) 

Všechny rozměry jsou uváděny v milimetrech a odebírány od firmy Eobaly.cz [36]. 

Ekonomika logistických procesů 

Ve fázi nákupu zboží rozlišujeme dvě cenové hranice objednaného zboží: 

• Do 150 EUR 

• Nad 150 EUR 

Uvedené částky představují vlastní hodnotu zboží, bez poštovného a pojištění. Od 1. 4. 

2011 vstupuje v platnost Zákon o DPH, který snižuje bezdaňový limit ze stávajících 150 

EUR na 22 EUR (bezcelní limit zůstává nezměněn, tj. 150 EUR). Pokud tedy v naší 

objednávce nepřekročíme hodnotu 150 EUR, nebude nám vyměřeno clo (cca 10%) ale 

pouze DPH (21%). V opačném případě nám vzniká povinnost zaplatit obě zmíněné 

[37]. 

Dalším nákladem je poštovné do ČR, které si účtuje dodavatel. Tato částka začíná na 40 

USD a navyšuje se s objemem objednaného zboží. Náklady na objednávku se tedy mění 

v závislosti na hodnotě jeho zboží viz následující tabulka: 
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Tabulka 12 - Náklady na objednávku v závislosti na jejím objemu 

Hodnota 

zboží 
150,00 USD 250,00 USD 500,00 USD 

Poštovné 40,00 USD 70,00 USD 140,00 USD 

Clo osvobozeno 25,00 USD 50,00 USD 

DPH 31,50 USD 52,50 USD 105,00 USD 

Náklady 

celkem 
71,50 USD 147,50 USD 295,00 USD 

% podíl 48 % 59 % 59 % 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z tabulky lze poměrně jasně vidět, že „nejvýhodnější“ bude na počátku činnosti držet 

objemy objednaného zboží pod 150 USD. Každopádně velký význam má v této 

kalkulaci radikálně se navyšující poštovné, účtované dodavatelem. Tato položka by 

měla být budoucím předmětem vyjednávání a snahy o stanovení individuálních 

podmínek v průběhu činnosti. 

Poslední náklad, který při nákupu vstupuje do kalkulace je poplatek za vyměření cla a 

zastoupení v celním řízení. Tato částka nepřekračuje 200 Kč a zahrnuje i dopravu 

směrem k nám. Cena za dopravu směrem k zákazníkovi se odvíjí od hmotnosti balíčku, 

typu dodání a doplňkových služeb: 

Tabulka 13 - Ceník dodání zásilky ČP 

Váha (kg) 
Balík do ruky 

(Kč) 

Balík na poštu 

(Kč) 

2 106 89 

3 115 96 

5 123 105 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ceny jsou uvedeny bez DPH a vychází z ceníku služeb České Pošty [38]. Mezi další 

běžně využívané služby patří: 

- Dobírka (14 Kč); 

- Dodání do vlastních rukou (8 Kč); 

- Bezdokladová dobírka (30 Kč); 
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- Prodloužení úložné doby (15 Kč); 

Náklad na odeslání běžné objednávky tedy můžeme odhadnout na 146 Kč (2kg + 

bezdokladová dobírka + balící materiál). 

4.5.5.4. Propagace 

V rámci propagace budeme nejdříve vycházet z provedeného průzkumu trhu. Našim 

cílovým zákazníkem jsou aktivní hráči amerického fotbalu, působící v některém 

z českých klubů. Největší věková zastoupení jsou od rozmezí 20-26 a 27-35 let. Jedná 

se tedy o skupinu lidí, pro které již internetové nakupování nepředstavuje nic jiného než 

zavedenou rutinu. O to podstatnější pro nás bude vhodně zvolená propagace.  

Webové stránky a jejich optimalizace 

Součástí business strategie podniku je uživatelsky přívětiví, graficky decentní a 

propracovaný e-shop. Tyto prvky ovšem zaberou podstatnou dávku času a příprav. 

Řešení tedy nalezneme ve službě od firmy Wix.  Jedná se o přední platformu na bázi 

cloudového řešení s miliony uživatelů po celém světě. Umožňuje nám jednoduché 

vytvoření vlastních webových prezentací. Wix nabízí více než 200 aplikací, SEO 

optimalizaci, zasílání newsletterových kampaní, nastavené platební procesy, a 

především velice jednoduchý systém tvorby “drag and drop“. Celý web tak zvládne 

vytvořit téměř každý, bez nutných znalostí programování. V nabídce je také zdarma 

velká spousta šablon a galerií. Zajištěná je i responzivita, která je v dnešní době při 

velké spoustě zařízení a operačních systémů nepostradatelná. 

Služeb společnosti Wix je v plánu využívat první rok činnosti. Platba bude provedena 

jednorázově na celý rok dopředu. Jedná se o balíček eCommerce za 5300 Kč a zahrnuje 

následující služby: 

 

• Doména na rok zdarma; 

• 2 prémiové aplikace (formuláře, 

optimalizace); 

• Propojení vlastní domény; 

• 10 GB měsíčně pro přenos dat; 

• 20 GB úložného prostoru; 

• Prémiová podpora; 

• Bez vložených reklam; 

• Vlastní ikona stránek; 

• E-shop.
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Souběžně bude firma vyvíjet vlastní šablonu na dostupném redakčním systému, který 

bude představovat dlouhodobé řešení. Pro tyto účely bude nutné využití služeb 

externího IT specialisty.  

Pro podporu návštěvnosti a tím navyšování tržeb, je z hlediska webu v plánu 

konzistentní přidávání článků, popisů produktů a produktových videí v návaznosti na 

výsledky analýz nejhledanějších klíčových slov. Dále bude podnik dbát na důkladné 

tagování všech svých stránek a marketingových kanálů v rámci bezplatného nástroje 

Google Analytics. Tento analytický nástroj nám umožní lépe pochopit chování našich 

spotřebitelů a vyhodnocovat efektivitu jednotlivých kanálů. Poskytne nám i podklady 

pro analýzu poptávky a tím budoucí tvorbu skladové zásoby. 

 

Affiliate marketing 

Od začátku naší činnosti plánujeme využít partnerského programu, který náš dodavatel 

nabízí. Eastbay využívá vlastní affiliate platformu, díky čemuž nevyžaduje žádný 

poplatek z transakcí. Tím pádem účast v jejich programu nám pouze přináší procenta 

marže navíc. Neboli, z každého nákupu od dodavatele, generujeme stanovené procento 

(běžně v rozmezí 3-7%) na účet. Z naší strany je pouze nutné splňovat podmínky 

spolupráce. 

CRM a Mailing 

Od počátku činnosti, tedy spuštění chodu webových stránek, bude budována databáze 

kontaktů. Shromažďovány budou e-mailové kontakty prostřednictvím registrovaných 

uživatelů, neregistrovaných objednávek a dobrovolných přihlášení k odběru novinek 

(subscribe). Ve všech uvedených případech bude podnik využívat “double opt in“, tedy 

vyžádané dodatečné potvrzení odběru zasláním potvrzujícího mailu. Umožníme si tak 

kdykoliv dokázat legálnost získání databáze a zároveň nebudeme maily obtěžovat ty, 

které o to nestojí. Usnadníme si tak i podmínky GDPR, které budou uplatněny pro EU v 

polovině roku 2018. 

Pomocí systému Wix, navrhneme jak registrační, tak všechny transakční formy mailů. 

Dále budeme vytvářet e-mailové kampaně s frekvencí 1 týdne a rozesílkou pouze na 
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aktivní část databáze, pro kladnou reputaci domény. V rámci CRM projektů plánujeme 

rozesílat reaktivační kampaně zákazníkům, kteří již delší dobu (tedy více jak jeden rok) 

neprovedli žádnou transakci. Wix nám prozatím zajistí jak rozesílku, tak responzivitu 

vytvořených mailů, každopádně zatím nemáme prověřenou jeho doručitelnost. V rámci 

dlouhodobého řešení bude zvážena jiná alternativa i pro e-mail marketing. 

PPC kampaně 

Tuto formu oslovení nepovažujeme za nutnou z počátku činnosti, naopak její hlavní 

vytížení bude spojeno s nárůstem působnosti, a především s expanzí na zahraniční trhy. 

Odsunutí aktivace služeb Pay per click o cca 1 rok, nám umožní nasbírat dostatečné 

množství informací, které v tomto kanálů následně využijeme (z jakých zdrojů plyne 

návštěvnost, přes která klíčová slova apod.) Oslovení zahraničních trhů se již ale bez 

této části výkonnostního marketingu neobejde. V plánu je implementace Google 

AdWords a Sklick od společnosti Seznam. 

Sociální sítě 

Facebook, Instagram nebo Snapchat. Každá z těchto sociálních sítí bude námi aktivně 

využívána již od počátku činnosti. Cíl tohoto kanálu bude ovšem mírně odlišný. Místo 

snahy o oslovení nových zákazníků zde budeme rozvíjet brand a image firmy. Naši 

následníci zde budou informování o nejnovějších produktech, akcích, soutěžích a 

dárcích, sdílet produktová videa a nejzásadnější novinky z české i zahraniční scény 

amerického fotbalu. Pro tyto účely bude založen i vlastní youtube kanál. 

Spolupráce a sponzoring 

Jak už bylo uvedeno ve výčtu příležitostí, velký potenciál má podnik v přímém oslovení 

jednotlivých klubu a navázání dlouhodobé spolupráce. Trh s českými hráči není obecně 

příliš objemný, o to víc si nemůžeme dovolit tyto hráče nechat nakupovat u konkurence. 

Dalším významným podnětem pro spolupráci je fakt, že každý klub jednou do roka 

pořádá nábory a rozšiřuje své týmy mužů, žen i juniorů o nováčky. Právě tito nováčci 

potřebují kompletní vybavení, a protože se mnohdy hned neorientují v nabídce, bude 

pro nás velkým přínosem, pokud je již zkušení hráči sami nasměrují k nám. Konkrétní 

podmínky spolupráce mohou obsahovat 10% slevu na celý sortiment, popřípadě 

tréninkové vybavení pří ročním nákupu nad určitou hodnotu. Zde je ale potřeba 

vycházet z prostoru, který nám celkově udá marže na našich produktech. 
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Dalším krokem, jak se v daných kruzích zviditelnit, je stát se oficiálním partnerem 

jednoho z klubů. S velkou pravděpodobností se bude jednat o brněnský tým. Jejichž 

členům bude umožněno zboží objednávat za nákupní cenu. Výměnou bude na domácích 

zápasech náš podnik hlášen jako partner, bude zviditelněn reklamními plachtami a také 

mu bude umožněno navrhnout týmová trika zahrnující logo naší společnosti. Tento 

způsob oslovení je efektivní zejména z důvodu, že se jednotlivé zápasy natáčejí a video 

reportáže ze zápasů včetně rozhovorů jsou publikovány na youtube týdenících nebo 

v televizi na stanici ČT1 pod názvem magazín Touchdown. Jejich sledovanost není 

zatím závratná, ale umožňuje nám přesně zaměřit náš cílový segment. Samozřejmě 

reklamu zaregistrují i protihráči z hostujícího týmu. 

4.6. Finanční plán 

V této části se budeme zabývat náklady spojenými jak se založením podniku, tak s jeho 

provozem v prvních 3 letech od zahájení činnosti. Začátek podnikání bude poněkud 

strnulý, jelikož díky absenci zásob, není nutná veliká počáteční investice. Tento postup 

volíme hlavně vzhledem k nedostatku zkušeností v praxi. Základní kapitál, vložený z 

vlastních prostředků, bude v hodnotě 100 000 Kč a bude krýt právě náklady na založení 

a počáteční fázi podniku. 

Dosáhne-li firma plánovaného stupně vývoje, využije pro svoji expanzi úvěru u Moneta 

Money Bank ve výši 500 000 Kč. Doba splatnosti uvažovaného úvěru je 72 měsíců 

s měsíční splátkou 8 263 Kč a úrokovou sazbou 5,9 % p.a. 

 

4.6.1. Zakladatelský rozpočet 

Jelikož se jedná o založení nového podniku, nemáme k dispozici žádná historická data, 

ze kterých bychom mohli v této části vycházet. Proto pro náš výpočet zvolíme metodu 

odhadu bez předloh "zero-based budgeting“. Výčet jednotlivých položek zaznamenává 

následující tabulka. 
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Tabulka 14 - Zakladatelský rozpočet 

Výdaje – Založení firmy Kč 

Založení S.R.O. 8 000 

Účetní systém 2 000 

Zřízení e-shopu + domény na rok (Wix) 5 300 

nákup alternativních domén 700 

Celkem 16 000 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.6.2. Předpokládané tržby 

Při stanovení předpokládaných tržeb vycházíme jednak z provedeného marketingového 

výzkumu a zároveň z vlastních zkušeností z pozice spotřebitele. 

Reálná varianta 

V roce 2017 je v ČR 2095 registrovaných hráčů. Jejich počet vykazuje v posledních 

letech meziroční nárůst cca 15 %. Což odpovídá výsledkům průzkumu, kdy 17,58 % 

uvedla, že tento sport hraje prvním rokem. Rozdíl v hodnotách může představovat počet 

hráčů, kteří tentýž rok s americkým fotbalem skončili.  

Dalším výsledkem je průměrná hodnota nákupu za vybavení ročně. Kdy převažuje 

rozmezí 2500–5000 Kč. Pro výpočet budeme tedy uvažovat částku 3750 Kč. Abychom 

stanovili podíl trhu, který dokážeme úspěšně oslovit, vyjdeme z výsledků otázky o 

spokojenosti současné nabídky dostupných prodejců. Kde ponecháme pouze procenta 

nespokojených a velmi nespokojených. Výsledkem bude 45,38 % tázaných.  

 

Optimistická a pesimistická varianta 

V pesimistické variantě zvolíme meziroční růst počtu hráčů na 5 % a pokles průměrné 

hodnoty objednávky na 3250 Kč. Pro optimistickou variantu budeme uvažovat i části 

trhu, která byla s nynějším sortimentem spokojena průměrně (73,9 %). Započteme 

meziroční růst trhu (15%) a zvýšenou hodnotu průměrné objednávky na 4000 Kč.  
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Tabulka 15 - Plánované tržby 

Rok: 
Počet 

hráčů: 

Pesimistická 

varianta: 

Počet 

hráčů: 

Reálná 

varianta: 

Počet 

hráčů: 

Optimistická 

varianta: 

2018 2095 3 089 810 Kč 2095 3 565 166 Kč  2095 6 192 820 Kč 

2019 2200 3 244 670 Kč 2770 4 713 848 Kč 2770 8 188 120 Kč 

2020 2310 3 406 903 Kč 3185 5 420 073 Kč 3185 9 414 860 Kč 

Celkem  9 741 383 Kč  13 699 087  23 795 800 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Provize z partnerského programu není zatím pevně stanovena, ale běžně se pohybuje 

okolo hranice 5 %. Tuto hodnotu budeme pro své kalkulace využívat i my. Jedná se o 

provizi 5 % z nákladů na zboží. 

Tabulka 16 - Affiliate provize 

Affiliate provize 

Rok: 

Pesimistická 

varianta: 

Reálná 

varianta: 

Optimistická 

varianta: 

2018 
123 592 Kč 136 724 Kč  237 495 Kč 

2019 
129 787 Kč 180 776 Kč 307 055 Kč 

2020 
136 276 Kč 207 860 Kč 343 642 Kč 

Celkem 
389 655 Kč 525 360 Kč 888 182 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.6.3. Předpokládané náklady 

Podle oblasti jejich vzniku, rozdělíme náklady na následující části. Náklady na zřízení 

(zpracovány v zakladatelském rozpočtu), náklady na nákup zboží (oběžný majetek), 

mzdové náklady, náklady na zřízení prodejny a náklady na splacení bankovního úvěru. 
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Oběžný majetek 

Pro predikci nákladů budeme vycházet jednak z předpokládaných tržeb a jednak 

z propočtené marže. V reálné variantě se budeme držet reálně propočtené marže 

v marketingovém plánu (23,3%) a budeme předpokládat její neměnný vývoj. 

V pesimistické variantě se předpokládá její nižší hodnota zapříčiněná nákladnějším 

sortimentem. Optimistická hodnota pak bere v potaz variantu nově dohodnutých 

cenových podmínek s dodavatelem v návaznosti na roční obraty. 

Tabulka 17 - Předpokládané náklady na nákup zboží 

Rok: 
Průměrná 

marže 

Pesimistická 

varianta: 

Průměrn

á 

marže: 

Reálná 

varianta: 

Průměr

ná 

marže: 

Optimistická 

varianta: 

2018 20 % 2 471 848 Kč 23,3 % 2 734 482 Kč  23,3 % 4 749 893 Kč 

2019 20 % 2 595 736 Kč 23,3 % 3 615 521 Kč 25 % 6 141 090 Kč 

2020 20 % 2 725 522 Kč 23,3 % 4 157 196 Kč 27 % 6 872 848 Kč 

Celkem  7 793 106 Kč  10 507 199 Kč  17 763 831 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mzdové náklady 

Podnik bude zaměstnávat pouze jednoho IT specialistu v rámci vývoje webu a 

technické podpory procesů. Jehož hrubá měsíční mzda bude 20 000 Kč. 
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Tabulka 18 - Mzdové náklady 

IT specialista 

Rok: Hrubá mzda ZP a SP Celkem 

2018 240 000 Kč 81 600 Kč 321 600 

2019 240 000 Kč 81 600 Kč 321 600 

2020 240 000 Kč 81 600 Kč 321 600 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Bankovní úvěr 

Ve druhém roce podnikání zvolíme střednědobý úvěr v hodnotě 500 000 Kč na 6 let 

s roční úrokovou sazbou 5,9 % p.a. První rok splácení můžeme vidět v následující 

tabulce. 

Tabulka 19 - Bankovní úvěr: 1 rok 

rok měsíc 
počáteční 

hodnota 
splátka úrok úmor 

konečná 

hodnota 

1 

1 500000 8263 2458 5805 494195 

2 494195 8263 2430 5833 488362 

3 488362 8263 2401 5862 482501 

4 482501 8263 2372 5891 476610 

5 476610 8263 2343 5920 470691 

6 470691 8263 2314 5949 464742 

7 464742 8263 2285 5978 458764 

8 458764 8263 2256 6007 452757 

9 452757 8263 2226 6037 446720 

10 446720 8263 2196 6066 440653 

11 440653 8263 2167 6096 434557 

12 434557 8263 2137 6126 428431 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



77 

 

Celková sumarizace ročních splátek je obsažena v následující tabulce. Přeplatek činí 

94 926 Kč. Roční splátka je 99 156 Kč. 

Tabulka 20 - Bankovní úvěr: Celkový přehled 

rok 
počáteční 

hodnota 
úrok úmor 

konečná 

hodnota 

1 500000 27585 71570 428431 

2 428431 23246 75907 352523 

3 352523 18644 80511 272014 

4 272014 13764 85390 186624 

5 186624 8587 90567 96057 

6 96057 3098 96057 0 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady na zřízení prodejny 

Ve třetím roce činnosti je na plánu zřídit prodejnu. Odpovídající potřebám bude prostor 

100 m2. Průměrně se tyto obchodní prostory v blízkosti centra Brna pohybují na hranici 

20 000 Kč za měsíční pronájem včetně inkasa. Výčet všech provozních nákladů ukazuje 

následující tabulka: 

Tabulka 21 - Zřízení prodejny 

Druh Náklad/měsíc Náklad/rok 

Nájem 20 000 Kč 240 000 Kč 

Vybavení - 200 000 Kč 

Hardware - 40 000 Kč 

Telefon + Internet 1000 Kč 12 000 Kč 

Pojištění 1 200 Kč 14 400 Kč 

Ostatní 1000 Kč 12 000 Kč 

Celkem 23 200 Kč 518 400 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pokud vyloučíme zřízení vybavení nové prodejny, dostaneme její odpovídající částku 

ročních provozních nákladů, tedy 318 400 Kč ročně a 26 533 Kč měsíčně. 

Náklady na propagaci 

Protože nejsme úplně schopni stanovit dopředu náklady na PPC kampaně zahájené 

v druhé roce činnosti. Určíme pro ně měsíční rozpočet 10 000 Kč ve druhém roce 

20 000 Kč ve třetím roce. Roční rozpočet tedy činí 120 000 Kč a 240 000 Kč. 

Mailingové kampaně jsou účtovány v rámci platformy. 

Celkové náklady 

Následující tabulka zaznamenává celkový přehled nákladů v prvních 3. letech působení 

podniku pro pesimistickou, reálnou i optimistickou variantu. 

Tabulka 22 - Celkové náklady 

Rok: 
Pesimistická 

varianta: 

Reálná 

varianta: 

Optimistická 

varianta: 

2018 2 809 448 Kč 3 072 082 Kč  5 087 493 Kč 

2019 3 045 336 Kč 4 065 121 Kč 6 590 690 Kč 

2020 3 912 678 Kč 5 344 352 Kč 8 060 004 Kč 

Celkem 9 767 462 Kč 12 481 555 Kč 19 738 187 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nyní můžeme sestavit zjednodušený přehled příjmů a výdajů podniku pro první 3 roky 

činnosti. Je nutné připomenout, že příjmy roku 2020 jsou navýšeny o čerpání úvěru a 

náklady o jeho splácení. 

 



79 

 

Tabulka 23 - Přehled příjmů a výdajů podniku 

 

2018 2019 2020 

Pesimistická varianta 

PS 100 000 Kč 503 954 Kč  833 075 Kč 

Příjmy 3 213 402 Kč 3 374 457 Kč 4 043 179 Kč 

Výdaje 2 809 448 Kč 3 045 336 Kč 3 912 678 Kč 

KS 503 954 Kč 833 075 Kč 963 576 Kč 

 Reálná varianta 

PS 100 000 Kč 729 808 Kč 1 559 311 Kč 

Příjmy 3 701 890 Kč 4 894 624 Kč 6 127 933 Kč 

Výdaje 3 072 082 Kč 4 065 121 Kč 5 344 352 Kč 

KS 729 808 Kč 1 559 311 Kč 2 342 892 Kč 

 Optimistická varianta 

PS 100 000 Kč 1 442 822 Kč 3 347 307 Kč 

Příjmy 6 430 315 Kč 8 495 175 Kč 10 258 502 Kč 

Výdaje 5 087 493 Kč 6 590 690 Kč  8 060 004 Kč 

KS 1 442 822 Kč 3 347 307 Kč 5 545 805 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z uvedeného přehledu vidíme, že v rámci pesimistické varianty je úvěr pro zřízení 

prodejny poměrně nutnou záležitostí, samofinancování by mohlo podnik vést do ztráty. 

Pro reálnou variantu je volba samofinancovat novou prodejnu dostupná i s rezervou. 

Zde je ale nutné zvážit alternativní investice (například do skladových zásob). Při 

optimistické variantě je úvěr 500 000 Kč poměrně zbytečný. Podnik může zvážit úvěr 

větší hodnoty k podpoře expanze nebo cizí kapitál vynechat úplně. Detailnější rozbor 

jednotlivých položek v souhrnné podobě představují následující tabulky cash-flow pro 

všechny tři uvažované varianty. 
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Cash Flow 

 

Obrázek 10 - CF: pesimistická a optimistická varianta 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 11 - CF: reálná varianta 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.7. Analýza rizik 

4.7.1. Identifikace a popis rizik 

V následující tabulce je uveden seznam rizik, ohrožující náš podnik. 

Tabulka 24 - Seznam rizik 

Seznam rizik 

Charakter rizika 
Pravděpodobnost 

výskytu (1-5) 
Popis rizika 

Závislost na 

jednom 

dodavateli 

Jistá (5) 

Vzhledem k absenci jiných dodavatelů, mají 

náhlé změny podmínek či dokonce ukončení 

spolupráce ze strany dodavatele pro náš podnik 

existenční dopady. 

Vliv měnových 

kurzů 
Jistá (5) 

Plánujeme se zabývat importem zboží z USA. 

Především tedy změny kurzu CZK/USD 

ovlivní naši cenotvorbu přímo. 

Nezájem o zboží Pravděpodobná (4) 

Zde mluvíme především o počátku činnosti, 

kde je velmi pravděpodobné, že zboží nepůjde 

na odbyt bez řádné propagace 

Nedostatečný 

objem trhu 
Možná (3) 

V celé práci se vychází z rostoucího trendu 

daného sportu v ČR/EU. Tento trend se ale 

může změnit a ovlivnit tak plány a chod 

podniku. 

Nedostatek 

Finančních 

zdrojů 

Možná (3) 

Velké procento vrácených objednávek může 

dostat firmu zpočátku působení do finančních 

potíží. 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.7.2. Analýza rizik 

V následující tabulce č. 6 je ohodnocená stupnice závažnosti dopadů realizace rizik. 

Tabulka 25 - Závažnost dopadů rizik 

Bodové hodnocení Závažnost důsledku 

1 Zanedbatelná 

2 Malá 

3 Střední 

4 Významná 

5 Katastrofální 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nyní můžeme provést klasifikaci rizik podle pravděpodobnosti jejich výskytu a 

závažnosti dopadů na podnik. 

Tabulka 26 - Klasifikace rizik 

Číslo 

rizika 
Charakteristika rizika Pravděpodobnost výskytu 

Závažnost 

důsledku 

Hodnocení 

rizika 

1 
Závislost na jednom 

dodavateli 
5 3 15 

2 Vliv měnových kurzů 5 2 10 

3 Nezájem o zboží 4 3 12 

4 Nedostatečný objem trhu 3 4 12 

5 
Nedostatek Finančních 

zdrojů 
3 3 6 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



83 

 

4.7.3. Hodnocení a návrh opatření 

 
Tabulka 27 - Hodnocení rizik 

 Závažnost důsledků 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Zanedbatelná 

(1) 

Malá 

(2) 

Střední 

(3) 

Významná 

(4) 

Katastrofální 

(5) 

Jistá (5)   R1   

Pravděpodobná (4)  R2 R3   

Možná (3)   R5 R4  

Nepravděpodobná (2)      

Vzácná (1)      

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z tabulky hodnocení rizik nám vyplývá, že pouze změny kurzu pro nás představují 

střední hodnotu rizika, ostatní uvedená rizika jsou hodnotově shodně vysoká. 

Návrhy a opatření 

Z pohledu hodnocení rizika má nejvyšší hodnotu právě závislost na jednom dodavateli 

(R1). Zde ale především vycházíme z nedostatku zkušeností a sjednaných podmínek. A 

vzhledem k dobré reputaci, dlouhé historii a množství nabízených služeb, jsou tato 

rizika pro podnik zatím přijatelná. 

Shodně dopadla rizika R4 a R3. Opatření, které může podnik zavést proti 

nedostatečnému tržnímu potenciálu, je rozšíření sortimentu o dodatečné sporty, již 

uvedené v příležitostech SWOT analýzy. Počáteční nezájem o zboží lze stimulovat, 

kromě tradičních kanálů výkonnostního marketingu, například i klasickým katalogovým 

prodejem, směřovaným přímo do jednotlivých týmů. Čerpáním bankovního úvěru, nebo 

jinou formou cizího kapitálu, pak dokážeme předejít riziku R5, které se taktéž zařadilo 

mezi vysoké hodnoty. 
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4.8. Plán realizace 

Následující tabulky zachycují harmonogram implementace jak popisně, tak graficky. 

Oficiální zahájení činnosti pak začíná k 1. 1. 2018. 

Tabulka 28 - Plán realizace 

Pořadí Aktivita Doba trvání Období 

1 
Zpracování BM a 

podnikatelského plánu 
7 měsíců listopad 2016 - květen 2017 

2 Marketingový průzkum 3 měsíce listopad 2016 - leden 2017 

3 Založení S.R.O. 1 den 1. 9. 2017 

4 
Registrace domén a výběr 

platformy 
1 den 1. 9. 2017 

5 Výběr a optimalizace šablony 4 měsíce 1. 9. 2017 – 1. 1. 2018 

6 Vývoj webu Neurčitá 1.9.2017 - neurčito 

7 Oficiální spuštění E-shopu 1 den 1. 1. 2018 

8 
Analýza zahraničních trhů (DE, 

AT, SK, PL, HU) 
1 měsíc 1. 8. 2018 – 1. 9. 2018 

9 Návrh strategie expanze 3 měsíce 1. 9. 2018 – 1. 11. 2018 

10 Realizace zvolené strategie 2 měsíce 1. 11. 2018 – 1. 1. 2019 

11 Zahájení PPC kampaní Neurčitá 1. 12. 2018 - neurčito 

11 
Výběr vhodných prostor 

prodejny 
2 měsíce 1. 8. 2019 

12 Příprava prodejny 2 měsíce 1.10.2019 

13 Jednání o bankovním úvěru 1 měsíc 1.10.2019 

14 
Uzavření smluv (pojištění, 

internet) 
2 týdny 1.12.2019 - 15.12.2019 

15 Čerpání B. Ú. 1 den 3. 1. 2020 

16 Otevření prodejny 1 den 3. 1. 2020 

17 Zahájení splácení B. Ú. 6 let 3.1.2020-3. 12. 2025 

(Zdroj: Vlastní zpracování)
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           Obrázek 12 - Harmonogram realizace 

(Zdroj: Vlastní zpracování)
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5. Závěr 

Na začátku stojí myšlenka. Zda je nebo není realizovatelná, nám napověděl 

podnikatelský plán zpracovaný v této diplomové práci.  

Díky zpracovaným zdrojům, získaným vědomostem a odbornému vedení se mi podařilo 

navrhnout vhodnou strukturu podnikatelského plánu pro založení internetového 

obchodu Ballerz. 

Provedení jednotlivých analýz upřesnilo očekávanou situaci na trhu. PEST analýza 

nejvíce poukázala na rostoucí trend v oblasti popularity amerického fotbalu v České 

republice. Za pomocí Porterova modelu pěti sil byla především vyvozena konkurenční 

výhoda v šíři a aktuálnosti nabízeného sortimentu, která poslouží jako stavební prvek 

pro úspěšný chod podniku. Dále bylo zjištěno, že se mnou zvolené odvětví řadí pod 

poměrně atraktivní a za pomocí SWOT analýzy byly odhaleny příležitosti a hrozby, 

slabé a silné stránky, které posloužily jako podklad pro návrh jednotlivých strategií. 

Protože se jedná o provozování e-shopu, podstatná část byla věnována zvoleným 

marketingovým nástrojům. Největší hodnotu pro nás bude tvořit vracející se zákazník. 

Z tohoto důvodu bude většina finančních prostředků zaměřena především na 

personalizaci jednotlivých marketingových sdělení, ovšem s ohledem na budoucí 

platnost zákona GDPR. Neméně podstatné pro nás bude uživatelsky přívětivé, 

jednoduché, moderní a maximálně responsivní webové prostředí. Velmi dobrá znalost 

českého trhu a podrobné informace, které volně nabízí Česká asociace amerického 

fotbalu, nám do počátku poskytne efektivní datovou databázi pro nejeden marketingový 

kanál. Následné navázání spolupráce s Českými kluby představuje reálnou cestu, jak se 

stát jedničkou na místním trhu. Ve fázi plánované globalizace přesuneme velkou 

pozornost na oslovení nových zákazníků včetně jazykové optimalizace. 

Fakt, že neuvažujeme ve své činnosti o počátečních zásobách, je přijatelný díky 

současné propastné mezeře na trhu. Mluvíme tedy o roli zprostředkovatele a tím velmi 

minimalizujeme riziko spojené se založením podniku díky minimálním počátečním 

investicím. S rostoucími finančními možnostmi podniku budou ale právě zásoby jednou 
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z cílových oblastí investic. Uvažovaná skladová zásoba v budoucnu představuje pro 

Ballerz s.r.o. nástroj k upevnění pozice na trhu. 

Finanční plán byl zpracován pro optimistickou, reálnou i pesimistickou variantu. 

Pozitivní je skutečnost, že i pesimistická varianta se pohybuje v kladných číslech a 

předpovídá tedy generaci zisku. Samozřejmě všechny propočty musejí být brány 

s rezervou. Opět značnou výhodou je zde objednávání zboží přímo na popud zákazníka 

s absencí vázaných aktiv v zásobách a špatného předpovězení poptávky. Náklady 

způsobující ztrátu jsou tedy spojeny především s vráceným zbožím a zrušenými 

objednávkami v jejich průběhu. Tyto položky budou přetvářeny ve skladovou zásobu. 

Největším rizikem plynoucí z analýzy bude pro náš podnik představovat závislost na 

jednom dodavateli. Vzhledem k tomu, že je tato skutečnost spojená i s naší hlavní 

konkurenční výhodou, budeme toto riziko brát za přijatelné. Souběžně s provozem 

budeme ovšem hledat i jiné dostupné alternativy, zejména na jiném distribučním stupni.  

K plánovanému spuštění provozu dojde v rámci vypracovaného harmonogramu 

realizace 1. 1. 2018. Již během prvního roku započnou analýzy zahraničních trhů a 

strategie expanze. Třetím rokem plánujeme podpořit prodej pobočkou v Brně, jejíž 

otevření proběhne 3.1 2020. 

Popsané analýzy a skutečnosti dokládají, že založení podniku Ballerz s.r.o. je na 

základě tohoto podnikatelského plánu realizovatelné. Predikci úspěšnosti podniku 

v praxi založíme na základě tří vyvozených skutečností.  

 

Nejdůležitějším prvkem je vždy motivace. Většina teorií staví do základní motivace 

podnikání zisk. Motivace, která ale vede k dosažení úspěchu, je nabízet dokonalý 

produkt, tedy vášeň k produktu samotnému. Dalším předpokladem jsou lidé a jejich 

schopnosti, jejich spolehlivost a důvěra k nim. Za třetí pak považujeme kuráž, 

jednoduše řečeno, začít. Na prvních dvou zmíněných kritériích je založena vize 

společnosti a příkladem třetího kritéria je zpracování této práce. 
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Přílohy 

Příloha č.1: Dotazník 

 

Dobrý den, 

 

Jmenuji se Michal Rosa a jsem studentem na fakultě podnikatelské na škole VUT v 

Brně. Chtěl bych Vás touto formou poprosit o vyplnění následujícího krátkého 

dotazníku, který bude sloužit jako podklad k výzkumné části mé diplomové práce. Tato 

práce bude na téma založení malého podniku, konkrétně obchodu s vybavením pro 

americký fotbal. 

 

Dotazník je anonymní a zabere Vám nanejvýš 3 minuty. Získané údaje pak budou 

použity pouze pro výzkumné účely. 

 

Děkuji mnohokrát za spolupráci. 

 

Dotazník 

 

1) Kolik je Vám let? 

a) méně než 16 

b) 16-19 

c) 20-26 

d) 27-35 

e) 36 a více 

 

2) Do jaké kategorie spadáte? 

a) student základní školy 

b) student střední školy 

c) student vysoké školy 

d) pracuji (již bez studia) 
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e) jiné  

 

3) Jak dlouho aktivně hrajete americký fotbal? 

a) prvním rokem 

b) dva až tři roky 

c) čtyři až pět let  

d) 6 let a více 

 

4) Jak jste se o Vašem klubu dozvěděl/a? 

a) od kamaráda/kamarádky 

b) skrze reklamu (leták, internet, rádio, televize) 

c) sám sem jej vyhledal/a 

d) jiným způsobem 

 

5) Myslíte si, že je množství obchodů s vybavením pro americký fotbal v ČR 

dostatečné? 

a) ano 

b) ne 

 

6) Jak spokojeni jste se sortimentem nabízeným těmito obchody? 

a) velmi spokojen/a 

b) spokojen/a 

c) průměrně 

d) nespokojen/a 

e) velmi nespokojen/a   

 

7) Uveďte prosím, prostřednictvím kterého obchodu nejčastěji vybavení na americký 

fotbal kupujete:  

.................................................................................. 

8) Kolik korun průměrně ročně utratíte za vybavení na americký fotbal? 

a) 0-1000 Kč 

b) 1000–2500 Kč 
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c) 2500–5000 Kč 

d) 5000 Kč a více 

 

9) Uvítal(a) byste obchod s vybavením pro americký fotbal ve městě Brně? 

a) ano 

b) ne 

 

10) Přál(a) byste si u takového obchodu i možnost internetového nakupování (e-shopu)? 

a) ano 

b) ne 

 

11) Co by Vás do zmíněného obchodu nejvíce lákalo? 

a) široký sortiment 

b) slevové akce 

c) věrnostní program 

d) vstřícná obsluha 

e) možnost si zboží vyzkoušet 

f) jiné 

 

12) Čemu při nákupu vybavení pro americký fotbal, nejvíce podřizujete své rozhodnutí? 

a) kvalitě 

b) ceně 

c) dostupnosti 

d) slevám 

e) jiné 

 

13)  Jste fanouškem/fanynkou některého z týmů NFL? Pokud ano, uveďte prosím 

kterého. 

................................................................ 

 

 

Děkuji za strávený čas a vyplnění dotazníku. 
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Příloha č.2: Žádost o elektronické zasílání oznámení o příchodu zásilek 

ze zahraničí 

 

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282453/oznameni_o_prichodu_zasilek_z_ciziny.doc/cc0cd535-c943-46f5-a310-e95b59bba4c2
https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282453/oznameni_o_prichodu_zasilek_z_ciziny.doc/cc0cd535-c943-46f5-a310-e95b59bba4c2
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Příloha č.3: Plátno business modelu 

 




