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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení 

pobočky sítě s chovatelskými potřebami Zvěrokruh formou franchisy. První část bude 

zaměřena na teorii této problematiky. Následovat bude průzkum trhu a analytická část 

obsahující několik analýz, zaměřené na smysluplnost založení franchisy. Nakonec bude 

sestaven harmonogram implementace. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with a creation of a business plan to establish a new Zverokruh 

franchising branch. The first part of the thesis focuses on theory of this issues. Then 

there is a market research and a analytical part which contains several analysis that is 

focused on meaningfulness of establishing franchising branch. Finally a schedule of 

implementation is made. 

 

 

 

Klíčová slova 

Podnikatelský plán, franchisa, Zvěrokruh, SLEPT, SWOT analýza 

 

 

Key words 

Business plan, franchise, Zverokruh, SLEPT, SWOT  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

GREGAROVÁ, J. Podnikatelský plán pro založení malého podniku. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. 79 s. Vedoucí diplomové práce 

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne 14. května 2018 

……………………………… 

podpis studenta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěla poděkovat prof. Ing. Vojtěchu Korábovi, Dr., MBA za cenné 

připomínky a rady, které vedly k sepsání této práce. Dále bych ráda poděkovala Ing. Ivu 

Dupalovi z firmy za ochotu a poskytnuté informace o firmě.  



 

 

OBSAH 

 

ÚVOD ......................................................................................................................... 10 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE ...................................... 12 

1.1 Vymezení problému ...................................................................................... 12 

1.2 Cíl diplomové práce ...................................................................................... 12 

2 TEORETICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ .................................................................. 13 

2.1 Podnikání ...................................................................................................... 13 

2.2 Podnikatel ..................................................................................................... 13 

2.3 Podnikatelský plán a jeho struktura ............................................................... 14 

2.3.1 Titulní strana .......................................................................................... 15 

2.3.2 Exekutivní souhrn .................................................................................. 15 

2.3.3 Analýza odvětví ..................................................................................... 15 

2.3.4 Popis podniku ........................................................................................ 18 

2.3.5 Výrobní plán .......................................................................................... 18 

2.3.6 Marketingový plán ................................................................................. 18 

2.3.7 Organizační plán .................................................................................... 18 

2.3.8 Hodnocení rizik ...................................................................................... 19 

2.3.9 Finanční plán ......................................................................................... 19 

2.3.10 Přílohy ................................................................................................... 19 

2.4 Právní formy podnikatelské činnosti .............................................................. 19 

2.4.1 Živnost ................................................................................................... 20 

2.4.2 Podnikání právnických osob ................................................................... 20 

2.5 Elektronická evidence tržeb ........................................................................... 23 

2.6 Franchising ................................................................................................... 25 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKATELSKÉHO SEKTORU ......... 27 

3.1 Historie Zvěrokruhu ...................................................................................... 27 

3.2 SLEPT analýza .............................................................................................. 27 

3.2.1 Sociální oblast ........................................................................................ 27 

3.2.2 Legislativní oblast .................................................................................. 29 

3.2.3 Ekonomická oblast ................................................................................. 30 

3.2.4 Politická oblast ....................................................................................... 32 



 

 

3.2.5 Technologická oblast.............................................................................. 32 

3.3 Porterova analýza .......................................................................................... 32 

3.3.1 Vyjednávací vliv dodavatelů .................................................................. 32 

3.3.2 Vyjednávací vliv odběratelů ................................................................... 33 

3.3.3 Potenciální konkurenti ............................................................................ 33 

3.3.4 Hrozby substitučních výrobků ................................................................ 33 

3.3.5 Rivalita firem ......................................................................................... 33 

3.3.6 Shrnutí Porterovy analýzy ...................................................................... 35 

3.4 Dotazníkové šetření ....................................................................................... 36 

3.4.1 Shrnutí dotazníku ................................................................................... 41 

3.5 SWOT analýza .............................................................................................. 42 

4 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PRO ZALOŽENÍ MALÉHO 

PODNIKU .................................................................................................................. 43 

4.1 Založení společnosti s ručením omezeným .................................................... 44 

4.1.1 Založení společnosti s ručením omezeným ............................................. 44 

4.1.2 Potřebná povolení pro podnikání ve zvoleném oboru.............................. 45 

4.2 Titulní strana ................................................................................................. 46 

4.3 Výběr místa pro prodejnu .............................................................................. 46 

4.3.1 Prostor v centru města ............................................................................ 47 

4.3.2 Prostor v nákupním domě ....................................................................... 48 

4.3.3 Prostor v obchodním centru .................................................................... 48 

4.3.4 Vyhodnocení variant a výběr jedné z nich .............................................. 49 

4.4 Obchodní plán ............................................................................................... 50 

4.4.1 Poplatky za franchisu ............................................................................. 50 

4.4.2 Zboží...................................................................................................... 51 

4.5 Marketing ...................................................................................................... 51 

4.6 Organizační plán ........................................................................................... 53 

4.6.1 Školení zaměstnanců .............................................................................. 55 

4.6.2 Organizační struktura ............................................................................. 56 

4.7 Finanční plán................................................................................................. 57 

4.7.1 Pořizovací náklady ................................................................................. 57 

4.7.2 Mzdové náklady ..................................................................................... 59 

4.7.3 Výdaje ................................................................................................... 61 

4.7.4 Příjmy .................................................................................................... 63 



 

 

4.7.5 Cash flow ............................................................................................... 66 

4.7.6 Výkaz zisku a ztrát ................................................................................. 68 

4.8 Harmonogram implementace ......................................................................... 69 

ZÁVĚR ....................................................................................................................... 71 

POUŽITÉ ZDROJE .................................................................................................... 73 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................. 76 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................ 77 

SEZNAM GRAFŮ ...................................................................................................... 78 

SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................... 79 

 

 



10 

 

ÚVOD 

Pro sepsání mé diplomové práce jsem chtěla použít něco, co je mi blízké a co mě baví. 

Proto jsem se rozhodla spojit dvě věci, které mě zajímají – zvířata a podnikání v této 

oblasti. Také chci, abych později tuto práci mohla použít při vlastním založení malého 

podnikání formou franchisy. Proto jsem se po delším uvážení rozhodla vytvořit 

plnohodnotný plán založení franchisy sítě s chovatelskými potřebami Zvěrokruh.  

K tomuto obchodu mám velmi blízko již od 15 let, kdy jsem začala jako brigádnice pro 

firmu Sanvet, která Zvěrokruh založila, pracovat. V roce 2010 se ale společnost spojila 

se společností Samohýl, a.s. a já tak získala příležitost pracovat i v této firmě. Již 5 let 

pracuji jak přímo v prodejně Zvěrokruh, tak i v posledním roce jako členka kontrolního 

oddělení společnosti Samohýl.  

Podnikání pod již zaběhlou a známou značkou má své velké výhody. Jednou 

z největších je však menší rizikovost podnikání pod franchisorem, než si zakládat svůj 

vlastní podnik. Dále podnikání v této oblasti je dle mého potenciální, protože majitelé 

zvířat budou pro své mazlíčky nakupovat neustále. 

Tato diplomová práce se tedy bude zabývat plnohodnotným vytvořením 

podnikatelského plánu založení prodejny Zvěrokruh formou franchisy. Diplomová 

práce bude rozdělena celkem do čtyř částí. V první části bude vymezen problém a cíle, 

kterých budu chtít po sepsání diplomové práce dosáhnout. Druhá část je zaměřena na 

získání důležitých teoretických poznatků z oblasti podnikání, jako například založení 

společnosti nebo princip podnikání pod jménem franchisora. Ve třetí části bude 

představena samotná značka Zvěrokruh a budou provedeny důkladné analýzy SLEPT a 

Porterova analýza pěti sil. Dále bude sestaven a vyhodnocen dotazník, který bude 

zaměřen na efektivní skladbu portfolia zboží v nově založené prodejně. Nakonec vše 

shrnu ve SWOT analýze. Poslední a zároveň nejdůležitější částí celé mé diplomové 

práce bude samotné sestavení podnikatelského plánu založení franchisy Zvěrokruh na 

základě teoretické přípravy a důkladné analýzy okolí. V této části budou vyhodnoceny 

možnosti založení prodejny na ulici, v obchodním domě nebo obchodním centru, budou 

spočítány celkové výdaje na založení, dále budou vyčísleny i výdaje za první tři roky 

života prodejny. Budou vyčísleny jak náklady na zaměstnance, tak náklady na nákup 

zboží, franchisové poplatky a podobně. Obrat bude vyčíslen jak realisticky, tak i 
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pesimisticky a optimisticky. Žádná čísla však nebudou vymyšlena, budu se opírat o 

reálné tržby a náklady ostatních prodejen Zvěrokruhu. Nakonec všechny příjmy a 

výdaje shrnu v cashflow a výkazu zisku a ztrát. Podle toho pak bude vyhodnocena 

potenciální úspěšnost v podnikání v tomto oboru. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V této části bude vymezen problém, kterým se tato diplomová práce bude zabývat, a 

dále budou představeny cíle, jež se po sepsání bude chtít dosáhnout. 

 

1.1 Vymezení problému 

Síť s chovatelskými potřebami Zvěrokruh byla založena společností Sanvet roku 1991. 

Od té doby se velmi rychle rozrůstala a nyní má již 51 prodejen, z toho 3 jsou prodejny 

franchisové. Společnost Samohýl group, a.s, jež Zvěrokruh vlastní nyní, má 

s franchisanty velmi dobré zkušenosti a jsou pro ni výhodou a dalším zdrojem tržeb. 

Proto se společnost rozhodla o nabídku franchisové spolupráce s potenciálními 

franchisanty. 

 

1.2 Cíl diplomové práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit plnohodnotný podnikatelský plán 

založení malého podniku formou franchisy, který bude vycházet z teoretických 

poznatků, použitých analýz a průzkumu trhu. Další dílčí cíl je, aby franchisová pobočka 

byla rentabilní a konkurenceschopná. 
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2 TEORETICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ 

 

Tato část se bude zabývat teoretickým přístupem k řešení problematiky, jejíž znalost je 

nutná k sepsání této práce. Jedná se o vysvětlení pojmů jako je podnikání, podnikatel, 

podnikatelský plán a jeho struktura, formy podnikání a podobně.  

 

2.1 Podnikání 

Podnikání je podle paragrafu §420 Nového občanského zákoníku z roku 2014 

definováno jako samostatně výdělečná činnost živnostenským nebo obdobným 

způsobem prováděná samostatně podnikatelem na vlastní účet a odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. 

 

2.2 Podnikatel 

Nový občansky zákoník definuje podnikatele následovně: „Kdo samostatně vykonává 

na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným 

způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se 

zřetelem k této činnosti za podnikatele." 

Dále Nový zákoník definuje podnikatele podle paragrafů §420, §421 a §422 jako: 

 osobu uzavírající smlouvy s vlastní (obchodní, výrobní nebo obdobnou) činností 

či při samostatném výkonu svého povolání, 

 osobu jednající jménem nebo na účet podnikatele, 

 osobu, která podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, 

 osobu zapsanou v obchodním rejstříku, 

 podnikatele bez obchodní firmy jednající pod vlastním jménem při svém 

podnikání. 
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2.3 Podnikatelský plán a jeho struktura 

Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

podstatné vnitřní a vnější faktory související se zahájením podnikatelské činnosti či 

fungováním existující firmy. Podnikatelský plán konkretizuje záměry podnikatele do 

budoucna a slouží k interním účelům, zejména je však vyžadován externími subjekty 

(Veber, Srpová, 2005). 

Lze říci, že za tři hlavní skupiny uživatelů podnikatelského plánu můžeme považovat 

manažery, majitele a investory. Jeho důležitost pro ně spočívá v tom, že: 

 napomáhá při stanovení životaschopnosti podniku, 

 poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, 

 slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů, 

 slouží jako vhodný nástroj ke kontrole podnikatelských aktivit (Koráb, 

Mihalisko, 2005). 

 

Každý podnikatelský záměr by měl splňovat určité požadavky: 

 přehledný a stručný, 

 srozumitelný a jednoduchý, 

 demonstrovat výhody produktu či služby, 

 nebýt příliš optimistický (z hlediska tržního potenciálu), 

 nebýt příliš pesimistický, 

 orientovat se na budoucnost, 

 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky (v případě bankovního úvěru), 

 upozornit na konkurenční výhody (silné stránky), 

 nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

 být zpracovaný kvalitně i po formální stránce (Fotr, Souček, 2005). 
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Dále bude uvedena obvyklá struktura podnikatelského plánu. 

 

2.3.1 Titulní strana 

Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu, obvykle by zde měly být 

uvedeny skutečnosti jako: 

 název a sídlo společnosti, 

 jména podnikatelů a kontakty, 

 popis společnosti a povaha podnikání, 

 způsob financování a jeho struktura (Koráb, Mihalisko, 2005). 

Titulní strana uvádí základní koncepci, kterou bude podnikatel rozvíjet (Koráb, 

Mihalisko, 2005). 

 

2.3.2 Exekutivní souhrn 

Tato kapitola se většinou zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu. Je 

to vlastně extrakt, jehož úkolem je v maximální míře podnítit zájem potenciálních 

investorů. Investoři se totiž na základě exekutivního souhrnu rozhodují, zda má význam 

pročíst si celý podnikatelský plán. Proto je nutné kapitole věnovat mimořádnou 

pozornost. Je to tedy miniatura celého podnikatelského plánu, která stručně popisuje 

zakladatele, produkty a služby, trh, silné stránky, strategii, klíčová finanční data a 

potřebné finanční zdroje (Koráb a spol., 2007). 

 

2.3.3 Analýza odvětví 

Do této části patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni 

významní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by mohli 

negativně ovlivnit tržní úspěch nového podnikání. Dále je nutné analyzovat odvětví 

z hlediska vývojových trendů a historických výsledků a uvést předpovědi. V neposlední 
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řadě je nutné analyzovat zákazníky, na základě provedené segmentace trhu (Koráb, 

Mihalisko, 2005). 

Analýza makroprostředí 

SLEPT analýza 

SLEPT analýza patří do analýz prostředí, která zkoumá sociální, legislativní, 

ekonomické, politické a technologické faktorů mající vliv na podnik. Níže jsou uvedeny 

příklady těchto faktorů (Blažková, 2007): 

 sociální faktory - věková struktura obyvatelstva, rozdělení příjmů, povolání, 

pracovní mobilita apod., 

 legislativní faktory – legislativa regulující podnikání, legislativa určující 

zdanění, 

 ekonomické faktory – HDP, ekonomický růst, úrokové sazby, výdaje 

spotřebitelů, vládní výdaje, 

 politické faktory – politická rozhodnutí, politická stabilita, ochrana spotřebitele, 

 technologické faktory – vládní výdaje na výzkum, nové objevy, patenty, 

zaměření průmyslu na inovaci technologií (Blažková, 2007). 

 

Analýza mikroprostředí 

Porterova analýza 

Jedná se o model, který pomáhá analyzovat konkurenční síly v mikrookolí a pomáhá odhalit 

příležitosti, resp. ohrožení podniku. Model je zaměřen na analýzu pěti faktorů 

(Dedouchová, 2001). 

 Vyjednávací vliv dodavatelů – Dodavatelé mohou působit jako hrozba, když 

dokáží zvyšovat ceny. Podnik pak musí tuto cenu zaplatit, nebo přistoupit na nižší 

kvalitu, obojí však vede ke snížení zisku. V opačném případě, slabí dodavatelé 

dávají podniku možnost cenu snížit a požadovat vyšší kvalitu. Podnik je tedy 

závislý na schopnostech dodavatelů (Dedouchová, 2001). 

 Vyjednávací vliv odběratelů - Odběratelé taktéž mohou mít na firmu značný vliv. 

Zákazníci mohou vypadat jako hrozba, když tlačí ceny dolů nebo když požadují 
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lepší servis nebo vysokou kvalitu. To zvyšuje výrobní náklady. Slabí kupující tedy 

vytvářejí pro podnik příležitost zvýšit ceny svých výrobků a zvýšit zisk 

(Dedouchová, 2001).  

 Potenciální konkurenti – Hrozba vstupu nových konkurentů je snižována tehdy, 

jsou-li splněny některé z následujících podmínek: fixní náklady vstupu do odvětví 

jsou vysoké, má-li dané odvětví strukturu přirozených monopolů, existující firmy 

mají významné nákladové výhody v důsledku svých zkušeností, výrobky jsou 

vysoce diferencované, je-li velmi obtížné napojit se na existující distribuční kanály 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

 Hrozby substitučních výrobků – Faktory zvyšující hrozbu substitutů mohou být 

například, když firmy nabízející substituty podstatně zvyšují nabídku, nebo jsou-li 

náklady na přechod od stávajícího výrobku nízké (Hanzelková a kol., 2009). 

 Rivalita mezi podniky v daném odvětví – Je-li tato konkurenční síla slabá, 

podniky mají příležitost zvýšit ceny a dosáhnout tak vyššího zisku. Je-li tato síla 

velká, dochází k cenové konkurenci a vzniká tak cenová válka, která může ještě 

zesílit rivalitu mezi podniky. Cenová konkurence limituje ziskovost a snižuje výnos, 

kterého by mohlo být dosaženo prodejem (Dedouchová, 2001).  

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je zjednodušený způsob, jak se dívá firma sama na sebe – silné a slabé 

stránky, a jak se firma dívá na trh, kde operuje – příležitosti a hrozby (Burns, 2016).  

SWOT je zkratka z anglických slov: 

 S – Strenghts – silné stránky, 

 W – Weaknesses – slabé stránky, 

 O – Opportunities – příležitosti, 

 T – Threats – hrozby (Grasseová a kol., 2010). 

Komplexně pojatá SWOT analýza staví silné a slabé stránky organizace proti 

identifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají z okolí, a vymezuje pozici 

organizace jako východisko pro definování strategií dalšího vývoje společnosti 

(Grasseová a kol., 2010). 
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2.3.4 Popis podniku 

V této části by měl být uveden podrobný popis nového podnikání. Klíčovými prvky této 

části jsou: 

 výrobky/služby, 

 umístění a velikost podniku, 

 přehled personálu podniku/ organizační a funkční schéma, 

 kancelářské zařízení a technické vybavení, 

 průprava podnikatele – znalosti, praxe, reference (Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.3.5 Výrobní plán 

Zde by měl být popsán celý výrobní proces. Pokus bude podnik realizovat část výroby 

formou subdodávek, měli by zde být uvedeni i subdodavatelé. Pokud nejde o výrobní 

podnik, bude se tato část nazývat obchodní plán. Ten by měl obsahovat informace o 

nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací prostory atd., pokud jde o poskytování 

služeb, bude se tato část týkat popisu procesu poskytování služeb (Koráb, Mihalisko, 

2005). 

 

2.3.6 Marketingový plán 

Tato kapitola objasňuje, jakým způsobem budou výrobky či služby distribuovány, 

oceňovány a propagovány (Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.3.7 Organizační plán 

Zde bude popsána forma vlastnictví a celá organizace činností uvnitř podniku (Koráb, 

Mihalisko, 2005). 
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2.3.8 Hodnocení rizik 

Před každým novým podnikem vyvstávají určitá rizika. Je na podnikateli, aby tato 

rizika odhalil a připravil si strategii jejich zvládnutí. Největší rizika mohou plynout 

z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, manažerského týmu apod. (Koráb, 

Mihalisko, 2005). 

 

2.3.9 Finanční plán 

Určuje objemy investic, které nový podnik potřebuje a ukazuje, nakolik ekonomicky 

reálný podnikatelský plán jako cele je. Finanční plán se zabývá třemi oblastmi: 

 předpoklad příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky (jsou zde zahrnuty 

předpokládané tržby a kalkulované náklady),  

 vývoj hotovostních toků v příštích alespoň 3 letech, 

 odhad rozvahy (Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.3.10   Přílohy 

Zde jsou přikládány materiály, které nejsou zahrnuty přímo v textu podnikatelského 

plánu. Jedná se například o dotazníky z průzkumu, komunikace s dodavateli, různé  

formuláře apod. (Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.4 Právní formy podnikatelské činnosti 

Již v úvodu podnikatelských aktivit je nutné se rozhodnout pro vhodný typ právní 

formy. Dle zákona o obchodních korporacích z ledna 2014 rozlišujeme následující 

formy podnikání: 

 podnikání fyzických osob, 

 podnikání právnických osob. 
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2.4.1 Živnost 

Jde o podnikání fyzických osob. Podle Živnostenského zákona je živnost „je soustavná 

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

dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

Podle živnostenského zákona musí k provozování živnosti fyzická osoba splňovat tyto 

podmínky: 

 plná svéprávnost (pokud fyzická osoba nedosáhla věku 18 let, je možné nahradit 

souhlasem zákonného zástupce přivolením soudu), 

 bezúhonnost, 

 odborná nebo jiná způsobilost. 

 

Živnosti dělíme na živnosti koncesované a ohlašovací. Živnosti koncesované jsou 

provozovány na základě koncese. U těchto živností je též nutná odborná způsobilost a i 

několik let praxe v oboru. Do těchto živností spadá například práce a manipulace 

s výbušninami, výroba a úprava lihovin nebo alkoholických nápojů nebo práce s 

pohonnými hmotami. Každé tyto živnosti jsou však specifické a jsou konkrétně 

definovány v živnostenském zákoně. Živnosti ohlašovací jsou provozovány na základě 

ohlášení. Dělíme je na řemeslné (požadována odborná způsobilost), vázané a volné 

(není třeba prokazovat odbornou způsobilost). 

 

2.4.2 Podnikání právnických osob 

Zákon o obchodních korporacích dovoluje právnickým osobám podnikat v obchodních 

společnostech či v družstvech. 

Tento zákon rozděluje obchodní společnosti na: 

 kapitálové společnosti – společnost s ručením omezením (s.r.o.) a akciové 

společnosti (a.s.) 

 osobní společnosti – veřejná obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní 

společnost (k.s.) 



21 

 

Pro účely této práce se budu detailněji zabývat pouze založením společnosti s ručením 

omezeným. 

 

Společnost s ručením omezeným 

Podle zákona o obchodních korporacích je společnost s ručením omezeným 

„společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké 

nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy 

byli věřitelem vyzváni k plnění“. 

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavý proces, který v 

současné době většinou vázne na rychlosti úřadů (BusinessCenter.cz, © 1998 – 2018). 

Kroky k založení společnosti s ručením omezeným:  

 uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, 

 složení základního jmění společnosti, nebo jeho části, 

 získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.), 

 zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

 registrace společnosti u finančního úřadu (BusinessCenter.cz, © 1998 – 2018). 

Krok 1: Sepsání a podpis společenské smlouvy 

Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením 

omezeným. Společenskou smlouvu je nutné sepsat formou notářského zápisu 

(BusinessCenter.cz, © 1998 – 2018). 

Společenská smlouva musí obsahovat: 

a. firmu a sídlo společnosti, 

b. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 

jména a bydliště fyzické osoby, 

c. předmět podnikání (činnosti), 

d. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a 

lhůty splácení vkladu, 
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e. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

f. jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

g. určení správce vkladu, 

h. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník (BusinessCenter.cz, © 1998 – 

2018). 

Notářský zápis včetně potřebného počtu kopií vyhotoví každý notář v ceně kolem 2-3 

000 Kč (BusinessCenter.cz, © 1998 – 2018). 

Krok 2: Složení vkladů 

Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva. Obvykle se volí složení vkladů na 

bankovní účet. Nejjednodušší způsob je založení nového bankovního účtu na jméno 

správce vkladů a složení vkladů na tento účet. Banka na vyžádání vydá potvrzení o 

složení vkladů a o jeho výši. K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení 

společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Potvrzení poté slouží jako jeden ze 

zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku (BusinessCenter.cz, © 1998 – 2018). 

Krok 3: Získání živnostenských listů 

K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se dokládají příslušná oprávnění 

k podnikání (živnostenské listy, koncese, atp.) (BusinessCenter.cz, © 1998 – 2018). 

Krok 4: Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu. 

Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, přičemž podpisy musí být úředně ověřeny 

(BusinessCenter.cz, © 1998 – 2018). 

Krok 5: Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Na zápis společnosti do obchodního rejstříku se čeká až půl roku (záleží na rejstříkovém 

soudu). O zapsání společnosti do obchodního rejstříku dostanete od rejstříkového soudu 

Rozhodnutí o zápisu, které je doporučeně zasláno do sídla zakládané společnosti. V 
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případě, že toto rozhodnutí pošta vrátí jako nedoručené je stále možno ho na 

rejstříkovém soudu osobně vyzvednout (BusinessCenter.cz, © 1998 – 2018). 

Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezením a 

tímto dnem nastává povinnost vést (podvojné) účetnictví (BusinessCenter.cz, © 1998 – 

2018). 

Krok 6: Registrace společnosti u finančního úřadu 

První z povinností nově vzniklé společnosti je její registrace u místně příslušného 

finančního úřadu (BusinessCenter.cz, © 1998 – 2018). 

 

2.5 Elektronická evidence tržeb 

Jak říká Zákon o elektronické evidenci tržeb 112/2016 Sb., který vstoupil v platnost dne 

16. března 2016, subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických osob a 

daně z příjmů právnických osob. Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby 

poplatníka (Zákon č.112/2016 Sb.). 

Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a 

která zakládá rozhodný příjem. Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální 

náležitosti pro evidovanou tržbu a je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které 

zakládají rozhodný příjem, nebo následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která 

zakládá rozhodný příjem (Zákon č.112/2016 Sb.). 

Evidovanou tržbou nejsou naopak například tržby státu, územního samosprávného 

celku, příspěvkové organizace, České národní banky, držitele poštovní licence, na 

palubě letadel, z osobní železniční přepravy, z drobné vedlejší podnikatelské činnosti 

veřejně prospěšných poplatníků, z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního 

automatu ad. (Zákon č.112/2016 Sb.). 

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je 

uskutečněna 

 v hotovosti, 
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 bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce 

prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat, 

 šekem, 

 směnkou, 

 v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), 

nebo  

 započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby 

podle písmen a) až e). (Zákon č.112/2016 Sb.). 

Poplatník má také informační povinnost. Jedná se o sdělení: „Podle zákona o evidenci 

tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat 

přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 

48 hodin“ (Zákon č.112/2016 Sb.). 

Poplatník je na účtence povinen uvádět 

 fiskální identifikační kód, 

 své daňové identifikační číslo, 

 označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, 

 označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, 

 pořadové číslo účtenky, 

 datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, 

 celkovou částku tržby, 

 bezpečnostní kód poplatníka, 

 údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu (Zákon 

č.112/2016 Sb.). 
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2.6 Franchising 

Franchising jako takový se začal vyvíjet již koncem čtyřicátých a padesátých let 

minulého století. V současné době je franchising nejrychleji se rozvíjející forma 

podnikání na světě. Jde o systém marketingu zboží či služeb či technologie, který je 

založen na úzké probíhající spolupráci mezi právně a finančně oddělenými a 

nezávislými podniky – franchisorem a franchisantem. Franchisor uděluje právní licenci 

franchisantovi a ukládá mu povinnost podnikat v souladu s obchodním konceptem 

franchisora. Toto právo opravňuje franchisanta za úplatu používat obchodní jméno 

franchisora nebo jeho ochrannou známku nebo značku, know-how, obchodní metody a 

technické vybavení apod. Franchising je partnerství, které vytváří důvěru, otevírá 

komunikaci a přináší výhody jak franchisorovi tak i franchisantovi (Antonowicz, 2011). 

Výhody pro franchisora 

Mezi největší výhody pro franchisora patří možnost dosažení výhodnější pozice na trhu 

prostřednictvím velikosti a hustoty celkové sítě franchisantů, posílení značky 

franchisora, není potřeba řešit personální otázky ve franchisových provozovnách, vyšší 

kontrola kvality prodeje výrobků nebo služeb, podmínky prodeje si nastaví franchisor 

dle svých představ ad.(Franchising.cz, © 2008-2017). 

Výhody pro franchisanta 

Mezi největší výhody pro franchisanta patří: 

 známá značka, 

 osvědčená koncepce, 

 podpora franchisora, 

 nápověda pro nezkušené, 

 nižší riziko, vyšší jistota, 

 výhody reklamních a propagačních akcí, které franchisor pořádá celostátně, 

 lepší podmínky s dodavateli a zásobovateli (Franchising.cz, © 2008-2017). 

Mezi další výhody pro franchisora patří také získání logistických a nákupních výhod 

díky hustotě a velikosti franchisové sítě, kombinace aspektů velké společnosti a výhod 

individuálního podnikání, možnost využívání kontaktů, znalostí a zkušeností 
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franchisora, zajištění marketingové podpory od poskytovatele ad. (Franchising.cz, © 

2008-2017). 

Nevýhody pro franchisora 

Franchisanti, kteří uspěli v rámci systému vytvořeného franchisorem, se chtějí stát na 

něm nezávislí. Proto se také může ukázat, že jistého dne se dosavadní franchisant stane 

franchisorovým konkurentem, který je navíc dokonale obeznámen s trhem a slabými a 

silnými stránkami franchisora. A právě z tohoto důvodu většina franchisingových smluv 

obsahuje konkurenční doložku zakazující franchisantovi konkurenční působení vůči 

franchisorovi a jiným účastníkům systému (Franchising.cz, © 2008-2017). 

Nevýhody pro franchisanta 

Patří sem neustálá kontrola ze strany franchisora, poplatky (vstupní i měsíční), určitá 

omezení ve franchisové smlouvě i závislost na franchisorových rozhodnutích a na 

budoucnost značky franchisora (Franchising.cz, © 2008-2017). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

PODNIKATELSKÉHO SEKTORU 

Tato část diplomové práce bude zaměřena na analýzu současného stavu externích a 

interních faktorů. 

3.1 Historie Zvěrokruhu 

Historie sítě Zvěrokruh sahá do roku 1989, kdy byla založena firma Sanvet jako jedna 

z prvních v oblasti podpory veterinárních služeb. Firma Sanvet se stala rychle velmi 

úspěšnou a tak založila první maloobchod s chovatelskými potřebami Zvěrokruh roku 

1999. Získala také exkluzivitu na prodej značky ProPlan od španělské společnosti 

Nestlé. Od svých začátků Sanvet velmi úzce spolupracoval se společností Samohýl 

(nyní Samohýl group, a.s.), se kterou se později v roce 2010 spojil a síť Zvěrokruh od té 

doby vlastní právě společnost Samohýl group, a.s.  

V současné době tato síť čítá 51 prodejen po celém území České republiky, z toho 3 

prodejny jsou franchisy.  

Zvěrokruh se může také pyšnit hned několika exkluzivními značkami, na které má 

Samohýl group, a.s. výhradní zastoupení v České republice: 

 americké holistické krmivo pro psy a kočky Annamaet, 

 superprémiové krmivo Nature´s Protection, 

 hračky Kong, 

 superprémiová krmiva pro drobné savce SUPREME Petfoods Ltd. ad. 

 

3.2 SLEPT analýza 

SLEPT analýza se zaměřuje na zkoumání faktorů vnějšího prostředí. 

3.2.1 Sociální oblast 

Sociální oblast nejvíce ovlivňuje míra nezaměstnanosti a průměrná mzda. 
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Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové 

pracovní síle v procentech (ČSÚ, ©2017).  

Tabulka 1: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v letech 2012-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

ČSÚ, 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Obecná míra nezaměstnanosti 

(v%) 

7,0 7,0 6,1 6,0 5,5 

 

 

Jak je vidět v Tabulce 1, obecná míra nezaměstnanosti má klesající trend. V roce 2016 

činila 5,5% a na historicky nejnižší úrovni byla v listopadu 2017, kdy činila 3,8%. 

Pokud bude míra nezaměstnanosti stále na takto nízké úrovni, lze očekávat, že zákazníci 

budou mít peníze a budou je utrácet. 

Mezi sociální faktory ovlivňující moje podnikání je i vývoj průměrné mzdy, která je 

zaznamenána v Tabulce 2.  

 

Tabulka 2: Vývoj průměrné hrubé mzdy v Kč za období 2012-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

ČSÚ, 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Průměrná hrubá mzda v Kč 25 067 25 035 25 768 26 591 27 575 

 

 

Průměrná mzda neustále roste, což lze brát jako pozitivum, jelikož zákazníkům se 

zvyšuje disponibilní příjem a nebudou mít takovou potřebu šetřit. 
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3.2.2 Legislativní oblast 

Podnik se bude muset řídit hned několika zákony. Jde o: 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

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

•  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

• Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. 

• Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání. 

• Zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy. 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

Podnik bude muset dávat pozor na časté změny v legislativě, jde především o zákony č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu a 

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví. U daně z přidané hodnoty rozeznáváme dvě sazby - 

základní a snížená. V roce 2009 byla základní sazba 19 % a snížená 9 %. V roce 2010 

obě sazby vzrostly, základní na 20 % a snížená na 10 %. V roce 2011 zůstaly sazby 

stejné jako v předchozím roce, v roce 2012 však vzrostla snížená sazba o 4%. V roce 

2013 došlo znovu k navýšení sazeb, základní sazba vzrostla na 21 % a snížená sazba na 

15%. Sazby zůstaly stejné i v roce 2014, 2015 a 2016. Sazba daně z příjmů právnických 

osob v roce 2010 byla 19 %. Velké změny v legislativě přišly k 1.1.2016, kdy se doplnil 

obsah výroční zprávy o přehled o majetku a závazcích a vznikla plátcům daně z přidané 

hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je 

speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné 

hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení 

nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Je to hlášení faktur 

přijatých či vystavených nad 10 000 Kč. Podává se elektronicky. Od 1.1.2017 se dále 

zvýšila minimální mzda, a to na 11 000 Kč měsíčně nebo 66 Kč na hodinu. 
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3.2.3 Ekonomická oblast 

Nejvíce bude naše podnikání ovlivňovat vývoj inflace a vývoj HDP. 

Míra inflace, která je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen, vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru 12 předchozích měsíců (ČSÚ, ©2017). Vývoj průměrné roční míry inflace 

v letech 2012 – 2016 je zaznamenám v Tabulce 3. 

Tabulka 3:Vývoj průměrné roční míry inflace v letech 2012–2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

ČSÚ, 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Průměrná roční míra inflace 

(v %) 

3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 

 

Z předchozí tabulky vyplývá, že vývoj inflace ve sledovaných letech byl proměnlivý. 

Největší míra inflace byla v roce 2012 a to 3,3%, naopak nejmenší byla v roce 2015 a to 

0,3%. 

Pro lepší přehlednost je vývoj inflace zaznamenán i v následujícím grafu. 
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Graf 1: Vývoj průměrné roční míry inflace v letech 2012–2016 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle ČSÚ, 2012-2016) 
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Jako další faktor lze uvést vývoj HDP. Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním 

vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na 

určitém území a používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky (ČSÚ, ©2017). Vývoj 

HDP je znázorněn v Tabulce 4. 

Tabulka 4: Vývoj HDP v letech 2012-2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2012-2016) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

HDP (v mld. Kč) 4042 4077 4261 4477 4713 

Meziroční růst/pokles v HDP (v %) -1,2 -0,9 2,0 4,3 2,3 

 

V této tabulce je zaznamenán vývoj HDP v letech 2012 – 2016. Pro rok 2017 ještě 

nebyly hodnoty zveřejněny, pouze pro 3. kvartál. Jak je vidět v Tabulce 4, v roce 2012 

se HDP snížil o 1,2% z důvodu slabé domácí poptávky a v recesi setrval i v roce 2013. 

V roce 2014 se opět vrátil do kladných čísel, vzrostl o 2%. Stejný trend pokračoval i 

v roce 2015 a v roce 2016 (ČSÚ, ©2017). 

 

Graf 2: Vývoj HDP po kvartálech (Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2012-2016) 
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3.2.4 Politická oblast 

Politická oblast je velice úzce spjatá s oblastí legislativní. Patří sem politická stabilita, 

fiskální a monetární politika, zákony a předpisy. 

Co se týče politické situace v České republice, je poměrně nestabilní a nejistá. Volby se 

konaly v říjnu 2017 a vyhrálo je hnutí ANO 2011 s 29,64%. Jako druhá skončila ODS 

s 11,32%, třetí byli Piráti s 10,79%. Do Poslanecké sněmovny se dále dostalo SPD, 

KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a nezávislých (iDnes.cz, © 1999–2018). 

Bohužel od té doby se vládě nepodařilo získat důvěru a nyní je v demisi. 

3.2.5 Technologická oblast 

Abychom mohli podnikat úspěšně, musíme neustále sledovat vývojové trendy, jak 

v oblasti technologií (software), tak pro nás velmi důležité trendy ve vývoji krmiv pro 

domácí zvířata. V posledních letech se velmi rozmohl trend, že majitelé svým 

mazlíčkům chtějí kupovat jen to nejlepší – krmiva z nejlepších surovin, například 

krmiva s jehněčím, lososím masem nebo zvěřinou. S tím velice úzce souvisí i 

technologie zpracování, kterou my, ale především naši dodavatelé, musíme sledovat a 

následovat. 

 

3.3 Porterova analýza  

Níže bude provedena Porterova analýza. 

3.3.1 Vyjednávací vliv dodavatelů 

Mým jediným dodavatelem v tomto případě bude franchisor Samohýl group, a.s. Na 

jeho bedrech bude vyjednávání se všemi dodavateli zboží – např. Nestlé, Annamaet, 

Cunipic, ale samozřejmě je jich mnohem více. Je to právě můj franchisor, který bude 

vyjednávat o cenách, podmínkách a způsobu dodání atd. Jelikož franchisor má na 

některé značky v České republice exklusivitu (Annamaet, Cunipic) a nechce o ni přijít, 

musí se podvolovat podmínkám svých dodavatelů. Všechny změny v cenách se pak 

dotknou i mě, jako franchisanta. 
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3.3.2 Vyjednávací vliv odběratelů 

Odběrateli v tomto případě jsou koneční zákazníci, kteří jsou velmi citliví na změnu 

ceny a kvality. Nejdůležitější je vybudovat silnou základnu zákazníků a rozšiřovat ji. 

Zákazníky si udržujeme zákaznickými kartami s 5% slevou na každý nákup, dvakrát do 

roka je sleva navýšena až na 20% při tzv. Happy days. Dále pak můžou zákazníci získat 

na zákaznickou kartu další zajímavé slevy a akce. Vyjednávací síla odběratelů není moc 

velká. 

3.3.3 Potenciální konkurenti 

Možnost vstupu nových konkurentů je brána podle toho, jaké jsou překážky vstupu do 

odvětví. V případě, že by konkurent chtěl prodávat pouze chovatelské potřeby – krmiva, 

misky, oblečky apod., jsou překážky vstupu téměř žádné, stačí si jen najít dodavatele. 

Pokud ale budou konkurenti chtít prodávat i živá zvířata nebo Vyhrazené veterinární 

léčivé přípravky (VVLP) či ektoparazitika, jako právě Zvěrokruh, musí mít na tento 

prodej oprávnění, které není lehké získat. 

3.3.4 Hrozby substitučních výrobků 

Hrozba substitučních výrobků je obrovská. Na trhu je nespočet značek krmiv pro psy, 

kočky, hlodavce, ptáky atd. Pokud zákazník nemá vyloženě mazlíčka, který jí jenom 

krmivo určité značky, může si vybírat z obrovského množství substitutů. Možnost 

způsobu a místa koupě je taky velká – jen v místě mého bydliště je 6 zverimexů a to 

nemluvím o e-shopech, které nabírají na oblíbenosti z hlediska nízké ceny a doručení 

přímo do domu. 

3.3.5 Rivalita firem 

Největšími konkurenty řetězce Zvěrokruh je bezpochyby PetCenter, SuperZOO a 

internetový obchod Spokojený pes. Níže budou blíže popsáni. 

PetCenter 

 

 

 

Obrázek 1: Logo PetCenter (Zdroj: 

PetCenter.cz, ©2018) 
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Společnost PetCenter je největším konkurentem Zvěrokruhu. První prodejna vznikla v 

roce 2000 v Průhonicích a nyní můžeme po České republice a na Slovensku najít více 

než 150  prodejen. Nabízí široký sortiment chovatelských potřeb a mají svůj věrnostní 

program Věrný páníček – každý měsíc akční balíčky pro své věrné zákazníky 

(PetCenter.cz, ©2018). 

SuperZOO 

 

 

 

Dalším velkým konkurentem je Super ZOO se 61 prodejnami a největšími prodejními 

plochami ze všech zverimexů. Stejně jako Zvěrokruh a PetCenter, i Super ZOO nabízí 

svým věrným zákazníkům věrnostní kartu se speciálními akcemi (SuperZOO.cz, © 

2010 – 2018). 

 

Spokojený pes 

 

 

 

 

Spokojený pes je nejoblíbenějším internetovým obchodem s chovatelskými potřebami. 

V roce 2017 získal oceněné Obchodník roku. Má široký výběr sortimentu pro psy, 

kočky, hlodavce, drobné savce, ptáky, terarijní i akvarijní zvířata za nižší ceny, než ve 

Zvěrokruhu nebo ostatních zverimexech. 

Rivalita firem je zde velmi velká. 

Obrázek 2: Logo Super ZOO (Zdroj: 

SuperZOO.cz, © 2010 – 2018) 

 

Obrázek 3: Logo Spokojený pes (Zdroj: 

SpokojenýPes.cz, 2018) 
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3.3.6 Shrnutí Porterovy analýzy 

Uvedené verbální hodnocení můžeme znázornit na následujícím obrázku. Ty síly, které 

jsou pro budoucí podnikání kritické, budou označeny červeně, oranžově budou 

označeny ty síly, které působí středně silně a zeleně budou síly zanedbatelné. 

 

 

  
 

Potenciální konkurenti 

 

Hrozba substitučních 

výrobků 

 

Vyjednávací vliv 

dodavatelů 

 

Rivalita firem 

 

Vyjednávací síla 

odběratelů 

Vysoká Střední Nízká 

Obrázek 4: Shrnutí Porterovy analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.4 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bylo provedeno jak elektronicky, tak v tištěné formě nebo formou 

osobního rozhovoru přímo v prodejnách Zvěrokruhu a to ve Žďáru nad Sázavou, v Brně 

a Opavě. Zúčastnilo se ho 506 respondentů, z toho 358 žen a 148 mužů. Dotazníkové 

šetření bylo zaměřeno na budoucí efektivní skladbu portfolia zboží v nově založené 

prodejně. Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny na následujících grafech. 

 

 

 

Obrázek číslo 5 a 6 zachycuje poměr pohlaví a věkové složení respondentů. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 506 respondentů, z toho bylo 71% žen a 

29% mužů. Nejvíce respondentů bylo ve věku mezi 31 – 40 lety (31%) a mezi 21 – 30 

lety (22%). Většina odpovídajících přímo nákupy pro svá zvířata provádí, to zajišťuje 

důležitý podklad pro další rozhodování. 
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14%
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Obrázek 6: Pohlaví respondentů (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Obrázek 5:Věkové složení respondentů (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 
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Na obrázku 7 je zachycena ekonomická aktivita dotazovaných. 70% respondentů je 

pracujících, 14% z respondentů byli studenti, 7% bylo na mateřské dovolené, 6% 

v důchodu a 3% respondentů byla nezaměstnaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku číslo 8 je vidět počet chovaných zvířat respondentů. Nejvíce respondenti 

chovají psa – 325 respondentů, na druhém místě je hlodavec, kam patří morče, potkan, 

křeček, myš. Dále respondenti nejvíce chovají kočku – 165 respondentů a králíka – 156 

respondentů.  
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Obrázek 7: Ekonomická aktivita respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 8: Chované zvíře respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek číslo 9 zachycuje četnost nákupů potřeb v chovatelských potřebách. 

Respondenti nakupují pro své mazlíčky v 64% jednou až dvakrát do měsíce. 
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Obrázek 9: Četnost nákupu chovatelských potřeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 10: Struktura nákupu pro psa (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Další otázka byla zaměřena na chovatele psů – co nejčastěji nakupují v chovatelských 

potřebách. Z dotazníku bylo zjištěno, že 284 respondentů z 325, co chovají psa, 

nejčastěji nakupuje pamlsky, hračky a konzervy. Dále nejčastěji nakupují ektoparazitika 

(přípravky proti blechám, klíšťatům) a vodítka, obojky a postroje. Zajímavé je zjištění, 

že suché krmivo pro psy respondenti nakupují jen v 32 % případů v chovatelských 

potřebách. Z osobního rozhovoru s některými respondenty bylo zjištěno, že suché 

krmivo, zvláště pak velká balení, spíše kupují na internetu z důvodu nižších cen a 

možnosti doručení do domu. 

   

 

Tato otázka byla zaměřena na chovatele koček. Ti nejvíce v chovatelských potřebách 

nakupují hračky (84 % respondentů), konzervy (69 % respondentů) a pamlsky (61 % 

respondentů). 
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Obrázek 11: Struktura nákupu pro kočku (Zdroj: Vlastní zpracování) 



40 

 

 

 

Majitelé králíků nejčastěji nakupují v chovatelských potřebách krmivo a pamlsky. Dále 

pak vybavení pro chov jako jsou domky, samotná klec a jiné, kam patří misky, 

napáječky a postroje pro venčení. Nejméně pak nakupují hračky, jen v 31 % případů. 
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Obrázek 12: Struktura nákupu pro králíka (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 13: Struktura nákupu pro ptactvo (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Struktura odpovědí u respondentů chovajících ptactvo je znázorněna na obrázku číslo 

12. Ti nejvíce nakupují krmivo, pamlsky a také hračky.  

 

Chovatelé hlodavců (morče, potkan, křeček aj.) nakupují v chovatelských potřebách 

nejvíce krmivo a pamlsky. Dále pak samotné vybavení pro chov – domky, klece.  

 

3.4.1 Shrnutí dotazníku 

Dotazníkového šetření, které probíhalo v prodejnách Zvěrokruhu ve Žďáru nad 

Sázavou, Brně a Opavě, se zúčastnilo celkem 506 respondentů, z toho 358 žen a 158 

mužů. Bylo zaměřeno na efektivní stavbu portfolia zboží. Otázky byly přímo zaměřeny 

na chovatele určitých zvířat, pro které má Zvěrokruh nejširší nabídku – pes, kočka, 

králík, hlodavec, ptactvo. Z výzkumu bylo zjištěno, že chovatelé psů nejčastěji 

v chovatelských potřebách nakupují pamlsky, hračky a konzervy a nikoli suché krmivo.  
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Obrázek 14: Struktura nákupu pro hlodavce (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Proto nabídku suchého krmiva v budoucí prodejně omezím pouze na malá balení – do 3 

kg. Naopak by měla být široká nabídka pamlsků a hraček. 

U majitelů koček je to podobné – stejně jako majitelé psů nejvíce nakupují pamlsky, 

konzervy a hračky, proto stavba portfolia pro kočky bude velmi podobná jako u psa. 

Naopak majitelé králíků, hlodavců a ptactva nejčastěji nakupují samotné krmivo a 

pamlsky. Dále pak vybavení pro chov, jako jsou klece, domky, misky a napáječky.  

 

3.5  SWOT analýza 

V následující tabulce jsou uvedeny případné silné a slabé stránky nově založené 

franchisy Zvěrokruhu a také její příležitosti a hrozby v barvách podle důležitosti. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Podnikání pod silnou značkou Nezkušenost majitelky s podnikáním 

Věrní zákazníci Silná konkurence 

Široký sortiment zboží Vysoké ceny výrobků 

Exklusivní značky  Nízké platy zaměstnanců 

Marketing  

Odborný personál  

Spolupráce všech prodejen  

  

Příležitosti Hrozby 

Vyjednání výhodnějších franchisových 

podmínek 

Rostoucí pořizovací ceny od franchisora  

Sortiment pro zákazníky se specifickými 

požadavky  

Levnější substituty 

Lepší zaměstnanecká politika E-shopy 

 Přísnější legislativní podmínky 

 Potenciální noví konkurenti 

 Nedostatek finančních prostředků 

 

  

Vysoká Střední Nízká 

Obrázek 15: SWOT analýza podle důležitosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PRO 

ZALOŽENÍ MALÉHO PODNIKU 

V této části diplomové práce provedu vlastní návrh na založení podniku. 

Prvním krokem při formulaci podnikatelského plánu je výběr právní formy podnikání. 

Při rozhodování o nejvhodnější formě pro můj podnikatelský plán jsem brala v potaz 

výhody a nevýhody jednotlivých právních forem a nakonec jsem svůj výběr zúžila 

pouze na dvě varianty, kterými jsou: 

• Společnost s ručením omezeným 

• Živnost 

Tyto právní formy jsem vybrala hlavně díky nižší finanční náročnosti při založení. 

Z těchto dvou je ta méně náročná na zakládání i administrativu určitě možnost 

podnikání na základě živnosti, jejíž vyřízení je rychlejší a není potřeba návštěvy u 

notáře za účelem sepsání potřebných dokumentů. Dalším rozdílem je fakt, že při 

podnikání formou živnosti není třeba vést účetnictví (stačí daňová evidence) a není 

třeba se minimálně ze začátku registrovat k dani z přidané hodnoty. Na druhou stranu je 

nevýhodou podnikání na živnost to, že podnikatel ručí celým svým majetkem. 

Společnost s ručením omezeným má opačné výhody a nevýhody. Jako hlavní výhodu 

této právní formy podnikání vidím v tom, že podnikatel neručí celým svým majetkem, 

ale pouze do výše svého nesplaceného vkladu. 

V případě mého podniku musím vzít v potaz, že předpokládané obraty přesáhnou 

1 000 000 Kč, tudíž bude nutné se stejně registrovat k dani z přidané hodnoty a i 

v rámci živnosti bych musela vést účetnictví.  Výhody podnikání na živnost se tak do 

jisté míry smazávají, a proto je dle mého názoru výhodnější založit společnost 

s ručením omezením především kvůli omezenému ručení vlastním majetkem. 
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4.1 Založení společnosti s ručením omezeným 

Níže budou popsány kroky pro založení společnosti. 

4.1.1 Založení společnosti s ručením omezeným 

Při zakládání společnosti s ručením omezeným budu potřebovat pomoc notáře, který 

sepíše zakladatelskou smlouvu a vyřídí zápis na soudu. Neméně důležité bývá zvolit 

správné jméno společnosti. Většina firem se prezentuje pod svým jménem, a proto je 

směrem k potenciálnímu marketingu důležité vybrat správný název společnosti. V mém 

případě však nebude na výběr názvu kladen takový důraz, jelikož moje firma bude 

v rámci franchisy prezentována spolu s ostatními prodejnami pod značkou Zvěrokruh. 

Název mojí společnosti bude používán téměř výhradně na dokumentech s franchisorem 

a smlouvách se zaměstnanci, případně na smlouvách s dodavateli různých služeb. 

Jak jsem zmiňovala výše, je nutné při založení společnosti pomoc notáře. Pro tuto 

příležitost jsem si vybrala služby paní JUDr. Jany Trutnové, která sídlí v místě mého 

bydliště ve Žďáru nad Sázavou. Předpokládám, že náklady na založení společnosti za 

pomoci JUDr. Trutnové budou činit přibližně 15 000 Kč. 

V rámci služeb notářky je také ověření, že mnou vybraný název společnosti žádná jiná 

společnost neužívá. Dle informací od paní Trutnové je také nutné, aby mnou vybraný 

název nebyl foneticky podobný žádnému jinému, jelikož by poté mohl soud vybrané 

jméno neschválit a bylo by nutné posílat nový návrh s jiným názvem. 

I s pomocí internetového serveru Vyhledávač.cz, kde je možno vyhledat si jména 

existujících a volných názvů firem, jsem vybrala název Mascota, s.r.o, což znamená 

španělsky domácí mazlíček. 

Poté je ještě nutné zvážit, kam umístím sídlo společnosti. Opět existuje široká škála 

variant, kde bych mohla mít sídlo společnosti. Jako nejjednodušší se jeví možnost 

umístit jej do místa svého bydliště. V tomto případě je ovšem potřeba povolení od 

majitele objektu, jelikož já nejsem majitelem domu, kde bydlím. S tím by ovšem neměl 

být problém, takže tato varianta je reálná. 
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4.1.2 Potřebná povolení pro podnikání ve zvoleném oboru 

Obor podnikání, který jsem si vybrala, probíhá v drtivé míře v rámci volné živnosti, pro 

kterou není třeba žádných zvláštních povolení, pouze vyřídit živnostenské oprávnění na 

příslušném živnostenském úřadu. 

Ale na druhou stranu je jistá část sortimentu, která si žádá speciální povolení, aby bylo 

možné s těmito „produkty“ obchodovat - živá zvířata. V tomto případě je třeba získat 

živnost vázanou pro „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“. Aby bylo 

možné získat toto oprávnění, je nutné mít dostatečné vzdělání a praxi v oboru. 

Vzhledem k faktu, že již dlouhou dobu pracuji pro Zvěrokruh, tak potvrzení praxe 

s obchodem se zvířaty by neměl být problém. Bohužel je nutné mít také odpovídající 

vzdělání, kterého jsem nedosáhla, ale v rámci mojí praxe pro Zvěrokruh jsem získala 

osvědčení o rekvalifikaci, které by mělo být dostačující v kombinaci s mou praxí, aby 

mi bylo povolení uděleno. 

V živnostenském oprávnění pak bude uvedeno toto: 

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

Obory činnosti  

 velkoobchod a maloobchod 

 zprostředkování obchodu a služeb 

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy 

Níže již bude zpracován podnikatelský plán jako takový. 
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4.2 Titulní strana 

Název společnosti:    Mascota, s.r.o. 

Sídlo:      Suky 19, Ostrov nad Oslavou, 591 01 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Základní kapitál:    1 Kč 

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

až 3 živnostenského zákona 

Obory činnosti  

 velkoobchod a maloobchod 

 zprostředkování obchodu a služeb 

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy 

 

Kontaktní osoba:    Bc. Jana Gregarová 

Email:     gregarova@mascota.com 

Telefon:     +420 737 176 786 

 

4.3 Výběr místa pro prodejnu 

Jednou z nejdůležitějších částí pro úspěšné podnikání je vybrat prostory, ve kterých 

bude prodejna umístěna. Toto je velmi důležité s ohledem na budoucí výsledky 

podniku. V rámci svého uvažování budu předpokládat, že budoucí prodejna by měla mít 

cca 50-70 m2. 

Pokud se zamyslíme nad možnostmi, kde by mohla prodejna být, tak je hned několik 

variant, z kterých je možné vybírat. Rozdělila jsem je do následujících modelových 

situací: 



47 

 

 

• Prostor na ulici nebo pěší zóně v centru města nebo obchodní oblasti 

• Prostor v nákupním domu např. Kaufland, Tesco, Albert… 

• Prostor v obchodním centru typu Vaňkovka apod. 

Nyní se zaměřím na jednotlivé varianty a jejich výhody a nevýhody. 

 

4.3.1 Prostor v centru města 

První možností, kterou zvažuji pro potenciální prodejnu s chovatelskými potřebami 

Zvěrokruh, je prostor někde v centru města, případně na pěší zóně v některém 

z okresních měst. V menším městě nemá smysl prodejnu otvírat, jelikož 

nepředpokládám, že by obrat byl dostatečný, aby bylo možné podnikat se ziskem.  

V případě prostoru v centru města je výhodou, že nájem za prostory bude nejnižší z 

uvažovaných možností. V případě prostoru v okolí centra bude nájem za pronajaté 

prostory cca 15-20 000 Kč měsíčně + (voda, elektřina…) ve výši cca 2 000 Kč za 

měsíc. Výši nájmu v tomto případě vidím jako výhodu, jelikož bude určitě nejnižší z  

uvažovaných možností. 

Druhou výhodou, kterou nabízí podobný prostor, je předpokládaný soukromý majitel – 

fyzická osoba. Tato výhoda spočívá v tom, že se dají domluvit individuální podmínky 

pronájmu, a to především v oblasti potenciální výpovědi smlouvy. Předpokládám, že by 

bylo možné do smlouvy zanést 3 měsíční výpovědní lhůtu, která je výhodná pro obě 

strany. Pokud by se totiž mé prodejně nedařilo, tak 3 měsíce nejsou tak dlouhá doba, 

aby firma nezvládla krátkodobou ztrátu, a na druhou stranu jsou 3 měsíce dostatečná 

doba na vyhledání alternativního prostoru v případě, že by pronajímatel smlouvu 

vypověděl.  

Naopak hlavní nevýhodou takovéto varianty je, že není zaručena návštěvnost prodejny. 

Je nutné nalákat kolemjdoucí a to bohužel není vůbec snadný úkol.  
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4.3.2 Prostor v nákupním domě 

Druhou variantou, kterou je třeba zvážit, je pronájem prostoru v některém z obchodních 

domů jako je Kaufland, Tesco a Albert.  

U této varianty je většinou nájem za prostor 50 - 70 m2 cca 40 – 50 000 Kč. K tomu je 

třeba opět připočítat poplatky za režii v ceně cca 2 000 Kč měsíčně. 

Výhodou této varianty je zaručená návštěvnost zákazníků, kteří mají možnost se po 

uskutečnění běžného nákupu (potraviny, drogerie apod.) zastavit přímo v naší prodejně 

a přikoupit věci pro svá zvířátka. Zákazníci nejsou nuceni cíleně hledat náš obchod, ale 

stačí, když si ho všimnou po své cestě od pokladny k autu.  

Bohužel i tato varianta má své nevýhody. Asi největší z nich je dlouhodobá smlouva, ze 

které v podstatě není úniku. Většinou se takovéto smlouvy uzavírají na dobu 5 nebo 7 

let a není v nich v podstatě žádná možnost se vyvázat. Pokud bych se pro takovouto 

variantu rozhodla, byla bych nucena i za nepříznivých okolností (nízké tržby a z toho 

vyplývající ztráta) v tomto podniku pokračovat. 

 

4.3.3 Prostor v obchodním centru 

Poslední variantou, kterou uvažuji pro svůj podnik, je prostor nacházející se ve velkém 

obchodním centru. Můžeme zmínit například Vaňkovku, kde už i Zvěrokruh svoji 

prodejnu má, ale existují další podobná centra, kde ještě chovatelské potřeby chybí, a je 

zde tedy prostor pro mou prodejnu. 

Hlavní výhodou těchto center je velký počet potenciálních zákazníků. V současné době 

je totiž možné sledovat trend, kdy i celé rodiny tráví své volné dny nakupováním 

v takovýchto nákupních centrech a procházejí obchody. 

Naproti tomu jako potenciální nevýhodu vidím vysoký nájem, který se dle zvolené 

lokality může pohybovat od 65 000 Kč do 80 000 Kč měsíčně, k čemuž samozřejmě 

musíme opět připočíst režijní náklady v hodnotě cca 2 000 Kč. 
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4.3.4 Vyhodnocení variant a výběr jedné z nich 

V předchozí části jsem shrnula varianty, o kterých uvažuji, a jejich výhody a nevýhody. 

Největší rozdíly v jednotlivých variantách jsou ve výši nájmu za zvolený prostor a ve 

frekvenci návštěvníků a zákazníků. Samozřejmě vyšší nájem by měl odpovídat vyššímu 

proudu potenciálních zákazníků a potenciálně vyššímu obratu, potažmo zisku. Z toho 

plyne, že nejdůležitější je vyhodnotit si a pokusit se odhadnout, do jaké míry se 

promítne vyšší návštěvnost do tržeb a bude možné počítat s pokrytím vyšších nákladů. 

Níže ještě pro lepší přehlednost jsou náklady na nájem uvedeny v tabulce. 

 

Tabulka 5: Náklady na nájem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Měsíční nájem + režie Náklady měsíčně celkem 

Centrum města 15 – 20 000 Kč + 2 000 Kč Max. 22 000 Kč 

Obchodní dům (typu 

Kaufland) 

40 – 50 000 Kč + 2 000 Kč Max. 52 000 kč 

Obchodní centrum 65 – 80 000 Kč + 2 000 Kč Max. 82 000 Kč 

 

Jedna věc, kterou jsem nezmiňovala, je otvírací doba a tudíž náročnost na pracovní sílu. 

Nejkratší pracovní dobu předpokládám u varianty v soukromém prostoru v centru 

města, kde bývá běžně otevřeno od pondělí do pátku na přibližně 8-9 hodin, tudíž by 

stačil pouze jeden zaměstnanec. U zbylých variant se počítá s otvírací dobou od 8 do 20 

hodin každý den, takže je jasné, že nám jeden zaměstnanec nevystačí, bude třeba mít 

minimálně 2. 

Navíc v případě nákupního domu a obchodního centra je nutné počítat s tím, že ve 

smlouvách bývá zanesen požadavek na nepřetržitý provoz, takže ani v případě výpadku 

některého ze zaměstnanců není možné nechat prodejnu zavřenou – je nutné zajistit 

náhradu pod hrozbou pokuty za každý den, kdy není otevřeno dle domluvené otvírací 

doby. 
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Po zvážení všech kladných a záporných stránek jednotlivých variant je třeba učinit 

závěr a vybrat tu, která mi připadá jako nejvhodnější pro můj záměr. Nakonec jsem se 

rozhodla preferovat variantu s pronájmem obchodní jednotky ve velkém obchodním 

centru, jelikož si myslím, že frekvence návštěv centra zákazníky, dokáže vyvážit vyšší 

náklady vztahující se k pronájmu obchodního prostoru a náklady na zaměstnance.  

Myslím si, že potenciál prodejny ve velkém obchodním centru je daleko větší než u 

zbývajících dvou variant i s ohledem na prodej zboží, které bude mít vyšší marži. 

Rozhodně není cílem prodávat věci s nízkou nebo téměř žádnou marží, tímto způsobem 

bychom se těžko dostávali do zelených čísel. 

 

4.4 Obchodní plán 

Důležitou věcí při plánování otevření franchisy jsou podmínky, za kterých budu tuto 

franchisu provozovat. Je důležité vědět, co všechno nám bude franchisor poskytovat a 

co za poskytované služby bude na oplátku chtít. 

Podmínky, za kterých bude franchisa provozována, můžeme rozdělit do dvou bodů, 

kterými jsou: 

• Poplatky 

• Zboží 

 

4.4.1 Poplatky za franchisu 

Prvním a nejspíš i nejdůležitějším bodem franchisové formy podnikání jsou finanční 

podmínky, za kterých je možné franchisu provozovat. V současné době nepožaduje 

Zvěrokruh za poskytnutí franchisy žádný vstupní poplatek. Vše je založeno na 

pravidelných poplatcích, které se počítají z obratu prodejny. Fakturace poplatků je vždy 

měsíc zpětně. 

Předpokládaná výše poplatku je závislá na tom, jakou formou byla prodejna zařízena. 

Jsou zde dvě různé možnosti. Buď si můžeme pořídit vybavení prodejny sami, nebo je 

může financovat franchisor. 
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V případě, že bude vybavení pořizovat v rámci své režie franchisor, bude 

předpokládaný poplatek za poskytnutí franchisy 7 % z měsíčního obratu. Za 

předpokladu, že si prodejnu zařídíme sami, mám s franchisorem domluveno, že 

poplatek účtovaný ze strany franchisora bude činit 3 %. 

Rozdíl je tedy 4 % a proto také přichází do úvahy doba, na jakou bude ustanovena 

smlouva o pronájmu a o franchise. Předpokládám, že smlouvy by měly být pro první 

období podepisovány na dobu 5 let. V tom případě budu preferovat variantu číslo 2, 

tedy že si prodejnu zařídíme na vlastní náklady a budeme tak platit nižší poplatek za 

poskytnutí franchisy. 

 

4.4.2 Zboží 

V rámci franchisy se podepisuje dohoda o výhradním nákupu zboží pouze od 

franchisora, jelikož ten je i velkoobchodním prodejcem chovatelských potřeb. Stejné to 

bude i v mém případě. Zboží bude nakupováno pouze od poskytovatele franchisy, tedy 

od společnosti Samohýl group, a.s. 

Předpoklad je takový, že by se nákupní cena stanovovala přirážkou k nákupní ceně 

dodavatele. Výše přirážky by se měla pohybovat v okolí 15 %. V tomto procentu jsou 

dle dohody zahrnuty náklady na logistiku spojenou se zbožím, náklady na marketing, 

který je v rámci franchisy poskytován, a také přiměřený zisk franchisora jako 

velkoobchodu. Tento model je v současné době přijatelný pro obě strany, ale je možné 

se kdykoliv bavit o změně, pokud by se původní podmínky, na základě kterých jsme 

došli k této dohodě, změnily. 

 

4.5 Marketing 

Další část dohody, která je neméně důležitá, se týká marketingových aktivit. Jak jsem 

zmiňovala výše, poplatky za marketing jsou zahrnuty v přirážce k nákupní ceně zboží. 

V rámci sítě Zvěrokruh funguje několik různých aktivit, které mají za cíl propagovat 

kamenné prodejny. První z nich je pravidelný magazín, kde jsou prezentovány 

produkty, případně slevové akce, a kromě toho také rady pro chovatele různých druhů 
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zvířat. Tyto magazíny jsou k dostání v prodejnách a jsou také rozesílány domů do 

schránek věrných zákazníků. 

Další aktivity se odehrávají na internetu – jedná se především o propagaci v rámci 

Facebooku, kde má Zvěrokruh svůj profil a kde sdružuje své fanoušky a prezentuje jim 

aktuální novinky, informace a akce. Kromě toho také firma prezentuje svoji značku a 

produkty na různých akcích a veletrzích, kde mívá stánky.  

V současné době těží prodejny Zvěrokruh především ze své pozice, kdy se nachází 

v obchodních centrech a nákupních domech a mají tak zajištěnu návštěvnost a s těmito 

zákazníky pracují.  

Zvěrokruh bohužel nepropaguje sebe jako značku, ale jen zboží, které v něm můžeme 

koupit. Příklad reklamního wobbleru je na následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Reklamní wobbler 

(Zdroj: 24hodinovka.cz, 2018) 
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4.6 Organizační plán 

Před tím než začneme shánět zaměstnance, tak si musíme stanovit, kolik zaměstnanců 

budeme potřebovat a jaké požadavky na ně budeme mít. 

Pro zjištění nároku na zaměstnance je nutné znát několik věcí, které jsou: 

• Počet otvíracích hodin 

• Fond pracovní doby jednoho zaměstnance 

• Náročnost práce (kolik lidí bude na jedné směně) 

Níže je uvedena otvírací doba prodejny. 

Tabulka 6: Otvírací doba prodejny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otvírací doba 

Pondělí 8 00 – 20 00 

Úterý 8 00 – 20 00 

Středa 8 00 – 20 00 

Čtvrtek 8 00 – 20 00 

Pátek 8 00 – 20 00 

Sobota 8 00 – 20 00 

Neděle 8 00 – 20 00 

 

Pokud navíc budeme počítat s tím, že o 7 státních svátcích bude celé centrum zavřeno, 

tudíž i naše prodejna bude zavřena, navíc ještě 24. prosince bude otevřeno pouze v době 

od 8 do 12 hodin, tak nám vyjde, že celkově budeme mít otevřeno 4 288 hodin za rok. 

Pokud vezmeme v potaz, že na směně bude vždy pouze jeden zaměstnanec, a ten má 

nárok na půl hodiny pauzy po každých 6 hodinách práce, tak můžeme každý den odečíst 

půl hodiny pracovní doby, kdy bude pauza. Po odečtení této doby nám vyjde, že 

potřebujeme 4 109,5 hodin práce. 
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Druhá věc je spočítat, kolik hodin odpracuje jeden zaměstnanec během jednoho roku – i 

po odečtení nároku na dovolenou vyjde 1 840 hodin ročně na zaměstnance. Z toho 

vyplývá, že budeme potřebovat alespoň 2 zaměstnance a k nim ještě alespoň 2 

brigádníky. Samozřejmě existuje i varianta, že bychom mohli hned od začátku najmout 

3 zaměstnance, ale vzhledem k faktu, že předpokládám, že obraty nebudou ze začátku 

extra velké, tak bude rozumnější sehnat 2 zaměstnance a k nim 2 brigádníky. 

Nyní, když víme, kolik zaměstnanců budeme potřebovat, upřeme pozornost k tomu, 

jaké budeme mít na zaměstnance požadavky a jak zaměstnance získáme. 

Vzhledem k faktu, že se jedná o funkci prodavače, není potřeba žádná specifická 

kvalifikace. Jedinou výjimkou je prodej živých zvířat a prodej přípravků proti vnějším 

parazitům – ektoparazitika (klíšťata, blechy, komáři, pakomáři a další). Toto jsou 

skupiny zboží, které podléhají zvláštní právní úpravě, a je tedy nutné mít adekvátní 

vzdělání, aby je člověk mohl prodávat. To ale zajistí rekvalifikačních kurzy, do nichž 

budou přijatí zaměstnanci zařazení a díky jejichž absolvování budou moci prodávat na 

naší prodejně. Dále bych omezila výběr zaměstnanců jen na uchazeče, kteří jsou trestně 

bezúhonní. Samozřejmostí je podmínka dovršeného 18. roku, jelikož všichni 

zaměstnanci, budou muset podepsat „hmotnou odpovědnost“, což lze až po dovršení 

plnoletosti.  

Nyní se již dostáváme k tomu, kde všude budeme zaměstnance shánět. Máme několik 

možností, kde inzerovat nabídku volných míst, mezi které patří: 

• Webové portály práce (Práce.cz, Jobs.cz) 

• Facebook 

• Internetové stránky franchisora 

• Úřad práce 

• V místě prodejny 

Prvním a v podstatě samozřejmým místem, kde bych inzerovala nabídku práce, jsou 

pracovní portály. Tyto portály jsou hojně navštěvovány a určitě můžeme počítat 

s odezvou lidí, kteří hledají práci. Určitě je dobré zveřejnit inzeráty v dostatečném 

předstihu před otevřením prodejny. Jednak se nebudeme muset strachovat, že 

neseženeme zaměstnance včas a navíc budeme mít dostatek času na jejich proškolení.  
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Druhá varianta zveřejnění inzerátů o práci je Facebook, který je v současné době hojně 

využívaný a určitě i v rámci tohoto informačního kanálu se nám podaří oslovit velkou 

spoustu lidí a získat mnoho zájemců o práci v mé prodejně – především brigádníky 

z řad studentů. 

Další variantou jsou také internetové stránky franchisora, kde je sekce, kde inzerují 

volná místa jak v síti Zvěrokruh, tak i na centrále (např. ve skladu). Posledním kanálem, 

o kterém uvažuji v rámci inzerce volných míst pro nově otvíranou prodejnu Zvěrokruh, 

je Úřad práce. V tomto případě budeme cílit přímo na nezaměstnané. Uchazeči 

evidovaní na úřadu práce skýtají jednu zajímavou možnost, a to, že pokud se 

rozhodneme přijmout někoho, kdo je v evidenci již delší dobu, případně je v tzv. 

rizikové skupině (většinou do 25 let a nad 50 let), je možné na takového uchazeče získat 

dotaci a snížit tak na nějakou dobu mzdové náklady. 

Samozřejmě, že ale na prvním místě musí být schopnosti zaměstnance. Jde především o 

jejich vystupování a práci se zákazníkem, protože právě prodavač je ten, s kým se 

zákazník dostává do kontaktu a je tedy klíčové jeho vystupování a komunikace. Proto 

plánuji všechny uchazeče osobně vidět na pohovoru. 

 

4.6.1 Školení zaměstnanců 

Školení bude obsahovat dvě části: 

• Zákonem požadované rekvalifikace 

• Znalosti požadované zaměstnavatelem 

První částí jsou zákonem požadované rekvalifikace. Jak jsem již zmiňovala výše, je 

nutné, aby každý z pracovníků na prodejně byl rekvalifikován ve 2 různých kurzech tak, 

aby mohl prodávat zvířata a ektoparazitika. Vzhledem k fluktuaci zaměstnanců na 

ostatních prodejnách Zvěrokruh a opakovanou potřebou školení nově nabraných lidí, 

jsou partnerskou firmou pravidelně pořádány rekvalifikační kurzy. Nebude tudíž 

problém zařadit naše zaměstnance do těchto kurzů. Samozřejmě tato služba není 

bezplatná - cena obou kurzů dohromady činí přibližně 7 000 Kč za jednoho 

zaměstnance, celkem za všechny 4 zaměstnance tedy 28 000 Kč.  
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Druhá část školení zaměstnanců není zákonem povinná, ale je neméně důležitá. Jde 

totiž o souhrn informací o portfoliu zboží, které se bude prodávat na naší prodejně. Je 

samozřejmě velmi důležité, aby zaměstnanci veškeré zboží na prodejně perfektně znali. 

Vzhledem k tomu, že na prodejnách Zvěrokruh bývá obvykle 1 500 – 2 000 položek 

zboží, tak toto školení nějaký čas zabere. Součástí této fáze by měla být návštěva jiných 

prodejen Zvěrokruh, kde je jiní zaměstnanci provedou celým prodejním procesem od 

nabízení zboží až po účtování a práci s počítačem. 

4.6.2 Organizační struktura 

Na následujícím obrázku je znázorněna budoucí organizační struktura nově založeného 

podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franchisant 

Mascota, s.r.o. 

Franchisor 

Samohýl group, s.r.o. 

Prodavač I. Prodavač II. Brigádník I. Brigádník II. 

Obrázek 17: Organizační struktura (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.7 Finanční plán 

V této kapitole se zaměřím na to, jak velké náklady budu muset na založení franchisy 

celkově vynaložit a jaké budou očekávané výnosy z hlediska optimistické, realistické a 

pesimistické varianty. 

 

4.7.1 Pořizovací náklady 

První věcí, kterou je nutné zabezpečit, je vybavení prodejny, do kterého se řadí 

následující položky: 

• Nábytek a regály 

• IT technika 

• Ostatní vybavení 

Nyní se zaměřím na jednotlivé položky a možnosti jejich pořízení. 

Nábytek a regály 

Pokud budeme uvažovat o pořízení regálů a nábytku do prodejny, tak můžeme volit ze 

dvou různých variant: 

• Kovové vybavení 

• Dřevěné (případně OSB desky) vybavení 

Kovové regály mají velkou výhodu v tom, že se s nimi velmi jednoduše manipuluje a 

police v jednotlivých sekcích je možné velmi jednoduše přemisťovat dle potřeby podle 

toho, jaké zboží budeme chtít do daného regálu umístit. Pokud bychom uvažovali o 

kovových regálech, tak bych preferovala bílou barvu, jelikož dodá prodejně pocit světla 

a čistoty. 

Důležitá otázka při pořízení nábytku je, kolik to celé bude stát. Pokud budeme počítat 

prodejnu s plochou do 70 m2, tak náklady na regály se budou pohybovat kolem 170 000 

Kč.  
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Druhou variantou, kterou zvažuji, je pořízení dřevěného nábytku, respektive nábytku 

z OSB desek. Tento by vyšel o něco levněji, na přibližně 140 000 Kč, což je určitě 

výhoda oproti regálům z kovu.  

Jelikož ale budu franchisant, musím respektovat jednotný vzhled všech prodejen 

Zvěrokruhu, které nyní prochází modernizací a jsou stylovány do bílé a zelené barvy. 

Výběr je tedy v celku jasný a to pořídit nábytek kovový v bílé barvě. 

 

 

 

 

 

 

IT Technika 

Další částí vybavení prodejny je informační a výpočetní technika. V této oblasti je pro 

mě velkou výhodou podpora franchisora, který má zavedený vlastní informační systém 

a v rámci franchisy počítá s jeho implementací na mé prodejně včetně hardwaru 

potřebného k plné funkčnosti prodejny.  

Do této kategorie se řadí především: 

• PC Terminál s příslušenstvím (myš, klávesnice, monitor) 

• Platební terminál 

• Tiskárna účtenek 

• Tiskárna A4 

• Kamery snímající prodejnu 

• Telefon  

Samozřejmostí je propojení informačního systému s databází elektronické evidence 

tržeb, které taktéž zajišťují technici franchisora. Pořizovací náklady na IT techniku jsou 

v režii franchisora. 

Obrázek 18: Logo Zvěrokruhu (Zdroj: Vlastní foto v 

prodejně Zvěrokruh Zlín) 
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Ostatní vybavení 

Kromě výše uvedených věcí jsou ještě potřeba další drobnosti, které jsou nutné pro 

provoz prodejny, a které je nutné pořídit. Jedná se především o: 

• Etiketovací kleště 

• Hliníkové schůdky 

• Věci na úklid (koště, mop, kýbl, čisticí prostředky…) 

• Mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice 

 

Tabulka 7: Náklady na ostatní vybavení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Etiketovací kleště dvouřádkové 1 000 Kč 

Hliníkové schůdky 1 000 Kč 

Věci na úklid 2 000 Kč 

Mikrovlnná trouba 1 500 Kč 

Rychlovarná konvice 500 Kč 

Náklady na ostatní vybavení celkem 6 000 Kč 

 

Pořízení tohoto vybavení je v mojí režii a náklady na jeho pořízení by měly činit 

maximálně 6 000 Kč. 

Z výše zmíněného plyne, že veškeré náklady na vybavení mnou uvažované prodejny i 

s rezervou budou maximálně 200 000 Kč. 

 

4.7.2 Mzdové náklady 

Jedním z nejdůležitějších nákladů jsou mzdové náklady. Součástí mzdový nákladů je 

jak hrubá mzda, tak také povinné pojistné placené zaměstnavatelem – sociální a 

zdravotní pojištění. Zaměstnanec odvádí 6,5% z hrubé mzdy na sociální pojištění a 

4,5% z hrubé mzdy na zdravotní pojištění. Zaměstnavatel pak musí odvést 9% z hrubé 
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mzdy zaměstnance na zdravotní pojištění a 25% z hrubé mzdy zaměstnance na sociální 

pojištění, kde je zahrnuto 21,5 % na důchodové pojištění, 2,3 % na nemocenské 

pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti). Další odvod je sazba daně z příjmu, 

která činí 15% a počítá se ze superhrubé mzdy (hrubá mzda + sociální + zdravotní 

pojištění). Dále si zaměstnanec může uplatnit slevu na poplatníka daně, která v roce 

2018 činí 2070 Kč měsíčně. 

V následující tabulce bude znázorněn výpočet čisté mzdy pro zaměstnance i brigádníky. 

Výpočet mzdy pro zaměstnance se bude odrážet od průměrné mzdy zaměstnanců 

v prodejnách Zvěrokruh, která činí 13 000 Kč. Mzdová sazba pro brigádníka bude na 

úrovni minimální mzdy, která v roce 2018 činí 73,20 Kč na hodinu. 

Tabulka 8: Výpočet čisté mzdy zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Zaměstnanec I - 

vedoucí 

Zaměstnanec 

II 

Brigádník I Brigádník II 

Průměrný počet 

odpracovaných hodin 

160 160 20 20 

Hodinová sazba v Kč 100 90 73 73 

Hrubá mzda v Kč 16 000 14 400 1 460 1 460 

Sociální pojištění 
(zaměstnanec/zaměstna

vatel) 

1 040 / 4 000 936 / 3 600 - - 

Zdravotní pojištění 

(zaměstnanec/zaměstna

vatel) 

720 / 1 440 648 / 1 296 - - 

Daň 1 146 825 - - 

Čistá mzda v Kč 13 094 11 991 1 460 1 460 

 

Vedoucí prodejny jakožto zodpovědná osoba má nárok i na vyšší mzdu, než ostatní 

zaměstnanci. Za brigádníky, jelikož budou pracovat na dohodu o provedení práce (jejich 

mzda nepřekročí 10 000 Kč měsíčně ani 300 odpracovaných hodin za rok) se nebude 

muset platit sociální ani zdravotní pojištění. Počítám i s tím, že mi každý brigádník 

podepíše prohlášení k dani, tudíž se mu s výplaty nebude strhávat daň. 

Níže jsou spočítány průměrné celkové mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance. 
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Tabulka 9: Výpočet mzdovým nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance I 21 440 Kč 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance II 19 296 Kč 

Mzdové náklady zaměstnavatele na brigádníka I 1 460 Kč 

Mzdové náklady zaměstnavatele na brigádníka II 1 460 Kč 

Mzdové náklady celkem 43 656 Kč 

 

Po sečtení všech mzdových nákladů nám vyjde, že zaměstnanci vyjdou zaměstnavatele 

na 43 656 Kč měsíčně. 

 

4.7.3 Výdaje 

V následujících tabulkách jsou znázorněny odhadované měsíční výdaje.  

Do fixních nákladů jsou zařazeny mzdy zaměstnanců a ostatní fixní náklady, které jsem 

vyčíslila na 10 000 Kč. Patří sem například pohonné hmoty, paušál na pracovní telefon 

aj.  

Nájem byl vyčíslen na 75 000 Kč měsíčně a platí se s tříměsíční splatností. Do 

variabilních nákladů patří franchisový poplatek, který byl sjednán na 3% z měsíčního 

obratu a stejně jako faktury za nakoupené zboží od franchisora se platí s šestiměsíční 

splatností. V sedmém měsíci prvního roku je velkým skok u nákupu zboží, je to 

způsobeno tím, že nejdříve se musí celá prodejna vybavit zbožím – 800 000 Kč a dále je 

ve splatnosti nákup zboží za první otevřený měsíc. 

Poplatky za platbu kartou budou bankou strhávány neprodleně po uskutečnění platby. 

Jelikož je smlouva s bankou uzavřena za pomocí franchisora, bude měsíční poplatek 

činit 1% z plateb uskutečněných kartou. Na prodejnách Zvěrokruhu je statisticky 40% 

veškerých plateb uskutečněno kartou. 

Daně z příjmů PO se podávají nejpozději k 30.6. následujícího roku se splatností 

v sedmém měsíci stejného roku. 
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Tabulka 10: Výdaje v prvním roce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Fixní N Nájem 
Variabilní 

N 
Nákup 

zboží 

Poplatek 

za 

terminál 
DPH Daně 

Výdaje 

celkem 

1 - - - - 1 498 - - 1 498 

2 53 676 - - - 1 451 54 400 - 109 527 

3 53 676 - - - 1 591 52 700 - 107 967 

4 53 676 75 000 - - 1 685 57 800 - 188 161 

5 53 676 75 000 - - 1 638 61 200 - 191 514 

6 53 676 75 000 - - 1 568 59 500 - 189 744 

7 53 676 75 000 9 600 1 005 920 1 568 56 950 - 1 202 714 

8 53 676 75 000 9 300 181 350 1 591 56 950 - 377 867 

9 53 676 75 000 10 200 198 900 1 615 57 800 - 397 191 

10 53 676 75 000 10 800 210 600 1 638 58 650 - 410 364 

11 53 676 75 000 10 500 204 750 1 708 59 500 - 405 134 

12 53 676 75 000 10 050 195 975 2 153 62 050 - 398 904 

Celkem 

za rok 
590 436 675 000 60 450 1 997 495 19 703 637 500 - 3 980 584 

 

 

Tabulka 11: Výdaje ve druhém roce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Fixní N Nájem 
Variabilní 

N 
Nákup 

zboží 

Poplatek 

za 

terminál 
DPH Daně 

Náklady 

celkem 

1 53 676 75 000 10 050 195 975 1 769 78 200 - 414 670 

2 53 676 75 000 10 200 198 900 1 720 64 260 - 403 756 

3 53 676 75 000 10 350 201 825 1 966 62 475 - 405 292 

4 53 676 75 000 10 500 204 750 2 064 71 400 - 417 390 

5 53 676 75 000 10 950 213 525 2 015 74 970 - 430 136 

6 53 676 75 000 13 800 269 100 1 916 73 185 - 486 677 

7 53 676 75 000 11 340 221 130 1 892 69 615 98 610 531 263 

8 53 676 75 000 11 025 214 988 1 941 68 723 - 425 352 

9 53 676 75 000 12 600 245 700 1 916 70 508 - 459 400 

10 53 676 75 000 13 230 257 985 1 941 69 615 - 471 447 

11 53 676 75 000 12 915 251 843 2 039 70 508 - 465 980 

12 53 676 75 000 12 285 239 558 2 457 74 078 - 457 053 

Celkem 

za rok 
644 112 900 000 139 245 2 715 278 23 636 847 535 98 610 5 368 416 
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Tabulka 12: Výdaje ve třetím roce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc Fixní N Nájem 
Variabilní 

N 
Nákup 

zboží 

Poplatek 

za 

terminál 
DPH Daně 

Náklady 

celkem 

1 53 676 75 000 12 128 236 486 1 843 89 250 - 468 383 

2 53 676 75 000 12 443 242 629 1 769 66 938 - 452 454 

3 53 676 75 000 12 285 239 558 2 015 64 260 - 446 793 

4 53 676 75 000 12 443 242 629 2 138 73 185 - 459 070 

5 53 676 75 000 13 073 254 914 2 064 77 648 - 476 374 

6 53 676 75 000 15 750 290 141 1 966 74 970 - 511 503 

7 53 676 75 000 11 813 230 344 1 941 71 400 125 400 569 573 

8 53 676 75 000 11 340 221 130 1 966 70 508 - 433 619 

9 53 676 75 000 12 915 251 843 1 966 71 400 - 466 799 

10 53 676 75 000 13 703 267 199 2 015 71 400 - 482 992 

11 53 676 75 000 13 230 257 985 2 088 73 185 - 475 164 

12 53 676 75 000 12 600 245 700 2 629 75 863 - 465 467 

Celkem 

za rok 
644 112 900 000 153 720 2 980 556 24 398 880 005 125 400 5 708 191 

 

4.7.4 Příjmy 

V této kapitole budou vyčísleny měsíční obraty na 3 roky dopředu. Pro lepší 

přehlednost je od obratu již odečteno DPH. Počítám s tím, že na začátku fungování 

prodejny bude obrat menší než v zaběhnuté provozovně, ale předpokládám, že by se 

měl postupně zvyšovat. 

Další věc, kterou při odhadování obratu budu muset vzít v potaz, je sezónnost prodejů. 

V některých obdobích jsou totiž vyšší prodeje z různých důvodů. V případě 

chovatelských potřeb se jedná především o dvě období: 

• Vánoce 

• „období klíšťat“ 

Prvním obdobím jsou logicky Vánoce, kdy lidé nakupují dárky nejen pro rodinné 

příslušníky, ale i pro své čtyřnohé miláčky. Evidujeme především zvýšený zájem o 

hračky, pamlsky, pelíšky a dražší věci, které se běžně přes rok neprodávají – například 

velká škrabadla pro kočky. 
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Druhým obdobím, které je specifické pouze pro trh s chovatelskými potřebami, je 

„období klíšťat“. Jedná se o jarní měsíce – především březen, duben i květen, kdy 

vylézají po zimě klíšťata a lidé vybavují svá zvířátka antiparazitárními přípravky 

(obojky a pipety spot-on). 

Při odhadu obratu mi také velmi pomohly reálné obraty prodejen Zvěrokruh, do kterých 

jsem mohla jako zaměstnanec kontrolního oddělení firmy Samohohýl group, a.s. 

(budoucí franchisor) nahlédnout. Tyto prodejny jsou taktéž situovány v nákupních 

centrech se stejným prodejním prostorem o velikosti kolem 70 m2. 

Východiskem pro optimistickou i pesimistickou variantu je realistický odhad, který jak 

bylo řečeno, vychází z reálných tržeb podobné reálné prodejny Zvěrokruh. 

Optimistická varianta je na úrovni 110% realistických odhadů a pesimistická varianta 

počítá s 90% realistických odhadů. 

 

Tabulka 13: Odhad obratu v prvním roce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

měsíc 
Obrat (bez DPH) 

optimistický realistický pesimistický 

1 352 000 320 000 288 000 

2 341 000 310 000 279 000 

3 374 000 340 000 306 000 

4 396 000 360 000 324 000 

5 385 000 350 000 315 000 

6 368 500 335 000 301 500 

7 368 500 335 000 301 500 

8 374 000 340 000 306 000 

9 379 500 345 000 310 500 

10 385 000 350 000 315 000 

11 401 500 365 000 328 500 

12 506 000 460 000 414 000 
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Tabulka 14: Odhad obratu ve druhém roce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

měsíc 
Obrat (bez DPH) 

optimistický realistický pesimistický 

1 415 800 378 000 340 200 

2 404 250 367 500 330 750 

3 462 000 420 000 378 000 

4 485 100 441 000 396 900 

5 473 550 430 500 387 450 

6 450 450 409 500 368 550 

7 444 675 404 250 363 825 

8 456 225 414 750 373 275 

9 450 450 409 500 368 550 

10 456 225 414 750 373 275 

11 479 325 435 750 392 175 

12 577 500 525 000 472 500 

 

Tabulka 15: Odhad obratu ve třetím roce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

měsíc 
Obrat (bez DPH) 

optimistický realistický pesimistický 

1 433 125 393 750 354 375 

2 426 800 388 000 349 200 

3 484 550 440 500 396 450 

4 513 425 466 750 420 075 

5 496 100 451 000 405 900 

6 473 000 430 000 387 000 

7 467 225 424 750 382 275 

8 473 000 430 000 387 000 

9 473 000 430 000 387 000 

10 484 550 440 500 396 450 

11 501 875 456 250 410 625 

12 617 925 561 750 505 575 
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Graf 3: Vývoj obratu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.7.5 Cash flow 

Dalším ukazatelem, který budu sledovat je cash flow. To je důležité především 

z pohledu toho, abychom měli dostatek peněz na uhrazení všech závazků – primárně 

zaměstnancům, poté za nájem a také za zboží. Samozřejmě nesmíme opomenout platby 

státním orgánům.  

Výhodou mého uvažovaného podniku je, že s franchisorem jsem domluvena na půlroční 

splatnosti – faktury za prodej zboží a franchisový poplatek, takže na začátku svého 

podnikání budu mít dost času na rozjetí prodejů, abychom měli cash flow v pořádku. 

Na začátku období budu mít k dispozici vlastních 400 000 Kč jakožto osobní vklad, 

které pokryjí veškeré vstupní náklady – poplatek pro právníka na založení s.r.o., 

vybavení prodejny, školení zaměstnanců a vstupní poplatek franchisorovi za poskytnutí 

franchisy. 

 

 

 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O
b

ra
t 

v 
K

č

Vývoj obratu 

Rok 1

Rok 2

Rok 3



67 

 

Tabulka 16: Výpočet Cashflow (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  rok 1 rok 2 rok 3 

stav peněžních prostředků na začátku období 400 000 932 336 1 473 005 

        

PŘÍJMY       

Příjmy za prodané zboží 4 925 700 5 909 085 6 199 503 

Příjmy celkem 4 925 700 5 909 085 6 199 503 

        

VÝDAJE       

na založení s.r.o. 15 000 - - 

vybavení prodejny 170 000 - - 

nákup zboží 1 997 495 2 715 278 2 980 556 

mzdy zaměstnancům 480 216 524 112 524 112 

školení zaměstnanců 28 000 - - 

pronájem prostor 675 000 900 000 900 000 

ostatní fixní náklady 110 000 120 000 120 000 

vstupní poplatek 200 000 - - 

franchisový poplatek 60 450 139 245 153 720 

poplatek za bankovní terminál 19 703 23 636 24 398 

DPH 637 500 847 535 880 005 

daň z příjmu za minulý rok   98 610 125 400 

Výdaje celkem 4 393 364 5 368 416 5 708 191 

        

HOTOVOST NA KONCI OBDOBÍ 932 336 1 473 005 1 964 317 
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4.7.6 Výkaz zisku a ztrát 

Posledním ukazatelem, který je třeba sledovat, je výkaz zisku a ztrát.  

Jen díky tomu, že mám domluvenou šestiměsíční splatnost s franchisorem, nedostanu se 

do ztráty. 

Tabulka 17: Výkaz zisku a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  rok 1 rok 2 rok 3 

VÝNOSY       

Výnosy za prodané zboží 4 925 700 5 909 085 6 199 503 

Výnosy celkem 4 925 700 5 909 085 6 199 503 

        

NÁKLADY       

na založení s.r.o. 15 000 - - 

vybavení prodejny 200 000 - - 

nákup zboží 1 997 495 2 715 278 2 980 556 

mzdy zaměstnancům 480 216 524 112 524 112 

školení zaměstnanců 28 000 - - 

pronájem prostor 675 000 900 000 900 000 

ostatní fixní náklady 110 000 120 000 120 000 

vstupní poplatek 200 000 - - 

franchisový poplatek 60 450 139 245 153 720 

poplatek za bankovní terminál 2 153 2 457 2 629 

DPH 637 500 847 535 880 005 

Náklady celkem 4 405 814 5 248 627 5 561 022 

        

VH před zdaněním 519 886 660 459 638 481 

Úprava VH pro výpočet daně 519 000 660 000 638 000 

Daň z příjmu PO 98 610 125 400 121 220 

ČISTÝ ZISK/ZTRÁTA 421 276 535 059 517 261 

 

Výsledek hospodaření bude použit jako mzda majitele a na případné výdaje prodejny.  
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4.8 Harmonogram implementace 

V této kapitole bude znázorněn harmonogram implementace od rozhodnutí o založení, 

přes veškerá potřebná povolení, až po otevření franchisy Zvěrokruhu. Pro lepší přehled 

bude vytvořen Ganttův diagram v programu MS Project. Celý projekt založení bude 

trvat asi třičtvrtě roku, kdy je počítáno i s rezervou. Datum zahájení je 1.7.2018. 

Tabulka 18: Harmonogram implementace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Rozhodnutí o založení 01.07.2018 02.07.2018 

Založení společnosti s ručením 

omezeným 
02.07.2018 01.12.2018 

Získání potřebných povolení 01.12.2018 03.12.2018 

Podání žádosti o koupi franchisy 03.12.2018 04.12.2018 

Schválení franchisy 05.12.2018 19.12.2018 

Koupě franchisy 20.12.2018 21.12.2018 

Analýza okolí 22.12.2018 15.01.2019 

Výběr a získání místa pro prodejnu 16.01.2019 16.02.2019 

Výběr zaměstnanců 17.02.2019 24.02.2019 

Školení zaměstnanců 25.02.2019 15.03.2019 

Vybavení prodejny 17.02.2019 15.03.2019 

Slavnostní otevření 16.03.2019 16.03.2019 
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Obrázek 19: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování v programu MS Project) 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření plnohodnotného podnikatelského plánu 

založení prodejny Zvěrokruh formou franchisy. Dalšími cíli bylo, aby nově vzniklá 

prodejna byla rentabilní a konkurenceschopná, všechny cíle byly v průběhu diplomové 

práce splněny. 

Diplomová práce byla rozdělena celkem do čtyř částí, kdy v první části byl vymezen 

problém a výše popsané cíle práce. Druhá část se zabývala teoretickými východisky pro 

sepsání práce, jako jsou pojmy podnikání, podnikatel, kroky pro založení společnosti 

s ručením omezeným, principy elektronické evidence tržeb a franchisingu. Byla zde 

popsána i správná struktura podnikatelského plánu, od níž se dále odvíjela další část 

diplomové práce. Ve třetí části byla představena síť s chovatelskými potřebami 

Zvěrokru a její stručná historie a dále byly provedeny podrobné analýzy SLEPT a 

Porterova analýza pěti sil. Z ní bylo zjištěno, že nejvíce bude podnikání v této oblasti 

ovlivňovat velmi silná stávající konkurence (SuperZOO, Pet Center a internetový 

obchod SpokojenýPes.cz), dále hrozba nových substitutů a také dodavatel, protože je to 

on, kdo bude diktovat veškeré ceny výrobků a poplatky. V této části práce bylo 

vyhodnoceno také dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na budoucí efektivní stavbu 

portfolia zboží v nově založené prodejně. Tohoto šetření se zúčastnilo celkem 506 

respondentů a vyšlo najevo, že chovatelé psů nejčastěji v chovatelských potřebách 

nakupují pamlsky, hračky a konzervy a nikoli suché krmivo. Proto nabídku suchého 

krmiva v budoucí prodejně omezím pouze na malá balení – do 3 kg. Naopak by měla 

být široká nabídka pamlsků a hraček. U majitelů koček je to podobné – stejně jako 

majitelé psů nejvíce nakupují pamlsky, konzervy a hračky, proto stavba portfolia pro 

kočky bude velmi podobná jako u psa. Naopak majitelé králíků, hlodavců a ptactva 

nejčastěji nakupují samotné krmivo a pamlsky. Dále pak vybavení pro chov, jako jsou 

klece, domky, misky a napáječky. Všechny poznatky z analýz a dotazníkového šetření 

poté byly shrnuty ve SWOT analýze. 

Poslední a nejdůležitější část mé diplomové práce byla zaměřena na sestavení 

podnikatelského plánu založení pobočky Zvěrokruh formou franchisy. Po vyhodnocení 

možných alternativ pro místa založení, jsem se rozhodla pro otevření pobočky 

v některém velkém nákupním centru z důvodu velké fluktuace potenciálních zákazníků. 

Pro vyčíslení nákladů a příjmů byly použity reálné, i když upravené, hodnoty ostatních 



72 

 

prodejen Zvěrokruh, proto jsou veškeré další výpočty relevantní a ne smyšlené. 

Z výsledků cashflow  a výkazu zisku a ztrát za první tři roky života franchisy vyplývá, 

že založení této franchisy má smysl a potenciál. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Dotazníkové šetření .………………………………………………………….I 

 



i 

 

Dotazníkové šetření 

Vážená paní, vážený pane, 

Prosím o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou použity v mé diplomové práci na 

téma Podnikatelský plán pro založení malého podniku na VUT Brno. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere max. 5 minut a je naprosto anonymní. 

1. Jakého jste pohlaví? 

a. Žena 

b. Muž 

2. Kolik je Vám let? 

a. do 20 let 

b. 21 – 30 let 

c. 31 – 40 let 

d. 41 – 50 let 

e. 51- 60 let 

f. 61 a více let 

3. Jaká je Vaše ekonomická aktivita? 

a. Student 

b. Pracující 

c. Nezaměstnaný 

d. Mateřská dovolená 

e. Důchodce 

4. Jaké chováte zvíře? (můžete zaškrtnout více možností) 

a. Pes 

b. Kočka 

c. Králík 

d. Hlodavec (morče, potkan, křeček, myš aj.) 

e. Ptactvo 

f. Ryby 

g. Terarijní zvíře 

h. Jiné 

 



ii 

 

5. Jak často nakupujete potřeby pro své mazlíčky v kamenných prodejnách? 

a. Jednou za týden 

b. Dvakrát za měsíc 

c. Jednou za měsíc 

d. Jednou za 3 měsíce 

e. Méně 

6. Pokud máte psa, co nakupujete v kamenných prodejnách chovatelských 

potřeb? (můžete zaškrtnout více možností) 

a. Suché krmivo 

b. Pamlsky 

c. Konzervy 

d. Hračky 

e. Pelechy 

f. Oblečky 

g. Obojky, vodítka, postroje 

h. Ektoparazitika (přípravky proti vnějším parazitům) 

i. Doplňky stravy (minerální, vitaminové aj.) 

j. Kosmetika 

k. Jiné 

7. Pokud máte kočku, co nakupujete v kamenných prodejnách chovatelských 

potřeb? (můžete zaškrtnout více možností) 

a. Suché krmivo 

b. Pamlsky 

c. Konzervy 

d. Hračky 

e. Pelechy 

f. Ektoparazitika (přípravky proti vnějším parazitům) 

g. Doplňky stravy (minerální, vitaminové aj.) 

h. Jiné (misky, přepravky aj.) 

 

 



iii 

 

8. Pokud chováte králíka, co nakupujete v kamenných prodejnách 

chovatelských potřeb? (můžete zaškrtnout více možností) 

a. Krmivo 

b. Pamlsky 

c. Hračky 

d. Klece 

e. Domky 

f. Jiné 

9. Pokud chováte ptactvo, co nakupujete v kamenných prodejnách 

chovatelských potřeb? (můžete zaškrtnout více možností) 

a. Krmivo 

b. Pamlsky 

c. Hračky 

d. Klece 

e. Jiné 

10. Pokud chováte hlodavce, co nakupujete v kamenných prodejnách 

chovatelských potřeb? (můžete zaškrtnout více možností) 

a. Krmivo 

b. Pamlsky 

c. Hračky 

d. Klece 

e. Domky 

f. Jiné 

 


