
 



 

 

 



 

 

      



 

 

Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na rozšíření služeb 

podniku Hračkářství * Papírnictví. Tato práce se skládá ze třech hlavních částí. 

Teoretická část obsahuje definice pojmů tvořící strukturu podnikatelského záměru a 

definice potřebných analýz. V analytické části je vypracována analýza současného stavu 

firmy. V poslední navrhované části je vytvořen konkrétní podnikatelský plán, který 

směřuje k rozvoji podniku.  

Abstract 

The subject of this diploma thesis is the compilation of the business plan for the 

extension of the services of the Toy Shop * Stationery. This work consists of three main 

parts. The theoretical part contains definitions of terms forming the structure of the 

business plan and the definition of necessary analyzes. In the analytical part is analyzed 

the current state of the company. In the last proposed section is created a concrete 

business plan, which is aimed at the development of the company. 
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ÚVOD 

Podnikatelský úspěch v tržním hospodářství závisí především na včasném předvídání 

tržních příležitostí a řešení potenciálních problémů strategického charakteru. 

Podnikatelský plán, jehož sestavení je předmětem mé diplomové práce, je právě 

nástrojem, který pomáhá vyjadřovat v co nejvyšší možné míře relevantní skutečnosti 

pro podnikání a pomáhá snižovat všeobecnou nejistotu a riziko podnikání.  

Tématem předkládané diplomové práce je podnikatelský záměr na rozšíření služeb v 

reálném  obchodě Hračkářství*Papírnictví. Téma bylo stanoveno na základě vlastních 

pracovních zkušeností v tomto obchodě. Obchod se zaměřuje na nákup a prodej 

hračkářského a papírenského sortimentu, a poskytuje další služby. Cílem této práce je 

vytvoření podnikatelského plánu na rozšíření služeb v tomto podniku a celkové 

zhodnocení podnikatelského záměru spolu s následným zjištěním, zda realizace 

rozšíření podniku bude mít šanci na spěch či ne.  

V zavedeném obchodě je změna sortimentu nebo nabízených služeb vždy 

problematická, nemusí být zákazníky oceněna a nemusí mít pozitivní výsledek. Proto by 

si majitelé, zvláště malých provozoven, měli nechat vypracovat podnikatelský plán, jak 

bude změna přijata zákazníky a zda restrukturalizace bude mít přínos ke zvýšení tržeb a 

zisku. Je jisté, že majitelé obchodů budují své know-how dlouhodobě, a rozhodnutí 

změnit sortiment, doplnit sortiment, rozšířit služby a provést částečnou restrukturalizaci 

obchodu může nést v konečném důsledku ztrátu zákazníků a tím i zisku. Podnikatelský 

plán s tímto cílem je pro menší obchody a firmy zvlášť důležitý.  

Náplní mé diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru na rozšíření služeb 

o tiskové služby včetně vazby, o skenovací služby, a o laminaci dokumentů, 

zpracovávání kalkulací pro tvorbu cen a návrh úprav ve stávajícím obchodu, což by 

mělo vést k dalšímu možnému rozvoji obchodu. Vedení obchodu mi umožnilo získat a 

použít veškeré informace o obchodu, a ty jsou použity jako podklady k této práci. 
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CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Na základě poznatků z odborné literatury provést průzkumy a šetření a sestavit 

podnikatelský záměr investora - rozšířit sortiment stávající prodejny hraček o vybraný 

papírnický sortiment a o tiskařské služby. Vyhodnotit realizovatelnost podnikatelského 

záměru investora s ohledem na jeho specifika (např. omezenost prostoru) a specifika 

oboru podnikání. Sestavit podnikatelský plán u rozšíření sortimentu prodejny hraček o 

vybraný papírnický sortiment a poskytování tiskařských služeb. 

POUŽITÉ METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Při tvorbě teoretické části diplomové práce byla použita metoda rešerše odborné 

literatury doplněná o teoretické poznatky především z oblasti analytických metod, 

metody získání informací a dat pomocí dotazování a analýzy dokumentů, metody 

zpracování, vyhodnocení a interpretací výsledků provedených analýz k vyhodnocení 

informací, kterou data zprostředkovaly. V diplomové práci jsou použity metody obecné 

i specifické. Mezi obecné metody jsou zařazeny metody komparace s využitím 

statistické metody analýzy dat. V rámci kvalitativního výzkumu provádíme 

nenumerické analýzy dat pomocí metod specifických analýz, jejichž pomocí se 

zpracovává podnikatelský plán. Do specifických metod jsou zařazeny: 

 PESTLE analýza – slouží ke strategické analýze vnějšího prostředí podniku. 

V PESTLE analýze jednotlivé písmena znamenají různé typy vnějších faktorů: P 

– politické, E – ekonomické, T – technologické, L – legislativní, E – ekologické. 

 Porterův model pěti konkurenčních sil -  analýza oborového odvětví obchodu 

týkají se oblastí: nová a stávající konkurence, dodavatelé, odběratelé a 

substituty. 

 SWOT analýza 

 Marketingový průzkum  

 Marketingový mix 4P 
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Postupy zpracování  

Protože se jedná o restrukturalizaci, tedy dílčí změnu sortimentu a služeb ve 

specializovaném obchodu, je třeba se důkladně seznámit s problematikou obchodu, 

včetně omezení, spočívající ve velikosti prodejny, umístění, možnostmi personálu a 

dodavatelů a to pomocí metod komparace a nespecifických metod analýzy. K tomu je 

třeba znát i potřeby zákazníků a jejich reakce týkající se změn v nabídce obchodu. Tyto 

informace je možné získat pomocí dotazování. K restrukturalizaci je třeba finanční 

zajištění, které zjistíme na základě analýzy dokumentů, které zahrnují výsledky 

hospodářské činnosti. Pro detailní zpracování použiji specifické metody. Na základě 

zjištěných dat zpracovat podnikatelský plán a ověřit, zda je podnikatelský plán 

realizovatelný. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části práce jsou popsány informace o tvorbě a způsobu vypracování 

podnikatelského záměru. Také na úvod uvedu charakteristiku jednotlivých pojmů 

souvisejících s podnikáním, jako jsou podnikání a podnikatel. 

Podnikání 

Je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní 

zodpovědnost za účelem dosažení zisku. (business, center. 2018) 

Podnikatel 

Je osoba, která samostatně, soustavně vykonává na vlastní učet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. 

(business, center. 2018) 

Dle obchodního zákoníku je podnikatel: 

a) osoba zapsána v obchodním rejstříku 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského listu 

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

zvláštních předpisů 

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

podle zvláštního předpisu (business, center. 2018) 

1.1 Podnikatelský záměr  

Podnikatelský záměr představuje dlouhodobou strategii podnikání, která zobrazuje 

záměry podnikání. Plánování je nedílnou součástí podnikaní, obsah podnikového 

plánování je možno vymezit jako proces rozvoje podniku jako celku, stejně jako 

jednotlivých funkčních oblastí. (Koráb, 2007) 
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1.2 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán vytváří sám podnikatel. Představuje písemný dokument, který slouží 

především pro plánování činnosti v podniku. Podává ucelený obraz o interních a 

externích faktorech podstatných pro podnikatelskou činnost. Tuto strategii využívá 

podnikatel zejména k interním účelům. Podnikatelský plán vykresluje cestu našeho 

podniku do budoucnosti a tvoří hlavní část podnikové strategie. (Srpová, 2010). 

Podnikatelský plán dle Korába (2007, str. 11) 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

vnější a vnitřní faktory související se založením a chodem podniku.“ 

Podnikatelský plán dle Wupperfelda, (2003, str. 11-12). 

Podnikatelský plán jako koncepce podniku v písemné podobě obsahuje: 

 cíle a strategie podniku,  

 podnikatelský záměr a jeho přednosti,  

 vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů,  

 další kroky budování podniku, plánování obratu,  

 hospodářského výsledku a financování. 

K úspěšnému počátku by měly vést následující postupy: 

 Získat motivaci a mít odhodlání podnikat 

 Zvážit osobní předpoklady pro podnikání 

 Objevit podnikatelský nápad 

 Připravit podnikatelský rozpočet 

 Zpracovat podnikatelský plán 

 Zvolit vhodnou právní formu podnikání (Tamtéž, s. 54) 

Těžištěm podnikatelského plánu jsou přitom kvalitativní vyjádření k perspektivě podniku 

a k jeho rozvojovým možnostem, ale také k očekávaným rizikům. 
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1.2.1 Sestavování podnikatelského plánu 

Sestavení podnikatelského pláni představuje formální shrnutí podnikatelských cílů, 

důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků vedoucích k 

dosažení těchto cílů. Proces zpracování podnikatelského plánu je velmi přínosný i pro 

podnikatele samotného. Pří vypracování podnikatelského plánu si podnikatel má 

možnost ujasnit, jaké metody a postupy musí učinit v jednotlivých krocích. Správně 

sestavený řekne, zda je projekt životaschopný a upozorní na možná úskalí v budoucnu, 

a to ještě před samotným začátkem podnikání. Podnikatelský plán by měl posloužit ke 

snadnějšímu rozhodování, kontrole plnění činnosti podle plánu a v neposlední řadě k 

možnosti vzít v úvahu zjištěné skutečnosti a využít je v hospodářské praxi. Jedná se o 

koncepční představu o budoucí činnosti např. sortiment, místo působení, budoucí 

klienti, finanční možnosti, atd. Před začátkem sestavování podnikatelského plánu, je 

dobré si zodpovědět pár otázek. Nejdůležitější otázky a odpovědi každého podniku a 

podnikatele jsou „co, jak a pro koho“. Jaké produkty budeme poskytovat? Proč jsou 

naše produkty lepší než jiné, v čem spočívá jejich konkurenční výhoda a užitek pro 

zákazníka?  Komentář k trhu a tržním trendům (velikost trhu, růst, chování zákazníků) a 

ke konkurenci. 

Jaké zákazníky budeme oslovovat? 

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

zákazníka. V této strategii podnikatelského plánu je třeba zdůraznit, jaký prospěch 

plyne z naší nabídky pro zákazníky a proč by zákazníci měli nakupovat právě od nás a 

ne od konkurence. To předpokládá, že budeme vědět, kdo jsou naši zákazníci, resp. na 

které trhy se chceme orientovat a jaký je jejich růstový potenciál. Při vstupu na trh je 

vždycky důležité nabídnout zákazníkovi „něco navíc“. Může být z oblasti kvality, 

dostupnosti, šíře doplňkových služeb, nemusí to být a neměla by to být pouze nižší 

cena. Musíme prokázat, že přicházíme s lepší nabídkou pro zákazníka, zajímavější 

koncepcí, profesionálnějším servisem, že lépe řeší problémy zákazníka. 
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Na kterých trzích bude nabízet svůj produkt? 

Při přípravě strategie musíme porozumět tržní situaci, ve které je třeba se orientovat a 

také znát svou konkurenci, tedy makrookolí, které ovlivňuje.  

Jaká je konkurence? 

Je třeba sledovat nejen trendy v dané oblasti, nároky zákazníků, ale především jak silné 

konkurenci budeme čelit. V čem je vaše konkurence dobrá a jaké má mezery? Znalost 

makrookolí vyžaduje znalost strategií naší konkurence, zhodnotit, jaké má výhody 

oproti naší nabídce, jaké metody a vývojové trendy využívá, jakým způsobem své 

služby/výrobky propaguje a na jakou cílovou skupinu se zaměřuje. Srovnat si ceny 

konkurence. To nám může poskytnout obraz o přednostech a slabinách vlastního 

podnikání. Pomůže nám to vymezit se vůči ní a posílit svou hodnotu směrem k 

zákazníkovi.  

Kolik bude potřeba zaměstnanců? 

Personální plán je vhodný tehdy, pokud projekt vyžaduje zaměstnání dalších 

zaměstnanců kromě vlastníků společnosti. Plánování počtu zaměstnanců se odvíjí od 

organizační struktury podniku. Uvedeme, kolik zaměstnanců bude firma mít, jakou 

budou mít kvalifikaci a jaké bude jejich věkové složení. Úkoly jednotlivých 

zaměstnanců uvádíme v popisech pracovní náplně. Při sestavování managementu je 

třeba znát požadavky na budoucí zaměstnance, které je třeba pro své podnikání mít. 

Zda bude mít dostatečný prostor? Jaké budou náklady na prostory? 

Hledisko dostatečných a vhodných prostor hraje v sestavování podnikatelského pláni 

velkou roli. Při zohlednění prostoru pro podnikání musíme brát na zřeteli zejména 

lokaci firmy. V rámci sestavování podnikatelského plánu je třeba zohlednit, zda se 

v uvedené lokalitě pohybuje/bydlí/pracuje cílová skupina zákazníků. Poloha firmy se 

odráží od druhu podnikání, od potřeb zákazníků. Při výběru objektu je důležitá nejen 

výše měsíčního nájmu a předpokládaná výše kauce, ale také to, kolik budeme muset do 

provozovny investovat před zavedením nové služby. V podnikatelském plánu se uvádí 
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sídlo společnosti i adresa provozovny, popis lokality, kde se nachází, a důvody, které 

vedly k výběru daného místa.  

Sestavení podnikatelského plánu podle (Fotra, 2005) by mělo splňovat určité náležitosti 

 stručnost a přehlednost 

 jednoduchost 

 orientovat se na budoucí období 

 nezakrývat slabá místa a rizika podniku 

 být co nejvěrohodnější a realistický 

 upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu 

 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky 

 byt zpracován kvalitně i po formální stránce 

Podnikatelský plán by měl obsahovat několik základních částí (tamtéž, s 309). 

1.2.2 Realizační resumé 

Realizační resumé je stručný souhrn první časti podnikatelského plánu. Měl by nastínit 

základní charakteristiky firmy ve stručné a přesvědčivé formě. Tento souhrn by se měl 

zpracovat až v samém závěru. 

Mělo by obsahovat: 

 název a adresa firmy, číslo telefonu na kontaktní osobu 

 charakteristika produktu nebo služeb (vlastnosti, přednosti vzhledem ke 

konkurenci) 

 popis trhu – kde se firma bude chtít uchytit 

 strategické zaměření firmy – dlouhodobé cíle, způsob dosažení cíle 

 zhodnocení zkušeností  

 finanční aspekty – odhad zisku, velikost kapitálu 
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Charakteristika firmy a její cíle 

V této části plánu bychom měli charakterizovat firmu. U již fungující firmy se zaměřit 

na konkrétní údaje o dosavadním působení, vystihnout jak minulost, tak i přítomnost a 

plán budoucnosti firmy, výsledky podnikatelské činnosti, úspěchy, vývoj finanční 

situace v minulosti i současnosti, způsob financování, důležité charakteristiky produktů 

(služeb) které jsou náplní projektu základních podnikatelských cílů a strategií firmy. Je 

třeba blíže specifikovat a popsat základní informace jako například sektor podnikání a 

trh působnosti. 

Měla by obsahovat: 

 historie firmy – zachycující činnost od založení, výsledky podnikatelské činnosti, 

dosažené úspěchy, vývoj finanční situace, 

 charakteristiky produktu a služeb – specifikace služeb, 

 sledované cíle – strategické cíle, specifické cíle. 

Organizační řízení a manažerský plán 

Při plánování je třeba určit organizační strukturu řízení a stanovit manažerský plán. 

Nejčastěji se organizační struktura odvozuje od uplatňování rozhodovací pravomoci 

mezi jednotlivými organizačními jednotkami, od základních klasifikačních 

charakteristik odrážejících náplň, vztahy, rozhodovací pravomoc, členitost 

organizačních prvků v uvažované organizační struktuře.  

Obsahem by mělo být:  

 organizační schéma – vymezení pravomoci mezi zaměstnanci, 

 zaměstnanci – role, zkušenosti,  

 odměňování, mzdy   

 vymezení dlouhodobých záměrů 

 přístup k řízení firmy – informační systém 

 kvalita řízení 
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Přehled základních výsledků a závěrů technicky-ekonomické studie 

V této části jsou shrnuty základní výsledky závěry technicko-ekonomické studie, 

týkající se: 

 výrobního programu, poskytování služeb 

 analýzy trhu 

 marketingové strategie 

 pracovních sil 

 finanční plán 

 technologie 

 analýzy rizika projektu 

Shrnutí a závěry 

Měly by obsahovat shrnutí důležitých aspektů, které jsou popsaný v oddílech tohoto 

plánu: 

 zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu, 

 časový plán realizace projektu, 

 upozornění jedinečných rysů firmy. 

Přílohy 

Do příloh je možné uvést výpis z obchodního rejstříku, životopisy, fotografie, průzkum 

trhu, výkaz zisku a ztrát aj. 

1.2.3 Struktura podnikatelského plánu 

V literatuře se neuvádí jednotné složení podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského 

plánu je pro každý podnik jiný. Každý podnik si obsah podnikatelského plánu 

přizpůsobuje svému oboru podnikání. Některé body by měl obsahovat každý 

podnikatelský plán bez ohledu na, který typ podnikatelského plánu je vypracován. 

(Koráb, 2007) 
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 Na ukázku uvedu dva, poměrně odlišné vzory struktury podnikatelského plánu, a to od 

dvou různých autorů. 

 Podnikatelský plán sestavuje (Koráb, 2007) na základě těchto bodů: 

 titulní strana 

 exekutivní souhrn 

 popis podniku 

 výrobní plán 

 marketingový plán 

 organizační plán 

 hodnocení rizik 

 finanční plán 

 přílohy (podpůrná dokumentace) 

 Rozdílnou strukturu podnikatelského plánu sestavuje (Veber, 2008) a to: 

 obsah 

 shrnutí 

 všeobecný popis firmy 

 klíčové osobnosti 

 produkty 

 okolí firmy 

 prodej  

 výroba 

 jakost 

 personální otázky 

 finanční plán 

 příloha 

Pro podrobnější popis podnikatelského plánu jsem si zvolila strukturu, kterou uvádí 

(Koráb, 2007). 
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Titulní strana 

Na titulní straně by měly být uvedeny základní údaje o firmě, jako název a sídlo, jména 

podnikatelů, popis podniku a způsob podnikaní, kontaktní údaje jako telefonní čísla, e-

mail, popřípadě webové stránky a odkaz na další sociální sítě. Titulní strana podává 

stručný souhrn o obsahu podnikatelského plánu. 

Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn je stručné shrnutí nejdůležitějších stránek podnikatelského plánu. 

Přestože exekutivní souhrn bývá v pořadí hned za úvodní stranou, většinou se 

zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu, a sice v rozsahu několika 

stran s úkolem zajmout potenciální investory. Souhrn musí být stručný, výstižný, 

srozumitelný. 

Analýza trhu 

Do analýzy trhu spadá analýza konkurenčního prostředí. Zde se uvádí informace o 

konkurenčních firmách, o jejich silných a slabých stránkách. Je zde možno zahrnout i 

trh ovlivnit – jako přírodní faktory, politická situace, možné změny v legislativě a také 

analýza odběratelů.  

Popis podniku 

V popisu podniku se uvádí informace o vzniku firmy, o její velikosti, plánech a 

strategiích. Měl by obsahovat doložitelná fakta týkající se založení, strategii podniku, 

cíle a prostředky k jejich dosažení. Ústředními prvky této části jsou výrobky (služby), 

umístění a velikost podniku, organizační schéma, technické vybavení, průprava 

podnikatele (znalosti, praxe). 

Výrobní pán 

Jestliže je podnik výrobního charakteru, tak potřebuje výrobní plán zachycující celý 

výrobní proces. 
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„Do této části je vhodné připojit seznam těch produktů, které podnik vyrábí či které má 

v plánu uvést na trh a ohodnocení jejich konkurenceschopnosti. V neposlední řadě se na 

tomto místě uvádějí různé certifikáty jakosti, kterými podnik disponuje.“ Koráb (2007, s. 

38) 

Marketingový plán 

Dobrá marketingová koncepce z velké části ovlivňuje budoucí úspěch podnikatelského 

záměru. Objasňuje způsob distribuce, oceňování a propagaci výrobků či služeb. 

Marketingový plán obsahuje způsob, jakým firma bude výrobky nebo služby 

distribuovat, oceňovat a propagovat. 

Organizační plán 

Tato část práce zachycuje informace o vlastnících podniku, vedoucích pracovnících a 

jejich praktických zkušenostech a vzdělání. 

Finanční plán 

Finanční plán je důležitou částí podnikatelského plánu. Určuje potřebné rozsahy 

investic a poukazuje, nakolik je reálný podnikatelský plán jako celek. 

1.3 Analytické nástroje 

Analytické nástroje jsou hlavní prostředky, které slouží pro důkladnou analýzu podniku 

a trhu, které jsou prioritní k sestavení podnikatelského plánu. Tyto analýzy poskytnou 

informace o vnějším podnikatelském prostředí, lze analyzovat konkurenci firmy v dané 

podnikatelské činnosti. Analytické nástroje lze také použít pro analýzu interního 

prostředí podnikatelského planu. Na přípravu podnikatelského plánu je zapotřebí 

pečlivě vyhodnotit marketingové analýzy. 

„ Cílem analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny prokazatelné faktory, o 

nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cíle a strategie podnik. 

Tento krok je pak základem pro posouzení vhodnosti současné strategie či rozhodování 

o volbě nové strategie “. (Sedláčková, 2000, str. 3) 
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1.3.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedna z nejpoužívanějších druhů analýz. Hlavní cíl SWOT analýzy je 

porovnávat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. (Srpová, 2010) 

„Obecný analytický rámec a postup, který indentifikuje a posuzuje významnost faktorů 

z pohledu silných (Strandge) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného objektu, tedy 

v našem případě samotného podnikatelského záměru a budoucího podniku, a dále 

z pohledu příležitostí (Opportunites) a hrozeb (Theats), kterým je nebo bude zkoumaný 

objekt, tady náš podnik vystaven.“(Koráb, 2007, s. 48) 

 

 

 

Obrázek č. 1: SWOT analýza 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíková, str. 129) 

 

1.3.2 Porterova strukturální analýza odvětví 

Porterova strukturální analýza patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům 

pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Porterova 

 

SILNÉ STRÁNKY 

(strengths) 

 

zde se zaznamenávají skutečnosti, 
které přinášejí výhody jak 
zákazníkům, tak i firmě 

SLABÉ STRÁNKY 

(weaknesses) 

 

zde se zaznamenávají ty věci, které 
firma nedělá dobře, nebo ty ve 

kterých si ostatní firmy vedou lépe 

PŘÍLEŽITOSTI 

(opportunites) 

 

zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 
které mohou zvýšit poptávku nebo 
mohou lépe uspokojit zákazníky a 

přinést firmě úspěch 

HROZBY  

(threats) 

 

zde se zaznamenávají skutečnosti, 
trendy, události, které mohou snížit 

poptávku nebo zapříčinit 
nespokojenost zákazníků 
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analýza pěti sil byla vytvořena v reakci na SWOT analýzu, kterou Porter považoval za 

příliš obecnou. Tu se mu však nepodařilo nahradit, v praxi jsou dnes používány obě. 

Slouží k určení konkurenčních strategií s uvedením podniku na trh ve spojitosti 

s okolním prostředím.  

„Úroveň konkurence v odvětví dle Portera (1994, s. 5) závisí na pěti základních 

konkurenčních silách: 

 nově vstupující firmy 

 nebezpečí substitučních výrobků 

 vyjednávající vliv odběratelů 

 vyjednávající vliv dodavatelů 

 soupeření stávajících konkurentů“ 

 

Obrázek č. 2: Porterův model pěti sil 

                      (Zdroj: převzato s bakalářské práce Zemanová, str. 21, 2015) 
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Nově vstupující firmy – začleňují ty subjekty, které se chystají začít svou 

podnikatelskou a konkurenční činnost na našem trhu. Nově začínající firmy se snaží o 

získání podílu na trhu. 

Nebezpečí substitučních výrobků – tyto výrobky vždy ohrožují stávající výrobce. Jsou 

to výrobky, které se podobají nejenom svými funkcemi, ale zejména cenou. Čím víc je 

nový výrobek žádanější, tím víc klesá poptávka po tom původním. 

Vyjednávací vliv odběratelů – čím rozsáhlejší skupinu zákazníků a odběratelů má 

daná společnost, tím menší mají vyjednávací sílu z hlediska stanovení cen.  

„Odběratelé soutěží s odvětvím tak, že tlačí ceny dolů, usilují o dosažení vyšší kvality 

nebo lepších služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě – to vše má úkol ziskovost 

odvětví“. Porter (1994, str. 25) 

Vyjednávací vliv dodavatelů – dodavatelé mohou prosadit převahu při vyjednávání 

nad ostatními účastníky odvětví hrozbou, že zvýší ceny nebo sníží  kvalitu 

nakupovaných výrobků a služeb.  

Soupeření mezi stávajícími konkurenty – probíhá mezi firmami, které podnikají na 

stejném trhu a nabízejí podobný sortiment. Používají se metody, jako je cenová 

konkurence, reklamní kampaně, uvedení produktu a zlepšený servis zákazníkům nebo 

záruky. 

1.3.3 Model McKinsey 7S 

McKinseyho model 7S představuje model strategické analýzy interních faktorů. 

Analýza se využívá pro hodnocení kritických prvků představujících nutnou podmínku 

pro úspěch firmy. Tato metoda se sestavuje se sedmi základních faktorů, které se 

vzájemně ovlivňují. Model slouží k určení, zda bude neúspěšná nebo úspěšná.  Model  

7S lze použít na všechny velikosti podniků a také lze aplikovat na jakoukoliv změnu, ať 

už se jedná o zavedení nových procesů, o rekonstrukci podniku, organizační fúzi nebo 

změnu vedení. (Rais, 2007). Principem této metody je kladení otázek a hledání jejich 

odpovědí. Tyto otázky si klade management společnosti a tyto otázky mají vyřešit 
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problémy, vývoje společnosti. Tento model využívá například při strategickém řízení 

společnosti a také při řízení změn ve společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: McKinsey 7S 

 (Zdroj: Zpracování vlastní dle: Rais, 2007) 

 

 Strategie – rozumí plánování cílů, které povedou k rozvoji (vývoji) firmy, 

vedení firmy hledá odpovědi na otázky, jakým způsobem realizovat podnikové 

strategie. 

 Struktura – organizační schéma společnosti, rozdělení činnosti, sleduje vztahy 

mezi jednotlivými „pracovišti“- jejich vzájemnou provázanost (jednotlivé 

informační toky mezi nimi) a také hodnotí jejich pracovní činnost.  

 Systémy – shrnuje všechny manažerské techniky a postupy, pomocí kterých se 

hodnotí zkušenosti, znalosti a dovednosti pracovníků, kteří pracují na 
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jednotlivých pracovních stanovištích, komunikační, informační, kontrolní a 

inovační technologie  

 Styl – se zabývá stylem a způsoby komunikace, jakým manažeři komunikují, 

jednají a vystupují před svými podřízenými, spolupracovníky a zákazníky a při 

řešení problému 

 Spolupracovníci – jsou kolektivem lidí, který se podílí na správném fungování 

firmy, zastávají ve společnosti určitou pozici s určitými právy, která jim 

umožňují různým způsobem zasáhnout do chodu firmy jejího budoucího 

rozvoje, důležitá je jejich motivace, specializace zaměstnanců, osobní rozvoj, 

firemní kultura 

 Schopnosti – zahrnuje veškeré návyky, dovednosti a znalosti, které mají 

zaměstnanci společnosti 

 Sdílené hodnoty – shrnuje veškerou podnikovou kulturu a etiketu společnosti 

(Rais, 2007) 

1.3.4 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Pomocí 

této analýzy se zkoumají vnější faktory, které mohou ovlivňovat podnik a jeho okolí. 

Umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých 

oblastí podle těchto faktorů:   

 social – sociální hledisko,  

 legal – právní a legislativní hledisko,  

 economic – ekonomické hledisko,  

 policy – politické hledisko. 

 technology – technické hledisko 

 ekologie – ekologické dopady. 

Tyto hlediska v sobě zahrnují řadu faktorů makrookolí, které ovlivňují podnik. V rámci 

SLEPTE analýzy se nemapuje pouze současná situace oblasti, ale také změny, které by 

mohli mít významný vliv na podnik a odhadovat, k jakým změnám by mohlo dojít u 

jednotlivých oblastí. (Koráb, 2007) 
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SLEPTE analýza zkoumá následující skutečnosti: 

 

 

 

Obrázek č. 4:  SLEPTE analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Jakubíková, 2008) 

1.3.5 Analýza a řízení rizik 

Aby byl podnikatelský záměr úspěšný, je zapotřebí, aby byla provedena analýza rizik. 

Riziko je neodmyslitelnou součástí podnikání, je to spojeno na jedné straně s nadějí na 

dosažení dobrých hospodářských výsledků, na druhé straně je však doprovází nebezpečí 

podnikatelského neúspěchu. Analýza rizik se zabývá odhalováním a pochopením rizik. 

• demografický vývoj populace, 
makroekonomické charekterisiky trhu, 
siciální -kulturní aspekty, dosttupnost 
pracovní síly, pracovní zvyklost, 
vzdělání,volný čas 

Sociání faktory  

• zahrnují existenci a funkčnost zákonných 
norem 

• obchodní právo, daňový zákon, funkčnost 
zákonů, autrská práva 

Logistické faktory 

• vyplívá z ekonomické situace země a 
hospodářské politiky státu, zahrnuje: 
hospodářské cykly, úrokové míry, inflace, 
nezaměstnanost, průměrnou mzdu, aj. 

Ekonomické faktory 

• tyto faktory oředstavují společenký 
systém ve, kterím podnik funguje. 

• daňová politika, pracovní právo, polická 
stabilita, ochrana spotřebitele. ochrana 
životního prostřdí aj. 

Politické faktory 

• nové objevy, vynálezy, výzkum a vývoj, 
stav technologie 

Technologické faktory 

• místní, národní a světová problematika 
životního prostředí 

Ekologické faktory  
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Podnikatelské riziko můžeme chápat jako jev negativní nebo pozitivní. Analýza rizik 

obsahuje odhalení zdrojů rizik, jejich příznivých a nepříznivých následků a možností, že 

se tyto následky přihodí. Mohou být identifikovány faktory, které ovlivňují následky a 

jejich pravděpodobnosti. Pozitivní stránku můžeme chápat jako možnost získávání 

podnikatelského úspěchu nebo zisku. Pravým opakem je negativní stránka, která se 

může projevit dosažením horších hospodářských výsledků a firma se může dostat do 

případných ztrát. (Fotr, 1999) 

Na úspěšnost podnikatelského plánu mají vliv: 

 změny poptávky vedoucí k poklesu prodeje 

 změny prodejních cen 

 změny techniky a technologie, které mohou způsobit zastarání našeho 

podnikatelské projetu  

 dosažení projektové výrobní kapacity 

Uvedené body můžeme chápat jako faktory rizik. Tyto faktory můžeme ovlivňovat, 

nebo jsou neovlivnitelné. (Fotr, 1999) 

1.3.6 Náplň řízení rizika 

Řízení rizik je proces, při němž se subjekt řízení snaží zamezit působení již existujících 

i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích 

vlivů a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. Součástí procesu 

řízení rizik je rozhodovací proces, vycházející z analýzy rizika. Po zvážení dalších 

faktorů, zejména ekonomických, technických, ale i sociálních a politických, 

management pro řízení rizik vyvíjí, analyzuje a srovnává možná preventivní a regulační 

opatření. Podstatným cílem kontroly rizika projektu je zvýšit naději jejich úspěchu a 

minimalizovat nebezpečí. 

Cílem řízení rizika projektu je zjistit: 

 které faktory jsou významné a nejvíce působí na riziko dané firmy, a které 

faktory jsou méně důležité a jsou bezvýznamné, 

 jak velké je riziko a zda je toto riziko přijatelné 
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 jakými způsoby je možné snížit riziko projektu na přijatelnou, ekonomickou a 

účelnou míru 

Podstatný pro řízení rizika je systematický postup práce s rizikem a nejistotou, směřující 

k zvýšení kvality přípravy a hodnocení projektu. 

Náplň řízení rizika se nejčastěji rozděluje do těchto skupin: 

 určení faktorů rizika projektu 

 stanovení významnosti faktorů rizika 

 stanovení rizika projektu 

 hodnocení rizika projektu a přijetí opatření na jeho snížení 

 příprava plánu korekčních opatření (Fotr, 1999) 

 

1.3.7 Klasifikace rizik 

Rizika lze rozdělovat podle mnoha aspektů. Mezi základní dělení dle Fotra, (1999) 

patří: 

 Podnikatelské a čisté riziko - podnikatelské riziko má pozitivní a negativní 

stránku, čisté riziko uvažuje pouze existenci vzniku nepříznivých situací 

 Systematické a nesystematické riziko - systematické riziko je vyvoláno 

společnými faktory a postihuje všechny podnikatelské celky v odlišné míře, 

nesystematické riziko je specifickým jevem u každého podnikatelského subjektu 

 Vnitřní a vnější riziko - vnější rizika vycházejí z podnikového okolí, kdežto 

vnitřní rizika se týkají faktorů vnitřní firmy 

 Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko - ovlivnitelná rizika jsou všechna ta, u 

kterých lze eliminovat vznik přijetím potřebných opatření: neovlivnitelná rizika 

jsou taková, jejichž vzniku nelze zabránit 

 Primární a sekundární riziko - sekundární riziko vzniká opatření na eliminaci 

primárního rizika. 

Z hlediska věcné náplně se dále rizika dělí dle Fotra, (1999) na: 
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 Technicko-technologického rizika -  spojená s vědecko-technickým vývojem, 

nezvládnutím technologického procesu. 

 Výrobní rizika – zdrojů a nedostatek výrobních zdrojů a poruchy na 

dodavatelské straně 

 Ekonomická rizika – zejména jde o nákladová rizika  

 Tržní rizika – rizika spojená s úspěšností prodeje a poptávkou. 

 Finanční rizika – spojena s dostupností finančních zdroj, změnou úrokových 

sazeb, měnových kurzů, atd. 

 Legislativní rizika – jsou ovlivňována hospodářskou a legislativní politikou 

 Environmentální rizika – zejména náklady, spojené s dodržováním norem 

životního prostředí a odstraňování škod na životním prostředí. 

 Informační rizika – týkají se informačních systému a ochrany dat 

 

1.4 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je souhrn aktivit, které zkoumají všechny části marketingové 

praxe včetně trhů, výrobků, distribučních cest, cen, chování zákazníka. Marketingový 

výzkum propojuje firmu s veřejností, zákazníky a spotřebiteli pomocí in-formací, které 

jsou využity k rozpoznání hrozeb či příležitostí, nebo zlepšování a hodnocení 

marketingových aktivit. Firmám a podnikatelům přináší informace, které potřebují jako 

základ pro každodenní řídicí činnost. Marketingový výzkum je nepostradatelnou 

součástí rozvoje firmy, pokud firma chce vyhovět požadavkům a přáním zákazníků. 

Cílem marketingového výzkumu je pochopit zákazníka a to znamená porozumět jeho 

chování.  

Hlavními prvky marketingového výzkumu trhu jsou respondenti, produkt (výrobek, 

služba, nápad) a prostředí (společenské klima, konkurence, ekonomika apod. (Tahal, 

2015) 

„Marketingový výzkum je systematický sběr, analýza a interpretace informací tykající 

neurčité marketingové situace, se kterou se podnik nebo organizace setkává“. (Tahal, 

2015) 
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1.4.1 Fáze marketingového výzkumu 

 

Obrázek č. 5: Fáze marketingového výzkumu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Tahal, 2005) 

1.4.2 Základní členění dat 

Marketingový výzkum pracuje se sběrem dat, které můžeme třídit podle jejich povahy 

nebo podle účelu. Výběr metod analýzy zjištěných dat závisí na cíli studie a způsobu 

získávání údajů. Výsledná analýza by měla managementu podniku dát odpověď na řadu 

praktických otázek, jako např. které faktory a v jaké míře ovlivňují prodej firemních 

výrobků, úspěšnost značky aj.  

Sběrem dat můžeme členit podle jejich povahy do tří nejčastějších pohledů: 

Interní x externí 

 koresponduje s vnějším a vnitřní prostředím firmy, nacházejí se přímo 

v podniku, nejdostupnějšími informacemi a mohou posloužit jako výchozí bod 

marketingového výzkum, jsou snadno dostupné a ověřitelné, 

 jedná se např. o tržby, údaje z účetnictví, rozbory hospodářské činnosti,  

prezentace výsledků výzkumu 

analýza 

sběr dat 

metoda výběru respodentů 

stanovení metodiky výzkumu 

definování výzkumného problému 
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 pokud informace nepochází z firmy, řadíme je do externích pohledů - podávají 

potřebné údaje o demografických, ekonomických, sociálních a jiných aspektech 

života ve společnosti. 

Primární x sekundární  

 Primární data jsou data, která sami pořídíme v souvislosti s výzkumem  

 Sekundární data jsou data, která vznikla už před našim výzkumem 

Kvalitativní x kvantitativní  

 Kvalitativní výzkum – je zaměřen na vyhledávání, motivů, postojů a příčin. U 

kvalitativního výzkumu se pracuje s malými skupinami nebo jednotlivci se 

kterými se vedou společné diskuze, individuální hloubkové rozhovory nebo 

expertní rozhovory. Smyslem této metody je rozkrýt témata, která jsou pro 

danou oblast klíčová. 

 Kvantitativní výzkum – zaměřuje se kolik jednotek (jednotlivců, domácností) 

má určitý názor. Nástroj pro kvantitativná výzkum je dotazník. (Tahal, 2015) 

Dotazník 

 nástroj výzkumné metody na zjištění informací, který má podobu formuláře 

obsahujícího otázky na vybrané téma. Dochází k vyhodnocování určitých 

skutečností. Může mít papírovou nebo elektronickou formu. Podle formy se dělí 

na písemné nebo online, aj.  

1.4.3 Marketingový mix 

Marketingový mix je spojení čtyř základních marketingových nástrojů, které firma 

využívá k tomu, aby dosáhla k určitému cíli. Marketingový mix obsahuje vše podstatné, 

s čím se firma obrací na zákazníky a rozhoduje o jejím úspěchu na trhu. V literatuře 

můžeme narazit na název 4P. (Synek, 1996)    
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Do těchto skupin se zařazují následující nástroje:  

 

Obrázek č. 6: Marketingový mix 

(Zdroj: Zpracování vlastní dle: Synek, 1996) 

1.5 Bod zvratu 

 (Break even Point) Bod zvratu je analytická technika, která pomáhá zjistit kritický bod 

prodeje. V tomto bodě dojde k pokrytí nákladů s příjmy. Pomocí bodu zvratu si 

můžeme odpovědět na řadu otázek, kterými se manažeři ve firmách zabývají. (Škapa, 

2008)  

 Jaké je minimální množství výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu 

 Jaké je minimální využití výrobní kapacity, při které není výroba ztrátová 

 Jaké jsou maximální výrobní náklady výrobku, aniž by byl ztrátový 

 Při jakém objemu výroby dosahuje podnik maximálního zisku  

 Analýza bodu zvratu vychází z těchto veličin: množství produkce, ceny výrobku, 

variabilních nákladů a fixních nákladů. (Tamtéž, s. 48) 

 

• jakost, technická úroveň, progresivita, značka, 
balení, velikost, servis, možnost výměny, design, 
zaručení podmínky 

Produkt 

• odbyt, volba, dodavatelé, velikost a umístění 
skladů, přepravní prostředky, velikost zásob 

Prostorové přemišťování 

• katalogové ceny,  slevy, rabaty, platební  a 
úvěrové podnímky Prodejní cena 

• reklama, osobní prodej, podpora prodeje a 
publicity 

Podněcování 
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1.6 Financování podnikání 

Financování podnikání bývá jedna z nejdůležitějších otázek pro podnik. Možností, jak 

financovat podnikání, existuje celá řada, a proto je potřeba pečlivě zvažovat, jakým 

způsobem pokryjeme nezbytné finanční výlohy související s naší činností. Jen 

málokterá firma si ale vystačí s vlastními prostředky a většina podnikatelů proto 

využívá cizí zdroje financování. Investováním vlastních zdrojů podnik ukazuje i dalším 

osobám, že věří svému podnikatelskému plánu. Ostatní osoby mohou do podniku 

investovat formou vkladů a půjčky. 

Do vlastních zdrojů zařazujeme: 

 vklady podnikatelů 

 dary 

 dotace 

 emise akcii 

Firmy musí zvážit své možnosti a sledovat svoji likviditu. Podle účelů financování, lhůt 

splatnosti, nákladovosti jednotlivých variant pak lze vybrat tu nejvýhodnější formu 

právě pro ně.  

 Obchodní úvěry 

Klasickým a nejrozšířenějším typem financování jsou bezesporu úvěry. O bankovní 

úvěr je nutné oslovit „obchodní banky“. Tyto banky jsou zaměřeny na dosahování zisků 

a zároveň jsou omezeny legislativou. Při tomto druhu financování banky zasahují do 

financování podnikatelského plánu a tím i do celého podniku. Pro minimalizaci rizika 

banky žádají o zajištění úvěru (př. prověřování klienta, limitování výše úvěru, ochranná 

a sankční ujednání (Režňáková, 2015). 

„Obchodní úvěr je poskytován v naturální (věcné podobě mezi podniky na základě 

odběratelko-dodavatelských vztahů. Vzniká v důsledku časového nesouladu mezi 

převzetím výroků nebo služeb a jejich náhradou. U odběratele se tento nesoulad 

projevuje jako závazek z obchodního styku, u dodavatele pak jako pohledávka 

z obchodního styku.“(Režňáková, 2015 str. 26) 
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 Dluhopisy 

„Pojem dluhopis je definovaný zákonem č. 530/1990 Sb., o dluhopisech. Podle tohoto 

zákona je dluhopis cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení 

dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplacení výnosů z dluhopisů k určitému datu a 

povinnost emitenta tyto závazky splnit.“ (Režňáková, 2015, str. 98) 

 Finanční a provozní leasing 

Leasing nabízí banky a obchodní společnosti pro pořízení dlouhodobého majetku 

podniku. Požadavkem těchto subjektů na poskytnutí leasingu je finančně zajištěný 

podnik nebo podniku rychlím přístupem ke zdrojům financování. Pořízený majetek, 

který je opatřen od výrobce, dle přání a požadavků pronajimatele, je vlastnictvím 

leasingové společnosti. 

Leasing dělíme na tyto typy: 

 Operativní leasing 

 Finanční leasing  

Operativní leasing můžeme chápat jako krátkodobý pronájem majetku, při kterém platí 

určitá základní pravidla (Režňáková, 2015) 

„ doba pronájmu je kratší než ekonomická životnost majetku, 

nájemné formou splátek do jednoho nájemce zahrnuje jen rozdíl mezi pořizovací a 

zůstatkovou cenou, 

minimální délka provozního leasingu není limitována.“ (Režňáková, 1999, str. 88) 

 

Veškeré rizika, servis a opravy majetku zajišťuje pronajímatel. Tento druh leasingu se 

používá hlavně u pronájmu speciální techniky.   

Finanční leasing můžeme brát jako dlouhodobý pronájem majetku. V tomto druhu 

leasingu pronajimatel převádí veškerá rizika a výnosy na nájemce.  

„ Nejčastěji se při posuzování ekonomické efektivnosti leasingu používají dvě metody, a 

to: 
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Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr, 

Metoda čisté výhody leasingu.“ (Režňáková, 1999, str. 91) 

 

 Faktoring a forfaiting 

 

„Termínem faktoring se označuje úplatné postoupení dosud nesplatných krátkodobých 

pohledávek za věřiteli na faktoringovou společnost (faktora) za předem dohodnutých 

finančních a veřejných podmínek.“ (Režňáková, 2015, str. 95) 

 

„Forfaiting je formou refinancování pohledávek z obchodního styku, používanou 

především v zahraničním obchodě.“ (Režňáková, 2015, str. 97) 

 

 

1.7 Náklady 

„Náklady tvoří rozhodující část koloběhu hospodářských prostředků podniku a 

vyjadřují proces tvory nových hodnot. “ (Hanušová, 2007, s. 45)  

Náklady mají v odlišných podnicích a v odlišných odvětví s odlišnou výšku a to 

zejména proto, že výše nákladů je ovlivňována výrobními výhradami, objemem výroby 

a oceněním práce. (Hanušová, 2007) 

Sledování nákladů má dosáhnout k plnění ekonomických úloh typu: 

 růst produktivity práce 

 zvyšování rentability 

 zvyšování kvality 

 zvyšování kvality růst podniku 

 snižování nákladů (Hanušová, s. 45) 
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1.8 Členění nákladů 

Jedná se o peněžní vyjádření ekonomických zdrojů, které jsou (byly) vynaloženy na 

určité konkrétní aktivity (vstupy). Náklady se člení z několika hledisek. (Hradecký, 

2003) 

Podle nákladových druhů: 

 Prvotní -   jsou vynaložené jedenkrát, projevují se ve vstupech poprvé 

 Externí – vznikají spotřebou či opotřebováním produktu 

 Jednoduché – vznikají spotřebováním produktů jiných organizací, obsahují jen 

jeden druh nákladů 

Podle účelu: 

 Náklady technologické – vznikají jenom v technologickém procesu, týkají se 

určité kalkulační jednici 

 Náklady na vytvoření, zajištění, a udržení podmínek – jedná se o režijní náklady 

Podle závislosti na objemu prováděných výkonů: 

 Náklady variabilní (proměnné) - se mění s objemem výroby. Např.: spotřeba 

elektrické energie, materiálu, vody, příplatky za práci přes čas. 

 Náklady fixní (pevné) - se nemění se změnou produkce. Jedná se např. o 

pronájemní prostor.  

1.9 Kalkulace nákladů 

Management podniku využívá k řízení nákladů různé druhy kalkulací, spolu úzce 

souvisejících. Kalkulace nákladů je metoda, jak stanovit cenu výrobků podle nákladů na 

jejich výrobu. Představuje písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich celková 

suma na kalkulační jednici slouží jako pomůcka vnitropodnikového řízení.  

V kalkulačních položkách se vyčíslují jednotlivé položky nákladů, které obsahují 

kalkulační vzorec (Tabulka č. 7). Tento vzorec není povinný používat firmami, podnik 

si sám může sestavit jeho strukturu. (Synek, 2001) 
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Obrázek č. 7: Obecný kalkulační vzorec 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Synek, 2001, str. 95) 

V kalkulačním vzorci rozlišujeme podle Synka, (2001) dvě skupiny nákladů: 

 Přímé – přiřazují se k jednotlivým druhům výrobků 

 Režijní (nepřímé) – jsou to náklady společně vynakládané na celé kalkulované 

množství výrobků. Není možné je stanovit na kalkulační jednici přímo. 

1.9.1 Kalkulační metody 

Metodou kalkulace rozumíme metodu stanovení jednotlivých složek nákladů na 

kalkulační jednici. Výběr metody kalkulace zaleží na předmětu kalkulace. To je co se 

kalkuluje, na způsobu přičítání nákladů a na podrobnosti členění nákladů. (Synek, 2001) 

Kalkulační metody dělíme podle Synka, (2001) takto: 

1) kalkulace dělením 

 prostá  

PŘÍMÍ MATERIÁL 

PŘÍME MZDY 

OSTATNÍ PŘÍME NÁKLADY 

VÝROBNÍ (PROVOZNÍ REŽIJE) 

VLASTNÍ NÁKLADY  VÝROBY 

SPRÁVNÍ REŽIJE 

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

ODBYTOVÉ NÁKLADY 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

ZISK (ZTRÁTA) 

CENA VÝKONU 



41 

 

 stupňovitá 

 dělením s poměrovými čísly 

2) kalkulace přirážková 

3) kalkulace ve sdružené výrobě 

 zůstatková (odečítací) metoda 

 rozmítací metoda 

 metoda kvantitativní zátěže 

4) kalkulace rozdílové 

 metoda standardních nákladů 

 metoda normovaná 

1.9.2 Druhy kalkulací 

Účelem kalkulací nákladů je zjištění nákladů. Kalkulace lze členit z hlediska doby 

sestavování Synek, (2001): 

 Předběžná – sestavována na základě předem stanovených nákladů 

 Výsledná – sestavování na základě skutečných nákladů. 

Dále členíme na: 

 Operativní kalkulace – sestavována na základě předem stanovených 

(plánovaných) nákladů - kalkulace je okamžitá. 

 Plánovaná kalkulace – kalkulace je intervalová 

 Propočtová kalkulace - uplatňuje se v podmínkách, kdy nejsou k dispozici 

přesné normy. 

Z hlediska struktury: 

 Postupná 

 Předběžná 

Z hlediska úplnosti nákladů: 

 Kalkulace úplných nákladů 
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 Kalkulace neúplných nákladů 

1.10 Rozpočty 

Rozpočetnictví a finanční plány jsou užitečným nástrojem řízení podniku a musí být 

nastaveno tak, aby zohlednilo specifika a zejména potřeby podniku. Rozpočetnictví je 

zpravidla vztaženo k jednomu hospodářskému období, méně často na dobu delší či 

kratší. Obecně je rozpočet obecně seznam veškerých plánovaných výdajů a příjmů. Je 

orientovaný na sestavování budoucích nákladů, výnosů, hospodářského výsledku, 

přijmu a výdajů, které vyplývají z dlouhodobých a krátkodobých cílů podniku. 

„Rozpočet je plán, jehož pomocí zjišťujeme náklady a výnosy podniku nebo 

vnitropodnikových útvarů na jejich plánovanou činnost v určitém období“. (Synek, 

2000, s. 119) 

Členění rozpočtů:  

Podle období: 

 Dlouhodobé rozpočty finančních zdrojů 

 Roční rozpočty výnosů, nákladů a zisku 

 Krátkodobé (čtvrtletní, měsíční) a rozpočet peněžních příjmů a výdajů 

Podle stupně řízení: 

 Základní (jednotlivá hospodářská střediska) 

 Souhrnné (vyšší stupně řízení) 

Podle rozsahu zachycovaných nákladů a výnosů: 

 Rozpočty zachycují všechny náklady a výnosy 

 Rozpočty zachycují jen část nákladů a výnosů 

Podle počtu variant plánu: 

 Pevné (pro jednu variantu plánu) 

 Pohyblivé, pružné, variantní (pro více variant plánu) (Synek, 2001) 
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1.11 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování patří mezi významné druhy firemních rozhodnutí, jejím 

základem je rozhodnout o přijetí nebo o zamítnutí jednotlivých firemních investičních 

projektů. Rozsáhle projekty mohou mít větší dopad na chod celé firmy a okolí. Úspěšná 

realizace projektu může pozitivně ovlivnit podnikatelskou prosperitu firmy a naopak 

jejich neúspěch může vést k výrazným problémům podniku, které mohou vést až 

k zániku firmy (Fotr, 2005). 

Příprava, hodnocení a výběr investičních projektů by měli vycházet z cíle firemní 

strategie, ale respektovat její určité složky, které tvoří především strategie zabezpečení 

(Fotr, 2005, str. 13): 

 Výrobková - které výrobky, služby, které chce firma rozvíjet nebo naopak 

utlumovat 

 Marketingová - na jaké trhy se chce firma orientovat, jak se chce na ně dostat, a 

jak bude prodej podporovat 

 Inovační - na jaké technologie, procesy a produkty se zaměří inovační úsilí 

 Finanční - k jaké struktuře financování, chce firma dospět 

 Personální - o jaké druhy pracovníků, kompetence a znalosti se firma chce opírat 

 Zásobovací - základní druhy vstupů a způsob jejich  

Mimo interních faktorů vázaných s firemní strategii, musí investiční rozhodovaní také 

respektovat i externí faktory spojené s podnikatelským okolí jako je chování 

konkurence, tržní situace, ceny základních surovin, aj. (Fotr, 2005). 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analýza současné situace obsahuje shrnutí silných a slabých stránek organizace, 

informace o konkurenci a jejich postavení na trhu. Na základě předchozích analýz lze 

navrhnout a sestavit podnikatelský plán na rozšíření daného podniku, který se bude 

zabývat o rozšíření činnosti. Podnikatelský plán se bude opírat o analýzy z Porterova 

modelu pěti sil, SWOT analýzu a SLEPTE analýzu. 

Obchod v současném stavu můžeme vidět na obrázku č. 8 

 

Obrázek č. 8 současný stav obchodu  

 (Zdroj:Vlastní zpracování, vlastní) 
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Obchod Hračkářství * Papírnictví je specializován na nákup, prodej a poskytování 

služeb, který má se specifickou nabídkou, která není standardní v každé prodejně. 

Obchod je rozdělen na pět různých kategorii a do každé spadá jiné zboží. 

Do papírenského sortimentu řadíme: 

 kancelářský sortiment, 

 papírenský sortiment,  

 kreativní sortiment, 

 fotoalba, rámečky, 

 párty, narozeninový sortiment,  

 karnevalový sortiment, lampiony 

 sáčky, alobal, folie, motouzy, tašky, ubrousky, 

 balicí papíry, dárkový sortiment, 

 stolní hry, české pexesa, omalovánky, karty, kostky, 

 sezónní sortiment – velikonoce, vánoce, dušičky, valentýn, 

 české výrobky. 

Sortiment hraček: 

 novinky, 

 sezónní hračky – písek, voda, 

 deskové hry, 

 české hračky, 

 dřevěné hračky, 

 puzzle, 

 obvyklé hračky (auta, panenky, pistole, meče…) 

 hračky pro nejmenší. 

Obchod nabízí služby:  

 Sběrna oděvů na opravu a čištění 

 Sběrna pro Fotolab 

 Loterijní služby - terminál Sazka – dobíjení kreditů, sazkové hry, vstupenky 
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 Kopírování – pro kopírování dokumentů, které si zákazníci přinesou. 

V obchodě je umístěn kopírovací stroj, který se využívá jen na služby kopírování 

dokumentů, které si zákazníci přinesou. Tato kopírka není plně využita, protože od roku 

2016 nelze tisknout barevně, jelikož tiskárna na barevný tisk je poškozena. Vzhledem 

ke stáří kopírovacího stroje je oprava tiskárny nákladná a neekonomická. Dále se 

nepoužívá pro tisk z externích úložišť z důvodů hrozby zanesení softwarových virů do 

systému počítače v prodejně. Pro tisk dokumentů je třeba mít vhodné legální programy, 

aby se dokumenty se mohli tisknout s externích úložišť.  

Současná propagace 

Obchod má příznivé umístění v sídlištním nákupním centru v Brně, přesto je propagace 

obchodu Hračkářství * Papírnictví minimální. Momentálně největší propagaci dělají 

spokojení zákazníci, kteří navštěvují obchod a doporučují ostatním. Toto mínění bylo 

potvrzeno v dotazníkovém šetření, které bylo součástí analýzy situace obchodu. 

Majitelka obchodu jednou za čtvrtletí či sezonnosti dává reklamu místních periodik, 

které jsou distribuovány v městských brněnských částech. Nejčastěji je reklama 

umístěna ve Zpravodajském týdeníku, lískoveckém týdeníku „Lískáček“ a Bohunickém 

týdeníku. Tyto zpravodaje nejčastěji čtou lidé v důchodovém věku. Další propagaci má 

obchod ve formě cedule, která umístěna u zastávky tramvaje Běloruská, která je 

vzdálena od obchodu cca 50m. Další propagaci tovří reklamní potisk (obrázek č. 9) 

umístěný na zadních dveřích prodejny, které jsou určené pro zásobování. Tyto dveře 

jsou situovány směrem na náměstí, zákazníci si reklamy mohou všimnout při vycházení 

s městské hromadné dopravy. Bohužel obchod nemá žádné webové stránky, facebook 

ani vytvořen e-mailový kontakt. 
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Obrázek č: 9:  Současná propagace  

 (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

2.1 Podpis podnikatelského subjektu 

Obchodní firma: Hračkářství * Papírnictví  

Provozovatel: Jana Zemanová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

nezapsaná v obchodním rejstříku 

Sídlo firmy: Dlouhá 577/3, Brno – Bohunice, PSČ 625 00, Brno-město, Jihomoravský 

kraj, Česká republika 

Identifikační číslo (IČ): 60429160 

Předmět podnikání:  Předmětem činnosti jsou nákup a činnosti spojené s nákupem a 

prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží. 

Předmět činnosti: Předmětem obchodní činnosti našeho podniku je prodej 

papírenských, kancelářských potřeb, kreativních produktů a hračkářského sortimentu. 
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Toto spočívá v obsluhování zákazníku přijatými zaměstnanci, které se snaží 

zákazníkům splnit všechny jejich požadavky a přání. 

Podnik nabízí doplňkové služky: 

 Loterijní služby Sportka – sázkové hry 

 Vybírání oděvů do čistírny Arabela (praní oděvů či čištění) 

 Vybírání oděvu do oprav (oprava oděvů) 

 Sběrna - vyzvedávání zakázek z Fotolabu (objednávání a vyvolávání fotografii) 

 Tiskařské služby -  skenování dokumentů. 

Financování podniku 

Obchod Hračkářští * Papírnictví působí na trhu 10 let. Za tu dobu si podnik vytvořil 

potřebné zázemí a je financován ze své vlastní podnikatelské činnosti. V počátku vývoje 

byl podnik financován majitelem firmy, který byl důležitý k počátečnímu rozvoji 

podniku. 

2.1.1 Charakteristika firmy 

Obchod Hračkářství * Papírnictví byl založen jedním zakladatelem, jedná se tedy o 

podnikatelský subjekt. Firma působí na trhu od roku 2009. Je zaměřena na nákup a 

prodej. Své podnikání pojímá jako zprostředkovatelnou činnost, spočívající 

v obsluhování zákazníků vyškoleným personálem. 

Místo podnikání 

Obchod je umístěn v městské části Brno - Bohunice. Obchod má dobrou obchodní 

pozici. Obchod je dobře situován, nachází se v malém nákupním centru sídliště Brno 

Bohunice. Obchod sdílí společné prostory s dalším podnikatelským subjektem 

Zlatnictví * Hodinářství, který vlastní stejný majitel. Na stejné adrese můžeme najít 

radnici Úřadu městské části města Brna, Brno-Bohunice, Českou spořitelnu, kadeřnictví 

a solárium, výdejní místo Zásilkovny.cz, Květinářství Kopretina, prodejnu Tabák, 

restauraci Kalinka, bowlingovou hernu a naproti obchod Albert. Obchod je 

bezbariérový. V blízkosti obchodu Hračkářství * Papírnictví se nachází základní škola, 
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mateřská školka, Centrum zdraví a lékárna. Obchod je umístěn v blízkosti zastávky 

městské hromadné dopravy.  

 

Obrázek č. 10: Mapa lokace prodejny 

(Zdroj: mapy.cz, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní)  

Obrázek č. 11: Specifikace polohy obchodu 



50 

 

Organizační struktura podniku  

Organizační struktura obchodu je liniová struktura. Obchod vede vlastník podniku, 

který zaměstnává dva zaměstnance, kteří se starají o chod podniku. Jednoho 

zaměstnance zaměstnává na plný úvazek, druhý zaměstnance má uzavřenou dohodu o 

provedení práce. Majitel obchodu se stará o chod podniku a zastupuje v případě potřeby 

směny, když je zaměstnanec nemocný nebo v době dovolených. Každý zaměstnanec je 

na směně sám, což je docela namáhavé při tom, kolik má obchod služeb.  

Zaměstnance musí zvládat za směnu:  

 prodej sortimentu, obsluha zákazníků, 

 naskladňování nového sortimentu – příjem nového zboží, či vyskladnění nového 

zboží, 

 udržování pořádku na pracovišti, 

 srovnávání sortimentu v regálech, doplňování sezonního sortimentu, 

 komunikace s dodavateli, 

 obsluha terminálu Sportky, 

 příjem a výdej oděvu do čistírny, 

 příjem a výdej opravy oděvů, 

 příjem a výdej zakázek do Fotolabu, 

 kopírování dokumentů. 

Obchod disponuje dostačujícím počtem zaměstnanců, kteří rutinně zvládnou průměrný 

chod obchodu, výjimkou jsou sezónní výkyvy v návštěvnosti prodejny. V  případě 

potřeby musí najímat na předem dohodnutý čas sezónní pracovníky. Největší zájem o 

brigádníky je v době: 

 zahájení a ukončení školní roku,  

 svátky jako Dušičky, 

 předvánoční sezóna,  

 oslavy Nového roku,  

 svátky Sv. Valentýn,  

 Velikonoční svátky, 
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 Mezinárodní den dětí,  

 pololetní prázdniny a začátek velkých prázdnin. 

Tyto dny jsou v prodejně nejvytíženější a je potřeba, aby chodili zaměstnanci společně 

do práce. Majitel podniku na základě zkušeností rozvrhne výpomoc v době, kdy je 

největší návštěvnost prodejny tak, aby v prodejně byli alespoň dva pracovníci.   

Obchod je otevřen každá všední den a sobotu. Upozornění na změny pracovní doby 

např. o státních svátcích apod. je vyvěšeno na hlavních dveří do obchodu.  

Otevírací pracovní doba: 

Pondělí 8:00 – 18:00 

Úterý 8:00 – 18:00 

Středa 8:00 – 18:00 

Čtvrtek 8:00 – 18:00 

Pátek 8:00 – 18:00 

Sobota 8:00 – 12:00 

Neděle Zavřeno 
 

   Tabulka č. 1: Pracovní doba 

            (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

V případě obchodu malého rozsahu je Porterova analýza účinná jen v oblasti 

dodavatelů, v oblastí vstupu konkurence na trh a substituty účinná není. 

Vyjednávací síla zákazníků 

Tradiční přístup k hodnocení síly zákazníků uplatňovaný v rámci Porterovy analýzy se 

pro podmínky obchodu Hračkářství * Papírnictví nehodí. Především se nedají rozdělit 

na tradičně velké zákazníky a drobné zákazníky. Porterovo pravidlo se v struktuře 

zákazníků neprojevuje. Běžný zákazník utratí za jeden nákup v průměru 150 - 200 Kč, 

výjimku tvoří nákupy v tržních špičkách, které předsatvují Mikuláš, Vánoce, 

Velikonoce, lampionové průvody, zahájení školního roku – nákupy pomůcek do školy, 
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poslední den ve škole – odměny za vysvědčení, mezinárodní den děti atd.. V těchto 

obdobích některé nákupy přesahují tisícikorunové položky. Vyjednávací síla zákazníků 

se řídí dostupností konkurence a cenou určitého sortimentu, kterou konkurence nabízí. 

Obchod nemůže konkurovat ceně například pouzder prodávaných v Tescu, protože 

neodebírá takové množství a nedostává slevy od dodavatele. Diferencuje se, aby tuto 

konkurenci cenovou vyloučila, nebo se ji vyhnula nabízením sortimentu pouzder, které 

Tesco nenabízí. Při výběru sortimentu je třeba zohlednit výběr a cenu i s ohledem na 

sociálně ekonomické podmínky svých zákazníků. Obchod se snaží nabízet české 

výrobky, od regionálních výrobců vyráběných v malých sériích. Zákazníci oceňují i 

fakt, že se jedná o atraktivní, méně obvyklé zboží. V tomto případě je ochoten zaplatit 

více než u konkurence. Podobnou taktiku obchod uplatňuje u dárkových balících papírů, 

kdy nabízí papíry tradičních dekorací, a takové, jaké konkurence nenabízí. Obchod se 

musí zaměřit na zboží, které konkurence nenabízí. U některého zboží nelze konkurovat 

cenou, ale můžeme konkurovat službou. Tedy tradiční přístup se pro obchod nehodí. 

Vyjednávací síla dodavatele 

Obchod Hračkářství * Papírnictví pří nákupu produktů spolupracuje s více dodavateli a 

to zejména s důvodu různorodosti zboží. Na každý druh zboží (kancelářské zboží, 

kreativní zboží a hračky) má své dodavatele. Dodavatelé si konkurují v cenách a v 

rabatech. Lze tedy říci, že vyjednávací síla dodavatelů není příliš velká. 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

Vstup nových konkurentů do odvětví je poměrně finančně náročný. I přesto se však 

hrozba nové konkurence může objevit, a proto je nutné přicházet neustále s novými 

nápady na možnosti získání konkurenční výhody.  

Papírenský a hračkářský sortiment můžeme najít v každém větším supermarketu, nebo 

také už v drogeriích Teta a DM, či na Českých poštách. Protože zboží je nabízeno jen 

ve velice omezeném sortimentu, je tato konkurence pro obchod Hračkářství * 

Papírnictví zanedbatelná.  
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Hrozbu konkurentů se snaží marketing eliminovat nabídkou kvalitních výrobků od 

českých dodavatelů. Např. u vánočních ozdob nabízí ručně vyráběné háčkované ozdoby 

a tradiční ručně dělané a malované skleněné ozdoby.  

Konkurenční výhodou obchodu Hračkářství * Papírnictví vůči ostatním prodejnám je 

však její přístup k lidem, dostupnost obchodu, zboží a různorodost. Hlavní výhodou je 

pozice kamenného obchodu. 

Hrozba substitutu 

V současné době s ohledem na historické a sociální aspekty substituty nejsou.  

Rivalita firem působících na daném trhu 

Konkurenci jsem rozdělila v místě obchodu, tedy ve stejném objektu, kde se nachází 

obchod a mimo místo. Dále jsem konkurenci rozdělila podle sortimentu a služeb. 

Papírenský sortiment  

Obchod s papírenským sortimentem má konkurenci přímo v daném objektu. Tato 

konkurence má jen omezenou nabídku. Jedná se o doplňkový sortiment České pošty, 

která nabízí obálky, omalovánky, pastelky, pohledy, přání, voskovky. Další konkurenci 

představují prodejny drogerie Teta a Top drogerie, které nabízí drobný papírenský 

sortiment jako sešity, pastelky, gumy, ořezávátka.  

Sortiment hraček 

Konkurenci v oblasti sortimentu hraček má obchod v nově otevřené Zastavárně, která 

nabízí doplňkový prodej sortimentu hraček za skoro za poloviční ceny. Hlavně se jedná 

o prodej Lega, panenek, stolních her, sezónních hraček na písek a do vody.  Mezi 

konkurenty také můžeme zahrnout supermarket Albert, který má ve své nabídce hračky. 

Služby oprava oděvů a čistírna oděvu 

Obchod nabízí tyto služby jako jediný v Brně - Bohunicích. Pro obchod je to výhodou, 

protože tyto služby se nenabízí jinde.  
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Loterijní služby – terminál Sportka 

Protože v objektu může být jen jeden terminál Sportka, konkurenci v daném objektu 

nemáme. Tedy ani na České poště terminál Sportka není, společnost Sportka má 

uzavřenou smlouvu s obchodem Hračkářství * Papírnictví.  

Sběrna zakázek do Fotolabu 

Jedná se o běžnou službu, kterou využívají více lidé v důchodovém věku. Konkurence 

je v nedaleké prodejně novin a tabáku. Tato služba je vedena jako doplňková. 

Kopírovací služby 

V objektu ani v nejbližší části není možnost kopírování dokumentů. 

Konkurence v jiné lokalitě 

Do konkurence v jiné lokalitě jsou zahrnuty obchody a služby, které obchod Hračkářství 

* Papírnictví mohou ovlivňovat.  

V sortimentu hraček a papírenského zboží to jsou supermarkety Tesco, Lidl, Alber a 

Kaufland. Tyto obchodní řetězce mají omezený druh zboží, ale za výhodné ceny, tedy 

se dá říct, že nám spíše konkurují cenou, jelikož zboží nakupují ve velkých skladových 

zásobách a dostávají dodavatelské rabaty, tedy na jejich ceny se obchod Hračkářství * 

Papírnictví nemůže dostat. Pro zákazníka jsou výhodné i akce Znáte z letáku s nabídkou 

sezonního zboží.  

Nemůžeme soutěžit s konkurencí ochodů, které se specializují na konkrétní druhy 

sortimentu hraček nebo papírenského sortimentu, například prodejny Lega, prodejny 

Albi, prodejny deskových her. 

Co se týče ostatních služeb, jako jsou sběrny pro opravy a čistírny oděvů, výběr zakázek 

do Fotolabu, loterijní služby, kopírovací služby, jsou tyto služby nabízeny běžně. Je 

tedy na zákazníkovi, kde tyto služby nejvhodněji využije. Nejblíže od obchodu 

Hračkářství * Papírnictví je Kaufland a Campus square, kde zákazník tyto služby může 
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také najít. Vzhledem k často omezené mobilitě lidí v důchodovém věku hraje ale 

vzdálenost poskytovatele služeb velkou roli. 

 

2.3 SWOT analýza 

SWOT analýzu můžeme považovat za velmi podstatnou analýzu podnikatelského plánu. 

Tato analýza zahrnuje všechny zjištěné informace a data o podniku, zjištění slabých a 

silných stránek podniku a příležitosti a hrozby. Pro sestavení SWOT analýzy jsem 

použila informace získané z provedení dalších analýz. K veškerým zjištěným 

informacím budu přihlížet při vytváření návrhu řešení v následující kapitole. 

Mezi silné stránky obchodu patří: 

 Stabilní finanční situace 

 Lokalita, geografická poloha 

 Různorodý sortiment a služby 

 Spolehlivý zaměstnanci 

 Věrní zákazníci 

Mezi slabé stránky: 

 Nedostatečná reklama 

 Chybějící propagace na sociálních sítích - webové stránky, facebook apod. 

 Konkurence v okolí 

Mezi příležitosti zahrnuji: 

 Možnost rozšíření služeb 

 Podpora marketingu 

 Poptávka po novém sortimentu 

 Nabídka nového sortimentu 

 Uspokojení potřeb zákazníka 
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Mezi hrozby patří: 

 Silná konkurence 

 Vstup nové konkurence na daný trh 

 Zvyšování cen dodavatelů 

 Nízká poptávka 

 Ukončení nájemné smlouvy 

 Sázení a nákupy on-line po internetu  

 

2.4 SLEPTE analýza 

V rámci SLEPTE analýzy jsem zkoumala makroekonomické faktory firemního 

prostředí. K tomu, aby podnik byl úspěšný, musí být jeho strategie konzistentní 

s okolím. Podnik dosáhne lepších výsledků pouze tehdy, podaří-li se mu vytvořit soulad 

mezi jeho strategií a okolím. 

Sociálně – kulturní faktory  

Tato analýza sledovala demografický vývoj obyvatelů, změny životního cyklu, 

mobilitu, úroveň vzdělávání obyvatelů městské část Brno - Bohunic, kde obchod 

Hračkářství * Papírnictví sídlí.  Městská část Brno Bohunice má určitý počet obyvatel, 

kteří musí každý den projít kolem obchodu, aby se dostali na zastávky městské 

hromadné dopravy – přestupní uzel autobusu a tramvaje. Malé obchodní centrum je 

soustředěno na náměstí, kde se konají kulturní akce, například Vánoční oslavy, stánky 

s občerstvením a farmářské trhy. Obyvatelé této městské části stárnou, jsou méně 

mobilní a dostupnost a bezbariérovost obchodu jim vyhovuje.  

Hlavní skupinu zákazníků tvoří maminky na mateřské dovolené a lidé v důchodovém 

věku. Tyto skupiny jsou naši nejčastější zákaznici, které až na nepodstatné výjimky, 

představují nižší příjmovou skupinu, kteří mají specifické tradiční požadavky například: 

dortové krajky, svíčky na dort, nálepky na kořenky a zavařeniny, úklidové papíry, 

voskované ubrusy, ale i tradiční dřevěné hračky apod. V jihomoravském kraji k 31. 
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prosinci 2017 je 1 1183 207 obyvatel a za rok 2017 průměrná hrubá mzda je ve výši 

28 549 Kč. (czso, 2017) 

V této analýze sociálních a kulturních faktorů musím hodnotit pozici obchodu na 

výbornou. 

Legislativní oblast 

Legislativa pro podnikatele je komplikovaná, neustále se měnící, časově a finančně 

náročná. Podnik se řídi zákony, které jsou platné v rámci České republiky, zejména 

těmito zákony: (bussines, center, 2017) 

 Zákoník práce č.065/1965 Sb., v platném znění 

 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění 

 Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění 

 Zákon o dani z přidané hodnoty č. 588/1992 Sb., v platném znění 

 Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku č. 

1/1992 Sb., v platném znění 

 Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992Sb., v platném znění 

 Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č.102/2001 Sb., v platném znění 

 Zákon o elektronické evidenci tržebč.112/2016 Sb., Zákon o evidenci tržeb 

Základní sazby DPH jsou v současnosti tři: základní, snížená a druhá snížená. Pro 

naprostou většinu zboží a služeb platí základní sazba DHP. 

Základní sazba DPH je 21%  - uplatňujeme ji na naprostou většinu zboží a služeb 

První snížená sazba DPH je 15% - snížená sazba daně se využívá u vybraných druhů 

potravin, zvířat, rostlin, péče o nemocné nebo zdravotně postižené, papírových knih 

nebo časopisů, atd. 

Druhá snížená sazba DPH je 10% - zavedena v roce 2015, je uplatňována na 

kojeneckou výživu, potraviny pro děti, tištění knihy, omalovánky, pexesa, atd. 

Firma Hračkářství * Papírnictví je plátcem DPH, proto musí své uskutečněná zdanitelná 

plnění uplatňovat základní sazbou DPH, jelikož firma prodává zboží a poskytuje služby. 
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V některých případech vyjmenovaných v zákoně o DPH, může firma uplatňovat 

sníženou nebo druhou sníženou sazbu DPH. Problematiku DPH upravuje zákon číslo 

235/2004 Sb. Zákon o DPH (seznam výrobků a služeb, na něž se vztahuje snížená sazba 

DPH lze najít v příloze číslo 3 Zákon o DPH).  

Sazba daně z příjmu fyzických osob pro rok 2017 je 15%, u právnických osob 19%. 

Problematikou týkající se této oblasti se zabývá zákon, číslo 586/1992 sb. o daních 

z příjmu. (bussines. centrum, 2017) 

Elektronická evidence tržeb EET 

Elektronická evidence tržeb (EET) či on-line registrace tržeb je způsob evidence tržeb, 

kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka posílány na státní správu. 

„Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník 

obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup je takový, že nejpozději při 

uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím 

internetového připojení na server Finanční správy, kde jsou informace uloženy, a je 

vygenerován unikátní kód. Tento kód je odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové 

zařízení, které jej vytiskne společně s dalšími údaji n účtence.“(etrzby, 2017) 

Elektronická evidence tržeb, se v České republice začala používat od 1. prosince roku 

2016. Od 1. Března 2017 se připojil segment Maloobchody a velkoobchod. Do této 

skupiny spadá obchod Hračkářství * Papírnictví. 

Problematiku týkající se elektronické evidence tržeb se zabývá zákon číslo 112/2016 

Sb. Zákon o evidenci tržeb. 

Ekonomické faktory  

Rozvoj ekonomické situace v České republice je ovlivněn hospodářskou situací 

vnějšího prostředí. Státy bojují se svoji zadlužeností a snaží se snižovat své státní 

deficity. Hrubý domácí produkt vzrost v roce 2017 o 4,5%, což znamená, že výkonnost 

ekonomiky vzrostla. (czso, 2017) Firma Hračkářství*Papírnictví se snaží zvyšovat 

produktivitu a efektivitu práce a vynakládá velké úsilí na povzbuzení poptávky. Vliv na 

lokalitu je minimální, lokalita je specifická.  
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Politické faktory 

Politické faktory se týkají vládní politiky, stupně intervence do ekonomiky, toho jak 

hodlá vláda podporovat podnikání a jaké jsou priority v této oblasti. Politické faktory se 

uplatňují přes místí zastupitelstvo a zastupitelstvo města Brna.  

Technologické faktory 

Obchod musí brát v úvahu technologický pokrok výrobků a sortimentů. Např. i u 

takového běžného zboží jako je plastelína se projevuji technologický pokroku - když se 

smíchá více barev, tak ty barvy od sebe můžeme oddělit. Místo hračky na klíček se 

vyrábí hračky na baterie, stolní hry například Sázky a dostihy se hrají s penězi, nová 

varianta platí se platebními kartami. 

V současné době je ve většině oborů výrazný nátlak na technologické faktory, jednak ve 

výrobě výrobků ale také v jejich distribuci. Firma Hračkářství * Papírnictví musela od 

počátku své existence nejvíce investovat do technologii v rámci vybavení obchodu - 

počítač, čtečka, kamerový systém, bezpečnostní brány, hlídací zařízení, dále do 

pokladního systému TRELL, který  byl v roce 2017 doplněn o EET,  který musel být 

připojen na datový kabel. Internet je další podstatnou technologii, kterou využíváme pro 

objednávání zboží, komunikaci s dodavateli.  

Ekologické faktory 

Tuto problematiku bych rozdělila do dvou části. Jednou je vliv ekologické legislativy na 

provoz provozovny – pod vliv ekologické legislativy spadá likvidace tonerů. 

 Na provoz provozovny spadají požadavky zákazníků a služby. Projevují se mírným 

zvýšení požadavků na předměty z přírodních materiálů, odklon od umělých hmot, 

například papírové sáčky, drobné dřevění hračky na místo plastových, prodej klasických 

dřevěných pastelek místo fixů. 

Ve službách pří prodeji baterii nabízí obchod jejich automaticky zpětný odběr vybitých 

baterii a jejich eko. likvidaci. Likvidaci obalů od zboží tj, krabice a folie, tuto službu 

zajišťuje obecný úřad formou tříděného odpadu.  
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2.5 Finanční analýza  

Ve finanční analýze byla provedena analýza příjmů, nákladů a výsledku hospodaření za 

poslední tři roky existence daného podniku. 

2.5.1 Analýza tržeb 

Tržby společnosti jsou tvořeny prodejem zboží a prodejem služeb. Tržby rozdělujeme 

do pěti pozic: 

 papírenský sortiment 

 sortiment hraček 

 loterijní služby – sázkové služby Sportka 

 prodej služeb - opravu oděvů, čistírna oděvu a vybírání zakázek pro Fotolab 

 služby tiskařské – kopírování dokumentů 

Vzhledem k tomu, že sazba DPH při nákupu i prodeji sortimentu je stejná, rozdíl tvoří 

převis DPH z prodeje nad DPH z nákupu. To je dáno tím, že je počítán z marže. Proto 

používám čisté hodnoty nákupních i prodejních cen bez DPH. 

Tržby 

Na grafu č. 1 je znázorněn vývoj tržeb za jednotlivé pozice.   
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Graf č. 1: Tržby 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Tržby v papírenském sortimentu mají vzrůstající tendenci, to nám naznačuje, že nabídka 

koresponduje s poptávkou zákazníka a můžeme nabídku papírenského a kreativního 

zboží rozšířit.  

V sortimentu hraček má kolísavou tendenci, to mohlo být způsobeno nabídkou 

hračkářského sortimentu nebo mohl se mohl objevit módní trend, který byl zařazen pod 

papírenský sortiment.  

Tržby v loterijních službách mají také vzrůstající tendenci, tedy až na rok 2016, kdy byl 

v prodejně umístěn nonterminál společnosti Fortuna. O tyto sázky nebyl takový zájem 

jako o sázky přes terminál Sazka, proto byl zrušen.  

Tržby za služby, kam řadíme opravu, čistírnu oděvů a sběrnu Fotolab, mají také 

vzrůstající tendenci. Tyto služby jsou velice žádané a zákazníci tyto služby využívají.  

Tržby v oblasti kopírování dokumentů mají také vzrůstající tendenci, až na rok 2016, 

kdy tržby jsou ponížené z důvodu poruchy kopírovacího stroje. který přestal kopírovat 

v barvách.  

2.5.2 Analýza nákladů 

Hlavní položky nákladů obchodu tvoří nájemné za obchodní prostory, úhrada energií a 

vodné a stočné. Další významnou nákladovou složkou jsou mzdy zaměstnanců včetně 

zákonných odvodů. Tyto nákladové položky tvoří fixní část nákladů podniku. 

Další část nákladů tvoří nákupy zboží, které jsou pro obchod důležitou součástí. Jedná 

se o variabilní položky, které se mění jak v průběhu sezony, tak počtem kusů. Náklady 

na zboží má v grafu rostoucí tendenci, protože dochází k rozšiřování sortimentu o 

novinky, nakupuje a skladuje se v předstihu podle naši prodejní sezony (vánoce, 

velikonoce, dušičky, konec školy atd..) Další variabilní položkou jsou čistící, 

hygienické prostředky, které využívají zaměstnanců podniku. Jednorázově jsou hrazeny 

výdaje na reklamu.  
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Rozdělení nákladů 

Za náklady přímé je považováno spotřeba papíru na kopírování, tonery, oprava, 

kopírovací daň a zboží, které jsou potřeba na hračkářský a papírenský sortiment 

Náklady režijní  - nájem, mzdy, účetní a ostatní 

 

Graf č. 2: Náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

2.5.3 Analýza výsledku hospodaření  

Výsledek hospodaření je vypočítán rozdílem mezi příjmy a náklady podniku, 

představuje zisk nebo ztrátu za určité časové období.  

 

 

 

 

Kč0  

Kč200 000  

Kč400 000  

Kč600 000  

Kč800 000  

Kč1 000 000  

Kč1 200 000  

Kč1 400 000  

2014 2015 2016 

K
č9

4
6

 5
8

5
  

K
č1

 0
0

7
 6

7
6

  

K
č1

 2
5

6
 2

8
5

  

K
č6

4
5

 6
5

0
  

K
č6

4
5

 6
8

0
  

K
č6

4
5

 6
2

0
  

NÁKLADY 

PŘÍMÉ NÁKLADY REŽIJNÍ NÁKLADY 



63 

 

Tabulka č. 2: Výsledek hospodaření 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

2014  

 
TRŽBY 

 
NÁKLADY 

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 

PODÍL 

papírnictví   1 223 151 Kč  zboží      754 552 Kč  468 599 Kč 38 % 

hračky      320 809 Kč  zboží      187 593 Kč  133 216 Kč 42% 

služby        60 000 Kč                     0 Kč     60 000 Kč 100% 

sportka      209 288 Kč                     0 Kč   209 288 Kč 100% 

kopírování        20 017 Kč  zboží          4 440 Kč     15 577 Kč 78% 

    nájem      259 000 Kč     

    mzdy      336 200 Kč     

    kopírovací daň             450 Kč     

    účetní         40 000 Kč     

    ostatní         10 000 Kč     

CELKEM   1 833 265 Kč      1 592 235 Kč          241 030 Kč   

2015  

 
TRŽBY 

 
NÁKLADY 

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 

PODÍL 

papírnictví   1 394 607 Kč  zboží      825 412 Kč   569 195 Kč 41% 

hračky      315 314 Kč  zboží      179 126 Kč   136 188 Kč 43% 

služby        62 432 Kč                    0 Kč      62 432 Kč 100% 

sportka      218 002 Kč                    0 Kč    218 002 Kč 100% 

kopírování        22 680 Kč  zboží          3 138 Kč      19 542 Kč 86% 

    nájem      259 000 Kč     

    mzdy      336 200 Kč     

    kopírovací daň             480 Kč     

    účetní         40 000 Kč     

    ostatní        10 000 Kč     

CELKEM   2 013 035 Kč      1 653 356 Kč          359 679 Kč   

2016  

 
TRŽBY 

 
NÁKLADY 

VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 

PODÍL 

papírnictví   1 578 186 Kč  zboží   1 015 106 Kč   563 080 Kč 36% 

hračky      338 706 Kč  zboží      237 313 Kč   101 393 Kč 30% 

služby        65 268 Kč                     0 Kč     65 268 Kč 100% 

sportka      195 345 Kč                     0 Kč   195 089 Kč 100% 

kopírování        18 955 Kč  zboží          3 866 Kč     15 089 Kč 80% 

    nájem      259 000 Kč     

    mzdy      336 200 Kč     

    kopírovací daň             420 Kč     

    účetní         40 000 Kč     

    ostatní        10 000 Kč     

CELKEM   2 196 460 Kč      1 901 905 Kč          294 555 Kč   
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Stejně jak u předchozích grafů i tady lze vidět rostoucí trend vývoje, ale v roce 2016 

výsledek hospodaření kles o 65 124 Kč, může to být způsobeno většíma nákladní či 

ekonomickou krizí.  Hodnota výsledku hospodaření byla ve všech letech kladná.  

 

 

Graf č. 3: Výsledek hospodaření 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 
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3. VLASTNÍ NÁVRHY RĚŠENÍ 

V této části diplomové práce budu tvořit podnikatelský plán. Pro vypracování použiji 

metody a analýzy, které jsem popsala v teoretické části. Podnikatelský plán bude 

obsahovat takovou změnu, která bude pro podnik v  rámci možnosti realizovatelná a 

umožní celkový rozvoj podniku. 

 

3.1 Popis změny podniku 

Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole, jedná se o rodinný podnik, který se zabývá 

nákupem a prodejem zboží a poskytováním služeb. Obchod bych chtěla rozšířit o 

kopírovací služby, tiskové služby a vazby dokumentů. 

3.1.1 Předmět činnosti změny 

Předmětem činnosti pro rozšíření služeb podniku je poskytování tiskařských a 

kopírovacích služeb v městské časti Brno Bohunice.  

Hlavní činnosti služeb budou tvořit standardní kopírování, skenování a tisknutí 

dokumentů s externích úložišť - tj. flash disky, externí disky, paměťové karty. Další 

nabízenou službou bude vázaní dokumentů a laminování jednotlivých dokumentů. 

 

3.2 Charakteristika změny 

Jak jsem již uvedla v analýze současného stavu, na prodejně máme kopírovací přístroj 

s mnoha funkcemi. Momentálně tiskneme dokumenty černobíle a tiskárna není plně 

využita. Změnou bude kvalita nabízené služby – místo černobílého tisku nabídka tisku 

barevného doplněná o další služby. Protože oprava původní tiskárny s kopírkou by byla 

neekonomická a nevyplatí se ji opravovat, bude třeba zakoupit nový moderní kopírovací 

přístroj. Zboží s tím spojené, jako jsou různé druhy papíru, folie a vazby prodejna už 

nabízí, navíc rozšíří nabídku o prodej tonerů, barvy, gramáže papírů různé gramáže, 

barev, vazby a folie. Laminovací přistroj je k dispozici a na začátek bude dostačující. 
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Kromě tiskárny s kopírkou bude třeba pořídit přístroj na svazování dokumentů a nový 

počítač. Do budoucna bychom chtěli nabízet doplňkové služby jako je tvorba kalendářů 

a přání z vlastních fotografií zákazníků. 

3.3 Přínos projektu 

Rozšíření prodejny o tiskařské služby by mohlo být výhodou nejen pro obchod, ale také 

pro městkou část Brno Bohunice. Nová nabídka služeb bude přínosem jak pro obyvatele 

Bohunic, tak i pro studenty, kteří navštěvují školy v okolí. Dalším pozitivem je možnost 

získání nových zákazníků, kteří vyhledávají tyto služby, a zjistí, co vše jim může ochod 

nabídnout. Tyto služby mohou tedy podnikateli přinést zvýšení návštěvnosti za 

možností nakoupení i jiného sortimentu v obchodě, což zvýší tržby z podnikatelské 

činnosti. 

Rozšíření prodejny o tiskařské služby bude dobrou investicí do budoucna, protože 

v Brně Bohunicích a v nejbližším okolí není žádná firma, která by tyto služby nabízela.  

 

3.4 Analýza trhu  

Obchod Hračkářství * Papírnictví bude nabízet své služby konečnému zákazníkovi. 

Vyjednávací síla zákazníka nebude příliš vysoká, ale zvyšovat se bude s počtem 

zákazníků. Mezi potencionální klientelu bych zařadila zejména studeny, maminky a 

také seniory, kteří hledají v blízkém okolí tiskařské a kopírovací služby. 

V městské časti Brno Bohunice a jeho okolí není žádná možnost si vytisknout 

dokumenty s vlastních medii tj. externích úložišť. Také nelze svazovat nebo laminovat 

dokumenty.  

Nejbližší podniky s tiskařskými službami nebo copy centra jsou vzdáleny městskou 

hromadou dopravou směrem do města 15 minut. Tyto firmy však nabízí jen kopírovací 

služby a služby s tím spojené. Jedná se o tři firmy. 
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První konkurentem je COPY STUDIO Husova 5, 602 00 Brno. 

Služby: kopírování, vazby, laminování a tisk z vlastních medii (copyhusova, 2017) 

Ceník služeb, které nabízí konkurence 

Tabulka č. 3: Ceník konkurence copy studia Husova  

(Zdroj:Vlastní zpracování dle: Copyhusova, 2017) 

 

ZÁKLADNÍ KOPÍROVÁNÍ, 

TISKNUTÍ 
JEDNOSTRANÁ KOPIE OBOUSTRANÁ KOPIE 

Černobílé kopírování A4 1 Kč 2 Kč 

Černobílé kopírování A3 2 Kč 4 Kč 

Barevné kopírování A4 15 Kč 30 Kč 

Barevné kopírování A3 30 Kč 60 Kč 

SPECIÁLNÍ KOPÍROVACÍ 

MATERIÁLY 
CENA ZA A4 CENA ZA A3 

Barevný papír 80g 0,80 Kč 1,60 Kč 

Duhový papír 1,30 Kč - 

Barevný papír s motivem 1,30 Kč - 

Karton bílý 160g 1,20 Kč 2,60 Kč 

Karton 160g barevný 2 Kč 4 Kč 

Karton 200g bílí 2 Kč 4 Kč 

Fotopapír černobíle 

jednostranně 

7 Kč 14 Kč 

 

VAZBY KROUŽKOVÁ VAZBA - PLAST 

6 mm do 25 listů 12 Kč 

8 mm do 40 listů 14 Kč 

10 mm do 65 listů 16 Kč 

13 mm do 105 listů 18 Kč 

16 mm do 145 listů 22 Kč 

20 mm do 180 listů 26 Kč 

25 mm do 220 listů 32 Kč 

32 mm do 300 listů 40 Kč 

38 mm do 350 listů 45 Kč 

50 mm do 450 listů 48 Kč 

VAZBA KROUŽKOVÁ VAZBA - KOV 

6,4 mm do 35 listů 17 Kč 

8 mm do 50 listů 21 Kč 

9,5 mm do 65 listů 24 Kč 

11 mm do 80 listů 26 Kč 

12,7 mm do 100 listů 28 Kč 

14,3 mm do 120 listů 31 Kč 
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VAZBA NÁSUVNÁ 

3 mm do 20 listů 8 Kč 

6 mm do 50 listů 10 Kč 

KRYCÍ DESKY A FOLIE K VAZBÁM 

A4 Karton bílí 160 kg 1,40 Kč 

A4 karton bílý 200 kg 5 Kč 

A4 Karton barevný  5 Kč 

 A4 Krycí folie čirá 5 Kč 

A4 Krycí folie barevná 7 Kč 

LAMINOVÁNÍ LAMINOVÁNÍ CENA ZA KS 

A6  a průkazové formáty  5 Kč 

A5  11 Kč 

A4  15 Kč 

A3  30 Kč 

Sešívání, děrování, řezání, skládání a další manipulace     

(zvětšování, zmenšování) MINUTOVÁ SAZBA 4 Kč  

 

 

Druhým konkurentem je COPY CENTRUM - Londýnské náměstí 1, 639 00 Brno 

Služby: nabídku služeb mají rozsáhlou, kde najdeme kopírování, vazby, laminování a 

tisk z vlastních medii (copycentrum, 2017) 

 

Ceník služeb 

 

Tabulka č. 4: Ceník konkurence Copy centrum 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: copycentrum 2017) 

 

ZÁKLADNÍ KOPÍROVÁNÍ, 

TISKNUTÍ 
JEDNOSTRANÁ KOPIE OBOUSTRANÁ KOPIE 

Černobílé kopírování A4 1,40 Kč 2,40 Kč 

Černobílé kopírování A3 2,60 Kč 5 Kč 

Barevné kopírování A4 12,10 Kč 23,70Kč 

Barevné kopírování A3 23,70 Kč 45,40Kč 

Skenování z A4 2,60 Kč - 

Skenování paušál za zakázku 24 Kč 

-  
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VAZBY 
KROUŽKOVÁ VAZBA - PLAST, 

KOV 

Do 10 stran 16 Kč 

11 – 20 stran 17 Kč 

21 – 40 stran 18 Kč 

45 -55 stran 21 Kč 

56 – 80 stran 23 Kč 

81 – 100 stran 28 Kč 

101 – 245 stran 40 Kč 

246 – 340 stran 51 Kč 

VAZBA NÁSUVNÁ 

Lišty do 30 - ti stran 12,10, Kč 

Lišty do 60 - ti stran 14,10 Kč 

Lišty do 120 - ti stran 18,20 Kč 

LAMINOVÁNÍ LAMINOVÁNÍ CENA ZA KS 

75x105mm, 80x110mm 5,50 Kč 

54x86mm 4 Kč 

60x95mm 4,50 Kč 

A5 

 

12 Kč 

A4 17 Kč 

A3 31,20 Kč 

 

 

Třetím konkurentem je COPYTONER Pekařská 10, 602 00 Brno. 

 

Služby: nabídku služeb mají rozsáhlou, kde najdeme kopírování, vazby, laminování a 

tisk s přinesených medii (copytoner, 2017) 

 

Ceník nabízených služeb  

 

Tabulka č. 5: Ceník konkurence Copytoner 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: copytoner 2017) 

 

ZÁKLADNÍ KOPÍROVÁNÍ, 

TISKNUTÍ 
JEDNOSTRANÁ KOPIE OBOUSTRANÁ KOPIE 

Černobílé kopírování A4 1,50 Kč 3 Kč 

Černobílé kopírování A3 3 Kč 6Kč 

Barevné kopírování A4 15 Kč 30 Kč 

Barevné kopírování A3 30 Kč 60 Kč 

Skenování z A4 10 Kč - 

Skenování z A3 20 Kč - 
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VAZBY KROUŽKOVÁ VAZBA - PLAST 

4,5 mm do 15 listů 13 Kč 

6 mm do 25 listů 15 Kč 

8 mm do 45 listů 18 Kč 

10 mm do 65 listů 20 Kč 

12 mm do 105 listů 22 Kč 

14 mm do 125 listů 24 Kč 

16 mm do 145 listů 27 Kč 

18 mm do 165 listů 29 Kč 

20 mm do 180 listů 31 Kč 

22 mm do 210 listů 35 Kč 

25 mm do 240 listů 38 Kč 

28 mm do 270 listů 42 Kč 

32 mm do 300 listů 46 Kč 

38 mm do 350 listů 52 Kč 

45 mm do 440 listů 55 Kč 

51 mm do 500 listů 60 Kč 

VAZBY KROUŽKOVÁ - KOV 

4,8 mm do 20 listů 18 Kč 

6,4 mm do 35 listů 21 Kč 

8 mm do 50 listů 24 Kč 

9,5 mm do 65 listů 28 Kč 

11 mm do 80 listů 31 Kč 

12,7 mm do 100 listů 35 Kč 

14,3 mm do 120 listů 38 Kč 

VAZBA NÁSUVNÁ 

Lišty do 30 - ti stran 14 Kč 

Lišty do 60 - ti stran 16 Kč 

Lišty do 90 - ti stran 19 Kč 

Lišty do 120 - ti stran 21 Kč 

KRYCÍ DESKY A FOLIE K VAZBÁM 

A4 Karton - imitace 7 Kč 

Folie čirá A4 

 
6 Kč 

Folie barevná A4 8 Kč 

LAMINOVÁNÍ LAMINOVÁNÍ CENA ZA KS 

A5  16 Kč 

A4  19 Kč 

A3  39 Kč 
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Analýzu trhu jsem podpořila marketingovým průzkumem, abych zjistila, zda o tyto 

služby bude zájem a ujmou se v městské části Brno Bohunice a jeho okolí.  

3.5 Marketingový plán 

Marketingový plán je sestaven dle marketingového mixu 4P. Marketingový plán jsem 

také podpořila marketingovým výzkumem. 

3.5.1 Marketingový výzkum 

Marketingovým výzkumem jsem chtěla zjistit, zda rozšíření služeb obchodu o tiskařské, 

skenovací služby a o doplňkové služby vazby a laminovaní dokumentu, je správné 

zaměření pro obchod.  Rozšíření o tyto služby souvisí s finančními náklady spojenými s 

opravou či koupí nového kopírovacího přístroje, zařízení na vazby. Dále jsem 

potřebovala zjistit, zda by zákazníci využívali rozšíření služeb o tiskařské a skenovací 

služby a o doplňkovou službu vazby dokumentů a formátové laminování. Do obchodu 

chodí plno zákazníku, které si přinášejí dokumenty ke kopírování, a ptají se, zda je 

možnost tisknout z  externí mediích tj. flash disků, ale i z uložiště na internetu. 

3.5.2 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjištění preferencí potenciálních zákazníků a poté nastavení 

marketingového mixu vzhledem k podnikatelské činnosti. Základním cílem výzkumu 

bylo zjistit, kolik potencionálních zákazníků by využívalo tisknutí z donesených medií a 

také barevné tisknutí, skenovaní a kopírování. Dále jaký by byl zájem o doplňkové 

služby vazby a laminaci dokumentů. Dílčím cílem byl výzkum spokojenosti zákazníků 

s prodejnou a službami, které prodejna nabízí. 

3.5.3 Dotazník a vyhodnocení 

Na získání potřebných dat a informací byla požitá metoda dotazníkového šetření. 

Dotazník 

Marketingový výzkum byl proveden jednorázově. Ke sběru informací byla zvolena 

kvantitativní metoda a písemná technika dotazování, konkrétně dotazník. 
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Dotazník byl umístěn na internetové stánky městské části Brno Bohunic a také na 

sociální sítě (facebook) „Naše Bohunice a Nový a Starý Lískovec“. Byla také vytvořena 

tištěná forma (příloha č. 1) pro zákazníky obchodu.  

Dotazník byl tvořen uzavřenými, otevřenými i pootevřenými otázkami. Respondenti 

měli možnost vyplňovat dotazník v období od 01.12.2017 - 22.12.2017. Toto datum 

jsem si vybrala z důvodů toho, že do obchodu v tomto období chodí nejvíce zákazníků. 

Dotazník obsahoval osmnáct otázek. V úvodní časti dotazníku byly položeny základní 

demografické otázky vypovídající o zákaznících - pohlaví, věk, zaměstnání, bydliště. 

V prostřední části jsem se zaměřila na spokojenost zákazníků se stávajícími službami. 

V poslední části byly otázky na jimi konkrétně využívané služby a otázka ohledně 

rozšíření služeb o tisknutí, skenování, vazby a laminování dokumentů. 

Zhodnocení dotazníků 

Celkové bylo rozdáno 189 dotazníků v tištěné podobě, elektronickou formou dotazování 

se vrátilo 96 dotazníků, tedy 285 dotazníků. Správně vyplněných dotazníků se vrátilo 

258, což představuje poměrně uspokojivou návratnost 90,52%. Dotazník, grafické 

znázornění a podrobnější popisy jednotlivých otázek je v příloze č. 1. 

Z demografických údajů, na které byly položeny otázky na konci dotazníku, vyplynuly 

tyto následující informace.  

Dotazníkového šetření se zúčastnili respondenti z města Brna. Největší zastoupení bylo 

z městské části Brno Bohunice, celkem 71,3 % respondentů. Převážná většina 

dotazovaných byly ženy (71,3 %). Z celkového počtu správně zodpovězených 

dotazníku odpovědělo (24,1%) vyšších odborných vzdělání, 14,8% osoby samostatně 

výdělečně činný, 13,9% studentů. Nejpočetnější skupinu tvořili respondenti ve věku 26-

35let (30,6%) a ve věku 36-45 (23,1%). 
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Grafické znázornění výsledku s dotazníku 

1) Jste muž nebo žena? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí. 

 

 

Graf č. 4: Uřčení pohlaví 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že převážná většina respondentů (71 %) byly ženy. 

2) Do jaké věkové kategorie patříte? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

Graf č. 5: Určení věku 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že obchod navštěvují respondenti od 16 let. 
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3) Jaká je Vaše pozice v zaměstnání čí sociální skupina? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

Graf č. 6: Určení sociální skupiny či zaměstnání 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

4) Jaké je Vaše místo bydliště? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

Graf č. 7: Určení bydliště  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že nejvíce respondentů bydlelo v Brně Bohunicích. 
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5) Jak to máte daleko k nám do obchodu? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

    Graf č. 8: Jak to máte daleko do obchodu 

    (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Z grafu je zřejmé, že nejvíce respondentů žije v Brně Bohunicích a v blízkém okolí. 

 

6) Jak často navštěvujete náš obchod? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

    Graf č. 9: Jak často navštěvuje obchod 

    (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Z grafu je zřejmé, že nejvíce respondentů navštěvuje obchod 1 – 2x týdně 
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7) Jakých služeb NEJVÍCE využíváte? (zde můžete zakroužkovat více 

odpovědí) 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

    Graf č. 10: Služby 

    (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

8) Jak jste se dozvěděli o naší prodejně? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

     Graf č. 11: Jak jste se dozvěděli o prodejně 

     (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

Z grafu je zřejmé, že převážná většina respondentů se o naší prodejně dozvěděla od 

známého či osobní nabídkou firmy (33 %), z čehož vyplývá pozitivní image našeho 
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obchodu, ale naopak tato otázka potvrzuje hypotézu číslo 2, nedostatečnou reklamní 

propagaci. Z celkového počtu respondentů, kteří znají obchod, označil pouze (4 a 9 %), 

že zná obchod z reklamních ploch čí reklam v bohunickém kurýru či lískoveckém 

kurýru. 

Druhá největší skupina respondentů odpověděla, že znají obchod na základě umístění 

v místě bydliště, chodím okolo, bydlím zde, je hned u Alberta, kam chodím nakupovat, 

šel jsem okolo a viděl jsem, stálý zákazník XX let…. 

9) Jste spokojeni se službami? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

     Graf č. 12: Spokojenost zákazníků 

     (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Respondenti se měli vyjádřit ke spokojenosti se službami. Respondenti měli ohodnotit 

podnik od 1-4 ( 1 - velice spokojeni, 2 – spokojeni, 3 jde to, 4 – nespokojeni). Bylo 

velice příjemné zjištění, že respondenti jsou velice spokojeni a spokojeni s našima 

službami. Jenom čtyři respondenti jsou nespokojeni a také v otázce č. 10 měli uvést 

proč.  
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10) Jestli jste označili, že jste nespokojeni můžete prosím uvést krátce proč? 

Otázka č. 10 byla dobrovolná a respondent na ní mohl odpovědět vlastními slovy. 

 

 

     Graf č. 13: Nespokojenost zákazníků 

     Zdroj: (vlastní, vlastní zpracování) 

Jednalo se o nepovinnou otázku. Odpovědi využili pouze čtyři respondenti, kteří uvedli 

nespokojenost s tím, že v obchodě je moc věcí na jednom místě, že se může vstupovat 

se psem do obchodu, ale je zakázaný vstup s kočárkem.  

 

11)  Uvítali, byste další službu, která by se Vám hodila? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

  Graf č. 14: Služby navíc 

  (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

96% 

4% 

Jesli jste označili, že jste nespokojeni můžete prosím 

krátce uvést proč? 

spokojeni 

nespokojeni  

99% 

1% 

Uvítali , byste dalsí službu, která by se Vám hodila? 

ne služby jsou dostačující 

ostatní 



79 

 

Na tuto otázku odpověděl jen jeden respondent a to negativně, že by radši chtěl pořádný 

obchod s kancelářskými potřebami. Ostatních (99%) respondentů žádné doplňkové 

služby nevyžadují. 

12)  Využíváte našich služeb skenování či kopírování dokumentů? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností“ ano či 

ne“ 

 

    Graf č. 15: Využívání služeb tisknutí a skenování 

    (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

13) Pokud ANO, jak často si chodíte dokumenty oskenovat čí okopírovat? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

    Graf č. 16: Návštěvnost kopírovacího stroje 

    (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 
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Z grafu je patrné, že nejvíce respondentů si nechodí kopírovat dokumenty k nám, 

jelikož mají kopírky doma.  

 

14) Měli byste zájem o tisknutí z externích úložišť tj. z FLASH DISKŮ? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností“ano či 

ne“ 

 

    Graf č. 17: zájem o externí úložiště 

    (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Z grafu můžeme vidět, že (46%) respondentu by měli zájem o tuto službu. 

 

15) U jakého typu dokumentu nejčastěji využíváte tiskařské nebo skenovací 

služby? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

46% 

54% 

Měli byste zájem o tisknutí z externích uložišť tj.z 

FLASH DISKŮ? 

ANO 

NE 

A4 černobíle A4 barevně A3 černobíle A3 barevně 

77,40% 

16,70% 

3,70% 1,90% 

U jakého typu dokumentu nejčastěji využíváte tiskařské 

nebo skenovací služby? 
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   Graf č. 18: Typ dokumentů 

   (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

16)  Jakou vazbu byste uvítali nebo využívali při kompletaci Vašich 

dokumentů? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

    Graf č. 19: Typ vazby 

   (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Z grafu je zřejmé, že nejvíce respondentů (59,30%) by uvítali kroužkovou vazbu. 

Ostatní odpovědi se nesly v duchu, že to není potřeba, že nemají zájem či neví co to je. 

 

17)  Využívali byste FORMÁTOVÉ LAMINOVÁNÍ? (jedná se o laminaci 

tiskopisů a prospektů) 

         Povinná otázka, respondent musel zvolit z nabízených možností „ano či ne“  

kroužková 

vazba 

laminátová 

vazba 

násuvné  

lišty 

elegantní 

vazby 

ostaní 

59,30% 

14,80% 3,70% 10,20% 12% 

 

Jakou vazbu byste uvítali nebo využívali při kompletaci 

všich dokumentů? 



82 

 

 

 
          Graf č. 20: Formátové laminování 

          (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

18)  Byli byste spokojeni s cenami za LAMINOVÁNÍ dokumentů A5, A4 a A3? 

A5 – 7Kč, A4 -10Kč, A3 – 20Kč 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených možností 

 

 

   Graf č. 21: cena za laminaci 

   (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

Z grafu můžeme vidět, že respondentům by ceny vyhovovali. Ceny byly určeny podle 

nabídek konkurence. 

50% 50% 

Využívali byste FORMÁTOVÉ LAMINÁTOVÁNÍ? 
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NE 
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Byli byste spokojeni s cenami za LAMINOVÁNÍ 

dokumentů A5, A4, A3? 
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je to přijatelné , s počtem 

dokumntů formátování 

ceny by měla jít dolů 

ne , je to drahé 
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3.6 Marketingový mix 

Marketingový mix 4P tvoří produkt, který bude nabízet zákazníkům tiskařské a 

kopírovací služby. Dalším bodem je propagace, která patří mezi důležité kroky 

podnikatelského plánu, dále cena, která je důležitá pro zákazníky a popis místa, kde se 

služby budou nacházet. 

3.6.1 Produkt 

Produktem je služba, která bude nabízet tiskařské a kopírovací služby.  Konkrétně se 

bude jednat o tisk, kopírování, skenování a vázání dokumentů. Jedná se o 

zprostředkovatelnou činnost. Tato služba spočívá v obsluhování zákazníků přijatými 

zaměstnanci, kteří se budou snažit splnit požadavky a přání zákazníka.  

Služba bude nabízet: 

 Tisk materiálů z donesených medií a datových nosičů 

 Skenování 

 Kopírování 

 Laminování 

 Vazba dokumentů 

Služby jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích. 

Tisk materiálů z donesených medií a datových nosičů 

Tiskem se rozumí rozmnožování určitého dokumentu či šablony z externích úložišť. 

Zákazníkovi nabídneme přímý tisk dat z donesených medií a datových nosičů - z USB 

flash disku, z externího disk nebo paměťové karty. Další službou by byla služba online 

tisku, kdy zákazník bude možnost zasílat tiskové podklady přes speciální rozhraní na 

našich webových stránkách nebo na e-mailovou adresu, ze které příslušné dokumenty 

budou vytisknuty.  

K tisku je potřeba počítač, kde se zadávají požadavky zákazníka. 

 Formát A3, A4, A5 
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 Typ papíru (barevný, bílý nebo g/m2) 

 Černobílý nebo barevný tisk  

Od požadavku zákazníka se odvíjí konečná cena. 

Popis tisku v následujících krocích: 

 Převzetí dokumentů od zákazníka v digitální podobě (flash disk, externí 

úložiště, paměťová karta či online objednávka přes web nebo e-mailem) 

 Nastavení parametru v počítači dle přání zákazníka (formát, barva, velikost) 

 Zaslání z počítače do kopírovacího stroje 

 Předání vytisknutých materiálů. 

 

 

Obrázek č. 12: Proces tisku 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Skenování 

Skenováním se rozumí proces, při kterém dochází k převedení dokumentů z papírové 

formy do digitální formy. Dá se říci, že je to opak tisknutí. S dokumentem v digitální 

podobě se dá dále pracovat a je určen k dalšímu využití. Součástí nabídky bude i 

možnost uložení skenu na flash disk zákazníka. 

Proces skenování 
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   (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

 Převzetí dokumentu v papírové podobě od zákazníka. 

 Nastavení parametru v počítači dle přání zákazníka (formát, barva, velikost) 

 Skenování do počítače 

 Tisk naskenovaných dokumentů 

 Předání dokumentů zákazníkovi v digitální podobě (flash disk, externí úložiště, 

paměťová karta či odeslání na e-mail) 

Kopírování 

Kopírování slouží k rozmnožování grafických a písemných dokumentů. Zákazník si 

může vybrat, zda dokumenty bude chtít vytisknout černobíle nebo barevně, také má 

možnost výběru druhu papíru a velikosti formátu od A5 do A3. Samozřejmostí je 

úprava dokumentů dle přání zákazníka jako zvětšování a zmenšování. Zaměstnanec 

prodejny by měl umět zákazníkovi poradit a vysvětlit nejvhodnější možnost. Kopírování 

probíhá jen na náš materiál. 

Laminování 

„Laminace je technologie, která umožňující jak mechanické tak i optické vlastnosti 

tisku, že jednostranně či oboustranně aplikujeme pod značným tlakem na vytištěný arch 

tenkou opticky průhlednou folii.“ (komfi, 2018)  

Laminování je zatavení jednotlivých dokumentů či papírů do ochranné folie. Laminace 

zlepšuje vlastnosti dokumentů: 

 vzhled dokumentů 

 zvýšení odolnosti a snížení náchylnosti dokumentů 

 nepropouští vlhkost 

 

                                       Obrázek č. 13: Proces skenování 
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                Obrázek č. 14: Laminování dokumentů 

                                           (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

Vazba dokumentů 

Obchod se bude specializovat na kovovou, plastovou kroužkovou vazbu a vsuvnou 

vazbu. 

Kovová kroužková vazba 

Kovová vazba je kvalitnější jak plastová vazba. Kovové vazby lépe drží, ale není možné 

vyměňovat či přidávat listy, vazbu nelze víckrát otevírat z důvodu poškození. Tento typ 

vazby se aplikuje k vázání dokumentů, ale i na výrobu kalendářů. Zákazník si může 

vybrat s množství barev a různých velikostí vazby. Na titulní a zadní stranu lze přidat 

krycí folie a na zadní stranu karton dle barvy vazby, které zvýší ochranu dokumentů. 

 

 

Obrázek č. 15: Kovová kroužková vazby  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 
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Plastová kroužková vazba 

Kroužková plastová vazba bývá nejpoužívanější k vazbě dokumentů, jelikož se mohou 

přidávat a odstraňovat jednotlivé listy, aniž by došlo k poškození vazby.  

Plastová kroužková vazba se prodává v různé velikosti dle počtu stran od 6 do 51mm 

v sedmi základních barvách (bílé, černé, modrá, červená, zelená, žlutá a hnědá). Aby 

vazba měla pěkný vzhled, přidává se na titulní stranu krycí folie a na zadní stranu 

karton dle barvy vazby. 

Postup jak u kovové či plastové vazby je stejný, ale ke každé vazbě potřebujeme jiný 

speciální stroj. 

 

Obrázek č. 16: Plastová kroužková vazba 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Vsuvná vazba 

Vsuvná vazba není tak pevná a je vhodná k vázání méně listů. Výhodou je možnost 

úpravy dokumentu ve smyslu přidání nebo výměny listů. Vazba se pouze nasune na 

požadovaný svazek dokumentů či papírů. Zákazník si tuto vazbu může aplikovat sám 

bez pomoci prodavače. Tuto vazbu lze doplnit o přední tak i zadní krycí folii. 
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Obrázek č. 17: Vsuvná plastová vazba 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

3.6.2 Cena 

Hlavním cílem obchodu je získání nových zákazníků a nabízení nových služeb za 

výhodné ceny.  Při kalkulaci ceny produktu musí majitel obchodu dbát na dva faktory, 

který ovlivňují cenu. Jedním s faktorů jsou náklady, které majitel musí pokrýt, a 

druhým faktorem jsou konkurenční ceny u těchto služeb. Ceny jsem stanovila na 

základě kalkulace a porovnána s cenou u konkurenčních obchodů tak, abych upoutala 

pozornost potencionálních zákazníků.  

Také obchod bude nabízet zákaznickou kartičku na tiskařské služby, kde bude mít 

možnost zákazník využít kopírování, tisknutí a skenování za výhodnější ceny.  

Návrh cen  

 Tabulka č. 6: Návrh cen služeb 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

ZÁKLADNÍ KOPÍROVÁNÍ, 

TISKNUTÍ 
JEDNOSTRANÁ KOPIE OBOUSTRANÁ KOPIE 

Černobílé kopírování A4 2 Kč 4 Kč 

Černobílé kopírování A3 3 Kč 6 Kč 

Barevné kopírování A4 13 Kč 26 Kč 

Barevné kopírování A3 27 Kč 54 Kč 

Skenování A4 3 Kč  

Skenování paušál za zakázku 10 Kč  

SPECIÁLNÍ KOPÍROVACÍ 

MATERIÁLY 
CENA ZA A4 CENA ZA A3 

Barevný papír 80g 4 Kč 8 Kč 

Barevný papír s motivem 6 Kč - 
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Karton bílý 160g 4 Kč 8 Kč 

Karton 160g barevný 5 Kč 10 Kč 

Karton 200g bílí 6 Kč 12 Kč 

Fotopapír černobíle 

jednostranně 

7 Kč 14 Kč 

 

 

 

VAZBY 
KROUŽKOVÁ VAZBA - 

PLAST 

6 mm do 25 listů 12 Kč 

8 mm do 40 listů 14 Kč 

10 mm do 65 listů 16 Kč 

13 mm do 105 listů 18 Kč 

16 mm do 145 listů 22 Kč 

20 mm do 180 listů 26 Kč 

25 mm do 220 listů 32 Kč 

32 mm do 300 listů 40 Kč 

38 mm do 350 listů 45 Kč 

50 mm do 450 listů 48 Kč 

VAZBA KROUŽKOVÁ VAZBA - KOV 

6,4 mm do 35 listů 17 Kč 

8 mm do 50 listů 21 Kč 

9,5 mm do 65 listů 24 Kč 

11 mm do 80 listů 26 Kč 

12,7 mm do 100 listů 28 Kč 

14,3 mm do 120 listů 31 Kč 

VAZBA NÁSUVNÁ 

3 mm do 20 listů 8 Kč 

6 mm do 50 listů 10 Kč 

KRYCÍ DESKY A FOLIE K VAZBÁM 

A4 Karton bílí 160 kg 2 Kč 

A4 karton bílý 200 kg 3 Kč 

A4 Karton barevný  5 Kč 

 A4 Krycí folie čirá 5 Kč 

A4 Krycí folie barevná 7 Kč 

LAMINOVÁNÍ LAMINOVÁNÍ CENA ZA KS 

A6  a průkazové 

formáty  

5 Kč 

A5  7 Kč 

A4  10 Kč 

A3  20 Kč 
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3.6.3 Distribuce  

Obchod Hračkářství * Papírnictví má už svoje zavedené dodavatele a obchodní 

partnery, kteří dodávají zboží a informují nás o nových trendech na trhu a o zboží za 

akční ceny. Dodavatelé dovážejí objednané zboží přímo do obchodu, nebo majitel firmy 

objíždí velkoobchody a dodavatele osobně, prohlíží a vybírá si zboží přímo u 

dodavatele. Vybrané zboží si buď rovnou zboží odveze, nebo se domluví s dodavatelem 

o dovážce do obchodu. Než zboží nakoupí, srovnává ceny od různých dodavatelů, kteří 

dodavatele mají výhodnější ceny, každý dodavatel má jiné ceny. Kdyby chybělo zboží a 

urgentně bychom ho potřebovali, můžeme využít nákupu v prodejnách Makro či Tesko. 

Sortiment obchodu je různorodý a dobře zásobovaný, zákazník bude moc využívat 

příslušného materiálu ke svým požadavkům a potřebám. Zásoby máme vždy 

k dispozici. Jsou uskladněny ve skladu, který je součástí obchodu.  

Distribuce k zákazníkovi může být vedena dvojím způsobem. Přímá distribuce znamená 

návštěvu zákazníka v obchodě, kdy zákazník přijde, zboží si vybere, na počkání zboží 

zaplatí a odnese si ho. Zatím preferujeme individuální přístup, ve kterém si zákazník 

může vybrat z nabídky. Preference přímé distribuce při prodeji má výhodu v 

individuálním přístupu k zákazníkům. Případné chvíle čekání využijeme k propagaci 

dalšího sortimentu nebo služeb podle typu zákazníka. 

3.6.4 Propagace 

V celkové propagaci se bude obchod snažit dodržet individuální přístup k zákazníkovi. 

Obchod Hračkářství * Papírnictví potřebuje zlepšit propagaci. Nejdůležitějším krokem 

bude vytvoření webové stránky k propagaci obchodu a služeb, které obchod nabízí, kde 

by si zákazníci mohli najít požadovaný sortiment, služby, ceník a otevírací dobu a 

službu online tisku, kdy zákazník bude možnost zasílat tiskové podklady přes speciální 

rozhraní webových stránek. Dalším krokem bude propagace přes sociální sítě jako je 

např. facebook, kde se budeme dělit se zákazníky o novinky a informovat je o změnách. 

Facebook je v této době nejlepší neplacená reklama, jak přilákat zákazníky do obchodu. 

Jak s webovými stránkami tak i s facebookem bude spojena emailová adresa, kde nás 

může zákazník kontaktovat, ale také bude využívána jako prostředek na zasílání 

dokumentů k tisku či úpravě. Třetím krokem bude vytvoření letáku, který bude vyvěšen 
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na hlavních dveřích do prodejny. Reklama na zadních dveřích a cedule na zastávce 

městské hromadné dopravy bude upravena a doplněna o nové služby. Reklama ve 

zpravodajských denících bude změna a rozšířena o nové služby. Hlavním krokem bude 

informování zákazníků přímo na prodejně od zaměstnanců prodejny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 (Zdroj:Vlastní zpracování, vlastní) 

Obrázek č. 18: Návrh propagace 
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3.7 Organizační plán 

Organizační plán představuje časový harmonogram změn, podle kterých se bude 

rozšiřovat obchod o tiskařské a kopírovací služby. Rozšíření obchodu se bude realizovat 

v době, kdy obchod navštěvuje méně zákazníků, tedy koncem července začátkem srpna, 

tak, aby bylo vše nachystané do začátku školního roku. Zaměstnanci se seznámí s nově 

nabízenou službou a zaškolí se v obsluze přístrojů. Realizace se bude provádět za chodu 

obchodu.  

Organizační plán bude zahrnovat prvky: 

1) Jaké nové stroje musíme objednat 

2) Kde budou nové stroje umístěny  - upravit prostor, kde tiskárna bude umístěna 

3) Zaškolit pracovníky na tiskárnu a vazače 

4) Vytvořit propagační materiály 

5) Informovat stávající zákazníky o rozšíření služeb 

6) Dodávka tiskárny okamžitě zahájit služby  

7) V případě potřeby přijetí nového zaměstnance 

V případě realizace podnikatelského plánu na rozšíření služeb o tisknutí, skenování 

dokumentů, doplňkových služeb vazby a laminování dokumentů, bude v obchodě 

chybět jedna pracovní síla, která by měla obsluhovat zákazníky, kteří budou chtít této 

služby využívat. Při současném vytížení by stávající zaměstnanci tuto činnost časově 

nezvládali.  

Přijatý zaměstnance nebude mít v popisu práce jen obsluhovat zákazníky požadující 

tyto služby, ale bude se muset věnovat i jiným činnostem spojených s chodem obchodu. 

Mezi jeho pracovní úkoly bude patřit: 

 pomáhat druhému zaměstnanci při obsluze 

 pomáhat zákazníkům při výběru zboží 

 obsluhovat terminál Sazka 

 přijímat a komunikovat s dodavateli 

 rovnání a předělávání zboží 
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 úklid na pracovišti 

Původní zaměstnanci budou proškoleni v obsluze nového zařízení, které bude pořízeno, 

aby mohli také obsluhovat zákazníky. Nový pracovník bude přijat jako brigádník na 

dohodu o provedení práce, nejlépe student či rodič na mateřské dovolené, který bude 

vyhovovat nárokům majitele obchodu.  

Zákazník bude moci využívat nabídku služeb online tisku na základě e-mailové 

komunikace, kam své dokumenty bude moci zaslat, nebo přes online službu na 

webových stránkách. Výdej bude připravený na smluvenou hodinu, na kterou se 

domluvíme po e-mailu nebo telefonicky. Zákazník tam bude mít možnost ušetřit čas. 

Všechny informace budou vždy vyvěšené na webových stránkách obchodu či sociální 

síti (facebook). 

 

Tabulka č. 7: Časový harmonogram  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

DATUM DEN POPIS ČINNOSTI 

25. 7. 2018 Pátek 

 Objednání nového kopírovacího stroj, vazačů a 

notebooku 

 Návrhy propagace zadat do tisku 

27. 7. 2018 Pátek 

 Vyvěšení informace pro zákazníky, že 3.8. – 4.8.2018 

se nebude tisknout, z důvodu zavádění nového 

kopírovací ho stroje 

 Informovanost stávajících zákazníků 

30. 7. 2018 Pondělí 

 Objednání zboží do zásoby 

 Informovanost stávajících zákazníků 

3 .8. 2018 Pátek 

 Odvoz staré tiskárny 

 Dovoz nové tiskárny 

 Úprava místa 
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 Informovanost stávajících zákazníků 

4. 8. 2018 Sobota 

 Zapojení tiskárny, spárování nového i starého počítače 

s kopírkou 

 Vazače a laminovací přístroj 

 

5. 8. 2018 Neděle 

 Zaškolení prodavaček, předělání sortimentu a úprava 

zboží 

6. 8. 2018 Pondělí 

 Vypsáno výběrové řízení na nového pracovníka 

 

3.8 Finanční plán 

Do finančního plánu budou zahrnuty investice, které jsou důležitou součástí pro 

rozšiřování podniku. Za investice považujeme nákup nových přístrojů. 

3.8.1 Investice 

Pro rozšíření podniku o tiskařské, skenovací služby a vázání a laminování dokumentu, 

je potřeba pořídit správné přístroje. Obchod se rozhodl koupit novou laserovou 

multifunkční tiskárnu od společnosti Konica Minolta.  

 

 

Obrázek č. 19: Značka kopírovacího stroje  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 
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Firma Konica Minolta je nejvýznamnějším výrobcem kopírovacích zařízení na světě. 

Na českém trhu patří mezi špičky v prodeji laserových multifunkčních zařízení. Firma 

také nabízí mnoho výhod pro zákazníky (doprava a naprogramovaní tiskány zdarma, 

možnost vrácení peněz do 30 dní, zákaznické centrum a servis)  

Při výběru kopírovacího přístroje musíme brát v potaz omezený prostor prodejny. 

Hlavním kritériem jsou rozměry a velikost tiskárny, aby se vešla na původní místo, kde 

byla původní tiskárna. Dalším kritériem jsou funkce tiskárny a také cena spotřebního 

materiálu – toneru a válce, které se musí vyměňovat. Pro to jsme vybrali laserovou 

multifunkční tiskárnu – Konica Minolta bizhup C308, která splňuje všechny požadavky. 

Kopírovací přístroje se pohybují od základních po profesionální v cenovém rozmezí od 

20. 000 Kč do 350. 000 Kč s DPH dle funkčnosti stroje. Naše investice se bude 

pohybovat v cenové relaci kolem 100 000 Kč s DPH. 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Další investici představuje nákup notebooku pro připojování externích úložišť do 

počítače. Stávající počítač je používán pro celková evidenci obchodu, jeho využívání 

pro zapojení externích disků neznámého původu je velice riskantní pro možnost 

zanesení „virové infekce“ od zákazníků do systému PC. Z tohoto důvodu předsatvuje 

nákup nového notebooku nejlepší variantu. Přenosný počítač je z důvodu omezeného 

prostoru nejvhodnější. Notebook budeme vybírat s ohledem na dobrou grafickou paměť, 

operační systém a rychlý disk pro všechny data.  S výběrem notebooku si necháme 

poradit. Investice do notebooku by měla být kolem 20.000 Kč s DPH 

 

Obrázek č. 20 Kopírovací přístroj 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 21: Notebook  

  (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

Poslední investici k rozšíření služeb je zapotřebí přikoupit přístroj na vazbu kroužkové a 

kovové vazby. Bohužel tyto vazby mají každý jinou techniku svazování dokumentů, 

proto je nutné koupit každý stroj zvláště. Mezi vazače řadíme i profesionální vazače, 

které umí vázat obě vazby, tyto vazače jsou drahé a moc velké.  

Vazač na kovové vazby  

Cena vazače se pohybuje 4.190 Kč do 22.390 Kč bez DPH, při výběru bude cena 

rozhodující. Záleží i na dalších parametrech: 

 Zda je vazač manuální či elektronický 

 Na počtu listů 

 

 

 

 

Obrázek č. 22: Vazač na kovové vazby 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

Pro vazbu kovové vazby byl vybrán vázací stroj, který je skladný. Vazač prodírkuje 14 

listů tj. 80 gramů papírů a sváže 140 ks papírů. Cena se pohybuje okolo 6000 Kč 

s DPH. 
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Vazač na plastové vazby  

Cena vazače se pohybuje od 1.169Kč do 24.590 Kč bez DPH. Cena se odvíjí od: 

 Počtu listů 

 Koupě vazače manuálního či elektronického 

 

 

  Obrázek č. 23: Vazač na plastové vazby 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

Na začátek rozšíření obchodu byl vybrán vazač, který dokáže na jeden cyklus 

prodírkovat 25 listů, což představuje 80g papírů, s vazbou do průměru až 51mm tj. 500 

listů. Hlavní výhodou je jeho skladnost a velikost.  Cena vazače se bude pohybovat do 

8.000 Kč s DPH. 

Tyto prvotní investice do rozšíření služeb jsou dostačující. V případě vysoké poptávky 

služeb majitel může stoje obměnit za výkonnější. 
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3.8.2 Finanční analýza 

Finanční analýza je klíčovou součástí podnikatelského záměru. Ve finanční analýze 

budu rozebírat předpoklad nákladů (návratnost investice do nových přístrojů) a příjmu 

s výhledem na první tři roky.  

Financování podnikání 

Pro obchod bude nejvhodnější financovat rozšíření služeb z vlastních zdrojů. Pro 

majitele podniku je podstatné, aby se podnik vůbec nezadlužoval.  S půjčkou od banky 

majitel nepočítá, a proto byla v rozvaze žádost o úvěr zamítnuta. Majitel podniku bude 

investici hradit z vlastních zdrojů. 

Odpisy  

Nové vybavení, které obchod potřebuje k rozšíření služeb, spadá do 1 odpisové skupiny, 

to je počítač, kopírovací stroj a vazače na plastovou a kroužkovou vazbu. Zařízení bude 

odepisováno v prvním roce 20% sazbou a v druhém roce 40% sazbou.  

3.8.3 Analýza nákladů 

Realizace tohoto plánu se neobejde bez počátečních nákladů, všechny náklady budou 

financovány majitel podniku. Cenové položky byly stanoveny na základě vlastních 

zkušeností, odborné konzultace a dle cen od dodavatelů a porovnáním na internetu. 

Kalkulace nákladů zahrnuje jen položky, které se týkají rozšiřováním služeb a to nákup 

nových zařízení a nákup potřebného zboží. 

Tabulka č. 8: Kalkulace nákladů na rozšíření   

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

VYBAVENÍ POČET KS ČÁSTKA 

Laserová multifunkční tiskárna Konica Minolta 1 74 374 Kč 

Notebook Lenovo 1 13 774 Kč 

Vazač na kroužkovou plastovou vazbu 1 6 280 Kč 
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Vazač na kroužkovou kovovou vazbu 1 4 190 Kč 

Celkem bez DPH - 97 618 Kč 

Celkem s DPH - 118 118,7 Kč 

 

Náklady na zařízení, které se budou muset vynaložit činní 97 618 Kč bez DPH. Ceny 

uvedené v tabulce jsou uvedeny dle nabídky internetových obchodů. 

Náklady na nákup zboží v Kč 

Nákupní ceny uvedené tabulce jsou bez DPH. Ceny jsou uvedené dodavatelem, se 

kterým spolupracujeme. Některé z položek jsou ve stávající nabídce obchodu, ale 

nabídka se bude muset rozšířit: 

 papíry na tisk s velikostí standardních formátů A3, A4, A5 různé gramáže 

80/160/200g/m2 

 barevné papíry na tisk A3, A4, A5, různé gramáže 80/160/200g/m2 

 fotopapíry - speciální papíry, na které budeme tisknout fotografie 

 kroužkové vazby kovové i plastové a vsuvné z různých barev 

 krycí desky (karton) a přední folie. 

 laminovací folie jsou určené pro tepelnou laminaci od formátu A3 po A6.  

Náklady na zboží nelze přesně určit, jsou odhadovány na základě poptávky a 

prodejnosti zboží. Zboží je doplňováno dle spotřeby, objednávky na zboží se průběžně 

dělají 1x až  2x týdně. 

Tabulka č. 9: Náklady na nákup zboží 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

ZBOŽÍ POČET KS NÁKUPNÍ CENY OD 

DODAVATELE 

Papíry bílé, různé gramáže, 

velikost A4, A3, A5- 500 

listů 1 balík 

 

Balení 500 listů 

30  2 300 Kč 
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Papíry barevné, různé 

gramáže, velikost A4, A3, 

A5 – 125 listů 1 balík 

15  2 900 Kč 

Krycí desky (karton) mix 

barev 
100 ks 163 Kč 

Folie  – 100 ks/ balení 1  139 Kč 

Vazby plastové (mix barev 

a velikostí) – 200 ks/ baleni 
1  259 Kč 

Vazby kovové (mix barev a 

velikostí) 100 ks/ balení 
1  349 Kč 

Vazby vsuvné (mix barev a 

velikostí) 50 ks/ balení 
1  199 Kč 

Laminovací folie – 100 ks/ 

balení 
1  149 Kč 

Celkem bez DPH - 4 158 Kč 

Celkem s DPH - 5 031Kč 

Náhradní tonery bez DPH 5 ks 6 762 Kč 

Celkem s DPH - 8 132 Kč 

 

Mzdové náklady  

K rozšíření služeb bude přijat zaměstnance na dohodu o provedení práce, hodinová 

mzda 80 Kč. Zaměstnanec nebude mít v popisu práce jen obsluhu zákazníků nové 

služby, ale bude zaučen do celého chodu obchodu. Proto nemohu do mzdových nákladů 

zahrnout výši celé mzdy. Proto do mzdových nákladů na nové služby zahrnu 20% 

z jeho celkového platu. Předpokládáme zapojení na 16 hodin týdně při respektování 300 

hodin ročně.  
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Tabulka č. 10: Mzdové náklady  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

MZDOVÉ NÁKLADY NA 

NOVÉHO ZAMĚSTNANCE 
ČÁSTKA 

Pracovní dny 16 hodin v týdnu 

Měsíční mzda 5 120 Kč 

Náklady za rok  61 440 Kč 

Náklady za rok na nové služby  12 288 Kč 

Náklady na rok 2018  4 096 Kč 

 

Mzdové náklady na jednoho zaměstnance zapojeného do nové služby by činily 4096 Kč 

za rok 2018. 

Ostatní režijní náklady  

Do ostatních režijních nákladů bude zahrnuta jen jedna položka a to reklama.  Původní 

reklama bude nahrazena novou reklamou s upoutávkou na tiskařské, skenovací služby a 

také vazbu a laminování dokumentů.  Bude potřeba změnit stávající reklamy a to jak na 

ceduli, která je na zastávce městské hromadné dopravy, tak i vylepená reklama na 

zadních dveřích obchodu. Bude vytvořena nová reklama ve Zpravodajském deník, který 

vychází jednou za měsíc. Po konzultaci s majitelem se bude dávat nová reklama jeden 

měsíc i do Bohunického zpravodaje a druhý měsíc do Lískoveckého zpravodaje a to 

každé kvartální období. 

Ceny na rozšíření reklamy jsem musela rozpočítat na všechny služby obchodu. Nová 

služba bude zahájena již v srpnu tohoto roku, tedy musíme počítat se změnou 

hospodářského výsledku za posledními čtyřmi měsíce v roce 2018. 
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 Do prvotních nákladů budou zahrnuty nové polepy na dveře a reklamní cedule. Během 

prvního měsíce bude zveřejněna reklama v bohunickém a lískoveckém zpravodaji, která 

se bude týkat rozšíření služeb. Cena reklamy je 4 400 Kč. V dalším roce bude 

zveřejněna reklama na celý obchod a jeho všechny služby, počítáme s částkou 17 600 

Kč. Dále se budou vytvářet webové stránky, náklady na jejich zřízení a provoz se budou 

vztahovat na veškerou činnost obchodu, nejen na rozšíření o nové služby, proto nejsou 

tyto náklady zahrnuty do kalkulace. 

Tabulka č. 11: Ostatní režijní náklady  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

NÁKLADY NA REKLAMU  

 

ČÁSTKA ROK 

2018 

 

     Ostatní roky 

Částky se budou 

brát s obratu 

tržeb  

Nový návrh a vytvoření nové 

cedule 
4 000 Kč 

- 

Nový návrh a výroba polepu na 

zadní dveře 
6 000 Kč 

- 

Reklama ve zpravodajském 

deníku 
4 400 Kč - 

Katalog sortimentu 500 Kč 
- 

Poplatek za webové stránky + 

tvorba 
- Kč 

- 

CELKEM 14 900 Kč 
- 
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Náklady na rozšíření reklamy činní 14 900 Kč. 

Předpokládané příjmy a výdaje 

Příjmy jsou stanoveny na základě dlouhodobých analýz z prodeje v obchodu. 

Předmětem zájmu budou tržby za kopírovací služby v letech 2014-2016. Odhad příjmů 

je stanoven z tržeb za kopírování plus za rozšíření služeb v podniku. Příjmy budou 

stanoveny v optimistické a pesimistické variantě.  Výdaje budou tvořit investice do 

nového zařízení, reklamy a také mzdové náklady na novou pracovní sílu. Náklady na 

zboží jsem zahrnula do předpokládaného výdaje jen v prvním roce, jelikož je to 

spotřební materiál celého obchodu a nemáme rozdělené zboží pro prodej a co pro 

kopírovací práce. Také jen v prvním roce jsem zařadila režijní náklady na reklamu, 

v dalších letech se do režijních nákladů, jako režijní nákladů promítnou možné opravy 

přístrojů a tonery.  

Pro stanovení odpisu jsem využila možnosti shody účetních a daňově uznatelných 

odpisů. Protože nelze přesně vypočítat odpisovou částku s jednotlivých variabilních 

zakázek, proto jsem zvolila přímé náklady jako náklady režijní. V průběhu zahajovacího 

období budeme odpisové položky upravovat.  

Tabulka č. 12: Odpisy 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

Rok Roční odpis Zůstatková cena Oprávky 

2018 19 524 Kč 78 095 Kč 19 524 Kč 

2019 39 047 Kč 39 048Kč 58 572 Kč 

2020 39 047 Kč 0 97 618 Kč 
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Předpokládané výdaje plynoucí s rozšíření služeb 

 

Tabulka č. 13: Předpokládané výdaje  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

 2018 2019 2020 

Náklady na investici  97 618 Kč 0 Kč 0 Kč 

Nákup zboží k rozšíření sortimentu 

souvisejícího s rozšířením služeb 
 4 158 Kč 2 800 Kč 3 800 Kč 

Údržba + tonery 6 762 Kč 6 762 Kč 7 762 Kč 

Ostatní náklady - reklama 14 900 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mzdové výdaje 4 096 Kč 12 288 Kč  12 288 Kč 

Celkem 123 438 Kč 21 850 Kč 23 850 Kč 

 

Jedná se o variabilní náklady jejich výše je závislá na objemu činnosti, stejně jako mzdy 

mají variabilní charakter, Pro další roky považuji tuto částku minimální.   

Předpokládaný vývoje tržeb plynoucí s rozšíření 

Tržby plynoucí s rozšíření služby jsou naše výnosy. Do předpokládaného vývoje 

výnosu jsem zařadila tržby z kopírovacích služeb za rok 2014 až 2017, od kterých se 

budu odvíjet, a stanovím pesimistickou, realistickou a optimistickou variantu vývoje 

budoucích výnosů.  
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Tržby z minulých let 

V následující tabulce uvedu tržby za rok 2014 do 2016, které jsou jen za kopírovací 

služby. Musíme také brát v úvahu, že od roku 2015 kopírovací přístroj se dá použít jen 

na černobíle kopírování.  

Tabulka č. 14: Tržby z kopírovacích služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

ROK ROČNÍ TRŽBY MĚSIČNÍ TRŽBY 

2014        20 017 Kč  

 

1668 Kč 

2015        22 680 Kč  

 

1890 Kč 

2016        18 955 Kč  

 

1580 Kč 

 

Pesimistická varianta 

Pesimistická varianta předpokládá, že nebude zájem o rozšíření služeb a zákazníci je 

nebudou využívat. Tato varianta se bude pohybovat stejně výnosově jako předešlé roky. 

Tabulka č. 15: Pesimistická varianta 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

PESIMISTICKÁ VARIANTA 

ROK ROČNÍ TRŽBY MĚSIČNÍ TRŽBY 

2018         6 672 Kč  

 

1668 Kč 

2019        22 680 Kč  

 

1890 Kč 

2020        18 955 Kč  

 

1580 Kč 

2021        18 955 Kč  

 

1580 Kč 
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Realistická varianta 

V následující tabulce je varianta realistická. Tato varianta předpokládá reálný pohled na 

zvýšení tržby za služby, kdyby zákazníci služby využívali. V prvním roce by se podnik 

chtěl dostat na tržby, které měl v roce 2015 za kopírovací služby. Zákaznici si musí 

zvyknout na nové služby.  

Tabulka č. 16: Realistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

REALISTICKÁ VARIANTA 

ROK ROČNÍ TRŽBY MĚSIČNÍ TRŽBY 

2018 12 000 Kč 4 000 Kč 

2029 42 000 Kč 4 333 Kč 

2020 48 000 Kč 4 666 Kč 

 Kč 2021 48 000 Kč 4 666 Kč 

 Kč  

Optimistická varianta 

Optimistická varianta se počítá s nejvyššími předpokládanými tržbami. Zákazníci by 

novou službu vyhledávali a využívali ji. 

Tabulka č. 17: Optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

OPTIMISTICKÁ VARIANTA 

ROK ROČNÍ TRŽBY MĚSIČNÍ TRŽBY 

2018 18 000 Kč 4 500 Kč 

2019 58 000 Kč 4 833 Kč 
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2020 60 000 Kč 5 000 Kč 

 Kč 2021 60 000 Kč 5 000 Kč 

 Kč  

3.9 Finanční zhodnocení rozšíření podniku 

 

Pro finanční zhodnocení spočítáme zisk či ztrátu, který bude podnik v průběhu třech 

letech vykazovat. Ke zhodnocení použijeme tabulku tržeb realistické varianty, u které 

předpokládáme, že se jedná o nejpravděpodobnější možnost. Výsledek hospodaření 

zjistíme výpočtem na základě odečtu nákladů od příjmů. V prvním roce bude obchod ve 

ztrátě, protože vynaložil náklady na koupi nových strojů, předělání reklamy, bude mít 

prvotní náklady na nákup zboží a zvýší se mzdové náklady nového zaměstnance. Ve 

druhém roku a třetím roku je hospodářský výsledek kladný, ale investice z prvního roku 

se ještě nevrátila.  

Výsledek hospodaření 

Tabulka č. 18: Výsledek hospodaření  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

ROK NÁKLADY TRŽBY 

Z REALISTICKÉ 

VARIANTY 

ZISK / ZTRÁTA 

2018 123 438 Kč 12 000 Kč -111 438 Kč 

2019   21 850 Kč 42 000 Kč 20 150 Kč 

2020   23 850 Kč 48 000 Kč 24 150 Kč 

2021   23 850 Kč 48 000 Kč 24 150 Kč 
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Zhodnocení projektu – doba návratnosti 

Za dobu návratnosti považujeme dobu, která nám určí dobu, kdy se nám vrátí počáteční 

investice na rozšíření služeb v obchodě.  

Na rozšíření služeb bylo vynaloženo 123 438 Kč. Dobu návratnosti investice si 

spočítáme s realistické varianty. 

Tabulka č. 19:  Návratnost investice  

(Zdroj: Vlastní zpracování, vlastní) 

 

ROK NÁKLADY TRŽBY 

V RELISTICKÉ 

VARIANTĚ 

ODPOČET NÁVRATNOST 

INVESTICE 

2018 123 438 Kč 12 000 Kč -111 438 Kč -111 438 Kč 

2019 21 850 Kč 42 000 Kč 20 150 Kč -91 288 Kč 

2020 23 850 Kč 48 000 Kč 24 150 Kč -67 138 Kč 

2021 23 850 Kč 48 000 Kč 24 150 Kč -42 988 Kč 

2023 23 850 Kč 48 000 Kč 24 150 Kč -18 838 Kč 

2024 23 850 Kč 48 000 Kč 24 150 Kč 5 312 Kč 

 

Doba návratnosti investice se vrátí v pátém roce provozování nových služeb. 

Do tabulky jsem vložila údaje za tržby tak, jak byly nastaveny ve třetím roce. Majitel 

ochodu může použít k úhradě investice zisk z celkových tržeb obchodu a investice může 
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být vrácená hned v prvním roce. Splacení projektu nepředstavuje pro majitele obchodu 

velké riziko. 

3.10 Rizika 

Při sestavování podnikatelského plánu by žádný podnikatel neměl zapomínat na možná 

rizika, která by mohla nastat. Rizika by mohla ovlivnit nebo ohrozit podnikatelský plán.  

Rizika jsem rozdělila na vnější a vnitřní.  

Vnější rizika 

Vnější rizika může způsobit vstup konkurence do lokality. Toto riziko nemůžeme 

ovlivnit. Při výrazném poklesu tržeb je možné tiskárnu odprodat. 

Dalším rizikem je vznik technologicky jiného postupu, například vyloučení papírové 

komunikace mezi úřady, lékaři a zákazníky. V krátkém časovém horizontu 5 let je tato 

varianta nepravděpodobná.  Vizualizace přes tištěnou podobu do 5-6 let nepokročí 

natolik, aby vyloučila reprografickou techniku. 

Vnitřní riziko 

K vnitřním rizikům jsem zařadila častou poruchovost přístroje. V prvních letech 

provozu bude přístroj v záruční době, toto riziko není tak velké. 

Větším rizikem by mohla být špatná organizace práce nebo nevstřícný personál. 

Tomuto riziku můžeme předcházet zlepšení způsobu objednávek, komunikace se 

zákazníky a proškolení zaměstnanců. 

Dále je nutno počítat s tím, že služba nebude tak lukrativní, jak se předpokládalo. 

V tomto případě se dají pořízené přístroje odprodat. 
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NÁVRH 

Majiteli obchodu bych navrhla, aby o rozšíření služeb obchodu uvažoval a zkusil tuto 

změnu realizovat v co nejkratší době. Náklady na rozšíření služeb prodejny jsou 

z dlouhodobého pohledu pro majitele minimální a tyto náklady na rozšíření obchodu by 

mohly vést k větší návštěvnosti obchodu a zvýšení tržeb.  

Dále bych doporučila rozšířit služby o rozvoz a distribuci zakoupeného zboží včetně 

vytisknutých materiálů.  

Na základě analýzy tržeb obchodu bych doporučila majiteli zúžit sortiment hraček jen 

na sezónní hračky, o které je na sídlišti zájem, např. hračky na písek, hračky a 

nafukovací věci do vody a o hračky finančně dostupné pro matky na mateřské dovolené 

či babičky a dědečky. Dražší hračky se v obchodě moc neprodávají, tyto hračky se dají 

koupit levněji v konkurenčních řetězcích, v internetových e-shopech či 

specializovaných prodejnách.  

Majiteli také navrhuji, aby v co nejkratší době realizoval tvorbu webových stránek, 

které budou sloužit k propagaci obchodu.  

Na závěr bych navrhla majiteli, aby celou svoji firmu převedl na společnost s ručením 

omezeným (s.r.o.). S vlastních provedených analýz jsem vyhodnotila, že pro další chod 

a budoucnost obchodu, a i vzhledem k věku majitele, to bude výhodnější.  
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ZÁVĚR 

Cílem předkládané diplomové práce bylo zpracovat podnikatelský záměr na rozšíření 

služeb v reálném stávajícím obchodu. Pro splnění tohoto cíle jsem si musela nejprve 

prohloubit teoretické znalosti viz. kapitola 1. „Teoretická východiska“. K vytvoření 

praktické části pomohly teoretické oblasti, a to jak v oblasti terminologie, tak použitých 

metod a postupu.  Praktická část byla rozdělena na dvě části.  

První část tvořila analýza současného stavu viz. kapitola 2. „ Analýza současného stavu 

“, ve které jsem rozebrala charakteristiku obchodu a zkoumala vnitřní a vnější prostředí 

obchodu. Zároveň jsem zhodnotila současný stav obchodu před rozšířením služeb, kde 

jsem vyhodnotila stávající cash flow.  

Z provedených analýz a šetření jsem získala potřebné informace, na základě kterých 

jsem ve třetí části diplomové práce navrhla vlastní řešení a vytvořila podnikatelský 

záměr - viz. kapitola 3. „Vlastní návrhy řešení“ na sestavení podnikatelského plánu 

včetně sestavení nákladových a investičních výpočtů, propočtů odhadu velikosti prodeje 

a tržeb pro období 2018 – 2021 ve třech variantách. Na základě předchozích výpočtů 

jsem zhodnotila, že návratnost u realistické varianty investice do rozšíření nabídky 

služeb bude již po pátém roce. 

Podnikatelský záměr je určen pro rodinný obchod, ve kterém dlouhodobě pracuji a 

věnuji se jeho chodu. Jedná se tedy o podnikatelský záměr, který bych ráda realizovala, 

a z toho důvodu se snažím, aby získané poznatky daly přesvědčivý přehled o 

možnostech a podmínkách realizace, očekávaných nákladech a výnosech 

podnikatelského projektu.  

Na základě zpracování tohoto podnikatelského záměru věřím, že rozšíření služeb bude 

úspěšné a poskytne obchodu navýšení zisku a větší počet spokojených zákazníků. Na 

základě provedených analýz jsem dospěla k závěru, že podnikatelský záměr lze 

realizovat. 
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Příloha č. 1 - Tištěný dotazník 

Zdroj: (vlastní, vlastní zpracování) 

Dobrý den, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je určen lidem z Bohunic či okolí a 

z města Brna, kteří navštěvují maloobchod se smíšeným sortimentem 

(hračkářství*papírnictví) na Dlouhé 3. 

Jsem studentkou magisterského studia na škole Vysoké učení technické v Brně, obor 

Řízení a ekonomika podniku a výstupy z tohoto dotazníku potřebuji pro zpracování své 

diplomové práce, která se zabývá tématem Podnikatelský plán pro rozšíření prodejny se 

smíšenými produkty o COPY centrum. Předpokládaná doba vyplnění není delší než 5 

minut. Odpovědi prosím kroužkujte, pokud není zadáno jinak. Děkuji za váš čas a 

ochotu. 

Děkuji Lucie Zemanová 

DOTAZNÍK 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

A) Žena 

B) Muž 

 

2) Do jaké věkové kategorie spadáte? 

A)   7 - 15let 

B) 16 - 18 let 

C) 19 - 25let 

D) 26 - 35let 

E) 36 - 45let 

F) 46 - 55let 

G) 56 - 65let 

H) 65 a více let 

 

3) Jaká je Vaše pozice v zaměstnání? 

A) Student/učeň 

B) Nepracující důchodce 

C) Nezaměstnaný 

D) V domácnosti /na mateřské dovolené 

E) Samostatně činný s 1-2 zaměstnanci 

F) Samostatný bez zaměstnanců 



 

 

G) Vyšší odborný zaměstnanec 

H) Provozní pracovník ve službách a obchodě 

4) Jaké je místo vašeho bydliště? 

A) Bohunice 

B) Bohunice a okolí 

C) Brno – město 

D) Brno – střed 

 

5) Jak to máte daleko k nám do obchodu? 

A) Pár minut chůze 

B) 1-5 zástavek MHD 

C) Brno – město 

D) Brno – střed 

 

6) Jak často navštěvujete náš obchod? 

A) 1 – 2x  týdně 

B) 2 – 3 týdně 

C) 4x týdně a více 

D) denně 

E) Jiné: 

 

7) Jakých služeb NEJVÍCE využíváte/chodíte? (zde můžete zakroužkovat více 

odpovědí) 

A)   hračkářství*papírnictví 

B)   zlatnictví * hodinářství 

C)   Loterie Sportka  

D)   Loterie Fortuna 

E)   Oprava oděvů 

F)   Čistírna oděvů 

G)   kopírování dokumentů, rozmnožování tiskovin 

 

8) Jak jste se dozvěděli o naši prodejně? 

A) Z reklamních ploch 

B) Od známého 

C) Reklama v bohunickém kurýru či leskoveckém kurýru 

D) Osobní nabídkou firmy 

E) Jiné: 

 

9) Jste spokojeni se službami? 

 1 - velice spokojeni, 2 - spokojeni, 3 - uspokojivé  , 4- nespokojeni 



 

 

 

 

10) Jestli jste označili číslo 4  prosím uveďte krátce proč? 

 

....................................................................................... 

 

11) Uvítali, byste další službu, která není v našich službách? 

A) Ne služby jsou dostačující 

B) Jiné:………………………………………………. 

 

12) Využíváte našich služeb oskenování či kopírování dokumentů? 

A) ANO 

B) NE 

 

13) Jak často si chodíte dokumenty skenovat či okopírovat? 

A) 1 - 2x týdně 

B) 2 - 3 týdně 

C) 4x týdně a více 

D) denně 

E) vůbec 

 

14)  Měli byste zájem o tisknutí z externích úložišť tj. z FLASH DISKŮ? 

A) ANO 

B) NE 

 

15) U jakého typu dokumentů nejčastěji využíváte tiskařské nebo skenovací služby? 

A) A4 černobíle 

B) A4 barevně 

C) A3 černobíle 

D) A3 barevně 

 

16) Jakou VAZBU byste uvítali či využívali při kompletaci Vašich dokumentů? 

E) Kroužkovou vazbu 

F) Laminátovou vazbu 

G) Vsuvné lišty 

 4  3  2  1 



 

 

H) Ostatní vazby – elegantní kovové kroužkové vazby 

I) Jiné: 

 

17) Využívali byste FORMÁTOVÉ LAMINOVÁNÍ? 

A) ANO 

B) NE 

 

18) Byli byste spokojeni s cenami za LAMINOVÁNÍ dokumentů A5, A4  a A3? 

A5 -  7 Kč,  A4 – 10Kč,  A3 – 20Kč 

 

A) Ano, vyhovovali by mi 

B) Ne, je to drahé 

C) Je to přijatelné, s počtem dokumentů laminování by měla jít cena dolů 

TOTO BYLA POSLEDNÍ OTÁZKA  

DĚKUJI ZA OCHODTU A VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 

 

 

 

 

 

 

 


