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1. Úvod 

Předmětem této bakalářské práce je podnikatelský plán pro vznikající podnik 

Království ryb. Již od prvotního seznámení se s tímto podnikatelským plánem, se zdál velice 

nekonvenční. V dnešní době je stále možné jednoduše nalézt mezeru na trhu, překvapivě i na 

trhu s potravinami. Lidé si v této době čím dál častěji uvědomují jak špatný je jejich jídelníček 

a jak ničí své zdraví požíváním potravin nízké kvality a nízkých nutričních hodnot, které jsou 

různě chemicky a mechanicky upravovány. Je až s podivem jak daleko to zašlo. Přece zdraví 

je jen jedno, tak proč se lidé k němu nechovají s úctou a starostlivostí. Základní filozofií 

tohoto podniku nebude co nejefektivněji a co nejrychleji zbohatnout, ale je to kapka v moři 

takzvané „revoluce v jídle“. Tato společnost má hlavně poskytnout i nejobyčejnějším lidem ty 

nejzdravější a nejchutnější mořské ryby a plody moře za co nejnižší cenu dostupnou pro 

každého. Spoustu lidí napadne, že nejsou natolik bohatí, aby si mohli něco takového dovolit. 

Jenomže když se podíváme na dnešní mražené nebo křehčené masa, následně během 

zpracování a vaření je odstraněno tolik vody a odpadu, že nakonec v přepočtu kilogramu 

na cenu, je tento poměr několikráte vyšší. Také co se týče struktury a chuti nedosahují nadšení 

u zákazníků. S revolucí je potřeba začít malými krůčky, ale proč nezačít zrovna tady. 

Cílem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro tuto společnost. 

Primárně je sestaven pro potřeby majitele podniku ve snaze ulehčit rozhodování, zda začít 

podnikat, a také z důvodu budoucího využití pro získání cizího kapitálu od bank či investorů. 

Hlavním obsahem této práce je analýza prostředí podniku, ať už makroprostředí nebo 

mikroprostředí. Nutností je shrnout veškeré legislativní postupy, které jsou v tomto 

konkrétním případě potřeba podstoupit, jelikož se jedná o obchodování s čerstvými 

potravinami, musí podnikatel splňovat veškeré normy a předpisy. Hlavním předmětem 

činnosti bude prodej a distribuce mořských ryb a plodů moře, včetně poskytování 

doprovodných služeb. Majitel vychází při tomto podnikání ze svých zkušeností a osobního 

zájmu k tomuto odvětví, kterému se věnoval už jako student vysoké školy. Jeho nemalé 

zkušenosti s lovem zpracováním a distribucí těchto produktů je velkým předpokladem pro 

úspěšné podnikání. Tato práce se bude věnovat i jeho osobitému přístupu k dané věci a také 

přístupu k marketingu jako jednomu z nejdůležitějších faktorů úspěšného podnikání.  

Bakalářskou práci bude tvořit úvod, závěr a dva základní celky. Kapitola teoretická 

a kapitola praktická, která je ekonomicky zaměřená na danou problematiku. Kapitola 

praktická bude stěžejní bodem této práce. Složená z podkapitol prezentace firmy, aplikování 
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podnikatelského plánu, návrhů a doporučení. V závěru zhodnotíme, zdali podnikatelský plán 

nepotřebuje další úpravy nebo je potřeba přistoupit k dílčím změnám. Pokud výsledky šetření 

nedosáhnout potřebné atraktivity pro založení podniku, bude tento podnikatelský plán 

zanechán pouze v teoretické rovině.  
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2. Význam a struktura podnikatelského plánu 

Cílem této kapitoly je vysvětlení teoretických pojmů, teoretických východisek, 

nutných pro pochopení dané problematiky a snadnější orientaci v celé práci. 

 2.1 Vymezení základních pojmů 

Podnik 

V nejobecnější rovině je podnik subjektem, ve kterém dochází k transformaci vstupů 

na výstupy. (Veber, a další, 2008) Detailnější definice autorů říká, že podnik je vymezen jako 

uspořádaný soubor zdrojů, prostředků, práv a jiných majetkových hodnot (pronajatých nebo 

vlastních), které slouží podnikateli k provozování jeho podnikatelské činnosti.  

Avšak obchodním zákoníkem v § 5 vymezen tento termín následovně: „Podnikem se 

pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli 

a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik 

je věc hromadná. Na jeho právní poměry se vztahují ustanovení o věcech v právním smyslu. 

Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, 

předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud 

jsou součástí podniku.“ (1991) 

Podnikání 

Ve znění pozdějších předpisů zákonu č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník je podnikání 

v § 2 odst. 1 definováno jako „soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“. (1991) 

Podnikání je soustavnou činností, která je pravidelná nebo opakující se. Podnikání 

není v žádném případě činnost jednorázová. Samostatnost v definici z obchodního zákoníku 

značí, že podnikatel sám rozhoduje o způsobu, rozsahu, formě, času a místě výkonu svých 

podnikatelských aktivit. Podnikatel podniká vlastním jménem, což znamená, že podnikatelský 

subjekt musí mít své vlastní jméno, pod kterým provádí své podnikatelské aktivity. 

Podnikáním na vlastní zodpovědnost je myšlena taková zodpovědnost, kterou má podnikatel 

při plnění smluvních podmínek a za dodržování právních předpisů, zákonů a jiných nařízení. 

(Grublová, 2001) 

Podnikatel 
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Jako v případě předešlých termínů existuje i u tohoto značné množství různých 

definic, které se jej snaží vymezit. Jednou z těchto definic je, že podnikatel je osobou 

realizující své podnikatelské aktivity s rizikem ztráty nebo rozšíření vlastního kapitálu. Tato 

osoba má schopnost rozpoznat příležitosti, využívat zdroje a prostředky k dosažení svých cílů 

a je ochotná podstoupit odpovídající rizika. Dále jsou podnikateli přisuzovány 

charakteristické rysy, jež by měl mít. Umění nacházet příležitosti a vytyčovat nové cíle 

k těmto společným charakteristickým rysům určitě patří. Jednou z dalších je schopnost 

organizovat podnikatelské aktivity, zabezpečení finančních prostředků nezbytných pro 

podnikatelskou činnost, podstupování rizika, vytrvalost, sebedůvěra a dlouhodobé nasazení. 

(Veber, a další, 2008)  

 

2.2 Malé a střední podniky 

Podniky malé a střední jsou velmi důležitou součástí každé ekonomiky. Důvodem je 

jejich počet, který drtivě převyšuje počet velkých firem a podniků. V Evropě je 19 milionů 

malých a středních podniků, jež představují 99,8% všech firem v EU. (Veber, a další, 2008) 

Tyto podniky nedisponují tak velkou tržní silou jako jejich velcí konkurenti, dále také nemají 

tak významné kapitálové zdroje jako velké společnosti. Avšak jejich přizpůsobení se dané 

ekonomické situaci je daleko rychlejší. Malé a střední podniky jsou sice velmi zranitelné, 

citlivé na změny prostředí, postihovány byrokracií a častokrát závislé na velkých 

společnostech. Avšak jsou také zdrojem inovací, podporují místní rozvoj, umožňují při 

nízkých kapitálových nárocích vytvářet zaměstnanecká místa a jsou dynamickým elementem 

na trhu. (Staňková, 2007) 

Klasifikací a dělení podniků je mnoho, avšak pro účely této práce bylo vybráno 

členění na podniky drobné, malé a střední, jež je v souladu se směrnicemi EU a které bylo pro 

větší přehlednost zpracováno do tabulky. Základním měřítkem pro zařazení podniku do dané 

kategorie je počet zaměstnanců podniku a výše obratu nebo aktiv podniku.  
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Tab. 2.1 Kritéria pro posouzení velikosti podnikatele (CZECHINVEST, online, 2013) 

  Počet zaměstnanců Obrat Aktiva 

Drobné podniky < 10 ≤ € 2 miliony ≤ € 2 miliony 

Malé podniky < 50 ≤ € 10 milionů ≤ € 10 milionů 

Střední podniky < 250 ≤ € 250 milionů ≤ € 43 milionů 

 

2.3 Současné právní formy podnikání 

Se začátkem založením podniku se pojí jedno z nejdůležitějších rozhodnutí. Tedy jaká 

bude právní forma podnikání, zda bude podnikatel vyvíjet svou podnikatelskou činnost jako 

právnická nebo fyzická osoba. Řada podnikatelů se rozhoduje pro některou z převažujících 

forem, aniž by dobře zvážili její vhodnost vzhledem k vlastnímu záměru. Toto rozhodnutí 

nemusí být konečné, lze časem změnit, avšak změna je velmi nákladná a časově náročná.  

(Staňková, 2007) 

Mezi základní právní formy podnikání patří podnik jednotlivce a obchodní 

společnosti. Pro potřeby této práce je pozornost věnována zejména první formě podnikání, 

fyzické osobě. 

 2.3.1 Podnik jednotlivce 

Tímto druhem podnikání se v živnostenském zákoníku v § 2 rozumí živnost, kter je 

„soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za 

účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (1991). Podnikatel 

provozující svou činnost neboli živnost jako fyzická osoba, je osoba samostatně výdělečně 

činná, ve zkratce OSVČ. Tento termín je využíván v českých zákonech o zdravotním 

a sociálním pojištění a také v mnohých dalších. Ujal se však i jako všeobecně známý pojem 

ve společnosti pro vyjádření osoby podnikatele jako fyzické osoby.    

Jedná se tedy o osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící 

koncesní listinu nebo živnostenský list, dále o osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby 

podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu a soukromě hospodařící 

zemědělce zapsané v evidenci. (Veber, a další, 2008) 
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Rozdělení živností a jejich podmínky 

Živnostenský zákon dělí živnosti na živnosti ohlašovací a koncesované. K založení 

živnosti ohlašovací je potřeba ohlášení a výpis z rejstříku trestů a k založení živnosti 

koncesované je nutné získat koncesi nebo úřední povolení. Živnosti ohlašovací se dále dělí na 

živnosti volné, řemeslné a vázané. Typickou ohlašovací živností je např. podnikatel kupující 

a prodávající zboží, osoba provozující reklamní činnost, ubytovací služby a mnoho dalších. 

Koncesovanou živností je např. cestovní kancelář, ostraha osob a majetku, atd.  

K získání živnostenského oprávnění je nutno splnit zákonem dané podmínky, které se 

dělí na všeobecné a zvláštní. Všeobecnými podmínkami je dovršení 18 roku minimálně, 

naprostá trestní bezúhonnost, jež se dokládá výpisem z rejstříku trestů, a způsobilost 

k právním úkonům. Tyto podmínky musí splnit každý žadatel o živnostenské oprávnění. 

Zvláštní podmínky jsou dané podmínkami pro získání živností vázaných a řemeslných podobě 

odborné nebo jiné způsobilosti. Jedná se především o potřebnou délku praxe nebo dosažené 

vzdělání, jež se prokazuje doložením maturitních vysvědčení, výučních listů, 

vysokoškolských diplomů a certifikátů. 

2.3.2 Obchodní společnosti 

Další právní formou podnikání jsou obchodní společnosti. Obchodní společnost je 

charakterizována obchodním zákoníkem jako právnická osoba založená za účelem podnikání. 

Tyto společnosti se dále dělí na společnosti osobní, smíšené a kapitálové. Každá z nich má 

jiný rozsah ručení, jiné požadavky na základní kapitál a jiné výhody či nevýhody.  
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Obr. 2.1 Právní formy podnikání 

 

  

a) Osobní společnost 

Osobní společností je veřejná obchodní společnost (v.o.s.), jež může být založena 

dvěma a více osobami, vznikající zápisem v obchodním rejstříku. Tato právní forma 

podnikání je charakteristická osobní formou účasti společníků na podnikání společnosti. 

Každý ze společníků je jednatelem společnosti a zároveň se tak může podílet na jejím vedení. 

Všichni společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.  

b) Smíšená společnost  

Jak již vyplývá z názvu, společnost smíšená je taková, jež kombinuje společné znaky 

osobních a kapitálových společností a vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Typickou 

smíšenou společností je společnost komanditní, jež se skládá z komandistů a komplementářů. 

V této společnosti je vedení svěřeno do rukou komplementářů, kteří jsou statutární orgánem 

této společnosti a za její závazky ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem. 

Komandisté jsou součástí této společnosti, avšak neručí celým svým majetkem, ale pouze do 

výše nezaplacených vkladů. Výše základního kapitálu je určena na 5 tis. u každého 

komandity. 

c) Kapitálové společnosti 

Společným znakem kapitálových společností je oddělené vlastnictví od vedení 

společnosti. Vyznačují se kapitálovou účastí společníků nikoliv jejich účastí na řízení 

společnosti. Společníci těchto společností neručí celým svým majetkem ale pouze do výše 
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svých nezaplacených vkladů, každá z nich vzniká zápisem do obchodního rejstříku a u každé 

z nich je stanovena minimální nominální hodnota kapitálu. Typickými kapitálovými 

společnostmi jsou společnosti s ručním omezením a akciové společnosti. 

 

2.3.3 Kritéria volby právní formy podnikání 

Jak již bylo řečeno, volba právní formy podnikání je stěžejním rozhodnutím pro 

budoucí fungování podniku. Tato volba je plně v rukou majitele podniku a záleží pouze na 

něm, jaká bude jeho právní forma podnikání. Kritéria, podle nichž lze právní formu volit, je 

celá řada. Avšak nejzákladnější je velikost základního kapitálu stanovená zákonem. Např. 

u společnosti s ručením omezením je základní kapitál 200 tis. Kč a u akciové společnosti 2 

mil. Kč. Dalším faktorem, jenž ovlivňuje tuto volbu, je počet osob potřebných k založení, 

obtížnost založení, míru právní regulace a především způsob a rozsah ručení podnikatele. 

(Veber, a další, 2008) 

Dle jiného odborníka jsou hlavními kritérii především (Synek, Praha str. 25): 

1. způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko),  

2. oprávnění k řízení, tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost 

spolurozhodování apod.,  

3. počet zakladatelů,  

4. nároky na počáteční kapitál,  

5. administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se založením 

a provozováním podniku,  

6. účast na zisku (ztrátě),  

7. finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům,  

8. daňové zatížení,  

9. zveřejňovací povinnost.  

Každý podnikatel by měl zvážit každé z těchto kritérií a přistupovat k tomuto 

rozhodnutí svědomitě. Pravděpodobně největší vliv na jeho rozhodování bude mít míra 

podnikatelského rizika, výše základního kapitálu a finanční možnosti.  
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2.4 Struktura podnikatelského plánu 

Důležitým krokem v každém podnikání je sestavení kvalitního podnikatelského plánu, 

jež umožní podnikateli zhodnotit jeho podnikatelskou činnost, ať budoucí nebo současnou. 

Důvody pro sestavování plánu přímo ovlivňují jeho rozsah i obsah. Jedním z nejčastějších 

důvodů je např. získání finančních zdrojů od banky nebo jiného investora. Dalším podstatným 

důvodem pro sestavení podnikatelského plánu je úvaha začínajícího podnikatele, který si 

zpracováním tohoto plánu ověřuje konkurenceschopnost a životaschopnost své podnikatelské 

vize.   

Samotný proces zpracovávání podnikatelského plánu je velkým přínosem pro 

podnikatele samotného. Ujasní si totiž, jaké kroky je třeba v jednotlivých oblastech učinit, 

jakým způsobem osloví zákazníky, na jakých trzích bude nabízet své produkty, jak silná je 

konkurence, kolik bude potřebovat zaměstnanců, atd. (Srpová, a další, 2011) 

Autoři Veber a Srpová definují podnikatelský plán jako: „písemný dokument 

zpracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související se 

zahájením podnikatelské činnosti či fungováním existující firmy. Můžeme jej přirovnat 

k autoatlasu, který by nám měl usnadnit odpovědi na otázky typu: kde jsme, kam se chceme 

dostat a jak se tam dostaneme.“ (Veber, a další, 2008 str. 97) 

Rozsah a obsah podnikatelského plánu není obecně předepsán. Záleží vždy na účelu, 

pro který je podnikatelský plán sestavován. Struktura podnikatelského plánu, jež by byla 

vhodná pro všechny firmy na trhu, není pevně stanovena. Avšak pro potřeby této práce byla 

vybrána struktura podnikatelského plánu podle jeho základních bodů (Koráb, a další, 2005) 

1. Titulní strana 

2. Exekutivní souhrn 

3. Analýza odvětví 

4. Popis podniku 

5. Výrobní plán 

6. Marketingový plán 

7. Organizační plán 

8. Hodnocení rizik 
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9. Finanční plán  

10. Přílohy 

 

1. Titulní strana 

Tato část podnikatelského plánu je jeho úvodem. Měly by zde být uvedeny základní 

informace společnosti, tedy:  

 Název a sídlo společnosti včetně loga a internetových stránek (pokud existují) 

 Jména podnikatelů včetně spojení (telefon, e-mail) 

 Popis společnosti, právní forma a předmět podnikání  

 Způsob financování a jeho struktura 

Povětšinou ihned za titulní stranou se nachází obsah, který umožňuje čtenáři 

zjednodušenou orientaci v celém dokumentu a snadné vyhledávání konkrétní informace 

Autoři Veber a Srpová (2008) doporučují omezení na první tři úrovně nadpisů a rozsah 

maximálně jedné a půl strany o velikosti A4. 

2. Exekutivní souhrn 

Vzhledem k rozsahu podnikatelského plánu je tato jeho část považována za 

nejdůležitější. Mnozí investoři totiž po přečtení exekutivního souhrnu zvažují, zda je pro ně 

zajímavé pročítat podnikatelský záměr podrobněji. Ovšem jeho zpracování je ponecháno až na 

úplný závěr, tedy až po sestavení celého podnikatelského plánu. (Koráb, a další, 2005) 

Tato část by měla být chápána jako zhuštěný popis toho, co je na dalších stránkách 

zpracováváno mnohem podrobněji. Přečtení shrnutí má v čtenáři vzbudit zvědavost, aby si 

přečetl celý podnikatelský plán. Rozsah shrnutí závisí na charakteru daného plánu a na výši 

potřebného kapitálu. (Srpová, a další, 2011) 

3. Analýza odvětví 

Podnik jako ekonomický organismus je obklopený vnějším prostředím a silami, které 

se dají ovlivnit nebo naopak silami, které ovlivnitelné nejsou a působí jak uvnitř podniku tak 

navenek. Marketingové prostředí je děleno na mikroprostředí, jež je dáno faktory, které 

bezprostředně ovlivňují možnosti podniku uspokojovat přání a potřeby zákazníků 
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a makroprostředí, jež je naopak dáno vnějšími okolnostmi, které ovlivňují mikroprostředí. 

(Kotler, a další, 2004) 

Tato část je věnována nejprve analýze makroprostředí, následně analýze 

mikroprostředí a poté analýze odvětvového prostředí, kde je pozornost zaměřena na 

bezprostřední okolí podniku v podobě jeho významných konkurentů. 

3.1 Makroprostředí 

K ohodnocení vlivů makrookolí je nejčastěji využívána PEST analýza, jež je 

nástrojem, který by měl poukázat na všechny důležité faktory s přímým dopadem na 

podnikání. Název analýzy je odvozen od počátečních písmen těchto oblastí, které se 

v anglickém i českém jazyku shodují. Rozděluje vlivy makroprostředí na čtyři skupiny, 

faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní a technologické. Někdy je 

analýza doplněna o další faktory, legislativní a ekologické faktory a název analýzy je rozšířen 

o další dvě první písmena tedy PESTEL. (Sedláčková, a další, 2006) 

 Politické a legislativní faktory  

Mezi tyto faktory je zahrnována např. národní politická situace, zahraniční stabilita, 

členství země v EU, atd. Pro mnoho podniků představují tyto vlivy významné omezení či 

ohrožení ale také i značné množství příležitostí. Jakákoliv politická omezení, regulace se 

dotýkají každého podniku v daném politické systému prostřednictvím ochrany životního 

prostředí, regulace importu a exportu, daňových zákonů, antimonopolních zákonů, ochrany 

domácích podnikatelských subjektů, cenové politiky, apod. (Sedláčková, a další, 2006) 

 Ekonomické faktory  

Jsou vlivy ekonomického okolí podniku, tedy vycházejí z ekonomické reality, v níž se 

daný subjekt nachází. Tyto faktory vycházejí ze základních směrů ekonomického rozvoje 

a ekonomické podstaty. Makroekonomické okolí má své základní indikátory stavu, jimiž jsou 

míra ekonomického růstu, úroková míra, daňová politika, míra inflace a směnný kurz. 

Úspěšnost podnikání je přímo ovlivněná ekonomickým růst daného trhu, odvětví a od toho je 

přímo odvislé množství příležitostí a hrozeb s ním souvisejícím. (Sedláčková, a další, 2006) 
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 Sociální a demografické faktory  

Zahrnují vlivy spojené nejen s životem a postoji obyvatelstva ale i s jeho strukturou. 

Ať už je to životní styl, stárnutí obyvatelstva, způsob trávení volného času, styl oblékání, 

migrace nebo demografický vývoj obyvatelstva. (Sedláčková, a další, 2006) 

 Technologické faktory  

Znalost technických a technologických změny, jež probíhají v okolí podniku, je nutné 

pro úplnost této analýzy a především pro udržování kroku s pomyslnou chůzí doby. Podnik se 

sledováním těchto faktorů může vyhnout zaostalosti a naopak vyvíjet inovační činnosti. 

Podnik musí předvídat vývoj technického a technologického rozvoje, aby se tak mohl stát 

úspěšným. Sledované technologické faktory mohou být např. důsledky vývoje internetu, 

podpůrné technologie a aplikace. (Sedláčková, a další, 2006) 

 

3.2 Mikroprostředí 

Úspěch podniku není závislý jen na vnějším okolí. Důležité jsou i jeho vnitřní síly, 

schopnost eliminovat své nedostatky a podporovat či rozvíjet své přednosti. Nejpoužívanějším 

nástrojem k hodnocení mikrookolí je SWOT analýza, která identifikuje a klasifikuje hlavní 

silné a slabé stránky podniku v jeho vnitřním prostředí, jež porovnává s hlavními vlivy z jeho 

okolí. Vyhledává a klasifikuje příležitosti a hrozby, kterým je podnik ve svém vnějším 

prostředí vystaven. Název analýzy je odvozený z prvních písmen anglických slov. (Srpová, a 

další, 2011 str. 31): 

S – strengths (silné stránky) 

W – weakness (slabé stránky) 

O – opportunities (příležitosti) 

T- threats (hrozby) 

Marketingová SWOT analýza by vždy měla být stručně vypracovaná, často se pro 

tento účel využívá tabulka. Nebezpečím analýzy je totiž to, že často vede k zpracování 

dlouhého seznamu přání a omezení, která bývají stejná po celé roky. Proto je důležité zaměřit 

se pouze na ty oblasti, které je podnik schopen ovládat a ovlivnit. Silné stránky generují 

příležitosti podniku, z nichž některé mohou být i jeho cílem a naopak slabé stránky mohou 

mít za důsledek naplnění hrozeb.  
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3.3 Odvětvové prostředí 

Analýzou odvětvového prostředí je analýzou konkurence, kde jsou hodnoceni všichni 

významní konkurenti v odvětví prostřednictvím analýzy jejich silných a slabých stránek 

a zvažovány možnosti, jak by mohli negativně ovlivňovat dané podnikání.  

Za odvětví je považována skupina podniků nabízejících výrobky nebo služby, jež jsou 

vzájemně zaměnitelné. (Lednický, 2000)  

Konkurenci představují podniky, jež působí na stejných trzích a poskytují stejné či 

podobné výrobky, služby. Téměř každá firma má svou konkurenci a musí se vůči ní 

prosazovat na trhu. Je tedy logickým krokem zkoumání jejích silných a slabých stránek. 

(Veber, a další, 2008) 

Jedním z nejpoužívanějších nástrojů analýzy odvětvového prostředí, je analýza 

zaměřená na zkoumání konkurenčního prostředí tzv. Porterova analýza pěti sil.  

Tato analýza zkoumá potenciální i reálné konkurenty daného podniku. Důvodem je 

snaha podnikatelských subjektů čelit co nejlépe konkurenčním tlakům, které jsou na ně 

vyvíjeny a zároveň využití těchto síl ve svůj prospěch. Porterův model analyzuje pět 

základních sil, jež působí na úroveň konkurence v daném odvětví a vychází z předpokladu, že 

strategická pozice podniku je určována především působením pěti základních faktorů, a to 

(Porter, 1994): 

vyjednávací silou zákazníků, 

vyjednávací silou dodavatelů, 

rivalitou firem, které působí na daném trhu, 

hrozbou vstupů nových konkurentů, 

hrozbou substitutů. 

 

4. Popis podniku 

V rámci tohoto bodu je pozornost zaměřena na popis nově vznikajícího podniku, který 

je předmětem podnikatelského plánu. Důvodem je zprostředkování představy o velikosti 
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a záběru daného podniku investorům nebo jiným čtenářům plánu. Klíčové prvky popisu 

podniku jsou (Koráb, a další, 2005): 

 Výrobky nebo služby poskytované podnikem 

 Lokalita podnikání a velikost podniku 

 Organizační schéma podniku / přehled personálu 

 Kancelářské zařízení a jiné technické vybavení podniku 

 Vzdělání a zkušenosti podnikatel – odbornost, znalosti, zkušenosti, praxe a reference 

 

5. Výrobní plán 

Tato část zachycuje celý výrobní proces. Pokud se podnik rozhodl pro formu 

subdodávek, je vhodné do této části uvézt o jaké subdodavatele se jedná a z jakého důvodu 

byli vybráni. Součástí výrobního plánu je také způsob spolupráce, informace o již uzavřených 

smlouvách. V případě, že část výroby či celou výrobu bude realizovat podnikatel sám, je 

potřeba zde uvézt popis potřebných zařízení nutných k realizaci, používané materiály a jejich 

dodavatelé. (Koráb, a další, 2005) 

Pokud se však nebude jednat o výrobní podnik, ale například o podnik poskytující 

služby, bude se tato část nazývat obchodní plán a budou zde informace o nákupu zboží či 

všech potřebných služeb, případně nutné skladovací prostory, atd. (Koráb, a další, 2005) 

 

6. Marketingový plán 

Jednou z důležitých součástí podnikatelského plánu je právě tato kapitola, jež 

objasňuje způsob, jakým budou výrobky či služby distribuovány, oceňovány a propagovány. 

Budou zde uvedeny také informace o odhadu objemu produkce, z nichž lze odvodit odhad 

rentabilitu daného nově vznikajícího podniku. Tento marketingový plán je považován 

investory za nejdůležitější součást zajištění úspěchu. (Koráb, a další, 2005) 

Pro sestavení marketingového plánu se nejčastěji využívá metoda marketingového 

mixu, jejímž cílem je pozitivním směrem ovlivňovat kupní rozhodování zákazníků, uspokojovat 

jejich potřeby prodejem výrobku a tím také generovat zisk. Marketingový mix je tvořen nástroji, 

jež se navzájem kombinují. Nejznámějším používaným marketingovým mixem je tzv. 4P, jež 
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se skládá ze čtyř marketingových nástrojů. Význam 4P spočívá v počátečních písmenech 

anglických slov: product (produkt), price (cena), place (distribuce) a promotion 

(marketingová komunikace). (Srpová, a další, 2011)  

 

Produkt 

Produktem rozumíme výrobek nebo službu podnikem nabízenou spotřebiteli, za 

účelem uspokojení jeho potřeb. Pozornost je tedy orientována na jeho kvalitu, sortiment, 

životní cyklus, atd. 

V rámci produktu se podnik rozhoduje o:  

- hloubce a šíři sortimentu,  

- načasování uvedení produktu na trh, 

- souvisejících službách (servisní služby),  

- provedení nabízených produktů (obal),  

- poskytnutí potřebných informací k produktu. 

 

Cena  

Určování ceny produktu či služby je jedním z klíčových faktorů marketingové 

strategie. Cena je vyjádřením „hodnoty“ zboží či služby, je proto velmi důležité zvolit 

vhodnou cenovou strategii přijatelnou pro zákazníka a zároveň odrážející kvalitu produktů 

a úroveň služeb. Při stanovování ceny se bere v úvahu pořizovací cenu zboží a náklady s tím 

spojené, dále ceny konkurentů a v neposlední řadě také požadavky zákazníků. 

Základní principy tvorby cen: 

- podle nákladů 

- podle poptávky 

- poptávky konkurence 
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Distribuce 

Distribucí rozumíme způsob, jakým se produkt dostane z místa výroby (nebo prodeje) 

na místo svého užití (k zákazníkovi). Distribuce by měla usnadňovat přístup zákazníků k dané 

službě nebo produktu. Velmi podstatný je tedy způsob volby distribuce a jejích distribučních 

článků. 

Distribuční cesta je buďto přímá nebo nepřímá. Cesta nepřímá je s mezičlánkem či 

mezičlánky, jimiž jsou zprostředkovatelé nebo prostředníci. 

 

Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace zahrnuje záměrné a cílené vytváření a používání informací 

k působení na zákazníky. Cílem marketingové komunikace je přilákat dostatečné množství 

zákazníků, kteří jsou ochotni si daný produkt či službu zakoupit. Toho je dosahováno pomocí 

propagace, oslovování a přesvědčování potenciálních zákazníků. Formou této marketingové 

komunikace je např. reklama, osobní prodej, guerilla marketing, podpora prodeje, public 

relations, virální marketing, atd. 

Díky současnému rozvoji marketingu se lze setkat s různými modifikacemi 

marketingového mixu, které vzniká přidáním dalších prvků - politics (politicko-společenské 

rozhodnutí), public opinions (veřejné mínění) a people (lidské zdroje). Touto modifikací je 

marketingový mix 7P. (Srpová, a další, 2011) 

 

7. Organizační plán 

Tato část uvádí formu vlastnictví nového podniku a jeho právní formu (obchodní 

společnost, osobní vlastnictví), informace o managementu a pracovnících podniku (odbornost, 

znalosti, praxe), údaje o obchodních podílech a jejich vlastnictví. Pokud se jedná o větší 

podnik, součástí může být i organizační struktura podniku.  (Koráb, a další, 2005) 
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8. Hodnocení rizik 

Součástí každého podnikatelského plánu, ať je sebedokonaleji zpracován, by měla být 

analýza rizik, jež by měla pomoci podnikateli předejít negativním důsledkům rizikových 

faktorů. Jejich hodnocení probíhá několika způsoby, ale obecně by mělo platit, že čím je tato 

analýza provedena pečlivěji, tím je podnikatelský plán lepší a jeho uskutečnění reálnější. 

(Koráb, a další, 2005) 

 

9. Finanční plán 

Finančním plánem je prokazována reálnost celého podnikatelského záměru 

z ekonomického hlediska transformováním předchozích jeho částí do číselné podoby. 

Výstupem tohoto finančního plánu je plánový výkaz zisku a ztrát, plánová rozvaha 

a plánovaný přehled peněžních toků. (Veber, a další, 2008) 

 

Finanční plán stanovuje objemy investic, které podnik potřebuje a zároveň ukazuje 

ekonomickou reálnosti celého podnikatelského plánu. Tato část se zabývá třemi 

nejdůležitějšími oblastmi (Koráb, a další, 2005): 

- Předpoklad příjmů a výdajů, očekávané tržby a související celkové náklady 

(alespoň na 3 roky) 

- Vývoj hotovostních toků, cash flow (alespoň na 3 roky) 

- Odhad rozvahy k určitému datu 

 

10. Přílohy  

Do příloh jsou řazeny životopisy klíčových osobností, analýzy trhu, technické 

výkresy, výpisy z obchodního nebo živnostenského rejstříku, důležité smlouvy, 

korespondence s dodavateli, atd. (Srpová, a další, 2011) 
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3. Prezentace firmy 

Společnost Království ryb bude internetový obchod nabízející čerstvé mořské ryby 

a plody moře. Společnost bude založena v Ostravě, krajském městě Moravskoslezského kraje, 

především z důvodu strategicky vhodného demografického prostředí k dovozu vybraného 

sortimentu od polských dodavatelů a k následnému prodeji v krajském městě a jeho blízkém 

okolí. Hlavní službou této firmy bude dodávat čerstvé chlazené ryby a plody moře jak pro 

jakékoliv zákazníky v dané oblasti tak i pro podnikatelské subjekty jako jsou restaurace, sushi 

bary a jiné restaurační zařízení. 

3.1 Představení a kontaktní údaje společnosti 

Název firmy:  Království ryb 

Sídlo firmy:  Křižíkova 2860/16, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava 

Právní forma: 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsána 

v obchodním rejstříku 

Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod 

Druh živnosti:  Ohlašovací volná 

Majitel:  Bc. Ondřej Vala, Křižíkova 16, 70200 Ostrava 

Účel podnikání: Prodej čerstvých chlazených mořských a sladkovodních ryb a plodů 

moře 

Webová adresa: www.kralovstviryb.cz 

   www.facebook.com/kralovstviryb.cz 

Kontakt:  +420 728 151 939 

Email:   info@kralovstviryb.cz 

3.2 Předmět podnikání 

Firma se bude zabývat distribucí čerstvého masa a masových výrobků (převážně 

lovených v mořích) s nízkou dobou trvanlivosti, vysokou exkluzivitou a kvalitou sortimentu. 

Převážně z těchto důvodů bude podnik veden jako internetový obchod s objednávkovým 

systémem pro stanovení přesného množství objednaného zboží a následné co nejrychlejší 

vyexpedovaní a dodání ke koncovému zákazníkovi. 

http://www.kralovstviryb.cz/
http://www.facebook.com/kralovstviryb.cz
mailto:info@kralovstviryb.cz
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3.3 Předpoklady pro podnikání 

Společnost založí jeden majitel: Bc. Ondřej Vala. Hlavním faktorem pro založení 

společnosti je dosažený titul ekonomického zaměření již zmiňovaného majitele a jeho 

zkušenosti se zpracováním a prodejem mořských ryb, převážně lososů, během jeho 

pracovního pobytu na Aljašce.  

3.4 Strategie firmy 

Vzhledem k mezeře na trhu firma využije průnikovou cenovou strategii s nastavením 

nízkých cen ve snaze co nejrychleji rozšířit trh a následně, při zvýšení odbytu, snížit náklady 

a vyrovnat se s nízkou cenou, která bude následně jen upravována dle sezónnosti a nákupní 

ceny od dodavatelů. Vzhledem k tomu, že se prozatím na trhu vyskytuje pouze sortiment 

podobný s nesrovnatelně nižší kvalitou, který je upravován k vyšší trvanlivosti, mohla firma 

přistoupit k odčerpávací strategii nastavením vysoké prestižní ceny a až s konkurenčním 

tlakem snižovat cenu. Firma k této druhé variantě nepřistoupila vzhledem k neinformovanosti 

ze strany koncových zákazníků a zdánlivě naplněnému trhu s méně kvalitními výrobky. Proto 

i z důvodu nedostatečného marketingu firma přistoupila k variantě nízké ceny sloužící 

k následnému porovnání kvality u zmiňovaného podobného sortimentu z pohledu zákazníka. 

Logo Společnosti 

Firma si vytvořila své vlastní logo ve formě erbu skládajícího se z názvu společnosti 

a blíže nespecifikovaného obrázku usmívající se ryby s královskou korunou na hlavě. Ve 

spojení s nekřiklavými barvami působí toto logo velice příjemně, nenásilně a věrohodně. 

Logo se využívá i na sjednocení vizualizace firmy a je určitou neformální značkou kvality. 

Vize 

Společnost má zájem nenásilným způsobem zlepšit stravovací návyky občanů 

v příslušné oblasti a následně tuto oblast rozšiřovat. Dále vyvrátit některé předsudky proti 

rybám a jejich zápachu, komplikovanému zpracování, přípravě či nevalné chuti. Zvýšit 

procentuálně odbyt těchto výrobků v porovnání s ostatními druhy masa, které nejsou natolik 

zdraví prospěšné. Současný trh je zahlcen továrně upravovanými výrobky z masa, ať už 

rybími či jinými, které se ale dají velmi snadno a rychle připravit vlastníma rukama 

z čerstvých produktů bez přidaných konzervantů a dalších dochucovadel. Vzhledem 

k celosvětovému zdraví populace je potřeba takovýchto společností pokoušejících se 
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o revoluci v jídle a navrácení se k vaření a připravovaní vlastních pokrmů bez používání 

polotovarů a nekvalitních potravin. 

Filozofie 

Firma se bude prezentovat jako velice přátelská společnost, snažící se vycházet vstříc 

všem požadavkům a potřebám svých zákazníků i za hranice jejich povinností. Nejdůležitějším 

faktorem je zprostředkování možnosti objednání všem obyčejným lidem a to i s dopravou 

zdarma v zákazníkem zvolený čas a místo. Také možnost si objednat i bez internetového 

připojení mimo e-shop či email a to formou telefonické objednávky. Hlavním cílem 

společnosti bude spokojený vracející se zákazník, který nenásilnou formou bude dle svých 

zkušeností doporučovat tuto firmu svým známým, rodině a kamarádům. Tato spokojenost 

bude dosahována především kvalitou produktů, vstřícností k zákazníkům, možným 

poradenstvím nejprve ústní formou a následně využitím instruktážních videí, odborných 

článků a kvalitních jednoduchých receptů na internetových stránkách a dalších sociálních 

sítích. Dále zavedení věrnostního programu pro stálé zákazníky a jejich odměňování za 

loajalitu a případnou prezentaci této společnosti k získání dalších zákazníků. 

Slogan 

„Království ryb na vědomí dává, že čerstvé ryby Vám dodává.“ Tento rýmovaný 

slogan vymyslel sám majitel a dává tím jasně najevo prioritu podnikání této společnosti. 

Nenásilnou, stručnou a snadno zapamatovatelnou formou tento slogan zdůrazňuje své odlišení 

daných produktu na trhu. 

 Dále je nutné zmínit motto společnosti: „Nejkratší cesta chlazených čerstvých 

mořských ryb a plodů moře na Váš stůl.“ Toto motto prezentuje nejvyšší možnou rychlost 

vyexpedování produktů z místa výlovu až ke koncovému zákazníkovi v co nejkratším 

časovém intervalu a v co nejpříznivějších podmínkách transportu. 

3.5 Vedení a organizační struktura 

Majitel předpokládá rozšiřování podniku v podobě přizvání společníků vkládajících 

kapitál nepřesahující nadpoloviční většinu a následná diverzifikace jednotlivých odvětví 

v řízení podniku. Postupný vznik odvětví marketingu, managementu, financí a účetnictví. 

Vznik kamenného obchodu, přinášející možnost nových pracovních míst. 
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4. Aplikování podnikatelského plánu na vybranou firmu 

 

4.1 Titulní strana 

Název firmy:  Království ryb 

Sídlo firmy:  Křižíkova 2860/16, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava 

Logo:   Obr. 4.1 Logo Království ryb 

 

Slogan:  Království ryb na vědomí dává, že čerstvé ryby Vám dodává. 

Majitel:  Ondřej Vala 

Právní forma: 101 – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsána 

v obchodním rejstříku 

Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod 

Účel podnikání: Prodej čerstvých chlazených mořských a sladkovodních ryb a plodů 

moře 

Webová adresa: www.kralovstviryb.cz 

   www.facebook.com/kralovstviryb.cz 

Kontakt:  +420 728 151 939 

Email:   info@kralovstviryb.cz 

http://www.kralovstviryb.cz/
http://www.facebook.com/kralovstviryb.cz
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4.2 Exekutivní souhrn 

 Hlavním motivem pro investování kapitálových zdrojů do tohoto typu podnikání 

nesmí být touha po okamžitém zbohatnutí. Společnost v České republice není z historického 

hlediska zvyklá mořské ryby nakupovat a jíst. Pomalu se ale tyto zažité standardy mění a rok 

od roku poptávka po kvalitních mořských rybách roste. Právě proto je investice do podnikání 

v oblasti dovozu čerstvých ryb výhodná. Nabídka kvalitních produktů není nasycena 

a existuje zde prostor pro růst tržního podílu. Zajisté bude trvat řadu let, než se lidé naučí tyto 

produkty nakupovat. Je třeba zákazníka naučit jak ryby porcovat a připravovat, ale kdo jednou 

ochutná kvalitní čerstvou rybu, nebude již nikdy chtít mraženou rybu nevalné kvality. 

 Pokud investora zajímá pouze procento výnosu, kterého dosáhne po prvním roce 

podnikán, není vhodné, aby do tohoto dlouhodobého projektu investoval. Tato investice bude 

dlouhodobého typu, ale s perspektivou a potenciálem k obsazení velkého podílu na trhu, kdy 

začne být investice velmi výnosná. Riziko investice do tohoto podnikání se neustále snižuje, 

v závislosti na rostoucím zájmu obyvatel o kvalitní a zdravé potraviny. Především pak mořské 

ryby. 

Podnikatel Ondřej Vala se rozhodl založit podnik nesoucí název Království ryb. Tento 

podnik bude nabízet široké množství především mořských ryb a plodů moře v té nejvyšší 

možné kvalitě jakou lze dosáhnout. Jedinou možností jak takovéto kvality dosáhnout v rámci 

vnitrozemského státu je expresní dodání k okamžité spotřebě. Tuto možnost se rozhodl 

realizovat prostřednictvím objednávkového systému přes internetový obchod, kde 

v pravidelných časových intervalech shromáždí veškeré objednávky a prostřednictvím svého 

dodavatele objedná přesné množství, jaké si zákazníci zvolili. Následně dodavatel objedná 

u všech světových chovatelů toto množství a nechá si jej vyexpedovat ke zpracování 

a následnému prodeji pro Ondřeje Valu k účelům jeho podnikání. To vše probíhá letecky za 

naprosto ideálních podmínek ve sterilním prostředí při teplotě tajícího ledu. Při těchto 

extrémních podmínkách je ideální čerstvost a trvanlivost zaručena jen na několik málo dní, 

proto podnikatel zprostředkovává službu okamžitého rozvozu objednaného sortimentu přímo 

ke koncovému zákazníkovi, který tak získá několik dní ke zpracování čerstvých mořských ryb 

a plodů moře. Tento proces se bude opakovat jednou měsíčně, povětšinou s dovozem 

v pondělí v čase, který si zákazník sám zvolí a na adresu kterou sám uvede. Objednávky se 

budou přijímat týden dopředu v úterý, dle požadavků dodavatele.  
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Počáteční investice nebude příliš vysoká, ale bude potřeba investovat velký pracovní 

kapitál z důvodu časové náročnosti. Pro financování podnikání použije majitel vlastní zdroje. 

Optimistická varianta bude počítat s obsazením 0,067 % poptávky po těchto produktech. 

V tomto případě bude návratnost počáteční investice do tří let od zahájení podnikání. 

Následně do pěti let progresivní nárůst obsazení poptávky a výrazné zvýšení zisku 

společnosti. Podrobněji uvedeno ve finanční analýze podnikatelského plánu. Nabízí se 

možnost investice do reklamy prostřednictvím cizích zdrojů, to může vést k rychlejšímu růstu 

podniku a dosažení těchto cílů. 

Oblastí pro toto podnikání bude převážně Moravskoslezský kraj a blízké okolí, v této 

oblasti bude doprava zdarma při splnění podmínky minimální objednávky, dle uvedených 

tarifních zón na mapě rozvozu.   

Ondřej Vala vychází ze svých zkušeností s chovem, výlovem a prodejem mořských 

ryb během svého pracovního pobytu na Aljašce. Zakladatel absolvoval vysokoškolské 

vzdělání s titulem Bc. v oboru Ekonomika a právo v podnikání. Se založením podniku souvisí 

touha nalezení mezery na trhu jak v kvalitě nabízeného zboží, tak v kvalitě poskytovaných 

služeb.  

Krátkodobým cílem je dostat jméno společnosti do podvědomí veřejnosti 

a stabilizovat svou pozici na trhu, z dlouhodobého hlediska především nalézt stálé zákazníky 

z řad obyvatelstva i restauračních zařízení, postupné rozšiřování trhu i oblastí působení 

a otevření kamenného obchodu. K podnikatelskému plánu náleží přílohy, které jsou součástí 

této práce. 

 

4.3 Analýza okolí 

Tato část je věnována nejprve analýze makroprostředí, následně analýze 

mikroprostředí a poté analýze odvětvového prostředí, kde je pozornost zaměřena na 

bezprostřední okolí podniku. 

4.3.1 PEST analýza makroprostředí 

Tato analýza provede strategický audit makroprostředí a jeho vliv na podnik. 
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a) Politické faktory 

Politická situace České republiky je momentálně stabilní. Z dlouhodobého hlediska se 

od roku 1990 stala Česká republika demokratickým státem a je jím stále. Realizaci tohoto 

podnikatelského plánu nestojí v cestě legislativní překážky, ani bariéry rozvoje podnikání. 

Česká republika se stala členským státem Evropské Unie a díky tomu se stala významným 

partnerem pro hospodářskou soudržnost. S tím ale přicházejí i přísnější normy pro obchod se 

zahraničím a také pro obchod s potravinami, kterými se daný podnik musí řídit. Polsko 

jakožto sousední stát se snaží udržovat dobré vztahy s Českou republikou a tím napomáhá 

vzájemnému ekonomickému růstu. Pro fyzické osoby platí v tomto roce 2013 sazba daně 

15 %.  Firma prozatím není plátcem DPH, ale v tomto kalendářním roce se jím stane, proto je 

pro ni důležité aktuální zvýšení sazby DPH základní z 20% na 21% a snížené sazby z 14% na 

15%, které bude mít za důsledek mírné zvýšení ceny produktů firmy a také může znamenat 

zpomalení růstu ekonomiky státu. 

b) Ekonomické faktory 

Současná ekonomická situace není pro podnikání příznivá z důvodu pokračující 

ekonomické krize, avšak hospodářské hodnoty v České republice jsou dobré. 

Obecná míra nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje je 10,1% což je za poslední 

čtvrtletí nárůst o 0,9%, předpokládáme, že toto procento obyvatelstva vzhledem ke svým 

příjmům budou nakupovat levnější druhy potravin a tento podnik neočekává poptávku od této 

skupiny obyvatelstva. Pozitivní ukazatelem ekonomického vývoje je růst regionálního HDP 

o 3,6% za poslední čtvrtletí. Průměrná mzda v kraji je 23 577 Kč k 11. 3. 2013 což je nárůst 

o 2,7% v prvním čtvrtletí roku 2013. Tyto faktory mohou mít pozitivní efekt v růstu poptávky 

po kvalitnějších surovinách. Jelikož podnik nakupuje zboží v zahraničí je nutno sledovat 

aktuální vývoj kurzu PLN k CZK, který je 6,092 k 13. 2. 2013, přičemž za poslední čtvrtletí 

se pohyboval v rozmezí minimálně 5,902 a maximálně 6,254. (ČSÚ, online, 2013), (Kurzy.cz, 

online, 2013) 

c) Sociální a demografické faktory 

Mezi základní sociální faktory patří neustále rostoucí zájem obyvatelstva o zdravý 

životní styl a s ním spojené pečlivé vybírání potravin, které konzumují. Z mnoha analýz 

a průzkumů vyplývá, že mořské i sladkovodní ryby přispívají k celkovému zdraví populace. 

Do spotřebního chování zákazníků se promítá sociální úroveň společnosti ovlivňující 
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charakter poptávky a postoj k produktům a službám. Následná motivace ke spotřebě je 

podnícena referenční skupinou, do které jedinec zapadá, přičemž největší vliv má primární 

skupina tvořená rodinou, nejbližšími přáteli, případně užší zájmovou skupinou. Většina rodičů 

se bedlivě stará o to co jejich děti konzumují a čím dál častěji volí na rodinný stůl rybu nebo 

mořské plody. V České republice je průměrná spotřeba 5,5 kilogramu na osobu za rok, z toho 

4,1 kg tvoří mořské ryby. Tento objem se každým rokem postupně zvyšuje. Vzhledem 

k tomu, že průměrná spotřeba v Evropské Unii je dlouhodobě okolo 11 kg /osoba /rok, snaží 

se EU o podporu zemí s nízkou spotřebou k růstu této spotřeby minimálně na úroveň 10 kg 

/osoba /rok, z důvodu zlepšení celkového zdraví populace. (Ingr, online, 2013) 

V Moravskoslezském kraji k 14. 3. 2013 je 1 226 602 obyvatel což je mírný pokles 

o 0,3% v posledním období. Z dlouhodobého hlediska se ovšem předpokládá stálý nárůst 

počtu obyvatel i vlivem migrace obyvatelstva směrem do České republiky převážně 

z východních zemí. (ČSÚ, online, 2013) 

d) Technologické faktory 

Technologické prostředí může ovlivnit zejména dodavatele a jejich výrobce, zejména 

zefektivněním chovu a výlovu ryb. Technologickým vylepšením vyexpedování a následného 

zpracování dodavatelem může vést ke snížení jeho nákladů a následnému snížení ceny, za 

kterou podnik sortiment nakupuje. Pro podnik je důležité sledovat vylepšení e-commerce, tj. 

elektronického obchodování a různé inovace, modernizace a zjednodušení obsluhy 

a manipulace s e-shopem. Samozřejmé je i využití novějších ekonomických softwarů jako je 

například: Daňová evidence, účtování zásob, objednávkový systém. Jelikož se firma zabývá 

rozvozem svých produktů, může své služby zkvalitnit modernějším navigačním systémem 

zohledňujícím aktuální dopravní situaci a hledající ideální trasu. 

4.3.2 SWOT analýza mikroprostředí 

Firma si vytvořila obsáhlou SWOT analýzu pomocí které definovala silné a slabé 

stránky podnikání, které bude chtít následně analyzovat a navrhovat k nim řešení. Dále 

definování příležitostí a možných hrozeb, které mohou v nejbližším období podnikání nastat, 

také u nich zanalyzuje možnosti jak se na tyto situace připravit. Nejsilnějším kvadrantem jsou 

silné stránky, ale vzhledem k velkému množství slabých stránek se firma zaměří na využití 

příležitostí k eliminaci těchto slabých stránek. 
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Tab. 4.1 SWOT analýza – Silné a slabé stránky 

Silné stránky: 

Hodnocení

: 

Váha

: 

Součin

: 

Sídlo v centru Ostravy 4 4 16 

Osobní přístup k zákazníkům 5 3 15 

Vysoká kvalita sortimentu 5 5 25 

Příjemné a přátelské jednání 5 4 20 

Spolehliví dodavatelé 3 5 15 

Zkušenosti v oboru 3 3 9 

Přehledný internetový obchod v českém jazyce 3 4 12 

Zajištění veškerých doprovodných služeb včetně dopravy 2 3 6 

Síť kontaktů 2 1 2 

Znalost trhu 2 4 8 

Zájem o neustálý rozvoj podniku a zkvalitňování služeb 4 2 8 

Dobré povědomí u zaujaté veřejnosti 4 3 12 

Podpora odborné veřejnosti i krajské veterinární správy 4 2 8 

Součet:     156 

Slabé stránky: 

Hodnocení

: 

Váha

: 

Součin

: 

Nepříliš známá vznikající firma 4 2 8 

Zboží k okamžité spotřebě s minimální trvanlivostí 5 4 20 

Nízká úroveň cash-flow 4 3 12 

Nedostatečná reklamní kampaň 4 5 20 

Nezkušenost s řízením podniku 1 2 2 

Omezená kapitálová vybavenost 2 4 8 

Slabá jazyková vybavenost vůči polským dodavatelům 2 2 4 

Součet:     74 
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 Tab. 4.2 SWOT analýza – Příležitosti a hrozby 

Příležitosti: 

Hodnocení

: 

Váha

: 

Součin

: 

Oslovení nových zákazníků 3 5 15 

Meziročně stále rostoucí poptávka na trhu 4 4 16 

Změna preferencí zákazníků 4 5 20 

Rostoucí uvědomění o zdravém životním stylu 5 4 20 

Rozšíření nabídky sortimentu 3 4 12 

Kamenný obchod 2 3 6 

Reprezentativní kancelářské prostory 2 2 4 

Udržení konkurence schopné ceny 4 4 16 

Možnost vstupu na trh mimo vytyčenou oblast 1 4 4 

Chybějící nabídka některých produktů 4 3 12 

Možnost neustálého rozšiřování podniku 3 2 6 

Otevřenost volného trh ČR 3 3 9 

Vybudování dobrého jména společnosti 4 3 12 

Využívání komunikačních a informačních technologií 5 4 20 

Zavedení věrnostního programu 4 3 12 

Součet:     184 

Hrozby: 

Hodnocení

: 

Váha

: 

Součin

: 

Vznik konkurenčního podniku 1 3 3 

Nedůvěra k nové společnosti 3 3 9 

Zvýšení cen u dodavatelů 4 3 12 

Nestabilita a sezónnost trhu 3 2 6 

Vyšší daňové zatížení 2 1 2 

Nepřipravenost k nepředvídatelným událostem 4 4 16 

Nezvládnutí finančních nároků 3 2 6 

Pokles poptávky obyvatelstva při pokračující hospodářské 

recesi 1 2 2 

Odkázání pouze na jednoho dodavatele 3 5 15 

Součet:     71 

 

 Silné stránky: 156 : 13 = 12,0 

 Slabé stránky: 74 : 7 = 10,6 

 Příležitosti: 184 : 15 = 12,3 

 Hrozby: 71 : 9 = 7,9 

Ze SWOT analýzy je zřejmé, že v podniku převažují silné stránky nad slabými, to jak 

početně tak výsledkově. Stejným způsobem převažují příležitosti nad hrozbami. 
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Analýza silných a slabých stránek 

Za nejdůležitější silnou stránku firma považuje kvalitu jejich sortimentů, která není 

dosažitelná u obchodních řetězců, které povětšinou preferují zmražené ryby a plody moře. 

Velkou výhodou je sídlo společnosti v centru krajského města. Majitel společnosti působí 

velmi věrohodně a jeho zkušenosti s chovem a výlovem ryb v zahraničí má na zákazníky při 

osobním kontaktu velmi pozitivní dopad.  Jedním z nejdůležitějších faktorů je také kladený 

důraz na jednoduchost a přehlednost internetového obchodu, který je dle mínění určen i pro 

starší nebo méně znalé uživatelé internetu.   

Podnik se setkává pouze s pozitivními ohlasy a vytváří dobré povědomí u zákazníků, 

které zaujal odlišný typ sortimentu a přístupu při poskytování služeb v podobě přátelského 

jednání a snahou vyjít vstříc všem nadstandartním požadavkům. Pravidelné kontroly krajské 

veterinární a její ozkoušení daných výrobků vyústilo v podporu a prezentaci této společnosti 

jako velice spolehlivé a kvalitní. Tímto vzniká u odborné veřejnosti samovolně růst sítě 

kontaktů napomáhajících k rozvoji společnosti.  

Sporným faktorem je služba zajištující dovoz objednávky zdarma, která samozřejmě 

u koncových zákazníků vzbuzuje velké nadšení a zaujetí touto službou, avšak tímto se podnik 

dostává do časové tísně a vytíženosti s vyřízením jednotlivých objednávek, jelikož si zákazník 

volí čas příjezdu libovolně dle svého uvážení. Dalším negativem je zatížení nákladem na 

dopravu každé jednotlivé objednávky, tento problém je částečně řešen minimální možnou 

objednávkou pro dané oblasti určené vzhledem ke vzdálenosti od sídla firmy. 

Nejdůležitější slabou stránkou je bezesporu omezená kapitálová vybavenost, 

v důsledku toho vyplývající nedostatečná reklamní kampaň. Řešením těchto a jiných slabých 

stránek bude přizvání dalších společníků vkládajících kapitál a věnujících se jednotlivým 

odvětvím, které nedosahují potřebné úrovně. Jedním z nich bude bezesporu marketingový 

vedoucí, který se zaměří na reklamní kampaň pro širší veřejnost, a to formou reklamy 

v místních rádiích, roznášením letáků, vylepování plakátů, ale také zvýšení popularity na 

sociálních sítích a jiných internetových stránkách, také formou navázání vzájemné reklamní 

spolupráce s jinými společnostmi příbuznými k tomuto specifickému odvětví.  

Další společník by měl být manažer se zkušenostmi s řízením podniku a jeho 

organizací. Poté finanční poradce řešící nízkou úroveň cash-flow a zavedení nových postupů 

pro efektivnější zacházení s kapitálem podniku a jeho investováním. Majitel společnosti po 
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určitém čase zjistil, že jeho vybavenost anglickým jazykem i na odborné úrovni není 

dostatečná pro kvalitní komunikaci s polskými dodavateli, jelikož většina z nich nevládne 

tímto jazykem na dostatečné úrovni, proto bude potřeba přistoupit k určitým formám 

proškolení sebe sama i dalších zainteresovaných společníků a zaměstnanců v polském jazyce 

a jeho odborné terminologii.  

Jedním ze základních problémů je zachování čerstvosti nabízených produktů, alespoň 

po dobu než budou dodány ke koncovým zákazníkům, k těmto účelům byla pořízena 

chladírenská dodávka nepřetržitě udržující požadovanou teplotu 0–2°C což je teplota tajícího 

ledu. Pro zvýšení objemu produkce firma hledá vhodné skladovací prostory splňující teplotní 

a jiné veterinární podmínky, proto aby podnik mohl rozvážet sortiment dva a více dní, avšak 

maximálně 5 dní což je doba předpokládané trvanlivosti. 

 

Analýza příležitostí a hrozeb 

Pro podnik je nejdůležitější příležitostí oslovování nových zákazníků, které následně 

zapříčiní ubyt několika slabých stránek podniku. Firma předpokládá, že k tomu potřebuje již 

zmiňované kroky jako je zainteresování marketingového vedoucího a jeho kapitálová 

vybavenost pro zprostředkování potřebných kroků reklamní strategie. Dále podpora 

komunikace se zákazníky prostřednictvím internetu, převážně na sociálních sítích, pro 

otevřenou komunikaci zákazníků mezi sebou a sdělování si svých postřehů a různých 

doporučení. Firma předpokládá růst uvědomění populace o zlepšování celkového zdraví a tím 

také rostoucí zájem o její produkty a služby, které prezentuje jako zdraví prospěšné.  

Dlouhodobě roste celková poptávka populace po rybách a mořských plodech, proto by 

podnik rád zaujal dílčí postavení na tomto trhu. S tím samozřejmě souvisí možnost vzniku 

konkurence v pravém slova smyslu, nejednajíc se o obchodní řetězce, ale podnik s velmi 

podobnou charakteristikou a nabízenými produkty i službami jako jsou již zavedené podniky 

Čerstvé ryby v oblasti hlavního města Prahy a Čerstvé ryby Brno operující v Jihomoravském 

kraji. Tyto jediné dva velmi podobné podniky působí ve vzdálených oblastech a navzájem si 

nekonkurují na konkrétních trzích dané oblasti.  

Podnik předpokládá postupné rozšíření nabídky sortimentu k přilákání nových 

zákazníků, jelikož daný dodavatel je schopen pro podnik vyexpedovat sortiment, který není 

možné nikde jinde v dané oblasti k dostání. Podnik předpokládá vybudování zázemí v podobě 
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kancelářských prostor a následně také otevření kamenného obchodu s danou otevírací dobou, 

která umožní častější přísun produktů pro koncové zákazníky. Důležitým faktorem je udržení 

si stávající ceny jen s drobným kolísáním v průběhu sezóny, které je zapříčiněno zvyšováním 

a snižováním ceny u dodavatelů.  

Největší hrozbou firmy jsou nepředpokládané události, jako je například porucha 

vozidla, jelikož firma nedisponuje záložním dopravním prostředkem, dále také omezenost 

pouze na jednoho dodavatele a jeho spolehlivost bez možnosti nakoupit potřebný sortiment 

stejné nebo podobné kvality u jiného dodavatele. 

 

4.3.3 Analýza odvětvového prostředí 

Analýza odvětvového prostředí je analýzou konkurenčního prostředí, jak by mohli 

konkurenti negativně ovlivňovat dané podnikání. Nejpoužívanějším nástrojem je Porterova 

analýza pěti sil. 

 

a) Zákazníci 

Cílem společnosti bude oslovit co nejširší okruh potenciálních zákazníků. Do skupiny 

potenciálních zákazníků můžeme zahrnout jakoukoliv fyzickou osobu, soukromou osobu 

nebo gastronomické odvětví. 

Prvním typem jsou koncoví zákazníci, kteří si objednají vybraný sortiment pro vlastní 

spotřebu. Tito zákazníci mohou mít problém s výši cen nabízených produktů v porovnání 

s mraženými výrobky běžně dostupnými u konkurentů, převážně hypermarketů. Z toho 

důvodu firma plánuje velké množství speciálních slevových nabídek tematicky zaměřených, 

jako jsou vánoční nebo velikonoční jednorázové slevy vybraných produktů. Dále také 

množstevní slevy a věrnostní program s bonusy při nákupu. Tyto akce mohou přilákat nové 

zákazníky a přesvědčit je o kvalitě produktů této firmy. 

Druhým typem jsou restaurační zařízení, které nakupují produkty za účelem dalšího 

podnikání. Pro ty bude připraveno rozšíření vybraného sortimentu o mnoho čerstvých 

produktů, které u svých stávajících dodavatelů nemají k dispozici. Možnost trvale snížené 
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ceny při pravidelném odběru může zaujmout především gastronomické subjekty hledící spíše 

na kvalitu než na cenu. 

b) Dodavatelé 

Hlavním dodavatelem bude polská společnost Black Marine Seafood splňující veškeré 

podmínky pro obchod v rámci Evropské unie. Pokud nastavené podmínky nebudou splněny, 

podnik bude muset hledat nového dodavatele, který bude ochoten přistoupit k obchodování 

s touto společností. Vyjednávací proces je velice zdlouhavý proto firma již začala předběžně 

komunikovat se společností Laguna PL a dalšími. V budoucím vývoji podnik plánuje 

částečný odběr od všech dodavatelů s důvodu diverzifikace rizika a lepší orientaci 

v nabízených cenách jednotlivých produktů. 

 

c) Konkurence 

V tomto konkrétním případě podniku je nutné blíže specifikovat konkurenci. Co se 

týče mořských ryb je na trhu nabídka dostatečně velká, převážně v obchodních řetězcích jako 

jsou hypermarkety a supermarkety Globus, Tesco, Albert, Kaufland, Billa pro koncové 

zákazníky. Druhým typem konkurence je Makro, Bidvest - Nowaco pro restaurační zařízení 

a jiné podnikatelské subjekty. Jejich sortiment a služby nejsou konkurence schopné ve 

srovnání s Královstvím ryb a jejich čerstvostí, kvalitou a nabízenými službami. V těchto 

řetězcích nabízejí mražené nebo výjimečně chlazené rozmrazované ryby a plody moře.  Přesto 

je potřeba se jimi zaobírat, jelikož zaujímají většinový podíl obchodu s mořskými plody 

a rybami.  

 

1. Konkurence u koncových zákazníků: 

Globus  

Tato společnost má největší snahu ve zkvalitnění svých mořských produktů, snaží se 

zavádět chlazené, někdy dokonce i nerozmrazované mořské ryby a plody moře. Jejich odbyt 

je ovšem velmi nízký a vzhledem ke krátké minimální trvanlivosti nedosahují povětšinou 

potřebné kvality, obzvlášť při metodě „First in, first out,“ kdy záměrně čerstvější kusy se 

skladují a starší nabízejí.  
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Tesco, Billa a Albert  

Obchodní řetězce disponují pouze chlazeným filetem s kůží z lososa norského a ze 

sladkovodních ryb kaprem a pstruhem. Cenová hladina těchto produktů je dlouhodobě velmi 

vysoká a kvalita opět nedostatečná díky metody „First in, first out.“ 

 

Kaufland  

Co se týče chlazených mořských ryb a plodů moře, obchodní řetězec jimi nedisponuje 

vůbec. Mražených výrobků mnohem levnějších, ale kvalitativně nesrovnatelných nabízejí také 

jen omezené množství nepříliš široké nabídky sortimentu. 

 

2. Konkurence u restauračních zařízení: 

Makro 

Specifický řetězec disponující velkým množstvím sortimentu přijatelné kvality 

s různorodou nabídkou chlazených ryb a plodů moře, ale tento řetězec se orientuje na 

restaurační zařízení a podnikatele což není hlavní předmět zájmu společnosti Království ryb, 

jsou jimi koncoví zákazníci. 

 Makro operuje se srovnatelnými cenami a díky možnosti objednávkového systému 

i se srovnatelnou kvalitou, která ovšem stále nepřesahuje kvalitu sortimentu Království ryb. 

 

Bidvest – Nowaco  

Společnost Bidvest Czech je největší velkoobchod mražených, chlazených a čerstvých 

potravin i nepotravinářského zboží v České republice. Je partnerem gastronomických provozů 

a maloobchodních prodejen v České republice. Co se týče rybích produktů, dodává mrazené 

nebo rozmrazované výrobky. Hlavní konkurence schopnou vlastností je služba dovozu 

produktů přímo na určené prodejní místo ve velmi častých intervalech, které není schopen 

podnik Království ryb zprostředkovat. 
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d) Vstup nových konkurentů 

Konkurence schopné podniky typologicky velmi podobné existují dva. Čerstvé ryby 

s oblastí podnikaní v hlavním městě Praze a okolí. Společnost Čerstvé ryby je na trhu mnoho 

let, přesto není schopna rozšiřovat svou oblast podnikání za hranice Středočeského kraje. 

Druhým případným konkurentem je společnost Čerstvé ryby Brno. Tento podnik také 

kvalitou a službami dosahuje stejné úrovně, jak již název napovídá jeho oblast působení je 

pouze v rámci Jihomoravského kraje. Z toho vyplývá, že společnost Království ryb nemá 

v Moravskoslezském kraji konkurenční podnik, který by byl typologicky stejný nebo podobný 

v rámci poskytovaných služeb. Vzhledem ke zkušenostem v těchto již zmíněných regionech 

je nepravděpodobný příchod nového konkurenta do již obsazeného regionu, pokud ovšem by 

tato situace nastala, pravděpodobně by znamenala zánik stávajícího nebo nového podniku 

v daném regionu.  

 

e) Substituty 

Hlavním substitutem jsou produkty všech již zmíněných konkurenčních společností, 

které povětšinou nedosahují srovnatelné kvality a čerstvosti, ale jejich cena je natolik nízká, 

že může být stále atraktivní pro většinu potenciálních zákazníků. 

 

4.4 Marketingový plán 

Nástroje marketingového mixu jsou produkt, cena, propagace a distribuce. 

 

4.4.1 Produkt 

Produktem společnosti Království ryb budou mořské ryby a plody moře. Tyto 

produkty budou čerstvé a chlazené, nikoliv rozmrazované, zmražené nebo jakýmkoliv 

způsobem glazurované. Čerstvými rybami se rozumí produkty rychle zkazitelné, které nejsou 

žádným způsobem upravovány a mechanicky nebo chemicky upravovány pro prodloužení 

jejich trvanlivosti. Pro maximalizaci doby jejich minimální trvanlivosti budou tyto produkty 

po celou dobu výrobního procesu udržovány při teplotě 0–2 °C a sterilních podmínkách 

stanovenými krajskou veterinární správou a dalšími normami HACCP.  
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Pro začátek podnikání budou vybrány jen některé produkty poskytované vybraným 

dodavatelem z důvodu jejich procentuálně větší poptávky na trhu. Také z důvodu podmínek 

dodavatele o minimálním množství jednotlivých produktů, zpravidla 20 kilogramů, je potřeba 

minimalizovat ztráty vzniklé objednáním většího množství daného produktu, než je skutečně 

u zákazníků poptáváno.   

Hlavní komoditou bude Losos norský, který je výrazně nejžádanějším produktem ze 

všech nabízených na trhu. Základním typem bude Losos norský celý vykuchaný s hlavou 

a ocasem o hmotnosti 2-3 kilogramy. Tento typ bude zvolen z důvodu dostatečné velikosti 

dané ryby vzhledem ke kvalitě masa a nepříliš velké tučnosti oproti větším rybám, 

samozřejmě bude zde pro zákazníky možnost objednat si produkt o velikosti 3-4, 4-5, 5-6, 6-

7, 7-8 kilogramů, ale pouze s doložkou nutností si objednat celé balení od dodavatele 

o celkové hmotnosti přibližně 20 kilogramů. Dalším důvodem proč firma zvolí hmotnost 2-3 

kilogramy jako majoritní je nutnost spotřeby produktu během několika dní, což při větší 

hmotnosti by mohlo být pro koncové zákazníky komplikované, dále jim bude doporučena 

možnost zamrazení části nespotřebovaného produktu, jelikož tímto procesem bude kvalita 

snížena pouze minimálně a stále bude mnohem vyšší než u zmrazených produktů nabízených 

v obchodních řetězcích, vzhledem k nepřítomnosti vody a mechanického zpracování. Dalším 

produktem bude Losos norský filet s kůží, jedná se o čisté maso bez odpadu vhodné 

k okamžitému zpracování. Cena tohoto produktu je výrazně vyšší z důvodu zpracování ryby 

do této podoby samotným dodavatelem, jelikož společnost Království ryb bude pouze 

velkoobchod a maloobchod bez povolení k manipulaci a zpracování produktů do této podoby. 

Hmotnost tohoto produktu se bude pohybovat v rozmezí 1-1,4 kilogramu na kus. Ostatní 

produkty zvolené pro základní nabídku sortimentu jsou zobrazeny v následující tabulce 

a pečlivě vybrány, dle jejich atraktivity a spotřeby na trhu. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Tab. 4.3 Seznam nabízených produktů 

 

 

4.4.2 Cena 

Základním faktorem při určování ceny nabízených produktů bude cenová dostupnost 

pro obyčejné lidi. Tato společnost neplánuje vstup na trh s exkluzivní cenou sortimentu, proto 

se rozhodla operovat s minimální marží a co nejrychlejším růstem množství objednávaného 

zboží. Hlavní složkou pro tvorbu ceny bude doprava, teda vzdálenost nutná k přepravě zboží 

od dodavatele až ke koncovému zákazníkovi a s tím související cenou pohonných hmot. 

Druhou složkou je předpokládaný vývoj cen v průběhu ročních období, vypovídající je 

následující graf vývoje ceny Lososa norského v posledních letech (Obr. 4.2). Firma 

předpokládá pravidelné úpravy cen svých produktů minimálně jednou za půl roku, z důvodu 

vyrovnávání zvolené marže vzhledem k vývoji nákupních cen u dodavatelů. 
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Obr. 4.2 Vývoj cen Lososa norského (STATISTICS NORWAY, online, 2013) 

 

 

Dle těchto faktorů zvolila společnost ceny jednotlivých produktů a následně 

předpřipravila reklamní leták s těmito produkty (Obr. 4.3). Vnější strana v příloze. Sortiment, 

u kterého se neočekává pravidelný odbyt, je převážně pro restaurační zařízení s doložkou 

objednání pouze celého balení dodávaného příslušným dodavatelem. 
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 Obr. 4.3 Vnitřní strana letáku 

 

 

 

4.4.3 Propagace 

Hlavním nástrojem propagace bude letáková kampaň. Tyto letáky bude ve formátu A5 

oboustranné přeložené napůl do formátu A6, tím vznikne brožura typická například pro letáky 

pizzerií. Letáky budou rozmisťovány na předem vytipované i náhodné místa převážně v rámci 

Ostravy. Dále budou distribuovány do některých firem, společností s velkým počtem 

zaměstnanců v rámci Moravskoslezského kraje. Při provozu podnikání bude tento leták 

přibalen ke každé objednávce k jeho orientaci v cenách a nabízených produktech 

a k nahlédnutí pro jeho rodinné příslušníky, kamarády, spolupracovníky. Dále tisk a následné 

vylepení plakátů se základními údaji na jim vymezené prostory pro lepení.  

Při dostatečném kapitálu se bude investovat do reklamy prostřednictvím místních 

rozhlasových stanic a radií jako je Rádio Orion. Firma mimo své internetové stránky bude mít 

také stránky na sociálních sítích jako je Facebook, na kterých se budou zobrazovat veškeré 

aktuální informace o nabízeném sortimentu, recepty, rady, instruktážní videa o zpracování 
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a přípravě jednotlivých mořských ryb a plodů moře. V rámci promo akce podnik počítá 

s vzájemnou propagací a spoluprací s různými společnostmi. Konkrétně spolupráce s Vinným 

archivem u dvanácti apoštolů, který pravidelně pořádá degustace vín pro vybranou klientelu. 

Leták v příloze. Na tyto akce bude podnik zdarma dodávat ochutnávky svých produktů již 

zpracovaných a uvařených u renomovaného šéfkuchaře. Například tatarák z lososa na více 

způsobů, uzené lososové rolky se sýrem nebo sušenou švestkou. Podnik počítá s možností 

umístění a propagací svých produktů na farmářských trzích konaných v daném regionu. 

 

4.4.4 Distribuce 

Veškerá distribuce probíhá formou rozvozu veškerých objednávek na zákazníkem 

zvolené místo a zvolený čas. Vzhledem k neexistenci kamenného obchodu není možné 

zprostředkovat odběr na jednom pevně daném místě. Veškerý sortiment je převážen ve 

chladícím voze splňujícím normy dané veterinární správou. Sortiment je zvážen a zabalen do 

mikrotenových sáčků následně vložen do dalšího sáčku v s potravinářským atestem, zasypán 

šupinkovým ledem, polepen příslušnými štítky se základními údaji a cenou a vložen do 

izotermických polyesterových přepravních boxů.  

Zákazník bude muset uvést celé své jméno, přesnou adresu, telefonní číslo, e-mail 

a časový interval, ve kterém jej lze zastihnout na uvedené adrese. Prostřednictvím e-mailu 

bude informován o potvrzení objednávky a před příjezdem na dané místo telefonicky 

upozorněn na přesný čas příjezdu. Objednávku lze přijmout přes internetový obchod, písemně 

přes e-mail nebo ve výjimečných případech i telefonicky.  

Rozvoz je zcela zdarma, ale je limitován minimální velikostí objednávky, úměrně 

k vzdálenosti od sídla firmy. Pro přehlednost byla vytvořena mapa rozvozu čítající několik 

tarifních zón a několik vybraných měst (Obr. 4.4). Dále bude možnost individuální domluvy 

a následné vyexpedování objednávky i mimo tyto zóny v případě domluvy obou stran.  
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 Obr. 4.4 Mapa rozvozu 

 

 

4.5 Organizační plán 

Organizační plán nebude rozváděn, jelikož v začátku podnikání bude operovat pouze 

majitel Ondřej Vala bez dalších zaměstnanců. V případě rozšiřování podniku může najmout 

zaměstnance pro zefektivnění provozu této firmy nebo přizvání společníků do společnosti. 

 

4.6 Hodnoceni rizik 

Hodnocení rizik podnikatelského plánu pomáhá podnikateli předejít negativním 

důsledkům rizikových faktorů. 

a) Podstatná rizika 

Mezi nejdůležitější rizika patří nedodržení dodací lhůty dodavatelem. V tomto případě 

nemůže podnik splnit objednávky ve vymezeném čase a není již schopen zareagovat 

obrácením se na jiného dodavatele.  
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Podobným rizikem je nedodržení přesnosti objednávky, kdy podnik objednává přesně 

stanovené množství jednotlivých produktů přesně určených konkrétním zákazníkům, ale není 

schopen doručit všech zákazníkům jejich objednané zboží.  

Nevyzvednutí objednávky zákazníkem je problematické z důvodu finanční ztráty 

a nutnosti odvezení takového zboží do kafilerie k likvidaci.  

Reklamace ze strany zákazníka z důvodu nedodržení předepsané čerstvosti 

zakoupeného sortimentu. Reklamace ze strany podniku vzhledem k dodavateli je 

nejproblematičtější vzhledem ke vzdálenosti dodavatele od sídla společnosti, s tím je spjatá 

ztráta čerstvosti, zvýšení nákladů na dopravu a nedodržení objednávky pro zákazníka.  

Riziko spojené s poruchou chladírenské dodávky. V situaci kdy dodávka v zahraničí 

vyzvedává objednaný sortiment od dodavatele, může nastat porucha na klimatizační jednotce 

udržující předepsanou teplotu, která následně začne stoupat až na venkovní teplotu. Druhá je 

mechanická závada na vozidle, která jej převede do stavu neprovozuschopného. 

 

b) Snižování rizika 

Rizika spojené s nespolehlivostí dodavatele lze diverzifikovat pomocí vyhledání 

alternativních dodavatelů, kteří jsou případně ochotni přistoupit k okamžitému odběru daného 

zboží.  

Nevyzvednutí objednávky zákazníkem lze vyřešit závazností objednávky a při 

nevyzvednutí přistoupit k příslušným legislativním krokům.  

Reklamace ze strany zákazníka pro nedodrženou čerstvost, v tomto případě je potřeba 

zpřísnit podmínky pro udržení kvality a to zavedením průběžných kontrol díky dataloggeru 

nepřetržitě kontrolující ideální teplotu, důkladnější kontrolou při převzetí sortimentu od 

dodavatele, zlepšením balícího a ochranného materiálu.  

Porucha chladírenské dodávky může být řešena vlastnictvím záložního vozidla nebo 

přehledem o aktuálním stavu a dostupnosti chladírenských dodávek u pronajímatelů. 
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4.7 Finanční plán 

Finanční plán je jedním ze stěžejních bodů každého podnikatelského plánu. Protože 

zajištění dostatečného množství kapitálových zdrojů je nezbytné pro pozdější růst společností 

a naplnění stanovených cílů. Pro nově vznikající podnikatelský plán se jen velmi složitě 

zajišťují cizí zdroje financování. Pro banky je velmi rizikové dát půjčku mladému 

začínajícímu podnikateli.  

Ne jinak tomu bylo i v případě zakladatele Království ryb. Proto všechny potřebné 

finance pro úspěšný start podnikání jsou zajištěny z vlastního kapitálu a to ve výši 100 000 

Kč. Z finanční hotovosti bude hrazen především nákup potřebných věcí pro začátek 

podnikání. 

Čerstvé mořské ryby, tedy ryby chlazené nikoli mražené musí být přepravovány po 

celou dobu od výlovu po zákazníka v kontrolovaném teplotním režimu HACCP.  

Rozvaha ke dni zahájení podnikání 

V rozvaze je uveden stav ke dni zahájení podnikání, kdy majitel vloží peněžní 

prostředky ve výši 100 000 Kč. V rozvaze nejsou uvedeny žádné cizí zdroje, protože pro 

první rok podnikání budou dostačující vlastní zdroje. 

Tab. 4.4 Rozvaha 

AKTIVA   PASIVA   

STÁLÁ AKTIVA   VLASTNÍ KAPITÁL   

  0 Kč Základní kapitál 100 000 Kč 

OBĚŽNÁ AKTIVA   CIZÍ KAPITÁL   

Datalogger 1 000 Kč   0 Kč 

E-shop 20 000 Kč     

Tisk letáků 5 000 Kč     

Notebook a tiskárna 15 000 Kč     

Reklama v rádiu 20 000 Kč     

Mobilní telefon 5 000 Kč     

Bankovní účet 34 000 Kč     

CELKEM 100 000 Kč Celkem 100 000 Kč 
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Pro zahájení podnikání je potřeba zakoupit datalogger za 1000 Kč pro přesné měření 

za zaznamenávání teploty uvnitř pronajaté chladírenské dodávky, notebook a tiskárnu etiket 

15 000 Kč. Vytvoření webových stránek (e-shop) 20 000 Kč pro možnost přijímání 

internetových objednávek, dále tisk letáků 5 000 Kč a reklama v rádiu 20 000 Kč. Toto jsou 

investice, které musí podnikatel udělat. Tedy z vlastního kapitálu 100 tis. Kč bude použito 66 

tis Kč. Na bankovním účtu zůstane 34 tis Kč. 

 

Výkaz zisků a ztrát 

 Zde je uveden podrobný plán provozních nákladů a provozních výnosů v prvním roce 

podnikání. 

 

Výnosy 

Optimistická varianta počítá s tím, že se v prvním roce podaří získat 0,067% poptávky 

po rybách v Moravskoslezském kraji. Pokud podnikatel vychází z předpokladu, že 

v Moravskoslezském kraji podle českého statistického úřadu žije 1 244 837 je obyvatel 

a průměrně každý zkonzumuje 5,5 kg rybího masa za rok. Tak se v Moravskoslezském kraji 

zkonzumuje 6 846 603 Kg ryb za rok. Získaný podíl na trhu 0,067% tedy odpovídá 2000 Kg. 

Pokud toto číslo přepočítáme na měsíc, získáme asi 166 Kg ryb za měsíc. Na základě odhadu 

majitele, 95% objednávek bude norský losos celý kuchaný, jehož průměrná prodejní cena 

během celého roku bude 215 Kč za kilogram. I přesto, že v nabídce jsou jiné druhy ryb za 

rozdílné ceny. Jako průměrná cena za jeden prodaný kilogram ryb bude bráno právě těchto 

215 Kč. (ČSÚ, online, 2013) 

Tab. 4.5 Provozní výnosy 

Výnosy: Měsíční: Roční: 

Prodej ryb a plodů moře 35 833 Kč 430 000 Kč 
 

 Roční předpokládané výnosy byly stanoveny na 430 000 Kč v prvním roce podnikání. 
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Náklady 

Hlavním a zajisté také největším výdajem bude nákup čerstvých ryb od polského 

dodavatele. Opět tak jako v předešlé kapitole o příjmech budeme počítat s průměrnou cenou 

za 1 kg čerstvého norského lososa celého, kuchaného. Jelikož se ceny v průběhu celého roku 

mění, budeme kalkulovat s cenou průměrnou tedy 110 Kč za kilogram. 

Tab. 4.6 Provozní náklady 

Náklady: Měsiční: Roční: 

Nákup zboží 18 333 Kč 220 000 Kč 

PHM 2 000 Kč 24 000 Kč 

Internet 500 Kč 6 000 Kč 

Telefon 1 000 Kč 12 000 Kč 

Pronájem skladu 150 Kč 1 800 Kč 

Účetní 800 Kč 9 600 Kč 

Chladící dodávka 1 500 Kč 18 000 Kč 

Ostatní náklady 1 000 Kč 12 000 Kč 

Celkem: 25 283 Kč 303 400 Kč 

 

Předpokládaný odhad nákladů na nákup jednoho kilogramu je 110 Kč. Při měsíčním 

nákupu 166 kg se jedná o 18 333 Kč měsíčně, celkem tedy 220 000 Kč za nákup zboží ročně. 

Další provozní náklady jsou pohonné hmoty na 12 měsíců, které činí 24000 Kč. Důležitým 

nákladem je pronájem prostor ve specializovaném skladu schváleném a podléhající normám 

veterinární správy. Tento sklad bude využíván dva dny v měsíci, přičemž jednodenní 

pronájem potřebného prostoru v tomto skladu činní 75 Kč. Služby osobního účetního 800 Kč 

za měsíc, celkem za rok tedy 9600 Kč. Pronájem chladícího dodávkového automobilu 

jedenkrát za měsíc na jeden den 1500 Kč. Do ostatních nákladů jsou zahrnuty veškeré drobné 

výdeje, jako je například balné. Z toho vyplývá, že měsíční náklady činní celkem 25 283 Kč. 
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Tab. 4.7 Výkaz zisků a ztrát 

Provozní náklady: Provozní výnosy: 

Nákup zboží 220 000 Kč Prodej ryb a plodů moře 430 000 Kč 

PHM 24 000 Kč     

Internet 6 000 Kč     

Telefón 12 000 Kč     

Pronájem skladu 1 800 Kč     

Účetní 9 600 Kč     

Chladící dodávka 18 000 Kč     

Ostatní náklady 12 000 Kč     

Celkem: 303 400 Kč Celkem: 430 000 Kč 

 

Z výkazu zisků a ztrát vyplývá, že firma již v prvním roce podnikání dosáhne větších 

výnosů než nákladů. Vzhledem k předpokladu exponenciálního růstu získaného podílu na trhu 

se předpokládá v dalších letech výrazné zvýšení výnosů a s nimi přímo spojenými růst 

nákladů. 

Hrubý a čistý zisk 

Tab. 4.8 Výpočet čistého zisku 

Provozní výnosy: 430 000 Kč 

Provozní náklady: 303 400 Kč 

Hrubý zisk: 126 600 Kč 

Daň z příjmu FO: 18 990 Kč 

Čistý zisk: 107 610 Kč 

 

V prvním roce podnikání bude dosaženo hrubého zisku 126 600 Kč, vyplývajícího 

z rozdílu mezi provozními náklady a provozním ziskem. Po odečtení daně z příjmu fyzických 

osob bude čistý zisk 107 610 Kč za první rok podnikání. Jelikož Ondřej Vala je stále 
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studentem a živnost bude vedlejší činností, nekalkulujeme se zdravotním a sociálním 

pojištěním. 

Bez těchto bodů mu nebude udělena státní veterinární inspekcí registrace obchodníka 

s živočišnými produkty, které musejí být přepravovány v ochranném teplotním režimu. 
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5. Návrhy a doporučení 

V první řadě je nutné využít současné situace na regionálním trhu, kdy tyto nabízené 

služby chybí a produkty nabízené neodpovídají kvalitě a čerstvosti, které může dosáhnout 

firma Království ryb. Jelikož poptávka po těchto produktech každoročně stoupá, měl by se 

podnikatel zaměřit na zaujetí těchto nových potenciálních zákazníků formou reklamy 

a propagace svých produktů a výhodami s nimi spojenými.  

Dodržení nastavené kvality sortimentu a služeb může vnést dobré povědomí u široké 

veřejnosti. Správným krokem se zdá být varianta průnikové cenové strategie s nastavením 

nízké ceny srovnatelné s konkurencí a výrazně převyšovat konkurenci kvalitou.  

Velký důraz by měl být směřován na marketing a propagaci dané společnosti. 

Reklama by měla být srozumitelná pro širokou veřejnost a jednoduchým způsobem 

vyzdvihovat pozitivní důsledky stravování mořský ryb a plodů moře, ale pouze patřičné 

kvality, které se nedostává u mraženého zboží. V dnešní době je potřeba využít internetových 

stránek a sociálních sítí. Sociální síť Facebook je jednoduchou a efektivní formou neplacené 

reklamy, kde si firma může vytvořit svou vlastní stránku popisující charakter společnosti a její 

nabízené produkty, tuto stránku dále doporučovat konkrétním uživatelům nebo si zaplatit 

propagaci této společnosti Výhodou pro uživatele odebírající novinky této stránky je jejich 

nepřetržitý přehled o aktuálních informacích a změnách dané společnosti. Také využití 

placené či neplacené formy propagace u známých online vyhledávačů, může výrazně 

napomoci při proniknutí na trh. Možnost nastavení více klíčových slov pro zobrazení stránek 

této společnosti co nejvýše v seznamu doporučených webových stránek.  

Majitel by měl aplikovat své znalosti v oboru a přistupovat k zákazníkům odlišným 

způsobem než konkurenční podniky, jelikož je schopen detailně popsat a vysvětlit veškeré 

informace potřebné pro spokojenost zákazníka. Zaměřit se na eliminaci případných rizik a tím 

zajištění prvotřídní kvality zboží a služeb jím nabízených.  

Riziko spojené s využíváním jediného dodavatele je velice nevýhodné. Tento 

dodavatel z jakýchkoliv důvodů nemusí být v dané situaci schopen splnit požadavky na 

objednávku zboží, které si koncoví zákazníci objednali skrze tuto společnost. Řešením je 

nalezení dalších typologicky podobných dodavatelů splňujících potřebné normy pro 

obchodování v rámci Evropské unie a svou kvalitou jsou srovnatelní se stávajícím 
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dodavatelem. Vyjednávání s novým dodavatelem je ovšem velice časově náročné, proto by 

tento proces měl započít co nejdříve je to možné. 

Firma by měla začít využívat cizí zdroje, zejména k nákupu potřebného sortimentu. 

Není potřeba mít na bankovním účtu neustále uložené finance potřebné k nákupu, ale využít 

je jiným způsobem nebo investovat do reklamy. 

Pro rozšíření oblasti působení by bylo potřeba vybudování dalšího distribučního 

střediska v jiném kraji. Například v olomouckém kraji, který je demograficky také výhodný 

pro obchodování a distribuci. Zde by bylo zapotřebí vybudovat patřičné skladovací 

a kancelářské prostory. 

Jelikož 95 % poptávky tvoří Norský losos je zde riziko náhlého i postupného poklesu 

poptávky po této rybě, což by mělo za následek obrovský propad v celkovém objemu 

produkce této firmy. Podpora prodeje zbylého sortimentu v nabídce tohoto podniku by mohla 

diverzifikovat již zmíněné riziko. Vytvářením speciálních nabídek, akčních cen a promo akcí 

se jednorázově zvýší poptávka po tomto vedlejším sortimentu. Leták speciální nabídky 

obsažen v příloze. 

S navyšováním objemu produkce je spojené riziko s nutností najmutí zaměstnanců, 

pořízení dalšího chladícího vozu. Realizace kamenného obchodu pro rychlejší a stálejší odbyt 

zboží. S tím spojené komplikace při nedodržení minimální trvanlivosti a následné zvýšení 

ztrát. Kamenný obchod může oslovit širší pole zákazníků vyžadujících okamžitou dostupnost 

vybraného sortimentu. 
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6. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo sestavení podnikatelského plánu pro společnost 

Království ryb, která se bude zabývat prodejem mořských ryb a plodů moře 

v Moravskoslezském kraji a jeho blízkém okolí. Tento podnikatelský plán slouží k interním 

účelům této společnosti. Práce má ukázat realizovatelnost tohoto podniku tak, aby postupně 

vykazoval zisk.   

V praktické části bakalářské práce je krátká prezentace podniku. Dále je zpracován 

podnikatelský plán společnosti Království ryb. Úvodem podnikatelského plánu je titulní 

strana, zobrazující základní údaje jako je sídlo firmy, právní formu podnikání, účel podnikání, 

webové stránky, kontakty, logo a slogan společnosti. Exekutivní souhrn stručně vystihuje celé 

podnikání a jeho potenciál. Je to jedna z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu, která 

slouží možným investorům k zhodnocení, zda dále pročítat tento podnikatelský plán. 

Pomocí analýzy okolí jsme vymezili makroprostředí a Mikroprostředí. PEST analýza 

makroprostředí charakterizovala vlivy jednotlivých politických, demografických, 

technologických, ekonomických a sociálních faktorů na tuto společnost při jejím založení. 

Zpracováním SWOT analýzy mikroprostředí podniku Království ryb jsme dospěli k převaze 

silných stránek nad slabými i převaze příležitostí nad hrozbami. Bezesporu nejsilnější 

stránkou této společnosti je kvalita nabízeného sortimentu, která v dané oblasti podnikání na 

trhu není. Služby poskytované touto firmou jsou pro koncové zákazníky prozatím 

nedosažitelné na aktuálním trhu dané oblasti. Následná analýza silných a slabých stránek 

ukázala směr této společnosti ke zkvalitnění všeobecného zdraví obyvatelstva. Analýza 

příležitostí a hrozeb nastínila potenciál společnosti a její obrovské možnosti rozvoje tohoto 

podnikání několika různými směry. Analýza odvětvového prostředí charakterizovala 

zákazníky a jejich priority v této oblasti, dodavatele, který je pouze jediný pro danou firmu. 

Dále konkurenci, která není schopna vyprodukovat kvalitnější produkty ani patřičné služby, 

ať už pro obyčejné zákazníky nebo restaurační zařízení. 

Marketingový plán detailně popsal nabízené produkty, jejich původ, velikosti a typy 

zboží, které je nabízeno a další které budou nabízeny v průběhu podnikání. Cena produktů je 

určována pohybem sezonních cen nákupu zboží a nastavená pro dostupnost obyčejným lidem. 

Dále propagace a distribuce zboží detailně popsána od chvíle objednání si sortimentu 

koncovým zákazníkem, přes vyexpedování od chovatelů k dodavateli a následně ke 
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společnosti Království ryb, která zboží doručí na přání zákazníka na vybrané místo ve 

vybraný čas. 

V poslední části podnikatelského plánu je finanční analýza zobrazující počáteční 

rozvahu s rozdělením vloženého vlastního kapitálu majitele společnosti. Výkaz zisků a ztrát 

zobrazuje provozní náklady a provozní výnosy za měsíc a za první rok podnikání. 

Předpokládaný čistý zisk po prvním roce podnikání je 107 610 Kč, vzhledem k minimální 

počáteční investici 100 000 Kč a prognózou exponenciálního růstu podílu se jeví podnikání 

jako realizovatelné, provozuschopné a s velkým potenciálem. 

Podnikatelský plán jasně ukázal, že podnikatel Ondřej Vala smýšlí velmi rozumně 

a vědom si svých rizik je přesvědčen založit tuto společnost, která má velké předpoklady 

k úspěchu v daném oboru podnikání. Díky výsledkům práce se může Ondřej Vala vyvarovat 

případných chyb při vzniku a chodu podniku. 
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