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Abstrakt 

 Cílem práce je zjistit, zda podnikatelský záměr otevření módního krejčovství 

paní MgA. Lenky Chrobokové, je reálný a tento druh podniku bude sám sobě 

soběstačným. K ověření podnikatelského záměru jsme zvolili postup dle studie 

proveditelnosti. V bakalářské práci jsou uvedeny teoretické metody, které jsme použili 

a aplikovali pro socio-demografickou, konkurenční a finanční analýzu.  Klíčové 

analýzy a informace jsou k závěru uvedeny v shrnutí, kde jsme přidali i doporučení 

pro budoucí možnosti podniku. Závěr práce je pak orientován na celkové zhodnocení 

práce a výsledné zhodnocení módního průmyslu u nás.  

 

Abstract 

 The aim of the thesis is to find out if the business plan of opening MgA. Lenka 

Chrobokova dressmaking saloon is real and this kind of business is going to be 

selfsuficient. To approve this type of business plan we have chosen the feasibility 

study. The bachelor thesis includes theoretical methods that were used and applied for 

social-demographic, competition and financial analysis. The key analyses and 

information are stated in the conclusion. The recommendation for future enterprise 

opportunities were also mentioned. The conclusion is than focused on the complete 

thesis assessment and resulting dressmaking industry appreciation in the Czech 

Republic. 
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1. Úvod 

   Práce v textilním a oděvním průmyslu v naší zemi vždy patřila mezi ta tradiční 

řemesla. Ať už se jednalo o menší krejčovské práce nebo vytváření luxusnějších módních 

kousků pro českou smetánku. Toto řemeslo však díky poválečnému režimu zcela vymizelo a 

pro Českou republiku byla typická masová spotřebitelská výroba, která náklady na šití oděvů 

tlačila dolů. Českému oděvnímu průmyslu nepomohl ani rozvíjející se globální trend, kdy 

k nám začaly dovážet oblečení firmy, které mají své výrobní továrny v asijských zemích. 

Pomocí bakalářské práce se budeme snažit tento názor na masovou konzumaci oblečení 

změnit a vynést do popředí naše tkz. zlaté české ručičky.  

 

 Bakalářská práce je psaná podle teoretického konceptu studie proveditelnosti. V práci 

jsme se snažili udržet jasnou, přehlednou a logicky navazující strukturu.  

 Bakalářská práce je rozvržena do 6 kapitol včetně samotného úvodu. V druhé kapitole 

je popsáno vymezení teoretický metod, které jsme zvolili pro zpracování bakalářské práce. 

Třetí kapitola pak obsahuje samotné představení podnikatelského záměru paní Lenky 

Chrobokové, její životopis a tvorbu a trend módy v České republice. Čtvrtá kapitola je 

aplikační, tam jsme všechny teoretické metody převedli do praxe a reality. Pátá kapitola je 

shrnutí a doporučení pro módní krejčovství a poté následuje samotný závěr bakalářské práce.  

   

 Bakalářská práce má primárně sloužit jako podklad pro paní Lenku Chrobokovou, 

která je vystudovaná módní designérka, a která by do budoucnosti uvažovala o otevření si 

vlastního módního salónu. Práce proto byla často konzultována s paní Lenkou a upravena, 

nejen po finanční stránce, podle jejich zkušeností z praxe a přání do budoucna.    

 Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat současnou situaci na regionálním trhu 

Ostravy a zjistit z hlediska konkurence, poptávky aj. zda je zde možnost pro vstup 

zakázkového módního krejčovství. S ohledem na cíle bakalářské práce si můžeme položit dvě 

základní otázky, které se jejím zpracováním pokusíme zodpovědět. 

 

Může být projekt soběstačný a dlouhodobě prosperující? 

 

Je v Ostravě poptávka po luxusnějším zboží – respektive po ručně šitých 

svatebních/společenských šatech na míru? 
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2. Teoretické vymezení metod 

2.1 Podstata podnikání 

2.1.1 Podnikatel 

 Podnikatel, neboli [entrepreneur], pochází z historického hlediska z francouzštiny. Ve 

středověku toto označení označovalo prostředníka nebo zprostředkovatele. Byl to na svou 

dobu opis reality toho, co podnikatelé opravdu dělali. Postupně se podnikatelské aktivity 

rozšiřovaly a docházelo zde i přijímání určitého rizika, aby došel úspěchu svého podnikání 

(Veber & Srpová, 2012).   

 Vymezení podnikatele máme v dnešní době dané zákonem. Pro obecnou definici se 

můžeme podívat do občanského zákoníku do § 420 odst. 1 „Kdo samostatně vykonává na 

vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této 

činnosti za podnikatele.“ Dále náš právní řád uvádí i další podmínky, jež osoba, která se cítí 

být podnikatelem, musí splňovat. Dle § 421 občanského zákoníku je to zapsání v obchodním 

rejstříku, pokud to stanový zákon o veřejných rejstřících, a dále pak že osoba, která je 

podnikatel má živnostenské nebo jiné oprávnění podle příslušného zákona. 

2.1.2 Živnost - živnostník 

 Podnikatelské zaměření je krejčovství – módní šití, a proto je nutné, aby osoba 

podnikatele měla živnostenské oprávnění. Živnost je samostatně definovaná v § 2 

živnostenského zákona jako „soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.“ 

 Zákon dále uvádí, že živnost může provozovat fyzická i právnická osoba, jež má 

bydliště/sídlo na území České republiky. Všeobecnými podmínkami pro udělení živnosti jsou 

dle § 6 živnostenského zákona: plná svéprávnost a bezúhonnost. Zvláštními podmínkami se 

blíže zabývá §7 živnostenského zákona, v našem případě z něj vyplývá jenom odborná 

znalost v daném oboru. 

 Dle živnostenského zákona nás § 25 odst. 2. odkazuje na přílohu č. 4., která obsahuje 

seznam živností volných. S ohledem na zaměření podnikatelského záměru spadáme pod bod 

67.: Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling.  
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2.1.3 Podnikání 

 Pojem podnikání se také historicky vyvíjel. Vedle již zmíněného evropského pojetí 

podnikatele a jeho aktiv je zde i ekvivalent angloamerický. V této kultuře je podnikání, neboli 

business plán ve významu jako jsou: obchodování, účelová a zisková aktivita jak uvádí Veber 

(2012). 

 Slovy zákona je definice podnikání shodná s definicí podnikatele a to dle § 420 

občanského zákoníku. Proto se musíme obrátit na další odbornou literaturu, která uvádí 

několik definic pojmu podnikání. Hisrich (1996) uvádí, že je „podnikání – proces vytváření 

čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, 

přebírání doprovodných finančních, psychologických a společenských rizik a získávání 

výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení.“ 

 Veber (2012) uvádí, že podnikání je v poslední době v našem slovníku velice 

zdomácnělo, ale jeho interpretace není až tak jednoduchá. Existuje několik pojetí: 

• Ekonomické  - jedná se o zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit, aby se 

zvýšila původní hodnota podniku. Jedná se o dynamický proces. 

• Psychologické – zde se projevují naše lidské pudy a osobnost každého člověka v tom, 

že každý potřebuje něco mít, vlastnit nebo získat. Dosáhnout svých stanovených cílů, 

vyzkoušet nové věci a plnit si svá přání. Podnikání je pro nás způsob seberealizace.  

• Sociologické – má dopad na všechny zainteresované osoby v podnikání. Je to přínos 

blahobytu, dokonalé využití zdrojů, snížení nezaměstnanosti apod. 

• Právnické – je definováno občanským zákoníkem, jak jsme již výše zmiňovali, ale 

jeho upřesnění je i v dalších zákonech. 

 Podle výše zmíněných definic a s přihlédnutím ke všem jednotlivým pojetím, má 

podnikání jisté rysy, kterými jsou: cílevědomá činnost, iniciativa a kreativní přístup, 

organizování a řízení transformačních procesů, praktický přínos, užitek a přidanou hodnotu, 

převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, opakování a cyklický proces (Veber & Srpová, 

2012). 

2.1.4 Podnik 

 Po právní stránce může mít podnik mnoho podob, ale vždy by měl odpovídat 

charakteru výroby a služeb a především by měl podléhat představám podnikatele. Literatura 

má i pro podnik hned několik definic. Wöhe (1995) definuje „podnik jako plánovitě 
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organizovanou hospodářskou jednotku, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky a služby.“ 

Jiná definice podle Synka (2011, s. 20) hledí na podnik „jako kombinaci výrobních činitelů, 

s jejíž pomocí chtějí vlastníci podniku dosáhnout konkrétních cílů.“ 

 Za základní definici by se dalo považovat definování podniku jako soubor hmotných, 

osobních a nehmotných složek podnikání. Pod hmotnou složkou lze zařadit dopravní 

prostředky, nemovitosti, technologie, materiál, zboží aj. Nehmotnou složku pak tvoří patenty, 

licence, softwary a jiné výzkumy. Poslední osobní složka je tvořena zaměstnanci, jejich 

kvalifikací, dovedností, kvalitou managementu apod. (Synek, 2011) 

 Jiná literatura uvádí, že je několik výkladů podle závislých hledisek. V nejobecnějším 

pojetí jde o subjekt, ve kterém se ze vstupů stávají výstupy. Rozšířenější pojetí hledí na 

podnik jako soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot, které jsou pro 

podnikatele klíčové k jeho podnikání. Podnikem se i podle práva rozumí každý subjekt, který 

vykonává nějakou hospodářskou činnost, nehledě na jeho právní formu (jako je tomu 

v případě řemeslníků, různých sdružení aj.), (Veber & Srpová, 2012). 

 Závěrem by se patřilo dodat, že literatura i praxe uvádí tři základní výrobní faktory, na 

kterých podnik stojí a je na nich závislý pro svou realizaci předmětu činnosti podniku. Jsou 

zde zařazeny práce, investiční majetek a materiál. Jako dalším, čtvrtým dispozitivním 

faktorem, by se dalo uvést řízení podniku (Synek, 2011).   

2.1.5 Podnikatelský záměr a plán 

 Bakalářská práce se nazývá – Studie proveditelnosti, která se většinou zabývá realizací 

podnikatelského záměru, a my si myslíme, že by bylo vhodné představit i tento pojem.  

 Podnikatelský záměr je ve výsledku nápad, myšlenka, nějaký koncept toho, co by 

chtěl podnikatel dělat, kde by to chtěl dělat a pro koho by to chtěl dělat. Převážně se jedná o 

založení nového podniku, nějakou inovaci výrobku či novou technologii aj. Podnikatel má 

v hlavě celou řadu nápadů na produkty, jejich prezentaci i případnou reklamu, ale při velkém 

množství těchto nápadů či myšlenek se může stát, že na něco zapomene nebo si nebude chtít 

přiznat některé negativní dopady. Zde odborníci i literatura radí, aby se takovýto 

podnikatelský záměr nezhroutil, aby si podnikatel vytvořil podnikatelský plán (Contrust 

Group s.r.o., 2013). 

 Podnikatelský plán je písemně zpracovaný dokument, který zpracuje většinou 

podnikatel sám, případně si jej nechá zpracovat firmou nebo jinou osobou, kterou si 

podnikatel najme. Podnikatelský plán by měl v sobě zahrnovat všechny podstatné faktory, jak 
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z vnějšího tak i vnitřních prostředí, které by mohlo ovlivnit samotné zahájení podnikatelské 

činnosti nebo následný samotný chod podnikání (Veber & Srpová, 2012).  

 Podnikatelský plán je takovou kuchařkou pro podnikatele, která je strukturovaná a 

logicky na sebe navazující. Podstatou plánu je dostat všechny myšlenky podnikatele na papír 

a snažit se je sepsat do konkrétní podoby a to s výhledem do budoucna. Podnikatelský plán 

tedy můžeme vidět jako nástroj pro řízení a realizaci našeho nápadu, abychom se mohli 

přesvědčit, že naše budoucí podnikání má reálný základ a šanci na úspěch. (Janišová & 

Křivánek, 2013) 

 Podnikatelský plán je převáženě interním dokumentem pro podnikatele, který může 

být i několikrát měněn a doplňován. Dalšími subjekty, kteří by si mohli tento plán vyžádat 

jsou banky, investoři nebo partneři v podnikání (Finch, 2013); (Stokes & Wilson,, 2010).  

 Podnikatelský plán by měl být zpracován s ohledem na obecně platné zásady, hlavně 

z důvodu přesné formulace nejen pro podnikatele a i již výše zmíněné další subjekty. Z toho 

důvodu by měl být podnikatelský plán srozumitelný, logický, uváženě stručný, pravdivý a 

reálný a nakonec by měl respektovat rizika, vzhledem k tomu, že se jedná o plán do budoucna 

(Veber & Srpová, 2012). 

 Formální stránka podnikatelského plánu není nikde pevně daná a tak si každý 

podnikatel může zvolit, jakou variantu z které literatury nebo webu upřednostní. Podle Vebera 

(2012) může mít podnikatelský plán následující strukturu: „obsah, shrnutí, popis 

podnikatelské činnosti, všeobecný popis firmy, klíčové osobnosti, produkty, potenciální trhy, 

okolí firmy a konkurence, prodej, výroba, personální otázky, finanční plán, rizika 

podnikatelského plánu, příloha.“   

2.2 Studie proveditelnosti 

 Bakalářská práce obsahuje studii proveditelnosti podnikatelského záměru, z tohoto 

důvodu je nezbytné, abychom uvedli co si pod tímto souslovím představit a k čemu se vlastně 

studie proveditelnosti využívá. 

 Studie proveditelnosti (dále jen SP) je známá spíše pod názvem technicko-ekonomická 

studie projektu, nebo podle anglického názvu feasibility study. Cílem této studie je co nejvíce 

detailně zpracovat jednotlivé části projektu tak, aby nám celková studie předložila všechny 

podstatné informace pro hodnocení projektu a jeho případnou realizaci.  

 SP by měla obsahovat podle Fotra (2005) 2 klíčové aspekty. Prvním aspektem je již 

zmiňované tvůrčí myšlení a variabilita přístupů. Oba tyto postoje je nutno brát v úvahu během 

každé fáze SP. Podnikatel musí brát zřetel i na respektování reálných finančních a časových 
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prostředků a hledat i jiné varianty, které stejně vedou k jeho cíli. Druhým aspektem je těsná 

závislost jednotlivých složek SP. Zde nás Fotr (2005) nabádá, abychom měli pro sestavení SP 

dostatek informací, jelikož samotná příprava SP je „iterační proces postupného zpřesňování 

jejich jednotlivých prvků s mnoha zpětnými vazbami.“ (Fotr & Souček, 2005) 

2.2.1 Využití studie proveditelnosti 

 Téma bakalářské práce je studie proveditelnosti založení módního krejčovství. S paní 

Lenkou Chrobokovou, pro kterou je tato studie prováděna, jsme se dohodly, že by se v  

krejčovství mohla částečně specializovat na šití svatebních šatů. 

 Samotná práce obsahuje popis konkurence na daném trhu se šitím šatů na míru a 

slouží k posouzení, zda je šance na realizaci tak specifické služby pro širší klientelu. 

 Práce obsahuje i finanční ukazatele (NPV, bod zvratu, dobu návratnosti a index 

rentability), které ve výsledku pomohou paní Chrobokové pomoci s rozhodováním, zda daný 

projekt uskutečnit, modifikovat pro menší výrobu nebo úplně zavrhnout.  

2.2.2 Postup studie proveditelnosti 

 Pro SP jsme se rozhodli pro sběr vhodných dat prostřednictvím dotazníku. Dále jsme 

uplatnily vlastní zkušenosti v daném oboru a příhodné články z internetových zdrojů. Analýza 

takto získaných informací bude pro nás klíčová převážně v určení poptávky a specifikace po 

daném produktu. 

 Základním kamenem SP jsou diskuze a konzultace s paní Lenkou Chrobokovou, pro 

kterou je tato SP vytvářena. Na základě této SP by měla dojít k rozhodnutí, jestli je zde 

možnost otevření si vlastního módního salónu za ziskových okolností. 

2.2.3 Obsah studie proveditelnosti   

 Náplň studie proveditelnosti se může velice lišit, vzhledem k tomu, že se jedná o SP 

určitého podnikatele se zájmem na jeho podniku; vizi; myšlenky či nápadu. Pomocí 

internetových zdrojů zde dohledat spoustu metodik, jak sestavit konkrétní SP pro dané 

odvětví. Bohužel jsou tyto metodiky zaměřené na podniky a projekty, jež ve větší míře 

souvisejí s vládním veřejným sektorem (MF ČR, MV ČR, MMR ČR, aj.) nebo ROP, které se 

snaží o regionální růst.  

 Bakalářská práce je zaměřená na soukromý sektor, převážně na živnostenské 

podnikání a proto si myslíme, že vhodnou náplní této studie je osnova, jež uvádí ve své 

publikaci Fotr (2005): 
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• analýza trhu a marketingová strategie, 

• popis technologie a velikost výrobní jednotky, 

• materiálové vstupy a energie, 

• umístění výrobní jednotky, 

• pracovní síly (lidské zdroje), 

• organizace a řízení, 

• finanční analýza a hodnocení, 

• analýza rizik, 

• plán realizace. 

(Fotr & Souček, 2005)  

 

 S ohledem na vlastní stanovené cíle a samotné zpracování BP jsme si vytvořili vlastní 

osnovu SP, kterou budeme aplikovat a blíže si jí rozebereme v 4. kapitole BP. Osnova je 

tvořena následovně:  

• analýza trhu, poptávky, konkurence a prostředí podniku; 

• marketingová strategie a marketingový mix; 

• organizace řízení a lidské zdroje; 

• technologie a materiál; 

• finanční analýza  

• zhodnocení projektu pomocí finančních ukazatelů; 

• rizika prostředí; 

• realizace podniku. 

(vlastní zdroj , 2016) 

 

2.3  Analýza trhu, poptávky a konkurence 

2.3.1 Analýza trhu a poptávky 

 Jak uvádí Srpová (2011) „při realizaci podnikatelského plánu můžeme uspět pouze 

tehdy, když bude existovat trh, který bude mít zájem o naše produkty, popř. jejich inovace. 

Úspěšné zavedení nových produktů dokonce často předpokládá trh s velkým růstovým 

potenciálem a odpovídající velikostí.“ 

 Prokázání potenciálního trhu je důležité, a to pro rozhodování jak investora, tak 

případných společníků. Z toho důvodu se dělá důkladná analýza daného oboru, která má 
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zajistit potřebné údaje, jako jsou: velikosti trhu, obvyklá oborová výnosnost, bariéry vstupu na 

trh či o potencionálních zákaznících. Pro podrobnější analýzu se potencionální trh dělí na dvě 

zkoumaná odvětví a to celkový trh a cílový trh. 

 Celkový trh, který obsahuje informace o všech reálných i alternativních využitích 

daného produktu, není pro BP až tak podstatný, proto jej nebudeme popisovat. Důležitější je 

pro BP cílový trh a převážně obsahuje popis zákazníků, kteří mají z produktu značný užitek, 

mají k němu snadný přístup nebo jsou ochotni za něj zaplatit (Srpová & Svobodová, 

Podnikatelský plán a strategie, 2011). 

 Správná analýza cílového trhu je klíčová pro podnikatelský plán, aby zde nedošlo 

k zbytečnému přecenění nebo nadcenění produktu. Je proto důležité si vymezit a popsat 

základní znaky cílového trhu, které nám pomohou se přizpůsobit potřebám zákazníka.  

 I když by chtěl podnikatel svým produktem uspokojit co největší počet zákazníků, 

neměl by výrobek přizpůsobovat jen pro jednoho zákazníka, jak hovoří Srpová (2011). Cílem 

našeho podnikání je ovšem módní krejčovství, takže v našem případě se bude většinou jednat 

o absolutní přizpůsobení se danému zákazníkovi a snaha o správné ušití jeho přání.  

 Přestože máme velice specifický produkt, můžeme se i nadále držet teorie a trh tzn. 

segmentovat podle kritérii, jež uvádí ve své publikaci Srpová (2011): 

• velikost segmentu; 

• růst segmentu; 

• možnost vymezit se vůči konkurenčním produktům; 

• dosažitelnost zákazníka; 

• shoda produktu a potřeby;   

• síla konkurence. 

(Srpová & Svobodová, 2011) 

2.3.2 Analýza konkurence 

 Často se o konkurenci na daném trhu vůbec neví a proto je nutné při zpracování SP 

provést důkladnou analýzu konkurence. Když si podnikatel myslí, že na cílovém trhu nemá 

konkurenci, mýlí se. V dnešní technologicky moderní době může existovat několik subjektů, 

které mohou vytvářet velice podobný produkt, nebo jej vhodně nahradit jiným, levnějším 

produktem. SP by měla obsahovat obecnou analýzu možných konkurentů, a v určitém 

segmentu i podrobnější analýzu (Srpová & Svobodová, 2011). 
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 Získat informace o konkurenci je velice klíčové, jelikož díky těmto poznatkům se 

podnik může snažit o odlišení a reagovat jak na aktivity konkurentů, tak na reakce zákazníků. 

Veber (2012) ve své publikaci uvádí několik základních otázek a zdrojů, jak zjistit potřebné 

informace konkurence na trhu.  

 Analýza konkurence je tedy proces, kterým se zjišťují klíčoví konkurenti. U těchto 

konkurentů se dále musí zhodnotit jejich cíle, strategie, silné a slabé stránky a zjistit případné 

typické reakce na trhu. Dále je důležité si uvědomit, které podniky můžeme konkurenčně 

ohrozit, a kterým se raději v konkurenčním boji vyhnout. (Kotler, Wong, Saunders, & 

Armstrong, 2007)     

 Snižování ceny je mylně vykládáno jako boj s konkurencí. Jenže díky snižování ceny 

dojde akorát ke snížení zisku podniku. Zadobrý boj s konkurencí se dá označit, inovace, něco 

nového, jedinečný přístup nebo jen postupná snaha o odlišení se. Podnikatel by neměl 

zapomínat, že při konkurenčním boji se nejedná jen o zákazníka, ale také o dodavatele, pověst 

podniku, spokojenost zaměstnanců, o udržení své pozice na trhu, již získané nebo budoucí 

obchodně-partnerské vztahy a mnoho dalších (Veber & Srpová, 2012). 

 Podnik by měl při analýze konkurence brát v potaz jak potencionální tak i nepřímou 

konkurenci na trhu. Najít správnou míru v hledání a kontrole konkurence je také velice 

vhodné. Některé podniky si hlídají konkurenci až příliš, že ve výsledku kopírují její kroky, 

ideální postoj ke konkurenci by měl spočívat v jejím sledování a snahou získat proti nim 

konkurenční výhodu – ať již cenovou nebo jen pomocí přidané hodnoty. Pro dobrý podnik je 

prioritou i hlídání si budoucí konkurence, která by na trh mohl přinést substitut našeho 

produktu. (Blažková, 2007)  

 

Realizace konkurenční analýzy 

 Jedná se o identifikaci vhodných konkurentů a vyhodnocení jejich potencionální 

hrozby pro náš podnik. V tomto důsledku se provede zhodnocení jednotlivých faktorů a 

případná reakce na trh a zvolení vhodné strategie. (Blažková, 2007) 

 Samotná analýza vybrané konkurence je prováděna pomocí sběru dat z dostupných 

internetových zdrojů, v zájmu zachování spolehlivosti a legality. Z důvodů heterogenní 

výroby jsme vybrali 2 subjekty z každého odvětví našeho podnikatelského záměru. V případě 

zakázkového šití svatebních šatů se jedná o podniky: Móda Jenny a Julie Fashion. V případě 

šití společenských šatů se jedná o podniky: Sharon Style Ostrava a Balumi. 

 Popis výše zmiňovaných subjektů bude uveden v kapitole 4.1.2 Analýza konkurence. 

V této části SP budou subjekty blíže popsány z hlediska svého působení na trhu (životnost 
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podniku, specifikace produkt). Tato specifikace však slouží pouze k určení konkurence na 

trhu a konkurence ohledně produktu. Cenová konkurence se blíže určit nedá, jelikož většina 

salónů ceny neuvádí, vzhledem k rozmanitosti jednotlivých šatů a jejich materiálovému 

složení.  

2.4 Analýza prostředí podniku 

Analýza okolí je jedním ze základních fází strategické analýzy. Sedláčková (2006) 

dále uvádí kromě analýzy okolí také analýzu vnitřních zdrojů a schopností. Samotná analýza 

okolí se zabývá potřebným rozborem, identifikací faktorů okolí podniku a jejich vzájemnými 

vazbami, a to jak na makroekonomické úrovni, tak na úrovni mikroekonomické. Tyto faktory 

ovlivňují samotnou pozici podniku a vytvářejí jeho možné příležitosti a také nás upozorňují i 

na případné hrozby z okolí.  

S postupným rozvojem vědy, techniky, komunikace, informačních systémů, 

infrastruktury aj. se význam okolí pro podniky v jednotlivých odvětvích podstatně rozšířil. 

Díky tomuto je svět propojen a jakékoliv změny v různých sférách ekonomického dění či 

různých částí světa na sebe působí a velmi rychle se promítají do celkového dění. 

Samotná analýza by se proto neměla zajímat jen základními faktory, které uvádí 

literatura, jimiž jsou: ekonomický, politický, technologický a sociokulturní. Sedláčková 

(2006) upozorňuje i na nově vzniklé faktory, kterým by se měla věnovat pozornost, a to: 

demografický, právní, ekologický, sociální, vědecko-technický apod. 

Vzhledem k tomu, že naše odvětví je velice specifické – módní krejčovství a vzhledem 

k našemu Ostravskému regiónu (bonitně slabšímu), to není úplně typický podnikatelský 

záměr, považujeme za nutné uvést zejména analýzy sociokulturní, technologické (nové 

materiály a zpracování) a ekonomické. Móda majoritně podléhá jiným vlivům, mezi které 

politika nepatří. (Sedláčková & Buchta, 2006)    

2.4.1 Analýzy makrookolí  

2.4.1.1 Analýza PEST 

Jak jsme si již uváděli, jedná se o analýzu makro-ekonomického prostředí. Její název je 

odvozen od prvních písmen jejich základních faktorů, které mohou podnik nyní nebo 

v budoucnosti nějak ovlivňovat. Těmito faktory/prostředími jsou: P politicko-právní, E 

ekonomické, S sociální a T technologické. Níže se jimi budeme zabývat podrobněji (Karlíček 

& kol., 2013).  
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Cílem analýzy je vypracovat seznam faktorů, které jsou pro náš podnik klíčovými a které 

by nás mohly ovlivnit. Pro každého podnikatele, ať živnostníka nebo majitele společnosti, 

jsou klíčové jiné faktory a je velice důležité, aby je daný subjekt uměl rozlišit a dokázal na ně 

patřičně reagovat. Jak literatura uvádí, je důležité znát historický i současný trend v dané 

oblasti. I díky těmto poznatkům můžeme snáze odhadnout budoucí vývoj v odvětví a připravit 

se na případné následky. 

Jak jsme již zmiňovali výše, nyní si popíšeme základní faktory PEST analýzy (obr. 2.1): 

a) Politicko – právní prostředí je založeno na společenském systému, který je vytvářen a 

regulován politickou mocí, která vytváří příslušnou legislativu. Tím se vytváří právní 

rámec, který je pro všechny podnikatele stejný. Zahrnují se zde nejen práva 

podnikatele stanovené zákonem, ale i jeho povinnosti nebo k tuzemské politice, ale i 

k politice EU aj. 

b) Ekonomické prostředí vyplývá z ekonomického prostředí země a hospodářské 

politiky státu. Základními faktory jsou: tempo růstu ekonomiky, vývoj HDP, 

nezaměstnanost, inflace, úroveň příjmů a výdajů státního rozpočtu apod. (Srpová & 

kol., 2010). 

c) Sociální prostředí obsahuje převážně demografické údaje, jež jsou odrazem spojitosti 

života obyvatelstva a jeho struktury. Důležitý je také životní styl obyvatelstva, jejich 

náboženství, vzdělanost a s postupem času i etickými podmínky života. Tento faktor 

prodělává neustálý vývoj a jeho poznání vede k získání zákazníka před konkurencí. 

d) Technologické prostředí se zabývá inovací, novými trendy, popřípadě patenty a 

přístupy v daném podniku. Pomocí inovace a modernizace dochází i k menším 

negativním dopadům na životní prostředí. Do tohoto prostředí se dá zahrnout i 

moderní technologie jako je IT komunikace (Sedláčková & Buchta, 2006).  
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Obr. 2.1: PEST analýza  

(Šuléř, Košťan, & Bělohlávek, 2006) 

 

 Dnešní moderní pohled na ekonomii nám nabízí tuto analýzu rozšířit i o další 

prostředí, kterým je legislativní a ekologické. Tato analýza se následně označuje PESTLE. 

Další modifikací je také analýza SLEPT, která navíc obsahuje legislativní prostředí, nebo 

analýza STEEPLE, která má navíc etický faktor. Další možný faktor, který by mohl hrát 

důležitou roli pro podnikatele, by byl faktor geografický (Value Based Management.net, 

2016). 

2.4.1.2 Metoda 4C 

   Správný manažer by se měl zabývat také správnou volbou strategie firmy/podniku, 

která jeho podnik dovede k vytýčeným cílům. Zde se nejvíce uplatní situační analýza, jež je 

orientována na makroprostředí podniku. V námi zvoleném případě můžeme využít metodu 

4C, jež nám pomůže analyzovat vnější prostředí a podmínky, které budou tvořit jeden 

z podkladů rozhodování o tom, zda vůbec podnik otevřít, popřípadě jak se bránit konkurenci a 

čím nejlépe přitáhnout zákazníka. 



 

 Metoda 4C je odvozena od prvních písmen anglických faktor

pomáhají. Jsou jimi: costumer 

competitors – konkurence. 

 I zde můžeme najít př

jako celku zahrnuje námi výše zmi

která se hojně používala v dob

(Jakubíková, Strategický marketing: Strategie a trendy, 2008)

2.4.1.3 SWOT analýza 

 SWOT analýza je ekonomická metoda, kterou v

v Kalifornii vymyslel Albert 

s marketingovou činností a strategickým

 Jedná se o analýzu, která kombinuje analýzu jak interní

název - SWOT analýza (obr. 2.2) 

znázorňují základní prvky zkoumané

• S = strengths – silné stránky

• W = weaknesses – slabé stránky

• O = opportunities – příležitosti, možnosti

• T = threats – hrozby 

(Blažková, 2007) 

 

Obr. 2.2: Rozdělení analýzy SWOT 

 (Media guru, 2016) 

 

Metoda 4C je odvozena od prvních písmen anglických faktorů, které nám v

pomáhají. Jsou jimi: costumer – zákazník; country – národní specifikace; cost 

žeme najít případné modifikace této metody, a to metodu 5C, která v

jako celku zahrnuje námi výše zmiňovanou analýzu PEST. Dalším příklade je metoda 7C, 

době internacionalizace a globálního růstu podnik

(Jakubíková, Strategický marketing: Strategie a trendy, 2008) 

SWOT analýza je ekonomická metoda, kterou v šedesátých letech 20. století 

Kalifornii vymyslel Albert Humphrey a která se nejčastěji uvádí v

inností a strategickým řízením marketingu. (Minton, 2010)

Jedná se o analýzu, která kombinuje analýzu jak interního, tak externí

(obr. 2.2) - je odvozen od prvních písmen anglických názv

ují základní prvky zkoumané ve výše uvedených prostředích, a jsou jimi

silné stránky 

slabé stránky 

příležitosti, možnosti 

lení analýzy SWOT  
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ů, které nám v analýze 

národní specifikace; cost – náklady a 

ípadné modifikace této metody, a to metodu 5C, která v sobě 

říklade je metoda 7C, 

ůstu podniků na trhu 

šedesátých letech 20. století 

ji uvádí v souvislosti 

(Minton, 2010) 

tak externího prostředí. Její 

anglických názvů, jež 

edích, a jsou jimi:  
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 Při sestavování analýzy Srpová (2011) uvádí, že je vhodné pro každou výše zmíněnou 

kategorii vybrat základních 5 oblastí, které jsou pro podnik klíčovými. Při tomto sestavování 

může dojít i k propojení různých oblastí či nalezení jejich jiné substituce. Srpová (2011) ve 

své publikaci uvádí i následný postup zápisu do matice a její vyhodnocení na příkladu 

Rodinného pivovaru Bernard, a.s. (Srpová & Svobodová, 2011). 

 SWOT analýza – neboli analýza silných a slabých stránek je metoda velice 

subjektivního a statického hodnocení. (Jakubíková, Strategický marketing: Strategie a trendy, 

2008) Tyto faktory jsou v ekonomii považovány za nevýhodu, ale pro vytvoření samotného 

konceptu začínajícího podniku je dle našich názorů velice přínosná. Osoba manažera si 

pomocí ní může uvědomit, kde chybuje a naopak, ve kterých svých dovednostech vyniká. 

Podmínkou dle našeho mínění je i to, aby manažer případnou analýzu dělal kriticky jak ke 

svému podniku, tak i k sobě samotnému.  

2.4.2 Analýza mikrookolí 

 „Mikrookolí bezprostředně obklopuje podnik,“ říká Dedouchová (2001). Jedná se o 

okolní podniky, které si vzájemně konkurují ale i o další subjekty, které na podnik 

bezprostředně působí, jakož jsou dodavatelé, zákazníci, další možné substituty apod. 

K dosažení prosperity podniku je nutný jeho soulad s daným okolím. Proto bychom se měli 

soustředit na následující hlediska: 

• struktura odvětví (monopol, oligopol, konkurence) 

• trendy v odvětví 

• míra ziskovosti dosahovaného v odvětví 

• klíčové faktory způsobující změny v odvětví (sezónnost, legislativa, suroviny, 

citlivost na změnu sazby, technologické inovace, inovace aj.) 

 (Dedouchová, 2001)  

2.5 Ukazatele pro hodnocení projektu 

 V následující podkapitole se budeme zabývat finančními ukazateli, kteří jsou pro 

podnikatele hlavním měřítkem úspěšnosti zamýšleného projektu. V BP se budeme zabývat 

primárně čistou současnou hodnotou a dobou návratnosti. Následně se budeme zabývat i 

bodem zvratu a indexem ziskovosti a rentability. 
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2.5.1 Čistá současná hodnota 

 NPV je zkratka, která je uznávaná v celém ekonomickém odvětví a je obrazem 

anglického znění čisté současné hodnoty, což je net present value. NPV je tedy finanční 

veličina, jejíž základní výhodou je, že bere v úvahu celou dobu životnosti investice a 

respektuje časovou hodnotu peněz, pomocí diskontování. 

    vzorec č. 1: ��� = ∑
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 Vzorec NPV lze vyložit jako suma všech období, kdy finanční tok (neboli cash- flow, 

dále jen CF) v daném období t. Ve vzorci je t obdobím od 0 do n roků. Diskontní sazba je 

značena r a KV je hodnota kapitálového výdaje neboli investice. Obecně se uvádí, že je 

projekt pro investora výhodný, pokud NPV vychází větší než 0 (Smejkal & Rais, 2013).  

 

2.5.2 Doba návratnosti 

 „Doba návratnosti je doba, potřebná pro úhradu celkových investičních nákladů 

projektu jeho čistými výnosy.“ Tuto definici uvádí ve své publikaci Smejkal (2013). Investor 

by se měl rozhodovat podle nejkratší doby návratnosti projektu. Doba návratnosti nám tedy 

ukazuje, za jak dlouhou dobu se peněžní příjmy investice vyrovnají počátečnímu 

kapitálovému výdaji, čili hodnotě dané investice do projektu vložené (Radová, 2011). 

    vzorec č. 2: �� =
��
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 Výklad vzorce pro dobu návratnosti je podíl celkové investice k průměru 

diskontovaných finančním peněžním tokům – neboli ØFCF. 

2.5.3 Bod zvratu 

 Bod zvratu je stav, kdy se tržby rovnají celkovým nákladům T=N. Literatura uvádí i 

jiná označení pro bod zvratu, jimiž jsou: kritický bod rentability, bod krytí nákladů, bod zisku 

či mrtvý bod. Označení pro finanční počty je pro bod zvratu zkratka BZ (Synek, 2011). 

 BZ můžeme dovodit hned z několika vzorců, příkladem může být následující: 

    vzorec č. 3: �	�  =
��

	!"#�$
 

BZ nebo q; počet vyrobených a prodaných výrobků je rovno podílu celkových fixních 

nákladů a rozdílu ceny výrobku a variabilních nákladů na jednotku. 
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 Vzhledem k tomu, že módní salón bude mít heterogenní produktovou výrobu, nemůže 

výše zmíněný vzorec aplikovat. Pro BP může použít modifikovaný model, jež je matematicky 

odvozen od bodu zvratu v sortimentní výrobě a to následně: 

              vzorec č. 4: %&'�( = 	
��


"��
   

      kdy vzorec č. 5: *+ = 	
#�

(
 

 Vzorec č. 4 nám udává kritické tržby při nulovém zisku. FN jsou již zmiňované fixní 

náklady a výraz 1-vn nám označuje haléřový příspěvek z 1 Kč tržeb na úhradu FN a tvorbu 

zisku. (Mruzková, 2014) 

2.5.4 Index ziskovosti  

 Index ziskovosti neboli profitability index (dále jen PI) je dalším relativním měřítkem 

pro rozhodování investora. Počítá se jako poměr přínosů a počátečních kapitálových výdajů: 

 Investice je pro investora doporučitelná v případě, že je větší nebo rovná 1. Tento 

požadavek má přímou souvislost s nezáporným NPV, které jsme si představili výše. Hodnota 

PI, která mnohonásobně převyšuje 1 je pro investora více lukrativní a znamená větší 

ekonomickou výhodnost. 

 Další výhodou ukazatele PI je, že dokáže mezi sebou porovnávat více projektů 

s různými počátečními kapitálovými výdaji. Díky tomu bývá často doplněn k výpočtům NPV 

a je jedním z klíčových prvků pro rozhodování investora (Scholleová, 2012). Výklad vzorce 

je velice jednoduchý, jedná se o podíl NPV k investici vložené. 

    vzorec č. 6: �, =
∑ ����
-
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2.6 Marketingová strategie a marketingový mix 

2.6.1 Marketingová strategie 

 Vhodná volba marketingové strategie se začne projevovat v okamžiku, kdy má 

investor co možná nejvíce informací o projektu. Výběr vhodné strategie začíná určovat směr 

chodu podniku k dosažení stanovených cílů podnikatele. Marketingová strategie v sobě 

zahrnuje různé metody a postupy, jak k vytýčeným cílům dospět. 

 Marketingová strategie by měla být v souladu s politikou podniku a měla by plně 

respektovat cíle podniku, které se s její pomocí lépe formují a určují. Marketingová strategie 
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je výsledkem komplexní analýzy okolí, konkurence, poptávky, ale i silných a slabých stránek 

podniku. Všechny tyto komponenty jsme si již výše představili.  

 Ke strategickým marketingovým rozhodnutím patří: 

• volba trhu a jejich částí; 

• volba způsobu stimulace trhu; 

• určení pozice vůči konkurenci; 

• rozhodnutí o eventuálních aliancích s konkurenty. 

(Jakubíková, 2013) 

2.6.2 Marketingový mix 

 Jedná se o soubor marketingových proměnných, které jsou tvořeny proto, aby se 

výstup z podniku co nejvíce shodoval s potřebami a cíli trhu, na který podnik míří. I z tohoto 

důvodu se uvádí, že tvorba marketingového mixu je zcela v kompetenci daného podniku 

(Stokes & Wilson,, 2010).  

 Literatura uvádí několik definic marketingového mixu, které se do jisté míry mohou 

lišit. Dle Jakubíkové (2013) „marketingový mix spolu s výběrem segmentů a cílových trhů 

vytvářejí marketingovou strategii firmy.“ Další definice, například dle Schoella (1988) vidí 

marketingový mix jako soubor nástrojů, které vedou k cíli na daném trhu. Další definice uvádí 

marketingový mix jež je orientován na mikrookolí nebo na prostředí uvnitř podniku. 

  Pojem marketingového mixu poprvé použil Neil H. Borden, americký profesor na 

Harvardské univerzitě, který uvedl klasickou podobu marketingového mixu a to 4P je dle 

Jakubíkové (2013): 

• produkt (product) – jedná se o označení a specifikaci produktu a dále o jeho vlastnosti 

z pohledu zákazníka, jako jsou kvalita, spolehlivost, design, záruka, servis aj. Zahrnuje 

zde fyzické předměty, služby, organizace i myšlenky; 

• cena, kontraktační podmínka (price) – jedná se o cenu produktu a jednotlivé ceny za 

služby s produktem spojené, případně i směnu. Můžeme zde zařadit i cenovou politiku 

podniku; 

• distribuce, umístění (place) – zde se uvádí distribuce od výrobce k zákazníkovi, ať už 

přímo ve výrobně podniku nebo prostřednictvím logistických služeb. Jedná se tedy o 

veškeré služby, které předají produkt zákazníkovi; 
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• marketingová komunikace (promotion) – jedná se zde o propagaci produktu. Zde 

spadá jak samotná komunikace se zákazníkem, tak i komunikace s trhem za účelem 

přesvědčit je ke koupi produktu. 

 (Kotler, Wong, Saunders, & Armstrong, 2007) 

 

 S postupem času, ekonomického vývoje a světového myšlení se začalo objevovat i 

několik dalších modifikací marketingového mixu. Jedna z nich je podoba marketingového 

mixu 7P, kde se navíc objevují prvky: politics (politicko – společenské rozhodnutí), public 

opinion (veřejné mínění) a people (lidské zdroje).  

 Další přípustnou variantou související s rozvojem řízení vztahů se zákazníkem je 

marketingový mix 4C, jež představuje: customer (zákazník), cost (náklady na zákazníka), 

convenience (pohodlná dostupnost) a communications (komunikace), (Srpová & kol., 2010). 

 Poslední příklad modifikace, který bych uvedla je ukázka marketingové mixu, který 

užívá firma Coca-Cola a to úprava 4A: awareness (povědomí), availability (místní 

dostupnost), affordability (cenová dostupnost) a acceptability (přijatelnost), (Havlíček & 

Kašík, 2005).  

2.7 Finanční analýza a plán 

2.7.1 Finanční plán 

 Pomocí finančního plánu se podnikatelskému plánu dostává i finanční číselná podoba, 

jež je ve výsledku pro každého podnikatele klíčovým faktorem pro rozhodnutí. Finanční plán 

nám ukazuje reálný stav z hlediska ekonomického. Jako dobrý finanční podklad by měly být 

součástí finančního plánu plány nákladů a výnosů, plán peněžních toků, vypočteny finanční 

ukazatele, které jsme zmiňovali výše a popřípadě i hodnocení dané investice a plán 

financování do budoucna aj. 

 V neposlední řadě si podnikatel musí uvědomit, že v případě začínajícího podnikání 

potřebujeme prostředky na získání určitého vybavení, peníze na administrativní poplatky či 

nájem a vedlejší služby s pronájmem prostor či vlastními prostory spojené (Srpová & 

Svobodová, 2011). 

2.7.2 Plán výnosů a příjmů 

 Výsledkem podnikání za určité období v peněžní hodnotě jsou výnosy. Pro SP bude 

vhodné počítat obecně s obdobím jednoho roku. Z hlediska účetnictví je vhodné, aby se 
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rozlišovalo mezi výnosy a příjmy. Příjmy jsou totiž skutečné částky, které podnik obdrží za 

svou službu.  

 Pro náš podnikatelský záměr je to velmi důležité rozlišovat, jelikož jednou z možností 

je, že paní Chroboková bude zajišťovat pro zákazníka materiál, ale platbu, v podobě jejich 

čistých příjmů, dostane až mnohem později, pokud nebude se zákazníkem domluveno jinak. 

 Proto jsme se rozhodli na tomto místě zmínit následující příklady, kterými si ukážeme 

souvislost mezi příjmy a výnosy: 

• tržby za prodej výrobků a služeb – souvisí přímo s příjmy; pokud není uhrazeno 

v hotovosti, přemění se tržby na pohledávku a až poté na peníze; 

• případně jiné provozní výnosy; 

• finanční výnosy, které jsou realizovatelné z příjmů kapitálových investic, vkladů, 

nákupů a prodeje produktů na trhu; 

• mimořádné výnosy – různé náhrady škod, případně prodej hmotného a 

nehmotného investičního majetku. 

(Srpová & Svobodová, 2011)  

2.7.3 Plán nákladů a výdajů 

 Z hlediska účetního jsou náklad a výdaj rozdílné položky. Nákladem se rozumí 

spotřeba prostředků, jež jsou potřeby k výrobě, oceněné v penězích. Naopak výdaj je běžný 

úbytek peněz podniku a ne vždy musí znamenat pro podnik tvorbu nějaké hodnoty. Pro 

efektivní řízení podniku se musíme zabývat i strukturou nákladů, které můžeme sledovat dle 

Srpové (2011) podle: 

• druhu – příkladem mohou být materiálové, energetické, mzdové aj., můžeme je využít 

při porovnání s konkurencí; 

• účelu – pro výpočet a kontrolu kalkulací; 

• činností – jedná se o provozní, finanční, materiálové aj.; 

• závislosti na změnách objemu výroby – jedná se o variabilní a fixní náklady. 

(Srpová & Svobodová, 2011) 

 Vzhledem k tomu, že v SP jsme již výše zmínili bod zvratu, bylo by vhodné představit 

i náklady, které nám umožňují tento BZ vypočítat. Jedná se o: 

• variabilní náklady – náklady, které se mění s objemem výroby, ať se jedná o spotřebu 

energie, mezd nebo materiálů apod.; 
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• fixní náklady – jedná se do určité doby o neměnné náklady, které v sobě zahrnují 

odpisy, pojištění, případné drobné poplatky. V případě větší investice nebo nečekané 

situace může docházet i ke změně fixních nákladů, vždy ale skokově. 

(Srpová & Svobodová, 2011) 

2.7.4 Plán peněžních toků 

 Peněžní toky, které jsme již zmiňovali výše, se označují cash flow – CF a jsou pro nás 

výsledkem předpokládaných příjmů a výdajů podniku. Srpová (2011) uvádí, že podle 

náročnosti podnikání by měl být plán podrobněji zpracován v minimálním rozsahu 6 měsíců. 

 Vzhledem k tomu, že paní Chroboková již nějaké spokojené zákazníky má, můžeme 

předpokládat, že i během prvních měsíců bude podnik mít nějaké příjmy. Proto v SP bude 

zahrnut nejen souhrn výdajů a příjmů, ale i jiné účetní ukazatele, které jsme specifikovali 

blíže v podkapitole 2. 5. Ukazatele pro hodnocení podniku.  
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3 Představení podnikatelského záměru 

3.1 Aktuální stav módního krejčovství v ČR 

 Móda je v České republice brána různorodě. Někteří lidé se o ni zajímají, někteří ji 

nesnášejí a některým je to jedno. Pro všechny tyto lidi je však jedno společné módní označení 

– jedná se o spotřebitele. Tento spotřebitelský jev si neseme jako národ již od dob socialismu, 

kdy v našich zemích byla masová výroba pro většinu zákazníků. Žádné rozdíly ani kvalita.  

 Bohužel pro dnešní dobu, některým zákazníkům toto přemýšlení zůstalo. Dívají se na 

módu jako na věc, které nerozumí a vůbec si nedokáží představit, že by nějaké módní 

oblečení mělo pro ně působit jako přidaná hodnota jejich života (Institut pro digitální 

ekonomiku, 2014).  

 Celý náš módní trh je velice zkreslený. Lidé se totiž nezajímají moc o kvalitu a střih, 

ale spíše o to, jak co nejrychleji nakoupit a v tom nejlepším případě ještě za co nejlevněji. 

Tomuto přístupu nahrávala i dovážená móda z Číny. V dnešní době se náklady na práci 

zvedly i tam a proto nejčastěji na oblečení můžeme vidět „made in Thaiwan“ nebo další 

podobné asijské země (Institutu pro digitální ekonomii, 2014), které stlačily náklady na ušití 

šatů na minimum. 

 Aktuální pozice začínajících zakázkových/módních krejčovství je dle výše zmíněných 

informací tristní. Východiskem z tohoto nízkonákladového kruhu je uvědomění si, že 

zakázková/designová móda není jen o oblečení, ale jedná se o sdělení pro okolí.  

 Lidé by si měli uvědomit, že módní návrhářství je práce jako kterákoliv jiná, která 

sebou nese i další náklady, které nejsou na první pohled vidět a měli by se snažit začít brát 

módu jako business. Vždyť v dnešním světě nic není zadarmo. Zárukou jim může být kvalitní 

zpracování, nejen samotného modelu, ale také jakost látek. V menších módních salónech se 

zákazník nemusí cítit jako davový konzument, ale může se těšit na osobní přístup. Posledním 

faktorem, který by mohl přesvědčit zákazníky, aby dali šanci zakázkové módě je i fakt, že 

budou nosit jedinečné, originální věci, které mohou plně vystihovat jejich osobnost.       

3.1.1 Životopis paní MgA. Lenky Chrobokové 

 Paní MgA Lenka Chroboková se narodila v Ostravě dne 7. 5. 1987. Již od základní 

školy své vzdělání orientovala na módní a návrhářskou dráhu. Střední soukromou školu 

uměleckoprůmyslovou vystudovala ve Frýdku – Místku, obor byl zaměřen na modelářství a 

návrhářství oděvů. Poté nastoupila na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně – Multimedia a 

design, zaměřeno na design oděvů kde úspěšně ukončila nejdříve bakalářský program a 
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následně zakončení magisterského programu MgA. Nyní paní Lenka pracuje ve společnosti 

TONAK a.s. jako vedoucí oddělení designu, výtvarník oděvů. 

 Svou vlastní tvůrčí činnost zahájila již v roce 2006 a pokračuje v ní dodnes. Příkladem 

bych ráda uvedla její spolupráci se značkou GOBI či butikem MONA. Dále paní Chroboková 

navrhla a realizovala filmové a reklamní kostýmy, šaty pro Miss Academia a také 

spolupracovala se svatebním studiem Krásno v Ostravě. Zajímavostí je, že se paní 

Chroboková věnuje také realizaci krojů pro folklorní soubory v Moravskoslezském kraji. 

 Během studií se paní Chroboková zapojila a byla finalistkou Brillance fashion talent 

Bratislava (Diva.sk, 2011) a v roce 2012 se stala vítězkou grantu na výstavu v rámci festivalu 

umění NEU/NOW life in Porto.  

 Od roku 2008 se snaží o prezentaci své vlastní tvorby pomocí kolektivních přehlídek, 

jimiž v minulosti byly například přehlídky v project CzechSlovak, Figurama 2011 v Litomyšli 

nebo nejnovější přehlídka Budoucnost tradice, která probíhala v Mikulově. Další autorským 

počinem byla spolupráce na kolekci, jejíž výtěžek pak putoval na psí útulky (ZOOTMAG, 

2013).  

 Paní Chroboková má za sebou také samostatné autorské přehlídky, které se 

uskutečnily například v Cooltur Ostrava, Domě umění v Opavě nebo Brušperku. Ukázky 

práce paní Lenky Chrobokové můžete vidět v příloze č. 1 BP.  

3.2 Podstata podnikatelského záměru 

3.2.1 Popis projektu a služby 

 Samotná SP je podkladem pro podnikatelský záměr paní Lenky Chrobokové, která do 

budoucna uvažuje o tom, že by si zřídila módní salón, ve kterém by se převážně soustředila na 

originální šití šatů, svou návrhářskou činnost a dále pak na rozšíření svého jména, jako 

kvalitní značky v regionu, popřípadě v celé ČR.  

 Z našeho pohledu se může jevit, že podnikatelský záměr je založen na ekonomickém 

užitku získat zisk za předražené šaty. Opak je ale pravdou. Paní Lenka Chroboková má šití 

velice ráda a baví ji její profese. Ještě větší odměnou jsou pro ni pak nevěsty, kterým pomůže 

splnit jejich přání tím, že jim ušije vysněné svatební šaty. Užitek pro zákazníky je zde 

spatřován v uspokojení jejich sociálních, společenských a především vnitřních potřeb. Jelikož 

se jedná o službu, je zde i výše zmíněný ekonomický užitek.  

 Služby, které bude paní Lenka poskytovat, se budou specifikovat na svatební módu; 

čili svatební šaty, dále pak společenské šaty, šaty z originální tvorby návrhářky, popřípadě šití 
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a úprava krojů. Vzhledem k tomu, že se nám jedná o zviditelnění, dostání do povědomí název 

a značku návrhářky, nejsou případné úpravy šatů, zkracování a ostatní úpravy na místě.    

 Sama paní Lenka ale uvádí, že další z možností jak rozšířit nabídku spojenou s tak 

zvaným dnem „D“ pro nevěsty, by mohl být svatební styling.  

3.2.2 Průzkum  

 Pro bakalářskou práci je primární náš vlastní průzkum, který jsme prováděli formou 

dotazníku, který byl vytvořen přes internetový portál Survio.cz. Samotný dotazník byl tvořen 

15 otázkami, na které odpovědělo 100 respondentů. Žádný z dotazníků nebyl vyřazen a pro 

naše relevantní údaje tedy používáme vzorek 100 vyplněných dotazníků. Sběr dat probíhal 

necelých 14 dní, od 10. 8. 2016, převážně prostřednictvím sociálních sítí nebo odkazem na 

příslušné internetové stránky. Více jak polovina respondentů se pohybovala ve věkovém 

rozmezí 15-25 let, další početnou skupinou byly respondentky do 40 roku věku. Kompletní 

dotazník bude k nahlédnutí v příloze č. 2 této BP. 

 Další průzkum, který nám pomohl při stanovení analýzy trhu a poptávky vycházel ze 

Statistické ročenky českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu za rok 2014 

(Asociace textilního-oděvního-kožedělního půrmyslu, 2014). 

 V neposlední řadě se jedná o naše subjektivní poznatky v daném odvětví, které jsme 

buď zjišťovali nebo s nimi již máme nějakou praktickou zkušenost. 

3.2.3 Šití šatů na míru – nový trend v oblékání 

 Dnešní doba je v celku nakloněná svatebnímu businessu. I statistický úřad uvádí, že 

počet svateb se od roku 2013 stále zvyšuje (Český statistický úřad, 2016), a průměrný věk, 

kdy ženy uzavírají manželství, se posunul až na období kolem 30 roku věku nevěsty. Ženy 

mají v dnešní době na výběr hned z několika možností, jak si obstarat svatební šaty.  

a) Půjčovny šatů 

 S rostoucím trendem svatebních obřadů roste i nabídka svatebních salónů co se 

týká počtu svatebních šatů, dalších doplňků, popřípadě dalších služeb. Bohužel ne 

každá nevěsta si ve svatebním salónu může vybrat.  

 Představa svatebního salónu je, že si nevěsta zavolá a domluví termín, poté si 

na webových stránkách najde nějaké šaty, které by se jí střihem líbily, a doufá, že si je 

vyzkouší. Po příchodu do salónu zjistí, že stejně bude muset čekat a většinou šaty, 
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které si vybrala, jsou již zarezervované nebo jsou v jiných velikostech, než je její, 

anebo že dané šaty jsou ve skladu a ne na prodejně k zapůjčení. 

 Ve výsledku si nevěsta vyzkouší několik šatů, někdy ani ne zcela přesně 

zašněrovaných a buď si vybere, nebo jí tento půjčovací kolotoč bude čekat znovu. 

 V dnešní době se vyplatí chodit do salónu co nejdříve. Může se stát, že i když 

nevěsta přijde půl roku před svatbou, tak se může stát, že její vysněné šaty mohou být 

zabrány pro daný termín. Když už má nevěsta šaty zamluvené může si být jistá, že je 

na daný den bude mít, ale určitě nebude tou první, která v nich bude. Také se může 

stát, že předchozí nevěsta šaty nějak poničí a případné úpravy se již nemusí tolik líbit a 

představa o jedinečných šatech se rozplyne.  

 Některé salóny se však snaží, aby se nevěsty u nich cítili příjemně, a plně se 

jim věnují, dolaďují a snaží se jim nabídnout vše, na co si nevěsta vzpomene, není to 

však vždy pravidlem.  

b) Ušití šatů v zahraničí, případně koupě přes e-shop 

 Další možností, jak si obstarat svatební šaty je, si je nechat ušít přes svatební e-

shop. Tyto e-shopy jsou napojeny na různé svatební salóny ale nabízejí jinou službu. 

Nevěsta si vybere šaty, třeba i od zahraničních módních návrhářů, podle pokynů e-

shopu napíše své míry a čeká, až jí příslušné šaty budou doručeny domů. 

 Tento princip funguje i v Ostravě a je známo, že tyto šaty jsou šity v zahraničí, 

převážně v Číně. Tímto způsobem jsou náklady na ušití snižovány dolů a je velice 

zkreslená cenová konkurence na trhu se svatebními šaty. Často se také stává, že 

výsledné šaty nejsou podle představ nevěsty a přešití těchto šatů pak jejich cenu může 

až zdvojnásobit. 

 Pro nevěsty, které svatbu moc neřeší nebo mají ideální postavu, je zde i další 

možná varianta a to, koupení v obchodě nebo přes e-shop. 

c) Ušití šatů na míru 

 Poslední v dnešní době velice častou záležitostí je, že si nevěsty nechávají ušít 

šaty podle svých představ. Tím, že se nevěsty vdávají později, než tomu bylo 

v minulosti, mají hned několik výhod. Většinou již byly na několika událostech jak 

společenských, tak svatebních a přesně vědí, jaký střih jim sedí. Dále mají mnohem 

jasnější představu, jak by šaty měly vypadat a v neposlední řadě, mají i mnohem větší 

finanční možnosti. 
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4 Aplikace vybraných metod 

4.1 Analýza trhu, poptávky, konkurence a prostředí podniku 

4.1.1 PEST analýza 

 V praktické části SP jsme se rozhodli pro průzkum analýzy prostředí podniku pomocí 

metody PEST: 

• Politicko-právní faktor – mezi základní faktory, které mohou ovlivnit módní salón  

patří převážně legislativa v daném oboru. Nejedná se jen o podmínky šití a prodeje 

šatů, ale také podmínky stanovené živnostenským zákonem, dále pracovně-právní 

podmínky, a další povinnosti upravené zákonem. V případě politického faktoru může 

mít na salón vliv změna místního či krajského zastupitelstva města Ostravy a jejich 

případné úpravy místních vyhlášek v regionální politice. 

• Ekonomický faktor – v případě salónu nás bude nejvíce ovlivňovat úroková míra 

bankovních domů, vzhledem k tomu, že pro zahájení činnosti uvažujeme o cizím 

kapitálu v podobě úroku. Neměli bychom také zapomínat a zohlednit HDP a 

případnou inflaci.  

• Sociální faktor – jedná se o klíčový faktor pro chod salónu. Sociální povědomí, 

převážně pak životní styl budoucích zákaznic salónu může vytvořit poptávku. 

V opačném případě se může jednat o velmi originální tvorbu, ale vzhledem k příjmům 

obyvatelstva na Ostravsku nemusí docházet k velkému odbytu. V neposlední řadě zde 

může sehrát roli i faktor dosaženého vzdělání a věku. Zákaznice s vyšším vzděláním 

snáze pochopí hodnotu práce a materiálu a tudíž i výslednou cenu šatů. V případě 

věku pak starší ženy, které již pracují nebo navštěvují společenské události „ostravské 

smetánky“ si budou moc dovolit převážně ručně šité a originální šaty z módního 

salónu. 

• Technologický faktor – v případě paní Lenky lze technologický pokrok spatřovat 

pouze v nákupu lepších strojů. Její technickou předností je ve výsledku její know-how.  

Technologický faktor, který by tento trh mohl ovlivnit, by musel zasáhnout například 

revoluční vynález nějakého druhu látky. Negativní technologický faktor je pak pro 

salón vědomí, že existují již zaběhnuté firmy, které fungují na velkovýrobním šití. To 

znamená, že většina střihů projde již přednastaveným strojem a podíl ruční práce je 

pak minimální. Bohužel pro salón jsou náklady v tomto odvětví tlačeny na minimum.            
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 Výše uvedené faktory a jejich rozbor se dá stále považovat za obecný, ale 

vzhledem k našemu PZ (podnikatelský záměr) se budeme více věnovat socio-

demografickým faktorům a ekonomickým faktorům. 

 Mezi socio-demografické faktory určitě patří sňatečnost párů, průměrný věk 

ženících se párů, četnost svatebních měsíců a svateb v regiónu nebo také cenový 

odhad svatebních nákladů.    

a) Sňatkovost 

 Z hlediska zaměření módního salónu je nutné zmínit především tento faktor. 

Jedná se o sociální a demograficky laděný údaj, který my sami nemůžeme ovlivnit. 

V posledních dvou letech byla celkem zvyšující se tendence v počtu oddaných párů. 

V roce 2014 vstoupilo do manželství 45,6 tisíc párů (Český statistický úřad, 2015), 

následně pak v roce 2015 uzavřelo manželství 48,2 tisíce párů, nejvíce za posledních 

sedm let. (Český statistický úřad, 2016)  

 Z letošních údajů statistického úřadu je za první čtvrtletí sezdaných 3,3 tisíce 

párů, což je méně než v loňském roce (Český statistický úřad, 2016).  

 

b)  Průměrný věk ženících se párů a četnost měsíců 

 V roce 2014 dle statistik vstoupilo do prvního manželství 67,5% můžu a žen. 

Nejčastější věk ženicha byl kolem 29. roku života a u nevěst se jednalo o 27. rok 

života. (Český statistický úřad, 2015). 

 Rok 2015 byl svatebním rokem, do manželství vstoupily jak svobodní, 

rozvedení dokonce i ovdovělí. Věk novomanželů tady statistický úřad neuvádí (Český 

statistický úřad, 2016).   

 Během prvního čtvrtletí roku 2016 je průměrný věk novomanželů pro první 

manželství okolo 31 roku věku a pro druhá manželství pak u mužů kolem 50. a žen 45. 

roku (Český statistický úřad, 2016). 

c) Svatební měsíce a počet svateb v regionu 

 Nejvíc svateb během roku 2014 bylo uzavřených v průběhu měsíců srpna (8,8 

tisíc) a července (8,5 tisíc) (Český statistický úřad, 2015). Celkově bylo v našem 

regiónu Moravskoslezském uzavřeno 5 289 sňatků (Český statistický úřad, 2015).  
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 Také v roce 2015 bylo nejvíce svateb uzavřených během měsíců srpna a 

července a počet uzavřených sňatků v Moravskoslezském kraji nám stoupl na 5 541 

(Český statistický úřad, 2016). 

 Počet uzavřených sňatků pro první čtvrtletí roku 2016 je dle statistického úřadu 

pro Moravskoslezský kraj 377 (Český statistický úřad, 2016).  

d)  Svatební náklady 

 Průměrné svatební náklady nejdou spočítat a nejsou tudíž uváděny ani na 

stránkách statistického úřadu. Každá svatba má jiné náklady, a to z důvodu 

rozmanitosti a výjimečnosti každé svatby. Svatební rozpočet se totiž mění nejen podle 

počtu hostů ale také místa obřadu a hostiny, vybraného jídla, místa sezdání a mnoha 

jiných dalších věcí, které každý pár pro sebe pokládá za důležité, aby na vlastní svatbě 

měl.  

 Příkladem si můžeme vzít svatbu o 100 lidech, svatební obřad a veselí 

v pronajatém prostoru, živá hudba, jídlo, pití, květinová výzdoba a spousta dalších 

věcí se nám může promítnout až na 250 000,- Kč. Někteří novomanželé zase mají jen 

malou rodinu o 30 lidech, menší salónek, většinu si udělají sami (obstarání jídla, pití, 

zábavy) a svatební náklady dosahují 50-60 000,- Kč.  

4.1.2 Analýza trhu a poptávky 

 Textilní a oděvní průmysl se do roku 2008 vyvíjel velice příznivě. Bohužel ani tomuto 

odvětví se nevyhnulo období finanční krize a v letech 2010 až 2013 docházelo na tomto trhu 

k propadům a celkovému úbytku tržeb. V důsledku tohoto dění některé velké textilní 

společnosti ukončily svou činnost na trhu. Od roku 2014 dochází opět k růstu v daném 

odvětví.  

 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (dále jen „ATOK“) vydala 

statistickou ročenku, která zachycuje základní ekonomické ukazatele a produkci od roku 2004 

až po rok 2014. V této ročence se uvádí, že v roce 2014 byly roční tržby z prodeje v textilním 

a oděvních průmyslu ve výši zhruba 44 mil. Kč (obr. 4.1). Jedinou nevýhodou tohoto 

statického údaje je, že se pro zpracování této ročenky braly v úvahu jen údaje podniků, které 

mají 20 a více zaměstnanců. (Asociace textilního-oděvního-kožedělního půrmyslu, 2014). 
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Obr. 4.1: Tabulka ekonomických ukazatelů TOK průmyslu  

(Asociace textilního-oděvního-kožedělního půrmyslu, 2014) 

  

 Obecně můžeme tvrdit, že v posledních letech se začala velice často otvírat malá 

krejčovství, ať se jedná o speciální krejčovství nebo jen obyčejné úpravy oděvů. Podle 

psychologa Dalibora Špoka i statistiky poukazují na to, že větší šanci v úspěchu na trhu mají 

tradiční firmy podnikání, do kterého krejčovství rozhodně patří. (Špok, 2016)    

 Věci na míru začínají být velice žádané, i když zákazníci počítají s tím, že si za tak 

specifickou službu připlatí, cena za originální kousky se často vyšplhá až na dvojnásobek či 

trojnásobek než v obchodních centrech.  Tento rostoucí trend by se dal vykládat i v reakci na 

porevoluční dobu. Během socialismu byly drobní živnostníci a krejčovství zničena nebo 

velice poškozena, z toho důvodu se po roce 1989 propagovala klasická konfekce 

z obchodních domů. Zakázkové krejčovství a salóny se pomalu začaly zvedat ode dna a dnes 

můžeme pociťovat jejich postupný rozmach a růst. (E15, 2015) 

 Dle staršího průzkumu z roku 2003 zde byl velký problém s látkami, které nebyly 

k dostání a doba ušití jednotlivých produktů se tak protáhla až na týden. I přesto všechno stále 



 

více zákaznic navštěvovalo drobná zakázková krej

novém a chtěli se odlišit od ostatních.

 

Odhad poptávky 

   Pro stanovení odhadu poptávky budeme vycházet z

byla zaměřená na potřebu spole

respondentek potřebuje společ

Také se většina, odpovídající 70%, respondentek snaží chodit na spole

v jiných šatech. Tento údaj je zachycen na obr. 4.3

Obr. 4.2: Otázka z vlastního pr

 

vovalo drobná zakázková krejčovství, jelikož toužily po n

li se odlišit od ostatních. (iDnes.cz, 2003)  

Pro stanovení odhadu poptávky budeme vycházet z našeho průzkumu. Otázka, jež 

ebu společenských šatů, vyšla pro náš PZ velice kladn

ebuje společenské šaty zhruba 2-3x ročně jak můžeme vid

tšina, odpovídající 70%, respondentek snaží chodit na spole

Tento údaj je zachycen na obr. 4.3 níže v textu.  

Obr. 4.2: Otázka z vlastního průzkumu č. 9 
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toužily po něčem jiném, 

ůzkumu. Otázka, jež 

a pro náš PZ velice kladně, 42% 

žeme vidět na obr. 4.2. 

tšina, odpovídající 70%, respondentek snaží chodit na společenské události 

 



 

Obr. 4.3: Otázka z vlastního pr

 

 Z praxe však můžeme dovozovat, že ne na každé spole

společenské složení a tak mohou ženy jedny šaty použít i pro více 

během jedné sezóny.  

 Ohledně poptávky po originálním modelu

dotázaných respondentek jak m

projevilo zájem o módní návrhá

grafu níže (obr. 4.5). Co se tedy týká

přičinit vlastním prodejním a propaga

 Další průzkum se zabýval otázkou, jestli si již respondentky nechali n

pro naše odvětví také kladně

respondentek již má zkušenost s

respondentek by mělo o ušití šat

Obr. 4.3: Otázka z vlastního průzkumu č. 10 

žeme dovozovat, že ne na každé společenské události je stejné 

enské složení a tak mohou ženy jedny šaty použít i pro více společ

 poptávky po originálním modelu z vlastní výroby, projevilo zájem

jak můžeme vidět na obr. 4.4. Z celkového počtu 100 respondentek 

projevilo zájem o módní návrhářskou tvorbu jen 34% z dotázaných, jak m

grafu níže (obr. 4.5). Co se tedy týká prodeje vlastní módní kolekce, musela by se paní Lenka

init vlastním prodejním a propagačním duchem.  

se zabýval otázkou, jestli si již respondentky nechali n

tví také kladně. Dle grafu uvedeného níže (obr. 4.6) 

již má zkušenost s ušitím šatů a byly velice spokojeny a dalších 38 % 

o ušití šatů zájem. 
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enské události je stejné 

společenských událostí 

vlastní výroby, projevilo zájem až 80% 
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Obr. 4.4: Otázka z vlastního 

Obr. 4.5: Otázka z vlastního 

: Otázka z vlastního průzkumu č. 11 

: Otázka z vlastního průzkumu č. 7 
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Obr. 4.6: Otázka z vlastního pr

 Nejstěžejnější je pro nás zjišt

můžeme dovodit, že zhruba 38% respondentek by si nechaly ušít svatební šaty.

respondentek neví. Zde by se mohly uplatnit kladné reference a ukázky již provedených 

svatebních šatů paní Lenkou, které by mohly další procenta naklonit na naši poptá

stranu. 

Obr. 4.6: Otázka z vlastního průzkumu č. 12 

jší je pro nás zjištění poptávky po svatebních šatech (obr. 4.7)

žeme dovodit, že zhruba 38% respondentek by si nechaly ušít svatební šaty.

de by se mohly uplatnit kladné reference a ukázky již provedených 

 paní Lenkou, které by mohly další procenta naklonit na naši poptá
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(obr. 4.7). Z průzkumu 

žeme dovodit, že zhruba 38% respondentek by si nechaly ušít svatební šaty. Dalších 23 % 

de by se mohly uplatnit kladné reference a ukázky již provedených 

 paní Lenkou, které by mohly další procenta naklonit na naši poptávkovou 



 

Obr. 4.7: Otázka z vlastního pr

 Největším problémem však bude cenové ohodnocení. V

otázka zcela pochopena, ale z

ochotna dát za svatební šat

ohodnocena zhruba 5 000 – 

Vzhledem k praxi, kterou paní Lenka již má

respondentek nebude možné. Pan

měla být nastavena v průměru od 15

dojít k jeho následnému růstu.

Obr. 4.7: Otázka z vlastního průzkumu č. 14 

tším problémem však bude cenové ohodnocení. V našem prů

otázka zcela pochopena, ale z výsledných odpovědí můžeme vyvodit, že vě

ochotna dát za svatební šaty 5000,- Kč. Některé specifikovaly, že by m

 8 000,- Kč a k tomu ještě peníze za materiál

praxi, kterou paní Lenka již má, víme, že vyplnit cenová p

nebude možné. Paní Lenka z vlastní zkušenosti ví, že by cena svatebních šat

ěru od 15 000 - 20 000,-Kč, aby se módní salón uživil a mohlo 

ůstu. 
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našem průzkumu nebyla tato 

žeme vyvodit, že většina žen by byla 

které specifikovaly, že by měla být práce 

 peníze za materiál (viz. obr. 4.8). 

víme, že vyplnit cenová přání našich 

by cena svatebních šatů 

, aby se módní salón uživil a mohlo 



 

Obr. 4.8: Otázka z vlastního pr

   

4.1.3 Analýza konkurence 

 Z hlediska konkurenčního uvažování m

našeho podnikatelského záměr

 Jako nepřímou konkurenci s

salónech se šaty přímo nešijí, ale nev

na svatbu. V posledních letech však jednotlivé p

šaty, které by se nevěstě nejvíce líbily, jsou již zamluvené, nebo nejsou v

V případě, že uvažujeme o otev

svatebních salónů, které nám mohou odradit zákaznice, nebo naopak p

salóny jsou: 

• Svatební salón Top nev

• Svatební salón Belladona

• Svatební dům Angelika a svatební salón Scarlet

Obr. 4.8: Otázka z vlastního průzkumu č. 13 

 

čního uvažování můžeme vidět 2 klíčové oblasti

ěru se jedná o oblast přímé i částečně nepřímé konkurence. 

ímou konkurenci si můžeme uvést svatební salóny. V

ímo nešijí, ale nevěsty si je mohou také vyzkoušet a pop

posledních letech však jednotlivé půjčovné velice stoupá a také se 

ě nejvíce líbily, jsou již zamluvené, nebo nejsou v

, že uvažujeme o otevření podniku v centru města Ostravy je zde hned n

, které nám mohou odradit zákaznice, nebo naopak přilákat. P

Svatební salón Top nevěsta 

Svatební salón Belladona 

m Angelika a svatební salón Scarlet 
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ové oblasti. Z pohledu 

římé konkurence.  

žeme uvést svatební salóny. V těchto svatebních 

sty si je mohou také vyzkoušet a popřípadě rezervovat 

ovné velice stoupá a také se často stává, že 

 nejvíce líbily, jsou již zamluvené, nebo nejsou v její velikosti. 

sta Ostravy je zde hned několik 

řilákat. Předmětnými 
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• Svatební salón Paris 

• Svatební studio Audrey 

 Přímou konkurenci, v šití svatebních šatů, můžeme výrazně spatřovat asi ve dvou 

podnicích.  

 Móda Jenny 

 Jedná se o krejčovský salón, který se nachází v Ostravě – Petřkovicích a 

funguje již od roku 2003. Paní Jana Lančí, která je vedena jako kontaktní osoba má 

vystudovanou textilní Technickou univerzitu v Liberci v oboru oděvní designér. Salón 

se nespecifikuje pouze na svatební a společenské šaty. Svým zákazníkům nabízí také 

šití kůže na zakázku, šití uniforem a kostýmů, ale také šití a návrhy textilní bytové 

dekorace. (Móda Jenny, 2003) 

Julie Fashion 

 Jedná se o salón, který se nachází v městské části Ostrava – Zábřeh a který 

poskytuje svým zákaznicím jak klasickou půjčovnu svatebních šatů, tak také možnost 

ušití svatebních šatů. Salón má i velkou variabilitu vedlejších produktů, jako jsou 

bižuterie, šály, šátky, další ozdoby a také pánskou společenskou módu. (Julie fashion) 

 

 V oblasti šití společenských šatů se i na Ostravsku najde několik podniků, které 

bychom měli brát jako potencionální konkurenty.  

 

 Sharon Style Ostrava  

 Sharon Style Ostrava je druhou pobočkou Sharon Style s.r.o. Nachází se 

v Ostravě – Porubě a funguje v Ostravě od roku 2011. Salón funguje na principu 

zakázkového krejčovství jak pro dámy, tak pány. Ohledně dámské kolekce se pak 

jedná o společenské šaty nebo takzvanou business módu. V salónu také funguje 

půjčovna společenských šatů. (Sharon Style - zakázkové krejčovství, 2011) 

Balumi 

 Balumi s.r.o. je na trhu již od roku 2000 a má 2 pobočky. Jedna se nachází 

v Havířově a druhá v centru města Ostravy, v obchodním domě Laso. Tento salón má 

svou vlastní nabídku modelů a látek a na požádání zákaznic jim ušije převážně 

společenské šaty. Zákaznice však mají možnost jen z výběru předem daných modelů a 

látek. I přesto se společnost Balumi snaží o rozmanitost vzorů a látek pro každou 
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novou kolekci. V obchodním domě Laso salón také nabízí koupi vhodných doplňků. 

(Balumi , 2012) 

  

 Pro detailnější konkurenční analýzu by bylo vhodné zjistit i další, menší zakázková 

krejčovství, která se nacházejí na Ostravsku. Z důvodů časové a finanční náročnosti je však 

nemůžeme všechny vyhledat a popsat. V případě kladného posouzení SP by se měla udělat 

revize konkurenčního prostředí. V této revizi bychom se pak měli zaměřit na hodnocení 

zákazníků jednotlivých konkurentů, popřípadě zjistit jejich náklady a tržby a další specifické 

informace, lepé nám pomohou s vlastní tvorbou konkurenční strategie. (Blažková, 2007)  

 

4.2 Marketingová strategie a marketingový mix 

4.2.1 Propagace a strategie vstupu na trh 

 Primární snaha této SP je ukázat, zda je náš region připraven a ochoten platit za 

luxusnější zboží, v našem případě se jedná o originální tvorbu šatů, svatebních a 

společenských a zda je zde reálná šance podnikatele, aby se touto formou podnikání uživil. 

 Spolu s paní Lenkou jsme uvažovaly o možnostech reklamy jak pro budoucí módní 

salón, tak pro růst jejího jména. Základem, dle paní Lenky, jsou kladné reference klientek, 

kterým již paní Lenka šaty užila. Dále pak vidíme velký potenciál v sociálních sítích. Zde si 

lidé dnes a denně vyměňují názory, kontakty a mohlo by se jednat i o rozšíření mimo region. 

 Důležitým marketingovým tahem by mohly být takzvané citylight – měnící se 

reklamy, které se v Ostravě hojně vyskytují jak na náměstích, tak před nákupními centry nebo 

na některých zastávkách městské hromadné dopravy. Tento pronájem reklamních ploch by se 

mohl dělat 2x ročně, vždy před začátkem svatební a společenské sezóny, jako takové 

připomenutí měnících se módních trendů. 

 Posledním krokem by bylo zřízení webových stránek, kde by byl největší prostor 

věnován fotogalerie. Zde by byly fotky nejen samotných nevěst ale také návrhů oděvů paní 

Lenky, jako ochutnávka její tvůrčí činnosti.  

 

 Ohledně strategické doby vstupu na trh jsou zde 2 varianty. 1. varianta počítá 

s otevřením podniku během takzvané okurkové sezóny návrhářky. Je to doba podzimu, kdy je 

brzy na společenské šaty a ve většině případů již pozdě na svatební šaty. Otevření během této 

doby by dávalo možnost potencionálním zákaznicím, aby se rozkoukaly v podniku, zjistily 
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časovou náročnost jednotlivých modelů, popřípadě si samy vymyslely nějaký návrh nebo již 

nakoupily materiál.  

 2. varianta by zahrnovala otevření podniku zhruba po novém roce, takže začátkem 

měsíce ledna. V této době se již hlásí zákaznice na společenské šaty, které jsou určeny na 

plesy. Dále pak nastává měsíc březen, který je podle paní Lenky nejčastějším měsícem, kdy se 

začínají ozývat nevěsty. 

 S ohledem na praxi paní Lenky jsou obě varianty schůdné. Při variantě číslo 1 je zde i 

možnost vykoupení některých produktů ze samotné tvůrčí činnosti návrhářky. Jediným 

rizikem první varianty jsou finance, které se blíže rozebereme v části 4.5 Finanční analýza 

této SP.    

4.2.2 Marketingový mix podle 4P 

a. Produkt – product 

 Hlavní službou, kterou bude podnik nabízet, bude ušití svatebních šatů dle 

přání nevěsty. Přehled, kolik žen by si nechalo ušít svatební šaty, můžeme vidět níže 

na příslušném grafu (obr. 4.9). Zmiňovaná otázka byla použita v dotazníku, kterým 

jsme provedli vlastní průzkum k této SP. 



 

Obr. 4.9: Otázka z vlastního pr

 S ušitím svatebních šat

zákaznice může představit:

• první setkání a sd

• vytvoření návrhu svatebních šat

šatů by se nejvíce k

• měření zákaznice

• výběr materiálů

• samotné ušití šat

• zkoušky šatů 

• případné drobné úpravy

• možnost dopravy dom

 Sama paní Lenka 

přešívání již vzniklých šat

komponentů. V neposlední 

Obr. 4.9: Otázka z vlastního průzkumu č. 14 

ušitím svatebních šatů je spojený celkový servis pro nev

ředstavit: 

první setkání a sdělení základní informací ohledně svatby 

ení návrhu svatebních šatů spolu s doporučením, které materiál a st

 by se nejvíce k zákaznici hodil 

ení zákaznice 

r materiálů 

samotné ušití šatů 

ípadné drobné úpravy 

možnost dopravy domů 

Sama paní Lenka ví, že někdy nestačí jen jeden návrh, takže se m

ešívání již vzniklých šatů nebo různé úpravy délek či naopak p

neposlední řadě by existoval i další servis i po zakoupení šat
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 Dalšími komponenty podniku by bylo šití společenských šatů a oblečení 

vytvořené podle originálních návrhů samotné paní Lenky. Pro obě tyto varianty by 

platila stejná nabídka, jež je zmíněn výše.  

 V případě okurkové sezóny by byla možnost realizace, šití a úpravy krojů pro 

folklorní soubory. Paní Lenka již s některými v minulosti spolupracovala a já sama 

mám od paní Lenky ušitý slezský folklorní kroj. 

 S postupem času a možným rozšířením i o personální zastoupení, by se mohl 

k svatebním šatům nabízet i svatební styling pro nevěsty. Nejednalo by se o přípravu 

svatby na klíč, ale jen o nějakou částečnou výpomoc při výzdobě, organizaci apod. 

Většina nevěst se totiž snaží sladit celou svatbu včetně šatů, a buďme upřímní, šaty 

jsou pro nevěstu v její den „D“ tím hlavním. 

b. Cena – price 

 Cena je kritériem, které by nám mělo pomoci rozhodnout, zda SP a samotný 

podnikatelský záměr doporučit nebo ne. Bohužel v praxi můžeme vidět, že služba je 

tlačena cenově dolů, i když by si lidé přáli kvalitu.  

 V našem průzkumu jsme se také ptali, kolik by byly lidé ochotny zaplatit za 

ušití šatů, včetně návrhu, kdyby věděli, že nad nimi švadlena/návrhářka strávila 50 

hodin práce (viz. obr. 4.10). Později jsme zjistili, že jsme měli otázku ještě více 

upřesnit, že se jedná o práci, do které by se měl započítat i materiál. Některé odpovědi 

jsou proto zkreslené. Některé respondentky odpovídaly na otázku tak, že braly ušití 

šatů pouze s návrhem a prací, jiné do toho započítaly i materiál a některé v možnosti 

odpověď jinak svou odpověď zdůvodnily a rozdělily peněžní ohodnocení za práci a 

zvlášť za materiál.   



 

Obr. 4.10: Otázka z vlastního pr

 Sama paní Lenka si aktuáln

spotřebuje na nákup materiálu. Následn

všechna setkání se zákaznicí

Většinou se šaty pohybují i s

jednodušších střihů se m

Lenky: „jestli by se tím m

ale ideální nastavení cenové hladiny by m

c. Distribuce – place 

 Působení podniku b

budoucna. V dotazníku jsme specifikovali

nám pomohly s výběrem správného umíst

centrum Ostravy, ideálně

 Samotný prostor by m

s možností menší kuchy

odpovídat představám 

Obr. 4.10: Otázka z vlastního průzkumu č. 13 

Sama paní Lenka si aktuálně bere od nevěst 6 000,- Kč zálohu, kterou z

nákup materiálu. Následně fakturuje již celkovou část

všechna setkání se zákaznicí, samotný návrh, nákup materiálu, ušití a zkoušky šat

tšinou se šaty pohybují i s materiálem kolem 15 000,- 

se může částka pohybovat kolem 12 000,-Kč, ale podle slov paní 

Lenky: „jestli by se tím měl člověk uživit tak minimální cena by mě

ale ideální nastavení cenové hladiny by mělo být kolem 18 - 20 000,

sobení podniku bude v Ostravě. Paní Lenka zde žije a plánuje to i do 

dotazníku jsme specifikovali i městské obvody města Ostravy, které by 

ěrem správného umístění, ale i tak se paní Lenka rozhodla pr

centrum Ostravy, ideálně okolí Masarykova náměstí. 

Samotný prostor by měl mít minimálně 2 místnosti o rozm

možností menší kuchyňky, pro přípravu kávy. Přijímací místnost by m

 paní Lenky, ale určitě by zde měl být menší konferen
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a křesílka pro porady a schůzky. Dále zde musí být velká zkoušecí kabinka a velké 

zrcadlo, ať se nevěsta může v pohodlí obléknout a poté se celá prohlédnout. 

 Druhou místnost by již tvořil výrobní ateliér. Ten by měl být tak velký, aby se 

do něj pohodlně vlezl stůl na stříhání, jeden či dva šicí stroje, žehlicí prkno, minimálně 

4 zkoušecí pany a prostor pro látky a případný drobný materiál. 

 Paní Lenka přemýšlela také o otevírací době, která by mohla být ze začátku 

v pondělí a středu. Další dny by byly podle jednotlivých objednávek, buď v salónu, 

doma u zákaznice nebo u paní Lenky doma. Paní Lenka tento objednávkový systém 

praktikuje od začátku vlastní činnosti a velice se jí osvědčil. Jedním z faktorů je, že 

zákaznice ctí dobu svátků a víkendů a dalším faktorem je, že si zákaznice mohou být 

jisté, že se jim člověk bude věnovat.    

d. Marketingová komunikace – promotion 

 Ohledně marketingové komunikace, propagace salónu a následné reklamy jsme 

se bavili již výše v části této SP a to přesněji v podkapitole 4.2.1 Propagace a strategie 

vstupu na trh. 

4.3 Organizace řízení a řízení lidských zdrojů 

4.3.1 Forma podnikání  

 Jak jsme již několikrát v SP avizovali, paní Lenka bude podnikat na živnostenské 

oprávnění. To si již sama před časem zřídila. Vzhledem k prvním etapám a rozvoji salónu a 

snahou o zviditelnění značky by název salónu mohl nést celé jméno módní návrhářky – čili 

Lenka Chroboková – módní salón, nebo pak zkrácenější fonetickou verzi eLCHa módní 

salón.  

 Forma živnostenské podnikání má své výhody, ale i svá úskalí. Osoba samostatně 

výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), v našem případě i samotná majitelka salónu by měla 

jasné výhody v tom, že může živnost kdykoliv podle potřeb pozastavit nebo v případě potřeb 

si vzít nemocenskou apod. Nevýhodou je administrativa, která zatěžuje OSVČ více než 

klasické zaměstnance, ať se jedná o administrativu ze strany správy sociálního zabezpečení 

nebo ze strany zdravotní pojišťovny. OSVČ je povinna ze zákona platit příslušné zálohy a 

ročně vyplňovat přehledy pro dané instituce.  



51 
 

4.3.2 Struktura řízení a lidské zdroje 

 Paní Lenka o sobě sama tvrdí, že v některých věcech není dobrý manažer a raději 

upřednostňuje kolektivní práci. Sama se prezentuje jako vedoucí designu, která ale oceňuje 

cizí názor a zvažuje o něm, ale konečné rozhodnutí o dané věci bude zůstávat na ní, stejně tak 

i zodpovědnost za produkty módního salónu.  

 V případě úspěšného zavedení salónu by se paní Lenka nebránila najmout na vedlejší 

úvazek, neboli externě 1 nebo raději 2 švadleny. Jedním z důvodů je i to, aby nemuselo 

docházet k případnému odmítání zakázek pro nedostatek kapacity práce. Dalším důvodem je, 

že tyto externí pracovnice by pak prováděly drobnější práce, případné úpravy, žehlení apod.  

 Dalšími externími zaměstnanci jsou: účetní, fotograf a vizážista. Paní Lenka již delší 

dobu spolupracuje se svou paní účetní a v případě otevření salónu by s ní spolupracovala i 

nadále. Ohledně fotografa a vizážisty ještě paní Lenka není rozhodnutá, ale dle jejich představ 

by byly externě najímání 1x maximálně 2x ročně z důvodu focení práce salónu. Jednalo by se 

o nafocení propagačních materiálů, fotek pro webové stránky nebo přímo vytvoření booku, 

který bude zákaznicím k dispozici v módním salónu.   

4.4 Využití technologií, materiálové vstupy a výstupy 

 Paní Lenka v dnešní době má k dispozici a používá 2 kufříkové šicí stroje a klasickou 

žehličku. V případě otevření módního salónu by bylo vhodné, koupit kvalitní šicí stroje a 

výkonnější žehličku.  

 Pro lepší a kvalitnější šití by si paní Lenka ráda pořídila 2 průmyslové šicí stroje. 

Jeden šicí stroj, který šije rovným stehem a má k tomu potřebné vybavení a druhý šicí stroj 

overlock. Jejich názvy a parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách (obr. 4.11)  
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Technická specifikace TEXI Silence –                       
1-jehlový 

Technická specifikace OVERLOCK 
TEXI QUATRO 24 DD Prémium 

- pro šití lehkých a středních materiálů - pro šití lehkých a středních materiálů 

- zvětšená pracovní plocha mezi jehlou a 
ramenem na 30cm 

- maximální rychlost šití 6.500 ot/ min. 

- spodní podávání - diferenciální podávání 
- napájení 220-240V - přímý pohon jehelní tyče 
- zabudovaný v hlavě stroje AC Servo 550 W motor - rozpich jehel 2mm 
- 70% úspora energie - šíře stehu 4 mm 
- tichý chod, minimální vibrace - celková šíře stehu 6 mm 

- automatické funkce: odstřih nitě, zapošití, zdvih 
patky, pozice jehly, odhoz nitě 

- úsporný servomotor AC Servo TEXI 
POWER 550 W, napájení 220-240V 

- nastavení rychlosti šití - 70% úspora nákladů 
- programovací panel ve standardu - tichý, minimální vibrace 
- zabudované, 3-stupňové, úsporné profesionální 
LED osvětlení pracovní plochy - úsporné LED osvětlení pracovní plochy 
- maximální rychlost šití 5.000 ot. / min - centrální system mazání 

- suchý uzavřený systém mazání (tzv. suchá jehla) 
- jehelní system B-27 

- nastavitelná délka stehu do 5 mm 
- centrální mazání 
- jehelní systém 16x231 

Obr. 4.11: Tabulky parametrů šicích strojů 

(Šicí stroje, 2015) ; (Šicí stroje, 2015)  

  

 V případě žehličky by se mělo jednat rovněž o průmyslový typ, její parametry jsou 

uvedeny níže (obr. 4.12), navíc s vyvíječem páry. Tento typ je vhodný pro menší krejčovství a 

vydrží žehlit až 4 hodiny.  

Parametry žehlička Gemme  
Příkon ohřívače 1000 W 
Příkon žehličky 800 W 
Žehlička Ano 
Objem nádrže 2,5 l 
Pracovní tlak 2,5 bar 
Maximální tlak 5,5 bar 
Čištění ohřívače s vypouštěním Ne 

Připojitelnost dvou žehliček Ne 

Bezpečnostní uzávěr s ventilem Ano 
Obr. 4.12: Tabulka parametrů průmyslové žehličky s vyvíječem páry 

(Ráj šití, 2015) 
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 Během rozhovoru jsme dospěly k názoru, že tyto pokročilejší technologie by se daly 

pořídit až po nějaké době, co by salón profitoval. Pro paní Lenku by bylo příhodnější, kdyby 

se první finance investovaly do zakoupení kvalitního a desénového vybavení salónu, kde se se 

zákaznicemi bude potkávat. Další investice bude směřovat na rozšíření její vlastní tvůrčí 

činnosti. Primárně se bude jednat o nakoupení látek na vytvoření již hotových šatů z její 

vlastní kolekce, které pak budou volně k prodeji v salónu.  

 Dalším důležitým technickým prvkem je kvalita dodávaného materiálu, čili kvalitní 

výběr dodavatelů. Paní Lenka preferuje maloobchodní dodavatele. Již několik let 

spolupracuje s panem dodavatelem z Frýdku - Místku, který vede zásilkový prodej, od něhož 

má k dispozici vzorníček s látkami a s některými z nich již má zkušenosti. Ohledně doby 

dodání se snaží pán z Frýdku – Místku zasílat látky do 2 dnů, maximálně však do 1 týdne. 

Tyto časy jsou dle paní Lenky dostačující.  

 Další možností obstarání potřebného materiálu je maloobchodní sklad v Praze. Zde 

jezdí buďto sama nebo přímo se zákaznicemi, které si mohou látku pečlivě prohlédnout, 

osahat, popřípadě přímo doladit v maloobchodu.  

4.5 Finanční analýza 

 Již v teoretické části jsme se zmiňovali, že by bylo možné začátek módního salónu 

financovat z vlastních zdrojů. Po domluvě s paní Lenkou jsme však názor změnily. 

Financování podnikatelského záměru bychom si mohli rozdělit níže a to na: 

a) Cizí kapitál 

 Vzhledem již k výše uvedeným skutečnostem jsme se rozhodli, že by bylo pro 

podnik nejlepší si vzít půjčku z bankovního domu. Díky tomuto vstupnímu kapitálu by 

se pořídilo vybavení do přijímací místnosti salónu, tak aby se zákaznice cítili 

příjemně.  

 Další část půjčeného kapitálu by šel na koupi materiálu a ušití kolekce 

návrhářky Lenky Chrobokové. Tímto postupem by si paní Lenka chtěla naklonit 

zákaznice nejen k ušití svatebních šatů, ale aby si popřípadě mohly zakoupit nějaké 

originální šaty její vlastní tvorby a její jméno/značka by se mohla postupně dostávat 

do popředí. 

 V neposlední řadě nesmíme zapomenout i na zaplacení propagace a reklamy, 

aby se módní salón co nejdříve dostal do podvědomí lidí. 
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 Možnost, o které by se mohlo uvažovat do budoucna, by bylo přizvání 

partnera, založení podniku formou s.r.o. a možnost rozšíření nabízených služeb o již 

výše zmiňovaný svatební styling.  

b) Investiční majetek 

 Naší největší investicí bude pořízení 2 průmyslových šicích strojů a 

průmyslové žehličky s vyvíječem páry. Tyto komponenty budou nezbytné pro kvalitní 

produkty. V obou případech je na stroje záruka od dodavatele. Všechny tyto stroje je 

možné koupit na splátky nebo za hotové peníze. V případě přímé koupě by se jednalo 

zřejmě o sloučení cizího kapitálu a již získaného vlastního. 

c) Oběžný majetek 

 Z hlediska praxe se velice často stává, že některý materiál, ať již samotné látky 

nebo drobnější materiál (knoflíčky, zipy, lamely apod.) zůstane paní Lence po došití a 

předání svatebních šatů. V těchto zásobách je pak zafixován oběžný majetek. 

Z finančního hlediska pak budeme zahrnovat do oběžného majetku krátkodobé 

pohledávky nebo peněžní prostředky v pokladně a na běžném účtu módního salónu.  

d) Vlastní kapitál 

 Vlastní kapitál by do budoucna sloužil k platbě za nájem a služby spojené 

s prostorem. Do budoucna, po splacení půjčky by z vlastního kapitálu odcházely 

peněžní prostředky na propagaci a reklamu a dále pak na vlastní tvorbu paní Lenky a 

její případnou módní přehlídku. 

 V neposlední řadě bychom neměli zapomenout na povinné platby za OSVČ, 

vyplácení externích zaměstnanců a samotné peněžní prostředky pro paní Lenku.  
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 Pro představu jsme si sestavili tabulku (obr. 4.13), ve které budou jednotlivé položky 

nákladů a investicea také fáze jejího možného pořízení. 

Investice Pořizovací cena Časový horizont pořízení 

Vybavení prodejny 50 – 100 000,- Kč Před otevřením podniku 

Vybavení kanceláře  

(web,HW + SW), el. evidence  

 

10 – 15 000,-Kč 

 

Před otevřením podniku 

Úprava prostor 15 – 20 000,- Kč Před otevřením podniku 

Materiál 50 000 – 100 000,- Kč Před otevřením podniku 

 

Šicí stroje 

 

30 – 40 000,- Kč 

Začátkem 2 roku životnosti 

podniku 

 

Žehlička 

 

10 – 15 000,- Kč 

Během 1 roku životnosti 

podniku 

Obr. 4.13: Tabulka uvažovaných investic a jejich doba pořízení 

(vlastní zdroj , 2016) 

4.6 Zhodnocení projektu dle finančních ukazatelů 

 Pro výpočty bylo nutné určit, kolik šatů bude moct paní Lenka reálně ušít v případě 

poptávky zákaznic. Proto jsme vycházeli z předpokladů, že během prvního roku životnosti 

podniku by paní Lenka šila sama a ušila by 33 šatů za rok navíc ve svých prostorách, ale 

případná investice by již sloužila pro nákup vybavení, materiálu aj.  

 V dalších letech by se paní Lenka přestěhovala již do vybavených prostor, měla by 

k ruce 2 externí švadleny na VPP a počet ušitých šatů by se rok od roku zvětšoval. 

a) Čistá současná hodnota – NPV 

 Ukazatel čisté současné hodnoty NPV, nám přes všechna snažení a modifikace, 

vychází v záporných hodnotách i při předpokládané investici 500 000,- Kč. V tabulce 

uvedené níže (obr. 4.14) můžeme vidět propočet investice dle vzorce pro NPV: 
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Rok 0 1 2 3 4 5 
Tržby 0 366000 667000 774000 848000 900000 
Náklady 0 483000 941000 1052000 1040000 1216000 
hrubý zisk 0 -117000 -274000 -278000 -192000 -316000 
Daň 0 0 0 0 0 0 
EAT 0 -117000 -274000 -278000 -192000 -316000 
Odpisy 0 10000 10000 10000 10000 10000 
∆ČPK 30000 25000 20000 20000 15000 15000 
Investice 500000           
Saldo 500000 100000 100000 100000 100000 100000 
FCF -30000 -32000 -184000 -188000 -97000 -221000 
Diskontní 1,00 0,80 0,64 0,512 0,4096 0,3277 
FCF 
diskontované -30000 -25600 -117760 -96256 -39731 -72422 
NPV -381769           

Obr. 4.14: Tabulka výpočtů NPV pro prvních 5 let životnosti investice  

(vlastní zdroj , 2016) 

 

 Ukazatel NPV je základním ukazatele, podle kterého se podnikatel rozhoduje, 

zda PZ má reálnou šanci uspět na trhu. Vzhledem k výše uvedeným hodnotám, a 

výslednému zápornému NPV se realizace daného PZ v takto nastavených podmínkách 

nedoporučuje.  

b) Doba návratnosti – Dn 

 Vzhledem k výše uvedenému závěru NPV a k záporným hodnotám během 

celých prvních 5 let životnosti podniku, žádná doba návratnosti neexistuje. Při 

klasickém výpočtu pomocí vzorce, který jsme zmínili v teoretické části, bychom se 

s dobou návratnosti dostali do záporných čísel na hodnotu -7 let.  

c) Bod zvratu – kritická hranice tržeb TKRIT 

 Ukazatel kritické hranice tržeb nám ukazuje, jaké tržby by musel módní salón 

mít, při námi adekvátně nastavených podmínkách. Níže uvedená tabulka (obr. 4.15) 

nám na prvním řádku ukazuje naše propočtené tržby dle nastavených podmínek. 

V druhém řádku pak budou kritické tržby, které jsme vypočítali podle následujícího 

vzorce: 
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  1 2 3 4 5 
Odhadované tržby 366000 667000 774000 848000 900000 
Kritické tržby 612103 1243524 1450642 1251010 1915714 
Rozdíl tržeb -246103 -576524 -676642 -403010 -1015714 

Obr. 4.15: Tabulka výpočtů kritické hranice tržeb pro prvních 5 let životnosti investice 

(vlastní zdroj , 2016) 

  

 Pro lepší představu jsme přidali ještě poslední řádek, který nám ukazuje propad 

našich tržeb oproti kritickým tržbám. Z těchto údajů jasně vidíme, že při námi 

stanovených nákladech a určených tržbách, s ohledem na bonitu regionu je 

udržitelnost módního salónu nereálná.  

d) Index ziskovosti – PI 

 I v případě indexu rentability nám vycházejí záporné hodnoty, které se blíží 

hranice -0,7. PI má přímou souvislost na ukazatel NPV a i díky němu se může investor 

lépe rozhodnout. Vzhledem k tomu, že ukazatel NPV je záporný a i PI je v záporných 

hodnotách, je tento PZ pro investora/podnikatele nerentabilní a tudíž není důvod 

k jeho provedení.  

4.7 Analýza rizik prostředí 

 Případná rizika, o kterých jsme s paní Lenkou mluvily, by se dala rozdělit do několika 

odvětví: dodavatelé a materiál, představy zákaznic, riziko mrtvé sezóny, finanční politika a 

sňatkovost. 

a) Dodavatelé a materiál 

 Primárním rizikem je materiál a dodavatelé. Ohledně dodavatelů se jeví riziko 

v tom, že danou látku nebudou mít na skladě a její dodání se protáhne na dobu delší 

než týden, což je ve svatebních měsících velice dlouhá doba. Dalším rizikem ze strany 

dodavatelů může být i zvýšení ceny za daný materiál. 

 Dalším rizikovým faktorem může být i samotný materiál, čili vybraná látka. 

Paní Lenka sama říká: „- nesu sice odpovědnost za látky a materiál, ale nejsem 

schopná je vždycky všechny odzkoušet.“ Paní Lenka šije již nějakou dobu, ale každá 
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látka se může chovat jinak, jelikož ani paní Lenka neví, od koho ji daný dodavatel má, 

a její přesný původ a složení. 

b) Představy zákaznic 

 Největším rizikovým faktorem je nenaplnění představ zákaznic. Pro módní 

návrhářku je velmi složité přenést představu na papír, ale v případě paní Lenky se jí to 

až doposud vždy vydařilo. 

 I když se paní Lenka může snažit doporučit správnou látku, střih a podobně, ve 

výsledku budou šaty krásné, ale zákaznice z nich nebude příliš nadšená, počítá paní 

Lenka s tím, že by se tento stav mohl objevit na výsledné ceně. Taková reakce by 

následovala, kdyby náhodou došlo k poškození, nebo jen nepatrné deformaci ze strany 

módního salónu. 

 Žádný z výše uvedených případů se zatím paní Lence nestal, ale kdyby 

náhodou, je dobré že s ním počítá a do přípravy každých svatebních šatů jde 

s myšlenkou, že jí daná práce velice baví a že chce, aby se nevěsty cítily ve svůj den 

opravdu krásně a výjimečně. 

c) Riziko mrtvé sezóny 

 Mrtvou neboli okurkovou sezónu jsme si již vysvětlili výše v textu. Riziko 

v této sezóně paní Lenka vidí v tom, že na šití svatebních šatů je už pozdě a naopak 

pro ušití společenských šatů je příliš brzy. Přesto by v tomto období ráda pracovala 

nejen na svých modelech, ale snažila by se případnou nabídku rozšířit o realizace a 

revitalizace folklorních krojů.   

  

d) Finanční politika 

 Pod pojmem riziko z finanční politiky si můžeme představit hned několik 

rizikových faktorů. Ty nejzásadnější si představíme a rozebereme níže. 

 Jedním z nich může být samotná finanční politika regionu, v našem případě 

pak případné zvyšování nájmu nebytových prostor nebo případné rekonstrukce v okolí 

podniku, které mohou mít neblahý dopad na podnik celkem.  

 Dalším finančním rizikem může být cenová dostupnost pro zákaznice. Ušití 

svatebních šatů nebo koupě originálních šatů od návrhářky bychom řadili již do 
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luxusnějšího zboží. Rizikový faktor bychom tedy spatřovali v tom, že vždy nemusí být 

taková kupní síla, aby se podnikání takzvané na sebe, v tomto odvětví vyplatilo. 

 Nezanedbatelné finanční riziko se může objevit i na straně módního salónu. 

Zde bychom mohli uvést případné náklady na služby, nebo zvýšení cen u dodavatelů 

nebo v neposlední řadě rozšíření výroby – což by znamenalo zvýšení počtu 

zaměstnanců a s nimi spojené náklady. Tyto položky by se mohli finančně 

diverzifikovat do ostatních nákladů, případně navýšit prodejní cenu.  

e) Sňatkovost 

 Podrobný průzkum sňatkovosti jsme provedli již v kapitole 4.1.1 jako jeden ze 

sociodemografických údajů, podle analýzy PEST.  

4.8 Fáze realizace projektu 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.16: Schéma realizace podniku   

(vlastní zdroj , 2016) 
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 Jednotlivé etapy realizace podniku znázorňuje výše uvedené schéma (obr. 4.16). 

Prvotní fáze realizace projektu je specifická tím, že se neočekávají vysoké příjmy. Pro začátek 

se tedy počítá s nižší mírou poptávky, a k tomu může být přizpůsobena nejen otevírací doba 

salónu, ale také nábor externích švadlen. Proto se do primární fáze počítá s vybavením 

prostor, tvorbou webových stránek a následnou propagací. V případě úspěšného rozjezdu a 

přílivu zákaznic se počítá s navýšením externích švadlen a nakoupením lepšího technického 

vybavení.  

 Jak jsem již zmiňovala, paní Lenka stále pracuje ve společnosti TONAK a.s., proto by 

měla být SP přesná, jasná a smysluplná, jelikož na jeho základě se může paní Lenka 

rozhodnout o otevření svého módního salónu a zároveň o skončení svého působení v této 

společnosti.  

 Neměli bychom očekávat, že se každý týden v salónu objeví zákaznice a domluví si 

ušití šatů v řádech 20 000,-Kč, nebo že každý den prodá paní Lenka svůj originální model. 

Náš region není až tak finančně vyspělý a připravený nakupovat takové luxusní zboží. Proto 

z pohledu živnostníka je případné ukončení živnosti, nebo přinejmenším jeho pozastavení 

mnohem jednodušší než ukončení podnikání v osobních nebo akciových společnostech.  
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5 Shrnutí a doporučení  

5.1 Shrnutí 

 Socio-demografické údaje nám jasně ukazují, že je rostoucí trend v uzavírání 

manželství. Průměrný věk novomanželů se také zvyšuje, což je výhodou, jelikož starší 

nevěsty mají mnohem lepší finanční podmínky a proto mohou investovat do originálních šatů 

na míru jen pro ně. Svatební sezóna, jež paní Lenka zná z praxe, nám také kopíruje údaje ze 

statistického úřadu, které uvádějí nejpočetnější svatební měsíce.     

 V případě odhadu cenové poptávky je na tom dnešní trh velice špatně. Díky všem již 

zmíněným faktorům nemají zákaznice reálnou představu a ceně kvalitní látky. Samotné 

ohodnocení práce návrhářky a zhodnocení jejího know-how je pak také cenově sráženo. Cena, 

kterou jsou ochotny zákaznice zaplatit za šaty se nyní pohybuje kolem 12-15 000,- Kč. Tato 

cena je pro chod módního salónu bohužel velice nízká a neodpovídající. 

  

 Analýza konkurence nám umožnila si daný trh rozdělit na dvě skupiny, a to na přímou 

a nepřímou konkurenci. Co se týká nepřímé konkurence, můžeme jí spatřovat ve svatebních 

salónech, které mohou zákaznice přilákat z důvodu nižších nákladům pořízení svatebních šatů 

a faktem, že šaty si nevěsta půjčí na jeden den a pak zase vrátí. Nevýhodou salónů může být, 

že některé šaty nemají ve všech velikostech, aby nevěstám seděly dále pak, že dané šaty 

mohou už být na svatební termín zamluvené, neosobní přístup prodavaček nebo 

nespokojenost s materiálem, čili nezjistitelnost jeho kvality a původu.  

 Přímou konkurenci jsme dle vize paní Lenky a PZ rozdělili mezi konkurenci v šití 

svatebních šatů na míru a konkurenci v šití společenských šatů. Zjistit spokojenost zákaznic, 

materiál, provedení, servis a cenu u šití svatebních salónů, se nám z důvodu časových a 

finančních nepodařilo zjistit, ale vzhledem k umístění námi vybraných potencionálních 

konkurentů by se nemuselo jednat o konkurenční boj a přetahování zákaznic. 

 Konkurence v šití společenských šatů je zde dle našeho názoru větší. Nejen vzhledem 

k umístění salónu ale také povědomí o možnosti koupit je levněji. Ať se jedná o již zmíněnou 

společnost Balumi, nebo jen prostý fakt že lidé mohou zajet na nákup společenských šatů za 

hranice do Polska. 

 Z výše uvedeného shrnutí si ale stále myslíme, že „díra“ na trhu s kvalitními, 

originálními a designovými šaty chybí a proto z hlediska konkurence je možnost na tento trh 

vstoupit. 
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 Největším zádrhem pro realizaci PZ jsou výsledky finanční analýzy. Podkladem pro 

finanční analýzu byly reálně náklady a tržby, které nyní paní Lenka získává za svou práci. 

V případě, že by došlo na realizaci celého PZ, kdy jsme počítali s počáteční úvěrovou 

investicí v hodnotě 500 000,-Kč, která měla být použita na otevření salónu v centru Ostravy, 

pořízení vybavení nejen administrativního aparátu, ale samotné prodejny a krejčovské dílny, 

jsme zjistili, že dle výpočtu NPV, na základní 5letou životnost podniku, nám dané NPV 

vychází záporně a investice je v tuto chvíli nedoporučitelná. Ostatní finanční ukazatele hovoří 

stejně, a to pro nedoporučení podniku v takové podobě, jakou má nyní dle PZ.  

 

 Z výše uvedených makro-ekonomických údajů, bychom mohli vytvořit shrnující 

SWOT analýzu níže uvedenou (obr. 5.1), kterou jsme konzultovaly s paní Lenkou:    

SWOT analýza 

S - silné stránky W - slabé stránky 

•osobní přístup ke klientům                                                 
•kompletní servis a zkušenosti                                
•velký podíl ruční práce, kvalitní 
zpracování                                       
•práce převážně s přírodními materiály - 
šaty jsou lehčí a komfortnější                    
•originalita, moderní design  

•neschopnost vysoké produkce  
•vysoké vstupní náklady - 
maloobchodní ceny materiálu                                          
•malá kupní síla                               
•zkreslená představa o cenách oděvů 
díky asijské produkci 

O – příležitosti T – hrozby 

•možnost zaplnění mezery na trhu v 
Ostravě  
•otevření designového studia  
•šaty od profesionálního designéra 

•přechod ke konkurenci kvůli vysoké 
ceně    
•neschopnost podniku vydělávat  
•snížení počtu svateb 

Obr. 5.1: Shrnutí makro-ekonomických ukazatelů pomocí SWOT analýzy 

(vlastní zdroj , 2016) 

5.2 Doporučení 

 Pro doporučení projektu by se muselo primárně přejít na jinou koncepci PZ. Proto, aby 

se stal salón soběstačným evidentně nepostačuje šití svatebních, společenských šatů a tvorba 
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vlastních kolekcí módní návrhářky. Salón by se musel zaměřit nejen na dámskou módu, ale 

třeba i pánské šití, nebo případně nabízet i klasické služby obyčejného krejčovství, jako jsou 

úpravy oděvů.  

 V případě zájmu o možnou realizaci projektu doporučujeme hlubší analýzu jak o 

oblasti konkurence, tak i dalších finančních možností. Klíčovým by také mohl být hlubší 

průzkum u potencionálních zákaznic.  

 Vzhledem k tomu, že hlavním cílem realizace salónu je propagace a zviditelnění 

jména – Lenka Chroboková, nejedná se o projekt s krátkou životností. Vybudovat módní 

salón a jméno, které by znal minimálně Moravskoslezský kraj, je opravdu „běh na dlouhou 

trať“.  

 Módní průmysl je velice proměnlivý, nejen co se týká oblečení, ale také názoru na něj. 

Ostravský región je velice specifický a finančně odlišný od dalších měst, jako je Brno a Praha 

a získat zde pravidelnou bonitní klientelu bude velice těžký úkol, ne však nemožný. Jednou 

z možností je šití vlastní kolekce pro větší obchodní značky, svatební salóny nebo jiné 

obchodní domy, případně se podílet na menších módních aktivitách nebo do budoucna 

uspořádat vlastní autorskou přehlídku, jak již to v minulosti paní Lenka několikrát udělala.   

  

 Závěrem bych naše prozatímní doporučení spíše směřovala k aktuální praxi, kterou již 

paní Lenka provozuje a to tu, že má stálé místo jako vedoucí designérka ve firmě TONAK a.s. 

a ve volných chvílích šije svatební šaty.  
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6 Závěr 

 V úvodu bakalářské práce jsme si dali za cíl zodpovědět dvě základní otázky a to zda 

může být projekt paní Lenky soběstačný a dlouhodobě prosperující a jestli je v Ostravě 

poptávka po luxusnějším zboží – respektive po ručně šitých svatebních/společenských šatech 

na míru? 

 Odpověď na první otázku zní NE. Podnikatelský záměr, který jsme s paní Lenkou 

nastínily a který představuje otevření módního krejčovství, které by bylo specializované na 

šití svatebních a společenských šatů, by se bohužel při nastavených nákladech a potřebě 

jistých příjmů neuživil. Z finanční analýzy nám vyšli informace, že módní salón nejen že by 

nebyl prosperující po delší dobu, ale ani v jednom roce životnosti by se nestal sám sobě 

profitujícím, takže o soběstačnosti zde ani mluvit nemůžeme.  

   V případě druhé otázky není odpověď až tak jednoznačná. Podle vlastních zkušeností 

i podle průzkumu můžeme tvrdit, že zde existuje poptávka po takovém produktu, odrazující 

však bude cena. Šaty podle originálního módního návrhářství jsme schválně zařadili do 

kolonky luxusnějšího zboží, vzhledem k faktu, že jejich prodejní cena by se měla pohybovat 

od 15 000,- Kč nahoru. Pro většinu obyčejných žen v Ostravském regiónu je tato cena pro 

jedny šaty nepředstavitelná, hlavně v případě, že se jedná o svatební šaty, které na sobě budou 

mít jen jeden den. Na druhou stranu ale i zde bydlí potencionální zákaznice, které vidí módu 

jako propagaci své vlastní osoby a rády chtějí být originální. Tyto zákaznice by si dokázaly 

představit zaplatit za kvalitní a originální produkt více než 20 000,- Kč.  

 Paní Lenka nám úplně na začátku, ještě než jsme začali psát, říkala, že projekt podle 

normálně nastavených kriterií při reálné poptávce nemá šanci na úspěch a že bude ztrátový. 

Proto jsme si dali za úkol, tento její názor změnit. Bohužel se nám to nepovedlo, ale při psaní 

bakalářské práce jsme zjistili spoustu užitečných věcí a blíže poznali nároky nejen 

konkurence ale také díky našemu průzkumu přání potencionálních zákaznic. Tyto informace 

budou paní Lence samozřejmě k dispozici a mohou jí pomoci.        

 Aby došlo ke změně v tomto oboru, měl by se dle našeho názoru omezit přísun 

masivní asijské textilie. Dále by se mělo dostat zpět do povědomí lidí, že náklady za kvalitně 

odvedenou práci se nemohou počítat v řádech tisíce korun, ale že za kvalitu a originalitu si 

člověk musí více připlatit. V neposlední řadě by se také mohl změnit pohled na zakázkové 

krejčovství. Lidé by si mohli uvědomit, že se jedná o originální nápad, který někdo vymyslel 

a snaží se jej zprostředkovat. V případě začínajících módních návrhářů se pak jedná i o osobní 
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přístup, který mají ke svým zákaznicím a jejich know-how, které můžeme vidět jako podpis 

každého z nich v každém kousku jejich tvorby.    

 Paní Lenka Chroboková je výjimečnou módní návrhářkou, jelikož se snaží propojit 

originalitu s tradicemi, které se v dnešním moderním a zrychleném světě vytrácejí. Další 

zajímavostí je i to, že šití není pro paní Lenku práce, spíše jej vidí jako odpočinek a zábavu a 

proto, i kdyby nedošlo k otevření módního salónu, paní Lenka bude šít dál. Mnohem větší 

odměnou než peníze je pro paní ni fakt, že se její zákaznice v jejich svatebních šatech cítí jako 

princezny a mohou si tak užít svůj jedinečný svatební den. 
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(Lenka Chroboková - fashion designer, 2013) 
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Příloha č. 2: Souhrn výsledků vlastního průzkumu na téma Krejčovství Chroboková 

Počet respondentů = 100 

Seznam otázek:  

1. Váš věk? 

2. Dosažená úroveň vzdělání? 

3. Z jakého jste regionu 

4. Z jakého městského obvodu Ostravy pocházíte? 

5. Jak získáváte svůj příjem? 

6. Jak často chodíte nakupovat oblečení do obchodního domu? Počet návštěv, kdy 

opravdu odejdete s igelitkou. 

7. Zajímáte se o originální módní tvorbu návrhářů, jejich módní kolekce? 

8. Stává se Vám, že Vám oblečení úplně nesedí? Že by potřebovalo zkrátit, zúžit, zabrat, 

apod. 

9. Jak často během roku potřebujete společenské šaty ? 

10. Kterou variantu více upřednostňujete: Na společenské události.....? 

11. Měla byste zájem o originální šaty/oblečení podle Vašich přání? 

12. Už jste si nechala někdy něco ušít? 

13. Kolik peněz byste byla ochotná dát švadleně-návrhářce za práci na Vašich šatech, 

která činí 50h včetně návrhu. 

14. Nechala byste si ušít svatební šaty? 

15. Jaké služby byste očekávali? 
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 Poslední otázka byla otev

potencionálních zákaznic a inspirovat se pro možnou variabilitu produktu. 

Poslední otázka byla otevřená, díky ní jsme mohli zjistit o

potencionálních zákaznic a inspirovat se pro možnou variabilitu produktu.  
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ená, díky ní jsme mohli zjistit očekávání našich 

 


