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Abstrakt

Jedním  z významných  předpokladů  dosažení  prosperity  a  úspěšného  rozvoje  podniku 

v náročných  podmínkách  tržní  ekonomiky  je  promyšlená  rozvojová  strategie  podniku, 

příprava  a  realizace  projektů,  kterými  podnik  uskutečňuje  tuto  strategii.  Projekty,  resp. 

podnikatelské  záměry  či  plány,  které  z nich  vyplývají  představují  důležitý  podkladový 

materiál, který by měl přesvědčit potenciální investory (banky aj.) o výhodnosti projektu a tím 

je přimět k poskytnutí kapitálu na jeho financování.

Hlavní náplní práce je vytvoření podnikatelského záměru, podle kterého může být založen 

vlastní,  fungující  podnikatelský  subjekt.  V první  části  práce  jsou  rozvedeny  teoretické 

předpoklady  pro  zpracování  záměru.  Druhá  část  je  již  samotný  modelový  podnikatelský 

záměr včetně ekonomických propočtů.

Well-advised development strategy as well as project preparation and realization is one of 

significant  assumptions  for  prosperity  and  successful  development  of  a  company  in 

challenging conditions of market economy whereby company execute this strategy.  Projects 

or business plans respective of the development strategy are representing important basic data 

which should convince potential investors about profitability of the project and make them to 

fund it.

Creation of business plan is a major content of this diploma thesis where private business 

subject can be found regarding this plan. Theoretical assumptions for elaboration of the plan 

are expanded in the first part of the thesis. Second part  is a model business plan in itself 

including economical calculations.
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1 ÚVOD

Podnikatelský  plán  je  písemnou  konkretizací  podnikatelského  záměru  a  je  dokumentem 

důležitým nejen při zakládání podniku či při jeho rozvoji, ale i v době kapitálového posilování 

podniku. Podnikatelský plán který poskytuje potenciálním poskytovatelům kapitálu důležité 

informace o podniku. Aby podnikatelský záměr splnil účel, za jakým byl sestaven, měl by 

obsahovat  informace  nejen  o  vývoji  podniku,  jeho  cílech,  plánech  a  výnosnosti,  ale  i  o 

předpokládané  potřebě  kapitálu  a  vývoji  trhu,  o  úrovni  personálního  obsazení  podniku  a 

formě  komunikace  se  zákazníkem.  Podnikatelský  záměr  je  třeba  měnit  a  rozvíjet  podle 

aktuální  situace podniku.  Je nutné přihlédnout nejen k interním ovlivnitelným možnostem, 

příležitostem a omezením, ale i k vývoji trhu, segmentu zákazníků, legislativy, konkurence, 

cen  vstupů  a  všech  ostatních  externích  vlivů,  které  nelze  vlastním  přičiněním  aktivně 

ovlivňovat.

Vhodně zpracovaný podnikatelský záměr by měl dát odpověď na otázky týkající se potřeb 

zákazníků,  míry  zhodnocování  finančních  prostředků  vložených  do  podnikání,  jaké  jsou 

vyhlídky úspěchu, jak je podnik a jeho činnost zajímavý pro potenciální investory,  jaký je 

obor  podnikání,  jaké  jsou  poskytované  výrobky  a  služby  a  s tím  spojená  atraktivita  a 

konkurenceschopnost, v čem je zvolený produkt lepší než ostatní srovnatelné, jaký je účinek 

produktu pro zákazníka, jaký je trh, jaké jsou vývojové trendy, jaké je poslání podniku, jak je 

podnik kapitálově vybaven, v jakém životním cyklu se nachází nejen výrobek, ale i podnik 

samotný,  jaká  je  výnosnost  podnikání,  jak  zkušený  a  kvalifikovaný  je  management,  jak 

podnik spolupracuje s pracovním trhem.

Cílem této práce je shrnutí a utříbení teoretických předpokladů pro zpracování přesvědčivého 

a  věrohodného podnikatelského  záměru.  Na základě  teoretických  poznatků  a  postupů byl 

zpracován modelový zakladatelský podnikatelský záměr. Při zpracování tohoto tématu byla 

snaha o maximální stručnost, s důrazem na srozumitelnost zvoleného modelového předmětu 

podnikání – poskytování služeb osobního charakteru.

Informace použité v následujícím textu jsou čerpány z platné legislativy České republiky, dále 

z dostupné  literatury,  z veřejně  dostupných  informačních  elektronických  portálů  a 

z metodických pomůcek pro daný modelový předmět činnosti.  Použitá  ekonomická data  a 

závěry analýz trhu, konkurence a tržních segmentů zákazníků vychází z reálného základu již 

několik let úspěšně fungujícího podniku.
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2 VÝZNAM PODNIKATELSKÉHO PLÁNU

Stručně  lze  podnikatelský  záměr  charakterizovat  jako  nástroj  definice  a  kvantifikace 

podnikatelských  cílů  a strategií.  Je základním stavebním kamenem dlouhodobě úspěšného 

podnikání,  ať již je za úspěch považována vysoká míra ziskovosti,  či například spokojená 

klientela.  Úspěšný podnikatelský záměr  představuje  jeden ze způsobů účinného snižování 

podnikatelského rizika.

Podnikatelský záměr má mnoho účelů. Je důležitý nejen pro vlastní úspěšné podnikání, ale je 

i  základním  dokumentem  pro  získání  externích  investorů,  cizích  finančních  zdrojů  a 

obchodních partnerů. Přísun dodatečných financí je primárním předpokladem růstu a jejich 

výši lze lépe kvantifikovat právě díky podnikatelskému záměru a finanční bilanci, jež je jeho 

nedílnou součástí.

2.1 ÚKOL PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Prvotním úkolem podnikatelského záměru je poskytnutí odpovědí na veškeré otázky spojené s 

přípravou na zahájení provozu, eventuelně s podnikatelskou inovací či invencí. Teoreticky je 

podnikatelský záměr považován za určitou vizi.  Prakticky se jedná o dlouhodobý plán, se 

kterým se snažíme své podnikání sladit a v souvislosti s tímto jej musíme neustále rozvíjet, 

upravovat a přizpůsobovat současným možnostem, podmínkám a omezením.

Dobře zpracovaný záměr by měl obsahovat jak krátkodobé cíle v horizontu několika měsíců, 

tak i dlouhodobé cíle na několik let dopředu. V souvislosti s cíli musí být zpracován popis 

nabízených výrobků či služeb a jim odpovídající předpokládané tržní příležitosti, objasnění 

finančních a materiálových zdrojů a prostředků nezbytných k realizaci cílů v prostředí reálné 

tržní konkurence.

Pokud má být podnikatelský záměr úspěšný, musí obsahovat následující části:

2.1.1 Způsob založení podniku

Úvodní část podnikatelského záměru by měla obsahovat základní informace o firmě. Pokud 

se nejedná o začínající podnik, měla by úvodní část obsahovat rovněž stručnou historii firmy.
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Důležitou částí rozhodovacích procesů je rozhodnutí a výběr právní formy podniku. Zde od 

samého  počátku  záleží  na  budoucí  úspěšnosti  podnikání  a  to  se  všemi  riziky  z toho 

vyplývajícími.

Při určování formy podniku je rozhodující:

• Způsob a rozsah ručení: Rozeznáváme dvě varianty ručení, a to omezené do určité hranice 

a neomezené ručení, kdy podnikatel ručí za závazky z podnikání celým svým majetkem, a 

to nejen obchodním, ale i osobním.

• Oprávnění k řízení: Většinou zákon předepisuje jaké orgány (statutární) musí podnik mít.

• Počet zakladatelů.

• Nároky  na  počáteční  kapitál:  Minimální  kapitál  je  definován  zákonem  pouze 

u kapitálových společností.

• Administrativní náročnost a s tím spojené výdaje na založení firmy.

• Účast na hospodářském výsledku jednotlivých spolumajitelů.

• Finanční možnosti.

• Posouzení daňového zatížení.

• Zveřejňovací povinnost.

Český právní řád nabízí několik možných forem podnikání:

• podnikání na základě živnostenského oprávnění

• podnikání jako společník veřejné obchodní společnosti

• podnikání jako společník komanditní společnosti (v rámci ČR není obvyklé)

• podnikání jako společník ve společnosti s ručením omezeným

• podnikání jako člen družstva (v rámci ČR není obvyklé)

• forma akciové společnosti  (vzhledem ke své složitosti  není vhodná pro malé a střední 

podnikání)

2.1.1.1 Živnostník

= neboli osoba samostatně výdělečně činná, v ČR nejčastější forma podnikání
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Pozitiva této formy podnikání:

• k získání  oprávnění  je  třeba  vykonat  nejméně  úředních  úkonů  a  po  splnění  daných 

podmínek je možné téměř ihned zahájit podnikání

• není třeba skládat žádný základní kapitál

• zápis do obchodního rejstříku je na vůli živnostníka (povinně pouze pokud výše výnosů 

nebo  příjmů  snížených  o  daň  z  přidané  hodnoty,  je-li  součástí  výnosů  nebo  příjmů, 

dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru 

částku 120 milionů Kč, nebo pokud provozuje živnost průmyslovým způsobem)

• do  obratu  15  milionů  za  bezprostředně  předcházející  kalendářní  rok  není  nutné  vést 

účetnictví, ale vede se daňová evidence

• nižší sazba daně z příjmu

Negativa této formy podnikání:

• za závazky z podnikání podnikatel ručí celým svým majetkem (i osobním)

• fyzická osoba podnikatel má povinnost platit daň vypočtenou z minimálního základu daně

• povinnost platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Základ pro výpočet = 

u osoby samostatně výdělečně činné částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % příjmu 

ze samostatné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, 

zajištění a udržení (tedy včetně investic)

Živnostenský list

Pro získání živnostenského listu musí být splněny všeobecné podmínky:

• dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům (prokázání předložením občanského 

průkazu)

• bezúhonnost (prokázání výpisem z rejstříku trestů – kolek 50,- Kč, výpis vystaven do 2 – 

3 týdnů)

• bezdlužnost vůči finančnímu úřadu

• bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení

• bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně (prokázáno čestným prohlášením)
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Živnosti

• volné podmínkou pro získání je splnění všeobecných podmínek

• řemeslné

• vázané

• koncesované

2.1.1.2 Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

= forma společného podnikání dvou nebo více živnostníků

Pozitiva této formy podnikání:

• statutárním orgánem je každý ze společníků

• neskládá se základní kapitál

• založení  je  společenskou  smlouvou  s úředně  ověřenými  podpisy (nemusí  být  notářský 

zápis)

Negativa této formy podnikání:

• společnost musí vést účetnictví

• nutný zápis do obchodního rejstříků

• společníci  ručí za podnikání společnosti  celým svým majetkem (nutný důkladný výběr 

společníka)

• společníkem může být pouze osoba splňující požadavky živnostenského zákona

• zisk  se  rozděluje  společníkům a  poté  se  zdaňuje  sazbami  určenými  pro  daň  z příjmů 

fyzických  osob  (podléhá  povinnosti  zaplatit  z této  částky  rovněž  sociální  a  zdravotní 

pojištění)

2.1.1.3 Komanditní společnost

=  kombinace  osobní  společnosti  a  kapitálové  společnosti.  Někteří  její  společníci 

(komplementáři) mají plán, podílí se na činnosti společnosti a ručí za závazky celým svým 

(i osobním) majetkem, někteří společníci (komanditisté) mají finanční prostředky, které chtějí 

zhodnotit a za závazky společnosti ručí pouze do výše nesplaceného vkladu.
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2.1.1.4 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

= nejoblíbenější forma právnické osoby v ČR

Pozitiva této formy podnikání:

• společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplacených vkladů

• lze  založit  jedinou  osobou  (zakladatelská  listina),  nebo  více  společníky  (společenská 

smlouva)

• kapitálová společnost = společníci se nemusí fyzicky podílet na činnosti, pouze se povinně 

účastní valné hromady

• zisk se zdaňuje sazbou pro právnické osoby = fixní sazba 21 %

Negativa této formy podnikání:

• povinný minimální vklad společníka (20.000,- Kč), minimální základní kapitál společnosti 

= 200.000,- Kč

• povinně se zapisuje do obchodního rejstříku

• vede účetnictví

• musí se pořádat valná hromada (hlasuje se podle výše majetkových podílů)

• společenská smlouva musí být sepsána notářským zápisem (vyšší náklady)

• podíl na zisku zdaňuje společník jako příjem z kapitálového majetku (15 %) – podíl na 

zisku společnosti tak je vlastně zdaněn dvakrát (ve společnosti a následně u společníka)

Společenská smlouva (zakladatelská listina)

Obsah společenské smlouvy je mezi jednateli dohodnut na první valné hromadě. Musí být 

vyhotovena  notářským  zápisem  a  vymezuje  základní  pravidla  fungování  společnosti.  Za 

sepsání notářského zápisu o založení s.r.o. se platí notářský poplatek. Společenská smlouva 

musí obsahovat zejména:

• firmu (obchodní jméno) a sídlo společnosti

• určení společníků (mohou být fyzické i právnické osoby)

• předmět podnikání společnosti
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• výši základního kapitálu a velikost vkladů jednotlivých společníků

• určení prvních jednatelů (jednatele) společnosti

• určení správce vkladu (většinou jeden ze společníků)

2.1.1.5 Družstvo

=  společenství  neuzavřeného  (předem  nestanoveného)  počtu  osob  založeným  za  účelem 

podnikání  nebo  zajišťování  hospodářských,  sociálních  anebo  jiných  potřeb  svých  členů. 

Družstvo musí mít  alespoň pět členů; to neplatí,  jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické 

osoby. Každé družstvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým 

svým majetkem. Členové družstva za jeho závazky v obecném případě neručí. Výjimka může 

být upravena pouze ve stanovách družstva, členská schůze poté může rozhodnout o určité výši 

uhrazovacích poplatků pro některé členy na krytí ztrát družstva.

2.1.2 Zajištění zákonnosti podnikání

Druhým úkolem podnikatelského záměru je ujasnění a shrnutí zajištění zákonnosti podnikání. 

Podnikatel  by si měl před zahájením uvědomit,  jaká veškerá povolení,  koncese, oprávnění 

bude  potřebovat,  jaké  zákony  se  na  něj  budou  z pozice  podnikání  vztahovat,  zda  má 

dostatečné poradní a konzultační  zázemí,  zda je seznámen s daňovým systémem, ví vše o 

zákoníku  práce,  zda  má  zajištěnu  veškerou  bezpečnost  podnikání,  tzn.  ostrahu  objektu, 

pojištění  odpovědnosti  apod.  Důležitou  otázkou  je  rovněž  zvažování  budoucího  vlivu  na 

životní prostředí, eventuelně kroky pro zamezení případných negativních vlivů na okolí.

2.1.3 Lokalizace podniku

Dalším důležitým bodem, který by měl  být  vyřešen v podnikatelském záměru je umístění 

podniku.  Zda  je  vytipována  či  vlastněna  vhodná  budova,  eventuelně  místo  vyhovující 

potřebám zákazníků a zda lze prostory za přijatelnou cenu upravit. Je-li poblíž parkoviště pro 

budoucí  zákazníky,  je-li  objekt  dostatečně  logisticky  dostupný  pro  budoucí  materiální  a 

informační toky.
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2.1.4 Specifikace produktu

Podnikatelský záměr by měl také řešit problematiku budoucího nabízeného výrobku či služby, 

včetně  logistiky.  Po  zvážení  realizovatelnosti  daného  produktu  je  potřeba  zvážit,  zda  je 

vypracován plán obratu zboží, jsou-li nasmlouvaní vhodní dodavatelé materiálových zdrojů. 

Porovnání míry odlišnosti budoucího nabízeného produktu od produktu konkurence, včetně 

jeho kvality a ceny.

Při  popisu  nabízeného  produktu  či  služby  by  měl  být  tento  popsán  konkrétně  a  co 

nejpodrobněji. Popis produktu by měl být pochopitelný pro každého, tedy i pro úplného laika.

2.1.5 Analýza trhu

Analýzu trhu je třeba zacílit na tři subjekty:

Zákazník

Jedině zákazník přinese do firmy peníze, respektive vytvoří tržby, a to pouze tehdy, jsou-li 

uspokojeny jeho potřeby a  požadavky.  Trh  je  naplněn  zákazníky,  kteří  se  liší  potřebami, 

možnostmi,  věkem,  pohlavím,  nákupními  zvyklostmi,  a  také  místem,  ve  kterém  žijí  a 

nakupují. Analýza potřeb zákazníků napomáhá k jejich segmentaci a díky ní k vhodnějšímu 

zacílení  na  daného  konkrétního  zákazníka,  účelnější  vynaložení  finančních  prostředků, 

pružnější  reakce na změny,  uspokojení potřeb zákazníků a v neposlední řadě přizpůsobení 

produktu zákazníkovi.

Konkurence

Při vstupu na trh je třeba analyzovat nejen potencionálního zákazníka, ale i konkurenci. Je 

třeba si ověřit, zda taková konkurence znamená hrozbu. Součástí zpracování podnikatelského 

záměru by měla být analýza teritoriálně blízké konkurence, včetně získání všech dostupných 

informací a na jejich základě zpracování porovnání s vlastní firmou. Při analýze konkurence 

je třeba zvažovat nejen přímou konkurenci, tzn. konkurenci uspokojující potřeby zákazníků 

stejným způsobem jako vlastní firma, ale i konkurenci nepřímou, která uspokojuje stejnou 

potřebu zákazníka jiným způsobem.
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Odvětví

Při  plánování  nového  podniku  je  třeba  zvážit  vedle  zákazníka  a  konkurence  i  vývoj  a 

možnosti odvětví, do kterého se podnik chystá vstoupit. Jaké jsou vývojové trendy daného 

odvětví, jaké jsou statistické charakteristiky a výsledky.

2.1.6 Marketing

Hlavním cílem každé  společnosti  by  měly  být  požadavky a  potřeby jejích  zákazníků.  Je 

potřeba sladit lidské, finanční a hmotné zdroje firmy s potřebami zákazníků s přihlédnutím 

k právním,  ekonomickým a politickým omezením,  k technologickým změnám a  k přímé  i 

nepřímé konkurenci. Vedle definice vyráběného či prodávaného produktu je třeba objasnit i 

způsob oceňování výrobku, jeho distribuování, prodávání a propagování.

Je důležité zkoumat tyto prvky nejen samostatně, ale i to jak na sebe vzájemné působí.

2.1.7 Materiální a personální potřebnost

Při tvorbě podnikatelského záměru je potřeba vedle všech, již zmíněných úkolů provést i plán 

potřebnosti, a to jak z pohledu věcí, tak i z pohledu personálu.

2.1.8 Financování

V neposlední řadě je potřeba v podnikatelském záměru ujasnit způsob financování. Jedním ze 

základních cílů a úkolů podnikatele je v období zakládání podniku a jeho případné expanze 

zajištění  startovacího,  respektive  investičního  kapitálu.  Rovněž  je  třeba  zvážit  způsob 

překlenutí období mezi výdaji a příjmy.

Zdrojem financování mohou být:

• vlastní zdroje

• financování  cizími  zdroji  – v tomto případě je třeba zvážit  kvalitu  a podmínky i  cenu 

úvěru
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2.1.9 Rozpočet

Zvláštní součástí podnikatelského záměru je rozpočet. Jeho hlavním smyslem je kvantifikace 

finančních  zdrojů,  jednak  na  úhradu  nákladů  spojených  se  založením  firmy  a  dále  na 

vytvoření věcných předpokladů výroby, či poskytování služby.

Kroky při založení rozpočtu

1. sestavení (vypočtení)  předpokládaných výnosů,  nákladů a hospodářského výsledku, kdy 

předpokladem pro toto zjištění je odhadnutý očekávaný objem prodejů za očekávanou úroveň 

cen,  kdy  hlavní  součástí  výnosů  jsou  plánované  očekávané  tržby.  Pokud  jde  o  náklady, 

musíme  se zabývat  jejich nákladovou skladbou,  jednak stanovit  náklady přímé  a  náklady 

režijní, zejména potom stanovit jednotlivé skupiny nákladů, tzn. nákladové druhy.

Důležité je sestavit propočty variantně:

Varianta  optimistického  rozpočtu  podnikatelského  záměru:  v této  formě  plánujeme,  nebo 

spíše doufáme, že se veškeré naše sny a vize vyplní. Pro výpočet tržeb většinou pracujeme 

s výnosností 90 – 100 % maximální možné míry. Například v hotelu s 10 pokoji zvažujeme 

denní obsazenost devět až deset pokojů.

Varianta  pesimistická:  v této  formě  rozpočtu  podnikatelského  záměru  naopak,  oproti 

předchozí variantě, kalkulujeme spíše s neúspěchem. Pro výpočet tržeb většinou pracujeme 

s výnosností  30  –  40% maximální  možné  míry.  Použijeme-li  stejný  příklad  jaký  byl  již 

zmíněn, měl by deseti-pokojový hotel denní obsazenost 3 – 4 pokoje.

Varianta realistická: tato forma rozpočtu podnikatelského záměru by měla být zpracována až 

jako  poslední  a  měla  by  vycházet  ze  závěrů  optimistické  a  pesimistické  formy rozpočtu. 

Nejčastěji realistická forma rozpočtu pracuje s výnosností 50 – 60 % maximální možné míry. 

Této  míry  výnosnosti  by  měl  dosahovat  v průměru  ročně  podnikatel,  který  je  takzvaně 

životaschopný.
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Každá  z těchto  tří  variant  má  svůj  úkol.  První,  optimistická,  napomáhá  při  prvotním 

rozhodování,  zda  podnikání  může  přinést,  ve  své  maximální  úspěšnosti,  očekávané 

uspokojení  a finanční  výnosnost.  Druhá varianta,  varianta  pesimistická má za hlavní úkol 

zodpovězení otázky životaschopnosti. I sebelépe zahájené podnikání se může v určité chvíli 

dostat  do  nesnází.  V tuto  chvíli  není  všespásným  řešením podnikatele  ukončení  činnosti, 

prodej  strojů,  propuštění  zaměstnanců,  ukončení  pronájmu či  prodej  provozovny a  prodej 

technologií. Kdo vstupuje do podnikání, musí počítat s ročním cyklováním úspěšnosti. Podnik 

vyrábějící lyže neukončí vždy v létě výrobu a nezahajuje jí opětovně na podzim, ale musí 

horší  období  přežít.  Právě  k zodpovězení  otázky,  zda  naše  podnikání  přežije,  slouží 

pesimistická varianta, měla by odpovědět, zda, i přes nízkou výnosnost, vyděláme dostatek na 

úhradu  fixních  nákladů,  tzn.  zda  máme  z čeho  zaplatit  nájem,  splátky  úvěrů,  mzdy 

zaměstnanců a další náklady,  které jsou, i  při absenci či potlačení výroby.  Jsou na výrobě 

nezávislé. Po analýze optimistické a pesimistické variantou by měla být zpracována varianta 

realistická, která je zveřejňována jako součást podnikatelského záměru.

2. Druhou částí rozpočtu je sestavení tabulky očekávaných peněžních toků, tzv. cash flow.

3. Další částí rozpočtu je stanovení správné výše a struktury majetku , tzn. jaké budou potřeba 

pozemky, v jakém jsou vlastnictví, jaké budou potřeba budovy, stroje a zařízení. Na základě 

tohoto jsou odvozeny výrobní kapacity a stupeň jejich zatížení + vypočteny výrobní náklady. 

Dále je  potřeba  stanovit  oběžná aktiva,  především zásoby,  které  rovněž ovlivňují  výrobní 

náklady.

V souvislosti se stanovováním majetkové struktury je opět potřeba zvážit způsob financování 

– zda vlastními prostředky nebo cizím kapitálem. Dále zda cizí kapitál bude mít krátkodobou 

nebo dlouhodobou povahu.

4.  Poslední  částí  rozpočtu  by  měla  být  krátká  finanční  analýza,  tedy  ujasnění,  zda  má 

podnikání  ekonomický  smysl.  Základními  zvažovanými  ukazateli  by  měly  být  poměrové 

ukazatele rentability a efektivnosti investic a kapitálu (celkového, vlastního a cizího)

_______________________________________________

Použitá literatura: [1], [2], [3], [8], [10], [11], [12] viz. seznam na konci práce
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2.2 UŽIVATELÉ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Podnikatelský záměr má několik cílových uživatelů. Rozsah a obsah podnikatelského záměru 

se odlišují  podle  toho,  kdo je zvažován jako primární  příjemce obsahu záměru.  Pokud se 

jedná  o  zakladatelský  podnikatelský  záměr,  je  třeba  zvážit  nejen  samotnou  fázi  založení 

podniku, ale i konkurenci, odbytový trh, kalkulaci cen a nákladů, ale i predikce budoucích 

hospodářských výsledků. Jde-li o podnikatelský záměr sepisovaný při rozšiřování působnosti 

podnikání, je důkladně rozebrána konkurence a odbytový trh. Samotná fáze založení podniku 

je  již  v tomto  případě  bezpředmětná.  Kalkulace  výnosů,  nákladů a  tržeb  vychází  v tomto 

případě již z reálného základu.

2.2.1 Podnikatel jako primární uživatel podnikatelského záměru

Podnikateli  záměr  slouží  k utříbení  a  rozvinutí  prvotních  nápadů,  záměrů  a  vizí. 

Podnikatelský  záměr  by  měl  být  zpracován  jako  podklad  dlouhodobé  strategie,  která  by 

odrážela veškeré cíle, kterých chce podnikatel dosáhnout a zároveň by měl nastínit veškeré 

potřebné  kroky,  které  je  potřeba  učinit  pro  dosažení  stanovených  cílů.  Rovněž  by  měl 

podnikatelský záměr pamatovat na případná podnikatelská rizika, způsobená nejen interními, 

ovlivnitelnými  vlivy,  ale  i  externími  vlivy,  které  podnikatel  sám svou  vůlí  a  přičiněním 

neovlivní.

2.2.2 Externí uživatel podnikatelského záměru

Vedle primární funkce podnikatelského záměru, kterou je vnitřní využití pro potřeby podniku 

či  podnikatele,  má podnikatelský záměr  i  funkci  externí,  která  spočívá v jeho využití  pro 

mimopodnikové  účely,  respektive  pro  komunikaci  s vnějším  okolím  podniku.  Externími 

uživateli jsou zejména potencionální investoři cizího kapitálu, dále oslovovaní dodavatelé a 

zákazníci,  ale i konkurence. V případě konkurence by měla být snaha o maximální možné 

utajení podnikatelského záměru až do doby jeho realizace.

17



Cílový investor cizího kapitálu:

V případě předkládání podnikatelskému záměru cizímu investorovi by měl tento obsahovat 

mimo charakteristiky podniku a jeho ekonomické situace i předpoklady financování cizími 

zdroji, predikci etap splácení, odhad očekávaného úspěchu (ziskovost a návratnost) a s tím 

spojená rizika.

Podnikatelský  záměr  by  měl  přesvědčit  potencionální  investory  či  věřitele  o  úspěšnosti 

podniku a tím i o výhodnosti a návratnosti vložené investice. Za poskytovatele kapitálu se 

obecně považují banky, investiční společnosti, státní instituce, ale i soukromé osoby.

_______________________________________________

Použitá literatura: [1], [2], [3], [8], [10], [11], [12] viz. seznam na konci práce
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3 CHARAKTERISTIKA ZVOLENÉ MODELOVÉ 
FIRMY A JEJÍ CÍLE

Podnikatelský záměr je modelově zpracován jako zahajovací, pro účely podnikání v oblasti 

nehtové modeláže.

3.1 CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

Základní údaje o společnosti

Předkladatel: ______________

IČ: ______________

DIČ: ______________

Adresa sídla: ______________

Tel.: ______________

E-mail: ______________

Činnosti podle OKEČ1: 93.02 – Kosmetické služby

Datum založení: ______________

Datum registrace na FÚ: ______________

Sídlo společnosti je v regionu soudržnosti NUTS II Severozápad2. Tento region patří mezi ty 

regiony České republiky, které lze nazvat strukturálně postižené. Jedním z hlavním problémů 

této oblasti je dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti.

3.2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem  podnikání  pro  zvolený  modelový  podnikatelský  záměr,  je  nehtové  studio, 

poskytující služby nehtové modeláže, manikúry a prodeje zboží pro domácí manikúru. Zdravé 

1 OKEČ = Odvětvová klasifikace ekonomických činností
2 NUTS = Statistické územní jednotky Evropské unie, vytvořené pro statistické účely Eurostatu.

19

http://cs.wikipedia.org/wiki/Eurostat


a upravené nehty jsou v dnešní době nejenom trendem žen a dívek, ale i mužů. Upravené 

nehty jsou nejen osobní vizitkou, ale i obrázkem našeho zdraví a osobní pečlivosti. Rukou si 

všímáme  téměř  automaticky.  Stejně  jako  mluva  jsou  ruce  a  jejich  gesta  nástrojem 

komunikace.

Na  tomto  stále  ještě  nastupujícím  trendu  je  postavena  vize  úspěšnosti  modelového 

podnikatelského záměru.

Dle kategorizace ekonomických činností se jedná o kosmetické služby OKEČ 93.02. Podle 

nového značení  dle  Evropských  norem NACE se jedná  o 96.02 kosmetické  služby.  Tato 

základní  činnost  bude  dále  rozšířena  o  nákup  a  prodej  a  rekvalifikace  dle  certifikace 

ministerstva školství.

3.3 PRÁVNÍ FORMA PODNIKÁNÍ

Na základě  zákona o  živnostenském podnikání  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  přílohy 1 

k tomuto zákonu je poskytování služeb v oblasti pedikúry a manikúry živností řemeslnou.

Odborná způsobilost pro vydání živnostenského oprávnění v tomto oboru se prokazuje:

a) výučním listem z příslušného oboru, nebo

b) vysvědčením o ukončení studia z příslušného oboru, nebo

c) vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru, nebo

d) diplomem,  vysvědčením  nebo  jiným  dokladem  o  absolvování  bakalářského  nebo 

magisterského studia a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo

e) dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem.

Body  a)  až  d)  mohou  být  nahrazeny  dokladem  o  vykonání  studia  příbuzného  oboru  a 

dokladem  o  vykonání  čtyřleté  praxe,  nebo  dokladem  o  vykonání  rekvalifikace,  nebo 

dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky. Bod e) může být nahrazen dokladem o vykonání 

šestileté praxe.

V případě, že fyzická osoba- žadatel o živnostenské podnikání v tomto oboru nesplňuje výše 

uvedené  podmínky  pro  získání  živnostenského  oprávnění,  musí  pro  tuto  činnost  získat 

odpovědného  zástupce.  Odpovědný  zástupce  je  osoba  ustanovená  podnikatelem,  která 
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odpovídá  za  řádný  provoz  živnosti  a  dodržování  živnostensko-právních  předpisů  a  je  k 

podnikateli ve smluvním vztahu.

Modelovou, nově vzniklou firmu založí fyzická osoba – osoba samostatně výdělečně činná na 

základě vydaného živnostenského oprávnění.  Osoba sestavující  tento podnikatelský záměr, 

má desetiletou  praxi  v oboru,  absolvovala  kurz ukončený kvalifikační  zkouškou a splňuje 

předpoklady pro vydání živnostenského oprávnění.

3.4 UMÍSTĚNÍ PODNIKU

Nehtové studio bude umístěno v pronajatých prostorách na adrese Nerudova 21, Chomutov. 

Objekt, ve kterém bude provozovna umístěna, se nachází přímo v centru města Chomutova a 

má velice výhodnou polohu. Je předpoklad, že toto nehtové studio bude navštěvovat nejen 

široká škála místní  klientely,  ale i zákazníci  z blízké SRN. Výhodou projektu je současná 

absence rozvinutého konkurenčního prostředí.

Objekt, kde bude provozovna umístěna, je ve vlastnictví firmy …………. s.r.o..

S touto  firmou  bude  sepsána  nájemní  smlouva  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  6 

měsíců.  Šestiměsíční  výpovědní  lhůta  slouží  k tomu,  aby v případě výpovědi  z nájmu měl 

nájemce (fyzická osoba podnikatel) dostatek času na vyhledání jiného vhodného objektu pro 

podnikání.

V nájemní smlouvě bude stanoveno nájemné a výše zálohy na spotřebované energie, jako je 

elektrická energie, voda a topení.

Pronajaté prostory, na výše uvedené adrese, mají celkovou výměru 58 m2 a mají samostatný 

vchod z ulice Revoluční. Tyto prostory jsou rozděleny do pěti místností. Včetně sociálního 

zařízení a zázemí pro obsluhu.

V největší  (vstupní)  místnosti  o  výměře  24  m2,  bude  umístěna  samotná  provozovna, 

s kapacitou až čtyř obsluhovaných zákazníků najednou. Druhá místnost o výměře 20 m2, bude 

sloužit  jako  učebna  při  probíhajících  rekvalifikacích.  Třetí  místnost,  přímo  sousedící  se 

dvěma předchozími, slouží jako kuchyňka a současně šatna pro odkládání svršků zákaznic a 

rekvalifikantek. Čtvrtá místnost je určena pro obsluhu jako šatna a současně i odpočinková 

místnost a dále jako dětský koutek. Součástí pronajatých prostor je i sociální zařízení.
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V blízkosti budoucí provozovny se nachází tři velká parkoviště.

V počáteční fázi podnikání je zvažována otevírací doba Po – Pá od 8:00 – 17:00 a So od 

10:00 – 14:00, a dále dle předchozí osobní či telefonické domluvy.

3.5 CÍLE FIRMY

Základní poslání podniku (uspokojování cizích potřeb v oblasti manikúra a modeláž nehtů) je 

nutno  skloubit  s primárním  cílem  podniku,  kterým  je  optimální  zisk  a  zajištění 

konkurenceschopnosti.  Podnikový maximální  zisk je ale  zároveň omezený,  a to  kapacitou 

provozovny 4 zákaznice/2  hod.  Z toho plyne,  že  by se měl  podnik zaměřit  především na 

využití svých kapacit a tomu by měl podřídit také svou strategii. Ta by se měla tedy zaměřit 

především na zákazníka a snažit se maximálně uspokojit jeho potřeby. Nejúčinnější v tomto 

směru  by  mělo  být  vzbuzení  v zákazníkovi  pocit  přátelství  a  místa  relaxace  s možností 

návratu.

Dalším  cílem,  kterých  by  mělo  být  dosaženo  v prvním  roce  podnikání  je  přijmutí  čtyř 

zaměstnankyň na pozici manikérka.

Střednědobým cílem je vybudování dobrého jména na trhu a získání stálé klientely.

3.6 MANAŽERSKÝ TÝM A ORGANIZACE

Organizace  je určitá  skupina lidí,  kteří  společně zajišťují  určitou pracovní  činnost s cílem 

dosažení  koordinace.  Pro  dosažení  optimální  koordinace  existuje  řada  kritérií.  Mezi 

nejdůležitější  patří  specializace  a  kvalifikace  pracovníků,  pracovní  proces  a  funkce,  které 

mohou pracovníci zabezpečit, čas, produkt, zákazník a místo.

Vhodně zvolenou organizační strukturou jsou vytvářeny předpoklady pro úspěšné naplňování 

cílů a pro realizaci strategie zvyšování hodnoty podniku.

Cílem je, aby lidé, plnící určité úlohy je vykonávali samostatně, plynule, efektivně a výkonně. 

Při  určování  organizační  struktury  je  rozhodující  pravomoc,  pomocí  níž  jsou  definovány 

vztahy nadřízenosti  a podřízeností.  Prostřednictvím těchto vztahů může být  uskutečňována 

koordinace organizačních jednotek.
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V modelovém  podniku  se  předpokládá,  díky  malému  počtu  zaměstnanců  neformální 

organizační  struktura,  kdy  vztah  nadřízenosti  a  podřízenosti  je  jasně  definován  osobou 

majitele  firmy a  jeho  zaměstnanců.  Podnik zakládá  jedna  fyzická  osoba  a  předpokládaný 

střednědobý cíl je vytvoření čtyř pracovních míst. Vznikne jednoliniová organizační struktura.

Veškeré  rozhodovací  pravomoci  má  pouze  osoba  majitele  společnosti.  V případě 

nepřítomnosti bude určena zástupná osoba.

_______________________________________________

Použitá literatura: [1], [2], [3], [8], [9], [11], [12] viz. seznam na konci práce
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4 ANALÝZA TRHU

Podnik  je  ovlivňován  celou  řadou  vnějších  faktorů,  které  je  potřeba  znát  a  umět  se  jim 

přizpůsobit.

4.1 MARKETINGOVÝ PRŮZKUM TRHU

Základem  každého  správného  marketingového  rozhodnutí  je  zákazník.  Různí  zákazníci 

uspokojují své potřeby různými  způsoby.  Když mají  výběr,  zvolí  si  takový výrobek nebo 

službu, o kterém budou přesvědčeni, že jim poskytne největší výhody za určitou cenu. Cílem 

podniku by tedy mělo být  pochopení  jeho potřeb a na základě toho poskytnutí  správného 

výrobku, za správnou cenu, ve správný čas a na správném místě. Při každém rozhodování 

ovlivňuje podnik celá řada faktorů, a to jak vnitřních, tak vnějších. Ke správnému rozhodnutí 

je potřeba celá řada informací. K získání těchto informací slouží marketingový výzkum. Což 

je systematické shromažďování informací a jejich následná analýza.

Jedním ze základních úkolů marketingového výzkumu by mělo být zjištění potřeb a přání 

budoucích  zákazníků.  Na trhu  existuje  řada  zákazníků  s podobnými  potřebami  a  přáními, 

podle kterých lze zákazníky rozdělit na menší skupiny, tzv. segmenty. Pokud zná firma svůj 

cílový segment,  je  potřeba pro tento  vyvinout  vhodný výrobek za  cenu,  za  kterou budou 

zákazníci ochotni výrobek koupit, vytvořit distribuční systém, který umožní, aby se výrobek 

dostal k zákazníkovi a komunikovat se zákazníkem, aby tento dostal potřebné informace.

4.1.1 Marketingový mix

Každý procesů, které mají uspokojovat potřeby zákazníků se skládají ze čtyř složek. Čtyři 

části, tj. výrobek, cena, komunikace a distribuce vytváření takzvaný marketingový mix, někdy 

také nazývaný 4P marketingu, který představuje a konkretizuje všechny kroky, které musí být 

učiněny, aby společnost svým jednáním vyvolala poptávku po produktu. Abychom vyhověli 

potřebám zákazníků, musíme vyvinout výrobky, které je uspokojí, prodávat je za odpovídající 

cenu, dodat zboží na správné místo a ujistit se, že je k dostání, když je po něm poptávka a to, 

že je výrobek na světě, musíme uvést ve známost prostřednictvím komunikace s okolím.
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Produkt (product) = výrobek nebo služba. Nepředstavuje pouze soubor určitých parametrů, 

k jeho významným znakům patří také jeho design, obal, image výrobce, záruky, služby a další 

faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. 

Výrobek je cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě, 

co může uspokojit přání nebo potřebu.

Cena (price) = je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Cena ovlivňuje 

poptávku po produktu, vytváří příjmy podniku a je důležitým zdrojem informací.

Distribuce (place) = Pod pojmem distribuce je nejčastěji chápán proces, kterým se zboží nebo 

služba dostává ke správnému zákazníkovi, na správné místo, ve správném množství, stavu a 

čase. Zboží nebo služba je k zákazníkovi od výrobce dodávána prostřednictvím distribučních 

kanálů, které mohou být přímé, kdy je zboží ke spotřebiteli doručeno přímo, bez prostředníka, 

nebo  nepřímé,  kdy  producentem  a  zákazníkem  stojí  mezičlánek,  například  v  podobě 

specializované prodejny.

Propagace (promotion) = cesty, jak se spotřebitel dozví o produktu – přímý prodej, publicita, 

reklama, podpora prodeje.

4.1.2 Marketingový výzkum

Při provádění marketingového výzkumu je potřeba nejdříve definovat problém či otázku, na 

kterou  by  měl  dát  marketingový  výzkum  odpověď.  Po  definování  problému  je  potřeba 

stanovit žádané informace a zvolit vhodnou metodu sběru těchto informací. Informace jsou 

buď  sekundární,  získané  z volně  dostupných  zdrojů,  nebo  primární,  získané  výzkumem. 

Dalším krokem marketingového výzkumu je samotný sběr dat, jeho vyhodnocení a vytvoření 

závěru a doporučení.

Metody sběru dat:

• Pozorování – tato metoda se využívá při získávání informací, které nelze získat přímo od 

zákazníka. Nevýhodou je nemožnost získání názoru zákazníků.

• Experiment  –  prováděn  buď  v laboratorních  podmínkách,  nebo  pozorování  při 

simulovaných změnách podmínek.

• Dotazování – písemné, osobní nebo telefonické
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Písemné dotazování

Výhody Nevýhody
Nízké náklady Malá návratnost dotazníků
Standardnost provedení Časová nepružnost
Pokrytí velké oblasti respondentů Nevíme, kdo skutečně odpovídá
Anonymita respondentů Často není dodržení sledu otázek
Respondent má klid pro odpovědi Chybí reprezentativní vzorek

Nelze zapojit pozorování chování

Osobní dotazování

Výhody Nevýhody
Návratnost dotazníků Vyšší náklady
Pružnost Větší časová náročnost
Možnost pozorování tázaného Možnost zkreslení vlivem tazatele
Reprezentativnost výsledků Malá ochota odpovídat
Dodržení sledu otázek
Víme kdo nám odpovídá

Telefonické dotazování

Výhody Nevýhody
Rychlost Omezený časový rozsah
Pružnost Není možná reprezentativnost vzorku
Kontrolovatelnost tazatele Je nemožné používat pomůcky
Návratnost Nelze pozorovat tázaného

Vysoké náklady

4.2 STANOVENÍ CÍLŮ PRŮZKUMU TRHU A VHODNÝCH METOD DOTAZOVÁNÍ

Vhodnou  metodou  marketingový  výzkum  mezi  potencionálními  zákazníky  modelového 

podniku  je  dotazníkové  šetření,  pozorování  a  osobní  průzkum.  Cílem  průzkumu  trhu  je 

zjištění potřeb zákazníka, jeho následná segmentace dle hlavních požadavků a analýza přímé 

konkurence.

Analýzou  poptávky na  místním trhu  byl  zjištěn  převis  poptávky nad  nabídkou kvalitních 

služeb  nehtového  studia.  Teritoriální  trh  není  doposud  výrazně  rozdělen  mezi  dosavadní 

existující konkurenci.

Vývoj poptávky je v dohledné době předpokládán směrem k nárůstu. Skupina uživatelů této 

služby se neustále zvyšuje. Výhodou je i situování provozovny do blízkosti státních hranic se 

SRN. Pro řadu zahraniční klientely je výhodné vyjet si za hranice, kde je stále výhodné využít 

nabídku osobních služeb, mezi které se řadí i manikúra a nehtová modeláž.
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Konkurence na teritoriálním trhu je v tuto chvíli  tvořena třemi většími nehtovými  studii a 

zhruba  desítkou  provozoven  domácího  charakteru.  Trh  ovšem  není  doposud  rozdělen  a 

poptávka  značně  převyšuje  nabídku.  Konkurence  není  schopna  uspokojit  požadavky 

spotřebitelů.

Odlišnost  oproti  hlavním  konkurentům  bude  směřována  zejména  na  osobní  přístup  ke 

klientele.  Oblast  poskytování  služeb  osobní  hygieny je  z velké  části  podmíněna  získáním 

důvěry zákazníka. Služba základní nehtové modeláže je časově náročnější procedura, při které 

zákazník komunikuje s obsluhou. Při výběru budoucí obsluhy bude kladen důraz na věkovou 

diverzifikaci, a to právě pro větší přiblížení obsluhy budoucí klientele.

Potencionální klientelu lze dle základních kritérií (věk, pohlaví, požadovaný segment služeb) 

rozdělit do čtyř segmentů:

1. Muži  –  v dnešní  době  je  řada  mužů,  kteří  vyžadují  kvalitní  péči  o  ruce.  Pro  tuto 

klientelu  budou  poskytovány  převážně  služby  péče  o  ruce  –  masáže,  zábaly, 

vyživovací kůry a dále základní péče o nehty – ošetření nehtového lůžka, zkrácení a 

úprava nehtů.

2. Mladé dívky a ženy do dvaceti let – dle průzkumu trhu vyžadují nejčastěji právě tyto 

klienty určité experimentování v oblasti úpravy nehtů. Nelze určit,  který styl  je zde 

nejoblíbenější. Vyžadovány jsou nehty různých délek a barevných provedení. Mladé 

dívky nejčastěji experimentují se svým vzhledem a image a s tím je spojena i úprava 

nehtů. Pro tuto klientelu bude hledána obsluha stejné cílové skupiny.

3.  Ženy na dvacet let – u tohoto segmentu je již vyžadována určitá střídmost. Při úpravě 

nehtů již není primární originalita. Nejčastější úprava je do kratších délek a jemných 

pastelových  tónů.  Velký  důraz  je  rovněž  kladem  na  regeneraci  a  péči  o  nehty  a 

pokožku. Zejména u tohoto segmentu klientek je předpokládána stálost docházení a 

vytvoření okruhu stálé klientely.

4. Tzv.  příležitostné  klientky-  posledním  segmentem  potencionálních  zákazníků  jsou 

ženy,  které  běžně  nevyužívají  služeb  nehtových  studií,  ale  očekává  je  významná 

společenská akce, na kterou chtějí mít nehty upravené profesionální metodou. Těmito 

akcemi  mohou  být  například  plesy,  svatba,  společenská  setkání,  obchodní  jednání 

apod.  Zejména  pro  tyto  klientky  bude  vytvořen  obrázkový  katalog  usnadňující 

rozhodování o budoucí podobě nehtů.

27



4.3 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Potřebné  množství  kapitálu  při  založení  společnosti  je  jednou  ze  základních  kapitol 

podnikatelského  plánu.  Celková  velikost  kapitálu  podniku je  ovlivněna  velikostí  podniku, 

závisí na stupni mechanizace, na organizaci odbytu, na rychlosti obratu kapitálu.

V souvislosti s financování podniku se rozlišuje

• Vlastní  kapitál  –  vklad  podnikatele,  ať  již  peněžní  nebo  nepeněžní  v podobě  strojů  a 

zařízení

• Cizí kapitál – krátkodobý (do jednoho roku) nebo dlouhodobý (nad jeden rok) (dotace, 

půjčky nebo úvěry)

Při  stanovení  potřeby  kapitálu  slouží  finanční  plán  firmy,  který  pomůže  při  stanovování 

jednak  potřeb  pro  zahájení  podnikání  a  způsobu  jejich  financování,  ale  také  při 

vyhodnocování ekonomické efektivnosti podnikání a při plánování toku peněz (viz. Kapitola 

4.9. Očekávaný hospodářský výsledek).

Potřeby při zahájení podnikání a zdroje krytí potřeb

• Jaké jsou potřeba stroje a zařízení

• Jaké jsou ostatní počáteční výdaje – například pořízení živnostenského oprávnění, prvotní 

nákup zboží a materiálu, nájem hrazení dopředu, osobní náklady

V modelovém projektu není zvažováno využití cizího kapitálu. Základní finanční potřeba je 

tvořena vkladem podnikatele a bezúročnou půjčkou od rodiny.

Potřeby a zdroje krytí potřeb spojených se zřízením nového podniku

Název položky Částka
Stroje a zařízení s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč (hmotný investiční 

majetek) 0,00 Kč
Stroje a zařízení s pořizovací cenou pod 40 tis. Kč (viz. Kapitola 5.2. 

Zřízení a vybavení) 151.500,00 Kč
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1. Celkem majetek 151.500,00 Kč
Materiál 140.000,00 Kč
Zboží 20.000,00 Kč
Drobné stavební úpravy 10.000,00 Kč

2. Ostatní počáteční výdaje 170.000,00 Kč
3. CELKOVÉ POČÁTEČNÍ NÁKLADY 321.500,00 Kč

FINANČNÍ KRYTÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU
1.Vlastní zdroje 200.000,00 Kč
2.Půjčka od rodiny 150.000,00 Kč
3.Dotace od Úřadu práce 0,00 Kč
4.Úvěr nebo půjčka 0,00 Kč

4. Zdroje CELKEM 350.000,00 Kč

4.4 DODAVATELÉ

Dodavatelé materiálu:

Hlavním dodavatelem je společnost Tasha Cosmetics CZ – uzavřena dodavatelská smlouva 

spojená s bonusovými výhodami.

Dále bude nakupován (již bez smluvního základu) materiál znače:

• Jessica

• Orly

• Opi

• Young Nails

• Valera apod.

Vybavení a zařízení:

Vybavení a zařízení bude rovněž zakoupeno u společnosti Tasha Cosmetis CZ. Židle a sedací 

souprava u společnosti Asko nábytek, a další zařízení a vybavení u prodejců IKEA a Elektro 

Proton.
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4.5 PROVOZOVNA

Provozovna v prostorách pronajatého objektu je zkolaudována pro účely poskytování služeb, 

vyhovuje  v pohledu  bezpečnosti  i  hygienických  norem.  Před  zahájením  činnosti  budou 

v provozovně vybudovány pomocí lehkých sádrokartonových příček oddělené pracovní boxy.

4.6 ČASOVÝ HARMONOGRAM

Zahájení  provozu je  zvažováno na červen 2008,  a  to  po nakoupení  vybavení  a  drobných 

stavebních úpravách (vytvoření přepážek mezi boxy) pronajaté provozovny.

4.7 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Se  zahájením  projektu  budou  přijaty  čtyři  zaměstnankyně  na  pozici  manikérka. 

Zaměstnankyně budou přednostně přijaty z uchazeček o zaměstnání  na úřadu práce a dále 

z řad  rekvalifikantek.  Snahou  je  vytvořit  motivující  pracovní  prostřední  s platovým 

ohodnocením  odpovídajícím  pracovnímu  nasazení  a  pracovní  morálce  všech  budoucích 

zaměstnanců.

4.8 SLUŽBY

Energie

Energie potřebné k provozu bude odebírána přímo od dodavatelů ze sítí:

• elektřina - Severočeská energetika a. s.,

• voda a stočné - Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

• ústřední topení a TUV – Tepelné hospodářství Kadaň a.s.

Úklid prostor, účetnictví, telefon, internet, pojištění

Služby jsou poskytovány dodavatelsky na základě uzavřených smluv.
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4.9 OČEKÁVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.3. Finanční zajištění,  důležitou součástí  podnikatelského 

plánu je finanční plán. Vedle stanovení počáteční potřeby kapitálu je jeho další částí:

Kalkulace zisku a peněžní toky

Zobrazuje predikci budoucího vývoje hospodaření firmy. Uvádí se zde předpokládané tržby a 

také předpokládané náklady.

V modelovém záměru se kalkuluje se zahájením provozu od 1. června 2008.

4.9.1 Předpokládané tržby

Při stanovení je možné vycházet z dostupných údajů konkurence. Dále je možné pomoci si 

třeba  předpokladem počtu  zákazníků,  kteří  firmu  navštíví  a  nakoupí.  Dále  předpokládané 

průměrné útraty na jednoho zákazníka a počtu dnů v měsíci po který bude firma otevřena 

zákazníkům.

Manikúra, nehtová modeláž

Vycházíme z odhadu možné návštěvnosti vzhledem k počtu potencionálních klientů, dopravní 

obslužnosti, konkurenci a marketingovému průzkumu zájmu o tuto službu. Skutečné příjmy 

závisí  na  atraktivnosti  vytvořeného  studia,  úspěšnosti  při  propagaci  apod.  V oblasti  tržeb 

předpokládáme každoroční navýšení cca o 10 – 15 %.

Po  zahájení  činnosti  se  samozřejmě  neočekává  okamžitě  100%  naplnění  předpokladu. 

Z tohoto důvodu i vykazované tržby budou tvořit pouze procento z předpokladu. První měsíc 

činnosti jsou předpokládány tržby ve výši 20 % odhadu a každý následující měsíc navýšení o 

5 %. U tržeb z rekvalifikace je předpoklad ve výši 40 % a každý následující měsíc navýšení o 

10 %.

Předpoklady výpočtu:
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• počet pracovních dní v měsíci 20 dní

• délka provozu v pracovní dny 9 hodin

• počet dní pracovního volna v měsíci 4 dny

• délka provozu ve dny pracovního volna 5 hodin

• počet obslužných boxů 4

• předpokládaná délka obsluhy 1 zákazníka 2 hodiny

• předpokládaná průměrná útrata 500 Kč

• přepočtená průměrná útrata za hodinu 250 Kč

- maximální denní tržby v pracovní dny 9.000 Kč

- maximální denní tržby ve dny volna 5.000 Kč

období tržby % předpokladu

2008 490.000,-
červen

červenec
srpen
září
říjen

listopad
prosinec

40.000,-
50.000,-
60.000,-
70.000,-
80.000,-
90.000,-
100.000,-

20
25
30
35
40
45
50

2009 1.440.000,- 60
2010 1.680.000,- 70

Doplňkové služby – prodej krémů, laků, zdobných prvků

Předpoklady výpočtu:

• počet pracovních dní v měsíci 20 dní

• počet prodejů denně 5 kusů

• průměrná útrata 100 Kč

• kalkulovaná marže 25 %

- maximální denní tržby v pracovní dny 500 Kč
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období tržby % předpokladu

2008 24.500,-
červen

červenec
srpen
září
říjen

listopad
prosinec

2.000,-
2.500,-
3.000,-
3.500,-
4.000,-
4.500,-
5.000,-

20
25
30
35
40
45
50

2009 72.000,- 60
2010 84.000,- 70

Rekvalifikační kurzy

Předpoklady výpočtu:

• počet kurzů měsíčně 1

• průměrný počet účastnic 8

• cena kurzu 10.000,-

- maximální měsíční tržby 80.000 Kč

období tržby % předpokladu

2008 392.000,-
červen

červenec
srpen
září
říjen

listopad
prosinec

32.000,-
40.000,-
48.000,-
56.000,-
64.000,-
72.000,-
80.000,-

40
50
60
70
80
90
100

2009 1.056.000,- 110
2010 1.152.000,- 120

Tržby celkem

období tržby

2008 906.500,-
2009 2.568.000,-
2010 2.916.000,-
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4.9.2 Předpokládané náklady

Měsíční náklady

Spotřeba materiálu a energií:

- suroviny 70.000,- Kč

- energie 5.000,- Kč

Osobní náklady:

- mzdy 48.000,- Kč

- osobní odměna 12.000,- Kč

- odvody na soc. a zdrav. poj. 16.800,- Kč

Provozní náklady:

- nájemné 10.000,- Kč

- telefonní poplatky a poštovné 2.500,- Kč

- reklama a propagace 2.000,- Kč

- externí účetní služby 1.200,- Kč

- ostatní služby (úklid, odvoz odpadů, opravy a údržba...) 1.000,- Kč

- režijní materiál 1.000,- Kč

- daně a poplatky 1.000,- Kč

- pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 1.000,- Kč

CELKEM: 171.500,- Kč

Roční náklady

Spotřeba materiálu a energií:

- suroviny 840.000,- Kč

- energie 60.000,- Kč

Osobní náklady:

- mzdy 576.000,- Kč

- osobní odměna 144.000,- Kč

- odvody na soc. a zdrav. poj. 201.600,- Kč

Provozní náklady:

- nájemné 120.000,- Kč

- telefonní poplatky a poštovné 30.000,- Kč

- reklama a propagace 14.400,- Kč
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- externí účetní služby 12.000,- Kč

- ostatní služby (úklid, odvoz odpadů, opravy a údržba...) 12.000,- Kč

- režijní materiál 12.000,- Kč

- daně a poplatky 12.000,- Kč

- pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 12.000,- Kč

CELKEM: 2.058.000,- Kč

4.9.3 Komentář

Pro sestavování  finančního plánu v oblasti  nákladů se důsledně vychází  z vlastních údajů, 

které  jsou  k dispozici  a  dále  z analýzy  relací  (proměnlivosti)  jednotlivých  nákladových 

položek vůči vývoji tržeb.

K jednotlivým položkám finančního plánu:

Spotřeba surovin

Spotřeba  surovin  je  přímo  úměrná  s předpokládanými  tržbami.  Předpoklad  při  100% 

návštěvnosti je spotřeba 70.000,- Kč/měsíc.

období Náklady % předpokladu

2008 171.500,-
červen

červenec
srpen
září
říjen

listopad
prosinec

14.000,-
17.500,-
21.000,-
24.500,-
28.000,-
31.500,-
35.000,-

20
25
30
35
40
45
50

2007 504.000,- 60
2008 588.000,- 70

Spotřeba energií

Položka zahrnuje náklady na spotřebu vody, elektřiny a tepla.

1 měsíc – 5.000,- Kč. Předpokládáme roční nárůst cen o 10 %.
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období náklady

2008 35.000,-
2009 66.000,-
2010 72.600,-

Personální náklady a vlastní spotřeba OSVČ

a) zaměstnankyně

Hrubá  mzda  jedné  zaměstnankyně  činí  za  měsíc  12.000,-  Kč.  Budou  přijaty  postupně  4 

zaměstnankyně  v průběhu roku 2008,  a  to  podle  nárůstu  klientely.  V počáteční  fázi  bude 

obsluhovat  majitelka  a  jedna  zaměstnankyně.  Pro  výpočet  se  předpokládá  každoroční 

valorizace mezd ve výši 8 %, počínaje rokem 2010.

období Mzdové náklady Odvody

2008 192.000,- 67.200,-
2009 576.000,- 201.600,-
2010 622.000,- 217.700,-

b) vlastní spotřeba OSVČ

období Vlastní spotřeba

2008 84.000,-
2009 144.000,-
2010 155.500,-

Nájemné

Dle nájemní smlouvy je stanoveno měsíční nájemné ve výši 10.000,-. 

období Roční nájemné

2008 70.000,-
Další roky 120.000,-

Spoje, internet, poštovné

Položka zahrnuje telefonní poplatky (1.500,- Kč/měs.), paušál za pevné připojení k internetu 

(800,- Kč/měs.), poštovní poplatky (200,- Kč/měs.). Celková kalkulovaná měsíční částka činí 

2.500,- Kč. Předpokládáme roční nárůst cen o 5 %.
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období náklady

2008 17.500,-
2009 31.500,-
2010 33.075,-

Reklama a propagace

Položka zahrnuje veškeré odbytové náklady.  Předpokládané měsíční  náklady po zaběhnutí 

provozu jsou 2.000,-  Kč. V počáteční  fázi  podnikání  se  předpokládá progresivnější  forma 

propagace – první tři měsíce náklady 10.000,-. Předpokládáme roční nárůst cen o 5 %.

období náklady

2008 38.000,-
červen

červenec
srpen
září
říjen

listopad
prosinec

10.000,-
10.000,-
10.000,-
 2.000,-
 2.000,-
 2.000,-
 2.000,-

2009 25.200,-
2010 26.460,-

Externí účetní služby

Tato položka zahrnuje účetnictví + daňové poradenství. Předpoklad měsíčních nákladů je ve 

výši 1.200,- Kč s každoroční valorizací 5 %.

období náklady

2008 8.400,-
2009 15.120,-
2010 15.876,-

Ostatní služby

Tato  položka  zahrnuje  úklid,  odvod odpadů,  opravy a  údržbu a  ostatní  externí  služby.  Je 

kalkulována ve výši 1.000,- Kč/měsíc. Předpokládáme roční nárůst cen o 5 %.

období náklady

2008 7.000,-
2009 12.600,-
2010 13.230,-
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Režijní materiál

Zahrnuje  kancelářské  a  hygienické  potřeby apod.  Měsíční  náklady (předpoklad)  –  1.000,- 

Kč/měsíc. Předpokládáme roční nárůst cen o 5 %.

období náklady

2008 7.000,-
2009 12.600,-
2010 13.230,-

Daně a poplatky

Tato položka zahrnuje silniční daň, vedení účtu apod.

období náklady

2008 7.000,-
2009 12.600,-
2010 13.230,-

Pojištění

Předpokládáme roční nárůst cen o 5 %.

období náklady

2008 7.000,-
2009 12.600,-
2010 13.230,-

Náklady celkem

období tržby

2008 711.600,-
2009 1.733.820,-
2010 1.904.131,-

Hospodářský výsledek

období Zisk/Ztráta

2008 194.900,-
2009 834.180,-
2010 1.011.869,-

38



Z vypočtených údajů vyplývá, že již na konci prvního roku zahájení podnikání se předpokládá 

vytvoření  zisku  a  dostatečné  zásoby  volných  finančních  prostředků  k dalšímu  fungování 

firmy a případným investičním výdajům pro rozvoj.

Předpoklad peněžního toku

 2008
Vlastní prostředky 350.000,- 
Příjmy z podnikatelské činnosti 906.500,- 
Dotace ÚP 0,- 
Příjmy Celkem 1.256.500,- 
  
Nákup majetku 151.500,-
Nákup materiálu 567.000,-
Nákup zboží 125.000,-
Mzdy a platby zaměstnancům 192.000,-
OSSZ, VZP 35 % 67.200,-
OSSZ, VZP podnikatel 19.754,-
Nájem 70.000,-
Služby 11.400,-
Cestovné 0,-
Pojištění majetku 7.000,-
Reklama 38.000,-
Pošta a telefon 17.500,-
Nákup ostatních služeb 7.000,-
Silniční daň 3.000,-
Úroky 0,- 
Mezisoučet 766.054,- 
Daň 41.800,- 
Splátky úvěrů 0,- 
Osobní spotřeba 84.000,- 
Ostatní výdaje (rezerva) 20.000,- 
Výdaje celkem 911.854,- 
Hotovost na konci roku 344.646,- 

_______________________________________________

Použitá literatura: [4], [5], [6], [7], [13] viz. seznam na konci práce
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5 POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Z hlediska marketingové mixu je služba nehmotný produkt, jehož cena se nejčastěji odvíjí dle 

konkurenčních  cen  či  na  základě  hledání  vzájemného  kompromisu  mezi  nabídkou  a 

poptávkou. Služba je prostředek přímé spotřeby od toho se odvíjí i způsob distribuce – přímá, 

bez možnosti mezičlánku. Propagace je uskutečňována formou přímého prodeje nebo inzercí 

v reklamních médiích.

5.1 POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Nově zřizované nehtové studio bude mít v nabídce služeb nejen základní manikúru a péči o 

ruce, ale i dekorativní modeláž a úpravu nehtů, prodej doplňkových výroků spojených s péčí o 

ruce  a  nehty  a  v neposlední  řadě  možnost  získání  akreditované  rekvalifikace  na  obor 

manikúra, nehtová modeláž.

Poskytované služby

• Umělé prodlužování nehtů – gelová a akrylová technologie

• Zpevňování přírodního nehtu gelem

• Ošetření a upravení nehtu metodou P-shine

• Pánská i dámská manikúra

• Masáže rukou

• Teplý parafínový zábal

• Peeling

• Lakování

• Lakování francouzské manikúry – podtržení přirozeného vzhledu nehtu

• Zdobení nehtu lakem
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Péče o ruce

Krásně upravené nehty nepřinesou požadovaný efekt  na suchých a rozpraskaných rukách, 

proto je součástí péče o nehty i péče o pokožku rukou. Součástí této péče je jemný peeling, 

masáž a výživa v podobě zábalu či masky na ruce a nehty.

Manikúra

Základní manikúra zahrnuje tyto úkony:

• koupel rukou

• zarovnání a zkrácení nehtu na stejnou délku

• bělení nehtu speciálním přípravkem k tomu určeným

• zarovnání povrchu nehtového lůžka

• ošetření a úprava okolí nehtu

• ošetření a zatlačení nehtové kůžičky

• vkládání výživy do nehtů

Kompletní manikúra zahrnuje tyto úkony:

• základní manikúra

• masáž rukou

• peeling

• parafínová lázeň

P-shine

Přírodní  technika  úpravy nehtů,  při  které  se  do předem upravených  a odmaštěných  nehtů 

vmasíruje pasta, která je složena z včelího vosku, mateří kašičky a křemičité hlinky, která se 

těží v japonském moři. Na nehet se tato pasta nanáší speciální leštičkou z jelenicové kůže a 

poté  se  speciálním  pudrem  zalešťuje  do  nehtu  jelenicovým  hadříkem.

Tato manikúra podporuje prokrvení a zdravý růst nehtů, nehty posiluje a obohacuje o důležité 

vitamíny. Díky takovéto péči se nehty nelámou, netřepí, krásně se lesknou a působí upraveně.

41



Úprava nehtů - Kroky

• dezinfekce a odmaštění nehtů

• obroušení vlastních nehtů a nalepení plastových nehtů – nejznámější a nejpoužívanější je 

akrylová a gelová technologie prodlužování nehtů

• přepilování nehtového základu a očištění

• nanesení první vrstvy gelu (nehtová báze) a vytvrzení UV lampou

• nanesení silnější vrstvy gelu, tzv. modelovací a upravení nehtového oblouku

• opětovné vytvrzení UV lampou

• vypilování do požadovaného tvaru a délky a očištění nehtu

• nanesení třetí vrstvy gelu a opětovné vytvrzení

• lakování či jiné druhy zdobení nehtu (malování, piercing, 3D zdobení)

Rekvalifikační kurz

Předpokladem pořádání rekvalifikačního kurzu je akreditace vydaná Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy na základě vyhlášky o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace 

zájemců o zaměstnání.

Obecnou podmínkou pro získání akreditace je:

• podání žádosti o akreditaci právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, které 

mají  v předmětu podnikání nebo v předmětu činnosti  poskytování  vzdělávacích služeb 

(položeno živnostenských oprávněním),

• doložení  odpovídajícího  personálního,  prostorového,  materiálního  a  technického 

zabezpečení vzdělávacího programu,

• doložení  vhodnosti  vzdělávacího  programu  z  hlediska  stanovení  výsledků  vzdělávání, 

vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, volby forem a metod výuky a způsobů ověřování 

výsledků vzdělávání v rekvalifikaci.

Akreditace se uděluje na dobu 3 let.

Minimální  hodinová  dotace  rekvalifikačního  kurzu  pro  modelový  předmět  podnikání  – 

manikúra včetně nehtové modeláže je dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů,  pro účastníky s ukončenou základní  školou 240 hodin,  pro uchazeče 

s ukončenou střední školou 140 hodin.
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Při  získávání  účastníků  rekvalifikačního  kurzu  probíhá  spolupráce  s Úřadem práce,  který 

zahrnul  rekvalifikační  kurz – manikúra,  nehtová modeláž  do své nabídky pro uchazeče  o 

zaměstnání.  Registrovaní  uchazeči  o  zaměstnání  mohou  kurz  navštěvovat  v rámci 

rekvalifikace hrazené Úřadem práce.  Ostatní  zájemci o rekvalifikaci  získávají informace o 

kurzu  nejčastěji  na stránkách Ministerstva školství,  v oficiálním seznamu akreditací,  nebo 

jsou o kurzu informování společností Tasha Cosmetics CZ, se kterou je sepsána smlouva o 

spolupráci nejen v oblasti dodávání zboží a materiálu, ale i v oblasti odborné spolupráce.

Kurz je pořádán buď formou denního studia nebo jako víkendové semináře. Přesné rozdělení 

hodinové dotace je závislé na možnostech zájemců o rekvalifikaci.

5.2 ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Služba poskytování manikúry a nehtové modeláže není náročná na složité a drahé zařízení či 

vybavení.

Základní materiálové požadavky jsou v podobě:

• pilníků různé drsnosti,

• nástrojů - zatlačovač nehtové kůžičky, nůžky, pinzety, kleštičky apod.,

• gelových bází – bílé a barevné,

• akrylových základů – bílé a barevné,

• dezinfekce nehtů,

• dezinfekce přístrojů a okolí,

• prodlužovaních tipů – bílé, barevné, zdobené

• lepidel,

• laků,

• zdobících prvků – glitry, kamínky, piercing, samolepky apod.,

• krémů, olejíčků a zábalů na ruce a

• podložek pod ruce.
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Zařízením potřebným pro provoz jsou pracovní boxy pro obsluhu skládající  se z pohodlné 

židle  pro  obsluhu a  zákazníka,  pracovní  stůl  s odsáváním,  vytvrzovací  pece  (UV lampy), 

lampa s lupou a police pro pracovní materiál.

Pracovní boxy:

UV lampa čtyřzářivková senzorová s časovým spínačem 2.500,- Kč/ks

UV  lampa  na  vytvrzování  gelu  se  4  zářivkami  pro  profesionální  použití,  s  časovým 

spínačem nebo pro nepřetržitý provoz. Možno přepínat do tří časových pásem: 3 - 5 sekund, 

90 sekund a 120 sekund. Lampa má zabudované senzorové čidlo, které ji automaticky zapne 

po vložení ruky.

Počáteční potřeba – 8 ks 20.000,- Kč

Bruska, 30W 20.000otáček 12.000,- Kč/ks

Profesionální přístroj vhodný pro přírodní i umělé nehty, pro nehtový design a péči o kůžičku. 

Plynulá regulace do 20.000 otáček/min.

Počáteční potřeba – 2 ks 24.000,- Kč

Odsávačka prachu pro zabudování do stolu 2.000,- Kč/ks

Odsávačka  do manikúrního  stolu  s vyměnitelnými  filtry.  Zařízení  se  zapojuje  do  klasické 

zásuvky, není potřeba speciální přívod. Otáčky ventilátoru: 2.700 – 3.100 otáček./min.

Počáteční potřeba – 4 ks 8.000,- Kč

Manikérní stolky včetně policového systému 3.000,- Kč/ks

Počáteční potřeba – 4 ks 12.000,- Kč

Židle 2.000,- Kč/ks

Počáteční potřeba – 10 ks 20.000,- Kč
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Lampa a lupa 2.000,- Kč/ks

Počáteční potřeba – 4 ks 8.000,- Kč

Ostatní vybavení

Policový systém na zboží 3.000,- Kč

Sedací souprava 12.000,- Kč

Věšák 2.000,- Kč

Rychlovarná konvice + nádobí 1.500,- Kč

Mikrovlnná trouba 3.000,- Kč

Počítač včetně programu registrační pokladny 25.000,- Kč

Velkoplošná zrcadla 2 ks 8.000,- Kč

Hračky pro dětský koutek 5.000,- Kč
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6 MARKETINGOVÁ STRATEGIE

Se zaváděnou službou jsou spotřebitelé již seznámeni. Propagace bude tedy směřovat spíše 

k seznámení spotřebitelů s firmou, reklama se zaměří na jméno a logo společnosti.

V počáteční fázi podnikání bude využita propagace formou letákové kampaně do schránek. 

Rovněž je uzavřena  dohoda se dvěma místními  kadeřnickými  salóny,  které  budou služby 

nehtového studia propagovat.

Vzhledem k tomu, že potencionálními klienty nehtového studia jsou, díky blízkosti  hranic 

(20 km), i klienti z Německa, předpokládá se tisková propagace i v německém jazyce.

Rovněž budou vytvořeny internetové  stránky,  a  to včetně  ceníku poskytovaných  služeb a 

obrázkového katalogu.

Po zaběhnutí provozu je plánována cca 1x měsíčně upomínací reklama v místním tisku.

Propagace bude nejen tištěnou formou, ale i osobním kontaktem a cenovými zvýhodněními. 

Vedle klasické formy propagace budou využívány i ostatní formy podpory prodeje. V rámci 

cenových zvýhodnění jsou plánovány zejména množstevní slevy – při každé páté návštěvě 

poskytnuta  sleva.  Další  formou podpory prodeje je  poskytování  propagačních  materiálů  – 

vzorky krémů, či zdobících prvků, plánovací kalendáře a dále prodej dárkových poukázek. 

Pro propagaci již hotové práce bude vytvořena katalogizace fotografií již poskytnutých služeb 

– řada klientem není dopředu rozhodnutá, jakou chce podobu svých nehtů. Obrázkový katalog 

rozhodování usnadní.

Cenová politika bude nastavena stejná pro tuzemce i cizozemce.

Samozřejmě  největší  reklamou  pro  každou  společnost  je  spokojenost  zákazníků.  Svým 

přístupem se bude firma snažit o pouze pozitivní hodnocení se strany svých zákazníků.
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7 FINANČNÍ ZDROJE A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

7.1 CENOVÁ STRATEGIE

Určování ceny je často nedílnou součástí nabídky. Výše ceny je omezena náklady na jedné 

straně  a  poptávkou  na  straně  druhé.  Časté  dilema  při  určování  ceny  je,  zda  chce  firma 

dosahovat ziskovost, nebo podíl na trhu.

Stanovení ceny má šest základních kroků.

7.1.1 Stanovení cíle cenové politiky

Firma by měla zvolit jeden z následujících cílů:

• Přežití  -  Nemá-li  firma  využité  kapacity,  konkurenčně  je  silná  a  jsou  možné  změny 

požadavků zákazníků, pak hlavním cílem je přežití. Je nutno snížit ceny, aby byl zajištěn 

dostatečný prodej k udržení výroby. Přežití je možné tehdy, přikrývají-li příjmy variabilní 

náklady a část fixních nákladů. Toto lze považovat jen za krátkodobý cíl, v dalším vývoji 

je nutno zvýšit přidanou hodnotu produktu.

• Maximalizace běžného zisku – Firma stanoví cenu, která ji  zajišťuje maximální  běžný 

zisk. Tu je možné stanovit tehdy, jestliže podnik zná velikost poptávky a náklady na daný 

výrobek.  Poptávková  funkce  při  tom  udává,  jak  celkový  objem  poptávky  závisí  na 

velikosti  ceny.  Poptávková  funkce  klesá  s  růstem ceny.  Nákladová  funkce  udává  jak 

celkové výrobní náklady závisí na vyrobeném množství. Řešením soustavy rovnic zjistíme 

při jaké ceně a chování poptávky lze dosáhnout nejvyšší ceny a jaké.

• Maximalizace běžných příjmů - I zde je nutno znát poptávkovou funkci, při čemž firma je 

přesvědčena, že maximalizací příjmů  dlouhodobě dojde k maximalizaci zisku při růstu 

podílu na trhu.

• Maximalizace  růstu  prodeje  -  Zde  firma  vychází  ze  stejného  přesvědčení  jako  v 

předchozím případě. Stanoví cenu co nejnižší. tzn. že volí strategii cenového pronikání na 

trhu. To však má smysl jen tehdy, že trh je velice citlivý na ceny, výrobní a distribuční 

náklady klesají  v důsledku získání větších zkušeností  a nízká cena odrazuje stávající  i 

potenciální konkurenci.
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• Maximalizace využití trhu - To je stanovení vysokých cen, aby firma „posbírala smetanu 

na trhu“. Cena je vysoká do té doby,  než začne docházet  k poklesu poptávky;  poté je 

nutno ji snížit. Tento přístup k tvorbě ceny má smysl, když náklady na jeden výrobek při 

malém objemu výroby nejsou tak vysoké, aby snižovali  výhody vyplývající  z dosažení 

vysoké  ceny,  dále  když  běžná  poptávka  je  dostatečně  vysoká,  vysoká  počáteční  cena 

nepřiláká příliš  mnoho konkurentů a vysoká počáteční  cena zvyšuje  image špičkového 

výrobku.

• Vedoucí  postavení  v  kvalitě  výrobku  -  Firma  může  usilovat  o  dosažení  vedoucího 

postavení na trhu, pokud jde o kvalitu jejích výrobků.

7.1.2 Určení poptávky po daném výrobku

Vztah  mezi  cenou  a  velikostí  běžné  poptávky  popisuje  poptávková  funkce.  Poptávková 

funkce vyjadřuje, kolik výrobků v daném období požaduje trh s ohledem na alternativní ceny, 

které mohou být v tomto období použity. Stejně jako nižší cena stimuluje zvýšenou poptávku 

na trhu, stejným způsobem stimuluje vyšší cena dodavatele, aby produkovali více výrobků. 

Vyplývá to z toho, že čím více můžeme vyrobit a prodat výrobek za vyšší cenu, tím větší je 

naděje  na vyšší  zisk.  K tomu lze obecně uvést:  cena se snaží  ustálit  na úrovni,  při  které 

nabídka a poptávka jsou vyrovnány.

7.1.3 Určení nákladů

Poptávka určuje cenový strop, který si může firma dovolit, náklady určují dno. Požadavkem 

firmy je dosáhnout cenu, která pokryje náklady na výrobu, prodej a distribuci a odměnu za 

vynaložené podnikatelské úsilí a riziko. Při určování nákladů se vychází z obvyklého členění 

nákladů na fixní (stálé, režijní, mezi něž patří např. nájemné, náklady za energii za otop, platy 

úředníků a managementu a ostatních režijních pracovníků na obsluhu a údržbu pracovního 

prostředí  apod.),  náklady variabilní  (přímo  úměrné  velikosti  výroby  a  prodeje)  a  celkové 

náklady, které jsou dány součtem fixních a celkových variabilních nákladů na daný objem 

produkce.
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7.1.4 Analýza konkurenčních cen a nabídek

V podmínkách, kdy poptávka na trhu  určuje cenový strop a náklady dno ceny, mohou ceny 

konkurence a jejich změny pomoci firmě v rozhodování, s jakou cenou jít  na trh. Zjištění 

konkurenčních cen lze zajistit v rámci výzkumu trhu (v terénním výzkumu), popř. na základě 

přímého  nákupu  výrobku  konkurence  a  následnou  analýzou  jeho  parametrů.  V  každém 

případě je nutné zajistit soubor solidních informací a tím se vyvarovat nesprávným závěrům a 

rozhodnutí,  které  může mít  velmi nepříznivé následky.  Platí  je-li  nabídky firmy horší  než 

konkurence, pak nelze stanovit cenu vyšší než stanovila tato konkurence a dále je-li nabídka 

firmy  cenově  „špičková“,  pak  firma  nemůže  stanovit  vyšší  cenu,  než  za  kterou  prodává 

konkurence.

Základní informace o cenách konkurence je možno zjistit jednak z běžných dokumentů jako 

jsou ceníky,  prospekty,  katalogy apod. Další možnost skýtá forma „fiktivního kupujícího“, 

který jedná s prodávajícím, zjišťuje nejen cenu, ale i ostatní údaje týkající se produktu a všech 

nástrojů marketingového mixu. Pokud je to žádoucí je možno zakoupit výrobek konkurenta a 

projednat s  ním příslušné dodací  a  platební  podmínky.  Řadu informací  je možné zjistit  u 

zprostředkovatelů (obchodníků), které prodávají výrobky konkurentů a znají nejen výrobek, 

ale i odezvu jejich kupujících, znají reklamace atd. Podobně přímý rozhovor se spotřebiteli a 

uživateli výrobků konkurenta skýtá množství užitečných informací. Všechny uváděné zdroje 

informací je možné kombinovat a tak získat solidní podklad pro cenovou tvorbu vlastních 

výrobků.

7.1.5 Výběr metody

Přijatelná (vhodná) cena je mezi tou, která je příliš nízká než aby přinášela zisk a tou, která je 

příliš vysoká, aby vyvolala nějakou poptávku.

Firmy používají různé metody:

• pomocí  cenové  přirážky  -  Jde  o  nejjednodušší  metodu,  nejběžněji  v  praxi  podniků 

používanou.  Propočte  se  tím,  že  k  celkovým  nákladům na  jeden  produkt  připočteme 

standardní přirážku stanovenou v procentech. Hlavním problémem je stanovení standardní 

přirážky, která je dána většinou jinak než přesným propočtem, přičemž nebere v úvahu 
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běžnou poptávku, vnímanou hodnotu a cenu konkurence. Snaha stanovit vysokou přirážku 

se často nevyplácí a může pro podnik patřit k chybným krokům, které směřují k propadu.

• pomocí cílové návratnosti - Firma určí takovou cenu, která zaručí cílovou míru návratnosti 

investic.  Cena  dle  této  metody  se  vypočte:  C  =  jednicové  náklady.  +  {(požadovaná 

návratnost x investovaný kapitál.) / počet prodaných výrobků}. Je nutno však brát v úvahu 

cenovou pružnost poptávky a ceny konkurence.

• pomocí vnímané hodnoty - Výrobce nebere za základ náklady, ale hodnotu, kterou vnímá 

zákazník. Firma vyvine výrobek s plánovanou kvalitou a cenou pro příslušný cílový trh a 

pak pro danou cenu odhadne velikost prodeje. Tento odhad prodeje je pak východiskem 

pro  stanovení  potřebné  kapacity,  investic  a  očekávané  výše  jednicových  nákladů.  Na 

základě  plánované  ceny  se  vypočte,  zda  uvažovaný  výrobek  vynese  dostatečný  zisk. 

Jestliže ano, pak se firma pustí do vývoje výrobku.

• pomocí běžných cen - Firma vychází  především z běžných konkurenčních cen a méně 

pozornosti věnuje svým nákladům a poptávce. Tato metoda je oblíbena zejména tam, kde 

je chování konkurence nevypočitatelné a tam, kde je obtížné stanovit náklady.

• pomocí cenových nabídek - Konkurenčně orientovaná cenová tvorba má smysl tam, kde 

firmy předkládají cenové nabídky na provedení určitých prací. Cena se určuje spíše dle 

očekávaných cenových konkurenčních nabídek. Nižší cena než konkurenční může zajistit 

úspěch v soutěži.  Nižší cena má však své hranice, které se pohybuje přibližně na výši 

nákladů, ale horní cena je taková, která zajišťuje získání zakázky.

7.1.6 Definitivní určení ceny

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, ceny se mohou odvíjet od zájmu o službu, 

konkurenci  v  regionu,  cen  surovin  a  energií  potřebných  k provozu  apod.  V modelovém 

projektu je zvolena cenová strategie následování konkurence.

Ceny se pohybují na obvyklém průměru typickém pro tento typ provozu.

Ceník služeb

název služby cena
• Gelové nehty bez francie 380,-
• Gelové nehty s francií 440,-

50



• Gelové nehty (bílé i barevné typy) 400,-
• Doplnění gelu bez francie 280,-
• Doplnění gelu s francií 340,-
• Potažení přírodního.nehtu gelem 250,-
• Potažení přírodního nehtu gelem s francií 300,-
• Nový nehet bez francie 40,-
• Nový nehet s francií 45,-
• Nový nehet při doplňování gelu 20,-
• Manikúra (mokrá) + masáž + peeling 120,-
• Manikúra 80,-
• P-shine 120,-
• Parafínová lázeň 80,-
• Lakování jednoduché 20,-
• Lakování francouzské 50,-
• Zdobení lakem i gelem od 20,-
• Kamínky, třpytky a obtisky od 5,-
• Piercing do nehtu 90,-
• Gelová modeláž na nohy 350,-
• Sundání nehtů 100,-

Dále budou uplatňována cenová zvýhodnění v rámci propagace.

7.2 KAPITÁLOVÁ POTŘEBA

Dle  rozpisu  přepokládaných  počátečních  nákladů,  tržeb  a  zisku  je  kalkulována  počáteční 

potřeba kapitálu ve výši 350.000,- Kč (viz. kapitola 4.9.)
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8 ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce bylo zpracování modelového podnikatelského plánu, odpovídajícího 

teoretickým požadavkům kladeným na podnikatelský záměr,  který má rozhodující význam 

nejen pro začínající podnikatele nebo při zakládání nového podniku.

Zvolený  modelový  podnikatelský  záměr  byl  sestaven  pro  účely  představení  začínajícího 

podnikatelského  subjektu  s desetiletou  praxí  ve  zvoleném  oboru  –  manikúra,  nehtová 

modeláž. Záměr byl sestaven pro účely zvažovaného založení vlastní firmy, kde by mohly být 

lépe a ve větší míře využity dosavadní zkušenosti a dovedností fyzické osoby zakladatele. 

Obsahovou náplní  činnosti  nově zakládaného podniku je nejen nehtová modeláž,  ale také 

celková  péče  o  ruce  a  nehty,  výuka  zaměstnanců,  poradenství  v  oboru,  pořádání 

rekvalifikačních kurzů, nákup a prodej materiálu určeného pro nehtový design. K úspěšnému 

uskutečnění tohoto cíle je potřeba vytvořit kvalitní podnikatelský záměr, který je základem 

každého  dlouhodobě úspěšného podnikání  a  jako takový představuje  zdaleka  nejúčinnější 

způsob snižování podnikatelského rizika.  Úspěšný nezávislý profesionál vždy zahajuje své 

počínání dobrým nápadem a jeho následným rozvíjením.

V předkládaném  podnikatelském  záměru  byla  provedena  nejen  analýza  zákazníků, 

konkurence,  vnějšího  okolí  a  dodavatelů,  ale  byla  provedena  i  predikce  budoucího 

hospodaření  firmy,  založená  na  dosavadních  zkušenostech  předkladatele  projektu  a  na 

znalostech  teritoriálního  trhu.  Z uvedených  ekonomických  výsledků  vyplývá,  že  zvolený 

podnikatelský cíl je za současných tržních podmínek realizovatelný.

Na závěr je však třeba upozornit na to, že zpracovaný podnikatelský záměr nebude vzhledem 

k proměnlivosti podnikatelského okolí platit beze změny delší dobu. Podnikatelský záměr je 

třeba proto chápat jako stále živý a vyvíjející se dokument, který je třeba neustále adaptovat a 

upravovat vzhledem k měnícím se podmínkám nejen vnitřního fungování firmy, ale i vnějšího 

tržního prostředí.
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Použité zkratky:

NUTS = zkratka  z  francouzského  Nomenclature  des Unites  Territoriales  Statistique,  nebo 
anglického  Nomenclature  of  Units  for  Territorial  Statistics)  neboli  Statistické  územní 
jednotky Evropské unie (někdy také „statistické regiony EU“), jsou územní celky vytvořené 
pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů 
členských zemí EU.
Normalizovaná klasifikace územních celků v České republice nese název CZ-NUTS.
Vedle  soustavy  NUTS  existuje  i  soustava  LAU (Local  Administrative  Units) –  Místní 
samosprávní jednotky – zabývající se obcemi a okresy. V současnosti tato soustava nahrazuje 
(a plně jim odpovídá) dřívější stupně NUTS 4 a NUTS 5.

statistická jednotka

zkratka český ekvivalent
počet v ČR

(CZ-NUTS)

NUTS 0 stát 1

NUTS 1 území 1

NUTS 2 region 8

NUTS 3 kraj 14

NUTS 4 (LAU 1) okres 77

NUTS 5 (LAU 2) obec 6 254

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS

OKEČ = ekonomický klasifikační systém - Odvětvová klasifikace ekonomických činností. Je 
vypracována pro kategorizaci údajů, které souvisí s organizační jednotkou - ekonomickým 
subjektem.  Poskytuje  základnu  pro  přípravu  statistických  údajů  o  různých  vstupech, 
výstupech, tvorbě kapitálu a finančních transakcích ekonomických subjektů.

Zdroj: 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/odvetvova_klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(okec)

NACE = je standardní  klasifikací  ekonomických činností  Evropské unie.  NACE tedy dělí 
ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která 
vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. NACE je lepší a účelnější 
třídění  ekonomických  činností,  byla  schválena  a  vydána  nařízením  EP  a  Rady  (ES)  č. 
1893/2006 a je závazná pro všechny členské státy v rámci EU od 1. ledna roku 2008.

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)

OSVČ = osoba samostatně výdělečně činnou, což je podnikatelský subjekt známý spíše, ne 
zcela přesně, pod označením „fyzická osoba“.

Zdroj: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/516718-osvc
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