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1 ÚVOD 

 

Cílem mé bakalářské práce je zpracovat problematiku franchisingu, jeho členění, 

a způsob založení franchisových firem. V teoretické části se také hodlám zaměřit na 

charakteristiku hlavních výhod a nevýhod, které se váží k oběma zúčastněným 

stranám v tomto podnikatelském vztahu. Obsahem teoretické části této práce je také 

vysvětlit právní terminologii a postupy, se kterými se můžeme setkat v rámci 

zakládání franchisové pobočky, dále následuje praktické řešení zakládání 

franchisového podniku.         

 Franchising jako forma podnikání se v České republice těší stále větší oblibě, 

než tomu bylo například před 15 lety. Hlavním důvodem je, že oproti ostatním 

druhům podnikání nabízí franchisa jakousi jistotu a ochrannou ruku ze strany 

franchisora, který nikdy nebude mít zájem na tom, aby se jeho obchodnímu 

partnerovi nedařilo. Ba naopak, vždy se bude snažit pomáhat rozvíjet svůj původní 

nápad a posilovat tak svou tržní pozici a dobrou pověst své značky.  

 V první části nalezneme stručný popis historie franchisingu a její 

charakteristické rysy. Popis druhů a forem franchisingu je vysvětlen nejen slovně, ale 

také graficky. Velmi podrobně rozepsané jsou i výhody a nevýhody franchisingu, 

které je určitě nutné zvážit v každém jednotlivém případě podnikání ještě před 

samotným začátkem. Můžeme tak zjistit, zda je tento druh podnikání pro nás vhodný 

či ne a zda jsme ochotní nést rizika z něj vyplývající.      

 Další částí, která se tato bakalářská práce věnuje, je právní problematika 

franchisingu. Hlavním dokumentem, který nás opravňuje podnikat pod cizím jménem, 

je právě právní dokument - smlouva. Protože je nutné porozumět jí a termínům, 

které se v ní nacházejí, je této problematice věnována celá jedna kapitola. Jejím 

obsahem je mimo shora zmíněných pojmů také specifikace obsahu franchisové 

smlouvy a odůvodnění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě.   

 Praktická část této práce se již zaměřuje na popis postupu založení pobočky 

firmy, která nabízí spolupráci formou franchisingu a její charakteristiku. Kromě 

charakterizování okolního trhu, popisu projektu, marketingu jsou zde také obsaženy 

tabulky s výpočty nákladů, výnosů a hospodářského výsledku.  
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2 TEORETICKÝ PODKLAD PROBLEMATIKY PODNIKÁNÍ A FRANCHISY A 

S TÍM SPOJENÝCH OBLASTÍ 

2.1 Historie franchisingu 

Pomineme-li vznik slova „franchise“, které ve středověké Francii označovalo 

právo, udělující rolníkům ze strany feudálů povolení k výrobě či prodeji výrobků, pak 

můžeme za vznik moderního franchisingu považovat období od konce 19. století.  Za 

první uživatele franchisingu je považována firma Singer Sewing Machine Company. 

Ta se již okolo roku 1860 zabývala průmyslovým a odbytovým systém jejich šicích 

strojů.           

 Dalším mezníkem v historii franchisingu byl především rozmach 

automobilového průmyslu na území USA v čele se značkou General Motors, díky 

kterému se vznik distribučních sítí nejen prodejen automobilů, ale i benzinových 

stanic, provozoven drugstorů a motelů u silnic a dálnic stal nevyhnutelným. Dalším 

průkopníkem systému franchisingu té doby, byla jednoznačně firma Coca-Cola, která 

poskytovala licence ke stáčení nápoje, jednalo se o tzv. výrobkový franchising. Do 

zhruba 40. - 50. let dvacátého století byl franchising stále jen metodou distribuce 

výrobků a služeb, v pozdějším období je už vnímán jako jeden ze způsobů 

podnikání.          

 Franchising v oblasti hotelnictví a služeb se pak dále vyvíjí až v období po 

druhé světové válce. Právě díky franchisovým smlouvám nabývají na známosti 

takové značky a řetězce jako McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Hilton hotely 

nebo Holliday Inns. V dalších letech se franchising skrze Velkou Británii postupně 

rozšiřuje i na území pevninské Evropy.        

 První franchisy v rámci České republiky se objevují s pádem komunismu na 

počátku 90. let. K největšímu nárůstu této metody podnikání však došlo až 

v posledních desíti letech, kdy vzrostla kapitálová vybavenost a úvěruschopnost 

subjektů v kombinaci se zájmem o tento druh podnikání.    

 V dnešní době je franchising stále nejvíce zastoupen v USA, kde tvoří zhruba 

jednu třetinu všech maloobchodů, v Evropě je velmi oblíbeným ve Velké Británii, 

Francii či Německu. 
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2.2 Co je to franchising? 

Ač franchising nemá žádnou jednotnou definici, existuje jich několik velmi 

výstižných. Mezi jednu z nich patří definice prezentovaná Britskou franchisingovou 

asociací, která, jak uvádí Řezníčková (2007, str. 6), popisuje, že jde o „licenční 

smlouvu uzavřenou mezi franchisorem na straně jedné a franchisantem na straně 

druhé, prostřednictvím které je franchisor povinen pomáhat franchisantovi při jeho 

podnikání, zejména ve vztahu k organizaci a řízení jeho podnikatelské činnosti, 

provádění školení, provádění propagace a marketingu, je oprávněn kdykoli 

kontrolovat činnost franchisanta ve franchisovém podniku, je oprávněn a povinen po 

dobu platnosti této smlouvy provozovat podnikatelskou činnost pod obchodním 

jménem franchisora, povinen po dobu platnosti této smlouvy platit v dohodnutých 

termínech platby za poskytnutí franchisingu, případně i za poskytování zboží nebo 

služby, přičemž franchisová smlouva není smlouvou mezi holdingovou společností a 

její dceřinou společností, ani smlouvou mezi samostatným podnikatelem a 

společností, kterou kontroluje.“      

 Nejvýstižnější z definic, která byla později použita i v Evropském kodexu etiky 

franchisingu z roku 1972 je opět dle Řezníčkové (2007, str. 6) prezentovaná jako 

„určitá forma smluvní spolupráce mezi právně nezávislými podnikateli vytvořenou na 

základě rovnoprávnosti, kde na jedné straně stojí franchisový podnikatel „franchisor“ 

a na druhé straně jeden nebo více podnikatelů „franchisantů“.   

 Z každé z uvedených definic je jasné, že ve franchisingovém vztahu figurují 

dvě strany, a že pro každou z nich jsou na základě franchisové smlouvy stanoveny 

podmínky, z nichž vyplývají práva a povinnosti každé které zúčastněné strany. 

 První ze zúčastněných stran,  franchisor, je majitelem a původcem konceptu, 

tedy jakéhosi plánu vedení podniku, který následně poskytuje druhé straně - 

franchisantovi. Licence poskytnutá franchisorem tedy povoluje franchisantovi 

provozovat vlastní podnik na základě ověřené koncepce, s osvědčeným know-how 

ale pod cizím jménem, na jehož základě je připuštěna možnost kontroly průběhu 

podnikání poskytovatelem licence. 
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2.3 Základní rysy franchisingu 

- Franchisová licence determinuje dobu podnikání na určitý časový úsek, 

většinou 5-7 let s možností prolongace smlouvy, jde tedy o dlouhodobou 

vzájemnou spolupráci. 

- Franchisant je ve smluvním vztahu právně a částečně i hospodářsky 

samostatný 

- Franchisant má právo užívat ochrannou známku, obchodního jména 

franchisora, výrobky, technologie, služby, know-how, image i zkušenosti a 

marketingové strategie franchisora. 

- Poskytovatel franchisy má právo kontrolovat a řídit franchisantovu činnost. 

- Franchisant je povinen jednat dle stanovených podmínek. 

- Franchisor pomáhá franchisantovi s výstavbou provozovny. 

- Jde o vertikálně orientovanou strukturu obchodního systému 

s decentralizovaným odbytem. 

2.4 Druhy franchisingu 

Franchising jako metodu distribuce a prodeje zboží, služeb a technologií lze 

rozdělit dle několika nejdůležitějších hledisek,   

a) Dle historického hlediska 

b) Dle předmětu franchisingu 

c) Dle vztahu k třetím osobám 

d) Dle exkluzivity výrobků 

e) Další 

Z historického hlediska dělíme franchising na původní tzv. výrobkový franchising 

a jeho nástupce, podnikatelský franchising známý také jako package franchise. 

Výrobkový franchising zahrnoval povolení k distribuci značkového výrobku (nápoje, 

automobily), případně instrukce k jeho výrobě dle přesně stanovených pravidel.        

U podnikatelského franchisingu už jde, kromě poskytnutí licence k prodeji produktu, i 

o získání ověřeného podnikatelského konceptu a dalších služeb spojených 

s provozem prodejny, jako je pomoc s vyhledáním vhodné lokality, se školením pro 

zaměstnance a případně s řízením podniku.     

 Předmět franchisingu rozděluje tento druh podnikání na celkem čtyři oblasti. 
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První z nich je franchising průmyslový, který opravňuje franchisanta vyrábět určité 

druhy zboží a následně je prodávat. Distribuční franchising je pak postaven pouze na 

samostatném prodeji produktu ve franchisovém podniku na základě osvědčených 

prodejních metod, které jsou stanoveny ve smlouvě. Franchising služeb se od 

distribučního franchisingu liší pouze v tom, že předmětem prodeje se stává služba, 

která je nabízena a prováděna na základě osvědčených a zavedených postupů. 

Dalším druhem je velkoobchodní franchising a je specifický tím, že franchisant 

nemůže prodávat svůj produkt přímo konečnému zákazníkovi, ale vždy tak učiní 

prostřednictvím maloobchodu.        

 Součástí bodu c) je členění dle vztahu k třetím osobám, které vyjadřuje 

možnost poskytování licence franchisantem. Jedná-li se o tzv. Master-franchising, 

pak má franchisant možnost poskytovat franchising dalším subjektům a stává se tak 

quazifranchisantem v rámci subfranchisingu, takový druh franchisingu je vhodný 

zejména pro expanzi na nové trhy. Nedisponuje-li však franchisant oprávněním 

k poskytování dalších licencí, jde o klasický, jednoduchý franchising. Za těchto 

podmínek má naopak franchisant zákaz provozování takových činností, které by 

mohly vést k vyzrazení obchodního tajemství či jiných interních informací týkajících 

se franchisového systému.  

1. Grafické znázornění master-franchisingu (subfranchisingu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCHISANT 

1 

FRANCHISANT 

2 

FRANCHISANT 

3 

MASTER 

FRANCHISANT(quazifranchisant) 

FRANCHISOR 
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Protože exkluzivní výrobky je třeba propagovat vhodnou cestou, proto se i u 

franchisingu dá počítat s tím, že každý aspekt založení takovéto pobočky bude o 

něco složitější a náročnější než u běžného sortimentu výrobků. Exkluzivita se projeví 

na výběru lokality, zpracování propagačních materiálů i na vyšších vstupních 

poplatcích pro franchisanta, včetně dodržování stanovených cen výrobků či vybavení 

prodejny.           

 Do posledního bodu ve výčtu hledisek je zařazen bod Další, do kterého 

spadají hledisko teritoriální, vertikální členění nebo členění dle osoby franchisanta. 

Teritoriální hledisko rozděluje franchising na základě toho, zda franchisor expanduje  

a otevírá franchisy i v  zahraničí, na mezinárodní a na národní, kde obě smluvní 

strany fungují na území jednoho státu. Vertikální členění pak rozlišuje, zda jsou 

všichni franchisanté na stejné úrovni ve vztahu k franchisorovi na jednostupňový a 

vícestupňový franchising. 

2.  Grafické znázornění jednostupňového franchisingu 

 

            

            

            

            

             

 

3.  Grafické znázornění vícestupňového franchisingu 
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Členění dle osoby franchisanta se větví dle subjektů, mezi kterými byla 

franchisová smlouva uzavřena. Je tedy logické, že v tomto případě, může jít pouze o 

franchising smíšený (mezi fyzickou osobou a právnickou osobou) nebo o franchising 

mezi právnickými osobami a franchising mezi fyzickými osobami jako podnikateli. 

2.5 Výhody a nevýhody franchisingu 

Smluvní vztah mezi oběma zúčastněnými stranami přináší pro každou z nich 

řadu výhod i nevýhod, společným úsilím se však oba účastníci snaží nalézt jakési 

optimální řešení v podobě sledování společných cílů. Mezi tyto cíle by se dalo zařadit 

získání silnější, výhodnější pozice v rámci konkurenčně působících firem, snížení 

nákladů, reálnější finanční hospodaření ale i promyšlenější organizaci řízení. Obecně 

lze tvrdit, že franchising poskytuje výhodu velkých podniků za současného zachování 

výhod podniků menších. 

2.5.1 Výhody franchisingu 

Jak uvádí Řezníčková (2009, str. 15), tak „ Z definic, hlavních znaků a typů 

franchisingu, které byly uvedeny v předchozích kapitolách, vyplývají výhody, jež je 

možné považovat za všeobecné u všech typů franchisingu a u všech oblastí jeho 

použití.“  

2.5.1.1 Výhody pro franchisora 

a) Jde o velmi účinný způsob expanze podnikání s minimálním rizikovým 

kapitálem, zejména proto, že franchisant si z větší části hradí výstavbu 

pobočky sám 

b) Zajištění určité úrovně odbytu, neboť příjemce franchisy se zavazuje odebírat 

předem stanovený objem výrobku, služby či technologie téměř výhradně od 

franchisora 

c) Personální politika v pobočce se franchisora netýká, poněvadž příjemce 

vykonává činnost na vlastní účet a je tedy motivován vykonávat je dle 

nejlepšího vědomí a svědomí, nejen za účelem co největších zisků, ale i 

bezproblémového průběhu řízení podniku 

d) Franchisor začíná snadněji působit v oblastech, ve kterých však mohou mít 

mnohem lepší přehled i zkušenosti vybraní franchisanté zároveň rozšiřuje 

přímý podíl na trhu 
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e) Poskytovatel není vlastníkem aktiv spadajících pod každou jednotlivou 

provozovnu, proto také není zodpovědný za jejich bezpečnost 

f) Jednotná prezentace firmy, společné logo, propagační materiály, cenové 

nabídky a další marketingové tahy zajišťují zvýšení povědomí veřejnosti o 

značce a image produktu a potažmo i firmy  

g) Zvyšuje se výrobní síla, snižují se tedy náklady, vzniká možnost výhodnějších 

nákupů surovin, materiálů 

h) Díky povinnosti franchisanta platit franchisové poplatky vznikají příjmy vhodné 

pro vývoj know-how jednotlivých prvků celého systému 

i) Konkrétní myšlenka či nápad je šířena rychlým a efektivním způsobem 

j) Dochází ke snadnější kontrole prodeje výrobků či poskytování služeb nebo 

technologií 

2.5.1.2 Výhody pro franchisanta 

a) Franchisant získává v porovnání se založením vlastního podniku téměř 

bleskový přístup na trh s nesrovnatelně vyšší jistotou v podnikání, neboť má 

právo užívat obchodní jméno, goodwill, logo a image při poskytování 

smluvního produktu 

b) Franchisant má k dispozici již ověřenou, fungující marketingovou i obchodní 

koncepci, kterou má právo využít při propagaci či prodeji výrobků, služeb a 

technologií 

c) Získává podporu při provozu podniku ze strany franchisora  v oblasti ! ! !  

d) Franchisor bezplatně poskytuje školení a trénink franchisantovi a to hlavně při 

vstupu do zaměstnaneckého poměru, dále je pak jeho znalosti v průběhu 

smluvního vztahu průběžně prohlubuje a aktualizuje 

e) Franchisor školí také personál franchisantovy pobočky (jak ze začátku, tak 

v průběhu trvání smlouvy) 

f) Předpoklad pro projevení vlastní iniciativy, samostatnosti  

g) Komunikace mezi oběma stranami umožňuje plně se soustředit na činnost 

v jediném podniku, franchisant tak neplýtvá snahou ani úsilím v jiných 

podnicích, zefektivňuje se systém řízení každé pobočky 

h) Franchisant nemá na starosti výběr skladby sortimentu zboží, ten je totiž před 

samotným zahájením podnikání vybrán a sestaven na základě provedení tzv. 
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pilotního projektu, neboť poptávka po zboží se totiž může oblast od oblasti 

lišit. Vyloučeny jsou také problémy se zásobováním, ty jsou eliminovány 

jednotným logistickým systémem, kdy pro všechny pobočky existují totožní 

dodavatelé, zajištění franchisorem 

i) Cenová regulace je determinována systémem cenových hladin sortimentu 

v daných oblastech, přesnou cenu si však stanovuje franchisant sám 

j) Na základě účasti na zásobovacím systému franchisora, z něj vyplývají pro 

franchisanta výhody ve formě nižších výdajů, vyšších obratů a lepších 

nákupních podmínek 

k) Ulehčení od případných problémů s přiznáním daní, vedením účetnictví, 

poradenstvím eventuálně pomoc s úvěrovými službami ze strany franchisora 

l) Zvýšená úvěruschopnost. Banky poskytnou ochotněji úvěr subjektům, které 

nabídnou ověřenou podnikatelskou koncepci. Je-li navíc garantována známou 

a stabilní firmou, tedy franchisorem, má banka větší jistotu, že dojde 

k rychlejšímu splácení úvěru oproti podnikatelům začínajícím od nuly, protože 

zisky obchodníkovi exponenciálně narůstají. 

2.5.1.3 Makroekonomické výhody 

Franchising není efektivní metodou podnikání pouze pro účastníky samotné, 

ale přináší pozitiva také pro spotřebitele, společnost a vlastně celkovou ekonomiku a 

hospodářství. 

a) Tvoří se tak samostatné a relativně stabilní podniky 

b) Vytvářejí se a setrvávají nová pracovní místa 

c) Produktivnější a efektivnější využití jak lidského tak i podnikových faktorů, 

příkladem mohou být know-how, práce nebo kapitál 

d) Rozvíjí malé a střední podnikatelské vrstvy, je tedy prostředkem k vyrovnání 

působení velkopodnikatelů a koncernů 

e) Franchising zajišťuje vyšší dostupnost služeb, neboť jeho marketingová 

strategie je často založena na tzv. regionální akvizici, která umožňuje 

franchisantům otevřít pobočky v menších městech kde zřizování řádných 

poboček by se příliš nevyplatilo 
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f) Nové výrobky a služby v rámci franchisingu se stávají rychleji dosažitelnými 

díky jeho rychlé expanzi  

g) Garance kvality a kontrola její stability je bod, ve kterém je franchisor 

oprávněn kontrolovat nejen činnost franchisanta ale i jakost prodávaných 

výrobků, služeb a technologií 

h) Kvalita výrobků chráněná ochrannou známkou a dobrým jménem firmy jsou 

důležitým aspektem v oblasti přehlednosti výrobků a služeb na trhu ale i 

transparentnosti jejich cen 

2.5.2 Nevýhody franchisingu 

Vedle výhod bychom však před začátkem podnikání měli zvážit také případná 

rizika a nevýhody. Rozdělit je můžeme na ta, která jsou společná jak pro příjemce, 

tak i pro poskytovatele franchisy, tak na ta která hrozí každé ze stran odděleně. Mezi 

společná rizika lze zařadit zejména fakt, že koncept je fixní a hotový, což znamená, 

že případné dílčí změny jsou jen stěží proveditelné. Ohled musí být brán na zájmy 

všech členů franchisového systému avšak franchisant se musí přizpůsobit. 

Franchisor by měl znát všechna důležitá data a skutečnosti mezi jednotlivými 

franchisanty a jím samotným, což zajišťuje vyšší transparentnost. Mimo to, vždy 

existuje riziko vzniku podřízeného místo nadřízeného vztahu mezi oběma účastníky, 

tzn., „že franchisor nebude franchisanta zaštiťovat, ochraňovat a vést, ale spravovat, 

a dokonce i přímo řídit “, zmiňuje Řezníčková (2009, str. 19). 

2.5.2.1 Nevýhody pro franchisora 

a) Nezodpovědné jednání a zanedbávání standardů ze strany některého 

z franchisantů může snadno poškodit dobré jméno značky, ztratit důvěru 

zákazníků a následně nebo také zapříčinit pokles tržeb v ostatních částech 

systému. Jako příklad můžeme uvést použití závadných surovin či materiálů, 

které následně způsobí zdravotní potíže zákazníků, případná mediální kauza 

bych pak zapříčinila ztrátu zákazníků z důvodu obavy o zdraví. 

b) Franchisant podniká na vlastní účet, a proto franchisor nemá právo jednat 

s ním jako s podřízeným a cokoli mu nařizovat, naopak by se mělo jednat o 

rovnoprávný partnerský vztah a tak je vhodné, aby franchisor prezentoval 

jakýkoli požadavek jako přínos ve formě zisku či jiného užitku. 
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c) Franchisor se může dostat pod tlak ze strany franchisanta, který bude mít 

snahu prosadit si prodej výrobků či služeb, které nejsou poskytnuty 

franchisorem. Takové situace jsou však ošetřeny ve franchisové smlouvě 

ustanovením o oprávnění prodeje určitého procenta výrobků od ostatních 

dodavatelů. 

d) Franchisant má tendence osamostatnit se, neboť může postupně nabývat 

dojmu, že úspěšné vedení franchisového podniku mu dovoluje zařídit si a vést 

vlastní podnik bez nutnosti placení franchisových poplatků. 

e) Franchisor si z franchisanta vychová budoucího konkurenta. Tento bod je 

taktéž podložen ve franchisové smlouvě ujednáním o zachování zdrženlivosti 

od jakéhokoli konkurenčního jednání vůči franchisorovi, porušení tohoto 

ujednání je většinou pokutováno 

2.5.2.2 Nevýhody pro franchisanta 

a) Přestože franchisant podniká na vlastní účet, vždy musí počítat s částečným 

omezením vlastní kreativity i podnikatelské samostatnosti ze strany 

franchisora. 

b) Existence výhradního práva kontroly provozu franchisanta, které je však nutné 

odsouhlasit v rámci smlouvy jako prostředek k udržování kvality a stability 

celého systému. 

c) Franchisant zpravidla nemůže vlastní snahou dosáhnout výraznějšího 

úspěchu na trhu, neboť je smluvně vázán a je mu přiřazen určitý podíl na trhu, 

jehož kupní sílu tedy většinou nelze zvýšit. 

d) Kapitálová návratnost není plánovatelná v krátkodobém horizontu, franchisová 

smlouva je však většinou navržena tak, aby franchisant umořil vstupní 

investici alespoň v době její účinnosti. 

e) Franchisant je povinen uhradit vstupní platbu, která většinou zahrnuje 

poplatek z převedení know-how, používání registrované obchodní značky, 

technickou pomoc při zakládání, ale i za počáteční školení nebo příspěvku na 

reklamu. 

f) Franchisant platí také tzv. pravidelné platby, které jsou poplatkem za image, 

za trvalou pomoc, za skutečnost, že franchisor se snaží neustále 

zdokonalovat výrobky i služby na vlastní náklady. 
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g) Příjemce franchisy se zavazuje striktně dodržovat veškeré postupy a 

podmínky podnikání stanovené smlouvou, nesmí vykonávat jinou činnost, než 

je stanovená ve smlouvě 

h) Franchisor si většinou vyhrazuje smlouvou předkupní právo na provozovnu 

franchisanta v případě, že franchisor hodlá ukončit ve franchisové síti svou 

aktivitu. 

i) Možnost poškození franchisanta v případě nejrůznějších podvodů, korupčních 

skandálů, daňovým únikům. 

2.5.2.3 Makroekonomická rizika 

Makroekonomická rizika by se dala popsat jako možnost vzniku monopolu na 

trhu určitých výrobků, nebo alespoň dominance několika firem. Tato nebezpečí jsou 

však ošetřena v zákonech vztahujících se na ochranu hospodářské soutěže. 

2.6 Postup založení franchisové pobočky 

2.6.1 Způsoby založení 

Lze jmenovat dva způsoby založení franchisové pobočky. Prvním z nich je 

rozšířit již existující podnik formou franchisy o další část. Druhým a stále častějším 

způsobem je založit podnik vhodný pro franchising již od počátku. Kritérii pro rozvoj 

druhé možnosti je zejména zjednodušení organizační struktury, zásobovacího 

systému nebo vybavení provozoven takovým způsobem, aby nebyl problém nalézt a 

proškolit vhodného adepta. Ten by měl být ve vedení nového podniku alespoň stejně 

úspěšný jako franchisor.        

 Franchising musí dále vycházet ze zdravé obchodní, ale hlavně finanční 

platformy, nelze tedy počítat s tím, že se jím v krátkodobém horizontu uzdraví 

nemocný podnik. Mělo by se vždy jednat o poskytování kvalitního a ověřeného 

konceptu, v souvislosti s tímto faktem lze zmínit franchisory tzv. černé ovce, kteří 

záměrně nabízejí franchisovou licenci na neověřený nebo sporný podnikatelský 

nápad. 

2.7 Obecný postup 

Vše by mělo začít vyhledáním a prozkoumáním informací o tom, co vlastně 

franchising je, jak funguje, jaké přináší výhody a nevýhody a samostatným 
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zhodnocením, zda tento druh podnikání je vůbec pro danou osobu vhodný. Dalším 

bodem této fáze je zejména získání základních informací o konceptech, se kterými 

bychom měli zájem kooperovat.  Konkrétní koncepty si je třeba ověřit, prostudovat 

jejich historii, pravidla, finanční náročnost, provést pohovor s franchisorem, který 

zpravidla sdělí nároky na kvalifikaci personálu, požadavek na praxi apod.  

 Po podrobném seznámení se s celým konceptem a jednáních s franchisorem 

je možné přistoupit k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Budoucí franchisant dále 

získává podrobný popis know-how, seznamuje se s podmínkami provozu, dochází 

k individuálním ujednáním mezi oběma stranami na základě konkrétní nabídky. 

 Další fází je podpis franchisové smlouvy společně s předáním veškeré 

dokumentace, po kterém přichází na řadu vlastní realizace celé provozovny. 

 Otevřením nové provozovny začíná samostatné podnikání. 

Mezi předpoklady nezbytně nutné pro každou firmu zamýšlející jakékoli 

rozšiřování kapacit v rámci franchisingu se řadí nabídková brožura, manuál a tzv. 

systém kontrolních otázek. 

Nabídkovou brožuru má vypracovanou každá z firem, která poskytuje 

franchising. Slouží k prezentaci firmy jako potenciálního partnera v oblasti 

franchisingu a k popisu franchisového systému. Obsahuje nabídky produktů 

poskytovaných franchisorem, výši poplatků, závazky franchisanta, cíle zisku, užívání 

ochranných známek, patentů a územní ochranu, možnosti rozvoje franchisingu a 

podmínky odstoupení od franchisové smlouvy.      

 Tato brožura hraje významnou roli při vyhledávání potenciálních franchisantů, 

kterým pak naopak usnadňuje lepší orientaci při výběru vhodného franchisingu, 

popisuje Řezníčková (2007, str. 23).       

 Manuál nebo také franchisový balík franchisant obdrží po uzavření franchisové 

smlouvy, obsahuje koncepci podrobněji rozvedenou v následujících bodech.  

a) Pomoc franchisora při zakládání franchisového podniku v podobě průzkumu 

trhu, úvodních školení personálu nebo zařizování provozovny. 

b) Povolení užití goodwill, image a nehmotných práv franchisora. 

c) Předání know-how prostřednictvím školení. 

d) Akvizici na příslušném území, podpora prosazování prodeje. 
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e) Podpora při obstarávání produktů, předávání prodejních výhod a přebírání 

administrativních funkcí franchisorem. 

Za poskytnutí práv pak požaduje franchisor dodržení takových povinností, 

které jsou kombinací bodů zmíněných v podkapitole Výhody a nevýhody pro 

franchisanta. Zahrnout zde tedy můžeme platby franchisových poplatků, povinnost 

prodávat pouze sjednaný sortiment zboží s předem stanoveným způsobem prodeje, 

požadavky na vzhled provozovny, péči o image značky, ale také zpracování 

marketingových reportů franchisorovi.       

 Dále obsahuje manuál podrobně popsaný postup rutinních činností v rámci 

každodenního provozu franchisy, na jehož základě je franchisant plně pochopit a 

osvojit si správné řízení a chod provozovny. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o 

detailní zpracování fungování franchisy, je vždy v nejlepším zájmu franchisora 

chránit je před zneužitím nezainteresovanou osobou. Z tohoto důvodu je tak často 

povoleno franchisantovi nahlédnout do tohoto dokumentu až při podpisu franchisové 

smlouvy, ve které je případné zneužití manuálu náležitě chráněno.  

 Obsah manuálu je zpravidla tvořen úvodem, popisem systému a metody, 

popisem vlastního provozu, vzorovými formuláři a adresářem.   

 V úvodu je rozvedena základní koncepce, filozofie firmy, atributy franchisové 

licence.  Popisy systému a metody zahrnují popis podniku jako celku a jeho částí. 

Popis metody sestává z popisu každé jednotlivé činnosti  podniku a uvedení závad, 

které by se mohly případně objevit společně, nezanedbatelné je také uvedení 

kontaktů na příslušnou pomoc.        

 Podle Řezníčkové (2007, str. 25) slouží část týkající se provozu zejména 

k vymezení těchto bodů: 

- vybavení podniku, 

- provozní a otevírací dobu franchisového podniku, 

- normy pro výrobky a/nebo služby a/nebo technologie, 

- popis franchisových poplatků, včetně způsobu a příkladu jejich výpočtu, příp. 

formuláře pro jejich výpočet, popis rozhodujících ukazatelů, 

- popis účetnictví včetně jednotlivých účetních postupů apod., 
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-  platební styk a jeho kontrola, včetně popisu zacházení s šeky a platebními 

kartami, 

- reklamní a marketingové metody, postupy a návody, 

- postup při přijímání zaměstnanců do pracovního poměru a jejich úvodní           

a průběžné školení, 

- vzhled, úpravu a chování zaměstnanců k zákazníkům, včetně podrobného 

popisu jejich oblečení, 

- dohled nad dodržováním řádného výkonu práce zaměstnanců a nad plněním 

jejich pracovních povinností, 

- povinnosti zaměstnanců, 

- rozpis směn a postup při jejich střídání, 

- jak sjednat pojištění, podle čeho vybírat pojišťovnu, druhy pojištění výši a 

rozsah spoluúčasti, způsob placení pojistného, 

- inventuru zásob, včetně zjišťování stavu účetního se stavem skutečným, 

úhradu zjištěného schodku.       

Vzorové formuláře mohou obsahovat vzory pracovních smluv, dohod o 

hmotné odpovědnosti nebo například dohody s dodavateli. V adresáři pak lze nalézt 

nejrůznější kontakty (e-mail, telefon) na všechny členy dané franchisové sítě a 

nejdůležitější kontakty na franchisora.       

 Výše zmíněný obsah franchisového manuálu můžeme popsat jako společný 

všem typům franchisingu, nelze však vyloučit určitá specifika vyplývající především 

z titulu různorodosti jednotlivých firem a jejich filozofie. Za stěžejní část celého 

manuálu je považován popis know-how, ten však musí být franchisantovi 

prezentován a sdělován s maximální opatrností. Obecně se doporučuje nesdělovat 

know-how v plném rozsahu ihned ze začátku, protože franchisant by měl mít pocit, 

že je nutná dlouhodobá spolupráce. Právem i povinností je aktualizovat obsah 

manuálu průběžně, nejvhodněji formou číslovaných dodatků, které posléze 

franchisor může vydat zapracované v novém vydání manuálu. 

Kontrolní otázky nebo také systém kontrolních otázek je posledním stavebním 

kamenem základů nového franchisového podniku.  Slouží především k jakési 

sebereflexi a sebehodnocení jak ze strany franchisanta, tak i ze strany franchisora. 
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Jde o posouzení sebe sama na základě otázek, které by měly hodnotit osobnostní i 

profesní kvality uchazeče, jeho finanční možnosti či motivaci. Otázky se vztahují 

zejména k: 

a) Osobě franchisanta (Mám podnikatelského ducha? Mám dostatečné znalosti 

v oboru? Jsem dostatečně schopný na samostatné podnikání?) 

b) Franchisorovi (Jakou má franchisor pověst? Může prokázat konkrétní 

úspěchy? Provedl franchisor pilotní provoz?) 

c) Situaci na trhu (O jaký výrobek, službu či technologii jde? Je 

konkurenceschopný? Bude mít výrobek zajištěn dostatečný odbyt?) 

d) K produktu (Odpovídá sortiment požadavků zákazníků? Je cena 

odpovídající?) 

e) Franchisovému balíku (Je už systém vyzkoušený? Jak se budou řešit 

případné spory? Jsou zavedeny kontroly? A jaké?) 

f) Způsobu financování (Jak vysoký je třeba kapitál? Jak si jej zajistím? Jak je to 

drahé?) 

g) Podnikání (Jakou právní formu bude mít podnik? Jaká pojištění je třeba 

uzavřít? Jsou výnosy dostatečnou satisfakcí v poměru k vloženému kapitálu? 

Otázky podobné příkladům výše uvedeným se mohou objevit v dotazníku, který 

obdrží uchazeč o franchising od příslušné firmy. Podobné otázky si však také může 

pokládat i sám franchisor. Otázky se mohou týkat jak franchisanta a jeho 

osobnostních rysů, tak jeho profesních rysů. Jsou pokládány tak, aby bylo možné co 

nejefektivněji vyhodnotit, zda jde o osobu vyhovující požadavkům a představám 

franchisora, např. co požaduji od franchisanta? Jak je starý? Jaké jsou jeho obchodní 

zkušenosti? Je schopen vést samostatně podnik? Tyto a další otázky zvyšují míru 

informovanosti o systému, jeho partnerech, o podmínkách a možnostech a 

především omezují možnost volby nevhodného kandidáta včetně uvádění 

nepravdivých údajů či pokus o falešné jednání. 

2.8 Pilotní provoz 

Před tím než se franchisor rozhodne franchisovou licenci skutečně předat dále, 

je nutné, aby jeho funkčnost ověřil tzv. pilotním provozem. Jde tedy o činnost, kdy je 

prakticky testován podnikatelský nápad. Řezníčková (2007, str. 28) zmiňuje, že 
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pokud jde o počet pilotních provozů, nic nebrání tomu, aby byl pouze jeden. 

Vhodnějším a účelnějším se jeví být větší počet pilotních provozů. Opodstatnění 

tohoto tvrzení můžeme nalézt především ve faktu, že víceré pilotní provozy mohou 

simulovat umístění potenciálních franchisových jednotek ve franchisové síti. Obvyklá 

doba testování takového provozu je zpravidla jeden rok, zohlední-li se však charakter 

franchisingu, lze připustit i dobu delší než rok. Jednotlivé pilotní provozy by měly 

rozmístěny na více místech daného regionu, aby bylo možné analyzovat výsledky 

jednotlivých provozů na základě geografické a demografické skladby. Poznatky 

získané na základě výsledků pilotáží je vhodné zapracovat do již zmíněného 

manuálu. 

2.8.1 Charakteristika cílů pilotního provozu 

Nejdůležitějším cílem je zjistit, zda je koncepce skutečně schopná fungovat, 

zda je konkurenceschopná, a která lokalita je pro franchisu nejvhodnější. Pilotní 

projekt, který obstál, by měl mít v manuálu zapracované způsoby vypořádání se 

s problémy, které se za dobu testování objevily nebo by se případně ještě objevit 

mohly. Na základě testování se také optimalizuje zařízení a vybavení provozu, neboť 

některé prvky vybavení se mohou v průběhu provozu jevit jako nepraktické a tak 

mohou být následně odstraněny nebo nahrazeny. Optimalizuje se i otevírací doba a 

stanovuje se nejvhodnější reklama pro daný produkt. Dále v rámci pilotního provozu 

dochází k identifikaci problémů v oblastech marketingu, reklamních metod, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, personální agendy, daní a účetnictví, 

místních stavebních a požárních předpisů a přijatelnosti produktu. 

Závěrem lze shrnout, že je nutné aby, franchisor nejprve odzkoušel svůj 

nápad na vícerých provozech a poté jej šířil dále. Pilotní provoz by se dal považovat 

za jakýsi odrazový můstek pro skutečně detailní vypracování manuálu, který je pro 

franchisanta vodítkem v každé situaci spojené s jeho činností v rámci franchisové 

sítě. Aby ale projekt splnil své poslání, je nezbytné, aby byl velmi pečlivě zpracován 

po všech jeho stránkách, většinou tak učiní odborník na franchising. 
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3 PRÁVNÍ ASPEKTY ZALOŽENÍ FRANCHISY 

3.1 Definice pojmů 

3.1.1 Ochranná známka  

Ochranná známka (dále jen OZ) jak ji prezentuje Loebl a Lukajová (1994, str. 

17) je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé 

odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů 

služeb a je zapsáno v rejstříku ochranných známek. Její majitel má výlučné právo na 

její užití, má právo označovat své výrobky touto známkou, ale i převést právo k OZ 

na třetí další osobu nebo poskytovat licenci na její užití. K posledním dvěma úkonům 

je třeba souhlas Úřadu průmyslového vlastnictví. Doba platnosti známky je 10 let 

s možností jejího prodloužení.  

3.1.2 Obchodní jméno 

Jde o označení podnikatelského subjektu, který pod tímto jménem provozuje 

živnostenskou činnost a používá jej při jednání s ostatními subjekty. Majiteli 

obchodního jména vzniká právo na ochranu pouhým registrováním své firmy, tedy 

jejím vznikem. Hlavní funkcí je stejně jako u OZ funkce rozlišovací, je tedy logické, že 

jméno nesmí být zaměnitelné nebo stejné se jménem jiné firmy. Majitel obchodního 

jména má k němu výlučné právo, může jím být jak fyzická, tak právnická osoba. 

3.1.3 Průmyslový vzor 

Za průmyslový vzor se dá považovat především designerská stránka značky. 

Stěžejní je rozlišení konkrétních tvarů, obrysů, uspořádání barev, materiálů, zdobení 

či struktury výrobku samotného.  Právo k průmyslovému vzoru vzniká jeho zápisem 

do rejstříku průmyslových vzorů. Majitel má opět výlučné právo k jeho užití a 

k poskytování licence na užití dalším osobám.  

3.1.4 Know- how 

Podle Tamchyny (prezentace dostupná z www.i-franchising.cz) je know-how 

soubor nepatentovaných praktických znalostí, vycházející z franchisorem získaných 

a ověřených zkušeností, jež jsou utajené, podstatné a identifikované.   
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3.2 Smlouva o budoucí smlouvě 

Smlouva o budoucí smlouvě nebo také Dodavatelská franchisová smlouva je 

dokument, který je zpravidla podepsán před uzavřením řádné franchisové smlouvy. 

Smlouva o budoucí smlouvě má za úkol upravovat vztahy mezi oběma zúčastněnými 

stranami do chvíle, než bude uzavřena smlouva řádná.    

 Předmětem smlouvy je ochrana a nakládání s informacemi, které si franchisor 

a franchisant vzájemně vyměnili a jejich závazek k podpisu řádné smlouvy ve 

stanoveném termínu. Základní podmínky pro následný podpis řádné smlouvy jsou 

v literatuře popisovány jako povinnost franchisanta účastnit se a úspěšně zakončit 

úvodní školení a následný výběr včetně úpravy provozovny budoucího podniku do 

jednotné podoby v rámci franchisové sítě. Smlouva o budoucí smlouvě by měla 

zahrnovat také předběžnou podnájemní smlouvu na vybrané prostory určené 

k podnikání. 

3.3 Franchisová smlouva 

Je právní dvoustranný úkon, který popisuje a ošetřuje celou akci založení 

franchisy a práva a povinnosti jak poskytovatele, tak i příjemce franchisy. Smlouva by 

měla být vždy jasná a srozumitelná, je nutné stanovit v ní roli každé zúčastněné 

strany, práva a povinnosti včetně určení předmětu spolupráce, tedy franchisového 

konceptu. Podle autorů Mendelsohna a Achesona, (1994, str. 60) musí smlouva 

splňovat tyto požadavky:  

a) z právního hlediska správně řešit veškerá majetková práva 

poskytovatele franchisy; 

b) uvádět podrobnosti o provozu a řídící mechanismy; 

c) zajistit příjemci franchisy zabezpečení podnikání a možnost vytvářet a 

prodávat aktiva. 

V konečné podobě se dá považovat za pojistku v případě, že se něco 

nepovede. Tato smlouva obsahuje právní prvky z nejrůznějších oblastí. Nalézt lze 

prvky licenční smlouvy, smlouvy nájemní, kupní, smlouvy o využití franchisorova 

know-how, dále leasingové smlouvy nebo také smlouvy o obchodním zastoupení aj. 

 V rámci České republiky jsou práva a povinnosti obou zúčastněných stran 

také podloženy ustanoveními v obchodním i občanském zákoníku. Obchodní zákoník 
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hraje důležitou roli zejména díky skutečnosti, že smlouva je uzavírána mezi dvěma 

podnikateli. Smlouva není však jako taková popsána v zákoně, z čehož vyplývá, že 

se obě strany mohou domluvit víceméně volně bez požadavku na striktní plnění 

zákonem předepsaných náležitosti jako je tomu u jiných druhů podnikání.  

 Podle výtisku České asociace franchisingu (2008, str. 38) je návodem pro 

vypracování franchisové smlouvy Evropský kodex etiky franchisingu, který jsou 

povinni přijmout členové České asociace franchisingu. Kodex blíže specifikuje 

náležitosti smlouvy jakožto základního stavebního kamenu spolupráce poskytovatele 

a příjemce franchisy. Při přípravě smlouvy by neměly být zanedbány níže uvedené 

body. 

3.3.1 Obsah franchisové smlouvy 

Jak již bylo shora uvedeno, předmět přímé franchisové smlouvy musí být 

přesně a srozumitelně specifikován, aby obě strany do budoucna nemusely do 

budoucna plýtvat časem, zdroji a energií na řešení sporů spojených s nesprávným 

sestavením smlouvy.          

 V prvé řadě je na místě uvést, že osobní vztahy mezi franchisorem a 

franchisantem a jejich vůle dosahovat společně podnikatelských úspěchů je 

důležitější než formální ustanovení ve smlouvě. Jednotlivá ustanovení tohoto 

dokumentu jsou však nedělitelnou součástí počátku i průběhu jejich podnikání.   

a) Úvodní ustanovení obsahuje označení každého ze zúčastněných stran. 

Jde-li o fyzickou osobu, musí být označena jménem a příjmením, datem 

narození, rodným číslem a trvalým případně přechodným bydlištěm. Je-li 

zapsána v obchodním rejstříku (dále jen OR), nesmí být opomenuto 

uvedení této skutečnosti včetně identifikačního čísla. Pokud jde o 

podnikatele, který není zapsán v OR, je nezbytné uvést, na základě jakého 

oprávnění podniká a kde a kým bylo příslušné oprávnění vydáno. Pokud je 

jedna ze stran právnickou osobou, musí být označena obchodní firmou, 

pod kterou je registrovaná v OR nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku 

dále sídlem a identifikačním číslem.  

b) Předmět smlouvy popisuje Řezníčková (2007, str. 38) jako „poskytnutí 

franchisorových práv franchisantovi. Tato práva zahrnují právo užívat 
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ochranné známky, logo, obchodní a servisní značky, know-how a další 

průmyslová práva, důvěrné informace a ostatní obvyklé náležitosti, které 

charakterizují franchisový systém franchisora. Právo užívat tato práva 

vzniká na základě licenční smlouvy, která je součástí franchisové 

smlouvy“. 

c) Rozsah a doba trvání smlouvy. Smlouva je zpravidla uzavírána na dobu 

určitou, tzn. na dobu s pevným datem v budoucnosti. Obvykle se jedná o 

období 5 – 7 let s možností prodloužení např. na období 10 - ti let a více. 

Vyjednáno může být také automatické prodloužení nebo přechod 

franchisantova podniku po ukončení smlouvy do vlastnictví franchisora. 

Velmi důležitým aspektem při rozhodování o délce platnosti smlouvy je 

zájem franchisanta na tom, aby se mu investice do podniku vrátila a navíc 

generoval i zisk. Rozsahem smlouvy se rozumí vymezení geografického 

rozmezí, ve kterém může franchisant působit. Pečlivé vymezení územní 

působnosti do budoucna předchází nepříjemnostem ve smyslu překrytí 

teritorií dvou podniků a následné ztrátě či poškození jejich image. 

d) Práva a povinnosti jsou nezbytnou součástí každé smlouvy. I v případě 

franchisové smlouvy musí být pevně vymezeny pro obě zúčastněné strany. 

e) Franchisové poplatky, které platí franchisant franchisorovi se zpravidla 

skládají ze tří položek. První z nich je počáteční nebo také vstupní 

poplatek. Ten je placen jednorázově za poskytnutí licence a počáteční 

služby ze strany franchisora. Druhou částí je průběžný poplatek, který se 

většinou odvíjí od výše hrubého příjmu franchisanta za určité období a je 

stanoven procentuálně. Může být rozdělen na autorský honorář, odměnu 

pro franchisora za užívání průmyslového vlastnictví, know-how apod.  

f) Ujednání o mlčenlivosti zanáší do smlouvy povinnost franchisanta a jeho 

zaměstnanců mlčet o veškerých údajích a informacích v rámci 

franchisového systému. Povinnost utajovat informace před zneužitím 

třetími osobami trvá až do doby, kdy se tyto informace stanou všeobecně 

známými a také určitou dobu po skončení platnosti smlouvy (většinou 1 

rok). 
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g) Ukončení smluvní spolupráce  před uplynutím doby platnosti smlouvy je 

stanoveno právem obou stran od smlouvy odstoupit a vypovědět ji. 

Důvodem pro odstoupení od smlouvy pro jednu či druhou stranu může být 

platební neschopnost, porušení smlouvy, poškození pověsti franchisové 

sítě apod. 

h) Závěr obsahuje ustanovení o nákladech na vyhotovení smluv, počtu 

vyhotovených kusů, datum, od kterého je smlouva účinná a podpis obou 

smluvních stran.        

Franchisová smlouva je velmi složitým smluvním dokumentem, u kterého dle 

dostupné literatury není doporučováno, aby byla začleněna do právní úpravy ČR 

zejména díky jejímu specifickému charakteru. Možnosti modifikací smluv v závislosti 

na charakteru každého jednotlivého franchisového konceptu totiž zabraňují její 

unifikaci a zevšeobecnění podmínek, povinností a práv tohoto druhu podnikáni. 
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4 APLIKACE FRANCHISINGOVÉHO PODNIKÁNÍ U KONKRÉTNÍ 

SPOLEČNOSTI 

Praktická část je zaměřena na popis postupu praxe při zakládání franchisové 

pobočky. 

4.1 Charakteristika franchisora 

Firma, od níž bylo požadováno získat franchisovou licenci je italského původu a 

zabývá se návrhem, prodejem a distribucí módních oděvů a to v rámci nejen Evropy, 

ale i Asie, Afriky a Ameriky.        

 Firma Capri srl byla založena roku 1988 společně s projektem ALCOTT v Itálii, 

městě Neapol. O dva roky později byl otevřen první obchod a další roky se dají 

charakterizovat jako velmi úspěšné. Dochází k velkému obsazení trhu v rámci Itálie a 

následné expanzi v mezinárodním měřítku. Svoji pozici firma upevňuje počátkem 

nového tisíciletí koupí antické budovy v Neapoli, kde vytváří první tzv. Megastore o 

rozloze přes 1200 m2. V roce 2003 už dochází k expanzi do Maroka, Španělska, 

Spojených Arabských Emirátů či Německa. Pomocí franchisingu a speciálních 

„ALCOTT koutků“, které firma vytvořila ve španělských obchodech řetězce Il Corte 

Inglés si firma postupně upevňuje pozici na oděvním trhu. Na letošní rok je 

plánováno otevření dalších 50 obchodů, jak pod přímým vedením firmy, tak v rámci 

franchisingu.           

 Svojí sílu nalezl projekt ALCOTT především v možnostech rychle se 

přizpůsobit světovým módním trendům a navíc jim dát punc kvality a velmi dobré 

cenové dostupnosti. Tým této značky, který se věnuje návrhům jednotlivých modelů 

je složen jak z designérů, tak z nejrůznějších umělců, kteří se při této tvorbě inspirují 

nejen světovými trendy, ale také tzv. vintage stylem, cestováním či sledováním 

módních blogů. Propojením nejnovějších trendů a stylů dřívějších s tím, na co stále 

více oděvních firem, nejen v nižších cenových skupinách, vsází, tedy s outfity,  nebo-

li  módními kreacemi „obyčejného smrtelníka“ na módních blozích, dává vzniknout 

velmi specifickému stylu, který ocení především mladší věková kategorie do zhruba 

30-ti let.            

 Firma nabízí dámské, pánské i dětské kolekce včetně doplňků, které sama 

charakterizuje jako mající osobitý styl. Snaží se používat nejnovější materiály co se 

barev i jeho zpracování týče tak, aby mohly co nejlépe ztvárnit aktuální trendy 
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v každé nové sezóně. Svého zákazníka charakterizuje jako podobajícího se firmě 

ALCOTT, tedy nespoutaného, upraveného, rázného ale také elegantního.  

V kolekcích se dá nalézt oblečení vhodné nejen pro volný čas, ale také do práce či 

oblečení společenského rázu.         

 Podle internetových stránek značky jsou „Obchodní duch firmy a neustálé 

zlepšování se silnými hodnotami, na kterých je značka ALCOTT založena“. 

 Čísla, která charakterizují minulost, současnost, ale i vyhlídky firmy na další 

vývoj poukazují na její finanční stabilitu a schopnost růst i v období světové 

hospodářské krize. Celkem 150 obchodů, v součtu o rozloze přes 20 000 m2 výstavní 

plochy na celkem 16 trzích v rámci celého světa jsou zajisté důkazem obrovského 

potenciálu, který tato firma má. Z hlediska finančního firma vykazuje 30 procentní 

roční nárůst obratů a akciový kapitál ve výši 2 500 tisíc Eur. Aktuálním cílem firmy je 

rozšířit do roku 2015 svou působnost do oblasti Spojených států amerických, 

Japonska, Koree, Anglie a dalších.  

 

4. Mapa současného zastoupení firmy ve světě  

(zdroj.:www.alcott.com, v zemích označených šrafováním se ještě budou otevírat další 

obchody) 
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4.2 Podnikatelský plán 

V rámci rozmýšlení o založení nové franchisové pobočky firmy, která ještě 

v České republice nemá zastoupení, bylo nutné vypracovat podnikatelský plán a na 

jeho základě tak zvážit, zda se případná investice do tohoto druhu podnikání vyplatí 

a za jak dlouho dobu se investice navrátí.  

 

4.2.1 Exekutivní sumář 

 Hlavní impuls pro zkoumání možností otevření pobočky u nás dosud 

neznámé oděvní značky vznikl při návštěvě jednoho z jejich obchodů v Itálii. Kolekce 

oblečení, kterou jsem měla možnost shlédnout, mi byla velmi sympatická a to včetně 

vzhledu vybavení a stylingu prodejny a v neposlední řadě příznivých cen.  

 Výhodou firmy je v první řadě velmi dobrá cenová dostupnost, ale také kvalita, 

kterou jsem otestovala na vlastní kůži a držení se kupředu co se dodávání 

trendového zboží týče. Dále je třeba zmínit, že firmy obdobných cenových relací 

nabízejících obdobné oblečení jsou v České republice tři (New Yorker, Gate, 

Kenvelo). Převažují firmy nabízející konzervativnější styl oblékání nebo jsou 

zaměřeny pouze na ženské kolekce.       

  Hlavní cílovou skupinou jsou ženy a muži od 14-ti do 30-ti let a děti od 4 

do 14-ti let u chlapecké kolekce a od 4 do 12-ti let u dívčí kolekce. Každá z kolekcí 

má danou minimální rozlohu, kterou musí v každém obchodě zabírat, včetně 

možnosti neobsazení všemi třemi druhy kolekcí, kde je pak například minimální 

rozloha dámské kolekce vyšší.        

  Odbyt zboží z prodejny, která má být zřízena v hlavním městě je, dá se 

říct, téměř jistý, bude-li se prostor nacházet v centru na co nejatraktivnějším místě, 

kde každoročně projdou miliony zahraničních turistů. Za atraktivní místo je 

považován prostor ve frekventované ulici v centru města či v obchodním domě. 

 Firma poskytuje pomoc při vybavení prodejny i při školení nového 

franchisanta. Dosavadní zkušenosti s vedením personálu jsou však minimální, proto 

se dá stránka managementu považovat za jednu ze slabších, stejně jako možnost, 

že bankovní instituce, kterou oslovím, bude vůči projektu skeptická a zamítne 

poskytnutí půjčky.          
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 Finance od nebankovních subjektů by mohly dle odhadu na základě materiálů 

poskytnutých firmou Capri srl tvořit zhruba polovinu z potřebné počáteční investice, 

neboť dle propagačních materiálů je nutné platit pouze paušální částku za metr 

čtvereční práce, kterou firma sama vykoná. Konečná cena se pak bude odvíjet od 

výměry plochy, na které se prodejna bude rozléhat. Jelikož ceny pronájmu 

nemovitostí v centru Prahy se pohybují v tisících korunách za metr čtvereční na 

období jednoho měsíce, dá se uvažovat o možnosti prodeje pouze jedné z kolekce a 

snížit tak jak počáteční investici, ale i nutnost platit vysoký měsíční nájem. Na druhou 

stranu je však nutné smířit se i s nižšími měsíčními výnosy. Rozložení prodejny je 

dané a není proto možné zvýšit její kapacitu a výnosy zvýšit.   

  Krátkodobým cílem nově založené franchisové pobočky je především 

dostatečně proniknout na trh a vytvořit si tak pevné základy pro další léta podnikání. 

Za střednědobé cíle by se dala považovat snaha o to, abychom nebyli ve ztrátě a po 

dobu 5 let, na které je uzavřena smlouva se navrátila investice. V dlouhodobém 

měřítku je pak důležité, aby byl franchisor přesvědčen o schopnostech a 

dovednostech managementu, prodloužil franchisovou smlouvu a případně otevřít 

pobočky v dalších městech České republiky a také samozřejmě maximalizovat zisk.  

 

4.2.2 Údaje o firmě (franchisorovi) 

Jméno: Capri srl         

 Adresa: Cis Isola 2 Nn 232 233, Neapol, Itálie     

 Založeno: 22. 7. 1988        

 Základní kapitál: 2.500.00 eur  

 

4.2.3 Údaje o managementu (franchisant)  

Jméno: Monika Kaličinská        

 Adresa: Na Potoku 800, 756 54 Zubří, Česká republika 

Management včetně vedení účetnictví bude prováděn mojí osobou. 

K organizování prací mám kladný vztah , mám dokončené středoškolské vzdělání 

s maturitou, dodělávám si vysokoškolské ekonomické vzdělání, které by mohlo být 
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v rámci tohoto druhu podnikání přínosem ve formě získání přehledu o finanční 

stránce projektu a hodnocení jeho výhodnosti.   

4.2.4 Popis projektu 

Hlavním cílem je otevřít prodejnu se zbožím značky ALCOTT v centru Prahy. 

Hledání vhodných prostor je ovlivněno především požadavkem na minimální rozlohu 

prostor. Ta je dle firemní prezentace franchisy stanovena v závislosti na tom, jaké 

kolekce zboží chci prodávat. Každá z nich (dámská, pánská i dětská) má danou 

minimální rozlohu. Nalézt vhodný objekt není jednoduché, protože většina nabídek 

pronájmů je spíše kancelářského než obchodního charakteru.    

 Výběr prostor s vhodnou rozlohou tak, aby do nich dále nemuselo být 

zasahováno ve jménu minimalizace nákladů na přestavbu, je složité. Navíc, protože 

je požadováno, aby objekt byl v tzv. exkluzivním prostředí, je nutné konzultovat výběr 

i s italskou stranou. Výběr proběhl mezi dvěma místy v centru Prahy, jedno z nich o 

rozloze 342m2 v ulici Opletalova, která se nachází v bezprostřední blízkosti 

Václavského náměstí a druhé, o rozloze 320m2, s podstatně nižším nájemným, na 

Národní třídě. Nižší nájem však nemůže být v tomto případě směrodatný, proto byla 

na základě posouzení firmou zvolena varianta nákladnější, ale na druhou stranu 

nabízející vhodnější umístění vyhovující požadavkům franchisora.  Václavské 

náměstí je velmi frekventované a i přes existenci potenciálních konkurentů v této 

oblasti, jsou za velkou výhodu považovány ceny, které mohou konkurenční 

zákazníky přilákat právě do tohoto obchodu.     

 Dalším krokem je získání finančních prostředků formou půjčky od banky, 

abychom byli schopni uhradit výdaje spojené se získání prostor k podnikání a hlavně 

uhradit práce, které si franchisor  účtuje. Jak již bylo zmíněno, částka je stanovena 

paušálně, a tak dle hrubých propočtů bylo zjištěno, že částka, o kterou bude nutné 

požádat ve formě podnikatelského úvěru se bude pohybovat okolo 4 mil. korun, 

s tím, že se počítá s možností půjček z nebankovních zdrojů ve výši 3 mil korun. 

Nejdříve je nutné předložit zpracovaný podnikatelský plán, na jehož základě je banka 

schopna posoudit a rozhodnout, zda investice do podnikání má či nemá smysl, 

budoucnost a šanci uspět.         

   K podpisu franchisové smlouvy a jednání jemu předcházejícím 

bylo nutné vypravit se do centrály v italské Bologni, kde má firma jeden ze svých 
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show roomů. Celkem bylo nutné podniknout tři cesty, kdy každá z nich trvala 3-4 dny. 

První byla určena k osobnímu kontaktu s budoucími spolupracovníky, představení 

firmy, její filozofie, cílů a k prodiskutování podmínek, za kterých má proběhnout 

spolupráce. Druhá návštěva již zahrnovala konkrétnější kroky k zahájení podnikání. 

Šlo hlavně o předání podkladů k vyhotovení smlouvy a podpisu smlouvy o smlouvě 

budoucí. Třetí z nich již sloužila k podpisu franchisové smlouvy. Mezi druhou a první 

návštěvou došlo k návštěvě ze strany firmy Capri srl, a to hlavně k již zmíněnému 

posouzení nájemních prostor, které bylo nutné získat ještě před podpisem smlouvy o 

budoucí smlouvě, protože její součástí je také nájemní smlouva (příloha č.1). Po 

podpisu smlouvy na třetí schůzce mohly být zahájeny úpravy prostorů.   

 Důležitým krokem je také založení živnosti volné (příloha č.2), aby bylo 

možné přihlásit se na náležité instituce jako plátce daní a zaměstnavatel, to je 

provedeno ještě před podpisem franchisové smlouvy     

 Rozhodla jsem se, že při rozloze, kterou prostory nabízí, bude vhodné vyloučit 

dětskou kolekci a zaměřit se na především na kolekce dámskou a pánskou, přičemž 

rozloha pánského oddělení bude minimální možná a naopak rozloha dámské kolekce 

včetně doplňků bude vyplňovat zbylou rozlohu. Z celkové plochy je nutné odečíst 

prostory pro umístění pokladen a pro vytvoření skladu a administrativního zázemí, 

které by se mohlo rozkládat na 40 – 50 m2 z celkové plochy. Konečná plocha, na 

kterou se tedy bude vztahovat výše zmíněný paušál je 300 m2. Po provedení 

stavebních úprav a vybavení prodejny příslušným nábytkem a zbožím je možné 

zahájit prodej. 

 

4.2.5 Postavení firmy na trhu, konkurence 

Konkurence v rámci Prahy je opravdu vysoká. Jde o hlavní město republiky, a 

proto zde můžeme očekávat výskyt oděvních značek a řetězců, které se například 

v ostatních městech nebudou nacházet, což nás značně znevýhodňuje. Aby bylo 

možné v tomto konkurenčním prostředí obstát, je nutné, aby právě zaměstnanci naší 

prodejny byli ti, kteří si získají přízeň zákazníků. Důležitý je osobní přístup 

k zákazníkům a extra služby, které jim zaměstnanci mohou nabídnout. V mnoha 

obchodech je například problém nalézt někoho, kdo je schopen vhodně poradit 
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s výběrem či kombinací barev oblečení, s výběrem doplňků anebo třeba jen pověsit 

vyzkoušené oblečení zpět na stojan. Proto je velmi důležité, aby řádně vyškolení 

zaměstnanci měli cit a vůli takto se zákazníky pracovat.     

 Módní průmysl se v posledním desetiletí neustále rozšiřuje a nabízí čím dál 

tím větší sortiment zboží různých stylů, což dává zákazníkovi také možnost širokého 

výběru. Důležitým faktorem při rozhodování o výběru obchodu jsou především jejich 

preference, vkus, vnímání kvality. Bude-li to v průběhu prvních měsíců podnikání 

nutné, v rámci péče o zákazníka, kterou považuji za velmi důležitou i u levějších 

značek, přijmeme další personál. Ten bude mít dostatek času věnovat se našim 

zákazníkům. Inspirovat jsem se nechala v obchodech v USA, kde jsou zákaznické 

služby samozřejmostí a zde jsou tedy něčím, co bychom mohli využít jako zbraň 

v boji s konkurencí.          

 Konkurenčních firem na našem trhu nalezneme hned několik, na poziční 

mapě, prezentované firmou můžeme vidět černě označenou pozici značky ALCOTT 

mezi ostatními, kde osy tohoto grafu nesou označení týkající se míry 

konzervativnosti oděvů prezentované značky, jejího umístění mezi ostatními 

z hlediska cen.  

5. Graf rozložení konkurence na trhu (zdroj:www.alcott.eu) 
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4.2.6 Marketing   

Marketing u franchisového podniku je víceméně danou záležitostí, protože 

pouze přebírám již osvědčený podnikatelský nápad.  

Marketingová strategie založené pobočky bude ale zaměřit se na zákazníka, 

uspokojovat jeho potřeby formou dostatečného sortimentu zboží a navíc věnovat se 

mu tak, aby měl skutečně pocit, že je nás zajímá a je pro nás důležitý.  

Cena jednotlivých druhů zboží je zpravidla daná franchisorem pro každou 

zemi, a tak je její vyjádření z hlediska nákladů velmi obtížné. 

Politika cenové úrovně je opět daná stranou franchisora. Protože nic 

nevyrábíme, ale pouze odebírám osvědčený produkt, odpadá nám problém 

s výběrem a tvorbou vhodné cenové úrovně pro náš segment. 

Platební podmínky a dodavatelská politika je vázána smlouvou, nepřipadá 

tedy v úvahu vlastní výběr dodavatele a následný prodej. Jak franchisor zmiňuje 

v smlouvě o smlouvě, není zodpovědný za náklady spojené s doručením objednávek 

ani s jejich případným nedodáním. Vše je tedy v rukou franchisanta. 

Distribuce produktů konečným zákazníkům je vyřešena pomocí 

maloobchodního prodeje. Zákazník si sám vybírá z produktů, které jsou v prodejně 

vystaveny. Není přípustná jakákoli jiná forma prodeje (např. prostřednictvím 

internetu), protože by takové jednání bylo proti smlouvě s franchisorem a mohlo by 

dojít k penalizaci za nedodržení smluvních podmínek.  

Propagace prodejny proběhne pomocí inzerce v časopisech cílených na 

přibližně stejný cílový segment. Jedná se o časopisy Cosmopolitan, CosmoGirl, JOY 

nebo Maxim. Protože si myslím, že prodejna je na velmi frekventovaném místě, 

nebude třeba žádným větších propagačních akcí. Počáteční propagace je v režii 

franchisora, takže nebude zahrnuta do nákladů. 

4.2.7 Personální zdroje 

Management firmy bude zajištěn samotným franchisantem, tedy mnou, včetně 

vedení účetnictví. Práce prodavaček v obchodě a prodejních asistentek, které budou 

mít na starosti péči o zákazníka, bude z počátku pokrývat celkem 10 osob 
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zaměstnaných na hlavní pracovní poměr. Na základě potřeb je přípustné střídání 

pozic prodavaček a prodejních asistentek. Plánovaná pracovní doba je 

dvanáctihodinová. Mzda je stanovena hodinově. Nástupní mzda je pro všechny 

zaměstnance stejná, po tříměsíční zkušební lhůtě lze počítat s jejím navýšením 

z 19.000 Kč na 21.000 Kč hrubého. Jako bonus k platu je časem zamýšleno 

poskytnout zaměstnancům zdarma stylistický kurz, který by mohli uplatnit při práci se 

zákazníky. Samozřejmostí jsou průběžná školení. 

 

4.2.8 Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů 

Mezi potřebné vstupy v tomto případě je zajištění dodávek zboží z Itálie do ČR. 

Jejich doprava bude zajištěna na základě frekvence objednávek prostřednictvím 

mezinárodní dopravní společnosti. Hodnota objednávky bude vyčíslena na základě 

ceníku poskytnutého franchisorem po podpisu smlouvy. 

 

4.2.9 SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy jsem se pokoušela nalézt případné výhody a nevýhody pro 

nový podnik z hlediska vnitřní charakteristiky firmy i z hlediska okolního prostředí. 

Silné stránky:  

 Příznivé ceny,  

 vysoké množství potenciálních zákazníků,  

 široký sortiment poskytovaného zboží 

Slabé stránky:  

 omezená zákaznická skupina 

 nízké ceny mohou odradit zájemce o kvalitní produkt 

 počáteční nedůvěra v neznámou značku 

Příležitosti:  

 získání licencí na další prodejny  
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 flexibilně se přizpůsobit chování konkurenčních značek 

 vnést do způsobu prodeje extra službu zákazníkovi 

Hrozby: 

 nízká kupní síla 

 vstup další konkurence na trh 

 změna ekonomické situace v ČR 

 

4.2.10 Finanční plán 

Ve finančním plánu se odráží snaha o vypracování jakéhosi přehledu o 

projektu po finanční stránce. Nalezneme zde přehled finančních prostředků spojené 

se založením podniku i s nastartováním celého podnikání. 

4.2.10.1 Zřizovací výdaje 

Celé podnikání začíná zřízením živnosti ohlašovací volné. Ta obnáší 

především správní poplatky za vyřízení živnosti, které jsou pro přehlednost níže 

rozepsány do tabulky a výdaje spojené s uzavřením franchisové smlouvy. 

 

Tabulka č. 1 – Zřizovací výdaje 

Zřizovací výdaj                Částka (Kč) 

Poplatek za výpis z rejstříku trestů 

k    1. 2.2012 

50,- 

 

Ohlášení živnosti volné k 3. 2. 2012 

 1000,- 

Náklady na cesty, ubytování při jednání 

a uzavírání smluv 24 800,- 

 

CELKEM 

                           

25 850 ,- 
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4.2.10.2 Investiční výdaje 

Investiční výdaje jsou spojené s pořízením dlouhodobého majetku určeného 

k podnikání. Většinou by bez tohoto majetku ani nemohlo probíhat samostatné 

podnikání. Značnou částku bylo třeba vynaložit na přestavbu prostorů určených ke 

skladování a administrativním činnostem a na jejich vybavení. Do investičních 

nákladů jsou také započítány veškeré úpravy, které jsou prováděny franchisorem, a 

ve kterých jsou již zahrnuty franchisové poplatky.     

  Ke zvolenému způsobu podnikání není třeba pořizovat osobní ani žádný jiný 

automobil, což je v začátcích podnikání plusem, protože není nutné vynakládat další 

finanční prostředky na majetek.  

 

Tabulka č.2 – Investiční výdaje 

Název investice Částka (Kč) 

Stavební úpravy (sklad, kancelář) 53 820,- 

Úpravy a vybavení interiéru 4 836 000,- 

Telefon Panasonic KX520-FXB 433,- 

Mobilní telefon Nokia Lumia 710 4 620,- 

Kancelářské křeslo MODUS 1 800,- 

Židle obyčejná, 4 ks 3 200,- 

Zátěžový koberec, 15m2 8 820,- 

Multifunkční zařízení Canon Pixma 

MG5250 2 164,- 

PC sestava Acer Veriton X2610G 10 403,- 

Drobné vybavení 1 770,- 

Skříně  9 660,- 

Pracovní stůl 8 530,- 

CELKEM 4 941 160,- 

 

Celkové investiční výdaje jsou ve výši 4 941 160,- Kč. Částka vynaložená na úpravy 

a vybavení interiéru byla přepočítána kurzem 24,6 Kč za Euro. 
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4.2.10.3 Provozní a mzdové náklady 

Provozní i mzdové náklady jsou uvedeny v průměrných hodnotách. Nákupy 

zboží budou samozřejmě závislé na výši odbytu za daný měsíc. Zahrnuty musí být 

také náklady na přepravu zboží a provoz prodejny.  Mzdy všech šesti zaměstnanců 

se zvýší po zkušební lhůtě o 2000 Kč.  

 

Tabulka č. 3 – Provozní náklady měsíční 

Název nákladu Částka (Kč) 

Nájemné 
217 000,- 

Zálohy na elektřinu 
10 000,- 

Paušál na mobilní telefon 
1 000,- 

Internet, pevná linka 
800,- 

Nákup zboží  
395 000,- 

Zálohy na vodné, stočné 
1500,- 

CELKEM 625 300,- 

 

Celkové průměrné náklady na provoz prodejny za jeden měsíc činí 625 300,- Kč. 

Do mzdových nákladů budou započítány mzdy všech šesti zaměstnanců 

včetně mzdy managementu prodejny. Za zaměstnance je nutné odvádět sociální a 

zdravotní pojištění ve výši 26 a 9 procent z hrubé mzdy.     

 Prakticky to znamená, že budeme počítat 19 000,-Kč x 1,35 = 25 652,- Kč, 

které považujeme za základ pro výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti (koeficient 1,35 je procentuálním vyjádřením součtu sazeb sociálního a 

zdravotního pojištění). 25 652,- Kč je měsíční náklad na jednoho zaměstnance ve 

zkušební lhůtě. Stejný postup bude použit i u ostatních zaměstnanců.  
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Tabulka č. 4 – Mzdové náklady měsíční 

Název 
Částka (Kč) 

Zaměstnanci ve zkušební lhůtě 
 10 x 25 652,- = 256 520,- 

Zaměstnanci po zkušební lhůtě 
10 x 28 350,- = 283 500,- 

Management 
 33 750,-  

CELKEM (první 3 měsíce) 290 270,-  

CELKEM (zbylé měsíce) 317 250,- 

 

4.2.10.4 Celkové náklady 

Celkové mzdové měsíční náklady vyjdou na 290 270,- Kč v prvních třech 

měsících podnikání a 317 250,- Kč v ostatních měsících, uvažujeme-li, že všichni 

zaměstnanci setrvají v pracovním poměru. Celkové mzdové náklady v období 

jednoho roku budou tedy 3 726 060,- Kč. 

Tabulka č. 5 – Celkové náklady roční 

Náklad Částka (Kč) 

Investiční a zřizovací výdaje 4 967 010,- 

Mzdové náklady  3 726 060,- 

Provozní náklady  7 503 600,- 

CELKEM 16 196 670,-                     

 

Celkové roční náklady jsou tedy součtem násobku tří mzdových nákladů na 

zaměstnance ve zkušební lhůtě, násobku 9 mzdových nákladů po zkušební lhůtě a 
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násobku 12 mzdových nákladů managementu. Celková částka tedy činí 16 196 670,-

Kč. 

Protože ale potřebujeme přesně vypočítat, kolik si bude nutné do začátku půjčit ve 

formě bankovního úvěru, je vhodné propočítat celkové náklady na období prvních tří 

měsíců. Vlastní zdroje jsou bezúročné ve výši 3 000 000,- Kč. Tabulka uvádí 

výsledné náklady na první 3 měsíce podnikání. 

Tabulka č. 6 – Náklady na období prvních tří měsíců podnikání 

Náklad 
Částka (Kč) 

Investiční a zřizovací výdaje 
 4 967 010,- 

Mzdové náklady 
    290 270,- 

Provozní náklady 
3x 625 300,- = 1 875 900,- 

CELKEM 
7 133 180,- 

 

Celkové náklady investiční včetně provozních a mzdových nákladů jsou ve 

výši 7 133 180,- Kč. Vlastní zdroje ve výši 3 000 000,- Kč nemohou vystačit a tak je 

nutné zřídit bankovní úvěr ve výši  4 500 000,- Kč. Byl vybrán úvěr s dobou splatnosti 

5ti let s úrokem p.a. ve výši 7,5%. Měsíční splátka tedy bude činit 90 171,- Kč. 

 

4.2.10.5 Výnosy a hospodářský výsledek 

Výnosy z prodeje budou samozřejmě závislé na tom, jaká bude výše odbytu. 

Z prezentace firmy lze vyčíst, že odhad průměrného ročního prodeje zboží se 

pohybuje v rozmezí od zhruba 125 000,- Kč do 250 000,- Kč na jeden metr čtvereční 

prodejny z obsazení prodejní plochy.       

 Protože predikovat výnosy je bez předchozích zkušeností či vlastních 

statistický dat velmi obtížné. Odhad výnosů, který jsem zpracovala, počítá spíše 

s pesimističtější variantou a tím je maximální částka 136 000,- Kč za metr čtvereční 
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za rok. Vyšší výnosy byly uvažovány pouze v předvánočních a vánočních měsících a 

v lednu. Leden je do období s vyššími výnosy zařazen proto, že stále více zákazníků 

čeká na rozsáhlé povánoční výprodeje, které i u konkurenčních podniků trvají 

v průběhu ledna, někdy i v průběhu února. Vzhledem ke snížení cen zimního zboží a 

poklesu jeho objemu v průběhu ledna, není už únor považován za stejně výnosný. 

 Každý výnos byl vypočítán tak, že průměrná částka na jeden čtvereční metr 

v každém měsíci byla násobena plochou prodejny, která je využitá k prodeji tedy 

číslem 190. Zbylou plochu zabírají výlohy, poklady a cesty k průchodům mezi stojany 

a regály. 

Tabulka č. 7 – Roční výnosy 

Měsíce Výnos 

 

Březen 190 x 130 000 / 12 = 2 058 033 

Duben 190 x 120 000 / 12 = 1 900 000,- 

Květen 190 x 121 000 / 12 = 1 915 833,- 

Červen 190 x 119 000 / 12 = 1 884 166,- 

Červenec 190 x 120 500 / 12 = 1 907 916,- 

Srpen 190 x 122 000 / 12 = 1 931 666,- 

Září 190 x 127 000 / 12 = 2 010 833,- 

Říjen 190 x 129 000 / 12 = 2 042 500,- 

Listopad 190 x 135 000 / 12 = 2 137 500,- 

Prosinec 190 x 136 000 / 12 = 2 153 333,- 

Leden 190 x 133 000 / 12 = 2 105 833,- 

Únor 190 x 129 000 / 12 = 2 042 500,- 

CELKEM                                 24 090 113,- 

  

Hospodářský výsledek vypočítáme odečtením celkových výnosů od celkových 

nákladů. 

Výpočet je 24 090 113,-Kč  - 16 196 670,-Kč = 7 893 443,- Kč 
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Od hospodářského výsledku dále odečítáme DPH ve výši 20%. 

Čistý hospodářský výsledek by tedy měl být 7 893 443,- Kč x 0,8 (DPH) = 

6 314 754,4,- Kč. 

Dle výše uvedených propočtů se zdá být založení franchisové pobočky sázkou na 

jistotu, zisk však nezahrnuje splátku úvěru, ty budou započítány ve výkazu CF.  

Odhad měsíčních nákupů zboží byl taktéž pouze orientační, jejich případné zvýšení 

by se mohlo odrazit na výši hospodářského výsledku jeho snížením, což by v tomto 

případě bylo reálné. Taktéž počet zaměstnanců a tedy i výše mzdových nákladů by 

časem mohl vzrůst, protože odhad personálních zdrojů je taktéž orientační.  

 

4.2.10.6 Cash flow 

Peněžní toky v průběhu prvního roku podnikání jsou zobrazeny v tabulkách níže. 

Počáteční stavy peněžních prostředků (PSPP) v měsíci březnu je součtem výše 

vlastních zdrojů a výše bankovního úvěru.  

Tabulka č. 7 – Cash flow měsíce březen-srpen (údaje v Kč) 
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Tabulka č. 8 – Cash flow měsíce září-únor (údaje v Kč) 

 

 

Na základě dostupných údajů, které mi byly dány  k dispozici jsem zpracovala 

přehled peněžních toků a ostatní údaje ve výše uvedených tabulkách. 

Z počátku byl uvažován bankovní úvěr ve výši 4 500 000,- Kč, který se po 

zpracování přehledu CF jeví jako zbytečně vysoký, neboť podnik by měl dle 

dostupných údajů generovat dostatečné vysoké příjmy na to, aby mohl fungovat 

s nižším úvěrem, který by pokryl pouze náklady investiční a provozní za 2 až 3 

měsíce.  

V případě podmínek, za jakých byl tento podnik založen by nebyl problém se 

splácením veškerých závazků včetně bankovního úvěru a od počátku bychom byli 

v plusu, což ale není zcela běžné. Počáteční investice je poměrně vysoká a tak by se 

zisky od počátku daly považovat za úměrné vložené investici. 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo shrnout nejdůležitější teoretická východiska a 

poté založit franchisovou pobočky určité firmy. Důvody pro výběr italské oděvní firmy 

byly především zájem o oblast módy, ale také určitě jakási vize rozvinout úspěšně 

v České republice značku, která zde ještě nemá zastoupení.   

 Proniknutí na trh s oděvy je v dnešním vysoce konkurenčním prostředí velmi 

komplikované, zvláště, jde-li o novou, neznámou značku. Franchising však v tomto 

ohledu přináší novopečenému podnikateli neskutečnou výhodu v podobě ochrany a 

dohledu od zkušenějšího, na trhu zavedeného společníka.   

 Podstatným základem pro co nejlepší porozumění problematice franchisového 

podnikání bylo určitě zpracování teoretické části, která mi umožnila pochopit dané 

téma takovým způsobem, aby bylo možné jej posléze zpracovat v teoretické části. 

Samozřejmě jde o fiktivní pokus, veškeré dokumenty, které mi byly k tomuto účelu 

poskytnuty, jsem se však pokusila zpracovat tak, aby co nejlépe odpovídaly 

zpracování při zakládání skutečné pobočky.      

 Praktická část byla nejnáročnější v momentě predikce výnosů, protože je 

nelze spolehlivě odhadnout, nemáme-li příslušná data a podklady. Proto je také 

výsledný hospodářský výsledek, dle mého názoru příliš vysoký, až nadhodnocený. 

Praktická část je však demonstrací postupu založení, takže je nutné vnímat ji 

s jakýmsi nadhledem, protože málokterý podnikatel může počítat s čistým výnosem 

v řádu milionů korun hned v prvním roce podnikání. 
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Smlouva o nájmu nebytových prostor 
 

uzavřená dle ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu 

a podnájmu nebytových prostor 

 

mezi 

 

1. společností ……………………………… 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
…………………, oddíl …, vložka ……… 

sídlem ……………………………… 

IČ ……………… 

jednající ……………………………… 

(dále také jen „pronajímatel“) 

 

a 

 

2. společností ………………………………  

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
…………………, oddíl …, vložka ……… 

sídlem ……………………………… 

IČ ……………… 

jednající ……………………………… 

(dále také jen „nájemce“) 

 

společně také „smluvní strany“ 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
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1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy – administrativní budova, 
číslo popisné 1942/86, která se nachází na pozemku parcelní číslo 2396/4- zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsaném na listu vlastnictví číslo 3294 v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem v Ostravě pro katastrální území Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, okres Ostrava. 

 

2. V přízemí budovy specifikované v předchozím odstavci se nachází soubor místností o 

celkové výměře 342 m2, který je podle rozhodnutí stavebního úřadu v Ostravě určen 
k užívání jako kancelářské plochy (dále jen „nebytový prostor“). 

 

3. Pronajímatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je oprávněn dát 
nebytový prostor nájemci do nájmu. 

 

II. 

Předmět nájmu 

 

1. Pronajímatel přenechává nájemci touto smlouvou do nájmu nebytový prostor, a to se 
všemi součástmi a příslušenstvím (dále také jen „předmět nájmu“). 

 

2. Nedílnou součástí sjednaného nájmu jsou užívací a obdobná práva a práva na 
poskytování služeb vážící se k předmětu nájmu jako celku, bez nichž by nájemce 
nemohl předmět nájmu v souladu s touto smlouvou řádně užívat nebo by byl v užívání 
omezen (např. právo vstupu, právo na dodávku vody, elektřiny, tepla), a to včetně 
práva vstupu k nebytovému prostoru hlavním vchodem do nemovitosti a práva přístupu 
k nemovitosti. 

 

3. Pronajímatel je povinen umožnit nájemci nerušený výkon práv dle předchozího 
odstavce. 

 

4. Nájemce nebytový prostor se všemi jeho součástmi a příslušenstvím do nájmu přejímá 
a zavazuje se za užívání předmětu nájmu platit sjednané nájemné a náhradu nákladů 
v souladu s článkem IV. této smlouvy. 

 

5. O předání a převzetí nebytového prostoru sepíší smluvní strany protokol. 
 

III. 

Účel nájmu 
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1. Účelem nájmu je umožnit nájemci užívat nebytový prostor pro výkon jeho podnikání. 
Nájemce je povinen předmět nájmu užívat v souladu s jeho povahou a stavebním 
určením, a to po celou dobu smluvního vztahu. 

 

2. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu pronajímatele; to platí i pokud jde o část předmětu nájmu, jeho 
součást či příslušenství. 

 

IV. 

Výše nájemného, jeho splatnost a způsob placení 

 

1. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli nájemné, které smluvní strany sjednaly ve 

výši 7 614 Kč za m2 ročně, tj. celkem 2 604 000.,- Kč za rok. 
 

2. Nájemné za kalendářní měsíc je splatné předem, nejpozději však do 5. dne prvního 
kalendářního měsíce daného měsíce, a to na bankovní účet pronajímatele č. 
……12345678/0100………… u Komerční banky…………………… Nájemné se 
považuje za zaplacené okamžikem připsání na účet. Nájemné za první kalendářní 
měsíc trvání nájmu je nájemce povinen zaplatit v hotovosti při podpisu smlouvy. 

 

 

3. Nad rámec sjednaného nájemného je nájemce povinen hradit náklady na elektrickou 
energii, teplo, vodné a stočné, skladování (dále jen „náklady za služby“), a to na 
písemnou výzvu pronajímatele ve lhůtě dle splatnosti faktury dle skutečně 
spotřebovaného množství a v cenách účtovaných pronajímateli příslušným 
dodavatelem (elektrická energie je měřena na samostatném elektroměru a fakturována 
dodavatelskou firmou). 

 

 

4. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k výši nájemného tak, že pronajímatel je 
za trvání nájmu vždy k 1. březnu příslušného roku, počínaje 1. březnem 2012, 
oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, 
vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení nájemného je pronajímatel 
povinen nájemci písemně oznámit do 15. února příslušného roku, jinak toto právo 
zaniká. 

 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Nájemce je povinen: 
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a) řádně a včas uhradit pronajímateli sjednané nájemné a náklady za služby; 

b) užívat předmět nájmu k dohodnutému účelu hospodárně a předcházet jeho 
poškození, nadměrnému opotřebení či znehodnocení; 

c) pečovat o předmět nájmu, dbát o jeho vzhled, chránit jej před poškozením, 
upozornit bez zbytečného odkladu pronajímatele na závady a potřebu oprav, 
jakož i hrozící škodu – v opačném případě odpovídá za škodu, která nesplněním 
této povinnosti vznikne; 

d) nést ze svého náklady spojené s užíváním předmětu nájmu a provádět na svůj 
náklad jeho běžnou údržbu (vymalování místností); 

e) provádět na svůj náklad drobné a běžné opravy předmětu nájmu, jeho součástí a 
příslušenství, přičemž drobnými a běžnými opravami se rozumějí takové opravy 
věci, jejichž cena nepřesáhne v jednotlivém případě opravy částku 5 000,-Kč; k 
provedení těchto oprav nájemce nepotřebuje předchozí souhlas pronajímatele; 

f) provést změnu předmětu nájmu pouze s předchozím souhlasem pronajímatele a 
na svůj náklad; 

g) umožnit pronajímateli, popř. jiným oprávněným osobám, na jejich žádost a 
v termínu jimi stanoveném přístup do nebytového prostoru za účelem kontroly 
užívání předmětu nájmu v souladu s touto smlouvou, provádění potřebných revizí 
předmětu nájmu, jeho součástí a příslušenství, údržby a oprav a dále těmto 
osobám poskytovat potřebnou součinnost; 

h) provádět nezbytná ochranná a zabezpečovací opatření k zajištění bezpečnosti 
předmětu nájmu včetně dodržování předpisů vztahujících se k bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, předpisů protipožárních, hygienických, ekologických i 
předpisů o ochraně majetku a zdraví osob; 

i) v případě skončení nájmu dle této smlouvy nejpozději ke dni skončení nájmu 
vyklidit a vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal, s 
přihlédnutím k obvyklému opotřebení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

2. Pronajímatel je povinen: 

a) předat nájemci nebytový prostor ve stavu způsobilém k dohodnutému účelu 
nájmu; 

b) provádět na svůj náklad pravidelné a předepsané kontroly a revize nebytového 
prostoru, jeho součástí a příslušenství; 

c) provádět opravy nebytového prostoru nad rámec povinností nájemce 
stanovených v této smlouvě. 

 

VI. 

Doba nájmu 

 

1. Nájem podle této smlouvy se sjednává ode dne 1.2.2012… na dobu neurčitou. 
 

2. Nájem končí: - 
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2.1. písemnou dohodou smluvních stran; 

2.2. písemnou výpovědí; 

Ta musí být doručena druhé smluvní straně, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a činí tři měsíce. 

V případě, že nájemce bude o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného 
nebo nákladů za služby, je pronajímatel oprávněn smlouvu vypovědět v patnáctidenní 
výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po dni jejího doručení. 

V případě, že pronajímatel podstatným způsobem poruší své povinnosti z této 
smlouvy, je nájemce oprávněn smlouvu vypovědět v patnáctidenní výpovědní lhůtě, 
která počíná běžet dnem následujícím po dni jejího doručení. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o 
nájmu a podnájmu nebytových prostor, občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími, vše v platném a účinném znění. 

 

2. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných dodatků. 

 

3. Smlouva byla vypracována ve … vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po … 
exemplářích. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni  za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této 
smlouvy potvrzují svým podpisem. 

 

 

V …Praze… dne …1.2.2012… V …Praze… dne …1.2.2012…… 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

 pronajímatel nájemce 
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