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Anotace 

Bakalářská práce „Podnikatelský plán beauty studia se zaměřením na marketingovou  

komunikaci“ má za cíl vytvořit podnikatelský plán kosmetického studia, které se specializuje 

na přírodní péči. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní 

pojmy související s podnikáním a základy pro sestavení podnikatelského plánu. V praktické 

části je popsán samotný podnikatelský plán se zaměřením na marketingovou  

komunikaci. Praktická část obsahuje popis nabízených produktů a služeb, definici cílové  

skupiny, zpracované analýzy – SWOT analýzu a Porterův model pěti sil. Zatímco SWOT  

analýza rozebírá a zhodnocuje současný stav podniku, Porterův model pěti sil analyzuje  

konkurenční prostředí nově vstupujícího podniku na trh. Marketingový plán obsahuje taktiky, 

které budou implementovány na sociálních sítích, zejména na platformách Instagram, YouTube 

a Facebook a Tik Tok. V rámci podnikatelského plánu je vytvořena i finanční projekce, která 

zhodnotí potřebný kapitál k chodu podniku a jeho finanční stabilitu.  

 

Annotation 

The Bachelor’s thesis ‘Business plan of a beauty studio with the focus on marketing  

communication’ aims to create a realistic business plan of a beauty studio which is entering the 

market. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part of the thesis, the basic 

business-oriented concepts are explained including the basics of how to draw up  

a business plan. The practical part contains description of products and services, definition of 

target group, two strategic analyses – SWOT analysis and Porter’s analysis of five forces. The  

SWOT analysis examines and determines the current situation of the business, whereas  

Porter’s analysis of five forces examines the market competitors of the business entering the 

market.  

Marketing plan contains online tactics which will be implemented on social media  

platforms, such as Instagram, YouTube, Facebook or Tik Tok. The business plan also contains 

a financial plan which evaluates its initial capital and financial stability.  



 

 

Klíčová slova 

Podnikatelský plán, marketingový plán, sociální sítě, SWOT analýza, Porterův model 

pěti sil, beauty studio 

 

Keywords 

Business plan, marketing plan, social media, SWOT analysis, Porter’s analysis of five 

forces, beauty studio 

 

Title 

Business plan of a beauty studio with the focus on marketing communication 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych poděkovala své vedoucí bakalářské práce Ing. Petře Koudelkové, Ph. D. za veškeré 

rady, ochotu, rychlou komunikaci a milý přístup. Zároveň bych chtěla jmenovitě poděkovat 

bratrovi Tomášovi a přátelům Janě, Vinhovi a Flaviovi za nekončící morální podporu  

a motivaci, které mi pomohly bakalářskou práci dopsat. 

 



 

 

Obsah 

1. ÚVOD ............................................................................................................................................................. 1 

2. PODNIKÁNÍ ................................................................................................................................................. 3 

2.1. KONCEPTUÁLNÍ POHLEDY NA PODNIKÁNÍ .............................................................................................. 3 
2.1.1. Americký konceptuální pohled.......................................................................................................... 3 
2.1.2. Španělský konceptuální pohled ......................................................................................................... 4 

2.2. ZÁKLADNÍ POJETÍ PODNIKÁNÍ ................................................................................................................ 4 
2.2.1. Podnikání jako proces ...................................................................................................................... 4 
2.2.2. Podnikání jako přístup ..................................................................................................................... 4 
2.2.3. Podnikání jako hodnotová orientace ................................................................................................ 5 

2.3. HISTORIE PODNIKÁNÍ ............................................................................................................................. 5 
2.4. PODNIKATEL .......................................................................................................................................... 6 
2.5. PODNIK .................................................................................................................................................. 7 

2.5.1. Založení podniku .............................................................................................................................. 8 
2.6. PODNIKATELSKÝ PLÁN ........................................................................................................................... 9 

2.6.1. Struktura podnikatelského plánu .................................................................................................... 10 

3. PODNIKATELSKÝ PLÁN........................................................................................................................ 23 

3.1. TITULNÍ STRANA .................................................................................................................................. 23 
3.2. EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................................................... 24 
3.3. POPIS PRODUKTU.................................................................................................................................. 25 

3.3.1. Kosmetické služby (Béauty zóna) ................................................................................................... 26 
3.3.2. Obchod s oblečením a kosmetikou (Fashion zóna) ........................................................................ 27 
3.3.3. Relaxační zóna (Chill zóna) ........................................................................................................... 28 

3.4. CENA .................................................................................................................................................... 29 
3.4.1. Porovnání cen konkurence ............................................................................................................. 29 

3.5. ANALÝZA TRHU ................................................................................................................................... 30 
3.5.1. Porterova analýza .......................................................................................................................... 30 
3.5.2. SWOT analýza aplikovaná na firmu ............................................................................................... 38 

3.6. KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE FIRMY ......................................................................................................... 41 
3.6.1. Sociální sítě a propagace ............................................................................................................... 41 
3.6.2. Spolupráce ...................................................................................................................................... 48 
3.6.3. Email marketing, věrnostní program ............................................................................................. 50 
3.6.4. Tvorba webových stránek ............................................................................................................... 53 
3.6.5. Eventy ............................................................................................................................................. 53 

3.7. ORGANIZAČNÍ PLÁN ............................................................................................................................. 57 
3.7.1. Programy na správu CRM.............................................................................................................. 57 
3.7.2. Firemní hierarchie .......................................................................................................................... 57 
3.7.3. Provozní doba ................................................................................................................................. 58 

3.8. FINANČNÍ PLÁN .................................................................................................................................... 59 
3.8.1. Marketingový rozpočet ................................................................................................................... 59 
3.8.2. Náklady a zisk za kalendářní rok .................................................................................................... 60 
3.8.3. Tržba podniku ................................................................................................................................. 63 

4. ZÁVĚR......................................................................................................................................................... 67 

5. SUMMARY ................................................................................................................................................. 68 



 

 1 

 

1. Úvod 

V dnešní době jsou vietnamská nehtová studia rozmístěná po celé České republice. Kvůli  

jazykové bariéře spousta z vietnamských přistěhovalců při hledání práce volí nejčastěji 

ze tří konkrétních odvětví – maloobchodní či velkoobchodní prodej, gastronomie  

a kosmetické služby. Odvětví kosmetických a manikérských služeb tu je sice velmi hojně 

zastoupené, nicméně veškeré salony vypadají takřka identicky. Používají stejné přístroje 

a produkty, vnitřní interiéry jsou ve většině případů vystavěny z levných materiálů, aby 

majitelé co nejvíce ušetřili na nákladech. V salonech často chybí zákaznický servis, a to 

zejména proto, že majitelé ani pracovníci neovládají český jazyk. Marketingová  

komunikace těchto podniků je buď na velmi nízké úrovni, nebo ji tyto podniky vůbec 

nevyužívají. 

Z toho důvodu jsem se při výběru tématu bakalářské práce rozhodla pro vytvoření nového  

konceptu studia, který by od samotného počátku dbal na budování brandu a svou  

nabídkou se odlišil od stávající konkurence trhu.  

V průběhu tvorby podnikatelského plánu jsem se rozhodla myšlenku posunout ještě dále  

a plánovaný projekt rozšířit o další dvě služby. V kosmetickém studiu bude i pracovní 

kavárna a prodejna s lokálním oblečením od začínajících lokálních módních návrhářů. 

Koncept se také bude lišit svým důrazem na přírodu a udržitelnost, které bohužel v oblasti 

krásy a módy nejsou ještě tolik obvyklé. 

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány základní pojmy z oblasti 

podnikání a další náležitosti potřebné k tvorbě podnikatelského plánu. Dále jsou  

v práci vypracovány dvě strategické analýzy (SWOT analýza a Porterův model pěti sil), 

které později aplikuji na připravovaný produkt. Jejich pomocí také zhodnotím možná  

rizika v konkurenčním prostředí. 

V praktické části jsou detailně popsány techniky k budování značky a zvýšení povědomí  

o produktu. Značka bude působit na sociálních sítích, jako jsou Instagram, YouTube nebo 

Facebook, nicméně se v této práci nachází i off-line nástroje ve formě workshopů  

či pop-up eventů ve spolupráci se začínajícími gastronomickými koncepty či pojízdnými 

food trucky. Cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán, který předem 
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zhodnotí, zdali má smysl projekt vůbec realizovat a jaké metody k dosažení úspěšného 

vstupu na trh využít. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2. PODNIKÁNÍ 

Podnikáním je považována samostatnou činnost, jejíž cíle představuje dosažení zisku. 

Činnost je provozována na vlastní zodpovědnost a vlastním jménem.  

V anglickém jazyce existuje pro podnikání výraz ,,business”, který je možné chápat jako  

obchodování a ziskovou či účelovou aktivitu.  

2.1. Konceptuální pohledy na podnikání 

Na vznik podnikatelského subjektu má vliv spousta faktorů, které indikují, zda se bude 

podniku dařit, či nikoliv. 

2.1.1. Americký konceptuální pohled 

Americký konceptuální pohled v sobě zahrnuje tři faktory, a to faktor geografický, faktor  

podnikatelského sektoru a faktor kulturní (sociální). Faktor geografický popisuje fakt,  

že prostředí pro podnikání se v regionech či teritoriích různí a ne všude jsou pro podnikání 

stejné podmínky. Faktor podnikatelského sektoru pak znamená, že některé trhy jsou pro 

podnikatele více či méně atraktivní. Faktor kulturní (či sociální) vysvětluje, že přístup 

obyvatel k podnikání je zakotven v kultuře a tradicích dané země. Na proces podnikání 

působí všechny výše uvedené faktory, a to v různých fázích života podniku.1 

Ve fázi před vznikem podniku má každá plnoletá osoba nad 18 let (možnost výjimky při 

žádosti o plnou svéprávnost před dovršením 18. roku života) právo a potenciál začít  

podnikat, nicméně většina podnikatelských myšlenek zůstává nezrealizovaná. Ve fázi při  

přemýšlení o vzniku podniku se pak plánuje konkrétní podoba podniku. A ve fázi vzniku 

podniku přichází na řadu implementace a realizace myšlenek. 

Nově vzniklý podnik následně, v případě úspěchu, čeká růst či stabilní přežívání.  

V opačném případě podnik zaniká nebo čelí poklesu tržeb. 2 

 
1 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, str. 10 

2 Tamtéž. 
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2.1.2. Španělský konceptuální pohled 

Z pohledu koncepce se španělský pohled od amerického liší tím, že zkoumá také vlivy 

osobního prostředí podnikatele. Mimo politické a sociokulturní faktory a produktivní  

příležitosti (globální prostředí podnikatele) se zohledňuje i osobní prostředí podnikatele, 

jako je vzdělání, zkušenosti či rodina. 

Obě dvě skupiny faktorů mají rozhodující vliv pro každého podnikatele při založení  

podnikání. Španělští autoři přiřazují k rozhodujícím faktorům i motivaci a energizační 

chování budoucího živnostníka.3  

2.2. Základní pojetí podnikání 

Podnikání bylo v historii bráno za nerelevantní. Obor byl příliš abstraktní a úspěch  

podnikatelů nebyl založený na počtu přečtených knih a materiálů z daného oboru, a to  

i přesto, že většina vynikajících podnikatelů přikládala svůj úspěch právě knihám, jež je 

obohatily o teoretický základ. Poznatky však nelze budovat bez definičního základu, tudíž 

byly později formulovány tři základní pojetí podnikání.4 

2.2.1. Podnikání jako proces  

Podnikáním se rozumí proces, při kterém se pomocí aplikace podnikavých přístupů  

vytváří nové hodnoty, které generují zisk. V případě sociálního podnikání zisk generovat 

ani nemusí. U podnikatele zde definujeme šest základních rolí, a to vlastník, správce  

(ekonom), manažer, lídr (vůdce), výrobce a nákupce s prodejcem. Každá role má žádoucí 

funkci, podle které lze formulovat profesní (kvalifikační) nároky na její výkon.5 

2.2.2. Podnikání jako přístup  

Podnikatel se snaží při podnikavém přístupu vytvořit produkt či službu s přidanou  

hodnotou a vyhledává způsoby k realizaci jeho cíle. Projekt bere na svou vlastní  

odpovědnost a vkládá do něj vlastní zdroje, své jméno i čas.6 

 
3 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, str. 11-12 
4 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů, str. 18 

5 Tamtéž. 

6 Tamtéž.  
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Ekonomický přístup vysvětluje podnikání jako proces vytváření přidané hodnoty, jehož 

cílem je zapojení veškerých ekonomických zdrojů tak, aby se zvýšila jejich prvotní  

hodnota.7 

Psychologický přístup interpretuje podnikání z psychologického hlediska jako potřebu 

něčeho dosáhnout, vyzkoušet si nové věci či si je splnit. Výsledkem je dosažení  

seberealizace.8 

Sociologický přístup považuje podnikání jako cestu, která vytváří lepší podmínky pro 

všechny zapojené osoby, ať už se jedná o vytvoření nových nabídek práce,  

či efektivnější využití zdrojů.9 

Právnický přístup definuje podnikání pomocí zákona jako soustavnou činnost, která je  

prováděna samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem a na jeho vlastní  

odpovědnost. Cílem podnikání je dosažení zisku.10 

2.2.3. Podnikání jako hodnotová orientace 

Podnikáním se v tomto pojetí rozumí soubor hodnot a postojů se společenským přesahem.  

Ve společnosti jsou podnikatelé bráni vážně a jejich podnikatelský duch souvisí s jejich  

samostatností či odolnosti vůči neurčitostem a rizikům. Podnikatelé jsou vysoce  

individualističtí, cílevědomí a kladou na sebe vysoké nároky.11 

2.3. Historie podnikání 

Za průkopníka v oblasti podnikání je považován Marco Polo, který se snažil  

o vybudování obchodních cest na Dálný východ. Se zámožnými obchodníky uzavíral 

smlouvy o prodeji zboží. Úvěr za zprostředkování činil 22 %. Pokud cesta dopadla 

úspěšně, kapitalista získal až tři čtvrtiny zisku a obchodníkovi náležela zbývající  

čtvrtina.12 

 
7 VEBER, J., SRPOVÁ, J., a kol. Podnikání malé a střední firmy - 3., aktualizované a doplněné vydání, s. 15 

8 Tamtéž. 

9 Tamtéž. 
10 Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  

11 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů, s. 20 

12 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, s. 8 
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V období středověku byl výraz podnikatel přiřazován klerikům, kteří disponovali  

prostředky, za které nechávali stavět architektonické komplexy, jako jsou hrady, opatství 

či katedrály. Tato osoba však nenesla žádná rizika.13 

V 17. století se pod pojmem podnikatel rozuměla osoba, která s vládou uzavírala smluvní 

vztah a zajišťovala pro ni dodávky zboží a služeb. Ceny uvedené ve sjednaných  

smlouvách byly neměnné, za výsledné zisky či ztráty nesl odpovědnost samotný  

podnikatel.14 

Pojem podnikatel byl ustálen až v 18. století publicistou a významným ekonomem  

Richardem Cantillonem, který je považován za autora tohoto pojmu. Cantillon zkoumal 

podnikání jako novou profesi, všiml si, že kupci, zemědělci či řemeslníci nakupují  

za „jistou cenu“, zatímco prodávají za cenu nejistou. Podnikatel proto popsal jako osobou 

přejímající riziko.15 

2.4. Podnikatel 

Stejně jako je tomu u podnikání, pro termín ,,podnikatel” neexistuje univerzální definice.  

K dispozici jsou však definice, jejichž formulace závisí na úhlu pohledu. 

Jednou z nejvíce vyhovujících definic pro současnou dobu formuloval Robert  

D. Hisriche. Podnikatelem je podle Hishische člověk, který vytváří něco nového,  

vynakládá na to svou energii a čas. Přebírá veškerá společenská, psychická i finanční 

rizika a za to mu náleží finanční odměna a osobní uspokojení.16 

Za podnikatelem nestojí tým ani výbor či organizace. Pouze jednotlivci dokáží podat  

rozhodnutí, týmy dospívají k rozhodnutím agregací hlasů. Podnikatelé jsou zapojeni  

do procesu rozhodování ohledně inovativních a riskantních projektů, jejichž růst závisí 

na efektivní alokaci veškerých zdrojů.17  

Samotný termín ,,podnikatel” pochází z francouzského jazyka a ve svém původním  

překladu znamená zprostředkovatel. Tehdejší podnikatel se totiž podílel  

na zprostředkování obchodů, později zprostředkovával i dodávky pro vládu. Pojem se 

 
13 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, s. 9 

14 Tamtéž. 
15 Tamtéž. 

16 Tamtéž, str. 13. 

17 CASSON, M. The Entrepreneur: An Economic Theory. 2. vydání, s. 20 
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ustálil až v 18. století díky ekonomovi Richardu Cantillonovi, který vypozoroval 

podnikání jako novou pracovní profesi, kterou nazval „entrepreneur“.18 

Při realizaci projektu jsou s podnikáním spojená rizika, která odlišují podnikatele  

od rentiéra, který je v roli poskytovatele kapitálu za danou hodnotu. Nápaditost, aktivita, 

schopnost inovaci či iniciativa podnikatele je úzce navázána na úspěch samotného  

podnikání.19 

2.5. Podnik 

V souvislosti s pojmy ,,podnikání” a ,,podnikatel” je třeba vymezit i pojem ,,podnik”. 

Podnik je chápán jako soubor hmotných a nehmotných složek, který existuje za účelem 

podnikání. Vyznačuje se svou ekonomickou nezávislostí, která symbolizuje svobodu 

v podnikání, a ta  souvisí s odpovědností vlastníků za jejich výsledky. K podniku patří 

veškerá práva, věci a další majetkové hodnoty.20 

Podnik má možnost uzavírat smlouvy s ostatními tržními subjekty a vstupovat do jiných  

právních vztahů. Na základě těchto smluv vyplývají práva a povinnosti, kterých se podnik 

drží.21 

Pro úspěch v podnikání je třeba dosáhnout alespoň jednoho z níže zmíněných bodů: 

1) Podnik by měl být inovativní, měl by na trh přinést zcela nový produkt, službu  

či technologii, která na trhu v aktuální podobě ještě není. 

2) Podnik by měl nabídnout lepší produkt nebo službu, než nabízejí konkurenční firmy, 

které na trhu figurují už delší dobu. Od stávajících konkurentů by se měl lišit například 

širší nabídkou funkcí či vyšší spolehlivostí a rychlostí, nižší cenou nebo větší dostupností.  

3) Podnik by měl vniknout na zcela nový či konkurencí nezasažený trh. Na trh, kde je 

větší poptávka než nabídka či kde je vysoce segmentovaný a zaměřený trh, který ještě 

nebyl konkurenčními firmami podmaněn.  

 
18 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, s. 9 
19 Tamtéž. 

20 SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů, s. 35 

21 Tamtéž. 
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4) Podnik by měl vstoupit na trh s novými technologiemi, díky kterým bude v bližším 

kontaktu se svými zákazníky a bude pro ně dosažitelnější. Příkladem může být vstup  

na e-commerce či využití reklamní propagace na internetu.  

5) Pokud se produkt prodává na stejném místě jako vyrábí, či v případě, že společnost 

nabízí více produktů nebo služeb na jednom místě, je třeba dávat důraz na zvýšenou  

integritu.22 

2.5.1. Založení podniku 

Existuje více forem obchodních společností. Pro připravovaný projekt bude zvolena  

společnost s ručením omezeným, která je pro daný typ podnikání nejvhodnější.  

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným (zkráceně s. r. o. nebo spol. s. r. o.) je jednou z právních 

forem obchodních společností. Dalšími formou je veřejná obchodní společnost,  

komanditní společnost a akciová společnost.23 

Založením s. r. o. se právnická osoba zapisuje do obchodního rejstříku a tím se stává 

podle obchodního zákoníku podnikatelem. Kapitál společnosti je tvořen vklady  

společníků. Předtím, než se zapíše splacení vkladů do obchodního rejstříku, ručí všichni 

společníci za závazky firmy.24  

Společnost může být založena jedním zakladatelem, nicméně může mít až padesát  

společníků. Minimální výše základního kapitálu činila do roku 2014 200 000 Kč, od roku 

2014 se však minimální výše základního kapitálu snížila na 1 Kč.25 

Společnost musí mít zřízeno stálé sídlo, a to s písemným souhlasem vlastníků  

nemovitosti. Společnost má možnost využít služeb virtuálního sídla, pokud ke své  

podnikatelské činnosti nevyužívá pronajímané prostory. Za toto sídlo platí pravidelný  

poplatek na měsíční či roční bázi. Virtuální sídlo je zcela legální, jeho problematika není 

legislativně upravena.26 

 
22 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, s. 31 

23 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
24 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručením omezeným: prakticky včetně účetnictví a daní. 12., přepracované vydání, s. 75 

25 Tamtéž, s. 27 

26 MATZNER, Jiří. Je virtuální sídlo společnosti legální? A jaké má výhody a nevýhody? 
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Výhodou zřízení společnosti s ručením omezeným je ručení do výše nesplaceného  

počátečního (základního) kapitálu. Soukromý majetek je od majetku firmy oddělen, tím 

se snižuje riziko zadlužení rodinného majetku. Mezi další výhody patří lepší možnost 

daňové optimalizace či snazší přístup k financování projektů.27 

Nevýhodou společnosti s ručením omezeným jsou administrativní práce a povinnost  

vedení účetnictví na měsíční nebo kvartální bázi. Náklady na zřízení firmy jsou vyšší  

a pokud se firma rozhodne ukončit svou činnost, dojde ke dvojímu zdanění – zisk daně 

z příjmů právnických osob a následně vyplacená dividenda fyzické osoby.28  

Založení s. r. o. 

K založení nové společnosti s ručením omezeným je třeba spousta dokumentů a pojí se 

s tím i řada právních formalit. Mezi potřebné dokumenty k založení patří zakladatelská 

listina (v případě více společníků společenská smlouva), čestná prohlášení, souhlas  

o zřízení sídla firmy, notářský zápis, výpis z trestního rejstříku atp. Zároveň je potřebná 

návštěva notáře a přihlášení k dani z příjmu právnických osob u finančního úřadu.29 

K vyřízení je třeba navštívit vícero úřadů a institucí. V současné době existují  

i prostředníci, kteří společnost založí, vyhotoví dokumenty a získají potvrzení od notáře. 

Těmto firmám stačí vyplnit formulář a odeslat výpis z rejstříku trestu jednatele nebo 

všech jednatelů, ověřené podpisy na dokumentech a souhlas s umístěním sídla.  

2.6. Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný samotným podnikatelem, ve kterém  

sepisuje svoje podnikatelské nápady, a ověřuje si tak jejich životaschopnost a reálnost. 

Proces zpracování je přínosný i pro samotného podnikatele, který si při jeho sestavování 

ujasní, jaké kroky třeba podniknout k úspěchu na trhu, způsoby oslovení zákazníků, jak 

se liší od konkurence či co nového přináší. Podnikatelský plán slouží také jako nástroj  

k získávání financí od investorů.30 

 
27 PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ. Komora.cz [online], s. 5 
28 Tamtéž. 

29 HERZ, Václav. Založení s. r. o. je v Česku stále relativně obtížné. Na vině je byrokracie. Euro.cz [online]. 

30 SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie, s. 14 
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Při vytváření podnikatelského plánu se autor ptá na otázky typu ,,kde jsem nyní?”, ,,kam 

chci jít?” a ,,jak se tam dostanu?”.  

Obsah podnikatelského plánu není pevně stanoven, o jeho obsahu se mohou zajímat  

investoři, zaměstnanci, majitelé, manažeři či bankéři. Každý jednotlivec nebo instituce 

má jiné nároky na jeho strukturu. 31 

2.6.1. Struktura podnikatelského plánu 

2.6.1.1 Titulní strana 

Na titulní straně se uvádí obchodní název a sídlo společnosti, logo firmy, název  

podnikatelského plánu, datum založení, jména podnikatelů a jejich kontaktní informace 

apod. Je doporučováno v titulní straně i uvádět prohlášení o důvěrnosti informací, které 

jsou předmětem obchodního tajemství, a poznámky o zákazu šíření dokumentu  

elektronickou i tištěnou formou bez písemného souhlasu autora.32 

2.6.1.2 Executive Summary 

Zkrácená verze podnikatelského plánu. Slouží k lepší orientaci a vyhledávání konkrétních  

informací. Po přečtení souhrnu by se měla ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby měl nadále 

chuť číst podnikatelský plán. Měl by být kratší, jeho rozsah je omezen na jednu a nebo 

jednu a půl stránky formátu A4. Tato část se zpravidla tvoří až po vypracování celého 

podnikatelského plánu. Jejím úkolem je podnítit zájem potenciálních investorů.33 

2.6.1.3 Koncept a představení produktu 

V této části podnikatelského plánu se detailně uvádí popis podniku či produktu.  

Podnikatel objasňuje, v čem vidí příležitost (může se jednat o mezery na trhu či využití 

nových technologických postupů). V této části se podrobně rozepisuje i cílová skupina  

a způsob, kterým bude myšlenka převedena do fungujícího podnikání. Vhodné je i uvést, 

zdali se jedná o zcela nový výrobek či výrobek, který je již na trhu nabízen. Důležité je 

také zmínit služby, které doplňují nabídku výrobku jako například montáže a opravy.  

Při nabídce služeb je třeba taktéž zmínit, jaké zařízení či vybavení potřebuje.34 

 
31 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, s. 54 
32 Tamtéž, s. 56. 

33 Tamtéž, s. 56. 

34 Tamtéž, s. 57. 
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2.6.1.4 Analýza trhu 

V první řadě se určuje, které firmy představují konkurenci působící na stejném trhu  

a které mají podobný sortiment či nabídku služeb. Hodnotí se jejich silné a slabé stránky 

a jak ovlivní úspěch podniku. Při analýze se berou v potaz různorodá kritéria, jako jsou 

například zákazníci, ceny, dostupnost atp.35 

SWOT analýza 

SWOT analýza je analytická technika, která identifikuje silné a slabé stránky podniku, 

jeho hrozby a příležitosti, kterým bude čelit při vstupu na trh. Zkratka SWOT je  

akronymem anglických názvů jednotlivých faktorů - strenghts (silné stránky),  

weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby).36 

- Silné stránky firmy – silné stránky se řadí mezi vnitřní a kladné stránky analýzy.  

Jsou úspěchem samotné firmy. Podporují se navzájem s příležitostmi a snaží se 

tak předejít hrozbám. Silnou stránkou firmy může být například know-how,  

dostatek finančních prostředků pro chod firmy, dobré geografické umístění,  

velikost firmy, kvalita, kredibilita, dobře zmapovaný trh, zkušenost v marketingu 

či talentovaný tým stojící za značkou.37 

- Slabé stránky firmy – slabé stránky se řadí mezi vnitřní a záporné faktory. Slabé 

stránky vznikají nedostatečným využití příležitostí nebo zranitelnosti vzhledem  

k hrozbám. K slabým stránkám se řadí například omezené množství finančních  

prostředků, zastaralé technologie, špatný zákaznický servis (dlouhá čekací doba 

apod.), nedostatek obchodních dovednosti, špatná kvalita surovin či například  

příliš úzký nebo příliš široký sortiment.38 

- Příležitosti – příležitosti se řadí mezi vnější a nápomocné faktory, nad kterými 

nemá firma kontrolu, ale mohou pomoci k jejímu růstu. Využitím příležitostí 

může firma získat finanční prostředky a konkurenční výhodu. Příležitosti  

se otevírají například díky novým sociálním trendům, vstupu na nový trh nebo  

technologickým inovacím.39 

 
35 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, s. 56 

36 NOVÁK. Rizika a příležitosti v podnikání pomůže odhalit SWOT analýza. Podnikatel.cz 
37 Tamtéž. 

38 Tamtéž. 

39 Tamtéž. 
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- Hrozby – hrozby se v rámci analýzy řadí mezi vnější a záporné faktory, nad  

kterými nemá majitel podniku kontrolu. Mezi hrozby patří silná konkurence, 

ztráta reputace nebo dokonce možnost krádeže.40 

Dalo by se říci, že SWOT analýza je nejvíce používanou strategickou pomůckou  

využívanou organizacemi ke zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů působící  

na fungování firmy. Vnitřní faktory lze kontrolovat firmou interně a řadí se mezi ně silné  

a slabé stránky. Mezi vnější faktory, které nejsou firmou kontrolovatelné, řadíme  

příležitosti a hrozby.41 

Diagram SWOT se dá také rozdělit podle pozitivního nebo negativního dopadu na firmu. 

V levé polovině diagramu, kde jsou zaznamenány pozitivní dopady, se nachází silné 

stránky a příležitosti, které mohou pomoci k úspěchu v tržním prostředí a lze na nich  

stavět v marketingovém plánu. V pravé polovině jsou vyznačeny negativní dopady,  

se kterými je třeba při zakládání firmy a vstupu na trh počítat a být připraven na jejich  

důsledky.42  

Mezi výhody využívání metody SWOT patří jednoduchost (při vytváření analýzy  

se využívá jednoduchý diagram, není třeba složitých matematických výpočtů),  

aplikovatelnost (SWOT se dá aplikovat na různé druhy organizací nehledě na jejich  

velikost), důkladnost a rozsah) pro jednodušší případy, které nevyžadují tak komplexní 

analýzu, může být analýza provedena povrchně, nicméně lze vytvořit analýzu komplexní 

a velmi detailní).43 

Využití SWOT analýzy má také své nevýhody, ze kterých můžeme zmínit například 

zkreslení (pokud bude na SWOT analýze pracovat pouze jednotlivec nebo úzká skupina 

lidí, může dojít ke zkreslení a k chybným závěrům z důvodu nepřipouštění si slabých 

stránek projektu či firmy) nebo nemožnost zjištění vývojových trendů a statické zobrazení 

(dá se však alespoň částečně odstranit pravidelnou aktualizací).44 

 
40 NOVÁK. Rizika a příležitosti v podnikání pomůže odhalit SWOT analýza 

41 SARSBY, Alan. SWOT Analysis. Spectaris, s. 3 
42 Tamtéž. 

43 Tamtéž, s. 4. 

44 JURASZKOVÁ, Ing. Marcela. SWOT analýza  
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Porterova analýza 

Porterův model představuje nástroj k analýze vnějšího prostředí a konkurence. Model  

definuje pět sil, které ovlivňují podnikání firmy a volí správný přístup ke konkurenci, aby 

došlo co k největšímu omezení negativních konkurenčních sil a zároveň se maximálně 

využilo jejich působení ve prospěch podniku. Snahou je vytvoření pevné pozice na trhu, 

která by případně umožnila okamžitou reakci v případě, že by se na trhu objevil nový 

konkurent.45 

První silou v Porterově modelu je konkurenční rivalita. Intenzita rivality odráží energii, 

kterou vytváří soupeřící podniky při snaze o zajištění lepší tržní pozice. Konkurenční 

strategie obsahuje nástroje k získání výhod nad soupeři a zároveň obranné tahy, které 

směřují k defenzivě současné pozice.46 

Úspěch závisí také na zdrojích, které je konkurence ochotna investovat v rámci svých 

strategií. Lze očekávat, že při podniknutí strategických kroků, budou ostatní strany  

reagovat tahy protichůdnými.47  

Konkurenční rivalita nabývá dvojí formy: 

- konkurent vykonává agresivní strategii, a tím tak zintenzivňuje tlak na ostatní  

konkurenty 

- konkurenti využívají konkurenční nástroje se snahou získat výhodu, která určí 

pravidla v odvětví.48 

Mezi faktory, které ovlivňují rivalitu v konkurenčním odvětví, patří například počet  

a velikost konkurentů. Čím větší je množství konkurentů, tím vyšší je pravděpodobnost 

nových strategických cílů. Pokud se podniky od sebe výrazně neliší svou nabídkou,  

dochází k nepřetržitému konkurenčnímu boji mezi jednotlivými podniky, kdy kupující 

snadno přechází od jednoho konkurenta k druhému. Výrazně stabilnější jsou trhy, kde 

dominuje jeden konkrétní podnik a ostatní nemají sílu se mu vyrovnat.49 

 
45 KONEČNÝ, Miloslav a Markéta GREGUŠOVÁ. Strategický management: učební text, s. 70. 

46 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd., s. 47. 
47 Tamtéž, s. 48. 

48 Tamtéž. 

49 Tamtéž. 
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Dalším faktorem, který ovlivňuje rivalitu v konkurenčním prostředí, je změna velikosti 

trhu. Při zvětšování trhu dochází ke snížení intenzity konkurenčních tlaků a naopak.  

Rostoucí trhy jsou spojené s menší rivalitou, jelikož soupeřící podniky dosahují svých 

cílů s rostoucí poptávkou po produktech či službách. V případě pomalého růstu odvětví, 

kdy se konkurenční podniky příliš soustředí na zvětšení svého podílu na trhu a usilují  

o expanzi, je síla konkurence intenzivnější. Pokud chce podnik dosáhnout tržního podílu, 

musí podílu dosáhnout na úkor své konkurence. Tento krok často vyústí v cenové války 

či další konkurenční taktiky.50 

Rivalitu v konkurenčním odvětví ovlivňuje také struktura nákladů. Vysoké fixní náklady, 

které jsou nezbytné k plnému využití kapacit a zapojení celého odvětví, vedou často  

ke konkurenční rivalitě. V případě snížení poptávky podniky snižují své ceny, využívají 

promo akcí a slev, které mají za cíl zvýšit objem prodeje.51 

Posledním faktorem ovlivňujícím rivalitu v konkurenčním odvětví, o kterém se zmíním,  

jsou bariéry výstupu. Pokud je náročné či nákladné opustit sektor, zvyšuje se konkurence  

v daném sektoru. Jedná se o období, kdy klesá poptávka, nadbytečná kapacita však nutí 

podniky zůstat v odvětví i nadále.52 

Druhou sílu v Porterově analýze představuje hrozba vstupu nových konkurentů na trh.  

Konkurenti, kteří nově vstupují na trh, často přicházejí s kapacitou a plány a jsou  

podporováni značnými zdroji a schopnostmi, které jim umožní získat podíl a zvýšit svou 

pozici na trhu. Vážnost hrozby záleží na vstupních bariérách. V případě, že jsou bariéry 

vstupu do odvětví nízké a v odvětví dochází k atraktivnímu růstu zisku, představují tyto 

skutečnosti významnou hrozbu pro nové podniky, které do tohoto odvětví budou  

vstupovat. Dále sem patří například technologie, nedostatek know-how v daném oboru. 

Mnoho odvětví je založeno na patentovaných technologiích, které nejsou běžně dostupné, 

a proto mohou být výraznou vstupní bariérou. Dalšími hrozbami jsou například  

kapitálová náročnost, nákladové výhody či legislativní opatření a státní zásahy. Zákony 

a státní politika mohou představovat významnou překážku při vstupu na trh.53 

 
50 MACHAN, Richard. Strategický management [online], s. 24 

51 Tamtéž. 
52 Tamtéž. 

53 KONEČNÝ, Miloslav a Markéta GREGUŠOVÁ. Strategický management: učební text, s. 70 
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Třetí silou je hrozba substitutů. V případě, že se na trhu objeví substitut, který je díky své 

ceně či výkonu pro zákazníky atraktivnější, dochází k odvrácení přízně některých  

zákazníků. Hrozbu substitutů určují faktory, jako je výše cen substitutů, jejich  

diferenciace a náklady na změnu.54 Zákazníci jsou při nákupu flexibilní, ohrožení roste 

v případě, kdy je poměr ceny a kvality u substitutu lepší a zároveň pokud nemusí  

zákazníci výrazně investovat v případě, že přejdou z původního výrobku k substitutu.55 

Předposlední sílu představuje vyjednávací síla kupujících. Silní nakupující mohou  

způsobit významné ztráty zisků podniků. Kupující si svou silou mohou vydobýt  

výhodnější podmínky, lepší úroveň kvality atp. Čím méně zákazníků má zájem  

a nakupuje daný produkt, tím je jejich vyjednávací pozice vůči dodavateli vyšší.  Je-li 

obor složen z velkého množství malých podniků, které mají malou vyjednávací sílu nebo 

pokud nakupovaný produkt či služba není nezbytným výrobkem a nepředstavuje důležitý 

vstup na trh, může se vyjednávací síla kupujících stát významnou hrozbou.  

Pokud je předmět standardizován, mohou zákazníci snadno přejít na jiné zboží či služby, 

a to s téměř nulovými náklady.56 

Poslední silou Porterova modelu je vyjednávací síla dodavatelů. V případě, že se zvýší  

koncentrace dodavatelů, dodávka různorodých produktů či pokud je produkt dodavatelů  

důležitý pro výrobu konečného produktu, roste s nimi i jejich vyjednávací síla. Síla  

dodavatelů může vést ke snížení výnosnosti jednotlivých podniků. Mezi dodavatele lze 

zahrnout i expertízu managementu, kvalifikované práce či poskytnutí finančního kapitálu. 

Vyjednávací síla dodavatelů roste za předpokladu, kdy je vstup dodavatelů důležitý  

a ovlivňuje kvalitu výrobků nebo tvoří významný podíl celkových nákladů.57 

 
54 MACHAN, Richard. Strategický management, str. 27 
55 Tamtéž, s. 31. 

56 Tamtéž, s. 28. 

57 Tamtéž, s. 32. 
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Obrázek č. 1 - schéma Porterova modelu 

(zdroj: https://managementmania.com/cs/analyza-5f) 

 

2.6.1.5 Marketingový plán 

I malé a střední firmy by měly sestavovat marketingový plán. Marketingový plán pomáhá  

identifikovat konkurenční výhody a výši finančních prostředků potřebných k růstu firmy. 

V plánu se uvádí, čeho bude dosaženo a kdy, a pokud se ním pracuje na pravidelné bázi, 

je firma schopna rychle odhalit problémy či je případně řešit už od samého počátku.58 

Marketingový plán objasňuje, jakým způsobem budou služby či výrobky propagovány.  

Marketing a následný prodej tvoří základ pro úspěch firmy. Pro investory bývá  

marketingový plán často nejdůležitější částí podnikatelského plánu.59 

Při výběru cílového trhu dochází k segmentaci, kdy se podnikatel rozhoduje o velikosti  

segmentu trhu, na který se zaměří, a jakou pozici zaujme mezi ostatními konkurenty. Poté  

dochází k určení tržní pozice, kdy podnikatel formuje vnímání produktu a snaží se ho 

 
58 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, s. 17 

59 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, s. 57 

https://managementmania.com/cs/analyza-5f
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dostat do povědomí zákazníků. K určování pozice podnikatel podstupuje podle  

následujících kroků: 

- identifikace výhod služeb či produktu, na kterých se komunikace začne budovat, 

- výběr konkurenční výhody, která je důležitá pro cílový trh (konkurenční výhoda 

by měla korespondovat s posláním firmy), 

- volba způsobu komunikace a propagace konkrétní výhody.60 

V marketingovém mixu se bere v úvahu tržní segment a zvolená tržní pozice.  

Nejznámější marketingový mix se skládá ze čtyř nástrojů, takzvaných 4P. Tvoří ho  

produkt (product), cena (price), distribuce (place) a komunikace (promotion). 

Dále existuje rozšířená podoba marketingového mixu (7P), kde se k předchozím čtyř  

prvkům přidalo i materiální prostředí (physical evidence), procesy (process) a lidské 

zdroje (people).61 

Produkt 

Produktem je chápáno všechno, co lze nabídnout na trhu a nese primární účel uspokojit 

lidské potřeby a přání. Patří sem například materiální zboží, služby, události, osoby, 

místa, informace, zkušenosti či vlastnosti. 62 

Produkty se klasifikují do tří skupin: 

1) Produkty podle používání a hmotné podstaty (zdali má zboží krátkou dobu  

používání či se používá dlouhodobě, zda se jedná o produkt, nebo o službu) 

2) spotřební zboží (zdali se jedná o běžné (konvenční) zboží, nebo speciální  

či luxusní zboží) 

3) kapitálové statky (patří sem materiál (suroviny, polotovary či energie), kapitálové  

investice nebo například součástky)63 

 

 
60 ZAPLETALOVÁ, Šárka. Marketing a marketingové dovednosti I., s. 32 
61 Tamtéž, s. 34 

62 Tamtéž, s. 40 

63 Tamtéž. 



 

 18 

- Životní cyklus produktu 

Křivka životního cyklu produktu sleduje průběh životnosti na trhu od jeho uvedení na trh 

až po jeho stažení z trhu. Křivka PLC (Product life-cycle) zaznamenává životnost  

produktu v závislosti na hodnotách prodeje a čase.64 

 

Obrázek č. 2 - Životní schéma produktu 

(zdroj: Marketing a marketingové dovednosti I. Ostrava: Vysoká škola podnikání) 

 

Etapa zavádění –  etapa zavádění je charakteristická svým pomalým růstem prodeje, 

nižším ziskem a zájmem zákazníků ke koupi. V této etapě je množství distribučních 

článků nedostatečné a investice do komunikace jsou poměrně vysoké.65 

Etapa růstu – v této etapě dochází ke zvratu, kdy nastává rovnováha mezi tržbami  

a náklady. Zákazníci mají zájem o produkt, podniku rostou tržby, zisk i podíl na trhu. Pro 

zajištění vyššího tempa růstu je doporučováno zvýšit kvalitu zboží, rozšířit či modifikovat 

sortiment, rozšířit distribuci a přejít k více přesvědčivé reklamě.66  

Etapa zralosti – v etapě zralosti se nejprve mírně zvýší objem prodeje, který se následně 

díky opakovaným nákupům stabilizuje, poté dochází k poklesu objemu prodeje, často 

kvůli sílící konkurenci. V této fázi je doporučováno modifikovat produkt i marketingový 

mix.67 

 
64 ZAPLETALOVÁ, Šárka. Marketing a marketingové dovednosti I., s. 41 
65 Tamtéž. 

66 Tamtéž, s. 42 

67 Tamtéž. 
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Etapa poklesu – při poklesu se snižuje zájem o stávající produkt, klesá objem tržeb, 

snižují se ceny a klesá výše zisku. Příčinou může být příchod nových produktů na trh  

či nové technologické pokroky.68 

- BCG matice 

Pro hodnocení portfolia produktů podniku se využívá Bostonská matice od poradenské 

firmy Boston Consulting Group. Používá se k hodnocení portfolia produktů a hodnotí 

jednotlivé produkty či služby podle dvou dimenzí – míry růstu na trhu a podílu na trhu. 

Může sloužit i pro vyhodnocení obchodních jednotek či konkrétních společností ve velké 

korporaci.69 Výslednou kombinací obou dimenzí (míra růstu a podíl na trhu)70 vzniká 

matice, do které se dosazují produkty z portfolia podniku. 

 

Tabulka č. 1 – BCG matice 

(zdroj: https://managementmania.com/cs/matice-bcg) 

Na základě vyhodnocení charakteristik produktů můžeme tyto produkty rozdělit do čtyř  

kategorií: 

- dojné krávy – produkty, které nepotřebují příliš velké investice, pro firmu jsou 

nejvíce ziskové, 

- hvězdy – produkty, kterým roste zisk; cílem je z nich udělat dojné krávy například  

investováním do reklamy atp. 

- otazníky – produkty je třeba rozdělit do dvou kategorií a následně z nich buď 

udělat dojné krávy, nebo je úplně eliminovat, 

- bídní psi – produkty, které je třeba utlumit a stáhnout z trhu.71 

 
68 ZAPLETALOVÁ, Šárka. Marketing a marketingové dovednosti I., s. 42 
69 Tamtéž, s. 44. 

70 MANAGEMENTMEDIA. Matice BCG (Bostonská matice) 

71 Tamtéž. 

https://managementmania.com/cs/matice-bcg
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Cena 

Cena má příjmový charakter a jako jediná položka marketingového mixu má rozhodující 

vliv na tržby podniku výší zisku. Cena určuje hodnotu produktu a zároveň stimuluje  

poptávku zákazníků. To z ní dělá jeden z nejpřizpůsobivějších nástrojů. Faktory, které 

ovlivňují cenotvorbu je možné rozdělit na interní a externí. Interní analyzují vnitřní  

prostředí podniku, které podnik může ovlivnit (marketingové cíle, marketingové  

strategie, výrobní náklady, organizace daného podniku atp.) Vedle toho externí faktory 

mapují vnější prostředí podniku, které podnik ovlivnit nemůže (stav aktuálního trhu,  

cenová elasticita či konkurence).72 

Distribuce 

Distribuci je možné charakterizovat jako proces řešící způsob fyzického přesunu  

produktů od výrobce až k samotnému zákazníkovi. Vymezuje trh a potřebné distribuční 

cesty, jako jsou například velkoobchody, prodejny, atp. Základními funkcemi distribuce 

je informování o nabízených produktech, objednávání a prodejní jednání, skladování, 

platby či přechod k vlastnictví produktu.73 

Komunikace 

Komunikace ovlivňuje vnímání a postoj zákazníka ke značce a má za úkol informovat  

a přesvědčit zákazníka k realizaci koupě. Propagace je vzájemný proces mezi nabízejícím 

a zákazníkem. V rámci komunikace existuje komunikační mix, který představuje souhrn  

nástrojů v oblasti komunikace.74 

Reklama 

Reklama je typ neosobní komunikace prostřednictvím obchodních sdělení společností, 

která kupujícím nabízí produkt nebo službu. Tato komunikace je většinou placená  

a probíhá skrz média za účelem ovlivnit nákupní chování a postoje zákazníků.75 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje je placená forma komunikace, která má za úkol zvýšit poptávku  

a prodeje nabízeného zboží či služeb. Často je kombinována s ostatními nástroji  

 
72 ZAPLETALOVÁ, Šárka. Marketing a marketingové dovednosti I., s. 46 
73 Tamtéž, s. 48. 

74 Tamtéž, s. 50. 

75 GREGOR, Miloš. Politický marketing 
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komunikačního mixu. Jejími hlavními cíli bývá vyvolání okamžitého prodeje,  

vybudování loajality zákazníků a zvýšení povědomí o firmě.76 

Osobní prodej 

Osobní prodej je všeobecně chápán jako prezentace produktu či služeb, která je  

prováděna prodejcem nebo skupinou prodejců. Cílem osobního prodeje je prodat zboží  

či služby dané firmy.77 

Public relations 

Public relations jsou v překladu vztahy s veřejností. V širším kontextu představují  

sociálně-komunikační aktivitu, jejímž prostřednictvím působí organizace na veřejnost  

se zájmem utvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout vzájemného 

porozumění.78 Aby porozumění bylo efektivní, je potřeba, aby organizace naslouchala 

svým zákazníkům a nikoliv pouze poskytovala informace. Public relations je proces, 

který vytváří výhodné podmínky jak pro organizace, tak pro jejich publika. Organizací je 

myšlena jakákoliv malá či velká instituce, jako jsou například firmy, vládní úřady, 

profesní organizace atp.79 

Direct marketing 

Direct marketing představuje osobní formu komunikace, která se na míru přizpůsobuje  

každému příjemci či skupině příjemců. Příjemce si samotná organizace volí. Direct  

marketing osloví menší množství lidí, zato jim ale věnuje vyšší pozornost a lépe na ně 

cílí. Mezi nástroje direct marketingu patří například rozesílání pozvánek, speciální akce 

pro členy, dárky, poštovní zásilky, telefonní kontaktování atp.80 

2.6.1.6 Organizační plán  

V organizačním plánu je popsána forma vlastnictví podniku, je zde uvedeno, jakým  

způsobem je podnik řízen a jak vypadá organizace uvnitř firmy. Rovněž se uvádí údaje  

o obchodních podílech.81  

 
76  ZAPLETALOVÁ, Šárka. Marketing a marketingové dovednosti I, s. 52 

77 PELSMACKER, Patrick De, Maggie GEUENS a Joeri Van den BERGH. Marketingová komunikace, s. 466 

78 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd, s. 14 
79 HEJLOVÁ, Denisa. Public relations 

80 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění, s. 20 

81 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, s. 57 
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2.6.1.7 Finanční plán 

Finanční plán určuje objemy investic, které nový podnik potřebuje, a ukazuje reálnost  

plánovaného projektu v číselné podobě. Finanční plán se zabývá předpovědí příjmů  

a výdajů, peněžním tokem, finanční analýzou atp.82 

  

 
82 KORÁB, Vojtěch, Marek MIHALISKO a Jana VAŠKOVIČOVÁ. Založení a řízení podniků, s. 58 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3. Podnikatelský plán 

3.1. Titulní strana 

 

Obrázek č. 3 – Návrh vlastního loga 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Název: Béauty studio 

Majitel: Ha Thu Nguyenová 

E-mail: behastyle@gmail.com 

Adresa: STYLEWITHME, s. r. o., Jankovcova 24/18, 170 00, Praha 7 
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3.2. Executive Summary 

Podnik Béauty je moderní polyfunkční projekt, který v sobě spojuje tři odlišné koncepty  

– kosmetické studio, prodejnu oblečení a relaxační zónu. Všechny tyto tři projekty  

se navzájem podporují komunikačně i ekonomicky, nicméně fungují jako samostatné  

jednotky a zákazník má možnost navštívit i jen jednu z částí projektu.  

Značka bude budovat brand zaměřený na využití kvalitních materiálů a opěvování ženské 

krásy s důrazem na ekologičnost a přírodu, které nejsou v sektoru kosmetických služeb 

zatím tolik běžné. Vzrůstající zájem o životní prostředí a přírodní materiály vznik  

projektu jedině podporují. Podnik si zakládá na kvalitně a precizně odvedené práci,  

komunikaci se zákazníky a přiměřených cenách. 

Hlavním ze všech tří odvětví bude kosmetické a nehtové studio, další služby jsou spíše  

doplňkové pro ucelení konceptu. Na trhu již existuje celá řada podniků nabízejících  

podobné služby, které fungují odděleně. Unique selling point (USP) projektu je právě již 

zmíněné spojení tří druhů služeb dohromady a vytvoření zóny, která bude navíc alespoň 

částečně dbát na ekologii a udržitelnost. Výhodu představuje i úspora času navštívením 

tří podniků zároveň.  

Hlavní cílovou skupinou jsou ženy ve věku 15-45 let, které žijí v Praze a zajímají se  

o krásu a její technologické inovace a novinky, zdravý životní styl, kulturu a ekologii. 

Sekundární cílovou skupinou budou ženy, které obvykle služeb salonů tolik nevyužívají, 

nicméně je v blízké době čeká velká událost, kvůli které se chtějí zkrášlit (například  

maturitní ples či svatba). Studio bude cílit i na cizinky, které tu sídlí delší dobu či které si 

chtějí v rámci svého pobytu zajít do salonu se zkrášlit.  

Předpokládá se, že se projekt prostřednictvím marketingové komunikace a zejména také  

propagaci na sociálních sítích dostane do povědomí desítkám tisíc lidí již od samotného  

otevření studia. V podnikatelském plánu jsou popsány marketingové techniky ohledně 

vedení sociálních sítích s cílem zvýšení brand awareness. Komunikace bude fungovat 

primárně na platformě Instagram, kde bude podnik využívat celé škály dostupných  

nástrojů. Zároveň se bude komunikace podniku zaměřovat na Facebook a YouTube, kde 

využije sílu influencerů. Firmou bude vybráno až pět influencerů, kteří sdílejí stejné  

hodnoty a kteří budou využívat služby v rámci barterové dohody. 
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Pro zacílení na zahraniční trh a cizince využije firma portály, které informují o aktuálním 

dění v hlavním městě. Jedná se zejména o stránky jako TripAdvisor či Google. Podnik 

rovněž vytvoří věrnostní program, který podpoří akci, aby klienti znovu využili služby  

a navštívili prostor. Tyto způsoby podnik využije k budování loajality zákazníků. 

Mimo online komunikaci bude podnik pořádat eventy, přednášky, workshopy, které  

se budou věnovat právě tématům, které se smyslu podniku týkají. Tyto off-line nástroje  

využije firma k podpoře brand image. V relaxační zóně bude probíhat kooperace  

s partnerskými podniky, která dá vzniknout pop-up eventům, které mohou přitáhnout  

novou skupinu zákazníků.  

Oba typy komunikace začnou už před samotným otevřením podniku, vzniknou teaser  

fotografie a videa ke zvýšení zvědavosti a nadšení. V okolí podniku budou rozeslány  

informační kartičky o chystajícím se projektu.  

Vstupní náklady podniku činí 6 000 000 Kč, přičemž 500 000 Kč tvoří finanční polštář, 

který lze využít v případě, že bude vyžadováno majitelem vyšší odstupné či jiné nečekané 

výdaje. Krize COVID-19 ukázala, že mít v zásobě finanční rezervy je důležité. Zejména 

v případě nepředvídatelných událostí, kvůli kterým je třeba fungující podnik úplně 

pozastavit.  

3.3. Popis produktu 

Béauty studio je založené Nguyen Thu Ha, která je již v současnosti velmi aktivní  

na sociálních sítích, kde má početnou fanouškovskou základnu. Cílem Béauty studia je 

vytvořit unikátní koncept, odkud budou zákazníci odcházet s pocitem zdravého  

sebevědomí a krásy, aniž by u toho ublížili sami sobě nebo svému okolí. Béauty studio je 

minimalistické studio zaměřené na podtrhnutí ženské krásy s důrazem na přirozenost.  

Interiér celého studia bude zařízený v neutrálních barvách, ve stejné barevné paletě budou  

i ostatní doplňky a zařízení podniku. Oblečení nabízené ve zmíněném studiu bude  

z udržitelných materiálů, od mladých a začínajících designérů. Kosmetické produkty 

budou přírodní a netestované na zvířatech, cílem je se opět zaměřit na lokální či hůře 

dostupné kosmetické značky, které opěvují ženskou sílu, nezávislost a krásu. Koncept 

bude dbát na udržitelnost, ať už se jedná o volbu nabízených produktů či celkový přístup 

při řízení kavárny v relaxační zóně.  
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Celý koncept má za cíl spojit tři různá odvětví – krásu, módu a zdravý životní styl.  

Ve studiu, které bude především zaměřené na kosmetické služby, bude sekce s módními 

oděvy a relaxační „chill“ zóna. Sem budou lidé moci zajít na kávu či dezert, zatímco 

budou čekat, než přijdou na řadu. Všechny zóny budou na sobě nezávislé a budou volně 

otevřené pro veřejnost. 

Podnik bude situován v centru hlavního města Prahy v pronajaté provozovně. Mezi 

preferované lokality patří Praha 1, 2, 3, 7 a 8, ideálně poblíž městské hromadné dopravy 

s možností parkování motorového vozidla. 

3.3.1. Kosmetické služby (Béauty zóna) 

V salonu budou rozmístěny stoly na manikúru a křesla na pedikúru. Zároveň se  

do prostoru vtěsná i masážní lavice a lehátka pro vyšší komfort při kosmetických „facials“ 

procedurách. Kosmetické i manikérské služby budou všechny organického charakteru. 

Vybírány budou co nejpřírodnější produkty, které dbají na životní prostředí a obsahují 

minimum toxických látek.  

Salon bude pracovat pouze s laky, které neobsahují ani jednu z pěti nejznámějších  

toxických látek, které tělo absorbuje skrz nehtové lůžko. Five-free laky na nehty  

neobsahují látky jako formaldehyd, toluen, DBP, kafr a formaldehydová pryskyřice.  

Studio bude používat laky značky Zoya, které jsou Ten-free, tedy obsahují formuli, která 

je zbavena deseti nejzákladnějších toxinů a zároveň je značka veganská. V nabídce bude 

i japonská P-shine technika manikúry, která udržuje nehty ve vysokém lesku pomocí  

leštící pasty a pudru, tím pádem je vhodnou alternativou pro ty, kteří se chtějí plně  

vyhnout lakování nehtů a aplikaci gelu. 
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Nabídka kosmetických služeb 

V nabídce kosmetických služeb budou manikérské a pedikérské služby – odstranění  

umělých nehtů, lakování, zdobení, Shellac, dále také kosmetické služby – aplikace masek 

a čistících peelingů,  hydratačních aktivátory. Důraz bude kladen na precizně odvedenou 

práci, komfort a využití vhodných přírodních materiálů.  

3.3.2. Obchod s oblečením a kosmetikou (Fashion zóna) 

Obchod bude nabízet importované zboží od malých vietnamských a českých designérů, 

které podtrhují ženskou krásu, jsou elegantní a z kvalitních materiálů. Importované 

kousky oblečení budou pouze v neutrálních a přírodních barvách bez potisku, které 

souzní s barevnou paletou celého konceptu. 

Cílem je se zaměřit na udržitelnou módu podporující menší či lokální designéry, jejichž 

střihy jsou však stylové a ženské. Jednotlivé kousky budou výjimečné svou nízkou  

dostupností v České republice. Mezi značky, které se do celkové filozofie značky hodí, 

patří například vietnamský Dear Jose.xo, Must Have, Body či Daphale. Z českých značek 

má studio zájem navázat spolupráci například s oděvní firmou Odivi. 

V dlouhodobém horizontu plánuje zakladatelka přinést na trh i svou vlastní kolekci  

oblečení, která by byla k zakoupení právě ve zmíněném Béauty studiu. Tím by se  

podpořila návštěvnost daného místa, zároveň budou produkty lépe exponovány  

a zákazník si je bude moci na místě vyzkoušet. 

Pro posílení myšlenky udržitelnosti je v plánu vytvořit malou plochu pro již vyřazené 

oblečení samotné zakladatelky, které však stále zapadá do konceptu Béauty studia.  

Nabízené produkty se budou prodávat za symbolickou cenu. V případě využití  

kosmetických služeb budou k odebrání zdarma či s výraznější slevou. 

Jednou za čas se v prostorách uspořádá bazar oblečení, kdy i návštěvníci budou moci 

přinést vyřazené věci z jejich šatníku. Zisk z těchto prodaných kousků půjde na vybraný 

charitativní projekt. 
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3.3.3. Relaxační zóna (Chill zóna) 

Třetí zónou představuje relaxační zóna, kde budou poskytovány kavárenské služby.  

Kavárna bude klást důraz na zdravý životní styl - nabízené produkty budou s nízkým  

obsahem cukru a budou vhodné i pro vegany či vegetariány.  

Nabídka bude obsahovat kávu včetně plného výběru alternativních náhražek mléka,  

fermentované limonády, smoothies i čerstvé šťávy. Současně budou nabízeny i tři až čtyři  

ikonická jídla, která budou na jídelním lístku neměnná. Mezi nabídku jídel budou  

zařazeny açai bowl, avokádový toast, salát a čerstvé, nesmažené závitky. 

Po celé ploše relaxační zóny budou dostupné zásuvky, záměrem je totiž vytvořit místo, 

které bude vhodné pro práci a studium. Zóna bude fungovat nezávisle pro nově příchozí 

zákazníky, kteří chtějí využít pouze služeb kavárny, ale i pro klienty, kteří nebudou chtít 

po konci procedur místo opustit, nebo naopak přijdou dříve, než ve sjednaný termín.  

V případě potřeby využití jednorázového nádobí (objednávka s sebou či brčka), se budou 

jídla balit do rozložitelných krabic a vydávat se bude recyklovatelné nádobí.  

Relaxační zóna bude od ostatních sekcí oddělena. Bude se nacházet v jiné místnosti nebo  

v dalším patře, v případě nenalezení vhodného prostoru bude oddělena příčkou, aby  

splňovala základní hygienické předpisy a zároveň byla dostatečně klidná pro práci  

či studium. 

 

Obrázek č. 4 – Nákres prodejny za použití dělící příčky 

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Plánovaná příčka by byla skleněná, uvažuje se o skleněné příčce od firmy Glassiled, která 

má v sobě zabudované LED diody. Skrz diody se lépe nasvítí interiér a diody dodají 

prostoru zajímavý prvek navíc. Sklo funguje na principu, kdy jsou LED diody zavedeny 

mezi dvě tabule skla a jsou napájeny skrz vodivé bezbarvé vrstvy. Sklo je díky tomu stále 

transparentní a zanechává si své původní vlastnosti.  

3.4. Cena 

V rámci cenové strategie se bude podnik držet strategie dobré hodnoty, to znamená  

nabízet vyšší kvalitu pro zákazníky, kteří jsou citlivější vůči cenám. Kvůli použití  

přírodních materiálů není salon schopen konkurovat cenově nejdostupnějším  

alternativám, nicméně ceny budou nastavené tak, aby byly pro střední třídu (lidé  

s přibližným měsíčným příjmem 30 – 45 000 Kč) stále přijatelné. Přírodní materiály  

se sníženou toxicitou jsou přidanou hodnotou, kvůli které jsou potenciální zákazníci 

schopni si připlatit navíc, nicméně se takové materiály obvykle nekategorizují  

do luxusního high-end zboží, tudíž nelze aplikovat strategii vyšších cen. K porovnání cen 

jsem využila ceník dvou studií dostupný na webových stránkách dvou různých firem 

s odlišnou cenovou politikou. 

3.4.1. Porovnání cen konkurence 

Luxe Beauty je studio s ekonomickou strategií. Nabízí služby v nízké cenové hladině,  

jelikož se jedná o běžné lakování a aplikaci gelu za použití levnějších materiálů. Služby 

probíhají v malém salonu blízko zastávky městské hromadné dopravy. Podobnou  

cenovou strategii vede většina studií zastupována vietnamskou komunitou.  

Athelier D’esthétique od francouzské značky Sothys představuje strategii vyšších cen. 

Cílovou skupinou jsou především movitější ženy, které dbají na profesionálně odvedenou 

práci v příjemném prostředí. Vyšší cenovou hladinu umožňuje dlouho budovaná dobrá  

reputace firmy, množství certifikací a nabídka estetických zákroků, které mají přirozeně 

nastaveny ceny vyšší. Salon si tak může díky ustálené klientele dovolit nasadit vyšší  

cenovou politiku manikérských a kosmetických služeb. 
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Nabídka služeb x 

studio 

Luxe Beauty Sothys Béauty 

Klasické lakování Od 250 Kč Od 690 Kč Od 500 Kč 

Gelové lakování Od 450 Kč Od 1390 kč Od 750 Kč 

Odstranění gelu 150 Kč 300 Kč 200 Kč 

Tabulka č. 2 – Porovnání cen konkurenčních podniků 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.5. Analýza trhu 

3.5.1. Porterova analýza 

3.5.1.1. Analýza stávající konkurence 

V současné době se v Praze nachází velké množství salónů, trh je rozdělen převážně podle  

jejich vlastníků na salony vlastněné Vietnamci a na české, případně ruské salony. 

Salony vlastněné členy vietnamské komunity nabízí téměř totožné služby – lakování  

a doplňování manikúry a pedikúry, permanentní kosmetika (tetování obočí či rtů)  

a prodlužování řas. Ve výjimečných případech nabízí salony navíc i kosmetické  

procedury a masáže. Cenová hladina je položena velmi nízko se snahou přilákat co 

největší množství lidí. Není zde však kladen tak velký důraz na zákaznický servis  

či vzhled interiéru.  

České salony jsou často diverzifikovanější a nabízí výrazně širší portfolio. Kromě  

nehtových služeb či semi-permanentního make-upu mají ve své nabídce i řadu dalších 

služeb, jako jsou lymfodrenáže, depilace či hloubkově čistící peelingy. Salony jsou často 

vybaveny dražšími stroji, jsou profesionálnější a nebývá zde jazyková bariéra mezi česky 

mluvícím zákazníkem a obsluhou. Na druhou stranu v nich zákazník zaplatí  

dvojnásobnou až trojnásobnou cenu než právě ve zmíněných vietnamských studiích. 
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V současné době existují v Praze podnikatelské koncepty, které ve svých prostorách  

a pod jednou značkou provozují více druhů podnikání. Konceptů, které nabízí spojení 

kavárny, kosmetického studia a prodejny oblečení v Praze, je v rámci pomálu. Již  

zavedené a fungující podniky mají jinou cílovou skupinu než koncept Béauty studia.  

U každé dílčí kategorie, ať už kavárny nebo kosmetického studia, je velmi silná  

konkurence, konkrétní počet nelze určit, odhadem v rámci stovek až tisíců pro každou 

kategorii napříč celou Prahou. Proto se při komunikaci celé organizace bude vyzdvihovat 

primárně unikátní atmosféra a úspora času, která vzniká spojením tří služeb (jídlo  

a nápoje, prodej kosmetiky a oblečení a kosmetické studio) dohromady. 

Podniky podobného konceptu 

Kavárna Spell   

Spell koncept byl otevřen v lednu 2018 v centru Prahy kadeřnicí Barborou Bajerovou.  

Ve svém rozhovoru pro City-dog.cz majitelka Barbora uvedla, že chtěla vytvořit místo, 

kam by chodili návštěvníci nejen kvůli péči o vlasy, ale aby se jim dostalo pocitu,  

že chodí do oázy klidu, ze které nechtějí odejít ani po skončení vlasové péče.  

Koncept dodržuje zásady zero waste, snaží se o minimalizaci odpadu a být co nejšetrnější  

k životnímu prostředí. Na objednávky s sebou dávají zákazníkům ekologické kelímky  

a krabičky na jídlo, které jsou vytvořeny z cukrové třtiny, a jsou tak snadno rozložitelné  

v kompostu.83 Vzhled kavárny je velmi minimalistický, v čistých a světlých barvách. 

Kavárna a vlasové studio mají na sociálních sítích založené separátní účty, Instagram 

samotné kavárny sleduje přes 1 500 lidí s mírou zapojení okolo 7 %, kadeřnický  

Instagram má míru zapojení okolo 4 % (údaj z 18. 11. 2019). 

Engagement rate nebo míra zapojení byl vypočítán z posledních 9 příspěvků na profilech, 

kdy se sečetl počet „liků“ a komentářů. Celkový počet se zprůměroval a vydělil počtem 

sledujících na profilu. Vzniklé číslo je procentuálním poměrem mezi vzniklou hodnotou 

a celkovým počtem sledujících na profilu.  

 

 
83 HYLÁKOVÁ, Vlaďka. Ve Spell Coffee na vás čeká skvělá káva, minimalistický interiér i ekologická brčka 
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Spell vs. Béauty studio 

Rozdíl mezi oběma koncepty tkví primárně v nabízených službách. Kavárna Spell nabízí  

vlasové služby spojené s kavárnou, Béauty nabídne svým zákazníkům kosmetické  

a manikérské služby, na vlasovou péči se studio nezaměří. Design plánovaného studia 

bude rovněž minimalistický, tvořen neutrálními barvami. Společným prvkem bude  

i důraz na snížení ekologické stopy. Oproti Spellu plánuje mít Béauty širší nabídku jídel. 

Kromě nápojů nabídne i menu se stálým menu. Navíc bude Béauty provozovat i sekci 

s módním oblečením. 

Béauty Studio plánuje narozdíl od Spellu budovat od začátku společný profil, který bude  

promovat všechny nabízené služby na jednom místě a bude poukazovat na spojení tří 

kategorií. 

Red Salon 

Nedaleko od kavárny Spell se ve Vězeňské ulici v Praze nachází Red Salon, který také 

spojuje kadeřnický koncept s konceptem kavárny. Navíc obsahuje i služby depilace,  

modeláž nehtů a další kosmetické procedury. Nábytek je laděný do křiklavých barev, 

které souzní s celkovou retro výzdobou interiéru. V salonu se nachází sekce s módou  

od lokálních návrhářů, jako jsou Vanda Janda či Monika Drapalova. Profil sleduje přes  

2 700 lidí a průměrný engagement rate u zveřejněných příspěvků činí 10 % (údaj  

k 18. 11. 2019). 

Red Salon vs. Béauty studio 

Koncepčně je Red Salon plánovanému projektu Béauty studio nejpodobnější. Ve své  

nabídce nabízí všechny služby, které bude nabízet i projekt Béauty. Red Salon se řadí 

spíše k prémiovým salónům, vychází to i z klientely, mezi kterou se řadí modelky  

z obálek módních časopisů a celebrity. Cílovou skupinou jsou spíše movité ženy či osoby, 

které jsou ochotny si připlatit za značku a servis. Projekt Béauty bude mít nastavenou 

cenovou hladinu tak, aby byla dostupná pro střední třídu. Prostory projektu Béauty budou 

jednodušší, zaměřené na čistotu a neutrálnost barev, tudíž i po samotném vstupu by měl 

mít zákazník odlišný pocit z celkové atmosféry. 
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Vnitroblock 

Industriální holešovický Vnitroblock vytváří od roku 2016 multifunčkní prostor,  

ve kterém se nachází kavárna Signature, kino, taneční studio, galerie a polyfunkční  

prostor, divadlo a kabaretní prostor, multimediální hudební studio, květinářství a pobočka 

prodejna s teniskami Footshop. 

V prostoru Vnitroblocku se alespoň několikrát do týdne pořádá společenská akce.  

Nabízený program bývá pestrý a snaží se o propojení a nalezení rovnováhy mezi  

etablovanými a začínajícími umělci, interaktivními objekty apod. Vzájemné propojení 

prostoru podporuje návštěvnost jednotlivých sektorů mezi sebou. 

Za celým projektem stojí kolektiv Dudes&Barbies, který revitalizuje opuštěné stavby. 

Mimo Vnitroblocku stojí i za projektem Radlická – kulturní sportovna či Kavárna co 

hledá jméno. Organizace se snaží odbourat pomyslnou bariéru mezi vysokým uměním  

a širokou veřejností, které jsou od sebe často vzdáleny.  

V roce 2018 se Vnitroblock otevřel investorům kvůli plánovanému rozšíření.84 Podle slov  

spolumajitele je projekt teprve ve své třetině a průmyslový prostor se plánuje zaplnit  

minipivovarem, obchodem s potravinami či pánským kadeřnictvím. 

 
84 NOVÁK, Daniel. Holešovický Vnitroblock se otevírá investorům. E15 
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Vnitroblock vs. Béauty studio 

Primární cílovou skupinou Vnitroblocku jsou mileniálové a pražští „hipsteři“, kteří  

nachází zalíbení v umění a kultuře.  

Vzniklý prostor dosáhl velmi rychle obliby a popularity mezi mladými a od samotného 

počátku byl hojně navštěvovaný. Vnitroblock dal vzniknout polyfunkčnímu prostoru, kde 

si najdou své muži i ženy. To je hlavní rozdíl od Béauty studia, který cílí primárně  

na ženy a služby navrhuje přímo pro ně. 

Vnitroblock má velmi silnou uživatelskou základnu na sociálních sítích, jeho  

instagramový profil sleduje více než 28 000 sledujících. Jednotlivé posty jsou  

interaktivní, informují o novinkách a jsou průběžně doplněné pravidelnými soutěžemi. 

Engagement profilu Vnitroblock je 1,6 %, nicméně se stoupajícím počtem sledujících 

engagement přirozeně klesá. V případě Béauty Studia se počítá s tvorbou co nejvíce  

interaktivních postů, které budou vyzývat sledovatele ke komentování či sdílení  

příspěvků, například ve formě soutěží či jiných call-to-action příspěvků, díky nimž  

se zvýší egagement celého profilu. 

 

Podniky s podobnými službami 

Hlavní důraz polyfunkčního projektu bude kladen na služby salonu. V Praze již existují 

salony, které pracují s přírodními ekologickými produkty. Příkladem je Studio Oli Ola 

Organic Beauty. Toto studio je mimo krásu zaměřené na zdraví a ekologii, jejich produkty 

jsou bez škodlivých chemických substancí, bez parabenů a sulfátů. 

Ačkoliv je nabídka služeb v některých částech podobná, rozdílem bude, že připravovaný  

podnik Béauty nebude ekologii a vztah k přírodě komunikovat tak násilně. Hlavními pilíři  

je i přes používání přírodnějších produktů zejména oslava ženství a krása, tudíž i samotný 

název nebude obsahovat slova jako BIO, Eko, Organic, Natural apod.  
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3.5.1.2. Analýza dodavatelů 

Dodavatelé 

Dodavatel kosmetiky 

Studio využívat značek, jako je Butter London a Zoya, které jsou netoxické  

a veganské. Laky bude firma odebírat ze stránky nailpolishdirect.co.uk. Stránka je britská 

a platí pro ní předpisy celní unie EU, kdy všechny celní orgány všech jejích zemí pracují 

tak, jako kdyby byly jedním orgánem, a tudíž se na jejím vnitřním trhu nevybírají žádná 

cla. Při přepravě zboží v rámci unijní dohody se tedy neplatí žádné daně a celní poplatky. 

Ve chvíli, kdy dojde k vystoupení Velké Británie z Evropské unie, jedna z možností je, 

že bude schválena dohoda o vystoupení. V tom případě se Spojené království stane třetí 

zemí.85 

Dne 31. ledna 2020 Spojené království vystoupilo z Evropské unie. Evropská unie  

a Spojené království přistoupili společně na tzv. přechodné období, které trvá do konce 

prosince 2020, kdy ve Spojeném království nadále platí právo unie a pro občany, 

spotřebitele, podniky nebo investory se nic v zásadě nemění. 86 

V případě, že se změní celní podmínky a odebírání produktů z britského e-shopu přestane 

být výhodné, bude studio odebírat produkty ze české stránky rajnehtu.cz. Nabídka laků 

není tak široká jako na nailpolishdirect.co.uk, nicméně bude fungovat jako dočasná  

alternativa, než se najde jiný dodavatel. 

Dodavatel potravinového zboží 

Jako dodavatele potravin do kavárny zvolí podnik Tamda Foods. Jedná se o dodavatele 

sídlícího v pražské tržnici Sapa. Ve své nabídce má spoustu asijských surovin, protože 

právě ty zároveň plní poptávku vietnamské klientely. Vietnamské pokrmy budou součástí 

stálého jídelního lístku kavárny. 

V případě, že nebude podnik se službami Tamda Foods spokojen, využije služeb jiných  

dodavatelů potravin, jako je Refi-CZ, JaHeKa či Makro.  

 
85 CELNÍ SPRÁVA, Informace o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie  

86 EUROPEAN COMISSION,  Vystoupení Spojeného království z EU 
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Dodavatel oblečení  

Jako dodavatele pro sekci oblečení budou vybráni lokální návrháři a šperkaři. V případě 

zvolení podpory vietnamských umělců bude třeba připočíst i vysoké náklady za dopravu, 

celní poplatky a daně. Cena jednotlivých kousků je standardně nižší, tím pádem je možné 

se i s poplatky za clo a daně dostat na cenově podobnou úroveň jako u českých produktů. 

Značky: 

Odivi 

Antipearle 

Eliška Lhotská Jewelry 

PAON label 

WEmove 

LA FORMELA 

Zuzana Kubíčková 

LEEDA 

Pavel Brejcha 

3.5.1.3. Analýza zákazníků 

Cílová skupina 

Hlavní cílovou skupinu představují moderní ženy ve věku 15-45 let, se smyslem pro  

nadčasovost a styl, které se zajímají o zdravý životní styl a jsou aktivními uživateli 

sociálních sítí. Žijí v hlavním městě, milují lokální tvorbu, zajímají se o kulturu a není 

jim lhostejný aktuální stav životního prostředí. Při nákupech upřednostňují lokální 

produkty, snaží se vyhýbat nezpracovaným potravinám. Často vedou či už měli zkušenost 

s některou ze stravovacích diet – jsou veganky, vegetariánky, řídí se podle 

nízkosacharidové či bezlepkové diety. Pro udržení pravidelného jídelníčku například 

využívají služeb krabičkové diety či jsou o její existenci informované. Znají kavárenskou 

scénu, se svými kamarádkami rády zajdou na avokádových chléb a açai bowls do nově 

vybudovaných kaváren po městě. Chodí pravidelně cvičit, běhat či chodí několikrát týdně 

na lekce jógy nebo do fitness posilovny. Jsou ochotné si připlatit za kvalitní produkt, který 

je vyrobený českým výrobcem, aby se podílely na podpoře místní ekonomiky. Svou šatní 

skříň mají nakombinovanou z produktů od menších designérů, ale i běžných  

„fast fashion“ značek.  
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Ženy ve věku 15-45 let jsou i primární cílovou skupinou zakladatelky, tudíž při propagaci 

bude snaději zasažena část této cílové skupiny. Na tuto skupinu bude kladen největší apel, 

protože se u ní očekává nejvyšší návratnost a znovuvyužití poskytovaných služeb 

(odhadem až 40 %).  

 

 

Obrázek č. 5 - Demografické údaje sociálních sítí Bé Hà ke dni 14. 11. 2019 

(zdroj: sociální sítě autorky) 

Sekundární cílovou skupinou budou ženy, které obvykle na manikúru či kosmetické  

procedury nechodí nebo to bude jejich první zkušenost se salonem. Tyto ženy čeká 

v blízké budoucnosti akce, před kterou se chtějí zkrášlit, příkladem může být maturitní 

ples, zimní bál či svatba. Před takto významnou akcí má tato cílová skupina zájem  

do sebe investovat. Pokud už zvolí služby salonu, důležitá bude pro ně primárně kvalita, 

než garance nejnižší ceny na trhu. 

Studio bude dále cílit i na cizinky, které tu jsou na pracovní dovolené či zde pobývají 

delší dobu a mají zájem se upravit ve studiu. Očekává se, že to budou především klienti 

ze zemí západního světa, kde je společnost ohledně ekologie lépe informovaná a kde jsou 

ceny služeb nastaveny výrazně výše, než je tomu v České republice. Pro tyto klienty  

nebude problém si za nabízené služby připlatit. 
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3.5.1.4. Potenciální konkurence 

S rostoucím zájmem o ekologii a ohleduplností k životnímu prostředí roste také  

pravděpodobnost vzniku podobných podniků, které budou zaměřeny více na využití  

přírodních a udržitelných materiálů. Neočekává se však, že trh obsadí více podniků  

s podobným konceptem, a to zejména kvůli nedostupnosti velkých prostorů, které jsou 

k vytvoření polyfunkčního projektu třeba.  

3.5.1.5. Substituty  

V současné době již existují kvalitní přírodní produkty, nicméně svou výdrží se stále 

nerovnají umělým produktům, které už mají renomované jméno díky své dlouhé  

působnosti na trhu. Výsledná cena za služby bude vyšší než při používání běžných  

produktů a je pravděpodobné, že právě to může odradit zákazníky, pro které ekologičnost 

produktu není natolik důležitá a vybírají si služby na základě jejich ceny.  

3.5.2. SWOT analýza aplikovaná na firmu 

Silné stránky 

Silnou stránkou studia bude pozice zakladatelky na sociálních sítích, díky kterým je 

možné vytvořit vysoký zásah „zdarma“ a ušetřit velké množství peněz investované  

do reklamy. Díky kredibilitě a kontaktům v oborových médiích je možné získat podporu 

v podobě výstupů napříč sociálními platformami a on-line publikacemi. 

Vyšší publicita od otevření studia dovolí od začátku pracovat s plnou cenou a nebude 

třeba využít otevíracích cen, díky kterým si konkurenční podniky podchycují trh,  

do kterého zrovna vstupují.  

Samotný prostor bude většího rozměru kvůli plánu otevřít v prostoru tři různé služby. 

V prostoru se bude nabízet široká škála služeb. V případě, kdy by některá z částí nebyla 

profitabilní či se nesetkala s dostatečným ohlasem, může být nahrazena jiným druhem 

podnikání nebo se některá ze dvou zbývajících se může o onu část rozšířit.  

Jednotlivé sektory se mohou navzájem podpořit a přesouvat zákazníky mezi sebou. Tím 

se podpoří ekonomika celého projektu. Zákazník po hodinové masáži může zajít na kávu 

a před odchodem si zakoupit některý z produktů visící na stojanu. 
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Pro mnohé klienty může být atraktivní nabídka slev, které mohou využít po registraci  

do věrnostního programu. Při opakovaném využití služeb a nasbírání dostatečného počtu 

bodů dostane zákazník možnost obdržet další službu zdarma či s výraznou slevou.  

Součástí věrnostního programu budou i narozeninové dárky, kdy klientům přijde  

na kontaktní adresu personalizované blahopřání se slevou či možností využít službu 

zdarma. Studentům bude poskytnuta sleva po předložení kartičky ISIC (či jiné platné 

studentské průkazky), aby se zajistila návštěvnost i jiných sociálních vrstev. 

Podnik bude moderně vybaven, bude prosvětlený, jednoduchý a bez kýčovitých prvků. 

V objektu bude hrát relaxační hudba, která uvolní atmosféru a zákazníci budou studio 

brát jako místo, kde si mohou odpočinout. 

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky projektu patří nižší know-how v oblasti managementu a beauty služeb. 

Kvůli nedostatečným zkušenostem bude muset být vynaložena velká část rozpočtu na 

lidské zdroje, na kterých bude projekt závislý. Při nenalezení dostatečného počtu  

kvalitních zaměstnanců může dojít k jeho selhání. Odhadem se bude počáteční investice 

do projektu pohybovat v milionech korun. Slabou stránkou může být i nedostatek 

finančních prostředků a nízké finanční rezervy na počátku chodu firmy.  

Příležitosti 

Koncept studia nemá v České republice přímého konkurenta. Na trhu sice existují firmy 

fungující na podobné bázi, většinou se ale pohybují v jiné cenové kategorii, a tudíž  

nedojde ke střetu při cílení na koncové zákazníky. Trend podnikání a využívání  

polyfunkčních prostorů není v Česku ještě plně podchycen. V současné době roste zájem  

o ekologii, vzrůstá informovanost o přírodních alternativách a materiálech. Zároveň 

vzrůstá podpora menších umělců.  

Hrozby 

Mezi hrozby můžeme zařadit například neposkytnutí úvěru bankou, a proto by v tomto 

případě bylo náročnější podnik budovat. V případě neposkytnutí úvěru se bude hledat 

investor, který do podniku vloží finance za stanovený podíl, to však sníží celkové příjmy 

vlastníka. 
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Je možné, že se koncept zpočátku nesetká s oblibou a zákazníci budou preferovat firmy, 

které budou zaměřené na jednu konkrétní službu. Proto se bude v rámci komunikace  

vyzdvihovat taktéž efektivita a úspora času, kterou člověk získá, pokud navštíví podnik, 

který nabízí vícero služeb na jednom místě. 

Díky vyšší publicitě může být studio terčem kritiků od samotného počátku. Hrozbou 

může být i špatné hodnocení ze strany konkurenčních podniků, které budou nově vzniklý 

podnik atakovat poškozujícími hodnoceními, aby neztratili své stávající zákazníky  

či odradily ty nové.  

Po celou dobu fungování bude kladena zvýšená pozornost na špičkový servis a kvalitu, 

aby se případná negativní hodnocení vybalancovala pozitivními recenzemi od zákazníků, 

kteří byli se službami spokojeni. Před odchodem ze salonu bude zákazníkům 

připomenuto, aby studio v případě spokojenosti ohodnotili, a tím mu pomáhali zlepšit 

pozici na trhu. V případě, že zákazník bude vlastníkem věrnostní karty, dostane  

po předložení své veřejné recenze body navíc, které může později vyměnit za slevy  

či služby zdarma. 

Hrozba může přijít i ze strany umístění salonu, může totiž trvat velmi dlouho, než se najde 

vhodná lokalita s dobrými podmínkami k zahájení podnikatelské činnosti. Prostor se bude 

nacházet ideálně na Praze 1, 2, 3, 7 nebo 8. Tyto městské čtvrti jsou oblíbené, a to zejména 

díky dobré dopravní dostupnosti a vysoké koncentraci turistů. Zájem o nemovitosti  

v těchto lokalitách má i velké množství kanceláří, a proto jsou z důvodu vysoké poptávky 

ceny pronájmů dražší než v jiných lokalitách na okraji města. 

Velkou hrozbou pro podnik je i množství již zavedených salónů, kaváren a prodejen  

oblečení po Praze. Salony už mají své stále klienty, bude těžké je přilákat na podobné 

služby, proto se mimo kvalitu a precizní zpracování bude zároveň komunikovat toxická 

nezávadnost a důraz na zdraví. Díky tomu se od stávající konkurence odliší. Další dva 

prostory jsou doplňkové. Co se týče kavárny, bude v komunikaci kladen důraz  

i na odkomunikování prostoru jako místu pro práci a studium, které má navíc nabídku  

zdravých jídel. Sekce s oblečením bude nabízet produkty značek, které nejsou  

v nákupních centrech běžně dostupné nebo jsou dostupné pouze online. Právě limitované 

edice a horší dostupnost nabízeného může i přes vysoce saturovaný trh přitáhnout nové 

zákazníky. 
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Silné stránky Hrozby 

- zvýšená publicita na sociálních 

sítích zdarma 

- možnost přizpůsobení prostoru  

podle zájmů zákazníků 

- jedinečný koncept 

- práce s novými technikami  

a materiály 

- studentské slevy a slevy v rámci 

věrnostního programu 

- příjemné prostředí 

 

- neposkytnutí úvěru, investic 

- terč kritiků 

- nalezení vhodného prostoru může trvat 

měsíce až roky 

- stávající i nová konkurence  

- vládní nařízení 

 

Slabé stránky Příležitosti 

- nezkušenost v daném oboru 

- vysoké výdaje za zaměstnance 

- financování 

 

- v ČR není přímý konkurent 

- stoupající kupní síla 

- zvyšující se poptávka po ekologických 

a přírodních alternativách  

- trend upřednostňování malých a  

lokálních značek 

- získání nespokojených zákazníků od  

konkurence 

 

Tabulka č. 3 – SWOT analýza 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.6. Komunikační nástroje firmy 

3.6.1. Sociální sítě a propagace 

Cílem propagace na sociálních sítích je vytvořit aktivní profil a komunitu, kterou budou 

zajímat novinky ohledně módy a kosmetiky, včetně zdravého životního stylu. Cílem je 

vytvořit komunitu s alespoň 10 000 aktivními uživateli, k níž bude na pravidelné bázi 

firma komunikovat dění ohledně studia.   
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Obrázek č. 6 - Češi na sociálních sítích ve věku 18 – 29 let 

(zdroj: https://www.slideshare.net/gizmax/instameet-2018-102291093/1) 

 

Podle výzkumu zpracovaného agenturou Kantar tráví až 90 % uživatelů ve věku  

18-29 let na Facebooku. Hned za Facebookem dominuje platforma WhattsApp  

s necelými 50 %, následuje YouTube a Instagram. 

Značka si ke své komunikaci vybrala tři hlavní kanály – Instagram, Facebook a YouTube. 

Skrz Instagram míní vytvářet příspěvky, které budou v souladu s filozofií samotné 

značky. Komunikace na Facebooku má za cíl orientovat se na vytvoření silné komunity, 

potažmo i facebookové skupiny, ve které budou uživatelé a uživatelky s podobnými  

hodnotami, jaké má Béauty, a zájmem o produkty, které značka poskytuje. Vlastní 

YouTube kanál značka zakládat neplánuje, nicméně bude na platformě YouTube sdílet 

obsahová videa vytvořená samotnou zakladatelkou.  

3.6.1.1. Instagram 

Sociální síť Instagram představuje digitální prostředí, kde zaregistrovaný uživatel přidává  

příspěvky ve formě fotografií či krátkých videí. Platforma byla založena roku 2010  

a ke konci roku 2019 přesáhla milardu aktivních uživatelů. Jen od roku 2016 se počet 

uživatelů zdvojnásobil.87 

 
87 STATISTA. Number of monthly active Instagram users from January 2013 to June 2018   

https://www.slideshare.net/gizmax/instameet-2018-102291093/1
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Klíčovou změnu pro Instagram představil rok 2012, kdy byl Instagram zakoupen 

Facebookem. 88 

Název: @beautystudiocz 

Firemní hashtagy: #béautystudio #beautystudiocz 

Příspěvky na Instagramu 

Firma bude na svém Instagramu sdílet fotografie studia, svých produktů a služeb, akční 

nabídky či přestavovat veřejnosti své služby. Kromě příspěvků zaměřených na zvýšení 

povědomí o službách a nabízených produktech bude platforma navíc přidávat i aktuality 

z oblasti módy, kosmetiky, sportu, zdravého stravování či cestování. Cílem je vytvořit 

z profilu lifestylový magazín, kde budou sledovatelé odebírat novinky, a profil bude  

zároveň nenásilnou formou informační příspěvky průběžně prokládat fotografiemi  

či videi se svými službami, zejména výsledků služeb či průběhu jednotlivých procedur.  

Zákazník by měl po vstupu na profil firmy ihned získat představu o firemních hodnotách  

a nabízených službách. 

 

 
 

88 NEWSROOM. Facebook to acquire Instagram 
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Obrázek č. 7 - Profily sloužící jako inspirace k budování firemního profilu 

(zdroj: Instagram) 

Instagram Stories 

Instagramové příběhy představují další formu přidávání příspěvků, ať se jedná  

o fotografie, videa či boomerangy (krátká, opakující se videa). Takové příspěvky je ale 

na profilu možné zobrazit pouze po dobu dvaceti čtyř hodin od jejich publikování. Jejich 

prostřednictvím bude firma vytvářet kreativní a hravé příspěvky, které v čase přiblíží  

komunitu zaměstnanců i příběh značky. Zároveň bude nejbližším nástrojem  

na komunikaci se zákaznicemi, díky možnosti přesdílení jejich osobních příběhů. 

Profil bude také využívat funkce highlights, díky které jsou denní příběhy ukotveny  

na hlavní stránce profilu, tudíž při vstupu na profil značky dostane nově příchozí uživatel 

představu o filozofii značky. 
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Obsah Instagram Stories v highlights 

O firmě 

Návštěvník profilu bude mít možnost se blíže seznámit se značkou a týmem, který za ní 

stojí. Profil díky tomu dostane lidskou podobu a bude transparentnější. Rovněž bude  

zmíněn příběh značky a důvod vzniku projektu. Vyzdviženy budou i ekologické aktivity, 

do kterých bude projekt zapojen. 

Stavební přípravy 

Ze zkušenosti zakladatelky je pro diváky zajímavá dokumentace přeměny interiéru  

a venkovních exteriérů. Při pravidelné dokumentaci dostává divák pocit, že je součástí  

samotného příběhu. V zájmu značky je i používání funkce ankety, kdy bude divák skrz 

platfotmu rozhodovat o dílčích přeměnách během realizace studia. Díky online interakci 

mezi značkou a divákem se jeho pocit spolupodílení se na finální vizualizace studia ještě 

umocní.  

Nabídka služeb a produktů, ceník 

Pro zvýšení transparentnosti vyvěsí podnik na sociální sítě svůj ceník. Zákazník  

po rozkliknutí ikonky dostane představu ohledně všech kosmetických služeb, které studio 

nabízí. K nahlédnutí bude i ceník jednotlivých služeb a některých ze stálých produktů. 

Nabídka produktů bude limitovaná a většinu času se bude měnit. Vybrané produkty  

ke sdílení budou komunikovány společně s benefity a důvody, proč si danou věc pořídit.  

Before and after fotografie, fotografie od zákaznic 

Pro bližší představení nabídky služeb bude při kosmetických procedurách tvořen obsah 

před a po odvedení služby či zákroku, aby se detailněji představilo portfolio nabízených  

služeb. V případě označení od zákaznic profil značky jejich fotografie přesdílí. Cílem je  

přesdílet většinu fotografií od zákazníků, což zákaznice motivuje svou návštěvu studia 

při každé návštěvě zdokumentovat a nahrát na sociální sítě. Díky úzce zaměřené skupině 

sledujících a plánovanému počtu sledujících v rámci tisíců, může být pro zákaznice  

zajímavá případná možnost zviditelnění se. V prvních měsících bude nápomocný i profil 

zakladatelky Bé Hà, která bude rovněž sdílet fotografie svých zákaznic. 
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3.6.1.2. Facebook 

Facebooková stránka vs. facebooková skupina 

Zatímco facebooková stránka je veřejným profilem pro značky, celebrity či jiné  

organizace, které na svém profilu představují své aktivity, facebooková skupina naproti 

tomu slouží jako místo k diskuzi a sdílení příspěvků mezi lidmi s podobnými zájmy. 

Firma bude využívat facebookovou stránku ke sdílení sponzorovaných příspěvků,  

facebooková skupina bude založena za účelem vytvoření komunity a posílení brandu.  

Obsah na stránce bude korelovat s obsahem instagramových příspěvků a zaměří se  

na propagaci služeb a zviditelnění probíhajících akcí. Obsah ve facebookové skupině 

bude primárně veden jako diskuzní fórum a zdroj oborových novinek. 

Pro získání nových fanoušků na Facebookové stránce využije firma soutěže, kdy  

za pomoci označení alespoň jednoho dalšího přítele bude automaticky zařazen  

do slosování o službu či produkty zdarma. Pravidelné informování o novinkách, 

limitovaných kolekcích, akcích či slevách může být dalším nástrojem k získání nových 

fanoušků organickou formou. 

3.6.1.3. YouTube 

YouTube je jednou z nejnavštěvovanějších sociálních sítí v České republice (viz obrázek 

č. 2) a současně je hned po Google druhým největším vyhledávačem na světě.89 

Ke dni 17. 11. 2019 má autorka na svém kanále více než 373 000 odběratelů na s měsíční  

sledovaností více než 1 000 000 přehrání videí.90 

Autorka vytvoří dvě videa dokumentující průběh realizace projektu. Očekávaný zásah  

jednoho videa je 200 000 zhlédnutí po jednom měsíci od zveřejnění videa. Předpokládané 

číslo je průměrem čtyř videí ze stěhování, které podobně dokumentují proces přestavby 

nemovitosti. 

Mimo videa z přestavby se budou po více než půlročním fungování značky natáčet videa  

s podnikatelskými tipy o tom, jaké to je budovat podnikání, tipy pro management a správu 

 
89 DAVIES, Dave. Meet the 7 Most Popular Search Engines in the World. Search Engines [online]. 7. 1. 2018 [cit. 2019-11-17]. 

Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/seo-101/meet-search-engines/#close 

90 YouTube [online]. [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/Stylewithmee 

https://www.youtube.com/user/Stylewithmee
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lidí. Autorka videí seznámí diváky také se strastmi, kterými si při budování značky prošla. 

Videa budou obecná a orientovaná na konkrétní téma nebo problematiku, avšak budou 

stále na podnik nepřímo odkazovat. 

Dále bude vytvořeno edukativní video, které seznámí širší veřejnost s problematikou  

toxických látek v kosmetice, na co si dávat pozor a jakými způsoby jim lze předcházet. 

V závěru bude divákům nabídnuta možnost vyzkoušet službu v salonu se slevovým  

kódem na služby. 

3.6.1.4. Tik Tok 

Tik Tok je nejrychleji rostoucí sociální síť na světě, počtem stažení již překonal sítě, jako 

je Twitter či LinkedIn.91 Na Tik Toku jsou uživateli vytvořeny krátká 3–60 s videa. Videa 

jsou kreativní, úderná a informativní. Uživatel má možnost ihned konzumovat obsah, aniž 

by kohokoliv sledoval. Díky tomu lze snadno vytvořit virální video, aniž by byl profil 

vysoce sledovaný. 

Na založený profil bude firma přidávat podobný obsah, jako na Instagram Stories, s tím 

rozdílem, že vše bude přetvořeno čistě do video formátu. Profil studia bude přidávat videa 

před a po procedury, krátké tutoriály, stavba a design studia od samého počátku, nabídka 

oblečení či výroba nápojů a jídel, které jsou běžně součástí jídelního lístku.  

Jako příklad obsahu lze uvést profil uživatelky @vvanessa.rico, která na profil přidává 

detailní záběry tvorby manikúry a salonu, tipy a triky k podnikání, nutnou výbavu 

k budování salonu, aby byl více profesionální. Videa autorky jsou živá, rychlá, vytvořena 

pouze s přidanou hudbou, aniž by k nim byla vytvořena vlastní zvuková stopa.  

 
91 HERZ. What is Tik Tok. Influencer Marketing Hub [online]. 2019, 18. 9. 2019 [cit. 2020-3-5]. Dostupné z: 

https://influencermarketinghub.com/what-is-tik-tok/ 
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Obrázek č. 8 – Snímek obrazovky z videa sloužící jako inspirace k budování profilu na Tik Toku 

(zdroj: Tik Tok) 

3.6.2. Spolupráce 

3.6.2.1. Kolaborace s blogery / influencery 

Podnik ke zvýšení vizibility vybere až pět influencerů, kteří se stanou ambassadory  

daného projektu a budou získávat zdarma veškeré služby, nápoje i jídlo. 

Spolupráce budou pouze barterové (bloger/ka či influencer/ka dostane službu výměnou 

za příspěvek na sociální síti bez nároku na honorář). Podmínkou využívání služeb bude 

vytvořit alespoň jeden fixní příspěvek za dva měsíce + Instagram Stories z návštěv. 

Podnik nabídne jako protislužbu neomezený počet využití služeb až do částky 4000 Kč 

měsíčně. Tento limit je dostačující, aby influencer vyzkoušet služeb salonu a opakovaně 

měl  

i možnost zajít do kavárny pro občerstvení.  

Spolupráce bude však nastavena pouze ústní dohodou, v zájmu studia je vytvořit 

prostředí, ve kterém nebudou cítit nátlak a zákazníci se budou se rádi opětovně vracet  

a využívat služeb studia, tudíž v případě nedoručení očekávaného množství příspěvků 
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nebudou influenceři penalizovány. V případě nespokojenosti bude vybraným 

influencerům odebrána věrnostní karta na neomezené služby. 

Výběr influencerů 

Níže vybrané influencerky mají bydliště v Praze, zajímají se alespoň okrajově o krásu  

a životní styl a jsou vhodnými kandidátkami na fungování jako brand ambassadorky. 

Všechny vybrané influencerky současně nepropagují žádný z konkurenčních salónů  

(údaj ze dne 3. 1. 2020). 

Dewii.veg 

První z vybraných influencerů je Dewii.veg, autorka blogu dewi.cz a dvou publikací.  

V roce 2015 vydala knihu Veganův průvodce a v roce 2019 vyšla autorce další publikace 

s názvem Eko průvodce, ve které seznamuje čtenáře s ekologickými hrozbami v oblasti 

módy či stravy. Dále jsou zde uvedeny tipy na ekologické kosmetické produkty a zelené 

alternativy.  

Počet sledujících na Instagramu: 80 800 (data ze dne 3. 1. 2020) 

Cukrfree 

Janina Černá z blogu Cukrfree je úspěšnou autorkou tří knih zaměřených  

na nízkosacharidové stravování. Mimo gastronomii se orientuje na cestování, udržitelnost  

a ekologii. Ve svých příspěvcích sdílí ekologické alternativy k již běžně využívaným  

produktům, které vytvářejí při výrobě či užívání velkou odpadní stopu.  

Počet sledujících na Instagramu: 95 500 (data ze dne 3. 1. 2020) 

 

Surovadcerka 

Nikoleta Kováč neboli Surová Dcerka je slovenskou bloggerkou a autorkou knížky  

o veganství Slovegan, která se po jejím vydání stala bestsellerem. I přes její slovenský 

původ bydlí v současné době v Praze, tudíž by pravidelně mohla navštěvovat salonu. 

Počet sledujících na Instagramu: 25 300 (data ze dne 3. 1. 2020) 
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Shopaholic Nicol 

Nicol původně začínala jako videotvůrce na platformě YouTube, v současné době  

moderuje pořad Snídaně s Novou. Nicol na svých sítích podporuje kvalitní a lokálně 

zaměřené produkty, kam rovněž přidává vtipné příběhy z běžného života, díky kterým si 

získala přízeň mnoha diváků. 

Počet sledujících na Instagramu: 722 000 (data ze dne 3. 1. 2020) 

3.6.2.2. Kolaborace s podniky 

V zájmu studia je vytvořit v relaxační zóně alespoň jednou měsíčně pop-up akci, což je 

typ akce, kdy návštěvník neví, kde se bude akce odehrávat či jaká bude její náplň. 

Studio plánuje navázat jednorázové spolupráce s podniky, které v zóně nabídnou své  

ikonické pokrmy.  

Vybranému podniku nabídne studio zázemí pro servírování svých pokrmů, rovněž  

spojením podniků v rámci eventu dojde ke smísení rozličných komunit a podniky tak 

budou mít možnost díky vzájemné komunikaci a podpory na sociálních sítích získat nové 

zákazníky z jiné komunity. Studio se bude ve výběru společností k navázání spolupráce 

zaměřovat na malé a začínající podniky či pojízdná bistra, která nemají svou stálou  

pobočku, kam si zákazník může běžně zajít. Rovněž budou veškerá jídla koncepčně  

alespoň částečně korespondovat s filozofií značky. Vybírány budou zdravé a netypické 

koncepty či pokrmy na asijský způsob. 

3.6.3. Email marketing, věrnostní program 

Věrnostní program je jedním z obchodních nástrojů, jehož cílem je zvýšit poptávku  

a prodej nabízených produktů, budování a upevnění vztahu se zákazníky. Po přihlášení 

do věrnostního programu značky dostává zákazník nejčastěji za vstup do programu  

či za nákup zboží body, které má možnost vyměnit za dárky, produkty zdarma či jiné  

výhody.92 

 
92 BUTSCHER, Stephan. Customer Loyalty Programmes and Clubs.  
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Béauty Studio nabídne svým zákazníkům věrnostní program, díky kterému se bude snažit  

udržet stálou klientelu, kterou bude motivovat k nákupu či k zakoupení některé  

z nabízených služeb. 

I přes rostoucí oblibu sociálních sítích má e-mail marketing stále nezpochybnitelnou sílu.  

E-mail marketing měl podle studie US marketers z roku 2017 návratnost 122 %, téměř 

4x více než jiné reklamní formáty, jako jsou příspěvky na sociálních sítích nebo placené 

vyhledávání.93 

Počet aktivních uživatelů na Facebooku čítá dvě miliardy lidí měsíčně, na Instagramu je 

číslo poloviční. Množství založených emailů je podle serveru Statista více než  

4 miliardy.94  

Nejenom, že počet aktivních uživatelů e-mailu převyšuje množství aktivních uživatelů  

u obou sítí dohromady, také organický dosah facebookového příspěvku je pouze 6 %, 

zatímco míra otevření e-mailu se pohybuje mezi 20 – 30 %. E-mail představuje nástroj 

k budování zákaznické důvěry a vytváření one-on-one zpráv. Vedle toho jsou sociální 

sítě platformou pro vytváření komunity a interakce mezi zákazníky a značkou. Efektivní 

strategií je obě platformy navzájem propojit, například zveřejněním nabídek  

na Facebooku, kterou mohli zákazníci předtím vidět v newsletteru.95 

 

Věrnostní program 

1) S kartou permanentní sleva 10 % na vše, vyměnitelnost věrnostní bodů za procedury 

zdarma či částečnou slevu (50 %) 

Český národ často nakupuje zlevněné produkty či zboží v akci. Dokazuje to studie  

od Gfk, která prokazuje, že Češi utratí více než 46 % ze svých útrat za zboží ve slevě,  

po zahrnutí i balených potravin se však hodna zvýší na 51 %. Znamená to, že nechají 

v akcích přes polovinu svých útrat.96 V rozhovoru pro iDnes.cz prohlásil současný  

ředitel oděvní firmy Zalando, že Češi vytvořili při dvoudenní slevové akci na e-shopu, 

v rámci které nasadilo Zalando plošnou 70 % slevu na vše, více než 200 000 objednávek. 

 
93 EMARKETER. Email Continues to Deliver Strong ROI and Value for Marketers 
94 STATISTA. Number of e-mail users worldwide from 2017 to 2023 

95 CAMPAIGN MONITOR. Email Marketing vs Social Media: Are You Focusing on the Wrong Channel? 

96 HORÁČEK, Filip. Češi jsou mistři akčních nákupů. Němci se slevou utrácejí třikrát méně 
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Nákupní síla Čechů během slevového období překonala i samotný e-shop, který musel 

akci předčasně ukončit kvůli naplnění kapacity jeho interních logistických systémů.97 

Sleva motivuje zákazníky využívat služeb studia častěji a zvýší měsíční obrat. Zákazník 

po proceduře obdrží věrnostní body, které může při dosažení dostatečného limitu  

vyměnit za slevové vouchery či procedury zdarma.  

2) Sleva 10 % pro návštěvníky, kteří přijdou mezi 9-15 h 

Pro lepší rozložení návštěv během dne a vyhnutí se nedostatečnému odbavení objednávek  

v rušných večerních hodinách, kdy se lidé vracejí z práce, bude registrovaným  

zákazníkům nabídnuta sleva 10 % na veškeré služby v beauty zóně.  

3) Narozeninové dárky a slevy 

Po registraci a vyplnění údajů dostane zákazník jednou ročně ke svým narozeninám  

personalizované blahopřání k narozeninám, které bude obsahovat voucher na službu 

zdarma či slevový voucher na nákup zdarma. 

4) Věrnostní body a sociální sítě 

Za přidání zmínky na sociální sítě, ať už Facebook či Instagram, může zákazník získat  

od jeden až deset bonusových bodů na svou zákaznickou kartu. Faktorem, který ovlivní  

počet bodů, bude kvalita i kvantita příspěvků, počet sledujících apod. Později může  

registrovaný uživatel vyměnit body za služby či slevy na služby. 

 
97 HORÁČEK, Filip. Češi slyší na slevy, budeme je na ně lovit dál, říká šéf Zalanda  
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5) Informování o novinkách, vstupy na soukromé akce 

Pomocí newsletteru bude zákazník pravidelně informován o novinkách ze světa módy  

a kosmetiky, zároveň bude dostávat exkluzivní pozvánky na workshopy a přednášky  

s limitovanou kapacitou.   

3.6.4. Tvorba webových stránek 

Projekt bude mít také své webové stránky, kde uživatelé najdou přehledný seznam  

procedur včetně ceníku. 

Na webu najde potenciální zákazník fotografie a videa ze salonu i fotografie jednotlivých 

procedur, kontakty, interaktivní mapu a odkazy na sociální sítě, které pomohou  

zákazníkovi si utvořit jasnější obraz o chodu studia. Zákazník se skrze webový formulář 

na webových stránkách studia objednat na procedury či služby. Objednání bude možné 

také telefonicky, skrz e-mail či osobně. 

Vyhledávání 

Návštěvnost webových stránek bude plynout primárně ze sociálních sítích, nicméně  

v případě, kdy lidé využijí vyhledávač, je možné, že po zadání spojení “beauty studio”  

vyjedou konkurenční podniky, jelikož je název příliš obecný. Proto budou při tvorbě  

webových stránek užita klíčová slova úzce spjatá se jménem zakladatelky, které  

dopomohou ke snadnějšímu vyhledání a dosažení horních pozic ve vyhledávači. 

3.6.5. Eventy 

Studio bude pořádat eventy alespoň jednou do měsíce. Eventy budou korelovat  

s hodnotami firmy a pomohou vytvořit jasnější brand identitu.  

Opening party 

Ke slavnostnímu otevření bude pozváno dvacet pět lidí, od zástupců médií  

až po influencery. Pozvaní budou mít možnost si vyzkoušet veškeré služby zcela zdarma,  

a ochutnávat občerstvení od cateringu, který bude sestávat z pokrmů, které budou běžně 

nabídce kavárny.  
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K vytvoření unikátního customer experience a navození pozitivních emocí bude kladen 

velký důraz na program akce, který bude vybrán podle prostorových a finančních  

možností. 

Aby byl na sociálních sítích vytvořen odpovídající a potřebný „buzz“, bude zajištěno  

dostatečné osvětlení, které bude přímo vyzývat k zaznamenání a následně sdílených  

fotografií z akce. Ke zvýšení publicity, customer experience a použití relevantních  

hashtagů, bude pozvána i firma Instagraf, která se zaměřuje na tisk fotografií přímo  

na místě. Instagraf tiskne fotky přímo ze sociální sítě Instagram hned po publikaci  

a s použitím vybraného hashtagu. 

Přednášky a workshopy 

V prostorách studia se budou pořádat přednášky věnující se tematice ekologie, zdravého  

životního stylu, minimalismu, asijských zvyků apod. 

Zpočátku budou akce veřejné, aby vytvořily dostatečné povědomí a ,,buzz” na sociálních 

sítích a veškerý průběh bude zaznamenáván profesionálními kameramany a fotografy, 

jejichž fotografie či videoobsah budou následně sdíleny. 

V případě, že se akce dostanou do širšího povědomí a bude o ně skutečný zájem, který 

bude převyšovat kapacitu prostor, budou akce otevřené pouze pro členy věrnostního 

klubu. Samotné eventy se pak budou promovat pouze skrz e-mailové newslettery, tím 

pádem vzroste motivace zájemců o akce se do věrnostního programu zaregistrovat. 

Pre-opening buzz 

On-line 

Před oficiálním otevřením budou vytvořeny krátká teaser videa a fotografie, která budou 

diváky informovat o projektu, který se chystá. Příspěvky budou postupně poodhalovat 

chystaný projekt pomocí malých nápověd, chybějících objektů na obrázcích,  

jednoslovných spojení relevantních k projektu apod. Diváci budou mít možnost  

v komentářích diskutovat, o co konkrétně se jedná, jaký název bude podnik nést atp.  

Podnik vloží do soutěže hodnotné ceny, které budou zároveň motivovat ke komentování. 
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Off-line 

Reklamní pošta 

Po celé městské čtvrti, ve které se bude studio nacházet, budou před slavnostní otevřením  

rozdány pohledy informující o brzkém otevření studia. V popisu bude nastíněn příběh, 

filozofie a koncept projektu. Pokud si adresát pohled nechá a zavítá s ním v prvním týdnu 

od otevření do studia, dostane slevu či dárek jako pozornost. Díky této akci si budou moci 

vyzkoušet služby i lidé, kteří bydlí nedaleko od studia a pro které může být hlavním  

motivátorem návštěvy salonu právě jeho dostupnost a blízkost k jejich bydlišti. 

Podobnou akci již udělala kavárna Vnitroblock v roce 2016 před svým otevřením, kdy 

v okolí kavárny odeslala místním pohled informující o brzkém otevření speciálního  

projektu, na kterém se dlouho pracovalo a který přináší do Prahy 7 nový koncept. 

Letáky v partnerských podnicích 

Kromě zasílání reklamní pošty obyvatelům v městské čtvrti se studio spojí s podniky, 

které svými produkty souzní s filozofií značky. V případě vzájemné spolupráce,  

se podniky budou vzájemně podporovat na sociálních sítích, primárně by se však využila 

možnost expozice reklamních a propagačních materiálů a letáků u obou kamenných  

prodejen (leták partnerské značky by byl umístěn například na recepce nebo  

u objednávacího pultu druhého podniku). 

Mezi podniky, které bude studio vyhledávat, jsou kavárny nabízející zdravé pokrmy,  

asijská „fusion“ bistra, polyfunkční projekty, kadeřnické salóny a prodejny s lokální  

módou a dalšími podniky a firmami nejen ve stejné městské části, ale napříč celou  

Prahou. Tím se navýší šance přivést novou skupinu zákazníků. 
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Zacílení na zákazníky z cizí země 

K zacílení na sekundární a terciární cílové skupiny, tedy na již zmíněné cizinky, budou 

využity stránky, jako jsou TripAdvisor či Yelp. Podle Travel Weeky v roce 2007 využilo 

TripAdvisor 8 % všech cestovatelů, kteří vyhledávali informace o cestování skrz web.98 

V první řadě je důležité zařadit místo podniku na Google Maps, Mapy.cz, Firmy.cz  

a založit účet právě na zmíněném TripAdvisoru a Yelpu. Hotelnictví sice přímo  

s plánovaným podnikem nesouvisí, nicméně je to druh podnikání, který je také závislý  

na uživatelských recenzích.  

K vytvoření uživatelské recenze budou klienti motivováni slevou, kterou  

budou moci využít při příští návštěvě. Zároveň jim bude při jejich odchodu kladeno  

na paměť, aby v případě spokojenosti zaslali hodnocení, protože díky tomu může podnik 

získat nové klienty. 

Mimo jiné budou služby navrhnuty i stránkám a účtům, které informují své čtenáře  

o aktuálním dění v hlavním městě, jako odměny do jejich soutěží. Takové stránky jsou 

proložené tipy na akce, které se budou v nejbližších dnech konat, či tipy na nově otevřené 

podniky a místa, která stojí za vyzkoušení. V případě potřeby se vytvoří placený  

advertorial. Stránky jako city-dog.cz, citybee.cz a instagramové účty 

@prague_tommorrow a @kamvpraze mají velmi úzce zaměřenou skupinku sledujících, 

která žije právě v Praze či se zajímá o společenské dění a novinky v daném hlavním 

městě. Zmíněné stránky a účty mohou výrazně pomoci získat nové zákazníky.  

  

 
98 O'CONNOR, Peter. User-Generated Content and Travel: A Case Study on Tripadvisor.com  
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3.7. Organizační plán 

3.7.1. Programy na správu CRM 

Na správu CRM (customer relationship management) bude využit program Raynet CZ, 

který kombinuje několik nástrojů. Je to přehledný a intuitivní nástroj, který zajišťuje lepší 

organizaci práce, delegaci úkolů a zvyšování kvality klientského servisu.  

Výhodou je zákaznická podpora v češtině, samotný CRM program je také veden  

v českém jazyce, tudíž bude jeho ovládání pro zaměstnance jednodušší.  

Raynet CZ kombinuje právě ty nástroje, které pomáhají zajišťovat marketingovou  

automatizaci, SEO i správu sociálních sítích. Dále program obsahuje nástroje ke zlepšení  

zákaznického servisu atp. Součástí nabízených nástrojů jsou i výkonnostní reporty  

o jednotlivých obchodnících a jejich výkonech v čase a nástroje k analýze výkonu celé 

firmy či jejích produktů.  

Další výhodou je možnost sdílení kalendáře s kolegy a jeho propojení s mobilním  

telefonem. Díky této možnosti budou mít všichni zaměstnanci snadný přístup k seznamu 

objednaných klientů. 

Raynet funguje na 30 dní zdarma, poté se za každého dalšího uživatele platí 500 Kč  

měsíčně. Dle počtu odhadovaných zaměstnanců se může jednat o měsíční náklad ve výši 

7500 Kč. Pokud program ušetří čas a náklady a rovněž zvýší efektivitu celého podniku, 

je investovaná částka vzhledem k jeho výhodám nepatrná. 

3.7.2. Firemní hierarchie 

V salonu bude na hlavní pracovní poměr zaměstnáno celkově třináct zaměstnanců (deset  

pracovníků,  jedna recepční a marketingový asistent a manažer podniku).  

V kavárně bude zaměstnán kuchař a dva číšníci, kteří se budou starat o chod kavárny.  

V obchodě s oblečením bude zaměstnán jeden prodavač. V případě potřeby budou  

později zaměstnáni další pracovníci. Pro zaručení hladkého chodu podniku budou  

v záloze brigádníci, kteří by vypomáhali v případě velké návštěvnosti či absence 

některých ze zaměstnanců. 
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Vlastník podniku se bude starat o management a bude mít k ruce i manažera podniku, 

který bude dbát na hladký chod podniku i v nepřítomnosti vlastníka. Je klíčové,  

aby alespoň prvních šest měsíců byl vlastník na místě co nejvíce přítomen, udržoval chod 

a kontroloval kvalitu odvedené práce. Přítomnost majitele dodá podniku lidskou stránku, 

dojde ke zlepšení zákaznického servisu, který může vést k vyšší důvěře zákazníků, 

k jejich opakované návštěvě a znovuvyužití služeb. Manažer podniku se bude starat  

o objednávání skladových zásob a řešit technické a právní záležitosti,  stížnosti  

či připomínky klientů přímo na místě. 

Majitel bude, stejně jako ostatní pracovníci, dostávat pravidelnou měsíční mzdu. Na tento 

fakt se často při výpočtu finančních nákladů zapomíná. I přesto, že můžou být podniky 

profitabilní, samotní vlastníci nemají peníze kvůli tomu, že do nákladů svou mzdu  

nezapočítávají. 

 

Obrázek č. 9 – Organizační struktura firmy v grafické podobě 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Organizační struktura je liniová. Každý z podřízených má jasně přidělené podřízené  

a naopak, všichni z podřízených mají jasně přiděleného nadřízeného.  

 

3.7.3. Provozní doba 

Standartní provozní doba bude každý všední den od 10:00 do 18:00. V sobotu bude 

otevřen podnik od 9:00 do 14:00 a v neděli bude podnik úplně zavřená, aby podnik 

doplnil zásoby.  
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3.8. Finanční plán 

K podnikatelskému plánu byl vytvořen finanční plán, který analyzuje výši tržeb firmy. 

Podnik má velmi vysoké náklady, v případě, že se nenaplní očekávaná návštěvnost, bude 

třeba najít způsoby, jak tyto náklady snížit. 

 

3.8.1. Marketingový rozpočet 

Podnik jednorázově využije služby profesionálního fotografa, který nafotí veškeré 

materiály, které budou nahrávány na webové stránky a sociální sítě, o které se bude starat 

manažer sociálních sítí.  

 

V prvním měsíci bude vyčleněno až 50 000 Kč na zahajovací event, tvorbu a následnou 

rozesílku informačních letáků, sponzorované příspěvky na sociálních sítích a fotografa.  

 

V dalších měsících bude obsah zaměřen čistě na organický dosah, podpořený influencery. 

Vybraní influenceři budou dostávat měsíčně nabitou kartu s kreditem 4000 Kč,  

aby libovolně využívali služeb prostoru, nicméně se neočekává, že by se pokaždé kredit 

na kartě přečerpal.  

 

Při akcích pořádaných akcí pro stálé klienty či mediální akce, bude na něj vyčleněna  

až částka 8000 Kč za jeden event. V případě, že se prostor pronajme a akce by byla 

organizovaná jinou firmou či fyzickou osobou, veškeré náklady na provoz hradí 

pronajímatel.  
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3.8.2. Náklady a zisk za kalendářní rok 

Níže v tabulkách jsou vypsány základní náklady, které jsou třeba k rekonstrukci, 

vybavení prostoru a zahájení podnikání. 

 

 

 
 

Tabulka č. 4 – Náklady za rekonstrukci a vybavení salonu 
 (zdroj: vlastní zpracování) 

salon

keramické obklady 50 m2 30 000,00 Kč

dřevěné obklady 80 m2 22 400,00 Kč

podlahové krytiny 100 m2 60 000,00 Kč

dekorace komplet 70 000,00 Kč

pult 1 ks 60 000,00 Kč

umyvadla 2 ks 15 000,00 Kč

toalety 2 ks 30 000,00 Kč

světla komplet 45 000,00 Kč

úprava elektrického obvodu komplet 45 000,00 Kč

zdravotně technické instalace komplet 65 000,00 Kč

vzduchotechnika komplet 50 000,00 Kč

dveře 7 ks 21 000,00 Kč

svislé konstrukce 125 m2 87 000,00 Kč

vodorovné konstrukce 80 m2 65 000,00 Kč

truhlářské výrobky komplet 70 000,00 Kč

elektřina komplet 30 000,00 Kč

založení s.r.o. 1 ks 10 000,00 Kč

webové stránky 1 ks 30 000,00 Kč

stoly 10 ks 100 000,00 Kč

židle 25 ks 62 500,00 Kč

UV lampy & zařízení 10 ks 30 000,00 Kč

lehátka 3 ks 30 000,00 Kč

křeslo na pedikúru 4 ks 800 000,00 Kč

pohovka 1 ks 30 000,00 Kč

konferenční stolek 1 ks 9 000,00 Kč

materiály (laky, gely) komplet 150 000,00 Kč

nástroje (pilníky, nůžky) komplet 80 000,00 Kč

celkem 2 096 900,00 Kč
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Tabulka č. 5 – Náklady za rekonstrukci a vybavení kavárny 
 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 
 

Tabulka č. 6 – Náklady za rekonstrukci a vybavení prodejny s oblečením 
 (zdroj: vlastní zpracování) 

  

kavárna

keramické obklady 60 m2 36 000,00 Kč

dřevěné obklady 20 m2 5 600,00 Kč

truhlářské výrobky komplet 50 000,00 Kč

gastrozařízení komplet 300 000,00 Kč

podlahové krytiny 60 m2 36 000,00 Kč

zdravotně technické instalace komplet 50 000,00 Kč

vzduchotechnika komplet 15 000,00 Kč

umyvadla 2 ks 15 000,00 Kč

toalety 2 ks 30 000,00 Kč

stoly 15 ks 100 000,00 Kč

židle 40 ks 200 000,00 Kč

elektřina 1 ks 30 000,00 Kč

křeslo 2 ks 20 000,00 Kč

dekorace komplet 80 000,00 Kč

barový pult 1 ks 90 000,00 Kč

potraviny & nápoje komplet 50 000,00 Kč

celkem 1 107 600,00 Kč

prodejna

stojany a regály komplet 40 000,00 Kč

dřevěné obklady 65 m2 18 000,00 Kč

podlahové krytiny 30 m2 18 000,00 Kč

dekorace komplet 30 000,00 Kč

elektřina komplet 20 000,00 Kč

pult 1 ks 60 000,00 Kč

židle 1 ks 5 000,00 Kč

truhlářské výrobky komplet 30 000,00 Kč

oblečení komplet 100 000,00 Kč

celkem 321 000,00 Kč
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Tabulka č. 7 – Vstupní náklady 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

Součet všech vstupních nákladů vychází přibližně 5 540 340 Kč. Tato částka je minimální 

základ pro otevření a chod podniku. V ceně jsou započteny náklady do rekonstrukce  

a vybavení, nákup spotřebního zboží atp. Podnikatel si vyhradí navíc dalších 500 000 Kč, 

které budou využity na případné další poplatky, jako je třeba vyšší odstupné nebo kauce   

za pronajatý prostor. Celková suma po přičtení finanční rezervy je 6 000 000 Kč. 

Z vlastních zdrojů se využije 2 000 000 Kč, zbytek bude financovaný úvěrem, aby  

se snížilo riziko zadlužení při případném neúspěchu. 

Při výši úvěru 4 000 000 Kč s úrokovou mírou 6,9 % a době splácení pět let činí  

pravidelná měsíční splátka 80 138 Kč. K výpočtu byla využita úvěrová kalkulačka 

dostupná na oficiálních stránkách Československé obchodní banky.99 

 

 

99 ČSOB, úvěry a financování 

vstupní náklady

odstupné 1 ks 500 000 Kč

nájem 3 ks 450 000 Kč

pojištění 1 ks 2 500 Kč

CRM 1 ks 5 000 Kč

účetnictví 1 ks 10 000 Kč

elektřina a voda 1 ks 15 000 Kč

internet, TV 1 ks 1 000 Kč

odpad 1 ks 500 Kč

čistící prostředky komplet 1 000 Kč

zaměstnanci na HPP 17 ks 909 840 Kč

plat majitelky 1 ks 50 000 Kč

event a produktové fotografie 1 ks 50 000 Kč

influenceři 5 ks 20 000 Kč

celkem 2 014 840 Kč
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Tabulka č. 8 – Pravidelné měsíční náklady (od 2. měsíce fungování) 

 (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Pravidelné měsíční náklady činí  přibližně 1 900 000 Kč. V této částce jsou započteny 

položky, jako je nájem, splátka úvěru, energie, zaměstnanecké platy či spotřební zboží.  

 

3.8.3. Tržba podniku 

Byly vytvořeny tři modelové situace měsíčních tržeb podniku – realistická, optimistická 

a pesimistická. Optimistická varianta má o 20 % vyšší tržby, než realistická. Pesimistická 

varianta naopak vykazuje o 20 % nižší tržby, než realistická varianta.  

 

Modelová tržba vznikla výběrem několika obecných produktů či služeb, které jsou 

považovány za nejvyšší zdroj příjmu podniku. Podnik nabízí například i možnost 

zakoupení produktů v salonu či se zde nezapočítávají příjmy z akcí, kdy je firmám  

či soukromým osobám pronajat prostor podniku. 

pravidelné měsíční náklady

nájem 3 ks 150 000 Kč

pojištění 1 ks 2 500 Kč

CRM 1 ks 7 500 Kč

účetnictví 1 ks 10 000 Kč

elektřina a voda 1 ks 1 000 Kč

internet, TV 1 ks 1 000 Kč

odpad 1 ks 500 Kč

čistící prostředky komplet 2 000 Kč

zaměstnanci na HPP 17 ks 909 840 Kč

plat majitelky 1 ks 50 000 Kč

marketing 1 ks 30 000 Kč

spotřební zboží salon komplet 50 000 Kč

spotřební zboží kavárna komplet 80 000 Kč

spotřební zboží obchod komplet 500 000 Kč

opravy, opotřebení spotřebičů komplet 15 000 Kč

měsíční splátka 1 ks 80 138 Kč

celkem 1 889 478 Kč
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Tabulka č. 9 – Modelová tržba podniku (realistická varianta) 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 
 

Tabulka č. 10 – Modelová tržba podniku (pesimistická varianta) 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Modelová tržba (realistická)

služby počet kusů náklad za ks průměrná  cena zisk za ks zisk celkem

pedikúra 20 200 Kč 1 100 Kč 900 Kč 18 000 Kč

manikúra 30 180 Kč 900 Kč 720 Kč 21 600 Kč

odstranění gelu 40 50 Kč 200 Kč 150 Kč 6 000 Kč

čistící péče 15 190 Kč 700 Kč 510 Kč 7 650 Kč

hydratující péče 5 145 Kč 650 Kč 505 Kč 2 525 Kč

nápoje 65 25 Kč 40 Kč 15 Kč 975 Kč

káva 50 9 Kč 40 Kč 31 Kč 1 550 Kč

jídlo 50 60 Kč 130 Kč 70 Kč 3 500 Kč

oblečení 15 400 Kč 1 500 Kč 1 100 Kč 16 500 Kč

boty 5 1 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč 7 500 Kč

doplňky 15 150 Kč 700 Kč 550 Kč 8 250 Kč

kabelky 5 800 Kč 2 500 Kč 1 700 Kč 8 500 Kč

denně celkem 102 550 Kč

měsíčně 2 461 200,00 Kč      

Modelová tržba (pesimistická)

služby počet kusů náklad za ks průměrná  cena zisk za ks zisk celkem

pedikúra 16 200 Kč 1 100 Kč 900 Kč 14 400 Kč

manikúra 24 180 Kč 900 Kč 720 Kč 17 280 Kč

odstranění gelu 32 50 Kč 200 Kč 150 Kč 4 800 Kč

čistící péče 12 190 Kč 700 Kč 510 Kč 6 120 Kč

hydratující péče 4 145 Kč 650 Kč 505 Kč 2 020 Kč

nápoje 52 25 Kč 40 Kč 15 Kč 780 Kč

káva 40 9 Kč 40 Kč 31 Kč 1 240 Kč

jídlo 40 60 Kč 130 Kč 70 Kč 2 800 Kč

oblečení 12 400 Kč 1 500 Kč 1 100 Kč 13 200 Kč

boty 4 1 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč 6 000 Kč

doplňky 12 150 Kč 700 Kč 550 Kč 6 600 Kč

kabelky 4 800 Kč 2 500 Kč 1 700 Kč 6 800 Kč

denně celkem 82 040 Kč

měsíčně 1 968 960 Kč
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Tabulka č. 11 – Modelová tržba podniku (optimistická varianta) 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 
 

Graf č. 1 –Tržba podniku ve třech variantách na 24. měsíců 

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Graf zobrazuje tři varianty měsíčních příjmů. Realistická varianta ukazuje 

pravděpodobný zisk podniku. V případě realistické varianty, podnik by začal být ziskový 

Modelová tržba (optimistická)

služby počet kusů náklad za ks průměrná  cena zisk za ks zisk celkem

pedikúra 24 200 Kč 1 100 Kč 900 Kč 21 600 Kč

manikúra 36 180 Kč 900 Kč 720 Kč 25 920 Kč

odstranění gelu 48 50 Kč 200 Kč 150 Kč 7 200 Kč

čistící péče 18 190 Kč 700 Kč 510 Kč 9 180 Kč

hydratující péče 6 145 Kč 650 Kč 505 Kč 3 030 Kč

nápoje 78 25 Kč 40 Kč 15 Kč 1 170 Kč

káva 60 9 Kč 40 Kč 31 Kč 1 860 Kč

jídlo 60 60 Kč 130 Kč 70 Kč 4 200 Kč

oblečení 18 400 Kč 1 500 Kč 1 100 Kč 19 800 Kč

boty 6 1 000 Kč 2 500 Kč 1 500 Kč 9 000 Kč

doplňky 18 150 Kč 700 Kč 550 Kč 9 900 Kč

kabelky 6 800 Kč 2 500 Kč 1 700 Kč 10 200 Kč

denně celkem 123 060 Kč

měsíčně 2 953 440 Kč
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od pátého měsíce fungování. Při optimistické variantě přibližně ve třetím měsíci  

od otevření. Nutno však počítat s tím, že s vyšším počtem zákazníků bude třeba najmout 

externí zaměstnance, tudíž se v případě optimistické varianty profitabilita podniku 

prodlouží. Zároveň bude podnik paralelně splácet měsíční úvěrovou splátku po dobu pěti 

let.  

 

V případě pesimistické varianty vychází náklady o něco málo výše, než měsíční výdaje. 

Podnik by začal být profitabilní až v 35. měsíci fungování. Aby se tato doba zkrátila, musí 

podnik najít řešení, jak pokrátit náklady. V návrhu je, že by se v prvních měsících úplně 

vynechal plat majitelky, která bude prozatímně fungovat z jiných zdrojů příjmů. Další 

možností, jak dosáhnout profitability rychleji, je snížení nákladů na rekonstrukci  

či pokusit se vyjednat nižší nájemné a odstupné.  

 

Velkým výdajem je nákup a doplnění zboží. V případě, že by nebyl takový odbyt, poníží 

se i výdaje za nákup zboží. 
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4. Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala tvorbou podnikatelského plánu projektu Béauty studio,  

spojující tři různé segmenty dohromady - kavárnu a prodejnu s oblečením a kosmetické 

studio. 

V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy a náležitosti k tvorbě podnikatelského 

plánu, byly vytvořeny dvě analýzy, které prozkoumaly konkurenční prostředí pro podnik 

nově vstupující na trh. Rostoucí zájem o ekologii a vyšší informovanost společnosti  

o přírodních alternativách a materiálech je pro firmou rozhodně výhodou. Plánovaný 

projekt tohoto trendu využije. Kvůli použití přírodních netoxických materiálů, které jsou 

dražší než běžně používané materiály, se bude muset zvýšit cenová hladina, která může 

být pro některé zákaznice odrazující. 

Velkou nevýhodou je závislost celého projektu na kvalitě zaměstnanců. V případě,  

že nebudou od samého počátku zaměstnanci dostatečně zkušení a pečliví, mohou ohrozit 

chod celého podniku. Od samotného otevření podniku bude cílem zakladatelky být 

fyzicky v prodejně co nejvíce, aby dohlížela na správný chod podniku a v rámci 

zákaznické péče udělala vše pro absolutní spokojenost všech zákazníků. Přítomnost 

majitelky dodá podniku osobnější přístup. 

Další hrozbou je možné nenalezení prostor, který by byl dostatečně velký, aby v něm bylo 

možné realizovat všechny zmíněné plány, a který by zároveň byl na dostupném místě 

nedaleko od centra. Výběr vhodného prostoru může trvat až několik let. 

Na základě provedené finanční projekce je projekt profitabilní, je však možné,  

že návštěvnost nedosáhne kýžené návštěvnosti a bude mu trvat více než 24. měsíců, než 

začne generovat zisky. Aby se tato doba zkrátila, lze ji řešit dočasným odpuštěním platu 

majitelky, která bude prozatímně závislá na jiných zdrojích příjmů. Rovněž bude v zájmu 

pokrátit náklady za rekonstrukci či vyjednat nižší nájemné. 

Dle vypracovaného podnikatelského plánu a dodržení všech jeho náležitostí jsem došla  

k závěru, že je možné projekt realizovat, nicméně ho kvůli současné krizi posouvám  

o 24 kalendářních měsíců. Současná situace je společně s nákupním rozhodováním 

uživatelů nepředvídatelná a mohla by samotný plán od začátku výrazně poškodit. 
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5. Summary 

This bachelor thesis deals with the business plan of the Béauty studio project, connecting 

three different segments - a café and, clothing store and a cosmetic studio. 

The basic terms and components of a business were explained in the theoretical part. 

There were conducted two analysis which are examining the competitive environment for 

the new entry on the market. 

One of the benefits is the growing interest of society in ecology and increased awareness 

of natural alternatives and materials. The planned project will take advantage of this trend. 

Due to the use of natural non-toxic materials, which are more expensive than commonly 

used cheaper materials, the price level will have to be raised, which may be discouraging 

for some customers. 

The big disadvantage of the whole project is its dependence on the quality of the  

employees. If the employees are not sufficiently experienced and precise, they can  

endanger the business. From the whole beginning, the founder will try to be physically  

in the store as much as possible to ensure that the business runs properly. The founder 

will try to do everything within the customer care for the absolute satisfaction of all 

customers. The presence of the owner will gives the company a more personal approach. 

One of the threats is the lack of large spaces for realizing all the above-mentioned plans 

while still not being far from city centre. It may take up to several years to find  

an appropriate space. 

Based on financial projection the project is profitable. There is a possibility, that the 

attendance will not meet expectations and the project will take more than 24 months to 

start being profitable. In this case the owner will not receive the monthly income and will 

be dependent on the other sources of income. The owner will also try to reduce build costs 

or negotiate the rent price. 

According to the elaborated business plan I came to the conclusion that if all the 

requirements are kept, it will possible to start the project. I am postponing the business 

plan for 24 months due to current crisis (COVID-19). The current situation and buying 

decisions of customers are unpredictable. It may harm the plan itself from the beginning. 
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    3b. analýza trhu (SWOT analýza, Porterova analýza pěti sil) 

    3c. marketingový plán: marketingová komunikace a strategie 

3d - organizační plán 

    3e.Finanční plán 

4. Závěr 

   

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho 

analýzy):  

odborná literatura, výzkum trhu  

Postup (technika) při zpracování materiálu: 

výklad pojmů, vytvoření analýzy trhu a podnikatelského plánu 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u 

všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., a ORLÍK, T. Podnikatelský plán a 

strategie. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. 

Koráb,V.; Mihalisko,M. Založení a řízení společnosti. Brno: Computer Press, a.s., 2005. 

ISBN: 80-251-0592-X.  



 

  

V knize je sepsán návod, jak sestavit podnikatelský plán s reálnými příklady plánů 

z praxe. Rovněž je tu rozepsána firemní strategie, možnosti financování a formální 

požadavky, které jsou třeba při založení nového podnikání. 

 

VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Grada, 2012. Expert. ISBN 978-80-247-4520-6. 

Kniha poskytuje vhled do podnikání malých a středních firem, navrhuje možnosti zvýšení 

konkurenceschopnosti s použitím teoretických a i praktických poznatků. Autoři knihy 

rovněž věnují i pasáž krizové komunikaci.  

 

VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a 

prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0. 

Kniha představuje základní manažerské přístupy a tipy k řízení nejenom 

podnikatelských subjektů. V knize je sepsán výklad základních manažerských aktivit či 

funkce organizování.  

 

CACCIOLATTI, Luca. Entrepreneurial marketing for SMEs. New York, NY: Palgrave 

Macmillan, 2016. ISBN 9781137532565. 

V knize je sepsán návod na růst malých a středních podniků či managerské postupy při 

rozhodování.  Celá kapitola je věnována i brandu, proč je důležitý a jak ho u začínající 

firmy vybudovat.  

 

BIGGS, Jacqueline. Marketing to win: how small businesses can do more with less. 2013. 

ISBN 9781781330517. 

Kniha představuje ucelené informace ohledně růstové strategie či budování brandu na 

sociálních sítích s důrazem na míru zapojení publika pro malé podnikání. Díky své 

stručnosti bude sloužit primárně jako zdroj myšlenky a informací, na jejichž základě 

budu posléze hledat další literaturu ke zpracování. 

  
Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které 

byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých 

školách za posledních pět let) 

BOBUSKI, Jakub. Návrh podnikatelského plánu výrobního a designového studia s 

důrazem na marketingovou část. Praha, 2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 

Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí 

práce Koudelková, Petra. 

 

POLÁK, Tomáš. Business plán modelingové agentury s důrazem na marketingový plán. 

Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra 

marketingové komunikace a public relations. Vedoucí práce Koudelková, Petra. 

 

ŠVACH, Martin. Proces založení a tvorby oděvní značky. Praha, 2015. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a public 

relations. Vedoucí práce Koudelková, Petra. 

 

FROUZ, Tomáš. Podnikatelský plán zdravotnické služby poskytující komplexní 

poradenství běžné populaci a sportovcům. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita 

Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. 

organizacích. Vedoucí práce Trpišovský, Milan.  



 

  

Datum / Podpis studenta/ky 

 

25. 5. 2018                                                                                                         ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma 

odpovídá mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK 

vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

                                                                  

                                                                                                              ……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                               Datum / Podpis 

pedagožky/pedagoga 

 
TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO 
TERMÍNU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO 

PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT 

V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ 

PRÁCE.  
  
TEZE SCHVALUJE GARANT PŘÍSLUŠNÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU/OBORU.  
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