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Úvod
Dostává se vám do rukou příručka dobré a horší praxe, známé teorie, očekávatelných úkolů a příklady vybra-
ných projektových záměrů, které byly zpracovány v rámci projektu „Podnikání nanečisto pomocí cvičných firem“,  
reg. č. CZ.2.17/.2.1.00/37032 podpořeného z Operačního programu Praha Adaptabilita.  

Cílem projektu byla realizace vzdělávacích aktivit a podpora podnikání a podnikavosti rodičů malých dětí. Sladění 
rodinného a pracovního života je multikriteriálním rozhodovacím procesem, který je ovlivněn řadou faktorů, které 
jsou nebo nejsou v moci jednotlivých rodinných příslušníků. Podnikání je zajímavou alternativou při návratu na trh 
práce a oproti závislé práci nebo práci mimo pracovní poměr má některé nesporné výhody, ale samozřejmě také 
svá rizika či nevýhody. 

V rámci výukových modulů a workshopů byla prezentována řada témat, která by měl začínající podnikatel ovládat  
a zvládat ještě před začátkem samého podnikaní. Důležitou součástí projektu byla také příprava a prezentace zú-
častněných na téma jejich podnikatelského záměru. Je třeba zdůraznit, že primárně jsme cílili na motivaci zúčast-
něných zahájit podnikatelskou činnost. Jako svým způsobem vedlejší, nicméně důležitý efekt projektu, můžeme 
spatřovat také ve zlepšení zaměstnatelnosti všech zúčastněných. 

Následující stránky si kladou za cíl osvětlit některá v rámci projektu diskutovaná témata, a to prostřednictvím pří-
kladů dobré praxe. Pojem dobrá praxe je běžně využíván ve veřejně politickém diskursu. O dobré praxi můžeme 
uvažovat jako o výsledku nějaké činnosti, která by měla být opakována. Z tohoto pohledu můžeme jako úspěšné 
označit ty podnikatelské záměry, které již došly realizace, tj. takové které se z návrhu staly realitou, tedy podniká-
ním. 

O dobré praxi můžeme také uvažovat v tom smyslu, že jsou identifikovány některá slabá místa či obecné nebo často 
se opakující chyby. Také takových se v rámci úvah o podnikání, jeho zaměření a realizaci objevilo v rámci projektu 
několik. Text je prokládán také teoretickými pasážemi, úkoly a náměty k zamyšlení a řešení v rámci přípravy i sa-
motného podnikání; také ty jsou svým způsobem příkladem dobré praxe, protože poukazují na některé principy, 
kterými se podnikání řídí, nebo by se řídit mělo.

Podnikání vždy motivovalo k uplatnění tvořivého lidského potenciálu, vždy mělo a má sklony k inovacím. Věříme, že 
může být zajímavou možností jak uplatnit své znalosti, dovednosti, zkušenosti, stejně jako nadšení a angažovanost. 

Neexistuje žádný zaručený recept na úspěšné podnikání, na druhou stranu kuchařská kniha podnikání je velmi 
silná a obsahuje řadu různých receptů. Ingredience podnikání jsou známé často i předem, některé jsou povinné  
ze zákona. Výsledná chuť podnikání může být různá. Věříme, že právě vaše podnikání nebude hořké, ani nezanechá 
nepříjemnou pachuť. Naopak vám všem přejeme, aby vytvořilo všeho všudy příjemný a nezapomenutelný chuťový 
akord.

V Praze, říjen 2015           Miroslav Barták
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Co je průzkum trhu 

Trh je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, nabízející s kupujícím, místo, kde se na základě mnoha a mnoha 
těchto kontaktů vytváří informace o ceně a množství zboží a služeb. Pokud odhlédneme od teoretických úvah, 
může se nám trh zmenšit na to, co jsme schopni nabídnout – jaké druhy produktů a služeb a jak na ně reagují zákaz-
níci. Zda kupují, nekupují a jakou zpětnou vazbu nám nad rámec koupě či nekoupě dávají. Průzkum trhu se zamě-
řuje především na to, v jaké prostředí podnikáme, ale do jisté míry i na to, kdo jsme my samotní jako podnikatelé 
či živnostnici. V současné době není úplně možné se bez trhu obejít, jelikož jsme všichni účastníci trhu. Ať si to lidé 
připouští více či méně v podmínkách naší země žije většina obyvatel konzumním způsobem života. Samozřejmě 
existují výjimky, ale i na ty je možné potenciálně zacílit. 

V dnešní době není problémem vyrobit nebo dovést téměř jakoukoliv komoditu nebo poskytnout službu. Můžeme 
říci, že průzkum trhu se obecně zaměřuje na aktuální situaci na trhu v daném okamžiku, ale i na jeho budoucí vývoj. 
Při zpracování průzkumu trhu máme v zásadě dvě možnosti. První ze dvou možností je výzkum trhu od stolu, kdy 
neopustíme pracovní stůl a počítač, druhá možnost je pak tzv. field research, tedy výzkum v terénu, kdy můžeme 
výzkum provádět naší provozovně nebo mezi lidmi v místě podnikání či v celé zemi. Obecně nelze říci, zda jeden 
ze způsobů by byl výrazně lepší než druhý. Jestliže se opravdu chceme pustit do výzkumu trhu, jedná se o pečlivou 
a zdlouhavou práci. Otázkou tedy je způsob, jakým se pouštět do hodnocení a kdy jsou pro nás naše tržby dosta-
tečným indikátorem stavu trhu. U živnostenského podnikání může být problém také v tom, že nemáme kapacitu 
uspokojit rostoucí poptávku a z nějakého důvodu nechceme své podnikání rozšiřovat. Ať se nám to líbí nebo ne, 
konkurence často přichází s něčím novým. Např. i klidné provozování obchodu se smíšeným zbožím na malé ves-
nici daleko od nejbližšího supermarketu se může změnit, pokud si lidé začnou objednávat potraviny na internetu 
s rozvážkou na zvolenou adresu. Místní obyvatelé budou samozřejmě do obchodu nadále chodit, ale místo nákupu 
ho budou využívat spíše jako místo pro popovídání, což může být společensky užitečné, ale tržbám obchodníka 
to nijak nepomůže. Spoléhat na to, že senioři nemají internetu nemůžeme, jelikož mají většinou děti a vnoučata,  
ti jsou ochotni jim dovážku přes internet objednat zejména, pokud musí stále poslouchat stížnosti na místní ob-
chod. 

V případě průzkumu od stolu se pracuje zejména s veřejně dostupnými informacemi, které nejsou zpoplatněny. 
Jedná se například o statistiky, strategické dokumenty, informace na jednotlivých webových stránkách nebo v rám-
ci sociálních médií. Je možné využít i již zpracovaných obecnějších údajů, které jsou k dispozici za poplatek v řádu 
tisíců korun od agentur, které se na danou problematiku specializují. V České republice je řádově desítky těchto 
agentur. Nevýhodou může být hlavně to, že nám tato studie neposkytne dostatečně detailní informace, jak by-
chom potřebovali. Tato studie se tak může stát sice zajímavým čtením, ale ne pro účely našeho podnikání. Jestliže 
zkoumáme v terénu, tak se můžeme zaměřit především na to, co by zákazníci udělali nebo co opravdu dělají. Mů-
žeme se zeptat, proč nakupují určité zboží a služby, jaké jsou jejich zvyky při nakupování, co jim chybí nebo naopak 
co jim přebývá. Z našeho pohledu se snažíme zjistit, jaký sortiment máme prodávat, jaké služby poskytovat a zda 
se potřeby zákazníků mění v čase a v závislosti na ročním období. Je obecné známo, že točená zmrzlina se lépe 
prodává u stánku v létě než v zimě (ačkoliv zimní prodej by jistě zákazníka zaujal, otázka je zda i přiměl ke koupi). 

Měli bychom také sledovat naši konkurenci, zajímat by nás mělo především to, co nabízí, za jaké ceny nebo jak 
vypadá jejich provozovna a jaké mají vybavení. Sledovat můžeme také služby, které jsou poskytovány zákazníkům, 
těch může být opravdu hodně, možností parkování počínaje a možností platby kartou konče. Neméně důležitá je  
i otevírací doba a možnost kontaktování zákazníkem např. telefonicky či prostřednictvím emailu. 
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Výzkum trhu přiměřený našemu podnikání – jak jej provádět

Výzkum trhu musí být vždy přiměřený typu našeho podnikání, ale také velikosti a naším možnostem, ať již finanč-
ním nebo časovým. Musí také vycházet především z toho, že chceme našim zákazníkům rozumět a chceme, aby se 
k nám vraceli. Oblastí, kde můžeme hledat odpovědi na otázky o našem podnikání, je celá řada. Základní témata 
průzkumu trhu mohou být (rozšířeno dle Veber, Srpová a kol) například: 

• Charakteristika trhu, tj. jak je daný trh velký, a to z pohledu podnikatele/živnostníka, jaké je jeho uspořádání. 
Jaké je naše postavení na tomto trhu, jaký máme tržní podíl tam, kde nás to zajímá např. ve čtvrti, ve městě, v regi-
onu, jedná se o úplně nový trh- např. některé druhy služeb či technologií nebo je to trh tradiční např. pečivo. 

• Stav trhu, kdy hledáme odpovědi na otázky, zda produkty a služby, které nabízíme, vyhovují potřebám zákazníků, 
jaké mohou mít nové potřeby např. k potravinám budou potřebovat také denní tisk nebo terminál sázkové kancelá-
ře. Jde tu také o to, zda je podnikatel/živnostník něčím výjimečný např. tím, co nabízí, kde to nabízí, za jakou cenu, 
v jaké kvalitě a v jakém čase. 

• Jaký je potenciál jednotlivých odvětví (např. obchodního, pohostinství, služby), pokud existují bariéry vstupu do 
odvětví. Jaké jsou tyto jednotlivé překážky a jak se vytváří. 

• Jaké je na tom naše vlastní podnikání, tj. jaké jsou naše zdroje, můžeme zvýšit užitné vlastnosti a počet našich 
výrobků či služeb, má naše podnikání správnou formu (živnost nebo s.r.o.), jaké je naše vybavení a zázemí nebo 
jací jsou naši zaměstnanci či v případě individuálního podnikání jaké jsou naše vlastní síly. Otázkou může také být 
to, jestli je naše podnikání udržitelné i v delším časovém horizontu, zda máme nástupce a zda budujeme či nebu-
dujeme rodinné podnikání. 

• Dodavatelé, tj. kdo může být naším dodavatelem (jsou to velké nebo malé firmy), jak moc jsme na ně závislí, 
máme možnosti je jednoduše změnit, jaké jsou jejich cenové a dodací podmínky, nabízí novým zákazníkům to stej-
né co nám, pokud ano, jaké podmínky to jsou, co přesně nabízí naší konkurenci.

• Stávající zákazníci, tj. kdo jsou naši stávající zákazníci (jaké mají charakteristiky), co od nás očekávají (náš vkus 
a předpoklady se od těch jejich mohou velmi lišit). Jaké jsou jejich potřeby a požadavky, jak se budou měnit jejich 
přání do budoucna, jak se jejich přání mění v závislosti na některých okolnostech (den v týdnu, roční období), kde 
a jak způsobem nejraději nakupují, jak často nakupují. Pokud jsou nespokojeni, tak proč tomu tak je. Zda a do jaké 
míry nakupují u konkurence a proč tomu tak je, pokud jim můžeme stejné zboží nebo službu nabídnout i my.

• Kdo mohou být naši potenciální zákazníci, tj. kdo jsou z hlediska svých charakteristik, kde se nacházejí, jakou mají 
možnost nás dosáhnout, co od nás očekávají, jaké máme možnosti k tomu je získat, jaké jsou jejich zjevné či skryté 
potřeby, které bychom mohli my jako podnikatelé/živnostníci uspokojit.

• Distribuční cesty, tj. jaké způsoby distribuce využíváme a jaké máme další možnosti využití, jak moc je pro nás 
efektivní využívat zprostředkovatele nebo zda jsme schopni a ochotni dodávat také přes internet. 

• Metody komunikace, tj. jakým způsobem komunikujeme se svými zákazníky, jaké způsoby jsou pro našeho zá-
kazníka nejpřijatelnější (telefon, pošta, email). Jakým způsobem podporujeme náš prodej. Jsme přítomni v médi-
ích, jsme viděni na internetu, jsme známí v naší komunitě, obci nebo čtvrti. Jaké máme možnosti a potřeby marke-
tingové komunikace.

• Finance, tj. jakou máme strukturu nákladů, jaké máme jednotlivé typy nákladů, jak se naše náklady vyvíjí v čase, 
jaké jsou naše náklady v porovnání s konkurencí, máme v pořádku daňovou evidenci, či daňové přiznání, vedeme 
řádně ostatní agendy.

Jiné členění nabízí citace Sirgio Zymana, bývalého marketingového ředitele firmy Coca-Cola na serveru podnikatel.
cz, kdy nabízí členění na:

• Velikost trhu a tržního podílu

• Potřeba produktu nebo služby

• Testování konceptů a produktů

• Spotřebitelské chování
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• Spokojenost zákazníků a loajalitu (jejich ochotu se k nám vracet)

• Brand Image study (výzkum povědomosti o značce a její vnímání zákazníky) 

• Pre a post testy reklamy a marketingové komunikace

• Mystery shopping (pozorování různých aspektů podnikání, například kvality prodeje pomocí nakupování s utaje-
nou identitou, kdy prodávající neví, že je předmětem pozorování). 

Příklad z projektového záměru:

V tomto podnikatelském záměru spatřujeme velkou příležitost, v Praze neexistuje zatím žád-
ný podobně zaměřený podnik, a tudíž není uspokojeno velké množství potenciálních zákaz-
níků. Našimi zákazníky budou zejména lidé hledající kvalitní a čerstvé výrobky, ale také lidé 
s bezlepkovou dietou.  Originalita našich receptur nám zajistí stálé zákazníky. Kavárna bude 
bezalkoholová, o to však nabídne větší výběr z čajů, domácích limonád a koktejlů, což přitáhne 
zejména maminek s dětmi. Chtěli bychom oslovit lidi, dávající přednost zdravému životnímu 
stylu, hledající kvalitu a zejména originální chuť a neméně i vzhled výrobků. Cílovou skupinou 
by měli být i cizinci, žijící v Čechách, kterým chybí síť prodejen typu Dunkin donuts.

(oblast podnikání: potravinářská výroba a prodej)

 nebo 

Praha, ale jsme schopny dojíždět… 

(oblast podnikání: Personální poradenství, management lidských zdrojů)

Segmentace trhu

Pojem segmentace (členění neboli dělení trhu) se objevuje jak ve spojení s výzkumem trhu, tak i ve spojení s mar-
ketingem. Zjednodušeně podle Zamazalové a kol. 2010 lze segmentaci trhu vysvětlit jako proces, který nachází 
takovou skupinu zákazníků, kteří splňují dvě základní podmínky. První podmínkou je to, že zákazníci jsou si uvnitř 
jedné vytvořené skupiny (segmentu), na daném trhu co nejvíce podobní svými tržními projevy. Druhou podmínkou 
je to, že skupiny (segmenty) se navzájem co nejvíce liší, v tomto případě tedy nejde o nalezení jakékoliv podobnos-
ti, ale podobnosti v kupním chování v dané oblasti. Například stejně staří lidé mohou mít velmi odlišné charakte-
ristiky, a to i když patří do stejné věkové kategorie. 

Prakticky žádná firma se nezaměřuje na úplně všechny skupiny na trhu, tj. segmentuje své zákazníky, ať již vědomě 
či nevědomě. Proces vymezení daného trhu je (dle Zamazalová a kol. 2010) následující:

a) vymezení daného trhu, 

b) postižení významných kritérií, 

c) odkrytí segmentů, 

d) rozvoj profilu segmentu. 
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Segmentační kritéria při segmentaci spotřebitelských trhů (Zamazalová a kol., 2010 upraveno) 
Kritéria tržních projevů Vysvětlující charakteristiky

Příčinná Užití Tradiční Psychografická
Očekávaná hodnota Uživatelský status Demografická Pozice ve společnosti 
Vnímaná hodnota Míra užití Etnografická Životní styl
Příležitost Loajalita Fyziologická Osobnost 
Postoje, preference Difúzní proces Geografická

Způsob užití 

Zdroj: Zamazalová a kol. 2010.

Z tabulky je jasně patrné, že kritérií může být celá řada. Zejména v živnostenském podnikání nebudou pravděpo-
dobně všechna využita, jelikož nejsou všechna kritéria stejně užitečná. 

Segmentace trhu může probíhat buď jako systematická činnost nebo jako činnost intuitivní, která vychází z našich 
životních a také podnikatelských zkušeností. Je třeba být výrazně opatrný, protože pohled podnikatele/živnostníka 
se může od pohledu zákazníků lišit, což může být spojeno s finanční ztrátou v důsledku neprodaného zboží/služby 
nebo naopak nevyužité příležitosti prodat více. 

Výběrem z projektových záměrů:

 Žena ve věku 30-50 let (velkou skupinu tvoří maminky s dětmi), se středoškolským nebo vyso-
koškolským vzděláním, spíše z měst, s průměrnými nebo vyššími příjmy.

oblast podnikání: 

nebo

• lidé pořizující si nový byt či RD

• lidé chtějící změnit/vyladit svůj stávající interiér

• lidé chtějící zharmonizovat své bydlení pryncipy feng shui 

• lidé prodávající/pronajímající svůj byt/RD (home staging)

(oblast podnikání: bytový design)

nebo 

• Rodiny s dětmi, především s malými dětmi

• Češi

• U anglických dopolední (neboli skupinového hlídání) též expati 

• Lidé z Prahy a okolí (hlavně P1, 2 a 5)

• Střední a vyšší střední třída

• Zejména přetížené a ambiciózní maminky dvouletých a tříletých dětí

(oblast podnikání: péče o předškolní děti)

Průzkumy trhu (existující) a práce s nimi 

Na internetu, odborných nebo spotřebitelských časopisech nebo dokonce i v denním tisku se často setkáváme 
s různými výsledky průzkumu trhu. Výsledky těchto průzkumů nám mohou být samozřejmě užitečné v našem 
vlastním podnikaní. Např. pokud některý výrobek výrazně uspěje v hodnocení časopisu D TEST, který je velice 
oblíbený mezi spotřebiteli, je určitá pravděpodobnost, že jej budou zákazníci poptávat ve zvýšené míře. Pokud je 
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zřejmé, že tzv. „alkopops“ (mixy piva a ovocných limonád) jsou mezi zákazníky oblíbené a přivádí k pití piva i novou 
cílovou skupiny, můžeme je zkusit zařadit do našeho sortimentu. V případě, že se služba, kterou poskytujeme, sta-
ne u zákazníků oblíbenější, měli bychom se připravit na zvýšenou poptávku. 

Vždy bychom měli zvážit, s jakým cílem byl publikovaný výzkum prováděn, kdo byli jeho původní čtenáři a příjem-
ci a jaká kritéria byla pro toto hodnocení použita. Např. časopis D TEST provádí kompozitní hodnocení (hodnotí 
mnoho nesouměřitelných parametrů sice odděleně, ale nakonec vždy udává celkové hodnocení, kdy často má vy-
soký podíl na výsledné známce např. kvalita návodu, což některé spotřebitele nezajímá, stejně jako např. vztah ke 
spotřebě energie, kdy raději volí například nižší energetickou třídu s tím, že cenový rozdíl u vyšší třídy pro ně není 
dostatečným zdůvodněním. Platí také, že vysoká cena není vždy zárukou kvality. 

Zatímco nabízené zboží může být stejné v mnoha provozovnách, nabízené služby se ve většině případů odlišují. 
Překvapivě odlišné výsledky můžeme najít v účetnictví nebo právní poradenství. Záleží také na konkrétních situa-
cích, podmínkách nebo i náladě hodnotícího.  Fenoménem posledních několika let jsou hodnocení v různých inter-
netových fórech, poradnách, a také na různých sociálních sítích. 

Zde je vždy třeba v hodnocení určitá opatrnost, protože může být hodnocení i subjektivní, na druhou stranu i ta-
kové hodnocení vytváří určitý obraz o situaci na trhu. Využívání internetu již dávno není doménou mladých lidí, 
dnes využívají možnosti internetu doslova všechny generace, a to včetně seniorů. I pro lidi, kteří věkem dosahují na 
důchod, je internet a informační technologie již naprostou samozřejmostí a využívají je v mnoha ohledech. I díky 
tomu od nich můžeme získat důležité informace také touto dnes již tradiční cestou. 

Vlastní průzkum trhu

V případě, že chceme provádět výzkum trhu sami, jak již bylo uvedeno výše, máme dvě možnosti. Výzkum prove-
deme sami, což přináší určité výhody nebo jej zadáme nějaké firmě, která se tím přímo zabývá, což může předsta-
vovat výrazný výdaj, bez okamžité návratnosti. Určitou nevýhodou postupu, kdy si výzkum tvoříme sami, je fakt, 
že jej, ať chceme nebo ne ovlivníme. Chyba, které se velmi často nevyhneme, je ta, že sebe a své podnikání vidíme 
v lepším světle než je a nemáme nad sebou nadhled. Na druhou stranu výzkum, který provádí někdo jiný (firma) je 
profesionálnější a informace, které získáme, mohou být v určitém smyslu objektivnější a nezaujaté. Než začneme 
se samotným výzkumem, je třeba si položit několik otázek. Co chceme vědět, koho se na to chceme zeptat a další 
a další otázky. Chyby či úspěch tak můžeme ovlivnit ještě dříve, než se pustíme do samotného sběru dat.  

Jestliže nemáme prostředky na to investovat do průzkumu trhu ve spolupráci s některou ze specializovaných spo-
lečností je pro nás východiskem spolupráce s našimi stávajícími zákazníky. Můžeme se jich zeptat např. neformálně 
při návštěvě naší provozovny. Začít také můžeme na internetu nebo sociálních sítích. 

Vyhodnocení získaných informací pro podnikání

Po ukončení výzkumu získáváme zpravidla data v určité podobě, která sama o sobě příliš mnoho neříkají, proto je 
v tomto případě interpretace velice důležitá. Pojďme si říci, že sklenka vody může být poloprázdná nebo i polopl-
ná, na druhou stranu není možné podnikat stylem, „neříkám tak ani tak a na tom trvám“. Výsledky by měly dávat 
určitý význam, který by neměl být založen jenom na dojmu, ale určitém více než objektivním hodnocení nebo úva-
ze nad zpracovanými daty. Výsledky šetření nikdy nejsou vyčerpávající a nemohou postihnout to, jak se zákazníci 
rozhodnou a jak my to můžeme změnit. Na druhou stranu ovšem platí také „komu není rady, tomu není pomoci“. 
Interpretace výsledků pro nás nemusí být vždy příjemná a může vést i třeba k ukončení našeho podnikání nebo 
jeho zcela jiné orientaci (jistě chodíme všichni kolem prostor, kde je například už čtvrtý nebo pátý druh prodejny 
během několika let). 

Příklady praxe podnikatelských záměrů – průzkum trhu

• Všechny zpracované a prezentované návrhy vycházely z určitého průzkumu trhu, a to minimálně ve smyslu reali-
zovatelnosti, ale také odhadu počtu a kupní síly zákazníků. Všechny záměry nabízí také segmentaci trhu. 

• Pokud by bylo možné záměrům něco vytknout, pak je to často relativně obecné vymezení potenciálních zákaz-
níků, stejně jako obecný odhad užitečnosti služby z hlediska zákazníků. Velká část projektů byla zvažována jako 
lokální nebo regionální. Pouze jednotlivé záměry se zaměřili na celou Českou republiku a zahraničí. 

• V rámci průzkumu trhu využívají podnikatelské záměry především veřejně dostupná data, která byla kombinová-
na zjišťováním konkrétních údajů například telefonicky nebo písemně. Nejčastějším zdrojem informací byl internet 
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a sociální sítě.

• Některé podnikatelské záměry realizovaly také předběžná šetření zájmu o daný výrobek nebo službu. 

• Lišila se také propracovanost záměrů. Některé záměry jsou v oblasti průzkumu trhu detailně propracované, jiné 
vycházejí prozatím z obecných podkladů.

• O úspěšnosti podnikatelských záměrů rozhoduje trh. Několik podnikatelských záměrů bylo již realizováno  
a jejich kvalitu je tak možné empiricky ověřit. 

• Předchozí zkušenost z působení v multinacionálních korporacích mělo pozitivní vliv na kvalitu předloženého (re-
alizovaného) podnikatelského záměru. 
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Zdroje informací 

http://finance.idnes.cz/udelejte-si-pruzkum-trhu-0hn-/podnikani.aspx?c=A070102_140846_firmy_rady_vra 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/prispevky/zvysovani_konkurence/Koprla_Miro-
slav__1185_.pdf 

https://www.centrumvz.cz/index.php?m=download&h=file&a=download&idv=4580 

http://www.podnikatel.cz/clanky/analyza-trhu-neni-luxus-ale-vychozi-bod-kazdeho-podnikani/  

http://3pol.cz/514-co-je-vyzkum-trhu 

Úkoly

• Zpracujte výzkum pro svůj podnikatelský záměr. 

• Pokuste se vytvořit otázky do dotazníků, kterými byste zjistili, zda jsou potenciální zákazníci ochotni váš výrobek 
nebo službu koupit?

• Najděte ohlasy na internetu nebo na sociálních sítích na zboží nebo službu, kterou hodláte nabízet svým poten-
cionálním zákazníkům.

• Najděte alespoň jeden zveřejněný průzkum, který se týká předmětu vašeho podnikání nebo mu je podobný. Je 
něco, co z něho pro vaše podnikání vyplývá? 

Témata k zamyšlení

• Je možné, že by negativní zjištění v rámci průzkumu trhu vás vedlo k opuštění vašeho podnikatelského záměru?

• Jak byste se zachovali, jestliže by z průzkumu trhu vyplynulo, že o vaše výrobky nebo služby je výrazně vyšší zá-
jem, než jste schopni v dané chvíli pokrýt nebo naopak nižší? 
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Co je to podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr nebo jej také nazýváme podnikatelský plán, je písemný dokument, který obsahuje informace 
o tom, kdo jako podnikatelé jsme a jaký je cíl našeho podnikání v horizontu několika let. Tento dokument má určitou 
ustálenou strukturu i rozsah, ačkoliv v praxi existuje celá řada doporučení, která se navzájem odlišují. Podnikatelský 
záměr může mít jak podobu několika rukou psaných poznámek v diáři nebo to může být patnáct až dvacet stran 
textu nebo to také může být dokument v rozsahu sto a více stran. Vždy je třeba, abychom vycházeli z předmětu 
a rozsahu našeho podnikaní. Pro živnostenské podnikání např. ve službách není nutné zpracovávat sto stran textu, 
ale na druhou stranu není zase správné tuto činnost opomenout. Podnikatelský záměr budou pravděpodobně číst 
různé osoby, např. lidé, kteří uvažují o tom, že by se mohli stát společníky v našem podnikání (pokud takové společ-
níky hledáme), investoři, např. banky, dále poskytovatelé dotací na úrovni státu, kraje nebo obce. Nejdůležitějšími 
čtenáři podnikatelského záměru jsme ovšem my, a to jako OSVČ, živnostníci či podnikatelé. 

Podnikatelský záměr se zpracovává na úplném začátku podnikání, kdy se jedná o určitou rozvahu. Zpracovává se 
také v situaci, kdy chceme naše podnikaní nějakým způsobem posunout jinam, věnovat se něčemu novému nebo 
rozšířit naše podnikání. Můžeme jej zpracovávat i v případě, že jsme cíle, které jsme si stanovili, již splnili a hledáme 
a ujasňujeme si cíle nové. Podnikatelský záměr nám pomáhá sladit naše představy s realitou. Říká se, že papír sne-
se všechno, ale zase na druhou stranu není nutné připravovat o čas sebe nebo případné čtenáře. Pro jeho alespoň 
částečný úspěch, není třeba mimo našich běžných komunikačních schopností žádných „kupeckých“ počtů.

Ještě než se začneme zabývat samotným záměrem, jeho typy a strukturou je vhodné si připomenout naši spole-
čenskou odpovědnost jak v rámci živnostenského podnikání, tak i v rámci obchodních firem. Plán je samozřejmě 
plán, nicméně okřídlené „slibem neurazíš“ již dávno neplatí ani mezi podnikateli a dokonce je málo situací ve 
slušném podnikání, kdy lze urazit zákazníka více než slibem, který není splněn. Podnikatelský plán a obecně pod-
nikání by mělo být sice sebevědomé a ambiciózní, ale také dosažitelné a reálné – sliby, které dáváme, bychom 
měli umět splnit. Všichni se hodnotí často lépe, než odpovídá skutečnosti, což je samozřejmě přirozené. Při psaní 
podnikatelské záměru bychom neměli lhát sobě ani těm (mimo nás), kterým je tento dokument primárně určen. 
Samozřejmě nemůžeme předvídat všechna nebezpečí a překážky, která nás v rámci podnikaní mohou překvapit,  
ať jsou to situace v ekonomice, které můžeme ovlivnit sami jen stěží nebo zásahy vyšší moci (např. počasí). Férovost 
k sobě samému, reálný odhad našich možností a úcta k ostatním ve formě vyvarování se lži a nepravdy by měla být 
základním přístupem, který používáme jak v podnikatelském záměru, tak i v reálném podnikání.

Obsah a přesný rozsah podnikatelského plánu

Velice zjednodušeně lze říci, že by vše mělo začít našim hlavním heslem, tedy určitou vizí či opravdu základním 
cílem našeho budoucího podnikaní. Není třeba hned volit vzletná slova jako např. uživit se, zajistit rodinu, nebo 
poněkud sebestřednější zbohatnout, nebo být nejlepší či nejúspěšnější. Tohle vše může být základním a orientují-
cím cílem našeho podnikání. Tato slova nebo hesla nemusíme, ale můžeme po vzoru velkých nadnárodních firem 
vyhlašovat do světa, můžeme si to také nechat pro sebe a pouze se jím řídit ve svém podnikání. 

V rámci podnikatelského záměru nám mohou pomoci i reference, tedy výpovědi jiných lidí či institucí o tom,  
co umíme nebo čeho jsme schopni. Pokud již podnikáme, pak jsou těmito zdroji referencí pro nás naši zákazníci. 
Nesmíme zapomínat na to, že jak spokojení, tak i nespokojení zákazníci „hlasují nohama“, tedy jejich spokojenost 
nebo naopak nespokojenost poznáme zcela jasně tím, zda přichází opakovaně nebo již nepřijdou nikdy. 

Podnikatelský záměr či plán může mít více podob (viz např. Prokop 2005). Prvním typem je např. takzvaný roz-
hovor ve výtahu, kdy se většinou vyskytuje spíše jeho anglický či přesněji americký originál Elevator Pitch nebo 
Elevator Speech. Jde o velmi koncentrovanou prezentaci naší myšlenky, která pokrývá nejdůležitější otázky toho,  
co chceme dělat a není delší než jedna minuta. Některé zdroje dokonce uvádí délku pouze 20 vteřin. Jak má vypa-
dat tato opravdu krátká prezentace uvádí autor od autora poněkud odlišně. Nicméně během jedné minuty by měly 
zaznít zásadní informace o tom, o co se jedná, komu je to určené a proč vám věřit, že tomu tak je. Jakkoliv je tento 
pojem velice americký a pro podnikání tady u nás se nemusí příliš hodit, je to v zásadně dobrý způsob jak prezen-
tovat naše podnikání tj. učinit první důležitý krok pro budoucí prodej výrobku, služby, nápadu nebo naši pracovní 
kapacity. Cílem tohoto způsobu není tedy domluvit, ale vzbudit zájem o další informace. Ve své „vlasti“ v USA byl 
tento způsob používán především pro to, aby zaujali potencionálního investora nějakou novou myšlenkou. V našich 
podmínkách by mohl tento způsob být zajímavý pro upoutání pozornosti zákazníků k našim produktům a službám. 
Tento způsob není ani nezávaznou konverzací, ani vychloubáním. Jeho příprava nám ve většině případů pomůže 
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s tím, co je a co není pro naše podnikání důležité. 

Na co si dávat pozor a co naopak při sestavování tohoto druhu prezentace zdůrazňovat. 

Začátek, tedy první slova musí při sestavování tohoto rozhovoru být „silná“, Dá se také říci, že valná část úspěchu 
spočívá v tom, jak začnete a jestli ten, do vás poslouchá, bude mít zájem o více informací. Není nejlepší začít „ohra-
nou“ větou typu, mám pro vás skvělou nabídku, tu pro něj může mít kde kdo. Vaše prezentace musí být zajímavá, 
opravdová a velice realistická. Věty typu, jsme nejlepší firma ve městě, se nemusí vždy potkat s pochopením poslu-
chače. Z vaší prezentace musí být jasné, co vaše služba nebo produkt řeší a co přináší. Zásadní je především to, že 
byste měli znát toho, kdo je vašim posluchačem. Je jasné, že alkohol nemůžeme nabízet lidem mladším osmnácti 
let nebo naopak nemůžeme poslední model chytrého telefonu z našeho obchodu prodat osmdesátileté důchodky-
ni z vedlejšího vchodu. To že máte skvělý nápad je opravdu důležité, ale vaše prezentace by se měla zaměřit hlavně 
na to, co jste zač a jak jste schopni a ochotni vyřešit nějakou potřebu zákazníka, tj. zaměřit se na to co je důležité 
pro posluchače. Ačkoliv se snažíte co nejvíce upoutat pozornost posluchače, měla by mít prezentace spíše formu 
nenucené konverzace. Vždy myslete na váš konečný cíl, i přesto, že se jej pomocí minutové prezentace nemusíte 
dobrat. Především navažte kontakt, výtahový rozhovor je svým způsobem mluvená vizitka. Na konci se snažte 
podpořit posluchače v tom, aby vám věnoval pozornost i potom, co „vystoupí z výtahu“. Další poučka je snaha ne-
prodávat, ale spíše vyprávět a v daném formátu představit váš podnikatelský plán a zaměřit se raději na příběh než  
na prodej. V neposlední řadě se tímto způsobem může otevřít prostor pro další komunikaci – nezapomeňte na 
vizitku. 

Dalším typem podnikatelského záměru nebo plánu je souhrn. V angličtině se používá termín Executive summary, 
což je exekutivní souhrn. České publikum si však pod tímto pojmem asi příliš mnoho nepředstaví. Žijeme v době 
zkratek, a proto je souhrn často tím jediným, co čtenáře zaujme, či jsou ochotni si přečíst. Pokud čtenáře zaujme 
první stránka, pak je vysoká pravděpodobnost, že budeou číst dále, pokud ne, vaše mnohastránková práce může 
skončit neúspěchem. V tomto případě je forma stejně důležitá jako obsah. Jednostránkový souhrn by měl odpově-
dět na několik pro čtenáře zásadních otázek, a to: kdo jste, koho máte v podnikání kolem sebe, čeho jste již dosáhli 
a proč právě vy budete v konkurenci úspěšní; jaký je váš výrobek nebo služba, v čem je jedinečný a čím se liší; komu 
chcete vaše výrobky či služby prodávat, kdo jsou vaši zákazníci a jací jsou, jaký je jejich potenciál; jak přesvědčíte 
zákazníky, aby se rozhodli právě pro vás, jakým způsobem budete vaše podnikání případně rozvíjet. 

Plný podnikatelský záměr

Opět není jednoznačně vymezeno, jak by měl vypadat plný podnikatelský záměr. Bez ohledu na to, by tento záměr 
měl říkat, kdo jsem – co dělám, co nabízím (mohu nabídnout) a co potřebuji, abych toho dosáhl. V průběhu psaní 
si tyto otázky stále dokola opakujeme a text s nimi srovnáváme. Zaměřujeme se, stejně jako u předchozích mož-
ností především na srozumitelnost, nicméně zde máme více prostoru. U úplně nové firmy nebo nového podnikání 
nebude podnikatelský plán asi delší než přibližně pět až deset stran. Dávejte pozor na zabíhání do podružných de-
tailů, které více prostoru pro psaní umožňuje, stále se držte toho, že máte pouze výše zmiňovanou jednu minutu.  
Existuje spoustu příkladů a metodik jak plný podnikatelský plán vytvořit. 

Zpravidla začínáme souhrnem, který ovšem tvoříme až na úplném konci. Je poměrně nešťastné začít skvělým sou-
hrnem, který má drobou vadu a to, že není souhrnem ale našim přáním a nevyplývá z textu vašeho záměru. Měli 
bychom začít s vyjádřením našeho hesla nebo tím čeho chceme dosáhnout. Určitou společensky komunikovatel-
nou vizí, dále pak popisem našeho podnikání, jestli už jsme něčeho dosáhli, či máme potenciál něčeho dosáhnout, 
včetně popisu toho, že jsem na trhu noví. Dále pak popisujeme naše výrobky nebo služby (jedná se např. o potřeby 
budov, strojů, zařízení, energie, pracovníků, ale také kolik jsme schopni a ochotni vyrobit, jaké dodavatele máme 
nebo chceme mít, jak zajistíme logistiku), přikládáme realistický plán marketingových aktivit (jak budeme prodá-
vat, jaká bude naše cenová politika, jak budeme propagovat, jak budeme zajišťovat distribuci), analýzu konkuren-
ce (zde nezapomínejme, že již dávno si podnikatelé nekonkurují jen geograficky, ale také v prostředí internetu), 
analýza slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení, procesy, finanční plánování (podnikatelský rozpočet, tj. 
rozpočet zahajovacích výdajů, měsíčních výdajů, tok hotovosti, jinak také řečeno cashflow, zisky a ztráty), časový 
harmonogram a souhrn, který vždy zařazujeme na začátek textu. 

Svým způsobem specifický je podnikatelský plán podnikání, které ještě po právní a věcné stránce nevzniklo. Zde se 
většinou uvádí obchodní jméno v mnoha příručkách a to s poznámkou, že je třeba jej registrovat a opatřit ochran-
nými známkami nebo zaregistrovat si webovou doménu. Dalším údajem je zakladatel či zakladatelé podniku nebo 
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živnosti, datum založení společnosti (mnoho investorů a ještě více poskytovatelů dotací však žádá určitou historii), 
hlavní myšlenka našeho podnikání, která je realizovatelná za běžných okolností. Dále musíme vědět, kam chceme 
směřovat a proč podnikatelský plán vůbec zpracováváme. 

Zapomenout nesmíme ani na naše funkční kontaktní údaje. Je dobré, pokud již máme zřízenou e-mailovou adresu 
s názvem firmy, a také webové stránky firmy nebo pevnou linku. E-mailové adresy, které jsou vhodné pro běžnou 
osobní korespondenci, se stejně jako pouze číslo na mobilní telefon nemusí hodit, jelikož nevypadají pro účely 
podnikání zcela věrohodně. 

Zdroje pro zpracování podnikatelského plánu

Jak již bylo s určitou mírou konstatováno výše, pro zpracování podnikatelského plánu potřebujeme znát to, kdo 
jsme, co děláme, realistickou (což nevylučuje ambiciózní) představuje toho, čeho můžeme dosáhnout a znalosti zá-
kladních kupeckých počtů. Je třeba doplnit, že v dnešní době je pravděpodobně nezbytnou součástí podnikání také 
počítač a připojení na internet. Alespoň u většiny druhů podnikání si nelze zpracování plánu bez těchto prostředků 
vůbec představit. Na internetu můžeme najít (ne) překvapivě informace o sobě, tedy spíše to, jak nás internet více 
či méně bez naší kontroly prezentuje. Zbylé informace o našem podnikaní už musíme napsat my sami, nebo se 
můžeme s ohledem na autorská práva, inspirovat i jinde. Na internetu zcela určitě najdeme informace i o své kon-
kurenci, a to jak ve smyslu fyzických a právnických osob, které podnikají v oblasti našeho zájmu nebo našeho místa, 
ale také o tom, zda je myšlena či nápad, který máme tak jedinečný, jak očekáváme. Zde lze uvést, že naše myšlenky 
nebo výrobky a služby nemusí být nutně jedinečné, pokud je nenajdeme na první straně nějakého internetového 
vyhledavače, kde bohužel hledá informace velká skupina lidí. 

Některé společnosti nebo podpořené projekty nabízí určité šablony na to, jak podnikatelský plán napsat. Nezapo-
meňte ovšem na to, že se jedná opravdu o vzorové šablony a vaše podnikaní, asi nikdy vzorové nebude nebo spíš 
být nemělo. I čtenář, který bude číst větší množství podnikatelských záměrů možná více, než šablonu ocení určitou 
samostatnost či chcete-li originalitu ve zpracování. Nezapomínejme tedy, že vše, co je na internetu, nemusí být 
nutně ani správné, ani pravda. V tomto je silná, ale zároveň i slabá stránka internetu. 

Je také možné, že ten kdo je potenciálním čtenářem vašeho podnikatelského záměru má představu o určité struk-
tuře, kterou je pak třeba dodržet. Zajímavá se podrobněji např. o finanční stránku věci a originalita jej zajímá méně 
nebo naopak. 

Zcela logicky budeme na zpracování plánu potřebovat určitý čas a klid. Zatímco s ohledem na bezpečnost silničního 
provozu, lze plán rozmýšlet cestou např. v autě, v obchodě plném zákazníků nebo při několika hořících termínech 
zakázek to bude poněkud obtížnější. Cílem plánu je především získat pro naše podnikání nové investory, případně 
nové zákazníky, to znamená, že je mu třeba věnovat více než jen několik hodin práce. Je velice pravděpodobné, že 
váš první a desátý podnikatelský záměr se od sebe budou lišit, nicméně i ten první může, pokud je napsán věro-
hodně, může přispět k vámi zamyšlenému cíli. 

Využití podnikatelského plánu v podnikání

Podnikatelský záměr či plán má své místo především při začátku podnikaní, kdy si vlastně ujasňujeme to, kdo jsme, 
co nabízíme a zda tím někoho zaujmeme, pak je samozřejmě kratší a některé údaje např. o historii našeho podni-
kaní zde přirozeně chybí. Pro podnikatelský záměr je prostor také v průběhu našeho podnikání, kdy chceme naše 
podnikání změnit, rozšířit, utlumit nebo změnit a potřebujeme k tomu nejen rozvahu toho, jak si představujeme 
budoucnost, ale také finanční prostředky. 

Získání finančních prostředků je i přes všechny poučky, že si plán vytváříme především pro sebe, velmi význam-
ným důvodem toho, proč je plán zpracováván. Podnikatelský záměr pak zpracováváme pod určitým tlakem, ale 
neměli bychom jej tomuto faktu přizpůsobovat např. nad rámec požadavků potenciálního investora a už vůbec ne,  
že budeme uvádět údaje, které nejsou pravdivé nebo jejichž pravdivost nemůže zcela garantovat. Velmi často se 
zde uvádí odhady některých finančních veličin, například návratnost investice nebo očekávané výnosy. 
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Příklad struktury podnikatelského plánu

• Úvodní stránka – uvedení faktu, že se jedná o podnikatelský plán, logo společnosti, datum vzniku.

• Představení společnosti – pokud společnost existuje, pak základní identifikační údaje, pokud ne, pak záměr for-
my, sídla apod. 

• Souhrn – je zpracován úplně nakonec a je v rozsahu 1 strany, poskytuje nejdůležitější informace o celém záměru.

• Vlastnická struktura firmy (kdo je vlastníkem, je jeden nebo je jich více, jaké jsou jejich podíly).

• Popisné informace o podniku (základní čísla).

• Mezera na trhu, kterou chceme zaplnit, jaká příležitost se nabízí.

• Představení výrobků či služeb, které chceme nabízet.

• Jakým způsobem máme zajištěnou logistiku, kde budeme nakupovat, jak je daná produkce náročná na vstupy 
(prostor, materiál, čas).

• Jak a kde si stojíme na trhu, jaké jsou konkurenční produkty, kdo je nabízí. 

• Centová tvorba a s tím spojená marketingová komunikace.

• Tým, či jednotlivec, který se na řešení podílí.

• Finanční plán

• Analýza rizik a jejich závažnost ve vztahu k našemu podnikatelskému plánu

• Přílohy …
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Zdroje informací 

České internetové odkazy (výběr):

http://www.napadroku.cz/radce/jak-sepsat-podnikatelsky-plan/

Doporučujeme: http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz.pdf 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikatelsky-plan-a-strategie-23349.html#! 

http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/

http://www.jobs.cz/poradna/15-kroku-jak-sepsat-podnikatelsky-plan/ 

Doporučujeme: 

http://www.csas.cz/static_internet/cs/Obchodni_informace-Produkty/Ostatni_produkty_a_sluzby/Podnikate-
le_a_male_firmy/Prilohy/podnikatelsky_plan_krok_za_krokem_web.pdf 

http://www.cvca.cz/files/BusPlan_Cookbook.pdf 

Zahraniční internetové odkazy v angličtině (výběr):

http://www.business.vic.gov.au/setting-up-a-business/how-to-start-a-business/write-a-business-plan 

http://www.forbes.com/sites/nextavenue/2013/02/04/the-perfect-elevator-pitch-to-land-a-job/

http://lerablog.org/business/how-to-write-a-business-plan-heres-a-method-that-doesnt-actually-suck/  

http://www.inc.com/guides/start_biz/20660.html 

Úkoly 

• Zpracujte krátký elevator pitch, který vzbudí zájem potenciálního investora nebo potencionálního zákazníka.

• Zkuste vytvořit podnikatelský plán na 5 - 10 stran, který bude postihovat vaše podnikatelské plány.

• Zpracujte svůj vlastní souhrn z podnikatelského plánu vaší kolegyně nebo kolegy.

• Proveďte zhodnocení svého vlastního podnikatelského záměru z pohledu investora.

• Zhodnoťte plán vaší kolegyně nebo vašeho kolegy. 

K zamyšlení

• Jaké jsou základní „mission statement“ (vize či poslání), když jsou prezentovány u firem např. Volkswagen – Das 
Auto (Volkswagen – To auto), Škoda – Simply clever (jednoduše chytré), Pražská energetika – jsme energií tohoto 
města, České dráhy – váš osobní dopravce. 

• Proč se některé firmy a produkty prosadily i bez skvělých podnikatelských plánu a jiným se to ještě nepodařilo? 
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SRPOVÁ, J. a kol. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Gra-
da, 2010. ISBN  978-80-247-3339-5. Náhled dostupný z http://books.google.cz/books?id=V8AF1xLPekMC&p-
g=PA16&dq=podnikatelsk%C3%BD+pl%C3%A1n&hl=cs&sa=X&ei=dm2lU56HL6ef7Ab_vYDIBw&redir_esc=y#v=o-

nepage&q=podnikatelsk%C3%BD%20pl%C3%A1n&f=false

Příklad podnikatelského záměru
V následujícím textu naleznete zhodnocení podnikatelského plánu jedné z absolventek. Jedná se o firmu, která 
plánuje poskytovat zdravé stravování, zejména zaměstnancům nadnárodních korporací, kteří nemají příliš mož-
ností ani času se zdravě stravovat. 

Motivace a důvody k zahájení podnikání

Autorka tohoto podnikatelského záměru vyrůstala ve Francii, kde získala vztah k dobrému jídlu, který si přivezla  
do Čech společně s francouzským manželem. Společně tak rádi zkouší nové recepty a hostí své přátele.

Chtěla by svým bývalým kolegům a všem pracovně vytíženým lidem zprostředkovat možnost lepšího stravování. 
Ráda by skloubila svůj sen, kterým je podnikání v oblasti cateringu s aktuálními problémy a potřebami, které vidí 
na českém trhu a zlepšila tak kvalitu stravování zaměstnanců.

Již delší dobu zvažovala změnu své pracovní dráhy, tj. odejít z manažerské pozice v mezinárodních korporacích  
a založit svou vlastní firmu. 

Podobně jako většina začínajících podnikatelek našla vhodnou dobu právě na rodičovské dovolené, kdy ženy ob-
vykle mění svůj žebříček hodnot, rodina a dítě/ děti bývají na předních místech a přemýšlejí, jak rodinu co nejvhod-
něji skloubit s pracovními povinnostmi a časem stráveným v práci. 

Výhody, nevýhody podnikatelského záměru

Mezi výhody tohoto podnikatelského záměru lze zařadit dobrou znalost cílové skupiny, tj. firemního prostředí, pra-
covních návyků potenciálních klientů a nedostatek jejich času na stravování. Zároveň autorka vychází z nedostatku 
konkurenčních nabídek zdravého typu stravování pro zaměstnance velkých korporací, vychází tedy z prostoru na 
trhu, který se jí nabízí. 

Mezi výhody jistě můžeme počítat také stále rostoucí zájem o zdravý životní styl včetně zdravého stravování, kdy 
lidé čím dál častěji přemýšlejí o skladbě svého jídelníčku, a jsou také ochotni za zdravé produkty zaplatit vyšší cenu. 

Zároveň vidím velkou motivaci ve skutečnosti, že vaření, resp. zdravé recepty a nové trendy v gastronomii jsou 
jejím velkým koníčkem. Považuji za ideální, pokud se nám podaří pracovat/ podnikat v oboru, který nás baví  
a je naší vášní. 

Za nevýhodu považuji nedostatek profesních zkušeností z prostředí gastronomie. Zkušenosti však může vykom-
penzovat spoluprací se zkušenými kolegy, resp. možnost najmout si zkušené zaměstnance, příp. se snažit navázat 
dobré vztahy v oboru s firmami, které již v oboru působí a čerpat z jejich zkušeností. Autorka zároveň již absolvova-
la kurz Zdravé výživy a je certifikovanou výživovou poradkyní, což jí v oboru může zvýšit nedostatečnou kvalifikaci. 

Sladění podnikatelské činnosti s rodinným životem, personální plán a dodavatelé

Podobně jako většina maminek malých dětí bude také autorka tohoto záměru postupně zjišťovat, kolik času bude 
na rozjezd firmy a samotné fungování a realizaci zakázek potřebovat a zejména jak sladit vysoké časové nároky spo-
jené s podnikáním s péčí o rodinu a malou dcerku. Z praktické zkušenosti s prvními zakázkami v oblasti cateringu 
již ví, že přípravě vždy čerstvého občerstvení musí věnovat dostatek času obvykle večer před akcí, příp. v brzkých 
ranních hodinách. To bývá ale obvykle čas, který chce strávit s malou dcerkou a ráno zajistit její odvoz do mateřské 
školy. 

Z výše uvedeného a předpokladu rostoucího počtu zakázek proto doporučuji vytvořit pracovní tým složený ze zku-
šených kuchařů/kuchařek, poradce na zdravé stravování, a také člověka se zkušenostmi z provozu a přípravy jídel, 
zejména z hlediska hygienických norem apod. 

V případě zakladatelky firmy pak doporučuji jasné vymezení pracovních povinností a zodpovědností včetně na-
stavení pracovní doby. Práci po večerech se jistě začínající podnikatelka nevyhne, nicméně doporučuji jasně si  
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na tuto dobu vymezit typy činností a to jednoduššího charakteru jako je zodpovídání emailů, zpracování nabídek, 
apod. Zároveň doporučuji stanovit si činnosti, které bude podnikatelka outsourcovat z externích zdrojů. 

Autorka již v době představení podnikatelského záměru začala sestavovat tým spolupracovníků, resp. personální 
zajištění a vymezila si také svou pracovní náplň a zodpovědnosti.

Zakladatelka firmy - obchod a marketing 

Hlavní pracovní náplň a zodpovědnosti: 

• řízení obchodních míst a vyhledávání nových POS s potenciálem 

• kontinuální analýza trhu, konkurence a úprava konceptu firmy 

• cenová politika  

• marketingový mix firmy (online marketing, PR, promotion, podpora prodeje, eventy) 

• řízení vztahu se zákazníky (loajalitní programy), akvizice a retence klientů 

• měření spokojenosti zákazníků a získávání zpětné vazby pro stálé zlepšování 

Spolupracovnice- nutriční terapeutka 

Hlavní pracovní náplň a zodpovědnosti: 

• návrh sortimentu a tvorba receptů (produktové inovace sortimentu Deliss) 

• výživové poradenství pro klienty 

• blog na webu firmy 

Externí spolupracovníci 

• finance - spolupráce s externí účetní a daňovým poradcem 

• právní záležitosti - spolupráce s externím právníkem 

• ochutnávky, eventy – hostesky ze studentských agentur 

• operations – balení, dovoz a odvoz jídla bude zatím zajišťovat dodavatel jídla 

• servis automatických kiosků bude zajišťovat dodavatel automatů

V naplánovaném personálním plánu však chybí pracovníci na realizaci a přípravu samotných jídel. Autorka v rozbě-
hu projektu zřejmě předpokládá přípravu vlastními silami, příp. za pomoci další kolegyně-maminky, ale vzhledem 
k velkému počtu povinností souvisejících s fungováním firmy, marketingem a péčí o klienty, nelze tuto variantu 
považovat za dlouhodobě udržitelnou. 

Dodavatelé

Autorka analyzovala možnosti zřízení vlastní provozovny (kuchyně), ve které by realizovala výrobu sortimentu firmy 
a nebo outsoursing této produkce. Vzhledem k velké počáteční investici se pro počáteční fázi projektu rozhodla 
využívat externí dodavatele.

Na základě sestavení kritérií pro výběr vhodných obchodních partnerů tak, aby splňovali všechny potřebné para-
metry pro koncept firmy, vytvořila databázi potencionálních dodavatelů. Zrealizovala výběrové řízení včetně ochut-
návek a vybrala čtyři hlavní dodavatele sortimentu firmy, se kterými v současné době jedná ohledně podmínek 
možné spolupráce. 

Popis produktu, definice konkurenční výhody 

Při vstupu na trh je důležité nabídnout zákazníkovi „něco navíc“. V případě tohoto projektu autorka klade velký 
důraz na kvalitu a celý sortiment firmy splňuje pět hlavních benefitů, které shrnuje pod pojmem SMART food.
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Seasonal 

Dbám na čerstvost a kvalitu všech používaných ingrediencí. Upřednostňuji sezónní plodiny. Využívám pouze osvěd-
čené dodavatele, pokud možno české farmáře. 

Modern 

Koncept firmy nabízí novou moderní formu stravování, která se odráží v inovativním sortimentu jídel, unikátní dis-
tribuci, komunikaci i v doplňkových službách.

Appetizing 

Kladu velký důraz na chuť všech pokrmů. Používám kvalitní suroviny, ze kterých inovativními kombinacemi a šetr-
nou přípravou podle speciálně vyvinutých receptů vytvořím kulinářskou specialitu. Naši nabídku neustále obmě-
ňuji a doplňuji, abych měla věrné zákazníky, kteří si mají každý den z čeho vybírat. 

Racional 

Spolu s nutriční terapeutkou jsem pečlivě propracovala systém menu tak, aby bylo pestré, obsahovalo vyvážený 
poměr živin, vysoký obsah vitamínů a vlákniny. Jeho pravidelná konzumace tak zaručí pozitivní dopad na zdraví  
a kondici klientů. 

Timely 

Uvědomuji si časové vytížení klientů a reaguji na jejich potřeby tak, aby měli pomocí naší firmy zajištěné kvalitní 
občerstvení kdykoliv během dne, doslova za pár minut. 

Slogan firmy (marketingový claim) zní „SMART food – feel good“.

Cílem autorky projektu je mít dlouhodobě spokojené, zdravé klienty a vytvořit proaktivní komunitu zákazníků, se 
kterými bude ve stálém kontaktu - chce s nimi sdílet tipy ohledně zdravého životního stylu, zajímavé recepty a rady 
jak si zlepšit kondici a nabízet také individuální výživové poradenství. V současné době již provozuje svou stránku 
na sociální síti, kde tento cíl aktivně podporuje. 

Definice zákazníka, marketingová persona

Cílovou skupinou pro podnikatelský záměr jsou primárně ženy ve věku 25 – 40 let, VŠ vzdělání, se středním až 
vyšším příjmem, zaměstnanci velkých firem pracující v business centrech, hlavní jejich charakteristikou je velké 
pracovní vytížení a zájem o zdraví životní styl.

Pro reálné přiblížení a poznání potřeb svých cílových zákaznic autorka použila velmi vhodně tzv. marketingovou 
personu. Poznáním velmi detailních potřeb a životního stylu marketingové persony, jaké hodnoty vyznávají, kam 
rádi chodí nebo jak chtějí působit na své okolí, pak může lépe cílit a získat tak pozornost a zájem potenciálních 
klientek/klientů o své produkty. 

Persona - Eva Uspěchaná

• vdaná, matka čtyřletého syna 

• projektová manažerka v bance, její manžel je IT manager v pojišťovně 

• čistý příjem domácnosti: 60 000 Kč 

• rodina žije v řadovém domku v jedné ze satelitních oblastí na východ od Prahy 

• oba partneři jsou velmi pracovně vytížení, přijíždějí z práce pozdě večer 

• Eva má vysoký tlak a časté migrény, kvůli stresu v práci 

• typický denní jídelníček Evy: nesnídá, aby byla dřív v práci, mohla odejít už v 18h a stihla vyzvednout syna ve 
školce, přes den vypije cca 4 černé kávy, oběd sní ve spěchu ve firemní jídelně, kde vaří klasickou českou kuchy-
ni (knedlíky s omáčkou atd.), večeři připraví z polotovaru (pizzu, chleba s uzeninami atd.), má často pocit hladu  
a zahání ho čokoládou 

• uvědomuje si, že její jídelníček není optimální a potřebovala by, aby jí někdo strčil nějaké zdravé jídlo „přímo 



23

pod nos“, aby nemusela přemýšlet co, kdy a jak by bylo dobré sníst, tak aby její strava byla za celý týden vyvážená

Doporučení

Doporučuji vytipování několika různých marketingových person s různými charakteristikami, na základě kterých 
bude firma směřovat různé marketingové strategie. 

Hlavní zdroj informací představují stávající zákazníci, několik má již i tato firma k využití. Nejjednodušší je zeptat 
se přímo jich, což ale celá řada drobných podnikatelů vůbec nevyužívá. Nejčastěji je za tím ostych nebo obava, 
že by otázky mohly klienty obtěžovat. Naopak lze však tyto dotazy využít k navázání osobního kontaktu s klienty  
a zdůraznění zájmu o jejich názor na produkt/ službu. Zejména denní kontakt se zákazníky nabízí k cíleným otázkám 
celou řadu příležitostí, a to jak osobně, tak po telefonu.

V případě začínající firmy pak doporučuji ptát se lidí, o kterých si myslíte, že by Vaše zboží a služby kupovat mohli 
– v případě tohoto podnikatelského záměru doporučuji zvolit formu ochutnávek, různých gastronomických festiva-
lů a akcí, apod., kde má autorka možnost potkat velké množství lidí z různých oblastí a získat tak bohatou zpětnou 
vazbu na své produkty. 

Analýza trhu, konkurence

Autorka projektu zrealizovala průzkum trhu v uvažovaných lokalitách působení firmy a definovala 4 hlavní typy 
konkurence: 

1. firemní jídelny (např. Eurest, Sodexo, Food garden) 

2. různé fast foody (asijské, české hotovky, „pizzerie“ atd.) 

3. donáškové služby restaurací a elektronické portály (např. Dáme jídlo, Jídlo teď) 

4. krabičkové diety (např. Ježkovy krabičky, Dieta v krabičce atd.) 

Substitutem může být kvalitní jídlo, které si klient připraví sám doma a na pracovišti případně ohřeje. Z průzkumu 
autorky však vyplynulo, že cílová skupina většinou nemá čas vařit si doma jídlo na druhý den a nechce se obtěžovat 
s transportem pokrmů do práce.

Otestovala tyto konkurenty a pomocí kvalitativního průzkumu cílové skupiny (individualizovaných rozhovorů) zma-
povala hlavní výhody i nevýhody konkurence. Na základě nich definovala 5 hlavních benefitů v podobě SMART 
food (viz kapitola Popis produktu, konkurenční výhoda) a unikátní distribuční model ve formě moderních automa-
tických kiosků.

Doporučení

Doporučuji detailněji zpracovat analýzu konkurentů, zejména zjistit, které firmy skutečně představují pro daný 
produkt/ službu konkurenci, čím jsou výjimečné, jaká je podstata jejich konkurenční výhody a vůči jakým zákazní-
kům ji uplatňují.

Autorka by se také měla detailněji zabývat sortimentem, který konkurence nabízí a za jakou cenu, a zda jsou 
konkurenční produkty a služby skutečně srovnatelné s produkty její firmy. 

Je vhodné také sledovat, jaké reklamní a marketingové nástroje konkurence využívá, a na co se v aktuálním ob-
dobí zaměřuje.

Lokalita

Autorka projektu se nejprve rozhodla zaměřit na Prahu, resp. na lokality s velkými business centry a administrativ-
ními komplexy, kde je největší koncentrace cílové skupiny i kupní síly. Identifikovala dvě lokality s velkým obchod-
ním potenciálem a relativně nízkou konkurencí – kancléřské budovy na Nových Butovicích a ve Stodůlkách. 

Plánuje nabídnout koncept firmy v obou místech současně, již zahájila jednání se zástupci firmem v těchto lokali-
tách (KB, Vodafone, Accenture, ČSOB). Do budoucna autorka plánuje vytipovat další vhodné lokality. Jejím cílem je 
po vyhodnocení pilotu ve dvou výše zmíněných lokalitách spustit koncept firmy celkem na 10 místech v Praze do 
konce roku 2016.
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Marketingový plán, finanční plán, plán realizace

Autorka projektu detailně zpracovala také všechny další nezbytné součásti podnikatelského záměru, včetně SWOT 
analýzy. 

Shrnutí:

Tento podnikatelský záměr považuji za velmi realistický a reálně uplatnitelný v praxi. Dokazují to i první měsíce 
fungování firmy a aktivní přístup autorky projektu k nejrůznějším možnostem prezentace začínající firmy (nejrůz-
nější Food festivaly, apod.) i prvním zakázkám, zejména ve formě cateringu na nejrůznější příležitosti (občerstvení 
pro vzdělávací akce, apod.).

Kromě již výše uvedených doporučení k jednotlivým kapitolám autorce projektu doporučuji důkladně vyhodnoco-
vat první obchodní zkušenosti, komunikaci s klienty a zjišťování, jak jsou s nabídkou služeb spokojeni, resp. co dále 
by doporučovali vylepšit, či o které produkty/ služby nabídku rozšířit. 

S rostoucím počtem zakázek bude zároveň nezbytné dobudovat realizační tým, který bude stát na časově flexi-
bilních lidech, a také na jasně daných a prezentovaných receptech, kterými může firma potvrdit zdravý způsob 
přípravy. Zdravý původ, resp. potraviny, ze kterých je jídlo připravované, považuji také za nezbytnou součást mar-
ketingu a celé propagační kampaně.
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Sestavení podnikatelského rozpočtu
Anna Kadlecová 
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Finanční prostředky při zahájení podnikání 

K zahájení každého podnikání potřebujeme k dispozici finanční prostředky. V dnešní době zejména v podobě be-
zhotovostní na bankovním účtu, ale také hotovostní v pokladně. Zahájení podnikání vždy představuje určitý výdaj, 
který souvisí s vyřízením všech potřebných formalit: vybavení kanceláře, provozovny, nákupu zásob nebo osobní 
náklady. 

Každý si musí ujasnit sám, zda bude vstupovat do podnikání s vlastními zdroji nebo bude hledat zdroje cizí. Na 
úplném začátku podnikání zpravidla výdaje převyšují příjmy, což je dáno potřebou vyrobit nebo vytvořit vhodné 
podmínky pro poskytování služeb. Některé typy podnikání (z určitého pohledu „jednoduché“) vyžadují výrazné 
investice např. do zásob. Jedná se především o maloobchodní prodejny, kdy musíme mít naskladněné zboží, které 
chceme kupujícím nabízet, což představuje výdaje v řádu minimálně několika desítek tisíc korun. Pokud budeme 
vést např. ekonomickou agendu, budou naše zásoby zcela minimální. Problémem může být také např. sladění ro-
dinného a podnikatelského života, kdy se budeme dělit o byt s rodinnou, stejně tak o jeden osobní počítač. 

V souvislosti se začátkem podnikání hovoříme o tzv. zakladatelském rozpočtu. Ten má za úkol přesně vymezit pro-
středky, které potřebujeme k zahájení našeho podnikání. Jeho sestavení není v žádném případě formálním krokem, 
je naopak reálným testem, zda jsme vůbec schopni zahájit podnikání. Pokud máme vlastních prostředků pouze 10 
% z určité částky je otázkou, zda se nám podaří z cizích zdrojů získat zbylých 90 %. Literatura (Veber, Srpová a kol.) 
rozděluje začátek podnikání z tohoto pohledu do několika fází, a to založení firmy, zahájení podnikatelské činnosti a 
její následná stabilizace. Tomu pak odpovídá dělení na rozpočet spotřeby startovního kapitálu a rozpočet běžného 
financování. 
Příklady z podnikatelských záměrů:

Rok 1      

Měsíc - pořadové číslo 1 2 3 4 5 6

Měsíc - reálné datum X/16 XI/16 XII/16 I/17 II/17 III/17

       

 Příjmy celkem       180 000 Kč          3 000 Kč         12 400 Kč         18 400 Kč         18 400 Kč         18 400 Kč 

Výdaje celkem       121 000 Kč         59 000 Kč          7 000 Kč        7 000 Kč         7 000 Kč         7 000 Kč 

       

Výsledek za daný měsíc         59 000 Kč      56 000 Kč       5 400 Kč         11 400 Kč         11 400 Kč         11 400 Kč 

       

Celkový výsledek  
hospodaření      59 000 Kč       3 000 Kč       8 400 Kč       19 800 Kč     31 200 Kč    42 600 Kč 

(oblast podnikání: zdravotní poradenství)

nebo

Měsíc - pořadové číslo 1 2 3 4 5 6

Počet návštěv 2 1 1 0 0 1

Počet hodin na jednu konzultaci 2,5 1 1 0 0 1

 0,5      

Celkem hodin za měsíc 3 1 1 0 0 1

Počet hodin celkem – součet 3 4 5 5 5 6

Platba za měsíc celkem, 
600Kč/ hodinu    1 800 Kč       600 Kč       600 Kč             - Kč             - Kč       600 Kč 

Součet plateb celkově    1 800 Kč    2 400 Kč    3 000 Kč    3 000 Kč    3 000 Kč    3 600 Kč 
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nebo

Předpokládáná bilance podnikání 2015 2015
příjmy 350 000 4 150 000
výdaje 427 769 711 000
zisk - 77 769 3 439 000

(oblast podnikání: zdravé stravování)

nebo

Nákup materiálu, nářadí + polotovarů 10.000 Kč

Reklama 10.000 Kč

Fotograf 5.000 Kč

Vytvoření grafiky 5.000 Kč

doména 250 Kč

Zřízení webu na Fler.cz zdarma

Vedení účetnictví 2.000 Kč

Právní služby 5.000 Kč

CELKEM 37.250 Kč

(oblast podnikání: výroba doplňků pro homeopatii) 

Obecně (Veber, Srpová a kol.) lze z výše uvedeného konstatovat, že na začátku podnikání výdaje vždy převyšují 
příjmy. Možnou cestou, jak v tomto okamžiku rizika co nejvíce omezit, je správný odhad výše těchto nákladů. Není 
zde žádný prostor pro výrazné nepřesnosti, ty by mohly ukončit naše podnikání ještě dříve, než vůbec začalo. Např. 
velmi vysoká cena pronájmu prostor jistě není závislá na tom, zda si nastěhujeme prodejnu přímo k datu podpisu 
smlouvy nebo nám to bude trvat dvacet dní v daném měsíci. Nový počítač si také jistě můžeme zakoupit např. po 
roce podnikání, nikoliv ihned jak si přineseme živnostenský list, stejné je to i s novým automobilem, pokud tedy 
není předmětem našeho podnikání.  

Založením podnikání se tvoří náklady, které lze přiřadit k samotnému vzniku naší firmy či rozjezdu živnostenské-
ho podnikání. Jedná se o tedy náklady, které souvisí s vydáním živnostenského oprávnění, náklady na ověřování, 
náklady na počáteční kapitál u společností podle zákona o obchodních korporacích, výpisy různých druhů, kolky, 
náklady na zřízení bankovního účtu, ale také náklady na pořízení razítek, vizitek, webových stránek, případě loga 
společnosti, informačních materiálů nebo registrace značky, patentu apod. Některé tyto výdaje se mohou pohybo-
vat „pouze“ v rámci tisícovek, jiné zejména patenty již v řádu stovek tisíc korun. 

Další velmi důležitou a nákladnou položkou je pořízení majetku, který se týká především nákupu pozemků, budov, 
vybavení či administrativního zabezpečení našeho podnikání. Je dost pravděpodobné, že nějaký majetek začínající 
podnikatel již vlastní a může jej tedy do podnikání vložit. U jiného naopak musí velmi pečlivě zvažovat jaký majetek 
pořídit a jaký ne, ale také zda si jej koupit, pronajmout či pořídit na leasing. Pokud se podnikatel rozhodne pro ná-
kup, musí zajistit dostatečné prostředky pro realizaci nákupu, pokud se rozhodne k pronájmu či leasingu, je dobré 
mít na paměti, že bude třeba mít k dispozici prostředky na jejich splácení. 

Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, velký výdaje představují v některých oblastech podnikání také zásoby. 
Zatímco u svých stálých odběratelů jsou dodavatelé často ochotni přistoupit na relativně dlouhý termín splatnosti 
faktur, u začínajícího podnikatele mohou požadovat platbu ihned při převzetí nebo dokonce ještě před samotnou 
dodávkou. Je třeba také počítat s určitými výkyvy v zásobování, trvanlivostí zásob nebo dokonce i s jejich prosto-
rovou náročností, kdy někdy je naším skladem samotná prodejní plocha, jindy musíme mít k dispozici skladovou 
plochu, která pro nás představuje další náklady navíc. 

Velmi důležité jsou také prostředky na zahájení podnikatelské činnosti, tedy prostředky, které nám umožňují fun-
gující podnikání, dříve než se dostaví první tržby, které jsou schopny pokrývat naše náklady. Když bychom to vzali 
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čistě logicky, tak pokud začínáme od nuly, pak je i jeden prodej nárůst o sto procent, na druhou stranu nás jeden 
prodej pravděpodobně neuživí a budeme potřebovat např. desítky prodejů denně. Ať máme tržby nebo ne, musí-
me platit nájmy, elektřinu, zaměstnance a také sami musíme z něčeho žít a platit své osobní nebo rodinné výdaje. 

Význam rozpočtu 

Rozpočet je k tomu, aby nám pomáhal stanovit to, jaké prostředky budeme potřebovat, tj. výdajovou stránku na-
šeho podnikání a jeho příjmovou stránku. Jeho přípravě a pečlivému vedení je třeba věnovat výraznou pozornost. 
Podnikatelský rozpočet je poněkud odlišný od rozpočtu domácnosti, kdy si domů něco koupit nemusíme, kdežto 
v podnikání se bez dané položky třeba obejít nemůžeme. Na začátku podnikání je velmi rozumné rozlišit rodinný 
rozpočet od rozpočtu podnikatelského, zejména v oblasti živnostenského podnikání, kdy je často snaha pokrýt 
některé rodinné či osobní náklady z prostředků podnikání a tyto rodinné či osobní výdaje později vykazovat jako 
výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu. Při zahájení podnikání vždy pamatujte na rezervy a to nejen rodin-
né, ale také na samotné podnikání. Peníze, které bychom ušetřili např. na nepovinných platbách pro OSVČ se nám 
v budoucnu mohou nevyplatit a vést dokonce i k osobním katastrofám. 

Můžeme říci, že vedení rodinného a nyní i podnikatelského rozpočtu je v mnohém odlišné. Přístupem jako „ono 
se to nějak udělá“ se „toho většinou mnoho neudělá“. Obrovský nešvar domácností je skutečnost, že nesledují své 
výdaje a jejich indikátorem úspěchu je „přežít měsíc“ do další výplaty. Tímto způsobem nelze moc dobře podnikat 
a jedná se o výraznou chybu mnoha začínajících podnikatelů a to proto, že své výdaje znají pouze velmi rámcově a 
příjmy ze svého podnikání při nejbližší možné příležitosti investují do své osobní spotřeby. Při jednom typu manu-
ální činnosti si živnostníci místo školení, lepšího vybavení a plateb pojištění hromadně nakupovali sedací soupravy, 
kuchyňské linky, automobily, což jim samozřejmě pomáhalo k rodinnému štěstí, ale při častých zraněních (neplatili 
základní a dodatkové pojištění) jim to příliš nepomohlo a to ani v rámci rodinných vztahů. 

Rozpočet jako bilance a plán 

Rozpočet je bilancí, která nám poskytuje podrobné informace o tom, jaké jsou naše příjmy, výdaje a jaký je mezi 
nimi rozdíl. Jak již bylo zmíněno několikrát, v počátcích podnikání výdaje převyšují příjmy, pokud je naše podnikání 
úspěšné, pak se to postupem času otáčí. Většina lidí je přesvědčena, že všichni živnostníci či podnikatelé jsou bo-
hatí, což je spíše předsudek. Ze svého vlastního podnikání si může živnostník „ukrojit“ pro svoji osobní spotřebu 
často méně, než kdyby byl zaměstnaný. Výhody podnikání nemusí být nutně v okamžitém nárůstu příjmů, ale spíše 
ve svobodě bez nadřízených (které vyměníme za dodavatele), na druhé straně je to také velmi zodpovědné rozhod-
nutí, které má své finanční důsledky. Právě finanční rozpočet nám je pomáhá vidět ty důsledky v reálné podobě. 
Bilancí zjistíme, jestli nám peníze přebývají nebo schází, což nám poskytuje velmi praktickou informaci o tom, jak 
je na tom naše podnikání. Pokud dobře sledujeme výdaje i příjmy, uvidíme, zda naše výdaje vedly k příjmům nebo 
pouze k našemu lepšímu pocitu. Platí pravidlo, že bychom měli pořizovat jenom to, co je pro nás účelné a povede 
k zisku. Někdy nám rozpočet pomáhá vidět to, že některé byť drobné výdaje nejsou efektivní a nic nepřináší. Stejně 
jako mnoho rodin, také mnoho živnostníků nevytváří rezervy a poté jsou zaskočení nenadálými výdaji. 
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Příklady z podnikatelských záměrů: 

2016 2017 2018 2019 2020

Příjmy z prodeje 280000 360000 600000 600000 600000

Příjmy z vlastních přednášek 20000 40000 40000 40000 40000

Příjmy z pořádání akcí v zahradě 50000 40000 40000 40000

Příjmy celkem 300000 450000 680000 680000 680000

Nákup rostlin a semen 20000 20000 100000 100000 100000

Nákup materiálu na stavbu 0 dotace

Mzdy brigádníci 50000 50000 50000

Záloha pojištění 32778 43704 43704 43704 43704

Nájemné 9000 12000 50000 50000 50000

Palivo a energie 0 0 10000 10000 10000

Cestovné 10000 10000 20000 20000 20000

Pojištění rostlin proti povodni 10000 10000 10000

Telefon 10000 10000 10000 10000 10000

Daně 27000 39000 57000 57000 57000

Účetní 5000 0 0 0 0

(předmět podnikání: rodinná farma)

Rozpočet je takovým planém, kterým můžeme na týdny, měsíce i roky dopředu naplánovat naše příjmy a výdaje, 
náklady a výnosy. V podnikání platí více než v domácnosti, že správnou cestou je zvyšovat příjmy, ne omezovat 
nutné výdaje. Na druhou stranu inventura výdajů je opravdu potřebná a při začátku podnikání může být prováděna 
pouze jednou za tři měsíce. V podnikání, ať má jakoukoliv právní podobu a pokud je hlavním zdrojem našich příjmů 
je třeba obecně plánovat a hledět i do budoucnosti. To jak bude naše podnikání po finanční stránce v budoucnu 
vypadat je pro nás zásadní – můžeme si tak představit co si budeme moci v budoucnu dovolit a co ne. Tento fakt 
nelze podcenit ani u souběžného podnikání a ani u zaměstnaneckého poměru, kdy nás sice samotné podnikání 
neživí, ale bez příjmu z něj bychom museli přehodnocovat své výdajové priority. 

Sestavení rozvahy na začátku podnikání 

Zahajovací rozvaha (pro obchodní korporace) má danou podobu, kdy je provedeno dělení na majetek podniku a 
zdroje jeho krytí, tj. aktiva a pasiva. Zde se také setkáváme s celou řadou termínů, které nejsou mimo účetnictví 
příliš využívané.

Aktiva Pasiva

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál

Nehmotný dlouhodobý majetek Základní kapitál 

Hmotný dlouhodobý majetek

Oběžný majetek Cizí zdroje 

Zásoby Závazky

Peníze Bankovní úvěry

Účty v bankách Půjčky

Celkem Celkem 

Zdroj: Veber, Srpová a kol. 2012, str. 95
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Mimo této rozvahy je také nutné naplánovat náklady a hospodářský výsledek v prvních fázích podnikání. Pokud 
zjišťujeme, že se řítíme do ztráty nebo náš zisk nebude stačit na to, abychom se uživili, nemluvě o dalším rozvoji 
podnikání je čas neprodleně přijmou opatření ke zvrácení této skutečnosti. V tomto případě musíme vždy zvažovat, 
jak zvýšit příjmy a zároveň jak snížit náklady. Je také třeba si uvědomit, že v případě daňové evidence pracujeme 
s jinými pojmy než v rámci vedení podvojného účetnictví – viz jeden z dalších bloků. V případě, že nebudeme re-
spektovat členění na příjmy a výdaje, náklady a výnosy může se nám stát, že budeme vykazovat zisk, ale reálně 
nebudeme mít žádné prostředky. 

Vlastní a cizí zdroje financování podnikání 

Některé druhy podnikání jsou finančně náročnější než jiné. Pokud budeme cokoliv vyrábět, bude naše finanční 
potřeba jiná, než pokud budeme poskytovat např. poradenství. S ohledem na počáteční kapitál se nejjednodušeji 
zakládá živnost, kde není počáteční kapitál předepsán. U obchodních korporací je tomu jinak, ačkoliv podle zákona 
o obchodních korporacích je zřízení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), co se týče kapitálového vklad, v min. 
výši vkladu 1 Kč oproti dřívější úpravě v rámci obchodního zákoníku (viz Veber, Srpová  a kol. 2012). 

Obvykle členíme naše zdroje na vlastní a cizí, podle našeho vztahu k jejich vlastnictví. Vlastní zdroje jsou pouze 
vklady vlastníků, zisk nebo odpisy dlouhodobého majetku. Naopak cizí zdroje představují úvěry, půjčky od rodiny a 
přátel, leasing, tiché společenství, rizikový kapitál, ale také dotace od veřejnoprávních subjektů např. z prostředků 
Evropské unie nebo dotací úřadu práce. 

Rozlišovat můžeme také podle času, a to na dlouhodobé a krátkodobé finanční zdroje. Krátkodobost zdrojů je do 
jednoho roku, dlouhodobost zdrojů je zde chápána v období delším než je jeden rok. Obecně by se měla dodržo-
vat zásada, že dlouhodobý majetek bychom měli pořizovat z dlouhodobých finančních zdrojů, naopak krátkodobý 
z krátkodobých finančních zdrojů. V delším časovém úseku by nám jiný přístup mohl způsobit více škody než užitku. 

Příklad z podnikatelského záměru:

Měsíc - pořadové číslo a reálné datum 1 2

Položka X/16 XI/16

Počáteční investice - vlastní zdroje         80 000 Kč                    - Kč 

Počáteční investice - pobídka od ÚP       100 000 Kč                    - Kč 

Počáteční investice - půjčka, úvěr                    - Kč                    - Kč 

   

Poplatky klientů - homeo (platba 600Kč za hodinu, 1. + 2. měs nic, 3.měs 
10 hod, 4.-12. měs. á 20 hod)                    - Kč                    - Kč 

Poplatky klientů - laktační poradenství (platba 600Kč za hodinu, obvyklá 
konzultace trvá 2hod, cca 2x za měsíc - až od 3. měsíce)                    - Kč                    - Kč 

Provize z prodeje a pronájmu (za rok 100 balíčků s provizí á 50Kč, laktační 
pomůcky s celk. provizí 3tis Kč, pronájem lakt. pomůcek s celk. provizí 
2tis Kč) - rozpočítáno průměrně na 10 měsíců (od 3. měsíce)

                   - Kč                    - Kč 

Příjmy z přednášek (1 přednáška á 1.000Kč = minimálně 5 lidí á200Kč, cca 
3x/měs.)                    - Kč            3 000 Kč 

(oblast podnikání: zdravotní poradenství)
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Vlastní zdroje financování podnikání 

Vlastní zdroje jsou jedním z 2 základních zdrojů našeho podnikání. Mohou to být naše úspory, výnosy z prodeje, 
dědictví, majetkových účastí atp. Jedná se o ty prostředky, které jsou z hlediska vlastnictví naše. Obecněji to, co 
vkládáme do podnikání ze svého, ještě než začneme podnikat, nazýváme vklad vlastníka, živnostníka. Zde je třeba 
dobře promyslet, zda tyto prostředky nepotřebujeme nutně na nějaké jiné důležitější výdaje, nebo zda by je něco 
nezhodnotilo lépe než naše podnikání. Je třeba od samého počátku oddělit podnikání od rodinného rozpočtu, 
v opačném případě se vystavujete riziku celé spirály problémů, kdy není vyloučené, jak se občas používá, vytlou-
kání „klínů, klínem“. Není asi nejlepším řešením vložit celoživotní úspory bezhlavě do jediného projektu, stejně 
tak jako snaha mnoha podnikajících se za každou cenu vyhnout platbě daní, čímž se naopak přicházejí o možnost 
prostředky z podnikání využívat pro růst rodinných úspor. Velmi často se můžeme také setkávat s chápáním vlast-
ních zdrojů těch, které jsou od rodinných příslušníků či známých. Zde se samozřejmě jedná o omyl, jelikož by o 
těchto prostředcích měla být rovněž sepsána smlouva a placen úrok a jistina. Jsou to tedy zdroje cizí. Pokud vše 
necháte pouze na rodinné důvěře, může rodinné soužití nebo případně přátelství vzít za své a soudit se s přáteli 
nebo rodinou o peníze nepatří mezi nejpříjemnější věci v životě. Přestože např. babička není banka, měli byste se 
chovat profesionálně a oplatit tím její důvěru k vám, tj. ukázat jaká je vaše rozvaha, váš plán, vše sepsat písemně, 
pravidelně splácet úroky a jistinu. Mnoho lidí nezačíná podnikat proto, že má přebytek finančních prostředků, ale 
právě s vidinou jejich budoucího zajištění, proto nedisponuje dostatečným vlastním kapitálem. I z tohoto důvodu 
je dalším hojně využívaným druhem kapitálu kapitál cizí. 

Cizí zdroje v rámci podnikání 

Pro cizí kapitál neboli cizí zdroje většinou spatřujeme důvody v nedostatku vlastních zdrojů, ale existují také určité 
další nepominutelné důvody z hlediska podnikatele, mezi které lze zařadit např. (Veber, Srpová a kol. 2012): cizí 
kapitál, který zvyšuje rentabilitu podnikání (pokud vydělá více, než je jeho cena), pomáhá překlenout časový rozdíl 
mezi příjmy a výdaji (pořízení materiálu před úhradou pohledávek), nechceme omezovat své řídící pravomoci (do-
davateli cizího kapitálu nevzniká právo řídit společnost nebo živnost). Na druhou stranu existují i omezení (Veber, 
Srpová a kol. 2012), mezi které řadíme zvyšování zadluženosti, kdy každý další dluh je obecně dražší (poskytovatel 
prostředků kalkuluje s rizikem a svým ziskem), roste riziko, že poskytovatel prostředků bude firmu přes půjčené 
prostředky „ovládat“. Mezi nejznámější a nejvíce využívané cizí zdroje financování řadíme úvěry, a to bankovní 
úvěry, obchodní úvěry, které poskytují dodavatelé nebo odběratelé. Odběratelé s velkou vyjednávací silou (např. 
některé prodejní řetězce) mohou dosáhnout odložení platby o měsíc, ale také o další 3 měsíce. Existuje také roz-
sáhlá nabídka nebankovních finančních služeb, které mají některé výhody, ale často také výrazné nevýhody a jejich 
využití může být pro podnikání výrazně rizikové. Další možností jsou dluhopisy, které se ale v malém a středním 
podnikání používají jen minimálně. Do nejmenšího detailu je třeba zvažovat podpis směnky. Může se jednat o vel-
mi drahý způsob získání finančních prostředků, který v mnoha případech vede namísto rozvoje podnikání k jeho 
konci. Další možnost je tiché společenství. Jestliže budete o tomto způsobu uvažovat, nabízejte reálné zhodnocení 
a berte do úvahy i to, že tichý společník bude chtít vyšší úrok než banka při sjednávání úvěru. Další možností je tzv. 
rizikový kapitál, tedy kapitálový vstup do vaší společnosti, kdy investor vstupem navýší kapitál, vnější investor však 
požaduje zhodnocení kolem 25 % s tím, že si je vědom rizikovosti, například vašeho nového nápadu. Poskytují se 
především prostředky na vývoj výrobků, na počáteční rozjezd firmy, na zlepšení její logistiky, marketingu apod. Tyto 
prostředky jsou však relativně drahé.
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Příklad z podnikatelských záměrů:

Provozní měsíční náklady – 2000 Kč – nájem, 2000 Kč elektřina +voda, 200 Kč toaletní papír, 
káva, čaj

Počáteční financování z darů Spolku, předpoklad příjmů za výuku, pronájem za oslavy. 

Investice na zprovoznění prostoru 

Vodovodní baterie, odpad + práce – 3000 Kč

Vymalování chodby – materiál 2000 Kč

Rychlovarná konvice – 500 Kč

Základní nádobí – 200 Kč

Věšák - 400 Kč

Další vybavení – zatím co kdo najde doma

(oblast podnikání: volnočasové aktivity s dětmi)

Problém většinou není v nedostatku cizích zdrojů financování, co se týče typů, ale jejich dosažitelnost pro naše 
podnikání. Otázka v mnoha případech není položena tak, že hledáme nejlepší možnost, ale často jedinou možnou 
a pro nás dosažitelnou. Přesto bychom se některým formám získávání cizího kapitálu měli raději vyhnout, případně 
je opravdu velmi pečlivě zvážit, v rámci předcházení budoucích problémů.

Sledování rozpočtu v daňové evidenci a podvojném účetnictví 

Rozpočet a vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví jsou samozřejmě vzájemně provázané činnosti. 
Pokud naši daňovou evidenci a účetnictví vedeme správným způsobem, pak jeho výstupy mohou sloužit jednoduše 
pro porovnání s rozpočtem pomocí jednoduché tabulky, ve které vidíme odlišnosti od našich očekávání, které jsme 
na začátku zadali do rozpočtu. Je opravdu nepravděpodobné, že by nenastaly žádné odchylky. V daňové evidenci 
můžeme rozpočet přizpůsobit k členění peněžnímu deníku, v soustavě podvojného účetnictví pak rozpočet může-
me sledovat pomocí výkazu zisků a ztrát. 

Příklady praxe podnikatelských záměrů – podnikatelských rozpočet 

• Rozpočet byl v rámci podnikatelských záměrů zpravidla nejvíce problematickou pasáží a je mu třeba věnovat 
nejen obecně, ale také v konkrétních položkách soustředěnou pozornost. 

• Nejčastější a zároveň nejvýznamnější chybou bylo ve většině záměrů výrazné podcenění hodnoty vlastní prá-
ce. Podnikání je činnost, která je provozována za účelem zajištění, dosažení a udržení příjmu. Na jednu stranu je 
strategie nízké ceny produktu pomocí nízké ceny práce pochopitelná, na druhou stranu tento přístup nemůže vést 
zejména dlouhodobě k zajištění příjmu. 

• Lze tedy doporučit oceňovat svou práci v relaci k očekávanému příjmu, ať již ročnímu nebo měsíčnímu. Je po-
chopitelné, že na začátku podnikaní náklady přesahují výnosy, nicméně podnikat za nižší hodinovou sazbu než je 
v České republice minimální mzda není udržitelné.

• Je třeba se zamyslet nad reálnými náklady své vlastní práce, jak vzhledem k aspiracím podnikatelky/podnikatele, 
tak i situaci na trhu. Příliš nízká cena může být kontraproduktivní – pokud nabízíme svou práci v podstatě zdarma, 
nemůžeme úspěšně přesvědčit své zákazníky, že pracujeme profesionálně. 

• Problémem podnikatelských záměrů bylo také nízké ocenění mezd zvažovaných zaměstnanců. Za minimální 
mzdu nelze od pracovníků očekávat ani zcela špičkové pracovní výkony, ani motivaci a nadšení pro danou práci 
nebo loajalitu vůči firmě nebo živnosti.

• Některé podnikatelské záměry byly myšleny jako přivýdělek s tím, že byla dobře promyšlena organizace dalšího 
pracovního a soukromého života, u jiných nebyla této otázce věnována dostatečná pozornost, což může přinést 
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konflikt různých rolí a určitou disbalanci rodinného a pracovního života. V kombinaci s nízkým oceněním vlastní prá-
ce se může jednat o velmi závažný problém. 

• Jednotlivé položky rozpočtu (s výjimkou příjmu pro vlastní spotřebu) byly zjišťovány na základě reálné situace na 
trhu, při přípravě byli osloveni také na trhu působící podnikatelské subjekty (konkurenti), ale také dodavatelé. 

• Některé podnikatelské záměry měly rozpočet ve struktuře, která splňuje deklarované nároky úřadů práce na po-
skytnutí dotace při zahájení samostatné výdělečné činnosti. 
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Zdroje informací 

http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/moznosti-zdroju-financovani-v-zacatcich-podnikani.
html 

http://ekonomika.idnes.cz/kde-ziskat-penize-do-zacatku-podnikani-dhy-/ekonomika.aspx?c=2000M225F03A 

http://www.podnikatel.cz/clanky/7-zpusobu-jak-ziskat-penize-na-podnikani/ 

 http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_cs.htm 

Úkoly

•	 Vyhledejte prosím různé nabídky od bankovních institucí pro malé a střední podnikatele a živnostníky. Jak se tyto 
jednotlivé nabídky od sebe liší?

•	 Zpracujte týdenní, měsíční a roční rozpočet své podnikatelské činnosti?

•	 Na základě vlastního rozpočtu se pokuste přesvědčit kolegyni/kolegu o tichém společenství ve vašem podnikání. 

K zamyšlení

• Jakým způsobem budete žádat o prostředky na podnikání své příbuzné a známé a jak banku?

• Co uděláte, pokud zjistíte, že nejste schopni váš úvěr splácet?

• Jakým způsobem oddělíte svůj domácí rozpočet od rozpočtu podnikání? 

Literatura 

VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy - 3., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Gra-
da, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6. Náhled dostupný z http://books.google.cz/books?id=OOeEkIRhCPQC&p-
g=PA194&dq=pr%C5%AFzkum+trhu&hl=cs&sa=X&ei=P9elU4HVLIbb7Aacx4HYCA&ved=0CFcQ6AEwBQ#v=one-
page&q=pr%C5%AFzkum%20trhu&f=false 
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Za poslední desetiletí prošel marketing pozoruhodným vývojem. Od zaměření na produkt, až po zaměření na spo-
lečenskou odpovědnost. Existuje celá řada různých možností jak marketing provádět. Některé z těchto možností 
jsou velice nákladné, jiné jsou naopak levné či zcela bez okamžitých výdajů. Obecně se všichni shodují, že marke-
ting není pro podnikání pouze výhodou, ale také naprostou nutností. Přesto se odhaduje, že opravdu velká část 
podnikatelů marketing vůbec neprovádí nebo jej neprovádí tak, aby jim to výrazněji zajistilo pozornost zákazníků. 

Marketing a jeho přiměřenost

Marketing je velice důležitý i pro „obyčejného“ živnostníka nebo malý podnik, který působí na lokálním trhu. Není 
třeba hledat příliš složité důvody. Jelikož je naše země malá, mnozí řemeslníci jsou ochotni cestovat po celé ČR. 
Není tedy překvapující, že např. nová okna v Praze vám dodá firma z Brna, podlahu firma z Kolína nebo že vám na 
vaší chalupě ve Středních Čechách zapojí satelit řemeslník z Prahy. Význam a pojetí marketingu se stále vyvíjí, a 
tak by marketing, jak byl pojímán před patnácti lety, dnes již neobstál. Začínající podnikatel navíc nemá zpravidla 
k dispozici významné finanční prostředky na složitou a rozsáhlou marketingovou kampaň. Pokud začínáme s no-
vou živností a novému zákazníkovi tvrdíme, že máme v sobotu a neděli závody nebo že jedeme na dva měsíce na 
dovolenou, nemůžeme očekávat, že se zákazník po našem návratu bude doprošovat. Navíc si zákazník takové od-
mítnutí pamatuje a poté „volí nohama“ směrem pryč od nás. Mnoho, zejména malých podnikatelů, na otázku proč 
nevyužívají možnosti svého podnikání uvádí (a to bez žertování), že by k nim pak chodili zákazníci a z toho, co od 
podnikání očekávají (např. zábavu, možnost scházet se s kamarády) by se vytratilo. 

Hlavním otázkou pro začínajícího podnikatele je to, že o něm zákazníci nevědí. Jeho prvním cílem je tedy dostat 
se do povědomí potencionálních zákazníků. Mnoho živnostníků není aktivních, řada firem skončí hned po jednom 
roce neúspěšné činnosti. Důvodem je to, že konkurentů je vždy dost a zákazníci se o zahájení podnikání nové firmy 
nedozvěděli nebo to co nabízeli, nepoptávali nebo nepoptávali dost. Někdy se také říká to, že se podnikání nese-
tkalo s trhem. Podnikání může skončit neúspěchem také v takové, případě, že podnikatel nenastaví správně cenu, 
nastaví cenu např. příliš nízko a „neuživí se“ nebo ji nastaví příliš vysoko, čemuž se říká poněkud důrazně „zabít se 
cenou“. 

Pro naše potřeby musíme zajistit, aby se o nás zákazníci dozvěděli a současně také, aby se k nám vraceli, tj. vytvořili 
si k nám a našemu podnikání loajalitu. 

Nastavení cen je při začátku podnikání zásadní otázkou. Existuje několik přístupů, které mají jak své výhody, tak i 
nevýhody. První je strategie nízkých cen, tzn., že naše ceny nastavíme ve srovnání s konkurencí nízko s malou nebo 
prakticky žádnou marží, případně produkt nebo službu dotujeme. Na mnoho zákazníků působí také velmi dobře 
označení sleva. Takto nastavená cena může přilákat více zákazníků, nicméně pokud si zákazníci zvyknout dlouho-
době na nízké ceny, jejich pozdější navýšení nemusí akceptovat. 

Další z možných strategií je strategie vysokých cen. Ceny lze nastavit také jako vysoké, tj. naše cena je při uvedení 
na trh vysoká a na základě toho, jak trh reaguje, cenu postupně snižujeme.  Pamatujte, že zpočátku prodej roste 
vždy, tj. oproti žádnému prodeji vždy nějaký prodej zpravidla uskutečníme. 

Zásadní otázkou je stanovení počáteční ceny. Existuje celá řada možností s tím, že cena tržní zpravidla není cenou 
nákladovou, velikost marže se liší v závislosti na oboru, charakteru zboží nebo služby a pohybuje se od jednotek 
procent až do tisíce %. Náklady na naše vlastní zboží a služby však musíme znát. Jedná se jak o náklady přímé, tak 
i nepřímé. Pokud budete provozovat obchodní činnost a provozujete obchod, je třeba mít na paměti, že pravděpo-
dobně budete potřebovat také zaměstnance, byť např. pouze na výpomoc. Samozřejmě, že provozovnu můžeme 
obsluhovat sami, nicméně je velice složité být od 9:00 do 18:00 k dispozici zákazníkům a zároveň vyřizovat objed-
návky, hledat nové zboží, vyřizovat agendu ve vztahu k orgánům veřejné zprávy a ještě rozvíjet partnerský nebo ro-
dinný život ve volném čase, který je nezbytný pro regeneraci sil a mobilizaci energie, jinak by to nemohlo fungovat. 
U živnostenského podnikání je někdy obtížné odlišit náklady související a náklady nesouvisející s podnikáním, mezi 
kterými je relativně úzká mezera. Vždy je třeba se ptát, zda je výdaj správný, účelný, hospodárný a zejména, pokud 
vede k dosažení, zajištění a udržení příjmu. V tomto případě náklady na chod domácnosti nejsou náklady, které by 
těmto standardům vyhovovaly. 
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Co je marketing, jaké jsou cíle marketingu

Marketingové aktivity mají mnoho cílů, které závisí na spoustě okolností. Některé cíle se navzájem doplňují, jiné 
na sebe zase navazují. Většina pojmu v marketingu uvádí dvě oblasti, na které se tato činnost zaměřuje. Jde přede-
vším o potřeby zákazníka, ale samozřejmě také o potřeby podnikatele. Témat marketingu je celá řada od reklamy 
začínaje po vzletně řečeno vztahy s veřejností konče. 

Velmi důležité je také poznání potřeb zákazníka, které samozřejmě nepřichází samo od sebe. Dobře znát své po-
tenciální i skutečné zákazníky je pro podnikání nenahraditelné. Mysleme také na to, že ne každý potenciální zákaz-
ník se stane také zákazníkem skutečným a naopak ne každý kdo jednou nakoupí, se stane zákazníkem s vysokou 
přidanou hodnotou. Platí, že diskriminace kohokoliv není vhodná a ani možná, na druhou stranu můžeme věrnost 
a tržby od jednotlivých zákazníků dobře stimulovat a věnovat pozornost zejména těm zákazníkům, kteří jsou pro 
naše podnikání nejdůležitější. Jde o ty zákazníky, kteří se opakovaně vrací a tržby za jejich nákupy se stále zvyšují. 
Tací samozřejmě nejsou všichni zákazníci a je mnoho podnikatelů, kteří se s tímto typem zákazníků vůbec nepo-
tkají. Může se jednat jednak o obor podnikání nebo také o neschopnost podnikatele tyto zákazníky získat a udržet. 
V žádném případě nesmíme počítat s tím, že pokud jsme jedinou provozovnou v okolí, zákazníci přijdou automa-
ticky. Vzpomeňte si, kolik obchodů a provozoven ve vašem okolí jste nikdy nenavštívili vy sami a možná ani nikdy 
nenavštívíte. Na druhou stranu musíme říci, že mnoho zákazníků akceptuje i vyšší cenu, díky tomu, že chce naku-
povat od svého „domácího“ prodejce. 

Dříve platilo tzv. „kupecké“ pravidlo, že hlavním úkolem obchodu (potažmo služeb) je prodat, to dnes samo o sobě 
neplatí. K vlastnímu prodeji se nabízí velké množství produktů a služeb, takže zboží nebo služba může mít pro pro-
dej vlastně malý význam. Důležité mohou být služby, které poskytujeme společně naším produktem, dobré jméno, 
které máme, to že se k nám zákazníci opakovaně vrací a že výnosy na jednoho zákazníka stále rostou. Důležitou 
součástí marketingu je také pocit, že to, co děláme, děláme dobře. Marketing je jinak řečeno informování zákazníka 
o hodnotě našeho produktu nebo služby. Zcela bychom se měli vyvarovat lhaní. Lež je lež a nemá s marketingem 
vůbec nic společného. Marketing může být v některých případech až „agresivní“, ale vždy by měl zůstat férový. 
Jsou státy, kde je povolená srovnávací reklama, tj. v reklamě jsou srovnávány dva konkurenční výrobky přímo, pod-
mínkou však je, že údaje, které firma uvádí, jsou pravdivé. Pokud zaměníme marketing za lhaní, potom nemůžeme 
dosáhnout tolika potřebné a rozhodující konkurenční výhody, což je loajální zákazník. 

Konečným cílem marketingu by mělo a může být spokojenost jak na straně zákazníka, tak i spokojenost na straně 
samotného podnikatele. Vždy mějte na mysli, že spolupráce je výhodná pouze tehdy, pokud je výhodná pro obě 
strany!

Typy marketingu a jejich využití v živnostenském podnikání

Marketing je nutným a plně využitelným nástrojem pro živnostenské podnikání. Ne však každý marketing se pro 
živnostníka hodí a přináší mu stejný efekt.  Jako každá činnost má marketing své náklady a měl by mít také ade-
kvátní výnosy. Pokud se nám vložené náklady nevrací, pak je na místě otázka, zda jsme oslovili správný trh, správné 
zákazníky, zda nabízíme to, po čem zákazníci poptávají a jaké změny je třeba provést. U živnostenského podnikání 
je určitý problém, že změny neprovedeme na marketingovém oddělení, ale musíme si vše udělat my sami. Na mar-
keting se můžeme podívat jak z našeho pohledu, tak i pohledu našich potencionálních zákazníků. 

V našem podnikání je možné využít všech P, respektive C marketingu. Počáteční písmena jsou z anglických názvů 
těchto kategorií. Počet kategorií se liší dle toho, kdo o dané koncepci píše nebo reprodukuje, nicméně pro naše 
účely není nutné sledovat zahraniční marketingové časopisy, které ukazují trendy nejposlednějšího vývoje. „Živnos-
tensky“ se dá v mnoha oborech podnikat docela dobře i s poznatky, které by literatura zařadila do minulého století. 
Jedná se především o pohled producenta, tj. podnikatele:

• Produkt (tedy výrobek nebo službu) a vše co s ním souvisí. Jak již bylo uvedeno dříve důležité je také dobré jmé-
no, budování našeho dobrého obchodního jména, zkrátka to co přináší zákazníkovi mimo jiné nějakou příznivou 
hodnotu.

• Cena z pohledu poptávky (těch, kteří nakupují) cenou se nerozumí pouze prodejní cena, ale také nástroje který-
mi jsou cenové akce a zlevňování např. sezónní produkty. 

• Místo, kde je produkt prodáván, což dnes při existenci internetového prodeje neznamená jen to okřídlené místo, 
místo, místo, ale také informace, informace, informace. 
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• Propagace, tj. to, jakým způsobem získá náš zákazník informace o nás a o tom, co děláme a co přesně na trhu 
nabízíme.

• Lidé, tj. naší profesionalitu, profesionalitu našich spolupracovníků, dobrou radu, kterou v případě potřeby umí-
me zákazníkovi dát a zvýšit tak jeho hodnotu. 

Uvádění lidí jako důležitého faktoru úspěchu podnikání není rozhodně samoúčelné. Bez osob a zejména osobností 
je naše podnikání nemyslitelné. Je až s podivem, že při současné míře nezaměstnanosti mají mnozí živnostníci stále 
problémy se získáním těch správných zaměstnanců a při aktuální administrativní náročnosti jich mnoho odmítá 
další zakázky či rozšiřování podnikání jen proto, že nechtějí nikoho zaměstnávat.

Zákazník má na věc trochu jiný pohled. Zákazník sleduje své cíle a zajímá se především o tyto věci:

• Uspokojení svých vlastních potřeb – získání užitku.

• Kolik ho to bude stát, jaké budou jeho skutečné celkové náklady.

• Jak je pro něho zboží či služba dostupná a uživatelsky přívětivá.

• Jak s ním prodávající komunikuje s ohledem na to, čemu dává jako zákazník přednost a co přesně má zájem.

Marketingová komunikace a její složky 

Marketingová komunikace je jak již nám název napovídá komunikace a vzájemné ovlivňování mezi námi a našimi 
zákazníky. Přikrylová a Jahodová (Přikrylová, Jahodová, 2010) rozdělují klasicky marketingovou komunikaci na re-
klamu, podporu prodeje, přímý marketing a vztahy s veřejností. Toto rozdělení nalezneme skoro ve všech odborně 
laděných textech, ale také v popularizačních článcích. V případě, že hovoříme o marketingové komunikaci, měli 
bychom si vytvořit určitou osnovu (Přikrylová, Jahodová, 2010, str. 52). Jedná se především o:

• Definování problému (toho co bychom chtěli změnit a čeho bychom chtěli dosáhnout)

* Základní důležité údaje,

* Čeho chceme dosáhnout, co bychom rádi sdělili.

• Tvůrčí strategie

* Jaký je výrobek nebo služba ve skutečnosti a jak jsou vnímány.

* Kdo jsou naši zákazníci (dle všech myslitelných charakteristik, ke kterým skupinám našich zákazníků 
je přiřadit)

• Jaká je naše konkurence, co přináší?

• Co přinášíme my, proč právě naše nabídka je pro zákazníka nejlepší.

• Jaké je naše hlavní heslo, myšlenka pro náš trh

• Jak má naše komunikace vyznít?

• Jak bude konkrétně vypadat?

Jak jsme již uváděli dříve, první složkou marketingové komunikace je reklama. Pomocí reklamy informujeme a také 
přesvědčujeme neosobní formou naše potenciální i stávající zákazníky, aby využili naší nabídku, která jim přinese 
užitek. Reklama může mít mnoho podob, resp. může být písemná (letáky, e-mail, katalog), hlasová (spot v roz-
hlase), video (např. na Youtube), internetová (web, newsletter, sociální sítě) apod. Podle Přikrylové a Jahodové 
(Přikrylová, Jahodová 2010, str. 68) je cílem reklamy zvýšit obrat. Realističtěji pak informovat, přesvědčit nebo se 
připomenout a dokonce i vychovávat potenciální zákazníky. To však nemusí v žádném případě znamenat automa-
tické zvyšování zisku. Podle výše uvedených autorek může být reklama:

• Informační (vzbuzujeme zájem o nový výrobek nebo službu) a je zařazena z hlediska životnosti výrobku nebo 
služby na začátek, tj. má za úkol „rozhýbat“ ochody.

• Přesvědčovací (která dále vyvolává u zákazníka zájem o koupi). Využíváme ji ve fázi růstu a zralosti výrobku nebo 
služby. 

• Připomínková, která navazuje na předchozí typy a cílem je se připomenout jak ve fázi zralosti výrobku nebo služ-
by (jsou na trhu známé, máme určité prodeje) tak i poklesu prodeje. 
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• Obranná – bráníme se reklamním aktivitám naší konkurence.

• Srovnávací reklama, kdy se přímo srovnáváme s  konkurencí, což samozřejmě nemusí zůstat bez jejího povšimnu-
tí a již vůbec nemusí být chápáno zcela pozitivně (viz např. reklama firmy Hyundai, která umístila do sítě prodejen 
této značky, také jeden model firmy Škoda a deklarovala tak rozdíly mezi dvěma konkurenčními modely). Časté jsou 
také právní dohry. U živnostenského podnikání může tento druhy reklamy skončit nepřátelstvím mezi podnikající-
mi, různými prohřešky v oblasti občanského soužití nebo nesmyslnými výdaji. 

Podpora prodeje

Podpora prodeje má dát zákazníkovi jasný a zřejmý motiv ke koupi zboží/služby. Jedná se např. o ochutnávky v pra-
vém i přeneseném slova smyslu, dny otevřených dveří, výstavy, trhy, vzorky různých produktů, slevové kupóny, 
spotřebitelské soutěže, zvýhodněné ceny a řada dalších možností, včetně umístění zboží v určité části provozovny a 
věrnostních či tzv. zákaznických karet (viz Přikrylová, Jahodová, 2010, str. 90 a 91). Podpora prodeje by měla prodej 
především podpořit, opět není tento způsob marketingu nástrojem pro rychlé a bezstarostné zvýšení zisků.

Přímý marketing 

Přímý marketing je více osobní či spíše osobnější komunikace s konkrétními námi vybranými zákazníky. Chceme 
získat okamžitou odezvu, ale zároveň posílit dlouhodobější vztahy se zákazníky (Přikrylová, Jahodová 2010, str. 94). 
Autorky tamtéž uvádí výhody pro zákazníky, mezi které řadí: jednoduchost, pohodlnost (možný nákup z domova), 
široký výběr zboží, důvěryhodnost, zachování soukromí při nákupu a okamžitá zpětná vazba. Pro podnikatele pak 
jako výhody uvádí: osobnější a rychlejší oslovení potencionálních zákazníků, přesné zacílení na konkrétní zákazníky, 
budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, měřitelnost odezvy, utajení před konkurencí a alternativa osobního 
prodeje. 

Vztahy s veřejností 

Vztahy s veřejností a jejich neustálé budování je dalším důležitým (z hlediska mnoha oborů živnostenského podni-
kání do jisté míry luxusním) aspektem marketingové komunikace. Jde z hlediska času o delší systematické přesvěd-
čování potenciálních zákazníků, změnu jejich postojů, pozitivní ovlivňování svého mediálního obrazu nebo dialog a 
povědomí komunity a veřejnosti. 

Marketing v elektronickém prostředí 

Internet dává marketingu zcela jiné (větší) možnosti a na podnikatele klade úplně nové požadavky. Jak již bylo 
zmíněno výše heslo umístění, umístění, umístění (provozovny) je nahrazeno heslem informace, informace, infor-
mace (respektive jejich viditelnosti a dostupnost). Mezi možnosti internetového marketingu lze zařadit (viz Trendy 
v Marketingu, citováno dle Vysekalová, Mikeš, str. 140 - upraveno):

• Analýza webu (např. stránek konkurence, stránek v zahraničí, sociálních fór)

• Naše internetové stránky a jejich prezentace, v této souvislosti by samozřejmostí našeho podnikání měla být 
také e-mailová komunikace, pokud možno s jasným odlišením, že se jedná o pracovní e-mail 

• Tvorba vlastních aplikací

• Spotřebitelské soutěže

• Jednorázové i opakované zasílání e-mailů, např. formou osobního sdělení nebo pravidelného zasílání novinek 
(newsletter)

• Reklama na internetu (např. ve vyhledávačích)

• Analýza návštěvnosti našich webových stránek

• Virální marketing (zaplavení), blogy, uživatelská přívětivost aplikací

• Sociální sítě (Facebook, Twitter, Google + a další).
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Zdroje informací 

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/4c/

http://www.vistaprint.cz/kategorie/marketingove-materialy.aspx?GP=6%2f29%2f2014+6%3a04%3a01+PM&-
GPS=3221841107&GNF=0 

http://www.4f.cz/nase-sluzby/marketingove-materialy

http://www.euroscript.com/cs/Satellite/ESC/Content_C/1359990058810/1349859361418/cz_CZ/Marketing_Co-
llaterals.html 

 https://www.yatun.cz/podpora/marketingove-materialy/  

http://www.businessvize.cz/komunikace/marketingova-komunikace-neni-jen-reklama 

 http://www.xerox.cz/sluzby/produkty/komunikacni-a-marketingove-sluzby/marketingove-materialy.html 

Úkoly 

• Zpracujte prosím leták, se kterým oslovíte své potencionální zákazníky.

• Krátce zhodnoťte letáky vašich kolegyň/kolegů. 

• Zpracujte krátký newsletter (přehled novinek) o vašem podnikání.

• Prezentujte se na trhu nabídek mezi vašimi kolegyněmi /kolegy.

• Zkuste najít na internetu vše o své osobě. 

K zamyšlení

• Kolik lidí jste schopni oslovit s vámi vytvořenou nabídkou?

• Víte, jaké formy komunikace využívají nejraději vaši potenciální zákazníci? Liší se to od toho, čemu dáváte před-
nost vy?

• Jakým způsobem poskytnout zákazníkovi vysoký užitek a zvýšit si tím dlouhodobě svou ziskovost?

• Co můžete nabídnout pouze vy a nikdo jiný? V čem jste vlastně jedineční? 

Literatura 

PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3622-
8. Náhled dostupný z http://books.google.cz/books?id=e31aP5_qNzIC&printsec=frontcover&dq=marketingo-
v%C3%A1+komunikace&hl=cs&sa=X&ei=eowU4GEOOrB7AbN8IHgAw&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=mar-
ketingov%C3%A1%20komunikace&f=false 

KARLÍČEK, M., KRÁL, P. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu.  
Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2. Náhled dostupný z http://books.google.cz/books?id=uzw-
j9S9mVg0C&pr intsec=frontcover&dq=market ingov%C3%A1+komunikace&hl=cs&sa=X&ei=e-
o-wU4GEOOrB7AbN8IHgAw&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q=marketingov%C3%A1%20komunikace&f=false

ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing : 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-
7400-115-4. Náhled dostupný z http://books.google.cz/books?id=1ptCBJPvRP4C&printsec=frontcover&dq=mar-
keting&hl=cs&sa=X&ei=FJGwU7uqO4fX7Abe-YGgDw&ved=0CDEQ6AEwAw#v=onepage&q=marketing&f=false

Příklady

Motivace a důvody k zahájení podnikání

Při úvahám o možném zahájení podnikatelské činnosti bývá mnohdy opomíjen první krok, krok velmi důležitý a zá-
kladní, a to je posouzení osobních vlastností a schopností nezbytných pro úspěšné podnikání. Protože k podnikání 
jsou kromě motivace potřebné i určité duševní a fyzické předpoklady a dovednosti. Stejně jako pro každou činnost 
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člověka, tak i pro podnikání platí, že je výsledkem: motivace, znalostí, schopností a dovedností, osobních vlastností.

V podstatě každý, kdo stojí na startovací čáře podnikání, by měl mít vyjasněno, proč chce začít podnikat a co od 
podnikání očekává, jaký je motiv podnikání.

Motivace

Člověk musí mít motivaci, aby vůbec začal podnikat a aby i přes nesnáze vytrval. Může to být romantická předsta-
va o podnikání či náhoda, až po důvody již výše zmíněné, které řeší konkrétní životní situaci. Uvedeme si některé 
z důvodů, které vedou k tomuto rozhodnutí:

Výkonová motivace 

• touha dosahovat vysokých výkonů a úspěchů, touha růst a vydělávat peníze, je uváděna jako nejčastější motiva-
ce k podnikání.

Výkonová motivace souvisí s aspekty úspěchu a neúspěchu. Lidé s vysokou výkonovou motivací se snaží vyniknout 
a dosáhnout co nejlepšího výkonu v situacích, ve kterých mohou dosáhnout jak úspěchu, tak i neúspěchu. Proto se 
vyhýbají jak jistým, tak na druhé straně příliš rizikovým situacím. Výsledky dosažené v bezproblémových situacích 
nejsou pro ně skutečným výkonem, u vysoce rizikových situací je výsledek spíše dílem náhody. Z výsledků výzkumu 
zabývajícího se vztahem mezi výkonovou motivací a podnikáním vyplynulo, že pro roli podnikatele je charakteris-
tická angažovanost v aktivitách, které mají vysoký stupeň individuální odpovědnosti za výsledky, vyžadují individu-
ální dovednosti a úsilí, mají střední stupeň rizika.

Nezávislost 

• touha po nezávislosti bývá podnikateli často uváděna jako jedna z hlavních příčin založení vlastního podnikání.

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že touha po nezávislosti nemusí být vždy příčinou zahájení podnikání, ale může být 
jeho důsledkem. Podnikatel je obvykle typem člověka, který těžko pracuje pro někoho jiného. Chce pracovat podle 
svého a v takovém čase, který mu vyhovuje. Přestože některým lidem přinese podnikání neúspěch a zklamání, 
mnozí z těch kdo neuspěli, to po nějakém čase zkusí znovu. Důvodem je, aby zůstali vlastním pánem, i když pracují 
někdy za méně peněz než by pracovali jako zaměstnanci. Tato motivace nezávislosti může být tak silná, že překoná 
ostatní potíže a zklamání a touha být vlastním pánem je tím, co podnikatele a podnikatelky pohání k tomu, aby 
podstupovaly riziko podnikání a vynakládali velké množství času na založení a rozběh nového podniku.

• Touha po úspěchu

* další motivující prvek, který může ovlivnit rozhodování o podnikání.

Hodnocení úspěchu je v podstatně nejednoznačnou záležitostí a lze jen těžko určit, kdo je úspěšný podnikatel. 
I sami podnikatelé hodnotí svou úspěšnost různě. Nejčastěji je hodnocen úspěch finanční stránkou nebo uznáním 
druhých.

Dalšími aspekty, které souvisí s motivací zahájení podnikatelské činnosti, mohou být osobní růst, potřeba seberea-
lizace, rozmanitost práce, odpovědnost sám za sebe.

Jak se s motivací vypořádat v příkladech dobré praxe? 

Příklady 

Uplatnění dlouhodobých pracovních zkušeností v osobním podnikání   

Naše hlavní konkurenční výhoda spočívá v týmu, kde má každý potřebnou odbornost na určitou oblast, dlouhole-
tou praxi a potřebné know-how:

• vizionář a inovátor, doktorantka na České zemědělské univerzitě, nadšenec pro environmentální otázky a zdravý 
životní styl

• zkušený projektový manager, přes 10 let pracovala v nadnárodních korporacích a dobře zná problematiku špat-
ného stravování, nadšenec pro nové trendy v gastronomii, studentka nutriční terapie

• Důraz na vzdělání nebo doplnění vzdělání před vstupem do nového oboru podnikání

• Rekvalifikační kurz interiérového designu
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„Dává nám pocit satisfakce, když zlepšíme pracovní podmínky nejen pro zaměstnance, ale i když ubereme starosti 
šéfům. Baví nás dávat dohromady správné lidi na správná místa.“

Svoboda, flexibilita, baví nás hledání nových cest.

Snažíme se o sociální přínos našeho projektu v podobě zapojování sociálně znevýhodněných osob do našeho týmu 
(maminky na rodičovské dovolené, důchodce, studenty) a provádět osvětu v oblasti zdravé výživy.

Pracovní dobu si stanovuji sama, nejsem na nikom závislá, jsem časově flexibilní. Nemám žádného šéfa, jsem sama 
svým pánem. Realizuji pouze své záměry. Mám možnost seberealizace, realizace svých plánů a snů. 

Sladění podnikatelské činnosti s rodinným životem 

Sladění pracovního vytížení s péčí o rodinu představuje u mnoha žen zásadní překážku bránící bezstarostnému 
vstupu do podnikání. Neuvědomují si totiž, že je to právě naopak vlastní podnikání, co může ženám pomoci zhar-
monizovat pracovní a rodinný život. Podnikatelky si totiž samy plánují čas a nejsou nuceny přizpůsobovat se jiným.

Jak sladit rodinný a pracovní život - podnikání jako výhodné řešení

Ženy pečující o malé děti či plánující rodinu mají často problémy s uplatněním na pracovním trhu. Mnohé matky 
jsou díky rodinným povinnostem často doslova separovány od pracovního prostředí, což může negativně ovlivňo-
vat jejich budoucí kariérní uplatnění, pracovní návyky a v neposlední řadě také záporně působit na sebedůvěru.

Pro značnou část těchto žen může být vlastní podnikání efektivním řešením, jak neusnout na vavřínech, nenásilně 
budovat kariéru a přinést peníze do rodinného rozpočtu. V podnikání ženám ve spojitosti se zajišťováním péče o 
rodinu brání zakořeněné sociální role, kdy je žena považována za (v lepším případě pouze) strážkyní rodinného 
krbu, které ženy podvědomě demotivují zakládat své vlastní podnikání.

Podnikání s malými dětmi

Sladění podnikatelské činnosti spolu s rodičovskou dovolenou nemusí být velký problém. Pokud si po dobu výko-
nu práce zajistíte péči o dítě či umístíte své dítě na omezenou dobu v předškolním (třeba i soukromém) zařízení, 
popřípadě se o péči budete dělit s širší rodinou, tak můžete s klidem podnikat a dokonce ještě pobírat rodičovský 
příspěvek. Jde jen o to nalézt cestu, jak si najít na podnikání čas a přitom se netrápit, že vaše dítě zanedbáváte. 
Množství dnes již úspěšných podnikatelek začínalo podnikat se špatným pocitem, že se dětem málo věnují, přesto 
však svého rozhodnutí zpětně nelitují – čas, který si pro děti vyhradily, s nimi trávily o to intenzivněji.

Podnikání versus rodina

Ještě před samotným zahájením podnikání je velmi důležité, aby s touto novou životní situací byli seznámeni 
ostatní členové rodiny. Pokud manžel a děti plánovaný krok dobře přijmou, tak se nejen vstup, ale následně i prů-
běh podnikání značně ulehčí. Všechny začátky jsou těžké - obzvláště při startu podnikání, proto je potřeba zajistit 
si podporu rodiny. Hned od začátku se snažte získat přinejmenším pozitivní reakce rodinných příslušníků, předejde-
te tak mnoha případným problémům.

Jak si najít při podnikání čas pro rodinu

V začátcích podnikání by měli vaši nejbližší počítat s tím, že veškerý čas věnujete svému novému podniku. Jako za-
čínající podnikatelka si musíte uvědomit a dát na srozuměnou celé rodině, že se již třeba nevrátíte domů v určitou 
hodinu, jako tomu bývalo dosud. Pochopení a podpora rodiny je velice důležitá, a pokud společně naleznete vyho-
vující model rodinného soužití s předem stanovenými pravidly, vyvarujete se později zbytečným nesrovnalostem 
či výčitkám.

Zapojte členy rodiny do podnikání

Jednou z úvah je se do podnikání nepouštět sama, ale mít v úmyslu zapojit i ostatní členy rodiny. Je rozumné pře-
dem vymezit pravomoci v podniku a majetkovou strukturu. Rodinný podnik se totiž lehce může kvůli nevyjasně-
ným rodinným vztahům dostat do potíží.

Z pohledu marketingu může mít zapojení rodiny a přátel výhody v získání dodavatelů  - zdrojů, které pro nás po 
určitou dobu mohou pracovat zdarma nebo za výhodné ceny.
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Příklady: z rodiny a okruhu přátel lze využít zdroje například na: 

• osobní přístup, pečlivá péče o klienty, alternativní cesty, důraz na využívání vlastních zdrojů 

• získávání nových klientů přes osobní síť kontaktů

• tvorba webu a facebookového profilu, správa obsahu, vlastní webová stránka propojená se sociálními sítěmi, 
e-book 

• tvorba obsahu pro letáčky, newssletters 

• pomoc s personálem při předváděcích akcích, ochutnávkách a podobně

• dotazník, analýza trhu – vyplňování, zpracování

• soutěž – pomoc s organizací a zajištěním

• pomoc při tvorbě sloganu 

• distribuce letáků 

• zajištění odbornějších služeb, např. on-line

* registrace na inzertních serverech Firmy.cz, Najisto.cz apod.

* PPC reklama

* banner na oborových webech

* průběžné analyzování prostřednictvím Google Analytics

Další příklady:

V první etapě informace o možnosti ubytování bude dostupná na internetu na webových stránkách pro apartmány, 
na facebooku. Zároveň budou osloveni známí a kamarádi.

• Identifikace rizik při zahájení podnikatelské činnosti a jejich řízení

Malí podnikatelé se zpravidla potýkají s potížemi v oblast reklamy a propagace, vedení účetnictví, kontroly zásob, 
nedostatečných tržeb a potřebné tvorby finančních zdrojů. Nejobtížnější oblastí je marketing.   

Stanovení unikátní nabídky hodnoty je základem každé marketingové strategie. Odborníci hovoří o Unique Selling 
Proposition – unikátní prodejní nabídce. 

Příklady

Celková jasná vize zaměření podnikání 

• Stravování -  naší vizí je pomoci zlepšit životosprávu pracovně vytížených lidí díky inovativnímu způsobu stravo-
vání. Cílem je nabídnout specifický sortiment a služby, které povedou ke zlepšení kondice a zdraví klientů. 

• HR - externí personalistika – individuální přístup v komoditním segmentu – kontrola personální administrativy – 
její správné nastavení, řešení na míru od náboru, po adaptaci zaměstnance, podložené rozhodnutí, zda si nechat 
zaměstnance i po zkušební době, nastavení komunikačních procesů, struktury zodpovědnosti/úkolování, motivace 
zaměstnanců, systémy odměňování (finanční i nefinanční), facilitace vyjasnění kultury, její jasná komunikace do-
vnitř i ven (formou balíčků). Řešení ad hoc problémů, poradenství v oblasti HR na míru. Práce na principech appre-
ciative inquiry, Adler, focus na produktivitu.

Jiný přístup v zavedeném oboru

• zrušit představu o interiérovém designu jako něčem, co je jen pro bohaté extravagantní lidi, nebo jde jen o čistě 
moderní funkční prostředí s módními výstřelky a trendy

V obsazeném trhu vyhledání niky

• Apartmán pro cizince - rodiny s dětmi. Apartmán by měl nabídnout ubytování pro návštěvníky Prahy. Hlavní cí-
lovou skupinou by měly být rodiny s dětmi.

• On-line kurz - naším posláním je přinést na trh online službu, která je zatím spjata výhradně s osobní účastí na 
kurzu.
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Analýza konkurence

• v regionu je poměrně hodně konkurenčních interiérových designérů. Většina však nenabízí konzultace nebo ná-
vrhy v souladu s feng shui a harmonizací prostoru. Homestaging převážně u konkurence také chybí

Zhodnoťte:

• Silné a slabé stránky hodnocení hodnot, produktů a služeb

* Odpovídají vaše produkty a služby potřebám zákazníků?  

* Budou mezi vašimi produkty a službami silné synergie?

* Budou vaši zákazníci spokojeni?

* Jsou k dispozici substituční produkty nebo služby?

* Hrozí, že konkurence nabídne lepší cenu nebo vyšší hodnotu? 

* Mohli byste generovat opakující se příjmy, pokud byste některé výrobky převedli na služby?

* Mohli byste některé výrobky a služby lépe integrovat?

* Jaké další potřeby vašich stávajících nebo potenciálních zákazníků byste mohli uspokojovat?

* Jaká jsou možná další doplnění nebo rozšíření nabídek u vašich produktů nebo služeb?

* Je možné z poprodejních služeb vytvořit doplnění nebo rozšíření vašich dosavadních služeb?

* Jaké další úkoly můžete vykonávat za vaše zákazníky?

 Získávání finančních prostředků v době rozjezdu podnikání

Každý začínající podnikatel by si měl před zahájením činnosti spočítat, jaké výdaje budou s jeho podnikáním spo-
jené, a to alespoň na období prvních 12 až 18 měsíců. Musí si uvědomit, že do chvíle, než jeho podnikání začne 
generovat příjmy, bude pravděpodobně svůj projekt financovat z vlastních zdrojů. Klasický postup získávání finanč-
ních prostředků pro podnikání je:

Vlastní zdroje - vlastní úspory, boostrapping (financování svépomocí z jiných než tradičních externích zdrojů) nebo 
finanční prostředky od rodiny, přátel a bláznů (z anglického „FFF“ Family, Friends and Fools).

Cizí zdroje - v další fázi, kdy podnikání generuje určité příjmy, je možné se pro získání dalších peněz obrátit na bu-
siness anděly (soukromé investory) či fondy rizikového kapitálu (Venture Capital fondy). „Obě tyto skupiny inves-
torů investují peníze do společností výměnou za podíl v dané společnosti. Cizí zdroje mnohdy neposkytují pouze 
finanční prostředky na rozvoj firmy, ale též osobní zkušenosti, obchodní kontakty a strategické vedení, které je pro 
podnikání stejně důležité jako finance. 

Bankovní financování - je možné využít také úvěr od banky, ale ta půjčí až v případě, že prokážete dlouhodobou 
životaschopnost vašeho podnikání. Někdy stačí i dobře připravený podnikatelský projekt.

Často velmi dobře připravené finanční plány opomíjejí právě potřebu zdrojů na počátku podnikání. Vyčíslí potřebné 
náklady bez jasné informace, odkud se vezme počáteční kapitál. Intuitivně se spoléhá na vlastní zdroje, zejména 
rodinné úspory. 

Zhodnoťte:

• Náklady a příjmy

* Vykazujete vysoké nebo nízké marže?

* Jsou vaše příjmy předvídatelné nebo ne?

* Máte často se opakující příjmy a často se opakující nákupy, nebo jednorázové transakce a málo 
opakování?

* Jsou vaše zdroje příjmů diverzifikované, nebo závislé na jednom zdroji?

* Jsou vaše zdroje příjmů udržitelné?

* Získáváte příjmy ještě předtím, než vynaložíte náklady, nebo naopak hradíte vysoké náklady ještě 
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předtím, než přijdou příjmy?

* Účtujete si tolik, kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit, nebo ne?

* Při tvorbě cen a nabídek, využíváte naplno ochoty zákazníků platit, nebo vám unikají příjmy?

* Jsou vaše náklady předvídatelné?

* Odpovídá struktura nákladů vašemu podnikání, vašemu modelu byznysu?

* Je vaše podnikání nákladově efektivní? 

* Využíváte úspor z rozsahu a velikosti?

* Ohrožuje vaše marže konkurence nebo nové technologie?

* Závisíte nadměrně na jednom nebo několika málo zdrojích příjmů?

* Které zdroje v budoucnosti pravděpodobně zmizí? 

* U kterých nákladů hrozí, že budou nepředvídatelné?

* U kterých nákladů hrozí, že porostou rychleji než zdroje příjmů, které jsou s nimi spojeny? 

* Mohli byste nahradit příjmy z jednorázových transakcí opakujícím se příjmy?

* Za jaké další prvky v produktech nebo službách by byli vaši zákazníci ochotni platit?  

* Existují nějaké možnosti křížového prodeje, ať už interně nebo ve spolupráci s partnery?

* Jaké další zdroje příjmů můžete přidat nebo vytvořit?

* Můžete zvýšit ceny vašich produktů a služeb?

* Kde můžete snížit náklady? 

Těžké až krizové situace při podnikání a jejich řešení

Těžkým a krizovým situacím je nejlepší předejít. Když už k nim dojde, uvědomit si reálnou situaci co nejdříve a řešit 
ji. První ztráta je nejmenší ztráta.

Některá dobrá pravidla, jak uvažovat: 

* Nechoďte na trh se složitým produktem či službou, která neřeší reálnou potřebu lidí, nebo řeší 
potřebu velmi malé, limitované skupiny lidí, případně potenciální zákazníci nejsou za dané řešení ochotni zaplatit 
požadovanou cenu.

* Podívejte se na tržní prostředí realisticky.

* Sestavte si funkční tým zaměstnanců.

* Nepodceňujte výši provozních nákladů, nastavte si správně zálohy na energie, vyberte výhodný tarif 
na telefon…

* Odhadněte reálně čas, který budete muset podnikání věnovat. Počítejte s delší pracovní dobou než 
jen osm a půl hodiny.

* Podělte se o svou práci se zaměstnanci či externími spolupracovníky. Začínající podnikatelé mají 
často tendenci všechno zvládnout sami, nebrat zaměstnance, šetřit na externích konzultacích. Tím se zahrabou do 
administrativy a problémů běžného provozu a nezbývá jim čas se nadechnout, zamyslet, upravit, revidovat nebo 
přeplánovat podnikatelský plán

* Je jasné, že zahájit vlastní podnikání je tím nejtěžším krokem, ale na druhou stranu, jestli uspějete, 
to nepoznáte jinak, než že se do toho pustíte. 

Většina začínajících podnikatelek – maminek s dětmi – často naopak počítá s menším než osmihodinovým pracov-
ním dnem, právě kvůli péči o děti a rodinu. To ale lze skloubit a využít časovou flexibilitu. Je také nutno včas vyhle-
dat zaměstnance nebo spolupracovníky a zadat jim takovou práci, která nevyžaduje přímé angažmá podnikatelky 
– rutinní činnosti, administrativu a podobně    
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Příklad

Podnikatelská činnost bude vykonávána pouze mnou. Do budoucna se však nebráním rozšíření svého týmu a zalo-
žení designérského studia.

Příklad dobrého marketingového plánu

Problém - nalezení a správný popis problému, který chcete svou službou vyřešit  
a. Špatné a velmi omezené možnosti pro zdravé stravování 
b. Zhoršující se životospráva, fyzická i psychická kondice 
c. Narůstání potravinových alergií v populaci
d. Špatná osvěta a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a správné výživy. 
e. Odpad z obalových materiálů 

Řešení

Přineseme kvalitní, chutné a zdravé občerstvení, které je navíc rychlé a kdykoliv snadno dostupné díky unikátnímu 
konceptu distribuce. Jedná se snídaně, svačiny, lehčí obědy i večeře, ve slaných i sladkých variacích.

Použijeme pestré, nutričně velmi hodnotné suroviny bez alergenů a chemických přísad, které mají pozitivní vliv na 
zdraví.

Unikátní nabídka hodnoty

Naší vizí je pomoci zlepšit životosprávu pracovně vytížených lidí díky inovativnímu způsobu stravování. Cílem je 
nabídnout specifický sortiment a služby, které povedou ke zlepšení kondice a zdraví klientů. 

Cílem je mít dlouhodobě spokojené, zdravé klienty a vytvořit proaktivní komunitu zákazníků, se kterými budeme ve 
stálém kontaktu - budeme s nimi sdílet tipy ohledně zdravého životního stylu, zajímavé recepty a rady jak si zlepšit 
kondici a nabízet také individuální výživové poradenství.

Realizační tým

Naše hlavní konkurenční výhoda spočívá v týmu, kde má každý potřebnou odbornost na určitou oblast, dlouhole-
tou praxi a potřebné know-how:

•  vizionář a inovátor, doktorand na České zemědělské univerzitě, nadšenec pro environmentální otázky a zdravý 
životní styl

• zkušená projektová manažerka, přes 10 let pracovala v nadnárodních korporacích a dobře zná problematiku 
špatného stravování, nadšenec pro nové trendy v gastronomii, studentka nutriční terapie.

Do týmu jsou zapojeni další schopní lidé, např. studenti realizující školní projekty.

Spojuje nás drive a nadšení pro náš unikátní produkt. Na projektu už pracujeme několik měsíců a pomocí SWOT 
analýzy jsme definovali vizi, kterou nyní rozpracováváme do akčních kroků, které budeme postupně naplňovat. 

Zákazníci - identifikace

Primární cílovou skupinu tvoří časově vytížení lidé, kteří mají zájem o zdravý životní styl.

• Zaměstnanci – na pracovišti mohou mít jídelnu, která však nenabízí kvalitní (zdravou a chutnou) stravu. Často 
nemají jídelnu žádnou a jsou odkázání na nabídku okolních fast foodových restaurací (asijských bister, “pizzerií”, 
pochybných hotovek atd.) 

• Studenti – chybí kvalitní alternativní stravování k nevyhovujícím menzám. Navíc má tako cílová skupina omezené 
finanční zdroje pro stravování v restauracích

• Maminky – často nemají čas vařit kvalitní (zdravé, pestré, nutričně vyvážené) obědy a večeře pro rodinu a děti

• Důchodci – mají velmi omezené možnosti, pokud nemají síly chodit pravidelně na nákupy a vařit si jídlo. Jejich 
organismus navíc často potřebuje speciální stravu.
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Pro každou z těchto 4 cílových skupin jsme zrealizovali kvalitativní průzkum (individualizované rozhovory podle 
standardizovaného dotazníku), známe jejich demografickou charakteristiku, insight, potřeby a přání. Vytvořili jsme 
také detailní marketingové persony. 

Konkurenční prostředí - existující alternativy

Při podrobném průzkumu trhu a analýze konkurence, jsme identifikovali 4 hlavní alternativy, jak mohou zákazníci 
řešit své potřeby a problémy se stravováním v současné době. Hlavní typy konkurence: firemní jídelny, různé fast 
foody, donáškové služby restaurací a elektronické portály, krabičkové diety

Otestovali jsme tyto konkurenty a pomocí kvalitativního průzkumu cílové skupiny (individualizovaných rozhovorů 
podle standardizovaného dotazníku) jsme zmapovali hlavní výhody i nevýhody konkurence. 

Cíle a indikátory

Stanovena hlavní měřítka a indikátory, které budeme měřit a hodnotit vývoj projektu.  KPI jsou:

• Zpětná vazba od klientů (% spokojenosti s našimi výrobky a službami) 

• Prodejní výsledky a tržby

• Konverze klientů z marketingových akcí (online marketing, náš web a FB, ochutnávky našich produktů, semináře 
o zdravé výživě)

• Akvizice nových klientů

• Retence stávajících zákazníků

• Loajalita našich klientů

Pracujeme na metrikách a reportech pro měření, vyhodnocování a procesech pro zlepšování výsledků výše uvede-
ných indikátorů.

• Srozumitelný opis – co chceme, aby si klienti mysleli

Zdravý fast food: zdravý a chutnější sortiment 

• široký sociální aspekt (zaměstnávat sociálně znevýhodněných osoby - maminky na rodičovské dovolené, dů-
chodce, studenty) 

• provádět osvětu v oblasti zdravé výživy (pořádání seminářů, poradna pro klienty)

• klást velký důraz na environmentální aspekt našeho projektu – naše výrobky jsou balené do kompaktních ekolo-
gických krabiček, suroviny se budeme snažit odebírat v biokvalitě od lokálních českých farmářů. 

• plánujeme implementovat inovativní způsob distribuce

Cesty k zákazníkům

Sortiment už nyní nabízíme přes partnerské distribuční kanály, které dále rozšiřujeme:

• Obchody se zdravou výživou a další. 

• Jsme schopni zavázet naše výrobky na objednávku přímo ke klientům v případě větší objednávky Cílené promo-
tion - ochutnávky v místech kde se zdržuje cílová skupina

• Zvažujeme také další distribuční modely, např. e-shop

• Rozpracovali jsme také detailnější komunikační mix:

• Newsletter – elektronický magazín (frekvence: vždy 1. den každého měsíce), který zahrnuje (zajímavosti k da-
nému měsíčnímu tématu, sezónní plodiny a jejich, nejvhodnější příprava, tipy na nejlepší recepty, fotky našeho 
vzorového sortimentu pro daný měsíc, ceny jídel, kupon na slevu)

• Facebook  (frekvence: posty každé ráno), který zahrnuje:

* denní nabídka + fotky (pokrmů, z přípravy pokrmů, z prodejny, tematické...)

* ve slabší den akce „happy hour“ – čerstvý sortiment za polovinu cca hodinu před zavíračkou (ne-
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chceme nic vyhazovat, to co se neprodá, odvezeme na charitu)

* komunikace se zákazníky – důsledné reagování na jejich dotazy, přání, stížnosti, dotazování se co jim 
v nabídce chybí, co jim chutná, hlasování o nejlepší recept, který potom zařadíme do sortimentu atd.

• Web - základní informace o našem konceptu - popis sortimentu a aktuální menu na daný týden, představení 
týmu, kontakt, později i blog (recepty, zajímavé články, recenze na restaurace atd.)

• Letáčky 

* Promotion k distribuci ve firmách v okolí (týdenní menu, kupón na slevu).

* Packaging výrobků

* Designové obaly z ekologických materiálů. Budeme využívat specificky vyvinuté piktogramy (bez 
lepku, veganské, blahodárné pro určitý specifický zdravotní problém) a dále nálepky s razítkem „akce měsíce“, tím 
budou označené sezónní výrobky. 

Obchodní místo 

Využití plakátů s denním menu, piktogramy k jednotlivým jídlům. Motto dne a jiné zajímavosti. Nadstandardní služ-
by zákazníkům: velká karafa s vodou k dispozici zdarma (+ malé kelímky), ochutnávky partnerských výrobků (které 
budu získávat formou barterů, např. müsli tyčinky).

Personál a uniforma 

Důsledné školení personálu před každým novým měsícem, aby rozuměl nabídce a dokázal věci správně nabídnout. 
Sestavím vždy zajímavý skript, podle kterého se hostesky budou řídit. Uniforma neměnná (tričko s logem), ale kaž-
dý měsíc nějaká ozdoba podle tématu (brož ve tvaru sezónní plodiny, šátek, náušnice). 

Eventy 

Pro naše klienty budu zajišťovat různé zajímavé akce např. přednášky na aktuální téma, ochutnávky, nutriční pora-
denství a další doplňkové služby (které budou dodávat externí partneři – např. sportovní trénink, osobní koučink).

Věrnostní program - aplikace

Nabídneme systém slev pro věrné zákazníky. 

Charita 

Neprodaný sortiment budeme odvážet na charitu, jako jídlo lidem, kteří ho potřebují. Výběr nejvhodnější instituce 
bude předmětem výběrového řízení. 

Cenový model

Na základě analýzy cenové politiky konkurence, cen dodavatelů a průzkumu mezi potencionálními klienty jsme 
stanovili základní ceny pro sortiment

Při rozšiřování sortimentu do šířky (další kategorie výrobků) i do hloubky (varianty v rámci jedné kategorie např. 
dvě velikosti porcí) se budou ceny proporcionálně odvíjet od výše uvedeného necenění základního sortimentu.
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Chování a jednání (vystupování)
 živnostníka/podnikatele
Miroslav Barták
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Možnosti ujasnění toho co chceme dělat a jak toho chceme dosáhnout

Začátek podnikání přináší celou řadu starostí, ale také radosti z prvních podnikatelských úspěchů. Zahájení podni-
kání (zejména pokud budeme podnikat jako živnostníci), sebou přináší mimo jiné změny v časovém režimu dne, 
organizaci rodinných aktivit, velikosti nebo sezónnosti příjmu. Mnoho věcí lze řešit tzv. za pochodu, jiné jaksi odez-
ní, nicméně některé – např. stanovisko vaší rodiny k vašemu podnikání je dobré znát dopředu. 

Máme k dispozici celou řadu metod, které nám říkají, jak je možné analyzovat vlastní situaci a vážit výhody a nevý-
hody jednotlivých možných variant. Bohužel často nevybíráme variantu nejlepší, ale tu nejméně špatnou, případně 
tu, která nejlépe vystihuje to, čeho chceme dosáhnout. Například vyšší příjem vyměníme za svůj volný čas. Jak se 
s vydělanými prostředky naloží, si podnikatel rozhoduje sám. Jestli prostředky využije na začátku či konci měsíce, 
zda bude prostředky investovat do podnikání nebo do své osobní spotřeby, případně zda bude podnikat doma 
nebo mimo domov. 

Nejjednodušším řešením je sednout si k „rodinné poradě“ a dát dohromady všechny plusy a mínusy našeho pod-
nikání, podnikatelské výzvy či problému. Rodinní příslušníci vám poskytnou sice emocionální, ale zase z vašeho 
pohledu velmi důležitou zpětnou vazbu. Pokud výhody převáží nad nevýhodami, pak je možné rozhodnout – kdo-
koliv ale bude rozhodovat za vás, následně neodpovídá za vaše další rozhodnutí, ačkoliv zejména v rodinném životě 
se mohou dříve či později objevit důsledky pociťované právě členy rodiny. Pamatujte na odpovědnost vůči svým 
blízkým a rodině, ale i vůči prostředí, ve kterém žijete. Dobré rozhodnutí často vede k dalším dobrým rozhodnutím, 
špatné se také často vrací neřízená střela.

Dalším, u nás i ve světě velice oblíbeným přístupem, je analýza slabých stránek a ohrožení a silných stránek a příleži-
tostí. Tento přístup je nazýván také jako SWOT analýza. Jakkoliv má tahle metoda svá vlastní pravidla a přístupy, pro 
naše potřeby stačí zmínit, že slabé a silné stránky hledáme u sebe a příležitosti a hrozby v prostředí, které je mimo 
rozsah naší kontroly.  Obecně vzato bychom naše silné stránky měli využívat tak, abychom podtrhli to, co v nás je 
a naopak si byli vědomi svých slabých stránek a ohrožení, která nás na cestě za úspěchem čekají.  Nezapomeňte, 
že jednotlivé body za všechny čtyři dané oblasti by v rámci jedné kategorie měli být seřazeny od té nejdůležitější 
k nejméně důležité a/nebo podle toho jaký možný zisk nebo ztrátu nám přinesou. Například pokud máme stánek 
s občerstvením jsou naši konkurenti de facto všichni majitelé občerstvení ve čtvrti, méně už pak ve městě (kde se 
dobře uživí i více prodejců najednou) a že jsou stovky tisíc občerstvení po celém světě je fakt, který říká spíše, že 
neděláte nic úplně výjimečného, ale nepředstavuje pro vás „pouze“ hrozbu. 

Další možností je hodnotit náš vliv a vliv faktorů, které nemůžeme my sami ovlivnit, ale musíme s nimi počítat, 
např. jací lidé žijí v okolí naší provozovny, jak jsou služby, které poskytujeme žádány, jaké zákony musíme dodržovat.

Jsou zde také možnosti se podívat na věci trochu jinak a to tak, jak to doposud nikdo neudělal. Odborně se tato 
metoda nazývá metodou „modrého oceánu“, tj. začínáme tam, kde ostatní končí a hledáme něco zcela nového a 
svým způsobem převratného. Až pak může být náš produkt nebo služba jedinečná. Jiná otázka však je, zda bude 
zákazníky také tak akceptována. 

Jednání s potenciálními a stávajícími zákazníky

Jednání s potenciálními a stávajícími zákazníky je stěžejní podmínkou úspěchu každého nového nebo již zaběh-
nutého podnikání. V současné době se za nejvýznamnější považují schopnosti nejen zákazníka získat, ale také si 
jej udržet. V ideálním případě se k nám zákazník nejen vrací opakovaně, ale tržby od tohoto zákazníka mají rychle 
rostoucí tendenci. Jednotlivé druhy podnikání mají svá specifika, která jsou nepsaná a upravují přímo jednání se 
zákazníky. Jedná se o různé kodexy, které nám říkají, jaké chování je vzhledem k zákazníkům vhodné a které již ne. 
Nejedná se zde pouze o dodržování zákonem daných norem, ale také pravidla slušného chování. Velmi důležité je 
vyvarovat se lží, reklama nesmí být nepravdivá. Prezentace neukazuje věci tak, jak jsou, ale jaké by mohly být např. 
návrh na podávání potravin, které po vybalené marně hledáme. 

Jednání se zákazníkem by mělo být vždy (nebo aspoň obvykle) laskavé a shovívavé. Používání některých nátlako-
vých metod prodeje může být úspěšné jednou nebo dvakrát, nicméně dlouhodobě zákazníky nenaláká, spíše od-
radí. Zlobit se, že malé dítě v restauraci umazalo ubrus, vypovídá spíše o tom, že neumíme do ceny jídla kalkulovat 
náklady na častější praní, nikoliv, že dítě je nevychované a neumí jíst. Na jednání se zákazníky ať stávajícími či po-
tencionálními bychom měli mít dostatek času. Záliba v konzumaci tabákových výrobků, posílání zpráv a vyřizování 
telefonů během kontaktu se zákazníkem není zcela správnou cestou k úspěšnému podnikání. Zákazník by měl mít 
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za všech okolností pocit (jakákoliv je realita), že je pro nás jediným a důležitým a že mu věnujeme plnou pozornost. 
Je trochu překvapivé, že mnoho literárních pramenů uvádí, že s některými zákazníky je třeba se i rozloučit (z pohle-
du dosažení maximálního užitku z podnikání). Takové příklady můžeme nalézt u některých cash and carry provozo-
ven, jejichž pravidla stanoví minimální roční útratu. V americkém prostředí se někdy také nazývají nákupní kluby. 
V žádném případě není nikdy zvolen způsob „vyhnání zákazníka“ jsou zde pouze nastaveny určité podmínky, které 
zákazníka, který není pro podnikání pozitivním přínosem, odradí. Musíme si však uvědomit, že tohoto zákazníka na 
druhou stranu již v budoucnu velmi složitě přesvědčíme, proč vybrat právě nás. 

Základním pravidlem je, že zákazník má vždy pravdu a pokud pravdu nemá, pak i tak má pravdu. Jakékoliv dohady 
jsou zbytečné a nepřispívají k dobré pohodě, ani k dobrému jménu společnosti. Nezapomínejme, že zákazníci volí 
nohama, tudíž se mohou obrátit kdykoliv na naše konkurenty.

Zatímco u potenciálních zákazníků je naším úkolem, aby se o našem podnikání dozvěděli, navštívili nás a nakoupili 
u nás, u stávajících zákazníků je našim úkolem růst jejich výdajů u nás a jejich trvalejší charakter. Udržet si takového 
zákazníka, na kterého útočí na trhu jak konkurence, tak i jeho omezení v rozpočtu, vyžaduje soustavnou práci. Od 
samého začátku je potřeba si vytvářet databázi zákazníků a tuto databázi neustále rozvíjet. Samozřejmě je třeba 
brát do úvahy ochrany osobních údajů. 

Pro účely zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se rozumí mimo jiné 

a) Osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu úda-
jů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či ne-
přímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických 
pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, 
b) Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 
původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém 
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů 
a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje 
přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, 
c) Anonymním údajem je takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném 
zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů, 
d) Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, 
e) Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce 
nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými 
prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na 
nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, pře-
dávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a 
likvidace, 
f) Shromažďování osobních údajů je systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem 
je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich oka-
mžité nebo pozdější zpracování, 
g) Uchovávání osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále 
zpracovávat…

Můžeme na zvyšování loajality zákazníků použít i různé programy (slevy, věrnostní karty), které hrají v budování 
vztahů se zákazníky velice důležitou roli a jsou popsány v marketingovém modulu. Věrnostní programy by měly 
být zejména v začátcích malého a středního podnikání realistické, jak věcně, tak i ekonomicky. Pokud nabízíme za 
nákup 100 kg granulí pro psy jeden pytel 10 kg zdarma majiteli staršího malého psa a navíc zdůrazníme výhodu 
tohoto programu, že se granulí zdarma dožívají i starší psi, nemusí to mít na majitele takový marketingový dopad, 
jaký bychom si představovali. 
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Typy zákazníků a jednání s nimi 

Živnostník/podnikatel se při výkonu své činnosti sám dostává do kontaktu se svými stávajícími/potencionálními zá-
kazníky, a to jak osobně, tak prostřednictvím písemné nebo telefonické komunikace. Komunikuje jak s lidmi, které 
zná například ze sousedství, ale také s lidmi, které nezná vůbec. Komunikaci lze dělit na verbální a neverbální s tím, 
že většina komunikace se odehrává na úrovni neverbální, i když máme tendenci klást důraz na komunikaci verbál-
ní. Pro naše potřeby jsme rozdělili komunikaci na komunikaci s potenciálními zákazníky a zákazníky stávajícími. Ve 
většině oborů je zásadní loajalita zákazníků, tedy situace, kdy naše výrobky nebo služby zákazníci vyhledávají opa-
kovaně a jejich útrata za ně je ideálně rostoucí. Zákazníci volí „nohama“, to znamená, že v případě, že jsou spokoje-
ni, existuje předpoklad, že budou naše výrobky nebo služby využívat opakovaně, naopak pokud jsou z jakýchkoliv 
důvodů zklamáni, odchází a vyhledávají a využívají služeb konkurence. 

Zásady jednání se zákazníky jsou často rozpracovávány velmi podrobně, nicméně je zcela žádoucí používat normy, 
tzv. slušného chování v nejobecnějším slova smyslu, jelikož je každý zákazník je jiný a je třeba individuálního přístu-
pu ke každému z nich. Zákazník, ať již potenciální nebo stávající by měl mít naši úctu, jelikož je to právě on, který 
ve velké míře rozhoduje o tom, zda naše podnikání bude nebo nebude úspěšné. Záleží samozřejmě i na oblasti, ve 
které se živnost nebo podnikání provozuje. Určitě budeme jinak hodnotit např. barvu na oblečení u malíře pokojů 
a jinak u maloobchodního prodejce potravin. 

Při prodeji zboží nebo poskytování služeb může být potenciálním zákazníkem prakticky kdokoliv, na druhou stranu 
nám takovéto vymezení nijak nepomáhá, protože by nám neumožnilo připravit vhodnou nabídku. Je prakticky ne-
možné oslovit úplně všechny námi vybrané potenciální zákazníky a bylo by to také nad naše síly. 

Příklad z podnikatelského záměru:

- vdaná, matka čtyřletého syna 

- projektová manažerka v bance, její manžel je IT manager v pojišťovně

- čistý příjem domácnosti: 60 000 Kč

- rodina žije v řadovém domku v jedné ze satelitních oblastí na východ od Prahy

- oba partneři jsou velmi pracovně vytížení, přijíždějí z práce pozdě večer

- Eva má vysoký tlak a časté migrény, kvůli stresu v práci

- typický denní jídelníček Evy: nesnídá, aby byla dřív v práci, mohla odejít už v 18h a stihla 
vyzvednout syna ve školce, přes den vypije cca 4 černé kávy, oběd sní ve spěchu ve firemní 
jídelně, kde vaří klasickou českou kuchyni (knedlíky s omáčkou atd.), večeři připraví z po-
lotovaru (pizzu, chleba s uzeninami atd.), má často pocit hladu a zahání ho čokoládou a 
sušenkami

- uvědomuje si, že její jídelníček není optimální, ale potřebovala by, aby jí někdo strčil něja-
ké zdravé jídlo „přímo pod nos“, aby nemusela přemýšlet co, kdy a jak by bylo dobré sníst, 
tak aby její strava byla za celý týden vyvážená

(oblast podnikání: zdravé stravování) 

Většina firem a živností dnes považuje zákazníky za nejdůležitější aspekt svého podnikání, a tudíž se dostávají do 
středu zájmu. Otázkou zůstává, zda je tento postoj postojem „jako“ nebo tento postoj opravdu vyplývá z jejich pře-
svědčení a není pouze reakcí na obecný postoj, který je v podnikání. 

V dnešní době není hlavním cílem živnostníka/podnikatele oslovit zákazníka jenom poprvé, tj. proto, aby přišel jen 
jednou, ale naopak vzbudit v něm takové reakce (spokojenost) že od nás bude nakupovat opakovaně. Zákazníky 
můžeme dělit podle několika kritérií: např. podle vztahu mezi jeho zájmem na prodeji a zájmem na prodávajícím.
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Ten zákazník, se kterým se setkáváme poprvé s největší pravděpodobností, může být netečný nebo lhostejný až ag-
resivní (dostal úkol něco koupit nebo zařídit) k tomu co nakupuje nebo poptává, vůbec nemusí mít pozitivní vztah, 
je otrávený, přílišná aktivita mu může být až na obtíž. Např. manžel posílá manželku koupit náhradní díl na auto a 
manželka to může vnímat, jako neschopnost jejího manžela zařídit cokoliv a neznalost této oblasti v ní vyvolává 
napětí a je podrážděná, že se této otázce musí věnovat ona sama. Nebo manželka vyšle manžela na nákup kávy, 
což muže nebaví, jelikož se v druzích kávy. Otázky prodávajícího ho mohou dráždit. Hlavním smyslem jeho nákupu 
je mít klid na vybírání a naplnění očekávání partnerky. Obvyklá doporučení pro netečného či lhostejného zákazníka 
jsou ze strany prodávajícího zejména vyburcovat jej, což ovšem může mít spíše negativní než pozitivní efekt. Vlídný 
a chápavý přístup, snaha vcítit se do situace zákazníka z nás jako z prodávajícího může udělat jeho spojence, takže 
zákazník vidí, že na daný problém z jeho pohledu nepříjemnost není sám.

Příklad z podnikatelského záměru:

Hlavní potenciální zákazník (tuzemci a zejména cizinci/hovoříme česky, anglicky a rusky): rodi-
na s 1-3 dětmi ve věku 0-15 let. Pro rodinu s malými dětmi je důležité takové zařízení apartmá-
nu, které pomůže rodičům cítit jako „doma“ a zajistí hezké trávení času na dovolené/návštěvě 
Prahy. Zázemí apartmánu by mělo zajistit splnění základních potřeb rodiny, aby nemuseli vézt 
s sebou zbytečně moc věci. Apartmán by se měl nacházet blízko centra města, aby cestování, 
návštěvu památek zvládly i děti. Cena za 1 noc je na úrovně cenové hladiny za apartmány 
v podobné lokalitě Prahy.

(oblast podnikání: hostinská činnost)

nebo 

SME bez vlastního HR oddělení rozběhlé firmy, které se rozrostly a majitel či jeho asistentka už 
na personalistiku nestačí a chtějí ji dělat profesionálně

(oblast podnikání: personální poradenství, management lidských zdrojů)

Dalším typem zákazníka je zákazník vyčkávající, který má zájem na koupi, ale nemá žádný či spíše negativní zájem 
na prodávajícím. Obecná doporučení pro jednání s takovými zákazníky jsou např. vzbuzení dojmu, že máte se zá-
kazníkem stejné problémy a zájmy (ve vztahu k tomu co nabízíte), je třeba dávat pozor na pravdivost našich vyjá-
dření, např. pokud nabízíte, zákazníkovi již třetí typ pojištění o kterém tvrdíte, že jej máte, rovněž mohou jej tyto 
výroky vést k podezření, že neříkáte pravdu a že se snažíte z něj udělat hlupáka, což nevede k úspěšnému prodeji. 

Jiný typ zákazníků jsou typy zákazníků bez vlastní vůle, kdy jste tomuto zákazníkovi sympatičtí, takže je ochoten na-
koupit ne proto, že daný produkt potřebuje, ale proto, že stojí o vaše sympatie. Zde je velice důležité nezneužít své-
ho postavení a především náklonnosti zákazníka k tomu, že mu prodáme i to, o čem jsme přesvědčeni, že mu nijak 
neprospěje. Neměli bychom zapomínat na to, že velmi pozitivní emoce se mohou obrátit ve velmi negativní emoce, 
díky zklamání, které může zákazník později prožít. Zákazník vás například pozve na večeři a tuto žádost podpoří ná-
kupem u vás, a pokud odmítnete,  pak už u vás nikdy nenakoupit a ne proto, že by nebyl spokojen s výrobkem nebo 
službou, ale proto, že byl odmítnut. V restauraci vás vyzve zákazník, abyste si s ním dali nějaký alkoholický nápoj, 
pokud tak neučiníte, může být podrážděný, pokud tak učiníte, může zase získat dojem, že vztah prodejce zákazník 
se posouvá do roviny přátelství – přátelé spolu přece často popíjí. Obecně je třeba udržovat si od zákazníka odstup. 

Někteří zákazníci dají velmi výrazně na hodnocení svého okolí, které je pro ně mnohdy důležitější než užitné vlast-
nosti výrobku nebo služby. Tento přístup ze strany zákazníka není vhodné ani přeceňovat ani podceňovat. Pohor-
šovat se nad tím, že zákazník může být nebo je snob, je neefektivní a navíc snobové obvykle nekupují zcela špatné 
výrobky a služby. Použití metody popichování zákazníka může sice být aktuálně úspěšná strategie, ale nemusí 
vůbec vyvolat jeho loajalitu. 

Rozhodnutý zákazník je o koupi přesvědčen a není vhodné jej zahlcovat (je již rozhodnutý) u tohoto typu zákazníka 
může vyvolat potřebu např. zajímavý doplňkového sortimentu. Ke zboží nebo službě má již citovou vazbu, takže 
snažit se v něm vzbudit emoce je zbytečné. 
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Zákazníky je také možné rozdělovat podle určitého osobnostního profilu, nicméně pouze velmi málo zákazníků je 
přímo zástupcem ideálního osobnostního typu a není tak zcela vyhraněn. 

Důležitým motivem dnešního podnikání je loajalita zákazníků, tj. zákazníci se opakovaně vrací. S určitou mírou 
překvapení můžeme také sledovat, že spokojení zákazníci se nevrací a naopak nespokojení zákazníci mohou stále 
zůstávat. Ochotu zákazníků vracet se k nám a nakupovat od nás opakovaně lze vytvořit (podpořit) několika různými 
způsoby. 

Jedná se o známost a v jisté míře i popularitu. Lidé mají tendenci se vracet na známá místa a ke známým prodej-
cům, a také k těm, kteří jsou populární (např. v rámci čtvrti, města, ale samozřejmě i dále). Jde tedy o naši značku 
a jméno (pokud možno dobré). Negativní reklama se může hodit jen pro určité typy podnikatelských aktivit a ne 
vždy musí být pozitivně přijata. 

Opravu důležitá je proto naše nabídka, pokud nenabízíme to, co zákazník potřebuje, pokud jej naše zboží či produkt 
nezaujme – nehodí se mu, pak velice obtížně můžeme dosáhnout toho, aby se k nám vracel. Pokud nabízíme to, co 
nabízí každý, a nenabídneme něco, čím jsme v dobrém slova smyslu zajímavější, opět se nejspíš vytvoření loajality 
zákazníků zmenšuje. 

Zkušenost zahrnuje kvalitu a spokojenost ze strany zákazníků. Nejedná se tedy o kvalitu z pohledu prodávajícího, 
ale naopak z pohledu kupujícího. Názory na kvalitu se velmi často mezi prodejci a zákazníky až překvapivě odlišují. 
Lidé nechtějí vždy to nejkvalitnější, ale to co jim přinese největší uspokojení jejich aktuálních potřeb. Spokojenost 
můžeme měřit ve všech fázích procesu prodeje nebo poskytování služby. Jakkoliv je její měření subjektivní a ne-
přesné, ovlivňuje zásadně náš podnikatelský úspěch a pohled na nás jako podnikatele. Udělat zákazníkovi radost je 
často výbornou investicí, byť by se jednalo např. o pouhý úsměv, případně upřímným způsobem míněného přání 
hezkého dne nebo pochvala zákazníka samotného. 

Pro loajalitu zákazníků je potřeba si vytvořit také určitý vztah mezi vámi jako prodejcem a mezi zákazníky. Tento 
vztah prodejce x zákazník by měl být založen na důvěře (jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích) a přátel-
skosti (např. přátelé si nelžou). Tak doporučení, že sami výrobek nebo službu jako prodejci využíváte, může být 
dobrý, pokud je zákazník s výrobkem nebo službou spokojen, pokud ne může si myslet, že lžete a důvěru v tom 
okamžiku ztrácí. Získat zpět již ztracenou důvěru zákazníků je velmi obtížná záležitost.  Zcela nevhodné je např. 
nabízet zákazníkovi menší velikost oblečení, ačkoli jeho pravou velikost známe, vyčítat mu, že na službu nebo zboží 
nemá a vybízet jej k větší snaze vydělávat. Přátelskost a důvěra je sice dobrý sluha, ale zlý pán. Např. situace, kdy 
dáme zákazníkovi zboží na fakturu místo v hotovosti v něm může vyvolat důvěru, ale např. nám nezaplatí včas, 
případně zneužije této možnost a nezaplatí vůbec. Pokud si ovšem své zákazníky chceme udržet je přátelskost a 
určitá míra vzájemné důvěry v tomto případě nutná. Není vhodné slibovat zákazníkům něco, co později nebudeme 
moct splnit. 

Loajalitu potencionálních i stávajících zákazníků ovlivňuje také situace na trhu, např. pokud je ve stejné ulici pět 
provozoven může být získání loajality problém, oproti situaci, kdy se jedná o jediný obchod široko daleko.  

Výsledek našeho jednání se zákazníky a jejich loajalitu lze hodnotit mnoha složitými nástroji, základní otázkou, 
kterou klademe zákazníkům však je, jak jste byli spokojeni s našimi výrobky/službami a loučíme se slovy, přijďte k 
nám zase. Bohužel tyto věty jsou často využívány pouze jako bezvýznamné fráze, kdy prodávajícího tato skutečnost 
absolutně nezajímá. Vzpomeňte si, když se vás naposledy v restauraci zeptali, zda vám jídlo chutnalo, jaká byla 
reakce při kladné a záporné odpovědi. 

Příklad z podnikatelského záměru:
Naším zákazníkem jsou všechny těhotné ženy a jejich partneři případně další členové rodiny.
Zacílení na ženy mimo Prahu a velká města, ženy v cizině, pracující ženy, ženy, které chtějí 
opravit špatnou zkušenost z prvního porodu. Náš zákazník musí cítit, že dostává to, co si 
zaplatil. Měl by se během sledování kurzu cítit obhospodařovaný. Informačně nasyceny. Cítit 
luxusní obsah. Též by měl mít možnost zapojit se do komunity ostatních účastníků. S naším 
zákazníkem bychom rádi komunikovali a udržovali ho v pocitu informační i emoční saturace.

(oblast podnikání: zdravotní poradenství) 
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Jednání v domácím prostředí a zahraničí 

Obchodní zvyklosti se liší v jednotlivých oblastech podnikání jak regionálně, ale hlavně mezinárodně. Jednodušší 
je jednání domácí, kdy se zákazníky sdílíme kontext naší společnosti a také mnoho dalších situací a sdělení pro 
nás není překvapujících tak, jak je tomu v zahraničí, kde o různá překvapení není nouze (nemusí se vždy jednat o 
potěšující překvapení). 

Jednání v domácím prostředí je pro podnikatele vždy určitou výhodou. Na druhou stranu může omezovat jeho růst. 
Vzhledem k tomu, že řada regionů (kromě tří) sousedí s jiným státem je jednání zákazníků v zahraničí poměrně čas-
té a může být pro firmu finančně značně přínosné. Také ve službách se můžeme s cizinci setkat relativně často, a to 
nejen jednou a nahodile, ale jako firma se můžeme na zahraniční klientelu přímo zaměřovat. Mít na dveřích ceduli 
s tím, že mluvíte i jinak než pouze česky není na škodu a určitě zaujme ty, kteří daný jazyk ovládají. Toto se nemusí 
týkat pouze pohostinství nebo maloobchodu, ale také vedení ekonomických agend nebo poradenství různého dru-
hu. Velmi důležité pak ale je, abychom v daném jazyce opravdu uměli komunikovat. Přijmout objednávku piva na-
příklad v němčině nebo angličtině je jedna věc, ale schopnost diskutovat nuance podvojného účetnictví je věc jiná. 

Obecně jak pro jednání u nás, tak i v zahraničí platí, že to co se dá považovat za slušné a zdrženlivé chování u nás 
není zpravidla negativně hodnoceno. V zahraničí, především u našich sousedů, se může lišit typ květiny, kterou při-
nášíme manželce obchodního partnera při pozvání na večeři, ne však celá kultura. Co se týče jazykového vybavení, 
je třeba ocenit fakt, že nejrozšířenějším jazykem na celém světě, je „špatná angličtina“. Na druhou stranu projevení 
zájmu o jazyk zákazníka je považováno spíše za výhodu a je hodnoceno ve většině případů kladně. Pro navázání 
trvalejších obchodních vztahů je ovšem výborná znalost jednacího jazyka opravdu nezbytná. Mnoho cizinců se 
naučí kvůli podnikání relativně dobře česky, to samé bychom měli být schopni nabídnout my, pokud je to pro nás 
samozřejmě reálné.
Příklad z projektového záměru: 

(oblast podnikání: péče o malé děti)
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Vedení naší provozovny

Provozovna může být jak naším majetkem, tak může být pronajatá a může být zároveň i naším bytem (zde pozor, 
nebytový prostor není v žádném případě určen k trvalému obývání, např. pronájem nebytových prostor pro byd-
lení, je značně sankcionováno). 

Vedení provozovny není pouze otevírací doba nebo úřední hodiny. Péče o provozovnu je nepřetržitá a stálá – začíná 
před otevřením a končí po uzavírací době provozovny. Zveřejněnou pracovní dobu je třeba striktně dodržovat. Pro 
mnohé podnikatele živnostníky pojem pracovní doba v podstatě neexistuje a to hlavně proto, že jejich pracovní a 
osobní život jsou tak propojené, že nerozlišují co je práce a co pak soukromí. To může mít dlouhodobě spíše nega-
tivní než pozitivní následky. 

Zákon klade na provozovnu určité parametry, které musí splnit, hlavně co se týče hygienických norem, označení 
apod. Pro začínajícího podnikatele přichází také do úvahy zřízení své provozovny ve vlastním bytě a vytváří tak pro-
stor pro daňovou uznatelnost některých výdajů. Podnikání z bytu má některé výhody – nepotřebuje často výrazné 
vstupní investice, některé náklady doposud domácnosti jsou částečně daňově uznatelné. Jsme nablízku své rodině, 
alespoň fyzicky když už ne duchem, neutratíme tolik za dopravu, oblečení, jsme doma vždy včas a tak podobně. 
Doma se cítíme příjemně a bezpečně, je to prostor, který sdílíme se svou rodinou. Jednou z nevýhod mít provozov-
nu doma je nutnost zvát si zákazníky domů, za situace, že si domov „bráníme“ a jsme s ním emocionálně spojeni. 
Zákazník nemusí být vždy kamarádka nebo kamarád, a ani zákazníkům nemusí být příjemné docházet k někomu 
domů, což není ani moc důvěryhodné. Zase na druhou stranu oddělit v domácnosti prostor pro soukromý život a 
podnikání se může stát nepřekonatelný problémem, jak ze strany nás samotných, tak i našich rodinných příslušníků 
(viz dále). 

Provozovna zpravidla reprezentuje podnikatele, proto i určitá uspořádanost, přehlednost a jednoduchost může 
být výhoda. Jestliže se cítíte ve vaší provozovně dobře vy, tak by měli i vaši zákaznici. Sladit tyto požadavky může 
být mnohdy složité, není to však nemožné. Hledejte na internetu i další provozovny, ať máte s čím porovnávat. Na 
internetu zveřejněné fotografie jsou pro vás dobrým a dostupným zdrojem informací.

Pokud na to máte finanční prostředky, tak si nechte vzhled vaší provozovny navrhnout odborným architektem. 
Tato investice se vám určitě vyplatí a dobře vypadající provozovna přiláká mnoho zákazníků. Pokud se zákazník cítí 
dobře, zpravidla setrvá v provozovně déle, a čím déle jsou v provozovně, tím je větší šance že nakoupí, respektive 
nakoupí více. Další výhodou je také příjemné pracovní prostředí pro nás samotné a naše zaměstnance. 

Celkově se tato část provozovny nazývá „scent“ a jde o vybavení, uspořádání, osvětlení a také ozvučení provozovny. 
Při využití zvukových a obrazových záznamů je třeba pamatovat na ochranu autorských práv a hradit předepsané 
poplatky (např. rozhlasové a televizní vysílání). 

Vedení obchodních schůzek – obchodní kontakt 

Komunikace mezi námi jako prodejcem a zákazníkem má několik etap. První etapou je naše setkání se zákazníkem. 
Setkání může být osobní ve smyslu toho, že zákazník přijde do naší provozovny (prodejny) nebo nám může zavolat, 
napsat (dopis, e-mail). Šanci udělat dobrý první dojem máme pouze jednu, při osobním setkání v obchodně, pro-
vozovně začínáme my jako prodejci pozdravem. Pozdrav by měl být z naší strany zdvořilý, pokud zákazník neodpoví, 
není na nás, abychom jej vychovávali, tento přístup by pravděpodobně nevedl k úspěšnému prodeji. Jako prodejci 
máme tu výhodu, že se nacházíme ve svém domácím prostředí, to je také jeden z důvodů, proč je iniciativa na 
nás. Je vhodné projevit přiměřenou a upřímnou radost z toho, že si zákazník vybral právě nás, což s ohledem na 
konkurenci nemusel. Důležité je navázat očník kontakt se zákazníkem, usmát se, nikoliv ihned zákazníka přivést do 
úzkých tím, že se ho zeptáme, co si přeje bez toho, abychom mu dali více prostoru. Zákazník by měl mít přiměřený 
čas se rozhlédnout po provozovně. Mnoho zákazníků si ztěžuje, že jsou ihned atakováni prodejcem. Platí, že čím 
déle je zákazník v provozovně, tím více toho nakoupí, respektive nakoupí aspoň něco. Tato počáteční fáze má za 
úkol překonat počáteční nedůvěru a vést plynule a nenásilně k další fázi komunikace s naším prozatím potenciálním 
zákazníkem. 

Zjištění přání zákazníka a poté povzbuzení jeho potřeby nakoupit je další fází rozhovoru mezi prodejcem a zákaz-
níkem. Základem je se zeptat, co si zákazník opravdu přeje. Z takto špatně formulované otázky se však nedozvíme 
příliš mnoho informací a jen obtížně prodáme jen použitím této otázky dražší zboží nebo službu. Lepší je se ptát na 
minulost, např. jakou ledničku jste používal (a), kdo vám maloval pokoje dříve. Můžeme také apelovat na budouc-
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nost, např. zkuste si představit, že…  V mnoha příručkách jsou uváděny určité amerikanismy, tj. otázky, které jsou 
úspěšně využívány při prodeji v USA, ale českého zákazníka mohou odradit nebo minimálně přivést do rozpaků. 

Důležité je i poskytnutí informací o zboží nebo službě zákazníkovi. V případě zboží jde o jeho rozbalení, předvedení, 
příprava požadovaného balení (např. u potravin na váhu). U služeb jde především o podání co nejlepších a nejvěro-
hodnějších informací. Někteří zákazníci vyžadují informací méně, někteří více, liší se to zákazník od zákazníka. Práva 
zákazníků jsou přísně upravena v příslušných zákonech a jako podnikatelé se jimi musíme řídit. Informace o zboží 
se snažíme poskytovat nejen verbálně, tedy slovy, ale také neverbálně vzhledem a uspořádáním naší provozovny, 
označeními a indolovou reklamou. Některé zboží nebo služby se tedy z pohledu zákazníka „představují sami“. 

Velmi důležitým momentem je rozhodování o koupi a prodeji. Cílem každého podnikatele je samozřejmě prodat 
své výrobky a služby. Jeho hlavním zájmem je tedy prodat, ne vždy to však platí. Mimo obecné právní regulace je 
třeba vzít do úvahy i fakt, že některé druhy zboží i služeb nejsou vhodné a jejich prodej je zakázán do určitého věku 
zájemce (alkohol, tabák), jiné jsou vázány určitým oprávněním (např. zbrojní pas) další jsou vázány na zdravotní 
stav klienta (např. pobyt v poláriu určitou hodnotou krevního tlaku, pobyt v bazénu je podmíněn absencí kožních 
onemocnění), jinde je diskvalifikačním kritériem například požití návykové látky. 

Vždy a za všech okolností se musíme chovat nediskriminujícím způsobem, a to podle žádné charakteristiky. Některé 
běžně rozšířené zákazy mohou být velmi problematické a mohou nás v konečném důsledku přijít velmi draho tím, 
že rozlítí naše potenciální zákazníky a ti se již postarají o „word of mouth“ marketing. 

Jelikož cílem každého podnikání je prodávat je samozřejmě výhodnější varianta, kdy ze strany obchodníka (podni-
katele) neexistují zábrany pro prodej a otázka je postavena spíš tak, jak naopak přesvědčit zákazníka o nákupu. Vý-
razným přínosem pro obchodníka je, když se zákazník rozhoduje impulzivně – tedy ne na základě mnoha hlubokých 
úvah a znalosti informací, ale na základě vidím – chci. Velkou úlohu zde hrají i výklady, zboží umístěné u pokladny 
a dalších viditelných místech. Dnes již není neobvyklé, že zákazník může získat zboží nebo službu na vyzkoušení 
zdarma (od auta po vedení účetnictví a právní rady) na určitou dobu nebo na určitý počet případů. Ať se zákazník 
o koupi rozhoduje jakýmkoliv způsobem, neměl by být v žádném případě k rozhodnutí tlačen a jeho rozhodnutí by 
nemělo být založeno na poskytnutí lživých údajů. Po samotném prodeji je vhodné nabídnout zákazníkovi i doplňko-
vé zboží či služby. Dotázat se zákazníka, zda si ještě něco přeje atd. Je třeba se vyvarovat obecných frází typu, líbilo 
se vám…, chutnalo vám…, kdy je zřejmé, že vás jako podnikatele tato informace vůbec nezajímá, a také zákazníci 
odpovídají bez toho, že by si o zboží nebo služby něco opravdu mysleli. 

Zaplacení a převzetí zboží je dnes možné mnoha způsoby od hotovostní po bezhotovostní platbu (tato platba je 
však obchodníkovi zpoplatněna bankou) od využití prostředků vlastních až po použití prostředků cizích. Převzetí 
se pak různí podle charakteru zboží, které nakupujeme. Zde je opravdu důležité si pamatovat odkdy je zboží nebo 
služba majetkem či hodnotou zákazníka a kdy za ní neseme odpovědnost my jako podnikatelé a její poškození nebo 
zničení je našim podnikatelským rizikem. 

Důležitou částí je také rozloučení se se zákazníkem, které by ho mělo především motivovat k dalšímu nákupu či ra-
ději k dalším nákupům. Přání „Na shledanou“ je samozřejmostí, na kterou řada obchodníků bohužel zapomíná. Je 
potřeba si uvědomit, že pozdrav nás obrazně řečeno nic nestojí a není našim úkolem zákazníka, který se nerozloučí 
vychovávat tím, že se s ním také nerozloučíme. Např. číšník, který když neobdrží spropitné, vás nepozdraví, jistě 
nemotivuje k další návštěvě restaurace. 

Konfliktní situace a možnosti řešení těchto situací

Trh přináší řadu konfliktních situací, velmi často nejsou zájmy strany nabídky a poptávky zcela totožné a může mezi 
nimi dojít ke konfliktu. Platí staré okřídlené „zákazník má vždy pravdu“ a platí také, že mnoho podnikatelů se tímto 
heslem neřídí, i když by měli. Obecně lze konstatovat, že konflikty se zákazníky prodeji zboží a poskytování služeb 
neprospívají, to ovšem neznamená, že všechna práva jsou vždy na straně zákazníka. Jedná se např. o dnes bohu-
žel velmi rozšířené krádeže, kdy jsme poškození my jako obchodníci. Krádeže jsou naneštěstí součástí podnikaní 
a zejména v prodejní činnosti je třeba s nimi počítat a činit vhodná opatření k jejich prevenci. Jde o zabezpečení 
prodejny, zboží či služeb, pokud to jejich charakter vyžaduje. 

Konflikt obvykle nevede ke koupi, proto je daleko častější při reklamacích, kdy zboží nebo služba nepřineslo zákaz-
níkovi očekávanou hodnotu za jeho peníze. Jakkoliv je samozřejmě možné vést diskusi se zákazníkem a využívat 
veškeré možnosti, které nám jako obchodníkovi zákon dává, není od věci inspirovat se některými společnostmi, 
které reklamace vyřizují automaticky a případné náklady kalkulují do cen svých výrobků předem a chápou reklama-
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ce jako své podnikatelské riziko, které může nastat. Ušetří tím čas a duševní vypětí jak svoje a svých zaměstnanců, 
tak především svých zákazníků, kteří to určitě ocení. U zákazníků má tento přístup pozitivní vliv na jejich loajalitu 
k naší firmě. Tento přístup nás nesmí finančně zcela vyčerpat a řada reklamací je skutečně způsobena stranou 
zákazníků. Řešení a předcházení konfliktů je možné také díky uspořádání a atmosféře provozovny například de-
centní osvětlením, volbou správně barevného uspořádání nebo hudbou. Výzkumy ukázaly, že například přítomnost 
zvířete na provozovně může výrazně snížit výskyt hádek a konfliktů (nejedná se zde vůbec o bojová plemena např. 
psů). Ne vždy je toto řešení však možné a vhodné, zde je uvedena pouze jedna z možností předcházení možným 
konfliktním situacím. 

Měření úspěšnosti podnikání/živnosti

Podnikání je a také může být zdrojem značného úspěchu, ale také značného neúspěchu. Jeho úspěšnost lze mě-
řit finančními výsledky např. ziskem, tržní hodnotou firmy, případně pomocí alternativních cílů jakými jsou např. 
dosažená pozice na trhu, trvalost podnikání nebo také dobrý pocit z vykonané práce, jakkoliv tento cíl může znít 
banálně. 

Základním cílem podnikání je samozřejmě tvorba zisku. Podnikání, které se „neuživí“ není dlouhodobě perspektiv-
ní. Je třeba se připravit v zásadě na obě možnosti, tedy jak na úspěch, tak i na neúspěch. Mnoho provozoven končí 
po prvním roce fungování/nefungování, mnohé také přetrvávají celá desetiletí i déle. 

Co se týká zisku, nemusí se dostavit okamžitě v prvním roce podnikání, kdy podnikatel investuje prostředky do 
„svého projektu“, pokud však zisk nepřichází ani v dalším roce je to již na zamyšlenou, pokud není zisk ani třetí rok 
je zde důrazná otázka, zda podnikání neukončit. 

I když může mít podnikatel určité výhody např. v možnosti získat zboží na fakturu nebo má do jisté míry lepší pří-
stup k úvěrovému financování, měl by mít stále na paměti, že za své dluhy a další nesrovnalosti bude stále odpo-
vídat jen on sám.  

Naopak znakem úspěšného podnikání je jeho rozšiřování. Samozřejmě, že prostředky (zisk) lze využít po zdanění 
pro své soukromé účely, nicméně součástí podnikatelské etiky je i rozšiřování podnikaní s cílem využití nových 
příležitostí, které trh nabízí. Za důležité okamžiky v rozvoji podnikání můžeme považovat i zaměstnání nového pra-
covníka, pokud jsme pracovali sami, investice do staveb, zařízení a obecně výdajů na dosažení, udržení a zajištění 
dalších příjmů. U zaměstnávání pracovníků mnoho podnikatelů váhá vzhledem k relativně vysoké administrativní 
zátěži. Bez zaměstnanců si však lze úspěšné podnikání představit v mnoha oborech jen s obtížemi. 

Soulad mezi pracovním a soukromým životem živnostníka/podnikatele

Jak již bylo uvedeno výše je soulad mezi pracovním a soukromým životem podnikatele/živnostníka velice důležitý, 
byť mnohdy je praktické sladění opravdu obtížné. Podnikat v jakémkoliv rozsahu se nedá „jenom jako“ a podnikání 
vyžaduje čas, který mohl být dříve chápán jako součást soukromého života. 

Začínat podnikání bez souhlasu rodiny je možné, nikoliv efektivní, protože by mohlo vést k některým střetům zájmů 
a hodnot. Soulad mezi pracovním a soukromým životem by tedy měl být hledán již před začátkem podnikání a měl 
by se stát neprezentovanou částí našeho podnikatelského plánu. Podnikatelské a rodinné finance by měly být vždy 
odděleny, jejich spojení vede často k velmi nepříjemným situacím, kterým je lépe se vyhnout. 

Na sladění pracovního a osobního života je náročný začátek podnikání, kdy to vyžaduje zvýšenou pozornost, ale 
také ukončení podnikání, které se často také neobejde bez toho, aby ovlivnilo náš soukromý život. Obecné pravidlo, 
které by mělo platit je, že pracovní a soukromý život by měl být oddělen. Pokud má být náš život kvalitní určitá 
duševní hygiena je opravdu nutná.

Čas obecně je pro podnikatele výrazným zdrojem rozporů mezi pracovním a soukromým životem. Je vhodné si vy-
hradit i určitý čas na osobní život, na koníčky a zájmy. Na druhou stranu není úplně nevhodné je do určité míry při-
způsobit svému podnikání. Např. na dovolenou se dá jet i jindy než pouze v létě, kdy jdou obchody právě nejlépe.

Dalším zdrojem rozporů je nedostatek finančních prostředků, ale také od určitého okamžiku jejich dostatek. Obě si-
tuace jsou nepříjemné, i když dostatek finančních prostředků je v každém případě zcela jednoznačně ta výhodnější 
situace. Vždy je třeba počítat s oddělením prostředků v rámci podnikání a soukromého života a velmi vhodné je i 
tvorba rezerv. Jedno německé přísloví nám říká, že šetřit se má, pokud je tedy z čeho. To opět platí jak v podnikání, 
tak i v rodinných financích, což je velmi často opomíjeno. Musíme si také připomenout to, že prostředky v podni-
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kání se nevytváří šetřením, ale jejich vyděláváním. 

Příklady praxe podnikatelských záměrů – chování a jednání (vystupování) živnostníka/podnikatele 

• Všechny podnikatelské záměry braly do úvahy všechny nutné vztahy a platby ve vztahu k institucím státu.

• Některé podnikatelské záměry sázely na možnost získání dotace z veřejných prostředků nebo z prostředků orga-
nizací občanského sektoru.

• Všechny podnikatelské záměry předpokládaly rozvoj profesionálních vztahů s dalšími podnikatelskými subjekty, 
ale také s jednotlivci (zákazníky).

•  Některé podnikatelské záměry uspěly také při představení na jiných fórech než v rámci projektu.

• Prezentace některých podnikatelských záměrů měla profesionální úroveň. Předchozí zkušenost ze zahraničí a/
nebo praxe v rámci multinacionálních korporací byla zřetelnou výhodou.

• Všechny podnikatelské záměry byly prezentovány se zaujetím. Angažovaná prezentace výrazně prospěla věro-
hodnosti a uvěřitelnosti navrhovaných záměrů.

• Autorky podnikatelských záměrů braly ohled na generovou vyváženost a při plánování služeb a produktu braly 
do úvahy sladění různých životních rolí potenciálních zákazníků (časté zaměření na rodiny s dětmi).

• Některé podnikatelské záměry uváděly do praxe zásady zdravého životního stylu a společenské odpovědnosti. 

• Při zpracování podnikatelských záměrů se autorky vyhýbaly ve všech ohledech praktikám, které by bylo možné 
označit jako klamavé nebo agresivní. 

Úkoly

• Zpracuje tabulku s přibližným vymezením svého pracovního a soukromého času, pokuste se o realistický odhad.

• Vytvořte prosím typologii vašich potenciálních zákazníků. Kdo je váš průměrný zákazník?

• Jaké další doplňkové služby byste mohli nabízet při vašem podnikání?

• Vytvořte si šablonu pro evidenci vašich zákazníků v programu MS Excel nebo jiném tabulkovém programu. 

Náměty k zamyšlení 

• Jakým způsobem byste oznámili rodině začátek (konec) vašeho podnikání? Jak jste to ve skutečnosti udělali?

• Kdy byste hodnotili vaše podnikání jako podnikání úspěšné a kdy jako neúspěšné? 

• Co byste udělali s osobou, kterou byste našli při krádeži ve vaší provozovně? 

• Má podnikatel právo na svůj volný čas, či čas trávený s rodinou?

• Jak bude zajištěn chod domácnosti v rámci vašeho nového podnikání?

Zdroje informací

http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky4smart/mprp4smart.php?l=06&projection&p=103 

http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1136&  

http://www.zacinajicipodnikatel.cz/sites/default/files/upload/ke-stazeni/obchodni-dovednosti/lekce4jaknaob-
chodnirozhovor.pdf 

http://www.mikromarkt.eu/pdfs/cz_modul_2_g2.pdf 

http://www.genderstudies.cz/download/toolkit_web.pdf 

http://www.genderstudies.cz/aktivity/projekt.shtml?cmd[2828]=x-2828-2143838 

http://www.mpsv.cz/cs/11720 
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