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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá návrhem na založení společnosti v oblasti aditivních technologií na 

výrobu především polymerních produktů. Dělí se na tři části: první teoretickou, druhou 

analytickou a třetí návrhovou. Cílem je analyzovat a navrhnout a doložit co nejužitečnější 

podklady pro založení a rozběh startupu na výrobu produktů pomocí 3D tisku a ověřit 

realizovatelnost a udržitelnost takového podniku. V závěru je zhodnoceno, zda je návrh 

realizovatelný, jaké jsou jeho nejkritičtější body a rizika a doporučený postup k jejich 

překonání. 
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Abstract: 

This thesis concerns about a plan of business start-up in the field of additive technologies 

with the main focus on polymer products. It is divided into three parts: the first theoretical, 

the second analytical and the third practical. The goal is to analyse and submit the most 

useful knowledge for the establishment and start of a startup for the production of 3D 

printed products and verify the feasibility and sustainability of such a company. In the 

end, it is evaluated whether the proposal is feasible, what are its most critical points and 

risks and the recommended procedure to overcome them. 
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1 Úvod 

Už ve 4. třídě základní školy jsem začal modelovat jednoduché objekty v CAD 

softwarech jako je například Google SketchUp, které mi umožňovaly vizualizovat mé 

nejrůznější nápady. O 3D tisk jsem se začal letmo zajímat v roce 2012. Postupně jsem ale 

začal být fascinován představou, že to, co vidím virtuálně na displeji počítače, by bylo 

možné, na zařízení fungujícím i v domácích podmínkách, převést do reálného světa. 

Nástupem na ČVUT jsem se dostal ke komplexnějším vývojářským nástrojům a 

znalostem a mohl jsem tak postoupit na další úroveň modelování a navíc, což bylo 

zásadní, jsem se v té době dostal k 3D tiskárně a naučil se veškeré náležitosti jejího 

ovládání. K tomu mám zájem i o obchod. Dříve už jsem se zabýval prodejem reklamního 

textilu, ale k 3D tiskové technologii mám blíž a bylo by velice zajímavé spojit tyto dva 

zájmy v jeden celek. 

3D tisk zaznamenal v poslední době značný rozvoj, a to především kvůli vypršení 

platnosti mnohých patentů. Co se týče designových výrobků a prototypování, jsou 

možnosti takřka neomezené. V oblasti funkčních dílů už nějaké hranice vyvstávají, ale ty 

se ovšem začínají bourat rozvíjejícím se 3D tiskem z kovů. S tím přichází nové spektrum 

produktů, které mohou vzniknout a následně se dostat na trh. A této příležitosti bych chtěl 

využít a pokusit se přivést na svět něco nového, zajímavého a konkurenceschopného, 

s vidinou udržitelného odbytu. Hlavním cílem práce je tedy připravit dostatečné podklady 

pro rozběh projektu, který by se právě touto cestou prosadil. Tím bych chtěl zároveň 

zjistit, zda i bez finančního a technologického zázemí rozvinutého podniku, může 

s dostatkem odhodlání a vytrvalosti vzniknout něco (Startup), co nakonec výše zmíněné 

ještě předstihne.  

V první části práce se zabývám teoretickou stránkou věci. Definuji podstatné pojmy, 

aby čtenář dobře rozuměl, o čem práce pojednává. V druhé části rozeberu segmenty 

začátku podnikání, tedy podnikatelský plán nebo různé druhy analýz. Ve třetí části se 

orientuji na praktické provedení toho, o čem pojednávám v předchozích oddílech. Tedy 

sestavení potřebných pilířů pro začátek podnikání v oblasti 3D tisku a prodej výrobků 

z polymeru. V závěru shrnuji kritické body pro úspěšnost startupu a snažím se poukázat 

na případná rizika a doporučení k jejich překonání. 
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2 Teoretická část 

V první části práce proběhne seznámení se základními tématy a principy, o které se 

moje práce opírá a které budou v pozdějších částech použity nebo analyzovány. 

Nadefinuji důležité pojmy, které s tématem souvisejí a projdu zde teoretické pozadí, 

abych čtenáře seznámil s vybraným oborem. 

2.1 Vysvětlení slovních pojmů 

Startup – začínající podnik s velkým rizikem ale i potenciálem k růstu, prosazuje inovativní 

koncepce, používá moderní technologie 

Inkubátor – „místo“ pro podporu startupu, kde je mu poskytnuta finanční ale často i 

manažerská podpora nebo služby, které si prozatím není schopen sám zajistit 

Crowdfunding – typ počátečního financování startupu, kdy se větší skupina jednotlivců složí 

na cílovou částku pro rozjezd startupu, často používaný v inkubátorech 

3D tiskárna – zařízení schopné vytvářet 3D objekty za pomoci přidávání materiálu 

CAD software – software pro modelování dílů ve virtuální podobě, zkratka anglického pojmu 

„computer aided design“ 

Slicer – software, pomocí něhož se virtuální model převede na kód čitelný pro samotnou 

tiskárnu, název je odvozen od hlavního úkolu programu, a to naslicovat (=nařezat) velice tenké 

horizontální pláty finálního objektu, které tiskárna postupně vytváří a spojuje dohromady 

Filament – tiskový materiál ve formě struny používaný pro 3D tiskárny, převážně pro tisk 

z platů, drát je ve valné většině případů tlustý 1,75mm 

Postprocesing – dokončovací operace pro vznik finálního výrobku, jedná se o broušení, 

leptání či odstraňování podpěr 
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2.2 Startup 

V České republice samotný pojem nový není, ale v poslední době narůstá počet firem, 

které toto označení splňují. K dnešnímu datu je jich v Čechách přibližně dva tisíce.[10] 

Převážně působí v technologické oblasti, ale přibývá i těch, které se zaměřují na jiné 

obory. Vznikají také nové nástroje na financování těchto začínajících podniků a s tím 

spojená legislativa. Nízké úrokové sazby do tohoto sektoru přitahují jak investiční 

skupiny a fondy, tak i privátní investory. To má za následek nárůst objemu venture 

kapitálu 1, který se pro financování používá. Spolu s financemi investor běžně předává i 

odbornou pomoc a na oplátku získává určitý podíl na základním kapitálu startupu. 

Většinou se jedná o pomoc ve smyslu posílení týmu v manažerských záležitostech nebo 

role poradce, přístupy se mohou lišit v závislosti na typu a přístupu investora. [10] 

Definice pojmu „startup“ v dnešní době ale stále není ucelená. V principu se jedná o 

podnikatelský subjekt (začínající firma), který se rychle vyvíjí a má značný potenciál 

k růstu. Toho je docíleno především díky použití moderních technologií nebo 

inovativního konceptu. [9] I přes nejasný rámec je startup možné rozeznat. Lze toho 

docílit nadefinováním toho, co startup není, a následně toho, čím konkrétně se naopak 

vyznačuje. 

2.2.1 Co se za startup nepovažuje 

Nově otevřená pekárna v hlavní ulici – nové otevření z pekárny nedělá startup, pokud 

stejný sortiment můžeme nalézt i v pekárně o pár ulic dále. 

Banka s několika tisíci zaměstnanci – v bankovnictví se převážně nesetkáme s výrazně 

velkým množstvím inovací nebo dynamickým a uvolněným prostředím. 

Fungující společnost, kde si všichni tykají – příjemné prostředí či tykání a uvolněná 

atmosféra sama o sobě také ze společnosti neudělá startup. [9] 

 
 
 
1 středně až dlouhodobý kapitál investovaný formou kapitálového vstupu do společnosti 
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2.2.2 Čím se naopak startup vyznačuje 

V převážné většině případů se setkáme s technologicky zaměřenou firmou, která rychle 

roste a často s ní bývají spojovány velké vize či ambice změnit určité odvětví nebo oblast. 

Pracuje zde menší tým lidí, pracovní prostředí je velmi dynamické, členové často 

zastávají i více funkcí najednou a hlavním důrazem je udržení co nejnižších nákladů a co 

nejkratší dobu návratnosti. Hlavním a jednoznačným cílem startupu je vyrůst 

v prosperující firmu, která se stabilně udrží na trhu. Ovšem právě s ohledem na výše 

zmíněné parametry je s takovým rozjezdem spojeno velké podnikatelské riziko. To 

následně mezi startupy způsobuje vysokou „úmrtnost“, a ty, které se udrží, začaly být 

proto označovány jako Unicorns2 - kvůli jejich malému počtu a jedinečnosti. [9][11] 

2.2.3 Vznik startupu a jeho životní cyklus 

1) „Early stage“ – vše začíná podnikatelským nápadem. Úspěch startupu se následně 

odvíjí od dobrého řízení a možnosti procesy aplikovat stále ve větším měřítku. 

2) „Seed“ – V této fázi je společnost oficiálně založena a snaží se shánět finanční 

prostředky, aby mohla vstoupit na trh. Ty jsou zajišťovány z inkubátorů 

crowdfundingem3 (příklady platforem: Kickstarter, Indiegogo, Fundlift, Penězdroj, 

Startovač, HitHit, Nakopni.me) nebo přímo od tzv. andělských investorů. 

3) „Growth“ – V této fázi firma získala finance a dostala se na trh, proto je jejím hlavním 

cílem vyrůst, začít prosperovat a ideálně navracet počáteční investice. Zvyšování 

výroby, rozšiřování poskytovaných služeb, zlepšování distribučních systémů. 

4) „Unicorn“ – V případě úspěchu má společnost již dobře fungující strukturu a měla by 

být naplněna původní vize. Označení startup virtuálně zaniká a v mnoha případech je 

pak firma odkoupena jinou větší společností, která má zájmem o dané odvětví nebo 

produkt. Investoři mohou vystoupit se zájmem o uskutečnění zisku. [9] 

 
 
 
2 Unicorns – překlad anglického slova jednorožci 
3 větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce 
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2.2.4 Čím se vyznačuje pracovní prostředí ve startupu 

Chybí klasická hierarchie. Nemusí to být pravidlem, ale většinou se mezi členy nejedná 

pouze o pracovně právní vztahy, ale i o ty přátelské a tráví společně čas i mimo pracovní 

dobu. To je velice příhodné, protože na nasazení a funkčním prostředí to vše v začátcích 

stojí. [11] 

Nejsou zde žádné „zajeté koleje“ nebo zastaralé postupy. Celý tým často bývá u 

největších novinek v oboru a pečlivě vybírá inovace, které mohou pro firmu přinést další 

rozvoj a prosperitu. Rychlý růst neplatí pro startup pouze externě, ale i interně, každá 

činnost velmi rychle přináší své výsledky a prospěch pro další rozvoj a všichni členové 

týmu se proto rozvíjejí na denní bázi. [9] 

Nedbá se na formální prostředí jako v rozvinutých podnicích. Dresscode a zdlouhavé 

meetingy jsou nahrazeny pohodlným oblečením a vše potřebné se řeší v daný moment a 

na daném místě. [9] 

2.2.5 Přehled hlavních investorů v ČR 

Obrázek č.1 

Podporou a investováním do startupů se také zabývají velké technologické společnosti 

jako například IBM skrze svůj IBM Global Entrepreneur Program nebo společnost SAP 

s programem Startup Focus. Český Seznam má Startup Yard, O2 pak inkubátor BOLT a 

společnost Vodafone provozuje Nápad roku. Vše zmíněné má za cíl pomoci startupům 

jak po finanční, tak po poradenské stránce, aby ve světě a potažmo v České republice 

vzniklo více prosperujících firem. [10] 
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2.3 Princip 3D tisku 

Jedná se o aditivní výrobu (additive manufacturing (AM)) - proces tvorby 

třídimenzionálních pevných objektů pomocí přidávání materiálu. Zásadní rozdíl oproti 

obrábění je, že se materiál dává pouze na místa, kde je ho potřeba a vzniká tak minimum 

odpadu. Na počátku výroby je virtuální návrh objektu pomocí CAD softwaru nebo 3D 

scanu. Následně objekt vzniká postupným nanášením materiálu na sebe po velmi tenkých 

vrstvách, kde každá z nich může být považována za velmi úzkou horizontální sekci 

daného tělesa. Ty se průběžně vzájemně spojují např. tavením nebo lepením. Závěrečnou 

operací je postprocesing, jehož nutnost závisí na použité technologii. 3D tisk v poslední 

době zaznamenává významný rozvoj, především pro svou schopnost vytvářet složité 

tvary a konstrukce, které by nebylo možné vyrobit žádným jiným způsobem. [7][4] 

 

2.3.1 3D tiskové technologie 

SLS (Selective Laser Sintering) Spékání práškového materiálu pomocí laserového 

paprsku. Rozlišuje se: Laser Sintering – Plastic, Laser Sintering – Metal, Laser Sintering 

– Sand, Laser Sintering – Ceramic. 

SLA (Stereolithography) Jedná se o nejstarší z technologií a dochází zde k vytvrzování 

tekutého kompozitu světelným paprskem. 

Obrázek č.2 
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SLM (Selective Laser Melting) Selektivní tavení laserem se používá pro tisk především 

kovových součástí, kdy Laser roztaví kovový prášek v místech na sebe navazujících 

vrstev. 

Obrázek č.3 

LOM (Laminated Object Manufacturing) Každá z vrstev je vyříznuta v požadovaném 

tvaru z plastu a ty jsou následně plošně lepeny na sebe. Nevýhoda ovšem tkví ve velkém 

množství odpadu. 

PJM (PolyJet Matrix) Fotopolymer, který je vytlačován tiskovou hlavicí je následně 

vytvrzován pomocí UV lampy. Velmi kvalitní povrch modelů, ovšem nevýhodou je 

omezená životnost stavebního materiálu, cca 1 rok. Tloušťka vrstvy cca 0,016 mm. 

MJM (MultiJet Modeling) Termoplastický materiál je vytlačován tiskovými hlavicemi 

a dělí se na dva typy dle teploty tání – modelovací a podpůrný. 

MJ (Material Jetting) Jde o tavení vosku na platformě, kde se následně ochlazuje a 

tuhne, což umožňuje výstavbu ve svislém směru. Perspektivní využití ve slévárenství 

(vytavitelný model). 

MJP (MultiJet Printing) Jedná se o tisk z více trysek za použití UV žárovek a 

fotopolymerního materiálu. Výhodou jsou hladké povrchy a dobré mechanické vlastnosti. 
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DLP (Digital Light Processing) Toto je nejnovější z technologií a je založena na 

vytvrzování fotopolymeru UV projekcí modelového řezu. Následné výrobky jsou téměř 

úplně hladké. Nevýhodou je opět omezená životnost materiálu. 

Obrázek č.4 

EBM (Electronic Beam Melting) Modelování součástí za pomoci usměrněného proudu 

elektronů, který je vháněný do titanového prachu. Kvůli své náročnosti je tato technologie 

jen velmi málo rozšířená. 

Obrázek č.5 

BJ (Binder Jetting) Prášek nanesený v tenké vrstvě je spojován pojivem, které je 

vytlačováno z tiskové hlavy. Nevýhodou je hrubý povrch, křehký model a tedy nutnost 

postprocesingu. 
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FFF/FDM (Fused Filament Fabrication/ Fused Deposition Modeling) Jedná se o typově 

stejné metody, ovšem FDM je registrovaná ochranná značka společnosti Stratasys a proto 

ji ostatní výrobci FDM tiskáren nemohou používat. Roztavený materiál je zde nanášen v 

tenkých vrstvách na sebe, při výsledném vzniku objemového tělesa. Vzniká minimální 

odpad. Nevýhodou je velká tloušťka vrstvy a potencionálně nerovný povrch první vrstvy. 

V dnešní době je tento typ 3D tisku nejznámější mezi širokou veřejností. Tloušťka vrstvy 

cca 0,25 mm. [6][1] 

Obrázek č.6 

2.3.2 Historie aditivních technologií v novodobých dějinách 

Technologie na bázi vrstvení materiálu se používá od nepaměti, když se ale podíváme 

na stroje, které materiál rozmisťují podle počítačového kódu, dostáváme se mezi léta 

1980-1981 do Japonska, kde Hideo Kodama položil základy “Rapid Prototypingu” tím, 

že popsal technologii vytvrzování tekutého roztoku UV světlem. Od té doby se 3D tisk 

začal rychle rozvíjet až do podoby, ve které je známý dnes. [1] 

„1986 Charles W. Hull zakládá společnost 3D systems a vyvíjí první skutečnou 3D 

tiskárnu nazývanou stereolitografický aparát SLA – 1. Nic méně před Charlesem 

W.Hullem už byly zaznamenány patenty, ze kterých 3D tisk vychází. 

1988 3D systems přinášejí veřejnosti první verzi 3D tiskárny s názvem SLA 250. 

1992 Použití 3D tisku při výrobě a testování prototypů součástek v automobilovém a 

leteckém průmyslu. 

1999 Vytvoření částí orgánu potažené pacientovými vlastními buňkami. 
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2002 Byla vytištěna první miniaturní funkční ledvina, která byla úspěšně použita při 

transplantaci pro nemocné zvíře. 

2005 Dr. Adrian Bowyer na Univerzitě v Bath zakládá projekt RepRap. Jedná se o 3D 

tiskárny vyvíjené na principu otevřeného hardware. RepRap je složený převážně z mnoha 

plastových dílů, které lze vytisknout na jiném RepRapu. 

2008 Vychází první verze z projektu RepRap, samoreplikační tiskárna Darwin, schopná 

tisknout většinu vlastních komponent. Lidé, kteří již vlastnili tento přístroj tak mohli 

vytisknout další pro svoje známé. Tiskárna však byla velká, objemná a bylo těžší ji 

sestavit. 

2009 Vyšla druhá verze RepRap tiskárny Mendel, která byla menší, rychlejší a dala se 

rychleji a snadněji sestavit. 

2010 Třetí verze tiskárny pod názvem Huxley, která byla ještě menší než předchozí 

tiskárny. Přišla další verze tiskárny RepRap, kterou vynalezl Josef Průša. Jedná se o 

rozšířenou verzi tiskárny Mendel. Tato tiskárna se opět rychleji sestavuje. 

2010 Společnost Stratasys spouští novou službu RedEye on Demand sloužící na tisk 

nadrozměrných předmětů. Poté tato společnost prezentuje první prototyp automobilu – 

Urbee v životní velikosti, jehož celá karoserie a všechny externí komponenty jsou 

vytištěny pomocí služby RedEye on Demand. 

2011 Vědci na Cornell University oznamují začátek vývoje 3D tiskáren na výrobu 

jídla. Shapeways ve spolupráci s Continuum Fashion prezentují první vytištěné 

bikiny.   Inženýři z Univerzity v Southamptonu sestrojili pomocí 3D tisku první bezpilotní 

letadlo. Společnost i.materlialise nabízí jako první 3D tisk ze 14 – ti karátového zlata a 

stříbra. 

2012 Lékaři v Nizozemsku si od společnosti LayerWise nechávají vytvořit novou spodní 

čelist pro 83 letou pacientku, kterou jí následné úspěšně implantují.“4 

 
 
 
4 Materialpro3D.cz: 3D tisk v kostce. [online]. [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: 
https://www.materialpro3d.cz/3d-tisk-v-kostce/ 



 
 

 
 
 

Stránka │ 18 

2.3.3 Tiskové materiály  

Kov – Výroba tvarově složitých dílu s důrazem na jejich mechanické vlastnosti, které 

by nebylo možné vyrobit konvenčními metodami jako je obrábění, tváření nebo slévání. 

Materiál dodáván v podobě prášku. 

Plast – Nejrozšířenější materiál pro výrobu pomocí aditivních technologií. Na trhu je 

k dispozici velké množství materiálů, včetně jejich kombinací a příměsí dalších složek 

v podobě organických nebo výztužných materiálů. Mezi nejpoužívanější se řadí PLA 

(Kyselina polymléčná) 100% odbouratelný nebo ABS (Akrylonitrilbutadienstyren) 

s vysokou tepelnou a mechanickou odolností. 

Sklo – Skleněný prášek se spéká za současného přidávání doprovodných spojovacích 

materiálů. Jedná se o velice funkční způsob recyklace starého skla. 

Beton – Využití ve stavitelství. Stavby a konstrukce využívající tuto technologii se 

mohou vyznačovat výrazně lepšími vlastnostmi než při využití dosavadních postupů. 

Jedná se především o pevnost a tepelnou izolaci. 

Vosk – Vhodné pro výrobu vytavitelných modelů ve slévárenství, a to jak 

průmyslovém, tak uměleckém, kdy se voskový model následně vylije zlatem nebo 

stříbrem. 

Organický materiál – Úspěšně bylo vytištěno například lidské ucho za použití 

tiskového materiálu, který se skládal z živých buněk, hydrogelu a alginátu5 pro 

dostatečnou pevnost a pružnost. 

[2][1] 

 

 

 

 
 
 
5 Vlákno vyrobené z hnědých mořských řas 
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2.4 Podnikání 

Je činnost, kterou vykonává tzv. podnikatel za účelem dosažení zisku. Přesnější 

definice v Čechách vymezuje zákon. Za podnikatele je dle Nového občanského zákoníku 

předpis č. 89/2012 Sb. považován ten, kdo splňuje následující definice: [14] 

„§ 420 

(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. 

(2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také 

každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která 

jedná jménem nebo na účet podnikatele.“6 

2.4.1 Aspekty podnikání  

Podnikatel by měl ideálně samostatně hledat příležitosti (problémy) a jejich 

potencionální řešení, účinně využívat svoje vlastní zdroje, dobrovolně přebírat 

odpovědnost a nést riziko za své jednání a zejména mít snahu vytvořit něco navíc 

(přidanou hodnotu). [19] 

Podnikatel také může zastávat různé role, která každá se vyznačuje odlišným přístupem 

k podnikání. Výrobce, leader, nákupce a prodejce, manažer, vlastník nebo správce. Vše 

se odvíjí od podnikatelova zájmu, do jaké míry chce do dění podniku zasahovat a do jaké 

míry chce z fungování podniku pouze těžit. [19] 

Oproti zaměstnání se odlišuje významně vyšším rizikem ale zároveň potenciálem 

obrovského růstu a případnými velkými příjmy. Nabízí také možnost uplatnění více 

dovedností najednou, protože úkoly podnikatele se mohou měnit ze dne na den. [19] 

 
 
 
6 Podnikatel.cz: Nový Občanský zákoník [online]. [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 
https://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/f4580257/ 
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2.4.2 Formy podnikání vymezené zákonem 

Každá právní forma podnikání nabízí odlišné právní i ekonomické náležitosti, pro 

úspěšné podnikání je proto zásadní, zvolit správně formu podnikání, protože to se 

následně odrazí v její schopnosti uplatnit veškerá svá pozitiva pro daný případ 

podnikatelského záměru.  

Obrázek č.7 

Dle screenshotu z databáze Českého statistického úřadu je zřejmé, že nejčastější 

formou podnikání v České republice je OSVČ (69 % z celku) a s.r.o. (93 % z obchodních 

společností). Proto nyní uvedu hlavní aspekty, čím se tyto dvě formy podnikání vymezují, 

postup založení a následně provedu jejich komparaci. [16] 

2.4.2.1 s.r.o. 

Jedná se o právnickou osobu, kterou může založit jednotlivec nebo až 50 společníků. 

Podléhá zákonu o korporacích a pro její založení je potřeba sepsat společenskou smlouvu, 

složit základní kapitál a následně nechat u notáře zapsat společnost do obchodního 

rejstříku. Pak je třeba zvolit sídlo společnosti. Celkové administrativní náklady jsou cca 

5000,- Kč. [15] 

2.4.2.2 OSVČ 

Jedná se o fyzickou osobu, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost na vlastní 

jméno a za závazky ručí celým svým majetkem. Podléhá živnostenskému zákonu a pro 

založení je nutné ohlášení na živnostenském úřadě a věk minimálně 18 let. Je potřeba 

vyplnit tzv. Jednotný registrační formulář a uhradit správní poplatek 1000,- Kč. [15] 
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2.4.2.3 Porovnání 

s.r.o. 

• ručení do výše vkladu 

• komplikovanější a dražší registrace 

• název dle volby 

• nutnost účetnických znalostí 

• daň z příjmu 19 % (+15% vyplacení zisku) 

• odvody na zdravotní pojištění 

OSVČ 

• ručení osobním majetkem 

• snadná a levnější registrace 

• názvem je jméno fyzické osoby 

• snadné účetnictví 

• daň z příjmu 15 % 

• odvody na sociální a zdravotní pojištění 

[15] 
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3 Analytická část 

V této části práce provedu analýzu komponent potřebných k návrhu Startupu pro 

zvolené zaměření.  

3.1 Technickoekonomické nástroje analýzy 

Nejlepším nástrojem pro analyzování návrhu mi bude sestavení obchodního modelu. 

Obsahuje jak aspekty technického zajištění projektu, tak rozbor jeho ekonomických 

stránek. Realizace technických komponent, by pro mě neměla být nijak významně 

náročná nebo bych se obrátil na poradce, kteří budou zmíněni později. Jak jsem zmiňoval 

v úvodu, s 3D tiskem mám dlouholeté zkušenosti a tiskárnu si servisuji sám. Orientuji se 

v používaných materiálech, CADu a softwarovém i hardwarovém nastavení tisku. 

Zázemí by bylo zajištěno formou pronájmu včetně veškerých energií a služeb. Z tohoto 

důvodu zde bude kladen větší důraz na ekonomické nástroje analýzy. 

3.2 Popis příležitosti 

Tady objasním podnikatelskou příležitost. Příkladem může být nový technologický 

postup nebo mezera na trhu. Cílem je přesvědčit, že vhodný okamžik je právě teď a že 

právě já jsem toho schopen. Porovnám současné možnosti na trhu s ohledem na můj 

podnikatelský nápad a ty, které přináším nové. [18] 

3.3 Popis výrobku/služby 

Zde popíšu koncept produktu, jeho vlastnosti nebo k čemu konkrétně bude sloužit. Je 

možné zmínit také doplňkové služby jako třeba servis či zaškolení. Je dobré dbát na 

skutečnost, že každý čtenář nemusí být odborníkem na danou problematiku, proto je 

nutné udělat popis co nejsrozumitelnější, bez použití odborných výrazů. [18] 
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„Náš výrobek nebo služba musí mít konkurenční výhodu, musí být lepší než 

konkurenční nabídky. Zejména dnes, kdy vládne tvrdá konkurence, nováčkovi na trhu 

nestačí být stejně dobrý jako ostatní firmy. Je nutné být každopádně lepší než konkurenti. 

Musíme tedy prokázat, že přicházíme s lepší nabídkou pro zákazníka, zajímavější 

koncepcí, profesionálnějším servisem, že lépe řešíme problémy zákazníka.“ 7 

Zároveň je ale nutné myslet na to, aby nebylo vyzrazeno Know-how a nepřipravil jsem 

se tak o onu důležitou konkurenční výhodu. 

3.4 Potřebné vstupy 

Z hlediska výběru vhodného dodavatele je nutné se zaměřit a pečlivě zvolit hodnotící 

kritéria. Podstatná je také hodnota potřebných vstupů jako jsou například: základní 

materiál a suroviny, energie, komponenty, součásti, náhradní díly a jiné. Dají se vyjádřit 

buď v penězích nebo v jiných vhodných jednotkách, které pomohou odlišit jednoho 

dodavatele od jiného. Je důležité klást největší důraz právě na ty vstupy, které jsou pro 

nás nejdůležitější nebo dokonce tak kritické, že by bez nich musela společnost svoji 

činnost pozastavit. Je tedy dobré mít připravené i záložní řešení nebo sekundárního 

dodavatele v případě výpadku dodavatele hlavního. [20] 

Druhy hodnotících kritérií: 

• Kvalita (odlišnost kvality u alternativních dodavatelů) 

• Vzdálenost zdrojů (dopad na výrobní cenu při dovozu od vzdálenějšího 

dodavatele) 

• Dostupnost a možnost substituce zdrojů (rychlost reakce záložního zdroje, 

nutnost předjednání, dodací lhůta) 

• Cena (míra cenových rozdílů dodavatelů, míra dopadu na finální cenu) 

• Riziko (pravděpodobnost výpadku, četnost, důvody) [20] 

 
 
 
7 Businessinfo.cz: Podnikatelský plán a strategie [online]. [cit. 2021-04-26]. Dostupné z: 
https://www.businessinfo.cz/navody/podnikatelsky-plan-a-strategie/ 
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3.5 Analýza potencionálních trhů a zákazníků 

Aby mohl startup uspět se svými výrobky, musí existovat místo a zákazníci, kteří si 

budou chtít tyto výrobky koupit, to se nazývá trh. Trh je definován těmito aspekty: 

velikost, překážky, výnosnost, zákazníci a další. Míra úspěšnosti zavedení nového 

výrobku se odvíjí převážně od míry potenciálu růstu trhu a jeho velikosti. [18] 

Je důležité stanovit přesné zacílení produktu. Celkový trh značí celé odvětví (obsahuje 

veškeré možné způsoby využití daného výrobku), zatímco cílový trh je ten, na který se 

startup zaměřuje. Není nutné přesně nadefinovat trh celkový, ale pokusit se o to u toho 

cílového. Tam spadají skupiny zákazníků, které: 

• Jsou ochotny za produkt či služby zaplatit 

• Mají z výrobku nebo služby značný užitek 

• Mají k výrobku či poskytované službě snadný přístup 

Takto se dá charakterizovat cílový trh – čím lepší a přesnější popis je, tím lepší je 

předpoklad pro porozumění a uspokojení budoucího zákazníka, což s sebou nese i větší 

úspěch firmy. Je nutné, aby cílový trh nebyl ani podceněn ani přeceněn, jinak by to mohlo 

mít zásadní dopad na celý podnikatelský záměr a životaschopnost startupu. [21] 

Potřeby zákazníků jsou různé a nejde je obsáhnout a naplnit všechny. Proto je důležité 

trh segmentovat a přizpůsobit se pouze tomu segmentu, ve kterém mají potencionální 

zákazníci podobné rysy a nákupní chování. Například podle regionů, oblasti použití, 

požadavků na cenu a jakost, nákupních motivů, oboru, věku a tak dále. Velikost segmentu 

by ovšem stále měla umožňovat ziskové podnikání. V dalším kroku se bere v úvahu 

tvorba ceny, modifikace výrobku, způsob prodeje, zaměření reklamy a jiné. [18] 

Poté, co jsou nalezeny a vymezeny tržní segmenty, se vybere jeden nebo více, které 

jsou pro firmu nejzajímavější. Tyto segmenty tvoří hledaný cílový trh. Nejde usilovat o 

všechny segmenty, nýbrž jen o ty, u kterých v budoucnu předpokládáme největší zisk. 

Pro ověření, zda jsme segmenty správně vybrali, použijeme následující kritéria: velikost 

segmentu, růst segmentu, síla konkurence, možnost vymezit se vůči konkurenčním 

produktům, shoda produktu a potřeby zákazníků nebo dosažitelnost zákazníků. 
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Je dobré také zvážit, jestli vybraná cílová skupina bude schopna výrobek či službu 

zaplatit. Zakázky nebudou životaschopné, pokud nejsou předpoklady pro to, aby dodané 

výrobky a služby byly také uhrazeny. Segmentace trhu zároveň pomáhá s tvorbou a 

zvýšením účinnosti marketingové strategie. [21] 

Jakmile je trh vymezen je důležité o něm získat podklady jako jsou objem nebo růst 

trhu, požadavky a chování zákazníků. To se nazývá průzkum trhu, který může být velmi 

nákladný a složitý. V dnešní době již existují i snazší a méně nákladné varianty, které 

ovšem nemají takovou vypovídací hodnotu. Do vhodných informační zdrojů patří 

internet, informační materiály statistického úřadu, ročenky, měsíční a čtvrtletní zprávy, 

informační materiály ministerstev a ostatních vládních institucí a mnoho dalších. To 

ovšem úplně neplatí o mladých trzích a inovacích. Tam často nebývají k dispozici 

spolehlivé kvantitativní údaje. U startupu proto není nezbytné nechávat si zpracovat 

kompletní tržní studii. Firma si průzkum trhu může udělat sama. Díky tomu lépe pozná 

daný tržní segment, naváže důležité kontakty a v neposlední řadě ušetří finance. [18] 

3.6 Konkurence 

Mnoho startupových myšlenek, které přicházejí s něčím novým a převratným má často 

za to, že nemají žádnou konkurenci. Ve většině případů se ovšem mýlí, protože na určitý 

problém se dá vždy nahlédnout z mnoha různých úhlů pohledu. [22] 

Do konkurence spadají firmy, které působí na stejných cílových trzích a prodávají tytéž 

nebo podobné produkty – tzv. skuteční konkurenti. Kromě nich jsou tu i firmy, které 

nepředstavují konkurenci dnes, ale mohou jí být v budoucnosti – tzv. potencionální 

konkurenti. V případě, že je konkurentů velký počet, nemá pro startup smysl mapovat 

podrobně všechny. Rozdělí se tedy na hlavní a vedlejší. Hlavními jsou firmy, které mají 

na daném trhu významnou roli a velmi pravděpodobně si ji i nadále udrží nebo firmy, 

které mají velkou podobnost s dotyčným startupem a těm se následně věnuje pozornost. 

Hodnotí se kritéria jako obrat, růst, ceny, podíl na trhu, výrobky, služby zákazníkům, 

zákazníci, dostupnost, prodejní cesty apod. Na základě této analýzy se určí konkurenční 

výhoda nebo naopak nedostatky jednotlivých firem, a to především z pohledu zákazníka.  

[18] 
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3.7 Marketingová strategie 

Marketing má zásadní dopad na prosperitu firmy. Řeší otázky poznání, předvídání, 

ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníků. [25] Přesto, že by firma měla co prodávat, 

ale nevěděla komu a jak, nakonec neprodá nic. Otázku toho, jak to činit a jak to dělat co 

nejlépe, řeší nástroje marketingu. Ještě lépe vystihují marketing následující definice:  

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v 

konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem 

zajišťujícím splnění cílů organizace.“ 8 

„Cílem marketingu je co nejlépe poznat zákazníka a porozumět mu, aby se produkty 

nebo služby prodávaly samy.“ 9 

Nejprve je nutné vybrat cílový trh. O tom jak, jsem psal v kapitole 3.3.2. Po jeho výběru 

je třeba rozhodnout, jakou pozici bude produkt startupu zaujímat. To definuje jeho 

odlišnost a postavení mezi ostatními konkurenčními produkty. Určení tržní pozice má 

následující postup: 

• Identifikace konkurenčních výhod 

• Výběr optimální konkurenční výhody (podstatná pro spotřebitele) 

• Volba způsobu komunikace a propagace výhody 

• Tvorba marketingového mixu (s ohledem na tržní segment a pozici) 

[18] 

 
 
 
8 Marketingmind.cz: Marketing (definice, výklad) [online]. [cit. 2021-05-10]. Dostupné z: 
https://www.marketingmind.cz/marketing/ 
9 Pankrea.cz: Co je to marketing? [online]. [cit. 2021-05-10]. Dostupné z: 
https://www.pankrea.cz/clanek/co-je-to-marketing_53 
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3.7.1 Marketingový mix 

Jedná se o souhrn taktických nástrojů týkajících se výrobku, ceny, distribuce a 

komunikace, díky kterým firma upravuje své chování za účelem uspokojení potřeb svých 

zákazníků. Zkráceně nazýváno 4P. [26] 

„Marketingový mix zahrnuje všechny aktivity, které firma vyvíjí, aby vzbudila poptávku 

po svých výrobcích a službách. Aby zákazník nakupoval, je potřeba mu nabídnout správný 

produkt za správnou cenu dostupným způsobem. A ještě ho informovat o tom, že produkt 

existuje.“ 10 

3.7.1.1 Produkt (product) 

Sem směřuje hlavní pozornost v rámci konceptu marketingového mixu. Vytváří 

samotné jádro marketingu, protože je základem nabídky na trhu a následně také právě on 

uspokojuje potřeby zákazníků. S ohledem na produkt se řeší tyto otázky: 

• jaké produkty nabízet, uvedení nových/stahování starých 

• parametry produktu (vlastnosti, design, značka, balení, doplňkové služby) 

• objem produkce 

• životní cyklus (vývoj, uvedení, zralost, útlum) 

S ohledem na stále přísnější zákony pro prodej chemikálií, léčiv, potravin a 

technických přístrojů, mohou další komplikace přijít v důsledku nutnosti certifikace 

produktů. Může jít o ověření od institucí, jako je zkušební ústav, ministerstvo 

zdravotnictví a jiné. Proto je dobré předem dohledat odpovědnou instituci, která bude 

případné osvědčení na produkt zajišťovat. [18] 

V případě unikátního technického nebo designového řešení je dobré mít připravenou 

patentovou či jinou právní ochranu a na to vyčleněné finance. 

 
 
 
10 Cevelova.cz: CO JE MARKETINGOVÝ MIX [online]. [cit. 2021-05-15]. Dostupné z: 
https://www.cevelova.cz/marketingovy-mix/ 
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3.7.1.2 Cena (price) 

Neméně důležitou součástí marketingového mixu je také cena, protože právě na 

příjmech spočívá prosperita a existence celé firmy. Pomocí ceny stanovujeme svoji pozici 

u spotřebitelů, u konkurentů a ovlivňujeme tak jejich chování. [25] 

Cena se stanovuje s ohledem na: 

• náklady 

• poptávku 

• konkurenci  

• právní a regulační opatření 

• fáze životního cyklu produktu  

• firemní cíle a cíle cenové politiky 

Hlavním východiskem pro tvorbu cen je cenová politika firmy. Ta vychází z cílů 

startupu a cena se jim plně podřizuje. 

1. Orientace na přežití 

Tato volba přichází v době, kdy je nutné odolávat velkému množství 

konkurentů nebo náhlé změně potřeb zákazníků. Cena je nižší, než jaké jsou 

náklady, a proto neobsahuje žádný zisk. Z tohoto důvodu je možné danou 

politiku uplatňovat pouze v krátkém čase a situaci v mezidobí vyřešit. 

2. Orientace na maximalizaci zisku 

Cena se stanovuje s ohledem na maximální zisk při odhadu poptávky na 

cílovém trhu. 

3. Orientace na co největší podíl na trhu 

Zde se přihlíží především k cenám konkurence s tím, že se oproti ní ceny 

stanovují průměrné až podprůměrné. Předpokládá se, že největší tržní podíl 

dosahuje největšího zisku. [25] 
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3.7.1.3 Distribuce (placement) 

Zde je hlavní otázkou „jak dostat produkt k zákazníkovi“ neboli distribuční politika. 

To je stejně zásadní pro úspěch startupu jako obě výše zmíněná „P“. Zvolené varianty 

řešení se opět mohou měnit s ohledem na změnu situace na trhu, jeho vývoj nebo vývoj 

potřeb zákazníků. Existují dvě základní varianty řešení distribuce: [26] 

Zajištěná doprava 

• Levnější, mnoho poskytovatelů, různý způsob doručení, nemožnost otestování 

Osobní vyzvednutí 

• Dražší (provozovna výdejních prostor), nižší okruh oslovení, zákazník si může 

produkt vyzkoušet ještě před koupí 

3.7.1.4 Propagace (promotion) 

V posledním a neméně důležitém „P“ jde o to, jak o sobě dát zákazníkům vědět. Tato 

část marketingového mixu je ze všech nejvíce na očích a to doslova, protože většině lidí 

se s tímto pojmem automaticky vybaví reklama, a to je v užším slova smyslu i správné 

chápání propagace. Reálný záběr je ovšem mnohem širší než pouhá audio/video 

upoutávka. [18] 

Marketingovou komunikací se snažíme stimulovat poptávku, informovanost o 

produktu, jeho existenci, vlastnosti, kvalitu, způsob použití nebo emocionální cíle. 

Stručně řečeno, aby si potencionální zákazník vytvořil k nabízenému produktu vztah a 

tím vznikla jeho preference před konkurenčními produkty. To se dělá prvky jako jsou: 

bonusy (cenové zvýhodnění), poukázky, vzorky zdarma, věrnostní program, soutěže nebo 

jiné akce. [18] 

Public relations také spadají do propagace. Nejedná se pouze o vztah k potencionálním 

nebo existujícím zákazníkům, jde také o vztah k ostatním zájmovým skupinám, jakou 

jsou média, vlastní zaměstnanci, široká veřejnost, stát a další. Pomocí toho se zlepšuje 

tzv. image firmy a poptávka se stimuluje nepřímo. Náklady na PR nebývají velké, ale 

zato mohou přinést „velkou“ prosperitu a konkurenční výhodu v podobě získání státní 

zakázky nebo výhodnějšího úvěru. [27] 



 
 

 
 
 

Stránka │ 30 

3.8 Finanční plán 

Finančním plánem se dá zhodnotit udržitelnost a následný rozvoj startupu 

z ekonomického, tedy hlavního hlediska – zda bude vydělávat. Řadí se sem plán nákladů, 

plán výnosů, plán peněžních toků, plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha, 

finanční analýza, výpočet bodu zvratu, hodnocení efektivnosti investic, plán financování 

a další. Je dobré vědět, že v případě startupu jsou zapotřebí prostředky na založení firmy, 

na pořízení dlouhodobého majetku, na pořízení oběžného majetku a na zahájení 

podnikatelské činnosti, což je financování provozních nákladů do doby, než přijdou první 

tržby. Pro dobré finanční řízení je velice důležité rozlišovat kategorie zisk a peněžní tok 

(cashflow), výnosy a příjmy, náklady a výdaje. Ovšem první propočty se často provádějí 

manažerským přístupem, bez zohledňování zásad finančního účetnictví. [18][20] 

3.8.1 Výnosy a příjmy 

„Výnosy jsou výsledky podnikání vyjádřené v penězích za určité období, např. měsíc, 

pololetí, rok. Jestliže vedeme podvojné účetnictví, musíme počítat s tím, že není bráno v 

potaz, zda tržby byly skutečně uhrazeny nebo ne. Proto je třeba rozlišovat mezi výnosy a 

příjmy. Příjmy jsou peněžní částky, které firma skutečně získala za prodané výrobky nebo 

služby. Účetní pojetí výnosů u firmy, která účtuje v soustavě podvojného účetnictví, se tak 

dostává do rozporu s reálnými příjmy firmy. Firma například uskuteční dodávku výrobků 

nebo služeb na fakturu a vykáže účetní výnosy, neboť tržby jsou položkou zvyšující výnosy. 

Současně uhradí v penězích výdaje spojené s výrobou (vyplatí mzdy, uhradí energie, 

nákup materiálu apod.). I když odběratel nezaplatí fakturu, firma přesto musí vykázat 

výkony, které se jí promítají do výsledku hospodaření (zisku). Firma musí odvádět daně, 

ale fakticky může nastat situace, že nebude mít peníze na účtu.“11 

Z těchto důvodů je velice podstatné dbát na zajištění výnosů, ale především na zajištění 

příjmů. Vyrobit a prodat výrobky je sice důležitá podmínka úspěchu, ale nutnou 

podmínkou je obdržet za ony produkty ve smluvených termínech příjmy. 

 
 
 
11 Businessinfo.cz: Podnikatelský plán a strategie [online]. [cit. 2021-05-26]. Dostupné z: 
https://www.businessinfo.cz/navody/podnikatelsky-plan-a-strategie/ 
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3.8.2 Náklady a výdaje 

Zde se jedná o spotřebu výrobních prostředků vyjádřenou v penězích. Náklady nejsou 

totožné s výdaji. Výdaj je úbytek peněžních prostředků firmy a neznamená automaticky 

tvorbu hodnoty. Výdaj se stane nákladem jen tehdy, když bezprostředně vstoupí do 

tvorby výrobku. 

Pro efektivní řízení firmy je důležité dělení nákladů, kdy každé dělení poskytuje 

rozdílné informace. Jde například o dělení dle: 

• druhu (materiálové, mzdové, energetické, odpisy apod.) 

• činností (provozní, finanční, mimořádné) 

• závislosti na změnách objemu výroby (variabilní a fixní) 

Dělení na variabilní a fixní umožňuje výpočet bodu zvratu jako hlavního finančního 

milníku začínajícího podniku, proto nyní tyto dva druhy rozeberu podrobněji.  

Fixní náklady se s objemem výroby (do určité míry) nemění, zůstávají „zafixované“. 

Jedná se o odpisy budov, výrobních zařízení, pojištění nebo ostraha objektů. Lze sem 

zařadit i menší položky, které je složité rozlišit v závislosti na objemu výroby (telefonní 

či poštovní poplatky). Existuje ovšem tzv. „prahová hranice“ objemu výroby, při jejímž 

překročení se fixní náklady mění skokem, např. v důsledku nové investice (výrobní 

zařízení, rozšíření pracovních prostor atd.). 

Variabilní náklady se naopak mění s objemem výroby, je to například přímá spotřeba 

materiálu, mezd, energie, obalů a dalších komponent. 

Bod zvratu poté znázorňuje množství produkce, ve kterém se příjmy rovnají nákladům 

a firma tak začíná být v plusu. Dá se díky němu vyhodnotit i míra využití výrobní 

kapacity. Čím je z tohoto pohledu bod zvratu vyšší, tím je firma méně odolná vzhledem 

k poklesu poptávky, a tím i k následnému poklesu produkce. 
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3.8.3 Jednoduchý zakladatelský rozpočet 

Investiční dlouhodobý majetek (nad 60 000,- nehmotný, nad 40 000,- hmotný) jde 

například o stroje, technologie, nebo jiné investice. 

Jednorázové výdaje: například zásoby, vybavení, poplatky atd. 

3.8.4 Kalkulační vzorec ceny produktu 

Uzpůsobuje se poptávce a situaci na daném trhu a měla by pokrýt všechny náklady a 

zahrnout zisk. Pro výpočet je vhodné použít vzorec na kalkulační jednici (v mém případě 

jeden kus výrobku). 

Obrázek č.8 [vlastní zpracování] 

S ohledem na výši zisku je dobré definovat cenovou politiku startupu, a to buď politika 

vysokých cen (vyšší zisk díky vyšším cenám, ale zároveň vyšší nároky na kvalitu a 

obecně náročnější zákazníci) nebo politika nízkých cen (vyšší zisk díky většímu objemu 

prodeje, jsou zde ovšem méně nároční zákazníci a upřednostnění nižší ceny oproti 

kvalitě). 

3.8.5 Základní kapitál 

Jak se budou krýt vstupní výdaje na rozjezd – vlastní a cizí zdroje (jejich potřebnou 

výši, dobu, za kterou budou splaceny, a podmínky, za kterých budou poskytnuty) 
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3.8.6 Náklady po spuštění projektu 

Zde se jedná především o provozní náklady startupu a je vhodné dělení na fixní a 

variabilní. 

3.8.7 Odhad příjmů na prvních 6 měsíců 

Dělí se na tři varianty: optimistická, reálná a pesimistická a vypočítá se na základě 

odhadu prodaných výrobků vynásobená vykalkulovanou cenou produktu. 

3.8.8 Bod zvratu 

Nyní přichází na řadu výpočet bodu zvratu a rozdělení fixních a variabilních nákladů. 

ℎ𝑙𝑒𝑑𝑎𝑛é 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í =  
𝑓𝑖𝑥𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 − 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑘𝑢𝑠)
 

3.8.9 Tabulka peněžních toků 

Díky této tabulce se dá zjistit, zda jsou finance na splácení případných dluhů, zda je na 

výplaty, zda jsou finance na nákup dalšího majetku. Sleduje se zde rozdíl záporných a 

kladných toků tento zůstatek se nazývá saldem a jeho kumulovaná hodnota, pokud je 

záporná, je startup v mínusu a finance chybí. [28] 

3.8.10 Odhad zisku 

𝑧𝑖𝑠𝑘 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 − 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 − 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦 − ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑧 ú𝑣ě𝑟𝑢 

Následně se ještě odečte daň, která u právnických osob činí 19 %. 

3.9 Hodnocení startupu 

Hodnocení startupu je jednou z nejobtížnějších úloh, kterou se investiční společnosti 

zabývají. Nejsou k němu téměř žádné informace, protože si tyto nástroje investiční 

odborníci silně střeží, jelikož se jedná právě o to, čím se dá rozeznat do budoucna úspěšný 

startup (dobrý k investici) a ten, který zkrachuje. Proto se na tuto problematiku podívám 

alespoň pohledem dvou veřejně známých a rozšířených analýz, které mohou částečně 

nastínit, jaké šance má startup do budoucna a jaká úskalí ho mohou potkat. K tomu 

vyhodnotím kritické body celého projektu a na závěr uvedu doporučení, která by mohla 

pomoci s jejich překonáním. 
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3.10 SWOT analýza 

Zde se posuzují veškeré aspekty projektu, kterým se chce startup zabývat, a to 

z hlediska: S(strenghts) – silných stránek, W(weaknesses) – slabých stránek, 

O(opportunities) – příležitostí, T(threats) – hrozeb. [29] 

3.10.1 Silné stránky 

Příkladem je zkušený management, kvalifikovaná pracovní síla či kvalitní servis, v 

nichž je firma lepší než konkurence. Čím více, tím lépe. [29] 

3.10.2 Slabé stránky 

Tady je cílem předejít potencionálního investora a dokázat, že bylo myšleno na 

všechno. Např. nedostatek zkušeností v oblasti marketingu, cenová politika aj. Je dobré 

ke každé slabině přiřadit nějaké pozitivum nebo postup k jejich odstranění. [29] 

3.10.3 Příležitosti a hrozby 

Ty se zabývají okolím startupu. Mohou se zde zdůraznit zajímavé příležitosti nebo 

výhody, které se posuzují z hlediska jejich atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu. 

Hrozby naopak z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti, že k nim dojde. [29] 

 
3.11 Analýza rizik 

Riziko je chápáno jako odchylka od cíle, který si startup stanovil a má na jeho 

fungování nepříznivý dopad. Nastiňuje se zde pravděpodobnost rizikové situace a 

následně se k ní připraví opatření pro zamezení příčinám, které ji mohou způsobit, snížení 

jejího dopadu, pokud nastane nebo její úplnou eliminaci. [30] 

Analýza se dá provést například expertním hodnocením faktorů rizika. Jde o odborný 

odhad jejich významnosti vzhledem k plánovaným cílům startupu, s tím, že posuzovaná 

hlediska jsou: pravděpodobnost jejich výskytu a intenzita negativního vlivu. Rizikový 

faktor je tím významnější, čím pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je intenzita 

negativního vlivu.[30] 
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3.11.1 Opatření ke snížení rizika 

Diverzifikace – rozšiřování výrobního programu, zahrnování produktů rozdílné 

povahy a zaměření do sortimentu, nám umožňuje, aby důsledky poklesu poptávky po 

jednom produktu či skupině produktů byly kompenzovány zvýšením poptávky po jiné 

skupině produktů. [30] 

Dělení rizika – riziko se rozděluje mezi dva nebo více účastníků, kteří se společně 

podílejí na realizaci startupového projektu. [30] 

Etapový přístup – projekt se rozčlení do několika etap. Každá nadcházející etapa je 

koncipována variantně, je tedy připraveno několik variant pokračování projektu a volba 

varianty závisí na výsledcích předchozí etapy. [30] 

Transfer – přesun rizika na jiné subjekty jako jsou dodavatelé nebo odběratelé. Riziko 

se snižuje například uzavíráním dlouhodobých smluv na dodávky surovin a materiálů 

nebo uzavíráním kontraktů na prodej výrobků a služeb za předem stanovených podmínek. 

[30] 
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4 Návrhová část 

4.1 Shrnutí 

V případě realizace by byl startup zaměřen na výrobu plastových produktů pomocí 

dříve popsané technologie 3D tisku. Tato technologie nabízí téměř neomezené možnosti 

designu a vysokou rychlost vývoje prototypů. Pro rozsah bakalářské práce není možné 

obsáhnout veškeré druhy výrobků, které by bylo možné vyrábět, a proto se zaměřím na 

jeden, a to jsou designové výrobky. 

Designové výrobky mají jako hlavní hodnotící parametry originalitu, nápaditost a 

emoční prožitek pro zákazníka. Právě proto, že 3D tisková technologie nabízí velkou 

volnost s ohledem na tvarové vlastnosti výsledného produktu, troufám si tvrdit, že design 

a 3D tisk se snoubí ve skvělou kombinaci pro zajímavé spektrum produktů, které mohou 

přijít na trh a jelikož se stále ještě jedná o poměrně mladou technologii věřím, že při 

správném projektovém řízení a vytrvalosti má takový startup potenciál k úspěchu. 

4.2 Organizační struktura startupu 

Petr Kolouch: Zakladatel, jednatel a jediný společník. Odpovědnost za manažerskou, 

ekonomickou a technickou stránku projektu a design výrobků. 

Zaměstnanci: Inovační procesy, podíl na vedení a řízení společnosti, modelování v CAD 

softwaru, dohled na tiskový proces, následný postprocesing, balení a odesílání produktů 

a případně doplňující administrativní činnost. 

Marketingové a obchodní poradenství: firma VW s.r.o. (nechci uvádět konkrétní jméno) 

Webové stránky a e-shop: firma WX s.r.o. (nechci uvádět konkrétní jméno) 

Daňové a účetní poradenství: firma XY s.r.o. (nechci uvádět konkrétní jméno) 

Právní poradenství: firma YZ s.r.o. (nechci uvádět konkrétní jméno) 

Jelikož se jedná o startup, nebude organizační struktura nijak fixována a spíše bude kladen 

důraz na zastupitelnost a pružnost celého řídícího výrobního i návrhového procesu. To 

z toho důvodu, aby se nezamezilo jakýmkoliv inovativním přístupům a myšlenkám. 



 
 

 
 
 

Stránka │ 37 

4.3 Popis příležitosti 

Jak jsem již zmiňoval, technologie 3D tisku je již sice rozvinutější, ale ještě stále mladá 

a její uplatnění dosud není rozšířené všude. Plastové designové výrobky se sice vyrábějí, 

ale nejčastěji jde o zakázkovou výrobu a míst, kde se dají koupit hotové výrobky je málo. 

V tom spatřuji příležitost pro Startup, pokud bude schopen přinést spolu s jedinečnými 

výrobky ještě další přidanou hodnotu, díky které dosavadní konkurenci předčí. Věřím, že 

technické vzdělání, které mi Strojní fakulta dala, může právě tuto přidanou hodnotu do 

produktu vložit. 

Abych mohl informace konkretizovat a zároveň nepřesáhl rozsah bakalářské práce, 

zkusím navrhnout výrobu jediného typu výrobku, a to designových váz. Důvod, proč jsem 

zvolil vázy je ten, že se jedná o poměrně rozšířenou položku v domácnostech (což budou 

moji cíloví zákazníci) a jejíž designové zpracování dodává každému interiéru originální 

vzhled. V dnešní době se s designovými vázami setkáme, ale převážně se na ně používají 

jiné materiály, jako třeba beton, keramika nebo sklo a plastových tolik není. Z toho je 

vidět, že o vázy existuje zájem a při aplikaci dobré marketingové komunikace a funkčního 

obchodního modelu je možné na trhu uspět. Tuto teorii tedy podrobím analýze. 

4.4 Popis výrobku/služby 

Designové vázy se v dnešní době vyrábí z nejrůznějších materiálů, a to včetně plastů. 

Slouží primárně jako estetický doplněk do interiéru. Většina výrobců je stále omezena 

výrobními technologiemi a použití 3D tisku se rozšiřuje pomaleji. 3D tisk ovšem nabízí 

zásadní konkurenční výhodu – nové spektrum tvarových možností, které nejsou na 

vstřikolisu dosažitelné, a v tom spatřuji konkurenční výhodu. 3D tiskem sice nelze 

dosáhnout ani zdaleka takové produktivity výroby jako na vstřikolisech, ale v tomto 

odvětví jde především o kvalitu než o kvantitu, takže v tom úskalí neshledávám. Další 

řešení spočívá v ruční výrobě, a to především u designových váz ze skla nebo keramiky. 

Tam je ovšem výroba technologicky nebo časově mnohem náročnější než u 3D tisku a 

totéž platí pro produktivitu výroby. Naopak je ale možné dosáhnout velice zajímavých 

tvarů, a to především z organického spektra, které se zase složitěji modeluje v CAD 

softwarech. Výrobu designových váz pomocí 3D tisku bych proto nazval takovou zlatou 

střední cestou, co se týče produktivity a jedinečnosti. Designové vázy řeší problém 

emočního prožitku, estetického dojmu interiéru a funkčního uložení flory. 
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4.5 Potřebné vstupy 

Jak jsem již zmínil v analytické části, je velmi důležité mít zajištěné kvalitní vstupy. 

Proto nyní provedu porovnání vhodných materiálů a následně porovnání vhodných 

dodavatelů. Na základě mnou stanovených hodnotících kritérií následně vyberu vítězné 

možnosti. Body jsou rozděleny 1 – 10 na základě mých osobních zkušeností a zároveň je 

každému hodnotícímu kritériu přidělena určitá váha, která upřednostňuje pro mne 

důležité prvky. 

 

 

Tabulka č.1 [vlastní zpracování] 

V této tabulce porovnávám dříve zmíněný PLA, jelikož je kladen důraz více na 

estetické vlastnosti výrobku než na mechanické a na to je PLA ideální. Zde pro mě byla 

nejdůležitější cena před kvalitou. Ač jsou u těchto vybraných výrobců určité rozdíly, 

všichni patří mezi vysoce kvalitní a jeden se dá nahradit druhým, bez ohledu na 

významnou změnu vzhledu výsledného produktu. Rychlost naskladnění je sice důležitá, 

ale dá se jí předejít předzásobením nebo právě volbou substitučního produktu. Nejlépe 

vyšli výrobci Devil Design a Filament PM. S oběma mám velmi dobré zkušenosti a 

přesto, že Devil Design vychází v hodnocení lépe, zvolím Filament PM, protože se jedná 

o českou značku. 

 

3D tiskové materiály

Výrobce Cena/Kg (s DPH) kvalita (40%) cena (50%) rychlost naskladnění (10%) celkem

Prusament PLA Prusa Research 599 Kč 10 6 7 7,7

Filamentum PLA Filamentum 766 Kč 9 3 7 5,8

Smartfill PLA Smartfill 605 Kč 4 5 8 4,9

PLA filament Devil Design 510 Kč 6 10 8 8,2

PLA tisková struna Filament PM 550 Kč 8 8 8 8

PLA Polyterra Polymaker 520 Kč 6 9 6 7,5

vážené hodnocení
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Tabulka č.2 [vlastní zpracování] 

Zde jsou porovnáni přední prodejci 3D tiskových materiálů, kteří zvolený Filament PM 

PLA nabízejí. Zde pro mě bylo primárně důležité portfolio produktů, z důvodu případné 

substituce při výpadku. Dále je zohledněna obecná cenová politika prodejce, jeho 

komunikace, vstřícnost a rychlost řešení problému. Přehlednost webu pro mě hraje také 

důležitou roli, a stejně jako jednoduchost odbavení přes nákupní košík, kde se může 

člověk snadno dostat do potíží na nesrozumitelných a komplikovaných krocích. Je vidět, 

že nejlépe vyšly firmy Materialpro3D.cz a Prusa3d.com. Opět mám s oběma velmi 

dobrou zkušenost. Volím tedy Materialpro3D.cz, protože nabízejí značně širší portfolio 

produktů. 

Dalšími vstupy může být pořízení další 3D tiskárny, náhradní díly a upgrade díly. U 

těchto položek je pro mě naprosto zásadní kvalita. Z toho důvodu a také kvůli 

zákaznickému servisu a funkcionalitám je volba Prusa Research jednoznačná. Jedná se o 

celosvětově nejlépe hodnocené 3D tiskárny. [31] 

Vstupy, jako vybavení kanceláří, software a další nebudu kvůli rozsahu práce hlouběji 

rozebírat. 

 

4.6 Analýza potencionálních trhů a zákazníků 

Trh celkový je pro startup primárně trh s designovými výrobky, zatímco cílovým trhem 

je trh s designovými vázami z plastu. V tomto odvětví působí několik značek, převážně 

malých a jsou uvedeny v tabulce č.3. Většina prodejců používá formu online prodeje, ale 

najdou se i takoví, kteří prodávají své výrobky v kamenných prodejnách externích 

prodejců s širším sortimentem. 

Dodavatelé

produktové portfolio (30%) ceny (20%) komunikace (20%) přehlednost webu (20%) snadnost odbavení (10%) celkem

Prusa3d.com 8 7 10 10 9 8,7

Materialpro3D.cz 10 8 10 10 9 9,5

Smart3D.cz 9 9 8 7 6 8,1

Na3D.cz 7 8 7 3 4 6,1

filament-pm.cz 6 8 7 6 3 6,3

vážené hodnocení
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Abych si o trhu a jeho zákaznících udělal lepší představu, vytvořil jsem dotazník 

(příloha č.2) a jeho vyhodnocení (příloha č.3), který vyplnilo necelých 100 respondentů 

z širokého spektra společnosti. Jelikož jsem ale dotazník mohl distribuovat pouze přes 

své vlastní kontakty a ty zase přes své, chtěl bych zohlednit možnost existence vyššího 

zájmu o designové produkty mezi těmito respondenty, než co může panovat v celé 

společnosti. Proto abych výpočty nepřecenil, což by mohlo být kritické pro předpoklady 

úspěchu startupu, jsem se rozhodl výsledné hodnoty vynásobit takzvaným kontrolním 

koeficientem 0,65, který zohledňuje, můj odhad, že oslovení respondenti reprezentují 

65% běžného tržního chování obyvatel České republiky. Většina mých respondentů žije 

v Praze, a proto se kvůli zvýšení vypovídací hodnoty výpočtů zaměřím na ni – což nevadí, 

ba naopak, protože v případě realizace startupu, by velmi pravděpodobně začal fungovat 

také v Praze. 

4.6.1 Velikost potencionálního trhu 

V Praze žije 1 337 074 obyvatel [33] a z dotazovaných respondentů odpovědělo jen 5 

z 92, že se s designovým výrobkem z plastu nesetkali. Když vyčlením děti do 14 let, 

kterých je v celé republice 16 % z celé populace [32] a aplikuji na Prahu stejný poměr, 

zbývá 1 124 512 obyvatel. To vynásobím koeficientem 0,94, abych vyčlenil ty, kteří se 

s danými výrobky nesetkali, a následně kontrolním koeficientem 0,65. Vyjde 687 077 

obyvatel v Praze, kteří mají povědomí o designových výrobcích.  

Tato informace pro mě byla velice překvapivá a vůbec jsem nečekal, že by o 

designových výrobcích mohlo mít povědomí takové množství lidí. Kvůli tomu, že už je 

tedy povědomí rozšířené, ale mezi lidmi nevidím tolik designových výrobků, vidím na 

tomto výsledku potencionální hrozbu pro startup a jeho úspěšnost, v podobě nízkého 

zájmu produkty zakoupit. 
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Když se zaměřím na zájem o cílový trh v Praze vidím, že designovou vázu by si koupilo 

58,7 % respondentů (bez ohledu na to, zda o ní vědí nebo ne), což je přibližně 429 057 

obyvatel (děti jsou stále vyčleněny a je zohledněn kontrolní koeficient). Pro zohlednění 

možnosti nákupu i více než jedné vázy, vynásobím tento počet koeficientem 1,1 a vyjde 

mi 471 963 zakoupených váz.  

 

Když se ale podívám na další odpovědi, je vidět, že někomu ve svém okolí by 

designovou vázu koupilo 60,9 % respondentů. V případě, že by dotyční koupili vázu 

dokonce pro více blízkých (což je z mého pohledu pravděpodobnější, než koupě více váz 

pro vlastní potřebu), použiji doplňkový koeficient 1,2. Vyjde tedy, že pro někoho jiného 

by koupilo jednu vázu 534 166 obyvatel Prahy (děti jsou stále vyčleněny a je zohledněn 

kontrolní koeficient). 

Graf č.1 [zdroj dotazník] 

Graf č.2 [zdroj dotazník] 
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Nyní mohu udělat kontrolní výpočet týkající se objemu financí, které by byli zákazníci 

ochotni za designovou vázu zaplatit. Z koláčového grafu a průměrných cen v každém 

dílci se dá vyhodnotit, že průměrná celková cena by byla 1 100 Kč. Dále uvážím fakt, že 

ne každý, kdo by koupil designovou vázu jako dárek, by ji koupil zároveň i sobě, tak 

součet těchto dvou hodnot zkrátím na 2/3. Tržní hodnota potencionálního cílového trhu 

je tedy 737,8 milionů korun. 

4.6.2 Definice zákazníka 

Z odpovědí je vidět, že potencionální zákazníci jsou z 68,5 % ženy, což je i cílová 

skupina, na kterou se chci zaměřit. Z oblasti hlavního příjmu je vidět, že odpovědi jsou 

od respondentů, kteří mají i reálný kupní potenciál, což, jak jsem uvedl v analytické části, 

je naprosto zásadní faktor. 

Graf č.3 [zdroj dotazník] 

Graf č.4-7 [zdroj dotazník] 
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Dále je vidět, že 64 % potencionálních zákazníků nevlastní žádný z uvedených 

výrobků, tedy ani vázy, ale, jak bylo zmíněno v oddíle trhu, přibližně 60 % z nich by si 

vázu koupilo – je tedy dostatek zákazníků, kteří stále nemají uspokojené své potřeby. 

Dále je dobré začlenit do produktu prvek recyklovatelnosti, protože je to důležité pro 

85,9 % dotazovaných a zároveň je to jeden z možných přesahů výrobku, a tedy jeho 

přidaná hodnota, která může zvýšit jeho konkurenceschopnost. 

 

 

Na škále důrazu na estetičnost (1) nebo funkčnost (4) výrobku je vidět, že pro klienta 

je o něco důležitější funkčnost před estetičností a na to by měl být brán zřetel ve fázi 

návrhu produktu. 

Ideální zákazník tedy nevlastní designovou vázu, má zájem si ji koupit, má zájem ji 

koupit i někomu ve svém okolí, má na to finanční prostředky, je pro něj důležitá 

recyklovatelnost výrobku a lehce upřednostňuje funkčnost před estetičností. 

Graf č.8-9 [zdroj dotazník] 

Graf č.10 [zdroj dotazník] 
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4.7 Konkurence 

Jak jsem uvedl v analytické části, mnoho startupových myšlenek, které přicházejí 

s něčím novým má za to, že neexistuje konkurence. To byl téměř i můj případ. Věděl 

jsem sice, že nějaké firmy se 3D-tištěnými designovými produkty zabývají, ale nevěděl 

jsem, že je o designových výrobcích z plastu takové povědomí mezi širší veřejností. To 

může být způsobeno buď vyšším počtem konkurentů než jsem očekával, nebo možností, 

že jsou designové výrobky prezentovány na internetu, případně tím, že se respondenti 

sami o design zajímají. Proto se důkladně zaměřím na analýzu konkurence. 

Do analýzy konkurence zařadím předně firmy zabývající se 3D tiskem designových 

výrobků a lehce se dotknu těch, které se zabývají 3D tiskem jako takovým nebo vyrábějí 

designové výrobky jinou formou. 

 

Tabulka č.3 (výběr: celkové hodnocení 8+) [vlastní zpracování] 

Do hodnotících parametrů jsem se rozhodl zavést tři: srozumitelnost komunikace 

výrobku a služeb, vzhled a intuitivnost webových stránek a celkový dojem z obchodu 

bez ohledu na nabízený produkt/službu. Hodnocení je zcela subjektivní, ale zároveň se 

jedná o parametry, kterým se dá konkurovat – cenová politika a vzhled je v oblasti 

designu natolik široká, že provést relevantní korelaci těchto parametrů, by bylo téměř 

nemožné. Navíc se často liší i nabízené portfolio plastových výrobků. 

Konkurence oblast působení srozumitelnost (30%) webové stránky (20%) celkový dojem (50%) celkem

martin.zampach.com 3D tištěné vázy 10 10 10 10

3dbara.cz 3D tištěné šperky 10 9 10 9,8

nosekdesign.com 3D tištěné výrobky 8 10 10 9,4

industryjewels.cz šperky 9 8 10 9,3

Blueberries šperky 8 8 10 9

jsem.studio 3D tištěné výrobky 8 7 10 8,8

3lobitprint.cz šperky, hodinky, zakázkový 3D tisk 8 9 9 8,7

tomasholub.com šperky 8 9 9 8,7

onyxvision.cz 3D tištěné brýle 8 8 9 8,5

3dfoxshop.cz 3D tištěné výrobky 8 7 9 8,3

evanecasova.cz šperky 8 9 8 8,2

futlab.cc zakázková dílna 7 8 9 8,2

shop.czechdesign.cz designové výrobky 7 8 9 8,2

doxbyqubus.cz designové výrobky 8 6 9 8,1
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Ve výše uvedeném výřezu jsou uvedení výrobci, kteří v hodnocení získali 8 a více 

bodů. Seznam všech porovnávaných výrobců je v příloze. Jako hlavní konkurenti vyšly 

firmy martin.zampach.com, 3dbara.cz, nosekdesign.com a jsem.studio. Všechny tyto 

značky se totiž zabývají plastovým 3D tiskem designových výrobků na území České 

republiky.  

Z mého pohledu je velmi zajímavá firma 3dbara, protože zakladatelka má celoživotní 

zkušenosti i vzdělaní ze stavebního inženýrství a na základě osobního zájmu se začala 

v roce 2019 věnovat 3D tisku šperků a úspěšně rozjela podnikání v tomto oboru. To značí, 

že projekt, který se zde pokouším navrhnout je realizovatelný a potencionálně i 

udržitelný. 

4.7.1 Konkurenční výhody produktu 

Oproti klasickým designovým výrobkům je výhodou design, který je díky 3D tisku 

jedinečný a jak jsem již zmiňoval, nedá se vyrobit téměř žádnou jinou technologií kromě 

ruční výroby, která však má výrazně nižší produktivitu práce a velkou energetickou a 

finanční náročnost. 

Všichni hlavní konkurenti nabízejí velmi povedené produkty, ovšem z mého pohledu 

bez většího přesahu. Tím bych se chtěl odlišit a zakomponovat do výrobků „duši“ ve 

smyslu nového směřování společnosti, evoluci, která je stále rychlejší, výzvy, kterým 

budeme čelit a reprezentovat jimi moderní technologie jako právě 3D tisk. 

Dále věřím, že by mi mohl být výhodou komplexní přehled o celém návrhovém a 

výrobním procesu, zkušenosti a vzdělání v oboru 3D tisku, CAD softwarech a Sliceru a 

stejně tak nauka o materiálech, jejich vlastnostech a způsobu použití.  

Také bych chtěl do výrobků vnést „strojařinu“ a principy, kterým jsem se v rámci 

studia na ČVUT a TU Dresden naučil a mohly by být v oblasti designových výrobků 

jedinečným prvkem. 
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4.8 Marketingová strategie 

Jak jsem zmínil v popisu konkurenčních výhod, chtěl bych do výrobků vnést určitý 

přesah. V dnešní době se potýkáme s globálními výzvami jako je obnovitelnost, 

ekologičnost, zpracování a nakládání s odpadem, uhlíková stopa nebo recyklace, tedy 

témata udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Osobně se o tuto problematiku zajímám už 

několik let a při studiu v Německu jsem si obzory v této oblasti ještě více rozšířil a 

uvědomil si přímo kritickou důležitost těchto aspektů pro budoucnost lidstva. Proto bych 

chtěl toto povědomí šířit dál a ukázat možné přístupy řešení, kterým je například právě 

použití 3D tisku, u kterého vzniká naprosté minimum odpadního materiálu. Dokonce i 

v případě, že nějaký vznikne, je možnost ho opětovně přeměnit na nový tiskový materiál 

a vyrobit z něj další výrobek. Stejně tak bych chtěl implementovat princip cirkulární 

ekonomiky do celého životního cyklu výrobku s důrazem na zpracování po jeho konci. 

Navíc, kvůli narůstajícím a zhoršujícím se ekologickým problémům, si společnost 

začíná uvědomovat jejich závažnost, a toto téma v ní čím dál více rezonuje. Proto věřím, 

že se zároveň může jednat i o funkční marketingovou strategii, se kterou já osobně plně 

souzním a byla by integrována v jádru startupu. Jedinou nevýhodou tohoto přístupu je 

jeho vyšší ekonomická náročnost, protože recyklace je vždy spojena s dalšími výdaji, 

zatímco když se odpad pouze vyhodí, výdaje už s ním z hlediska firmy nejsou spojené 

žádné, ale o to více „výdajů“ s jejich zpracováním bude mít planeta. 

 

4.8.1 Marketingový mix 

Nyní rozeberu marketingový mix z pohledu dříve zmiňovaných čtyř „P“. 

4.8.1.1 Produkt 

Nabízeným produktem je designová váza, vyrobená z biologicky rozložitelného 

materiálu PLA. Design vázy je zaměřen na prémiovost, estetičnost a funkčnost. Balení 

produktu bude zhotoveno z recyklovaných materiálů s důrazem na minimální použití 

plastů, ideálně s možností opětovného použití. 
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4.8.1.2 Cena 

Přibližná cena výrobku bude kalkulována později v kapitole financí. Pro startup bych 

chtěl zvolit politiku vysokých cen a zabývat se prémiovými produkty s velkým důrazem 

na kvalitu materiálů, zpracování a zákaznický servis. Orientace bude zaměřená také na 

maximalizaci zisku, a tedy rychlý růst startupu po ekonomické stránce, aby se mohl 

současně vyvíjet po té technologické. 

4.8.1.3 Distribuce 

Stejně jako u konkurence bude využíván online prodej prostřednictvím e-shopu, ale rád 

bych začlenil i přímý prodej přes prodejní místa, kde si produkt koupí zákazníci osobně. 

Z důvodu e-shopu je ale nutné zajistit způsob, jak dostat produkt k zákazníkovi. Na 

základě vlastní zkušenosti, kterou s dopravními společnostmi mám a ze zkušeností lidí 

v mém okolí, jsem zvolil dva dopravce, a to PPL a Zásilkovnu. Oba dopravci působí po 

celé České republice. 

Obrázek č.9 
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Obrázek č.10 

Vázy mají váhu do 2 kg. Přes Zásilkovnu budu nabízet dopravné 69 Kč a 

prostřednictvím PPL 164 Kč, což jsou ceny včetně DPH. 

4.8.1.4 Propagace 

Propagace by byla na začátku zaměřená především na osobní doporučení a vystavení 

na externích prodejních místech. Jinak budou hlavním kanálem webové stránky a sociální 

sítě, na kterých bude kladen důraz na základní myšlenku startupu – cirkulární ekonomiku. 

Ve chvíli, kdy prodeje pokryjí investiční náklady, lze začít s placenou reklamou například 

na Google Ads nebo Facebooku. 
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4.9 Finanční plán 

Nyní se zaměřím na finance, bez kterých sebelepší nápad nebude životaschopný a 

startup by zkrachoval. S ohledem na priority (viz. kvalitní vstupy) se ale chci snažit udržet 

náklady co nejnižší, aby se startup brzy dostal do kladných hodnot. 

 

4.9.1 Jednoduchý zakladatelský rozpočet 

Tabulka č.4 

Prvotní investici se snažím držet co nejníže, ale zároveň se připravit na možnost růstu 

prodejů. Nepočítám ovšem některé administrativní vybavení, využil bych přístrojů, které 

už mám, jako například počítač nebo některé nástroje – tady tedy naopak na nákladech 

významně ušetřím. Vyloučeny jsou potencionální budoucí náklady za profesionální CAD 

software, díky využití volně dostupných kvalitních alternativ. Ve vybavení dílny se jedná 

o nástroje pro opracování finálních výtisků, police nebo úložné prostory pro hotové 

výrobky. Kvůli nejistotě úspěchu zde není začleněn nákup provozních prostor. Bude 

proto využit pronájem. 

 

Startovací náklady cena (s DPH)

3D tiskárny 70 000 Kč

vybavení dílny 10 000 Kč

výroba vzorků 10 000 Kč

webové stránky 10 000 Kč

založení s.r.o. 6 000 Kč

Celkem 106 000 Kč
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4.9.2 Kalkulační vzorec ceny produktu 

 
Tabulka č.5 

Zde je vypočítaná cena za vzorkový produkt ve výši 1899 Kč. Složení přímého 

materiálu na produkt zahrnuje tiskový materiál, balení, krabici nebo látky použité na 

postprocessing. Ostatní přímé mzdy jsou odvody z mezd ve výši 34 % (25 % sociální 

pojištění a 9 % zdravotní pojištění). Režii nedokážu určit, proto jsem stanovil odhad na 

cca 15 % z tržby. Spadá tam: energie, pronájem prostor, marketing, pojištění, účetnictví, 

kancelářské potřeby, mzdy zaměstnanců mimo přímou výrobu, IT a internet. Zisk vyšel 

doplňkově ve výši 27,8 %, protože mým cílem bylo, aby se váza vešla do 1900 Kč, kvůli 

konkurenční výhodě. 

4.9.3 Základní kapitál 

Na start projektu mi vyšlo, že bude zapotřebí 106 000 Kč. Pro zafinancování by byl 

použit některý v úvodu zmíněný inkubátor. 

4.9.4 Náklady po spuštění projektu 

Jak jsem zmiňoval, zde vidím nejvhodnější dělení na fixní a variabilní náklady. 

Fixní náklady: 15 000 Kč / měsíc 

Marketing, účetnictví, IT a internet, mzdy zaměstnancům, energie a další 

Variabilní náklady: 1071 Kč / ks 

Přímý materiál, přímé mzdy a další 

 

položka název produktu: Váza cena (s DPH)

1. přímý materiál 569 Kč

2. přímé mzdy 300 Kč

3. ostatní přímé mzdy 102 Kč

4. náklady na provoz strojů 100 Kč

5. všechny režije 300 Kč

6. poddodávky -

7. zisk 528 Kč

celkem 1 899 Kč
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4.9.5 Odhad příjmů na prvních 6 měsíců 

Tabulka č.6 

V tabulce č.6 je znázorněn předpokládaný vývoj příjmů od spuštění startupu na 

následujících 6 měsíců, což je dle mého názoru dostatečně dlouhá doba na zjištění, zda je 

projekt udržitelný a dostatečně krátká, aby v případě neúspěchu nedošlo k velkým 

ztrátám. Předpokladem je nárůstu prodejů v období Vánoc a menších prodejů zpočátku, 

než by se o startupu dozvědělo více zákazníků. Rostoucí tendence je ale zřejmá a značí 

snahu startupu se rozvíjet a podnikat pro to různé aktivity. Optimistická varianta kalkuluje 

1,5krát větší prodeje než realistická a pesimistická naopak 0,8krát menší prodeje. 

4.9.6 Bod zvratu 

ℎ𝑙𝑒𝑑𝑎𝑛é 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑝𝑟𝑜 𝐵𝑍 =  
15 000

(1 899 − 1 071)
= 19 

𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů
𝑚ě𝑠í𝑐

 

 

Z výpočtu vyšlo, že pro udržitelnost je nutné prodat minimálně 19 váz za měsíc, jinak 

nebude startup ziskový. Pro růst startupu a splacení investic je ale nutné prodeje zvyšovat. 

odhad příjmů reálný 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc

počet prodaných kusů 5 9 13 26 18 19

tržby 9 495 Kč 17 091 Kč 24 687 Kč 49 374 Kč 34 182 Kč 36 081 Kč

odhad příjmů optimistický 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc

počet prodaných kusů 5 13,5 19,5 39 27 28,5

tržby 9 495 Kč 25 637 Kč 37 031 Kč 74 061 Kč 51 273 Kč 54 122 Kč

odhad příjmů pesimistický 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc

počet prodaných kusů 5 7,2 10,4 20,8 14,4 15,2

tržby 9 495 Kč 13 673 Kč 19 750 Kč 39 499 Kč 27 346 Kč 28 865 Kč

Graf č.11 [vlastní zpracování] 
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4.9.7 Tabulka peněžních toků 

Tabulka č.7 

Výpočtem předpokládaných peněžních toků se dá zjistit, zda bude startup udržitelný – 

zda na sebe dokáže vydělávat. Podkladem je reálná varianta odhadu příjmů, která je 

vyobrazena jako nultý rok (pouze 6 měsíců) a dále pokračuje po jednotlivých letech a 

tržby se odvíjejí dle odhadu prodeje na posledním řádku tabulky. Jelikož by se jednalo o 

s.r.o. je případný zisk na konci roku daněn 19 %.  

 

Na grafu je vidět, že lehce po polovině prvního roku začíná firma generovat zisk a lehce 

po polovině druhého roku už vyrovnala veškeré ztráty z let minulých a podnik začíná být 

celkově udržitelný. 

peněžní toky 0 1 2 3 4

vlastní kapitál 110 000 Kč

cizí kapitál

tržby 170 910 Kč 379 800 Kč 436 770 Kč 474 750 Kč 493 740 Kč

příjmy celkem 280 910 Kč 379 800 Kč 436 770 Kč 474 750 Kč 493 740 Kč

investiční 106 000 Kč

provozní 186 390 Kč 394 200 Kč 426 330 Kč 447 750 Kč 458 460 Kč

daň 2 196 Kč

výdaje celkem 292 390 Kč 394 200 Kč 426 330 Kč 447 750 Kč 460 656 Kč

Cashflow -11 480 Kč -14 400 Kč 10 440 Kč 27 000 Kč 33 084 Kč

kumulované CF -11 480 Kč -25 880 Kč -15 440 Kč 11 560 Kč 44 644 Kč

prodané vázy 90 200 230 250 260

Cashflow

Roky

příjmy

výdaje

-30 000 Kč

-20 000 Kč

-10 000 Kč

 0 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč

30 000 Kč

40 000 Kč

50 000 Kč

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

POTENCIONÁLNÍ VÝVOJ CF

Cashflow kumulované CF

Graf č.12 [vlastní zpracování] 
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4.9.8 Odhad zisku 

Tabulka č.8 

Zisk nebo ztrátu generuje jakákoliv firma na konci každého ukončeného roku. Jelikož 

by startup neměl v plánu použít cizí zdroje, neplatí se žádné úroky. Přesto, že investice 

na nákup tiskáren by přesáhla 40 000 Kč, jedná se ovšem o více tiskáren s nižší hodnotou, 

tudíž se odepisovat nemusí. Daň ze zisku činí pro s.r.o. 19 %, ale není aplikována všude, 

protože ztráta z minulého období daňový základ snižuje, a proto se zisk daní až ve třetím 

roce, přesto, že je kladný už v roce druhém. 

4.10 Hodnocení startupu 

Na základě informací, které jsem sestavil v těle návrhové části nyní podrobím návrh 

zhodnocení. 

4.10.1 SWOT analýza 

Předpoklady startupu jsou zde definovány pomocí silných a slabých stránek ovlivňující 

zevnitř a pomocí příležitostí a hrozeb, které na startup působí z vnějšku. 

Tabulka č.9 

Odhad zisku 0 1 2 3 4

příjmy 280 910 Kč 379 800 Kč 436 770 Kč 474 750 Kč 493 740 Kč

výdaje 292 390 Kč 394 200 Kč 426 330 Kč 447 750 Kč 460 656 Kč

ztráta z min. období -11 480 Kč -25 880 Kč -15 440 Kč

odpisy, úroky

zisk/ztráta -11 480 Kč -14 400 Kč 10 440 Kč 27 000 Kč 33 084 Kč

daň 2 196 Kč 6 286 Kč

zisk po zdanění 0 Kč 0 Kč 0 Kč 24 804 Kč 26 798 Kč

Roky

SWOT silné stránky slabé stránky

jedinečnost začínající firma

zkušenosti s výrobním procesem nemožnost patentové ochrany

analyzovaná konkurence není prototyp

velký potenciál nejsou webové stránky

designové zpacování vysoká cena

ekologičnost málo zkušeností s obchodováním

příležitosti hrozby

nízký počet konkurence rozšíření konkurence

rozšíření cirkulární ekonomiky malý odbyt

rošíření portfolia vznik zajímavější výrobní technologie

rychlá přizpůsobitelnost výroby velká elasticita poptávkové fce

vn
itř

ní
vn

ěj
ší
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4.10.2 Analýza rizik 

Analýzu rizik jsem se rozhodl provést na podkladě hodnotící tabulky, která každému 

riziku nejprve přiřadí míru jeho dopadu na startup a poté pravděpodobnost jeho výskytu. 

Vynásobením těchto dvou hodnot je riziku přiřazeno číslo, které spadá do určité kategorie 

významnosti rizika. 

Obrázek č.11 [30] 

 

Tabulka č.9 

Vybral jsem deset rizik, zhodnotil jsem jejich významnost a navrhl možné opatření 

k jejich snížení. Jak je vidět v tabulce č.9 tři rizika vyšla se střední významností a tři 

s vysokou významností. 

 

Analýza rizik riziko dopad výskyt významnost opatření

1. nevhodný design 5 4 20 najmutí specializovaného designéra

2. malé prodeje 5 3 15 zpětná vazba od zákazníků + náprava

3. křehkost výrobků 4 2 8 vystužení/změna materiálu

4. nedostačující výrobní prostory 5 4 20 pronájem větších prostor

5. růst cen materiálu 3 1 3 volba substituční značky/dodavatele

6. malý růst počtu nových zákazníků 3 3 9 zlepšení marketingové komunikace

7. rozšíření konkurence 4 3 12 zvýšení konkurenční výhody

8. kopírování produktu 5 3 15 průmyslový vzor

9. nestíhá se uspokojovat poptávka 4 4 16 rozšíření výrobní kapacity

10. velká finanční náročnost 4 2 8 úvěr
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4.10.3 Kritické body celého projektu a doporučení postupu 

Organizační struktura startupu se vyznačuje svou neuceleností a velmi volným 

svobodným přístupem. V případě špatného složení týmu, špatné organizace nebo 

nevyhovujících podmínek, to může mít negativní dopad na výkon společnosti. Řešení by 

mohlo spočívat v začlenění vyšší míry organizovanosti do řídícího procesu a případné 

hierarchické rozdělení rolí a zodpovědností v rámci celého týmu. 

Vypovídací hodnota dotazníku může být zkreslená více než se předpokládá, a to by 

mohlo způsobit odchylku od navrženého plánu společnosti. Tomu se dá ale přizpůsobit 

vysokou pružností výroby, kterou 3D tisk nabízí a rychlou aklimatizací na odchylky od 

původních odhadů, poznatků a plánů. 

Konkurence se může začít rychle rozvíjet, přibývat, přijít s novými a zajímavými 

nápady nebo nabídnout lepší cenové podmínky. Aby to nemělo zásadní dopad na 

navrhovaný startup, je potřeba sledovat konkurenční prostředí, inovovat, udržovat a 

rozvíjet konkurenční výhody a upravovat cenovou politiku dle cílů startupu. 

Odhad příjmů na prvních 6 měsíců je stále jen odhadem, zároveň se jedná o 

nejkritičtější období pro startup, proto je zásadní hlídat jakékoliv odchylky, sledovat, ke 

které variantě se průběh blíží a analyzovat dopady na další vývoj. 

Kapacita výroby musí být dimenzovaná minimálně dle výpočtů bodu zvratu, jinak by 

projekt nemohl být úspěšně realizovatelný. 

Je vhodné se zaměřit na výsledky SWOT analýzy a analýzy rizik a rizikům předejít. 

Jak je vidět v tabulce č.8 odhad zisku, zisk po zdanění se dostává do kladných hodnot 

až ve třetím roce a není bohužel nijak závratný, a to bez žádných nových investic do 

rozvoje nebo vyplácení zisku. Proto je otázkou, zda i přesto, že startup po čase začíná 

generovat zisk, by byl schopen se dále rozvíjet a ufinancovat růst. Zároveň se ale v plánu 

nepočítá s rozšířením působnosti, a tedy zvýšením příjmů.  

Tento návrh startupu bych proto zhodnotil jako realizovatelný a udržitelný, ale i menší 

odchylka od plánu by mohla znamenat buď raketový růst nebo naopak rychlý pád celého 

projektu. Díky tomu je ovšem splněn základní parametr definice startupu, který má velký 

potenciál k růstu, ale stejně tak vysokou pravděpodobnost úmrtnosti. 
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5 Závěr  

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat a navrhnout a doložit co nejužitečnější 

podklady pro založení a rozběh startupu na výrobu produktů pomocí 3D tisku. 

V první teoretické části jsem seznámil posluchače s hlavními pojmy, definoval startup 

jako takový, vysvětlil princip 3D tisku, jeho historii a používané materiály. Následně jsem 

se dostal k podnikaní, jeho právnímu rámci a porovnal jsem dva nejvhodnější typy pro 

tento projekt. 

V druhé analytické části jsem sestavil rámec části praktické a popsal ho z obecného 

pohledu a zmínil hlavní náležitosti každé podkapitoly. 

Ve třetí návrhové části, jsem do připraveného rámce z části analytické dosadil reálné 

parametry a hodnoty pro mnou zamýšlený startup. Jedná se o konkrétní analýzy prostředí, 

do kterého by startup vstoupil, zhodnocení konkurence, marketingovou strategii, finanční 

plán, včetně detailních tabulek a grafických interpretací. Nakonec jsou zhodnoceny 

kritické body projektu včetně jeho rizik a doporučení k jejich překonání. 

Práce svůj cíl naplnila a výsledkem je komplexní pohled na problematiku startupu 

v oblasti 3D tisku designových výrobků, jeho teoretické pozadí, analýza a praktický 

návrh možného řešení takového projektu. Práce může posloužit jako podklad pro 

rozhodnutí, zda takový projekt realizovat. V případě realizace pak nabídne porovnání 

s reálným vývojem, zhodnotí tak vypovídací hodnotu předem odhadnutých parametrů a 

přispěje k přesnějšímu a kvalitnějšímu plánování do budoucnosti. 
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Přílohy 

• Příloha č.1 (tabulka č.2) porovnání dodavatelů (úplné) 

 

konkurence oblast působení srozumitelnost (30%) webové stránky (20%) celkový dojem (50%) celkem

3dtisk.pro zakázkový 3D tisk 8 8 7 7,5

creative-space.cz zakázkový 3D tisk, grafický design 4 5 7 5,7

3dmate.cz zakázkový 3D tisk 6 8 8 7,4

td3dtisk.com zakázkový 3D tisk 9 7 7 7,6

uvstar.cz zakázkový 3D tisk 3 3 5 4

3dees.cz zakázkový 3D tisk 4 4 6 5

3dmanufaktura.cz zakázkový 3D tisk, design 8 6 8 7,6

abc3d.cz zakázkový 3D tisk 3 2 2 2,3

f3dp.cz zakázkový 3D tisk 4 7 7 6,1

Danit Peleg móda 7 9 8 7,9

Blueberries šperky 8 8 10 9

evanecasova.cz šperky 8 9 8 8,2

industryjewels.cz šperky 9 8 10 9,3

sharplayers.cz zakázkový 3D tisk 6 8 7 6,9

lav3d.cz zakázkový 3D tisk 7 7 6 6,5

3dbara.cz 3D tištěné šperky 10 9 10 9,8

openinnovations.cz zakázkový 3D tisk 6 7 8 7,2

3lobitprint.cz šperky, hodinky, zakázkový 3D tisk 8 9 9 8,7

futlab.cc zakázková dílna 7 8 9 8,2

for3dtisk.cz zakázkový 3D tisk 8 6 8 7,6

fabrilium.cz zakázkový 3D tisk z betonu 7 5 7 6,6

3dplay.cz zakázkový 3D tisk 6 6 7 6,5

3d-tisk-evo.cz zakázkový 3D tisk 4 4 4 4

sosdekorace.cz zakázková dílna 3 5 5 4,4

3d-tisk.printup.cz zakázkový 3D tisk 6 7 7 6,7

Oliver Herpt 3D tištěné vázy z hlíny 4 5 6 5,2

cs.martin.zampach.com 3D tištěné vázy 10 10 10 10

doxbyqubus.cz designové výrobky 8 6 9 8,1

flangi.cz designové výrobky 8 7 8 7,8

3dfoxshop.cz 3D tištěné výrobky 8 7 9 8,3

majadesign.cz designové výrobky 8 7 8 7,8

shop.czechdesign.cz designové výrobky 7 8 9 8,2

continuumfashion.com 3D tištěné boty 8 7 8 7,8

designbuy.cz designové výrobky 7 6 7 6,8

designlibero.com 3D tištěné vázy 7 8 8 7,7

tomasholub.com šperky 8 9 9 8,7

onyxvision.cz 3D tištěné brýle 8 8 9 8,5

nosekdesign.com 3D tištěné výrobky 8 10 10 9,4

jsem.studio 3D tištěné výrobky 8 7 10 8,8
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• Příloha č.2 dotazník 
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1.

Označte jen jednu elipsu.

Žena

Muž

2.

Označte jen jednu elipsu.

méně než 20

21-30

31-50

více než 51

Designové produkty vyrobené pomocí 3D
tisku
Dobrý den,

tímto bych Vás chtěl poprosit o vyplnění dotazníku pro mou bakalářskou práci. Dotazník je anonymní a 
zabere nanejvýš 5 minut Vašeho času.

V bakalářské práci se zabývám výrobou a prodejem designových produktů vyrobených na 3D tiskárně, 
díky čemuž nabývají zcela nových a originálních tvarů.

Získaná data budou použita k vyhodnocení zájmu o výrobek.

Předem děkuji.
*Povinné pole

Pohlaví *

Věk *
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3.

Označte jen jednu elipsu.

Základní

Středoškolské

Vysokoškolské

4.

Označte jen jednu elipsu.

Zaměstnanec

Podnikatel

V důchodu

Brigádník

Student

5.

Nejvyšší dosaženě vzdělání *

Oblast hlavního příjmu *

Obor ve kterém působíte *
Prosím o krátkou odpověď jako například: finance, zpravodajství, PR, IT, design, strojírenství, HR, zdravotnictví a podobně
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6.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Vázy

Květináče

Šperky

Stínidla na světla

Podložky

Dekorace na zeď (nástěnné siluety/obrazy)

Módní doplňky

7.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

8.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Už jste se setkali s nějakými designovými výrobky z plastu? *
Prosím zaškrtnout všechny platné možnosti.

Vlastníte některý z těchto výrobků? *

Koupili byste si například designovou Vázu? *
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9.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Vázy

Květináče

Šperky

Stínidla na světla

Podložky

Dekorace na zeď (nástěnné siluety/obrazy)

Módní doplňky

Nekoupili

10.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

11.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Koupili byste si jiný z výše zmíněných designových výrobků? *
Prosím zaškrtnout všechny platné možnosti.

Znáte někoho, kdo by si některý z výše zmíněných designových výrobků koupil? *

Koupili byste designovou vázu někomu ve svém okolí? *
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• Příloha č.3 vyhodnocení dotazníku 
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Pohlaví

92 odpovědí

Věk

92 odpovědí

Designové produkty vyrobené pomocí
3D tisku
92 odpovědí

Publikovat analýzu

Žena
Muž

31,5%

68,5%

méně než 20
21-30
31-50
více než 51

9,8%

22,8%
38%

29,3%
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Nejvyšší dosaženě vzdělání

92 odpovědí

Oblast hlavního příjmu

92 odpovědí

Základní
Středoškolské
Vysokoškolské

44,6%

48,9%

Zaměstnanec
Podnikatel
V důchodu
Brigádník
Student

20,7%18,5%

53,3%
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Obor ve kterém působíte

92 odpovědí

Zdravotnictví

Stavebnictví

Finance

IT

zdravotnictví

Zdravotnictví

Zdravotnictvi

školství

státní správa
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Už jste se setkali s nějakými designovými výrobky z plastu?

92 odpovědí

Vlastníte některý z těchto výrobků?

92 odpovědí

0 20 40 60

Vázy
Květináče
Šperky

Stínidla na světla
Podložky

Dekorace na zeď (nást…
Módní doplňky

Ne
Na dřeva se lepí s plas…

ne
Zbraně, Airsoft, RC- m…
Prislisenstvi ke kamero…

modely kostí
nic

Náčiní k sportu golf
Technická krabička

desky stolů
Technické prvky

Ještě nic
Talire

Zdravotnictví
Nabytek

Spona k roušce

35 (38 %)35 (38 %)35 (38 %)
44 (47,8 %)44 (47,8 %)44 (47,8 %)

31 (33,7 %)31 (33,7 %)31 (33,7 %)
34 (37 %)34 (37 %)34 (37 %)

30 (32,6 %)30 (32,6 %)30 (32,6 %)
28 (30,4 %)28 (30,4 %)28 (30,4 %)

26 (28,3 %)26 (28,3 %)26 (28,3 %)
3 (3,3 %)3 (3,3 %)3 (3,3 %)

1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)

Ano
Ne64,1%

35,9%
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Koupili byste si například designovou Vázu?

92 odpovědí

Koupili byste si jiný z výše zmíněných designových výrobků?

92 odpovědí

Ano
Ne41,3%

58,7%

0 10 20 30 40

Vázy
Květináče
Šperky

Stínidla na světla
Podložky

Dekorace na zeď (nástěn…
Módní doplňky

Nekoupili
Světla

spíš ne, ale možná, kdyb…
Ne

Zidle
Praktické věci do domác…

31 (33,7 %)31 (33,7 %)31 (33,7 %)
36 (39,1 %)36 (39,1 %)36 (39,1 %)

20 (21,7 %)20 (21,7 %)20 (21,7 %)
27 (29,3 %)27 (29,3 %)27 (29,3 %)

24 (26,1 %)24 (26,1 %)24 (26,1 %)
30 (32,6 %)30 (32,6 %)30 (32,6 %)

32 (34,8 %)32 (34,8 %)32 (34,8 %)
18 (19,6 %)18 (19,6 %)18 (19,6 %)

1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %)
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Znáte někoho, kdo by si některý z výše zmíněných designových výrobků
koupil?

92 odpovědí

Koupili byste designovou vázu někomu ve svém okolí?

92 odpovědí

Ano
Ne

29,3%

70,7%

Ano
Ne39,1%

60,9%
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Kolik korun byste byli ochotni za designovou vázu zaplatit?

92 odpovědí

Jakou funkci pro Vás plní doplňky do interiéru?

92 odpovědí

500 - 1000 Kč
1000 - 2000 Kč
2000 - 3000 Kč

31,5%

62%

1 2 3 4
0

20

40

60

14 (15,2 %)

29 (31,5 %)

44 (47,8 %)

5 (5,4 %)


