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O
dpovûzme si fakty. V roce 1993 byla prÛmûrná mzda

necel˘ch 6 000 Kã a v na‰em nehtovém studiu jsme

nehty modelovali za 690 Kã. Dnes je prÛmûrná mzda

více neÏ 21 000 Kã a modelace je mnohde lacinûj‰í? Pfiesto si

nemyslím, Ïe nehtová designérka vydûlávala dfiíve pfiemr‰tûné

peníze. Jak je to tedy moÏné? Klesly snad náklady na materiál,

nájem atd., Ïe vût‰inû staãí niÏ‰í trÏba? Je v‰e v soukromém

Ïivotû jako bydlení, energie, potraviny atd. lacinûj‰í, a tudíÏ 

staãí mít niÏ‰í pfiíjem? Ani jedno ani druhé, dne‰ní ceny ãasto

nedopovídají ekonomické realitû.

●●Zkusme na to jít od lesa. âas potfiebn˘ k  modelaci nehtÛ 

je cca 1,5 hodiny, tzn. za 8 hodinov˘ pracovní den obslouÏíme

maximálnû 5 zákaznic. Za 20 pracovních dní v mûsíci je to 

100 modelací. Vychází to krásnû -  trÏba pfii nehtech za 350 Kã

je 35 000 Kã a to jsou pfieci „slu‰né peníze“. Realita je v‰ak 

tvrd‰í. Zkuste si nyní spoãítat, kolik vám zÛstane po zaplacení

v‰ech nákladÛ a odvodÛ. ¤eknûme, Ïe náklady nehtového 

studia (tj. pfiedev‰ím nájemné,

energie, telefony, reklama atd.)

budou vãetnû odpisÛ 15 000 Kã,

odvody na sociální a zdravotní

poji‰tûní dle pfiíjmÛ, ale vÏdy mini-

málnû 3 147 Kã  a na materiál

poãítejme 50 Kã na klientku (pro-

sím nekamenujte mne, já vím, Ïe je

to málo a skuteãnost je podstatnû

vy‰‰í) tj. celkem 5 000 Kã.

●●Na první pohled tato ãísla nevypadají aÏ tak ‰patnû. A navíc,

máme nízké pfiíjmy a neplatíme danû, to je pfiece vynikající! A Ïe

je prÛmûrná mzda vy‰‰í? Ale to pfieci nevadí, budu pracovat 12

hodin dennû a dosáhnu na ní. Nûjak takto vypadají nad‰ené kal-

kulace zaãínajících nehtafiek. Zku‰ené designérky v‰ak ví, Ïe 

realita je úplnû nûkde jinde. Pfiedev‰ím náklady jsou podcenûné.

DÛsledkem je budoucí ‰etfiení na neprav˘ch místech - na rekla-

mû i mnoÏství aplikovaného materiálu s jednoznaãn˘mi v˘sledky

- nikdo o nehtovém studiu neví a navíc nehty nedrÏí. 

A buìme upfiímní, pfii samostatném podnikání není moÏné se

celou pracovní dobu vûnovat pouze zákazníkÛm. âas spotfiebuje 

i administrativa, úklid atd., zákaznice se mnohdy nedostaví bez
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Modelace nehtÛ 
za 1 200 Kã nebo 350 Kã?
To, Ïe v âesku existuje takto ‰iroké

rozpûtí cen za modelaci nehtÛ je

skuteãnost. Je 350 Kã pfiimûfiená

cena a 1 200 Kã jiÏ nehorázná?

Anebo je 1 200 Kã ideální a 350 Kã

nezajistí ani minimální mzdu? 

Pfiesnû toto jsou otázky, které

pfiicházejí na mysl kaÏdému, kdo 

je s touto realitou konfrontován. 

Poãetní
pfiíklad
TrÏba -35 000,00 
Náklady -15 000,00 
Materiál -15 000,00 
Pfiíjmy -15 000,00 
Odvody -13 562,50 
DaÀ -3612,0,00 
Zbude -11 437,50 

Kolik byste chtûli 
mûsíãnû vydûlávat 
ãistého? UÏ vás sly‰ím. 
Pfiece co nejvíc! 
Ale kolik to je? 
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pfiedchozí omluvy. A ruku na srdce, poãet moÏn˘ch zákazníkÛ 

je v tomto fiktivním pfiípadû znaãnû nadsazen. Skuteãnost je

ãasto taková, Ïe mnohé nehtafiky si vydûlají mûsíãnû ménû neÏ

je minimální mzda. „Ale jak fiíkají, baví je to a pfiece nebudou

vysok˘mi cenami okrádat zákazníky.“ (zaznamenáno pfii diskusi

na vzdûlávacích kurzech).

Vymezme si tedy základní otázky,
které bychom si mûli zodpovûdût
Je 1 000 Kã za modelaci hodnû, málo anebo akorát?

Jaká je odpovídající cena za modelaci nehtÛ?

UÏiví mû nehty za 350 Kã?

Existuje tak lacin˘ materiál abych mohl(a) dûlat nehty za 500 Kã?

Proã jsou tak velké rozdíly v cenách?

●●Odpovûì na v‰echny otázky souvisí s v˘poãtem ceny za

poskytované sluÏby. Jejich v˘poãtem se zab˘vají

ekonomové. Staãí tedy vzít uãebnici z pfiíslu‰ného

oboru, dosadit odpovídající data do vzoreãku a ãlá-

nek uzavfieme s konstatováním o odpovídající cenû. 

I já jsem kdysi na na‰ich kurzech postupoval podob-

n˘m zpÛsobem. Pfies celkové náklady a pfiíjmy se

zapoãtením pfiimûfieného zisku jsme se s posluchaãi

dopracovali k doporuãené cenû. Tento postup má

v‰ak jednu zásadní nev˘hodu. Teorie je podceÀová-

na a absolventky kurzÛ se domnívaly, Ïe realita bude

mnohem pfiíznivûj‰í. Proto mnohé náklady podcenily

a pfiíjmy naopak nadhodnotily. DÛsledkem pak b˘vá

rychlé ukonãení podnikatelsk˘ch aktivit nebo jejich

pfiesun do ‰edé zóny bez placení daní a odvodÛ.

●●Poohlédnûme se kolem sebe a zamûfime se na

situace z bûÏného Ïivota. Pokazí se nám praãka,

ledniãka ãi auto. Kolik si opraváfi úãtuje za hodinu

práce bez materiálu? Okolo 500 Kã za hodinu?

●●Proã ve va‰em okolí mizí manikérky a pedikérky

jedna za druhou, aãkoliv o jejich sluÏby je zájem?

Není to tím, Ïe jejich nízké ceny jim nedovolí pfieÏít?

●●Zkusme na to jít jinak, opaãnû! Odpovûzte si na

otázku, kolik byste chtûli mûsíãnû vydûlávat ãistého,

tj. kolik chcete, aby vám zÛstalo penûz pro osobní

potfiebu po odpoãtení v‰ech nákladÛ, daní a odvo-

dÛ? UÏ vás sly‰ím. Pfiece co nejvíc! Ale kolik to je?

NeÏijme v oblacích, zkusme b˘t realistiãtí, ale ani se

nepodceÀujme. Absolventi na‰ich kurzÛ se vût‰inou

po krátké diskusi shodnou na ãástce cca 20 aÏ 25

tisíc za mûsíc, ale pfiedcházející diskuse b˘vá boufilivá

a více neÏ pestré názory sahají od 8 po 70 tisíc za

mûsíc.

●●Pokusme se najít správnou cenu za modelaci nehtÛ i na

základû vás, ãtenáfiek Beauty Salonu. Je mi zfiejmé, Ïe toto téma

je v˘bu‰nou smûsí, a proto na jedné stranû oãekávám reakce

typu: „ten Ïije mimo realitu, takové ceny by mi nikdo nezaplatil“ 

a na druhé stranû: „za nehty si úãtuji více, aÈ si to zkusí pilovat 

si cel˘ den za tu svoji doporuãenou cenu“. Va‰e názory co 

nejdfiíve oãekávám, tû‰ím se na nû na e-mail adrese 

ceny@trosani.cz a vyjdeme z nich v pfií‰tím pokraãování.  ■
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Náklady byly podcenûné, pfiíjmy

nadhodnocené. V˘sledek? 

Rychlé ukonãení podnikání.

Úspûch tkví ve správném v˘poãtu 

doporuãené ceny za sluÏby.

INZERCE
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