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1 Úvod 

Téma mé bakalářské práce jsem si vybral zejména proto, že jsem absolventem 

hotelové školy se zaměřením na hotelnictví a mám již dvouletou praxi jako číšník v kavárně. 

Na kavárně mě oslovilo převážně to, že se zde lidé nejdou pouze najíst, ale dát si kávu, 

odreagovat se a povídat si s přáteli. V kavárně, kde pracuji, mi chybí hodně věcí, které bych 

udělal podle svého a zařídil jinak. Proto bych si chtěl v budoucnu založit vlastní kavárnu, kde 

bych své vize mohl zrealizovat. Má kavárna by nabízela široký výběr káv ze všech možných 

koutů světa, z jídel například, palačinky, ať už slané, tak i sladké a nakonec, o co mi jde 

především, je živá hudba, kterou v České republice nalezneme ojediněle. 

Ekonomická krize se velmi podepsala na chod pohostinství. V období krize, kdy se 

lidé snaží ušetřit co nejvíce jakýmkoliv způsobem. Je logické, že v prvé řadě omezí nákup 

zbytečně drahých a nadbytečných zboží. Restaurace a ostatní pohostinství působí pro některé 

lidi jako jakýsi komfort, který využijí jako první věc při více financích, naopak při nedostatku 

peněz v prvé řadě tento zdroj luxusu omezí. Tento jev je znatelný z údajů Českého 

statistického úřadu, kdy od roku 2008 mělo pohostinství neustálý pokles tržeb. 

Nejhorší krize je již za námi a aktuálně dosažené tržby z pohostinské činnosti 

předpovídají „slunné zítřky“. „Poprvé od prvního čtvrtletí 2008 zaznamenaly růst také tržby 

za stravování a pohostinství o 1,5 %.“, jak je uvedeno na stránkách českého statistického 

úřadu1. Je pravděpodobné, že je právě v tuto dobu vhodné založit kavárnu, a to z důvodu 

pominutí nejhorší fáze finanční krize a potenciálního nárůstu tržeb. 

Teoreticko-metodická východiska malého a středního podnikání a také podnikatelský 

záměr budou zkoumány v první kapitole mé bakalářské práce. Cílem bakalářské práce bude 

porovnat 3 odlišné autory podle toho, jak pojímají podnikatelský plán, a nakonec 

charakterizuji všechny metody, které v této bakalářské práci budou použity. Druhá kapitola již 

bude soustředěna na realizaci podnikatelského plánu a využití metod a analýz zmíněných v 

předchozí kapitole. 

Hlavním záměrem práce je vypracovat podnikatelský plán pro založení kavárny a na 

základě tohoto plánu zjistit, zda je možné jej zrealizovat, popřípadě strukturovat tento plán 

jako podklad pro případný podnikatelský úvěr od banky. 

                                                 
1
 Český statistický úřad. Služby – 3. Čtvrtletí 2013 [online]. [cit. 28. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cslu110713.doc. 
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2 Teoreticko-metodologická východiska podnikatelského plánu 

Jedná se o teorii potřebnou k vypracování podnikatelského plánu pro založení 

kavárny. 

2.1 Podnikání  

Podnikání je v České republice definováno v novém občanském zákoníku 

“Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“2. Pro větší přehled o pojmu 

podnikání byla zvolena definice, jak ji uvádí Martinovičová (2006) a posléze formy pojetí, 

které popisuje Veber et al (2008) “Podnikání obsahuje hledání, objevování a využívání 

podnikatelských příležitostí k  vyplňování mezer na trhu, podnikatelská rozhodnutí a 

znovurozdělení disponibilních zdrojů a překonávání tradičních stereotypů. Vyžaduje iniciaci a 

zavádění nových řešení a dále ochotu a připravenost podnikatele převzít nevyhnutelné 

podnikatelské riziko, které může být spojeno s ekonomickým úspěchem“, (Martinovičová, 

2006, str. 9). Pojem podnikání lze rozdělit do 4 základních pojetí (Veber et al. 2008). 

Ekonomické pojetí - podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, 

aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty. 

Psychologické pojetí - podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho 

dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek 

k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. 

Sociologické pojetí - podnikání je vytváření blahobytu pro všechny zainteresované, 

hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příležitostí. 

Právnické pojetí - podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, (Veber et 

al. 2008). 

 

                                                 
2
 Zákon č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník  [online]. [cit. 29. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/ 
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2.2 Podnikatel 

Jedná o osobu realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty 

vlastního kapitálu. Podnikatel je schopen rozpoznat příležitosti, přemísťovat a využívat své 

zdroje a prostředky k dosažení stanovených cílů a je ochoten podstoupit tomu odpovídající 

rizika. Investuje své prostředky, čas a úsilí, přebírá odpovědnost, nese riziko s cílem 

dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení, (Veber et al. 2008). Podnikatel je 

rozhodujícím faktorem hospodářského rozvoje. Činnost úspěšného podnikatele by měla být 

založena na kvalifikaci, odbornosti, informovanosti a na systematickém, cílevědomém úsilí. 

Podnikatel by měl mít své jedinečné rysy a vlastnosti, (Martinovičová, 2006).  

Nejdůležitější rysy charakteristické pro osobu podnikatele jsou následující, (Veber et 

al, 2008): 

 umění nacházet příležitosti, vytyčovat nové cíle, 

 schopnost přesvědčit okolí, aby změnilo své jednání a chování žádoucím 

směrem, 

 zabezpečení finančních prostředků nezbytných k podnikání, 

 schopnost organizovat podnikatelské aktivity, 

 podstupování rizika, 

 sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení, učit se ze zkušeností apod. 

2.3 Podnik 

Podnikatel ke své podnikatelské činnosti potřebuje místo pro podnikání. V novém 

občanském zákoníku České republiky je podnik definován jako ‚”soubor hmotných, jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří podnikateli a slouží k  provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze 

mají tomuto účelu sloužit.”3 Obecněji se jedná o subjekt, kde dochází k přeměně vstupů na 

výstupy. Dále slouží podnikateli k provozování podnikatelských aktivit jako soubor 

prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot, (Veber et al. 2008). 

                                                 
3
 Zákon č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník  [online]. [cit. 4. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/ 
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2.3.1 Typologie podniků 

Dělení podniku podle právní formy má význam například pro určení kapitálového 

rizika, výběru financování, daňového zatížení, nutnosti procházet auditem a publikovat 

některé skutečnosti, (Martinovičová, 2006). 

Při volbě formy podnikání je nutné zvážit výhody a zápory právních norem, které 

přicházejí v úvahu pro efektivní fungování podniku v měnících se podmínkách. Podle právní 

formy se podniky zpravidla člení, (Martinovičová, 2006) 

 Podniky jednotlivce – většinou se jedná o živnosti a podniky jednotlivců 

založených na základě zvláštních právních předpisů. 

 Obchodní společnosti 

o Osobní společnosti – VOS (Veřejná obchodní společnost), Komanditní 

společnost 

o Kapitálové společnosti – s.r.o. (společnost s ručením omezeným), a.s. 

(akciová společnost) 

 Družstva 

 Státní (veřejné) podniky 

Živnost 

„Živnost je soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“4. 

Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickou osobou jsou podle zákona minimální věk 

18 let, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost. U právnické osoby a fyzické 

osoby, která nesplňuje stanovené podmínky, je musí splňovat její odpovědný zástupce. Zákon 

ukládá zvláštní podmínky pro odbornou a jinou způsobilost, kdy pro každý druh živnosti je 

přímo uveden v příloze zákona, např. u řemeslných činností se požaduje vyučení v oboru, u 

vázaných živností speciální zkoušky. K posuzování způsobilosti se používá zákon o uznávání 

odborné kvalifikace, (Švarcová et al. 2008). 

 

 

                                                 
4
 Přepis č. 309/2013 Sb. o živnostenském podnikání [online]. [cit. 4. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb13309. 
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Živnosti se dále dělí na: 

Ohlašovací živnosti 

Řemeslné živnosti – jsou vyjmenovány v první příloze zákona o živnostenském 

podnikání. Podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru. Jedná se například 

o mlékárenství, pekařství, zámečnictví, zednictví, kovářství apod. 

Vázané živnosti – pro ně je vymezena druhá příloha zákona o živnostenském 

podnikání. U každé živnosti vázané jsou uvedeny podmínky odborné způsobilosti. Např. u 

poskytování spotřebitelského úvěru je třeba střední vzdělání s maturitou, nebo osvědčení o 

rekvalifikaci či jiný doklad odborné kvalifikace, popřípadě 3 roky praxe v oboru 

Volné živnosti – živnost volná nevyžaduje prokázání odborné ani jiné způsobilost. 

K získání živnostenského oprávnění pro živost volnou musí byt splněny jenom všeobecné 

podmínky provozu živnosti. 

Koncesované živnosti 

Tyto živnosti lze provozovat pouze na základě udělení koncese, pouhé ohlášení 

živnosti nestačí. K získání koncese musí podnikatel splňovat požadovanou odbornou a 

zvláštní způsobilost a splnění dalších podmínek uvedených v zákoně. Jedná se například o 

směnárenskou činnost, taxi službu nebo provozování cestovní kanceláře, (Švarcová et al. 

2008). 

Výhodou živností je jednoduché přerušení či ukončení činností, není nutný počáteční 

kapitál, samostatnost a volnost při rozhodování a velmi nízké správní výlohy nutné pro 

založení. Podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení, (s výjimkou činností 

vyžadujících zvláštní povolení). 

Podnikatel ručí celým svým majetkem, což může být značná nevýhoda. Pro založení 

živnosti jsou vysoké požadavky na odborné i ekonomické znalosti a je zde omezený přístup 

k bankovním úvěrům, (Veber et al. 2008). 
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Veřejná obchodní společnost 

Jedná se o osobní společnost, ve které podnikají minimálně dvě osoby pod společnou 

firmou a ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Jedná se o druhou nejčastější 

právní formu podnikání malých a středních firem hned po společnosti s ručením omezeným. 

Společníci mohou být jak právnickými osobami tak i fyzickými. Fyzická osoba musí splňovat 

všeobecné podmínky živnosti a nesmí mít stanoveny překážky v provozování živnosti bez 

ohledu na předmět podnikání. Společníci si dělí zisk rovným dílem. Pokud nestanoví společná 

smlouva jinak, jsou společníci statutárním orgánem společnosti. 

Výhodou VOS může být garance solidního image získané neomezeným ručením 

společníků. Jednoduché založení bez počátečního kapitálu. Zisk nepodléhá dani z příjmů 

právnických osob, nýbrž je rozdělej mezi společníky a zdaněn daní z příjmů osob fyzických. 

 V nevýhodu se může změnit neomezené ručení společníků, které se týká osobního 

majetků podnikatelů, o který mohou přijít. Strach společníků z důvodu vysokého osobního 

rizika může snadno vyvolávat konflikty při řízení společnosti, (Veber et al. 2008). 

Komanditní společnost 

Je to osobní společnost smíšeného typu – jeden nebo více společníků ručí za závazky 

společnosti celým svým majetkem, těm se říká komplementáři. Dále jeden nebo více 

společníků ručí jenom do výše svého nesplaceného vkladu, který je minimálně 5 000 Kč, jsou 

komanditisté. Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky 

provozování živnosti a není u ní žádná překážka k provozu živnosti bez ohledu na předmět 

podnikání. Statutárním orgánem jsou komplementáři, protože ručí celým svým majetkem, 

proto mají rozhodování firmy ve svých rukou. U nás v České republice se jedná o málo 

vyskytovanou formu podnikání. 

Největší výhodou u komanditní společnosti je nízký počáteční kapitál. Zato 

nevýhodami můžou být například větší administrativní náročnost při zakládání společnosti a 

možný vznik sporu kvůli prioritám komanditistů a komplementářů (každý má jinou míru 

rizika), (Veber et al. 2008). 

Společnost s ručením omezeným 

Představuje nejpoužívanější formu obchodní společnosti u nás, přičemž největší oblibou 

je zejména u drobných a středních podnikatelů. Společnost ručí za své závazky celým svým 
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majetkem. Může být založena jen jednou osobou, ale maximálně 50 lidmi. Základní kapitál 

společnosti je tvořen z vkladů společníků, které byly do 1. 1. 2014 v minimální výši 20 000 

Kč a muselo být dosaženo alespoň 200 000 Kč základního kapitálu, (Veber et al. 2008). 

Od 1. 1. 2014, kdy přechází v platnost nejen nový občanský zákoník, ale i zákon 

č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákon nestanovuje minimální výši základního 

kapitálu. Minimální vklad každého ze společníka činí pouze 1 Kč. Orgány společnosti jsou 

valná hromada (nejvyšší orgán), jednatelé a dozorčí rada. Společnosti musí ze zákona tvořit 

rezervní fond. 

Akciová společnost 

Jak už podle názvu vyplývá, jedná se o společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na 

určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za své závazky celým 

svým majetkem. Pro svou kapitálovou náročnost se však mezi malými či středními firmami 

příliš nevyskytuje. Základní kapitál bez veřejné nabídky akcii musí být alespoň 2 mil. Kč, 

s veřejnou nabídkou akcii minimálně 20 mil. Kč. Založení není omezeno nejvyšším počtem 

zakladatelů, ale minimálně to musí byt jedna právnická osoba nebo 2 fyzické osoby. 

Statutárním orgánem je představenstvo, které volí a odvolává valná hromada, má nejméně 3 

členy. Na výkon představenstva a dodržování podnikatelské činnosti dohlíží dozorčí rada, 

nejméně tříčlenná.  

Kvůli vysokému kapitálu a s tím spojené rizika se ztrátou je akciová společnost velmi 

dobře vnímaná obchodními partnery. Ovšem tento vysoký kapitál může být při zakládání 

společnosti důvodem k volbě jiné formy právní společnosti, (Veber et al. 2008). 

Družstvo 

Družstvem se rozumí organizace tvořená společenstvím neuzavřeného počtu osob 

založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných 

potřeb svých členů. Cílem družstva není vytvářet zisk, ale poskytovat dosažení užitku svým 

členům. Od obchodních společností, se družstvo liší vstupováním nových členů v průběhu 

činnosti, které si nemohou libovolně zvyšovat nebo snižovat počty svých členů. Zakladateli 

musí být alespoň 5 fyzických nebo 2 právnické osoby. Věk Fyzické osoby musí být nejméně 

15 let. Minimální vklad společníku je určují stanovy družstva, však celkem musí činit alespoň 

50 000 Kč, (Švarcová et al. 2008). Od 1. 1. 2014 se založení družstva bude řídit podle nového 

zákonu o obchodních korporacích. Zásadní změnou je počet osob nutný pro založení družstva. 
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Nepřebírá současnou úpravu vyžadující alespoň pět fyzických nebo minimálně dvě právnické 

osoby. Nově postačí k založení družstva dohoda tří osob bez rozlišení, (Hynčicová, Jak bude 

vznikat družstvo podle ZOK, 2013). 

Krom právní formy se podniky dělí podle velikosti nebo vázanosti podnikových vazeb 

viz příloha č. 1. 

2.4 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je jedním z klíčových dokumentů zpracovaných podnikatelem, 

popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku, 

který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery, tak i pro externí investory, (Koráb et al. 

2008). 

Podnikatelský plán konkretizuje záměry podnikatele do budoucna. Zpracování 

podnikatelského plánu vyžaduje invenci, odvahu a flexibilitu, (Veber et al. 2008). 

I když máte všechny peníze, které jsou třeba, stále potřebujete podnikatelský plán. Plán vám 

ukáže, jak vést vaše podnikání. Bez plánu nevíte, kam směřujete a nemůžete měřit svůj 

postup, jak tvrdí Eugene Klainer, (Abrams, 2010). 

2.4.1  Účel podnikatelského plánu 

Jednou z hlavních podmínek úspěšnosti podnikatelského plánu je jasná odpověď jejího 

autora na otázku: ‘‘K čemu vlastně plán primárně potřebuji‘‘ v zásadě máme dvě odpovědi, 

které nejsou v rozporu a které lze dále strukturovat podrobněji. Podnikatelský plán bude tedy 

obecně sloužit, (Koráb et al. 2008): 

Jako manažerský nástroj sloužící k řízení živnosti či společnosti 

 Přínosy podnikatelského plánu pro management spočívají zejména v tom, že jeho 

zpracování umožňuje: 

 získání užitečných poznatků z analýz, které by měli předcházet přípravě 

podnikatelského plánu. Součástí podnikatelského plánu je např. analýza 

vnějšího okolí, která může napomoci při orientaci v legislativě, politické 

situaci, možnostech domácí ekonomiky, daňové soustavě apod., 

 přehledné demonstrování záměrů ve vývoji firmy, předpokladů, na kterých 

jsou tyto záměry postaveny a možných rizik jejich dosažení., 
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 predikci vývoje finančních toků, zjištění potřeby a tvorby finančních 

prostředků z podnikatelské činnost, 

 včasné odhalení možných slabin či rizik ve volených záměrech či cestách 

jejich dosažení, 

 informovat zaměstnance o záměrech firmy v budoucnosti, budovat podnikovou 

kulturu. 

Jako podklad pro získání cizích (finančních) zdrojů, jako je například podnikatelský 

úvěr od banky 

Externí subjekty analyzují na základě podnikatelského plánu schopnost firmy 

realizovat náročnější investiční program, připravenost ucházet se o některý druh 

podnikatelské podpory apod. v tomto případě je totiž třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o 

výhodnosti a nadějnosti projektu, na jehož financování kapitál požadujeme. Kvalitně 

zpracovaný podnikatelský plán může významně přispět k získání potřebné investice, (Veber 

et al. 2008). 

Podnikatelský plán dále umožňuje například porovnat podnikatelské plány s realitou, 

na základě toho identifikovat, jestli se liší. Pokud ano, tak kde, v jaké míře a proč. Pomáhá 

plánovat výdaje a tedy i v konečném důsledku získat lepší podmínky od dodavatelů. Lze 

podle něj stanovit životaschopnosti podniku. Poskytuje majiteli vodítko pro jeho další 

plánovací činnost, (Koráb et al. 2008). 

2.4.2 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Při vytváření podnikatelského plánu by měli být respektovány obecně platné zásady. 

Jejich smyslem není zpracovatele plánu nějakým způsobem omezovat, nýbrž účelem je ukázat 

směr, jakým podnikatelský plán formulovat a zvýšit tak jeho rating v očích osob mimo 

podnik. Z tohoto důvodu je vhodné, aby podnikatelský plán byl: 

Srozumitelný  

Je vhodné se vyjadřovat jednoduše, neprezentovat zbytečně mnoho myšlenek v jedné 

větě. Kde by to bylo ku prospěchu věci, je vhodné pro přehlednost sestavit tabulku. Přídavná 

jména vybírat opatrně, není třeba s jejich počtem plýtvat. 
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Logický  

Myšlenky a skutečnosti uvedené v plánu musí na sebe navazovat, musí byt podloženy 

fakty, tvrzení obsažená v plánu si nesmí odporovat. 

Uváženě stručný 

Myšlenky či závěry obsažené v plánu je třeba uvést stručně, ovšem v žádném případě 

ne na úkor postižení základních faktů. Bezesporu ku prospěchu dodržení této zásady je, pokud 

se ke zpracovanému textu s odstupem několika dní vrátíme, pročteme jej znovu a uděláme 

úpravy nebo jej necháme projít připomínkovým řízením. 

Pravdivý a reálný 

Pravdivost uváděných údajů a reálnost predikovaného vývoje by měla být 

samozřejmostí 

Respektování rizika 

Podnikatelské plán je o budoucnosti. Řadě podnikatelů dělá problém se dobře 

orientovat v současné chaotické realitě a předvídat budoucí vývoj je ještě obtížnější. 

Respektování rizik, identifikace rizik popřípadě variantnost navrhovaných řešení v kritických 

momentech budoucího vývoje zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu, (Veber et al. 

2008). 

2.4.3 Struktura podnikatelského plánu 

Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitost. Na trhu 

působí řada firem, které se od sebe liší velikostí, právní formou, různorodostí odvětví a pod, 

proto není možné se řídit nějakou pevnou strukturou podnikatelského plánu, jaká by 

vyhovovala všem firmám, avšak některé atributy by ovšem měl zahrnovat každý 

podnikatelský plán. Pro porovnání, jak uvádí Veber et al. (2008), by měl mít podnikatelský 

plán tuto strukturu. Obsah, shrnutí, všeobecný popis firmy, produkty, okolí firmy, prodej, 

výroba, jakost, personální otázky, finanční plán, příloha. 
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Pro podnikatelský záměr bude použita struktura pro založení živnosti, jak jí popisuje 

Koráb et al. (2008). 

1. Titulní strana 

2. Exekutivní souhrn 

3. Popis podniku 

4. Externí prostředí – trh 

5. Marketingový plán 

6. Operační plán 

7. Personální zdroje 

8. Finanční plán 

9. Hodnocení rizik 

10. Přílohy 

Titulní strana 

Představuje stručný výklad celého podnikatelského plánu. Většinou jsou zde uvedeny 

základní údaje o podniku, jako je například název, sídlo, jména podnikatelů spolu s kontakty, 

popis podniku, povaha podnikání, způsob financování a jeho struktura. 

Exekutivní souhrn 

Tato kapitola je zpracovávána pro investory, kteří se na jeho základě rozhodují, zda 

má cenu číst cely podnikatelský plán. Exekutivnímu souhrnu je důležité věnovat mimořádnou 

pozornost. Jedná se o jakýsi abstrakt celého podnikatelského plánu, stručné shrnutí 

nejdůležitějších prvků podnikatelského plánu v maximálně dvou stránkách. Úkolem je 

vzbudit zájem potencionálních investorů. Obsahem kapitoly je myšlenka celého plánu a dále 

by měl exekutivní souhrn obsahovat: 

 Zakladatele – jde o krátký popis zakladatele s uvedenými důvody, proč právě 

jeho podnikatelský plán bude úspěšný. 

 Produkty a služby – výpis prodávaných produktů, jejich popis a vyzdvižení 

jejich speciálnosti a atraktivnosti pro daný trh. 

 Trh – je zde zahrnuta i identifikace atraktivní tržní příležitosti s jejími 

jedinečnými faktory. 

 Silné stránky – čím se podnik liší od ostatních, čím je výjimečný, jeho výhody 

a třeba i některá významná aktiva. 
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 Strategie – pomocí správné strategie bude dosaženo daného úspěchu. 

 Klíčová finanční data – jednoduché finanční tabulky pro nejbližší budoucnost, 

(jeden, dva roky). 

 Potřebné finanční zdroje – jak budou tyto zdroje spotřebovány. 

Popis podniku 

V této kapitole je ve stručné, ale konkrétní a výstižné podobě popsáno, na čem 

podnikatelský plán a zakládaný podnik stojí. Obsahuje podrobný popis podniku. Je důležité, 

aby byla potencionálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti podniku. Měly 

by zde být uvedeny pouze doložitelná fakta o založení a úspěších. Dále definujeme strategii 

podniku, cíle a cesty k jejich dosažení. 

Klíčovými prvky v této kapitole jsou: 

 Výrobek či služba 

 Umístění a velikost podniku 

 Personál podniku a organizační schéma 

 Veškeré kancelářské a technické zařízení 

 Průprava podnikatele 

 Své silné stránky a konkurenční výhody 

 Určit formu, kterou se bude firma prezentovat – logo, vizuální styl písemnosti, 

apod.  

Externí prostředí - trh 

Sem patří zejména analýza konkurenčního prostředí, jsou zde shrnuti všichni 

významní konkurenti, jejich slabé a silné stránky i možnosti, které by mohli nepříznivě 

ovlivnit tržní úspěch podniku. Je třeba dále prozkoumat příležitosti a hrozby pro náš podnik 

v úrovni makroprostředí, určit si náš potencionální a dostupný trh s jeho charakteristikami a 

trendy, analyzovat dodavatele, potencionální zákazníky a zjistit ‚‘‘jak na ně‘‘. 

Marketingový plán 

Marketingový plán bývá často investory považován za nejdůležitější součást zajištění 

úspěchu podniku. Jsou zde uvedeny informace o distribuci, oceňováním, propagací výrobků a 
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služeb, odhady o objemu produkce nebo služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad 

rentability podniku. 

Operační plán  

Jde v podstatě o projektové zpracování realizace podnikatelského plánu, tedy kroků a 

časového vymezení základních činností, aktivit realizace a jejich časových sousledností. 

Vzniká na základě rozpracování strategie podnikatelského záměru, respektive jeho realizace 

v čase do podoby operačních detailů a jejich vzájemných návazností. Pokud je výroba 

důležitou součástí podnikání, je součástí operačních detailů také popis vlastní výroby. 

Složitost a důslednost operačního plánu závisí na kvalitě přípravy a také na typu a rozsahu 

vlastního podnikatelského záměru. Pokud jde o jednodušší případy, mohou operační detaily 

vyplývat již z prezentované strategie, pak je sestavení operačního plánu zbytečné. 

Personální zdroje 

Velmi závisí na předpokládaném rozsahu podniku a typu podnikaní. V případě firem o 

jednom zaměstnanci nebo mikro-firem je tato kapitola spíše zbytečná a zcela postačí 

informace o vlastníkovy či vlastnících. Pokud je však podnikatelský plán rozsáhlejší a tedy 

potřeba většího počtu zaměstnanců, je třeba personální oblast detailně zpracovat. Kdo v jakém 

počtu bude pracovat na oné pracovní pozici, jaká je potřebná jeho kvalifikace, jakým 

způsobem budeme pracovníky hledat, jejich plat, benefity, prémie apod. 

Finanční plán 

Finanční plán je nedílnou součástí podnikatelského plánu. Určuje potřebné objemy 

investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán. Oblasti této kapitoly 

jsou hlavně: 

 Soupisy finančních potřeb podniku 

 Základní účetní výkazy pro různá období 

o Výkaz cash-flow 

o Výkaz zisků a ztrát 

o Rozvaha 

o Analýza bodu zvratu 

 Soupisy a aplikace vlastních zdrojů, fondů (půjčky, úvěry) 
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Hodnocení rizik 

Zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout z reakce konkurence, 

slabých stránek marketingu či manažerského týmu. Je třeba tato rizika analyzovat a 

vypracovat alternativní strategie pro jejich eliminaci. Investor na základě hodnocení rizik ví, 

zda je jich podnikatel vědom a připraven jim čelit. V zásadě existují čtyři klíčové kroky k 

řízení rizika, (Koráb et al. 2008). 

 Identifikace rizikových faktorů – důsledné promyšlení důvodů a příčin 

z jakých se náš záměr může zvrhnout jinam než je náš cíl. 

 Kvantifikace rizik – jedná se například o odhad pravděpodobnosti výskytu 

jednotlivých riziky a možných důsledků. 

 Plánování krizových scénářů – příprava plánů, postupů a procedur pro obranu 

proti rizikům. Vývoj možných postupů pokud nastanou některá rizika. 

 Monitoring a řízení – představuje průběžnou i trvalou kontrolu a sledování 

s rizikem souvisejících faktorů. Příklady možných rizikových faktoru jsou trhy, 

produkt, obchody, management, sklady, investice, cash-flow, 

makroekonomická rizika apod. 

Přílohy 

Obsahuje hlavně informativní materiály, které nelze zařadit do samostatného textu 

podnikatelského plánu, avšak by mělo být na ně odkazováno, (Koráb et al. 2008). 

2.5 Pojetí podnikatelského plánu podle různých autorů 

V teoretické části této bakalářské budou porovnání tři autoři z hlediska, jak mají 

definovaný podnikatelský plán ve svých monografiích. Pro tento účel jsem si zvolil publikace, 

které napsali autoři Koráb et al. (2008), Veber et al. (2008), a anglicky psanou knihu, kterou 

publikoval Abrams (2010). Abrams a Koráb popisují podnikatelský plán velice dopodrobna, 

proto jimi začneme a budeme se soustředit hlavně na jejich publikace. Nakonec bude 

zhodnocena monografie, jenž napsal Veber, který podnikatelskému pránu věnuje 9 stran. 

První bude popsána samotná kniha autora a posléze ohodnotíme podnikatelský plán 

v několika kritériích, které budou hodnoceny známkou od 1 – nejhorší po 9 – nejlepší. 

Kritériem budou srozumitelnost, rozsah teoretické části, rozsah praktické části, počet 

použitých metod, struktura a použití názorů jiných autorů. 
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Rhundy Abrams publikoval monografii successfull bussiness plan: secrets & strategies 

volně přeloženo: úspěšný podnikatelský plán: tajemství a strategie je rozsáhlou knihou, která 

má celkem 418 stran. Kniha prošla několika úpravami. První výtisk je z roku 1991, od té doby 

proběhly 3 úpravy. Poslední byla v roce 2010. Kniha není jenom o teorii. Velice dobře jsou 

zde umístěny názory, tipy a poznatky manažerů, ředitelů, vlastníků firem a lidí, kteří většinu 

toho zažili v praxi, vedle textu k danému tématu. Autor nám v knize i ukazuje vzorové 

podnikatelské plány. Recenzenti tuto knihu označují jako jednu z nejlepších knih pro napsání 

podnikatelského plánu. 

Tabulka č. 2. 1. Hodnocení podnikatelského plánu v publikaci autora Abramse 

srozumitelnost rozsah teorie rozsah praxe metody struktura názory jiných autorů celkem 

4 6 8 4 5 9 36 
Zdroj: vlastní vypracování 

V tabulce č. 2. 1. Vidíme nejvíce přidělených bodů za kritérium názorů jiných autorů a 

to převážně z důvodu, že většinu podnikatelského plánu doprovází komentáře, ať už 

ekonomů, učitelů nebo manažerů firem. Nejméně body byla ohodnocena srozumitelnost a 

metody. Hlavním důvodem byl anglický jazyk, který může dělat lidem problém, a menší 

rozsah použitých metod. 

Druhá publikace je od autorů Korába, Peterky a Režňákové (2008) s názvem 

Podnikatelský plán. Tato monografie je o podstatně kratším obsahu, 216 stran, než publikace, 

kterou vydal Abrams. Je to však jedná z mála českých knih zaměřená čistě na podnikatelský 

plán a od svého vydání se pro některé začínající podnikatele stala ‚‘‘biblí‘‘. Knihu autoři 

napsali dobře a čtivě. Obsahem knihy je i praktický příklad, což velice napomáhá mnohým při 

tvorbě podnikatelského plánu. Velká část této publikace se týká finanční analýzy, což je 

velice přínosné, protože se jedná pravděpodobně o nejkomplikovanější část podnikatelského 

plánu. Ve knize ovšem chybí větší rozpracování použitých metod, v průměru pul stránky na 

jednu metodu. 

Tabulka č. 2. 2. Hodnocení podnikatelského plánu v publikaci Korába et al. 

srozumitelnost rozsah teorie rozsah praxe metody struktura názory jiných autorů celkem 

9 8 7 5 5 3 37 

Zdroj: vlastní vypracování 

 V tabulce č. 2. 2. Byl hodnocen podnikatelský plán autora Korába et al. (2008). 

Největší bodové ohodnocení 9 dostal za kritérium srozumitelnosti. Podnikatelský plán je 
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sepsán kvalitně, že mu rozumí podnikatelé či studenti. Kapitola podnikatelského plán postrádá 

více názorů jiných autorů, což vedlo k ohodnocení 3 body. 

Poslední knihou je Podnikání malé a střední firmy od autorů Veber Jaroslav, Jitka 

Srpová a kolektiv. Jedná se o druhé vydání knihy o počtu 320 stran. Autoři se snaží popsat 

podnikání malých a středních firem celkově. Největší kapitola je věnována životu a aktivitám 

malých a středních firem. Podnikatelskému plánu autor věnuje pouze podkapitolu o počtu 

devíti stran, ačkoliv jde o velice zúženou verzi teorie, jde jí rozumět a nejspíše by na základě 

toho šel vytvořit i jednoduchý podnikatelský plán. Přestože jde o krátký rozsah podkapitoly, 

mohl autor věnovat více textu finančnímu plánu, kterému je věnovaných pouze pár odstavců. 

Nejhůře bodově ohodnocený byl podnikatelský plán v publikaci autora Vebera et al. 

(2008). – (viz tabulka č. 2.3). Celkový počet bodů udělených tomuto podnikatelskému plánu 

byl 24. Toto bodové ohodnocení bylo zapříčiněno menším rozsahem práce, jak teoretické, tak 

praktické. Nejméně bodů ze všech kritérií dostali názory jiných autorů, kterých v práci 

najdeme minimum. 

Tabulka č. 2. 3. Hodnocení podnikatelského plánu v publikaci autora Vebera et al. 

srozumitelnost rozsah teorie rozsah praxe metody struktura názory jiných autorů celkem 

5 4 5 3 5 2 24 

Zdroj: vlastní vypracování 

Na základě vyhodnocení jednotlivých kritérií u každé publikace bychom doporučili 

podnikatelský plán, jenž publikoval Koráb et al., kvůli své srozumitelnosti a dobře 

vysvětlenou teoretickou část, krok za krokem, vizualizovanou v praktickém příkladu. Těm, 

kteří dobře ovládají anglický jazyk a chtějí mít svůj podnikatelský plán na úrovni, 

doporučujeme Successfull bussiness plan: secrets & strategies pro svou detailnost, mnoho 

praktických příkladů a názorů podnikatelů, kteří mají mnoho zkušeností přímo z firem. 

2.6 Použité metody v bakalářské práci  

Jedná se o teoretické vysvětlení metod použitých v mé bakalářské práci. 

2.6.1 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Skutečným smyslem konkurence není porazit soupeře. Smyslem konkurenčního boje 

je dosažení zisku, (Porter, 2012). 
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Jde o model zkoumání konkurentů našeho podniku, ať už reálně existujících či 

potenciálních. Model popisuje pět zobecněných oblastí, v nichž je třeba posuzovat hrozby ze 

stran existujících konkurentů, ale i možný vznik naší budoucí konkurence - viz obrázek č. 2.1 

Obrázek č. 2. 1. Působení sil Porterova modelu 

 

Zdroj: Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP  [online], 2007, [cit. 6. 1. 

2014]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza-2769.html 

Každá z těchto pěti sil má jasný a předvídatelný vztah k ziskovosti odvětví, “Obecné 

pravidlo říká, že čím mocnější daná síla je, tím větším tlakem bude působit na ceny nebo na 

náklady nebo na obě tyto kategorie a tím méně přitažlivé odvětví bude pro aktéry, kteří v  něm 

působí“, (Magretta, 2012, str. 45). V základní rovnici Cena – Náklady = zisk substituty, 

hrozba vstupu a síla kupujících tlačí na snížení ceny, Síla dodavatelů zvyšuje náklady a 

samotné soupeření na trhu snižuje cenu a zvyšuje náklady, (Magretta, 2012). 

Stávající konkurence 

Jde o konkurenci v tom samém odvětví, ve kterém podniká nebo se chystá podnikat 

naše firma. V našem příkladu, pokud si teda zakládáme kavárnu, jde o jinou restauraci, 

kavárnu nebo jiné jakékoliv stravovací zařízení. Specializace pak může tyto konkurenty 

výrazně diferencovat. Pokud bude intenzita soupeření mezi existujícími konkurenty příliš 

vysoká, způsobí to nižší ziskovost. Hodnotu, kterou konkurenti vytvářejí tzv. prosoutěží, tím, 
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že jí přenesou na kupující v podobě snížení cen nebo zvýšených nákladů konkurenčního 

jednání, (Magretta, 2012). 

Nová konkurence 

Jsou to subjekty, které na trh vstupují nebo potencionálně hodlají vstoupit a být našimi 

konkurenty. Riziko této konkurence není jednoduché zjistit, lze většinou jen odhadnout na 

základě vyhodnocení charakteru trhu, což zahrnuje atraktivnost trhu v rámci dosahovaného 

zisku, budoucího vývoje, bariéry, neboli jak je obtížné pro novou konkurenci vstoupit na trh, 

(Koráb et al. 2008). 

Kupující 

Pokud bude síla kupujících velká, mohou využít své síly a tlačit ceny dolů. Mohou 

také požadovat zkvalitnění výrobků, což by znamenalo větší náklady na výrobky. V obou 

těchto případech by byla ziskovost odvětví nižší, protože zákazníci si budou přisvojovat více 

hodnoty. 

dodavatelé 

Síla dodavatelů výrazně ovlivňuje mnoho podnikání. Využívají svou moc k účtování 

vyšší ceny nebo k získání výhodnějších podmínek. Opět jako u zákazníků tak, jako tak 

ziskovost odvětví bude nižší.  

K vyhodnocení vyjednávací síly dodavatelů a kupujících lze využít tentýž soubor 

otázek. Např. jaký procentní podíl nákupů/prodeje v odvětví dotyčný prezentuje? Jak 

nepříjemné by bylo ztratit daného dodavatele nebo odběratele? 

Pro silné odběratele nebo dodavatele je dané, že odvětví je více potřebuje, než oni 

potřebují odvětví. Náklady na změnu daného kupujícího nebo dodávajícího jsou příliš vysoké. 

Mohou být vážnou hrozbou, že přikročí k vertikální integraci a sami vstoupí do daného 

odvětví, (Magretta, 2012). 

Riziko konkurence substitutů 

Jde o ohrožení našich produktů na trhu produkty jinými, které námi dosud nabízené 

produkty nahrazují. V případě naší kavárny může jít například o konkurenci typu “zdravá 

výživa”, která bojuje proti konzumaci kávy a sladkých dezertů tím, že nabízí dezerty bez 

cukru, nebo náhražky kávy, jako je guarana, (Koráb et al. 2008). 
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2.6.2 ABC analýza 

Tato metoda vychází z Paterova pravidla, které nám říká, že 80% důsledků vyplývá 

z 20% možných příčin.“V oblasti řízení zásob to znamená, že malá část počtu položek 

představuje většinu hodnoty spotřeby, nebo že velká část celkového objemu nákupu se odebírá 

od poměrně malého počtu dodavatelů”, (Sixta et Žižka, 2009, str. 66).  

Zásoby se dělí do 3 skupin A, B a C podle sledované hodnoty statistického znaku 

(např. cena výrobků, hodnota spotřeby nebo prodeje). Doporučuje se sledovat tyto hodnoty 

v delším časovém horizontu 12 – 24 měsíců, protože kratší dobu může zkreslovat sezónní 

prodej a v delším období dochází ke změnám výrobního programu. 

Kategorie A -  jedná se o velmi důležité položky, které tvoří 80% hodnoty spotřeby 

nebo prodeje. Je třeba tyto položky sledovat permanentně v jakém jsou stavu.  U zásob z této 

kategorie se doporučuje objednávat v malých množstvích i za cenu vyšší frekvence 

objednávek. 

Kategorie B - zahrnuje středně důležité položky zásob, které prezentují asi 15% 

hodnoty spotřeby nebo prodeje. Oproti kategorii A se objednávají méně často a ve větším 

množství. 

Kategorie C – jde o nejméně důležité položky reprezentující 5% hodnoty spotřeby 

nebo prodeje. Jde například o toaletní papír nebo kancelářské potřeby. Z hlediska počtu je jich 

však nejvíce. Objednávají se méně často, za to ale ve velkém množství, (Sixta et Žižka, 2009). 

2.6.3  Marketingový mix 4P 

Jde o náhled na produktové charakteristiky, cenové politiky, metody upozornění na 

podnik a jeho produkty vedoucí k uplatnění těchto produktů na trhu, a distribuci jako metody 

a způsoby jak dostat produkt k zákazníkovi, (Koráb et al. (2008). 4P se skládá z product, 

price, promotion a place – viz Obrázek č. 2. 2. 
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Obrázek č. 2. 2. Působení jednotlivých částí marketingového mixu na cílového zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: marketingový mix [online], [cit. 6. 1. 2014]. Dostupné z: 

http://www.sunmarketing.cz/nastroje/slovnik/marketingovy-mix. 

 Produkt – analyzuje naše výrobky a služby ve vztahu k jejich postavení na 

trhu, životním cyklem trhu i výrobku samotného apod. 

 Cena – vyhodnocení našich cen a cenové politiky vůči různým typům 

zákazníků a partnerů. 

 Propagace – jedná se o podporu našeho prodeje, analyzuje možnosti a způsoby, 

jak zajistit efektivní informovanost o našich produktech způsobem, který po 

nich vyvolá poptávku. 

 Místo – určení způsobu, jak zajistit dodání našich produktů k co nejvíce 

zákazníkům. 

2.6.4 PESTLE analýza 

Jedná se o analytickou metodu, sloužící k analýze makro-okolí podniku. PESTLE 

analýza popisuje faktory politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a 

ekologické.  

Podstatou je identifikovat pro každý z těchto faktorů nejvýznamnější rizika a vlivy, 

které ovlivňují nebo v budoucnu mohou ovlivnit náš podnik.5  

                                                 
5
 PESTLE analýza [online]. 2013, [cit. 28. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cslu110713.doc. 
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 Analýza politického prostředí se zejména zabývá problematikou stability politické 

scény, která má široký dopad i na stabilitu legislativního rámce. Kromě samotné 

stability politické scény se sleduje i obsah, jak současný, tak budoucí. Sledují se 

podstatné zákony a návrhy důležité pro oblast, ve které firma působí. 

 Ekonomické prostředí je podstatné pro odhad ceny pracovní síly i pro stanovení 

cen produktů a služeb. Sledujeme hlavně oblast daní a cel, stability měny, inflaci, 

úrokovou sazbu, hospodářské cykly na daném trhu, makroekonomické ukazatele 

zaměřené na daný trh apod. 

 Sociální prostředí zahrnuje zejména makro-ekonomické údaje o demografickém 

vývoji obyvatelstva, úroveň vzdělaní, pracovní síly, životní úroveň a podobně. 

Podobně jako ostatní faktory je i sociální v neustálém vývoji. Přehled o trendech 

v této oblasti vede k získání náskoku před konkurenty o cílového zákazníka. 

 Technologická oblast nám ukazuje trendy vývoje nových technologií. Typický je 

vývoj a důsledky vývoje internetu. Pokud se podnikatel chce vyhnout zaostalosti a 

vykazoval inovační činnost, musí být o trendech technologických a technických 

informován. Tyto změny mohou náhle a velmi ovlivnit okolí, ve kterém se podnik 

pohybuje. Patři zde nové objevy, změny technologie, rychlost zastarávání apod. 

 Legislativní prostředí obsahuje vlivy legislativy České republiky i mezinárodní na 

naše podnikání. Skutečnost existence mnoho zákonů, norem a vyhlášek nejen 

vymezuje prostor pro podnikání, ale ovlivňuje i samo podnikání a může významně 

ovlivnit rozhodování o budoucnosti subjektu. 

 Ekologické prostředí – místí, národní a světová problematika životního prostředí. 

Novým fenoménem v celém světě začíná být čím dál tím více ekologie, proto je 

nezbytně nutné sledovat současné ekologické trendy, neboť zákazníci zažínají být 

k této oblasti pozornější. Nedodržování standardů by pak mohlo vést ke ztrátě 

mnoha zákazníků. 

2.7 Souhrn 

 V teoretické části jsme si probrali všechny základní pojmy, které se budou týkat 

našeho podnikání. Definovali jsme si metody jako PESTLE analýzu, Porterův model pěti 

konkurenčních sil, Marketingový mix a ABC analýzu, které nám pomohou určit směr 

podnikání, rizika a hrozby. Podstatnou část teoretické část tvoří samotný podnikatelský plán, 

na základě něhož bude vypracována i praktická část bakalářské práce. 
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3 Vypracování podnikatelského plánu 

V této kapitole bude vypracován samotný podnikatelský plán kavárny na základě 

podkladů z teoreticko-metodologických východisek teoretické části. Cílem kapitoly bude 

zjistit, zda je založení kavárny proveditelné a výhodné. 

 

3.1 Titulní strana 

Podnikatelský plán 

Název firmy:     Café Relax 

Sídlo:       28. Října, Ostrava 

Jméno zakladatele:    Filip Kmec 

Telefon:     732 666 616 

E-mail:      kmec@seznam.cz 

Forma podnikání:    Živnost 

Předmět podnikání:     Hostinská činnost 

 

Veškeré informace uvedené v  tomto podnikatelském plánu, jakož i grafická vyobrazení, 

loga a schémata jsou povařovány za důvěrné.  Jejich kopírování, šíření nebo předání třetím 

osobám je podmíněno písemným souhlasem zakladatele Filipa Kmece. 
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3.2 Exekutivní souhrn 

Kavárnu Relax se rozhodl založit potencionální podnikatel Filip Kmec. Podnik bude 

založený na základě živnostenského listu, pro jehož získání podnikatel splňuje všechny 

předpoklady. Jedná se o absolvování střední školy v oblasti pohostinství. Navíc má zakladatel 

znalosti v oboru prověřené několikaletou praxí a je vlastníkem certifikátu Bar High - viz 

příloha č. 2. 

V kavárně se budou nabízet kvalitní služby spojené s přípravou káv, roznášení nápojů 

a jídel, přípravy palačinek, vín a nealkoholických nápojů. Kromě zavedených produktů, které 

najdeme v mnoha kavárnách, budeme vytvářet i své originální nápoje, jako například domácí 

ledový čaj. Součástí poskytovaných služeb bude i živá hudba, která navodí příjemné prostředí. 

Na trhu je v aktuální moment kaváren, restaurací nebo jiných pohostinských zařízení 

dostatek, avšak náš podnik bude nabízet jedinečnou atmosféru, která přiláká mnoho 

zákazníků. Silnou stránkou kavárny Relax je jedinečná atmosféra, kterou navodí příjemná 

hudba, kvalitní obsluha a designe interiéru, užší výběr pokrmů, což umožní větší specializaci 

a široký výběr druhů kávových zrnek, ze kterých bude novým profesionálním pákovým 

kávovarem tlakem vytvořený kávový nápoj. 

Podnikatel vložil do svého podnikání kapitál 200 000 Kč. Počáteční investice se 

předpokládá ve výši 1 387 974 Kč. Kvůli větší investici, na kterou nemá podnikatel finance, 

musí zažádat vybranou banku o podnikatelský úvěr v hodnotě 1 200 000 Kč. Vybranou 

bankou je GE Money se svým podnikatelským úvěrem Business Expres.  

Na základě provedené finanční analýzy byla zjištěna ztráta, daná vysokou investicí, 

v prvním roce podnikání. Z plánu na další roky však vyplývá zisk větší než 1 000 000 Kč 

ročně, viz tabulka č. 3. 1. 

Tabulka č. 3. 1. Plán výnosů, nákladů a zisku pro první tři roky podnikání 

rok Náklady Výnosy Zisk před zdaněním dan (15% ) čistý zisk 

1. rok 5 936 117 5 646 960 -289 157 0 -289 157 

2. rok 4 631 255 5 816 369 1 185 114 177767,1 1 007 347 

3. rok 4 701 051 5 990 860 1 289 809 193471,4 1 096 338 

Zdroj: vlastní vypracování 

V tabulce lze vidět, jak předpokládaná výše počáteční investice zvýší náklady 

v prvním roce, což způsobí ztrátu. Už ve druhém roce však bude dosaženo zisku. 
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3.3 Popis podniku 

Café Relax bude menší restaurační zařízení kavárenského typu. Podnik chystá založit 

jediný zakladatel Filip Kmec k datu 1. 1. 2015 a z důvodu vyzkoušení si vlastního podnikání. 

Filip Kmec má základní předpoklady pro založení podniku, které by chtěl proměnit v úspěch, 

a to ukončení střední školy se zaměřením na hotelnictví, ekonomické vysoké školy a určitou 

praxi v daném oboru. Podnikatel nedisponuje velkými finančními prostředky a je schopný do 

podniku vložit maximálně 200 000 Kč, proto bude založení podniku financováno především 

z podnikatelského úvěru, který se pokusí podnikatel získat od banky. 

Podnik bude založen podnikatelem na živnostenský list, jehož právní forma je 

nejjednodušší z hlediska administrativní náročnosti, subjekt nemusí shánět vysoké finanční 

částky pro vytvoření základního kapitálu na rozdíl od s.r.o. nebo a.s., živnostník má mnohem 

větší volnost při řízení společnosti a může si vybrat, jestli chce účetnictví vést pouze jako 

daňovou evidenci, nebo podvojné účetnictví. Pro založení podniku je nezbytné, aby 

potenciální podnikatel pořídil živnostenský list. 

Kavárna Café Relax bude umístěna přímo na ulici 28.řijna, spojující dvě 

nejfrekventovanější místa v centu Ostravy. Těmi jsou Masarykovo náměstí a nové obchodní 

centrum Nová Karolina. Podnik je umístěn v prostorách bývalého Fast foodu McDonald. 

Prostory jsou v dobrém stavu, o rozloze 500m2, přesto bude potřeba rozsáhlejší rekonstrukce a 

to hlavně vybudování zdi mezi kavárenským prostorem a kuchyní nebo zavedení klimatizace. 

Maximální kapacita plně obsazené kavárny se předpokládá kolem 100 osob. Cenu si určil 

nájemce ve výši 30 000,- Kč. 

Podnik by měl uspokojovat nejen potřebu konzumace jídla či pití, ale cílem je rovněž 

dopřát lidem přes den příjemné prostředí, kde si budou moci odpočinout a pobavit se za 

poslechu příjemně naladěné hudby, palačinky, kávy či jiných nápojů. 

Vizí do budoucna je udělat z podniku místo, kde se budou lidé rádi vracet nejen kvůli 

jídla, pití, ale i atmosféry. Chceme být něčím výjimeční, a proto budeme v pátky pořádat 

hudební večery, během kterých bude hrát živá hudba v podání houslisty. Kavárna by měla být 

vyzdobena v duchu italské atmosféry, proto bude hudba hrána v italském stylu za účelem 

navození správné atmosféry. 

Hlavním cílem kavárny je přilákat co nejvíce lidi z okolí, díky kvalitě poskytovaných 

služeb, jídel a nápojů. Dalším primárním cílem je dosažení kladného zisku v co nejkratší době 
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od založení podniku, a samozřejmě nejvčasnější splacení poskytnutého úvěru bance. Pro 

bližší zkoumání postupem času jsme si stanovili cíl SMART, tedy specifické, měřitelné, 

dosažitelné, odpovídající a ohraničené v čase. 

 Do dvou měsíců od založení kavárny denní obrat vyšší jak 15 000,- Kč 

Kavárna bude otevřena po celý týden. – viz tabulka č. 3. 2. 

Tabulka č. 3. 2. provozní doba kavárny Café Relax 

Den Provozní doba 

pondělí 7:30 - 20:00 

úterý 7:30 - 20:00 

středa 7:30 - 20:00 

čtvrtek 7:30 - 20:00 

pátek 7:30 - 22:00 

sobota 12:00 - 22:00 

neděle 12:00 - 22:00 

Zdroj: vlastní vypracování 

Rozdíly v otevíracích dobách budou s ohledem na předpoklad, že přes všední dny 

v týdnu lidé večer tráví doma, aby byli připraveni na následující pracovní den, kdežto pátek a 

sobota jsou dny, kdy si rádi večer vyrazí se někam pobavit. 

3.3.1 Produkt 

Hlavním produktem podniku bude poskytování kvalitních služeb v podobě obsluhy 

hostů, přípravy káv, otevírání a rozlévání vín a dalších nápojů, přípravy palačinek. To vše 

bude probíhat za poslechu příjemné hudby. V našem podniku je místo pro každého. I pro ty, 

co nemají rádi například kávu a víno. Proto je nápojový lístek obohacen o různé druhy 

nealkoholických nápojů, piv a alkoholu všeobecně. Každý z těchto produktů si podrobně 

rozebereme. 

První z nabízených služeb je příprava a servírování káv. Jde o obvykle horký nápoj 

z plodů kávovníku, které se pro výrobu musí opražit a semlít do práškové podoby. Následně 

se podle typu kávy buď nechá práškem projít natlakovaná horká voda, tím vznikne klasická 

káva espresso, nebo se podává přímo zákazníkovi ve sklenici s horkou vodou, tímto 

způsobem se připravuje káva turecká. Káva je charakteristická svou silnou vůní, černou 

barvou a obsahem kofeinu, který má povzbuzující účinky. V mnoha kavárnách převážně 

v České republice není zvykem podávat ke kávě vodu nebo mléko až po výslovném přání 

zákazníka za poplatek či větší výběr z nabízených káv, což je v některých zemích EU, jako je 
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Francie, automaticky součástí kávy. Proto bychom chtěli vylepšit služby českých kaváren a 

podávat kávu na podnose menší velikosti, jehož součástí bude i sklenička s vodou, cukrem, 

popřípadě sladidlo pro diabetiky a malá konvička s mlékem. Výhoda pro zákazníka je, že si 

například nebude muset přiobjednávat drahou vodu, pokud si chce dát pouze kávu, nebo si 

nebude muset objednat ke své oblíbené kávě mléko, které by si musel pak zaplatit. Nezbytně 

nutný pro výrobu kávy bude stroj – kávovar, který dokáže nechat projít kávou natlakovanou 

horkou vodu nebo šlehat mléko, což je nutné pro přípravu káv typu latté nebo cappuccino. 

Námi nabízené kávy budou podávány ve třech variantách. Italská káva značky Florian, 

brazilská káva značky Santos a káva z Etiopie značky Sidamo. Po výběru z těchto typů káv 

zákazníkem si dále vybere z variant přípravy. Espresso, ristretto, větší espresso, double 

espresso, cappuccino, latté, ice latté, vídeňská káva a frappé. Tímto nabídneme zákazníkovi 

obrovský výběr, ze kterého si bude moct vybrat. 

Nápojový lístek bude dále mimo káv obohacen i dalšími druhy alkoholických a 

nealkoholických nápojů. U těchto produktů se budeme chtít držet originality, což by mohla 

být konkurenční výhoda. Vedle základních nápojů jako je voda, Kofola a džusy budeme chtít 

nabízet nápoje, které zákazník nekoupí v běžném potravinovém řetězci. Bude se jednat o 

zázvorový Tonik, domácí ledový čaj a různé druhy limonád. Z alkoholických nápojů budeme 

nabízet pouze pivo a víno v menším množství, jelikož alkohol pro náš podnik nebude 

prioritou. Pivo se bude podávat pouze v množství 0,3 dcl ve dvou variantách, světlé pivo 

značky Pilsner Urquell a tmavé pivo značky Leffé. Víno bude poskytovat vinný sklep Tetur 

ve variantách bílé suché, polosladké, růžové suché a červené suché a polosladké. 

Ve spoustě zařízení kavárenského typu se nenachází kuchyně. V naší kavárně chceme 

tuto mezeru v poskytování služeb vyplnit a tím být lepší než konkurence. V kuchyni se bude 

vyrábět pouze jeden typ jídla, kterým jsou palačinky. Palačinky budeme vyrábět ve dvou 

typech – slané a sladké. Jde o nekynutý moučník, vyráběný smažením těsta z mouky, mléka a 

vajec. Bude se jednat o větší palačinky smažené na plotně, do kterých se poté ‘‘zabalí‘‘ 

omáčka, maso, zmrzlina, čokoláda nebo ovoce. Mnoho lidi zná palačinky pouze jako sladký 

dezert, proto lidé občas opovrhují a neokusí sladkou palačinku, Pro ty, co nemají rádi slané 

palačinky, zde bude možnost si dát vnitřní část palačinky ve formě omáčky s těstovinami, 

popřípadě rýží. Seznam všech nabízených palačinek najdete v příloze č. 5. 
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Kalkulace palačinky s malinami a zmrzlinou 

Pro větší přehled o nákladech našeho produktu a srovnáni s cenovou citlivostí nebo 

cenou konkurentů jsme si vykalkulovali náklady na jednu palačinku s malinami a zmrzlinou. 

– viz tabulka č. 3. 3. 

Tabulka č. 3. 3. Kalkulace palačinky s  malinami a zmrzlinou na jednu porci 

Druh potravin váha (g) na 10 porcí cena Kč/kg kalkulační cena v Kč 

vejce 6ks 240 1,612kč/ks  9,672 

sůl 10 4,06 0,0406 

mléko 1500 10,2 15,3 

mouka polohrubá 750 9,9 7,425 

tuk 200 123,7 24,74 

cukr moučka 100 21,55 2,155 

maliny 1200 98,984 118,7808 

zmrzlina 1000 90,6 90,6 

celkem 10 porcí     268,7134 

přímé náklady 1 porce     26,87134 

Zdroj: vlastní vypracování 

Ve výše uvedené tabulce byly zjištěny náklady na jednu porci palačinky s malinami a 

zmrzlinou 26,86 Kč. Nejdražší položkou, ze které se palačinka vytváří, jsou maliny, jejichž 

cena je 98,98 Kč za kilo. 

3.3.2 Personál podniku a organizační schéma 

Hlavní osobou bude zakladatel Filip Kmec. Jeho hlavní pracovní náplní ze začátku 

bude účetnictví, vedení podniku, zajištění logistiky a výpomoc v obsluze nebo kuchyni dle 

potřeby. Představou podnikatele je vybudovat bezkonkurenční podnik, kam se budou všichni 

rádi vracet a mluvit o tomto podniku jako o nejlepší kavárně široko daleko. 

 Majitel podniku bude také zaměstnávat 2 číšníky, jejichž pracovní náplní bude 

přijímání a umisťování hostů, servírování a vydávání pokrmů a nápojů, přijímání objednávek, 

obsluha u baru i u stolů, spolupráce při sestavování nápojového lístku, obsluha a údržba 

výčepního zařízení, nalévání nápojů, účtování tržeb hostům, příprava káv a udržování čistoty 

jak na stolech, tak i za barem. Po uchazečích na pracovní místo číšníka se bude požadovat 

dokončené vzdělání minimálně středoškolské s oborem zaměřeným na obsluhu, znalost 

angličtiny na komunikativní úrovni a alespoň jeden rok praxe na pozici obsluhy v restauraci.  
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 Dále bude potřeba dvou kuchařů, po kterých se bude vyžadovat minimálně dokončené 

středoškolské vzdělání v oboru kuchař nebo jemu podobném a alespoň dvouletá praxe na 

pozici kuchaře v kuchyni restaurace. Pracovní náplní kuchaře bude uskladňování a kontrola 

zboží, sestavování jídelního lístku, příprava a úprava pokrmů podle norem, dodržování a 

dohled nad bezpečnostními a hygienickými předpisy, úkolování pomocných sil v kuchyni a 

vyhodnocování nákladů na pokrmy popřípadě ztrát ve výrobě. 

 Pro pomoc v kuchyni a udržovaní čistoty na pracovišti budou zaměstnáni dva 

pomocníci. Jejich hlavní náplní práce bude mytí nádobí, pravidelná kontrola a doplňování 

základních potřeb na záchodech, pravidelný úklid podlahy jak v kuchyni, tak v kavárně, 

zajištění pořádku a čistoty a provádění některých pomocných prací v kuchyni. Majitel bude 

vyžadovat minimálně dokončené základní vzdělání a alespoň jeden rok praxe v oboru úklidu.  

 Jedním ze zaměstnanců bude houslista, kterého bude majitel zaměstnávat pouze 

formou brigády kvůli menšímu počtu pracovních hodin. Vyžadována bude pouze znalost hry 

na hudební nástroj, která bude i jeho náplní práce. 

 Po určité době potřebné k seznámení společnosti s podnikem a než se zvýší vytíženost 

podniku, plánuje Filip Kmec zaměstnat na pomoc brigádníky, pro které bude pracovní náplní 

výpomoc obsluze. Požadavek na brigádníka bude buď dokončená střední škola se zaměřením 

na obsluhu, nebo rok praxe v oboru. 

Zaměstnance budeme hledat formou inzerátů v novinách, webových stránkách nebo na 

Úřadu práce. Celkově budeme od všech zaměstnanců požadovat odborné znalosti a slušné 

kultivované vystupování. 

 Majitel plánuje jednosměnný provoz, který bude fungovat na principu krátkého a 

dlouhého týdnu. Číšníkům bude vyplácena měsíční mzda 13 000 Kč, kuchařům 14 000 Kč a 

pomocník v kuchyni 10 000,- Kč. V pátek a sobotu bude potřeba výpomoci, kterou ze začátku 

podnikání bude zastupovat majitel podniku, později na tuto výpomoc bude zaměstnáván 

brigádník. – viz tabulka č. 3. 4. 
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Tabulka č. 3. 4. Náklady zaměstnance za měsíc rok v Kč. 

  

Počet Hrubá mzda 
sociální (25%) a zdravotní (9%) 

pojištění 
celkem 

Číšníci 2 26 000 8 840 34 840 

Kuchaři 2 28 000 9 520 37 520 

Pomocník 1 10 000 3 400 13 400 

Majitel 1 16 000 5 440 21 440 

celkem za měsíc 6 80 000 27 200 107 200 

celkem za rok 6 960 000 326 400 1 286 400 

Zdroj: vlastní vypracování 

Ve výše uvedené tabulce vidíme, že celkově za měsíc majitel provozovny vyplatí na 

mzdách 107 200 Kč, což bude činit po vynásobení 12 měsíci 1 286 400 Kč. 

Pro naši kavárnu, jakožto malou organizaci, bude nejvhodnější jednoduchá liniová 

struktura organizace - viz obrázek č. 3. 1.  

Obrázek č. 3. 1. Organizační struktura kavárny 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní vypracování 

Majitel bude nadřízený pro všechny, ale zodpovídat se mu budou zejména číšníci, 

kuchaři a hudebník. Číšník bude moci úkolovat jak brigádníky, tak i pomocníky v kuchyni. 

Kuchaři budou nadřízenými pouze pro pomocníky. 

3.3.3 Průprava podnikatele 

Filip Kmec vystudoval obor Hotelnictví a turismus na střední škole hotelnictví, 

gastronomie a služeb SČMSD v Šilheřovicích, který zakončil maturitou. Nyní studuje 

Ekonomickou fakultu Vysoké školy Báňské v Ostravě obor Ekonomie podniku, 

předpokládané dokončení bude v červnu 2014. Filip Kmec rovněž prošel několikaletou praxí, 
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absolvoval několik kurzu someliérství, přípravy káv a je vlastníkem barmanského certifikátu 

Bar High. Životopis podnikatele naleznete v Příloze č. 3. 

3.4 Externí prostředí  

V této kapitole si nejprve uděláme PESTLE analýzu, tedy analýzu makroprostředí a 

jeho vlivu na nás podnik. Charakterizujeme konkurenty, jak nás ovlivní odběratelé, 

dodavatele, substituty, nová a dosavadní konkurence, v Porterově analýze pěti konkurenčních 

sil. 

3.4.1 PESTLE analýza 

Faktory v PESTLE analýze je na zkoumání celkem sedm, a není v silách našeho 

malého podniku jako je kavárna nějaký z nich ovlivnit, avšak každý z faktorů nějakým 

způsobem ovlivňuje nás a proto je třeba tyto faktory popsat. 

Politickými a legislativními faktory je pohostinství a podnikaní jako celek nejvíce 

ovlivněno zákony a to nejen těmi českými ale i evropskými nařízeními. Uvedeme si některé 

z těch nejhlavnějších. 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

Samotný provoz budou poté ovlivňovat body HACCP neboli systém analýzy rizika a 

stanovení kritických kontrolních bodů, které obsahují řadu předpisu, sloužící k zdravotní 

nezávadnosti potravin, jako například : 

 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

 vyhláška č.274/2003 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 vyhláška č. 196/2002 Sb., týkající se ověřovacích postupů, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a 

další. 
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Z politického hlediska se našeho podniku dotkne i změna daní. Poslední změna 

proběhla v roce 2013, kdy se od ledna zvýšila spodní sazba ze 14 na 15 procent a základní z 

20 na 21 procent. Nás ovšem bude zajímat a na co si budeme muset dát pozor je možná změna 

výše daně v roce 2016. Podle zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších 

zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů s účinnosti od 1. 1. 2016 se 

mají obě sazby sjednotit na 17,5 procenta. 

‘‘Nová vláda ale zřejmě přijme jinou úpravu, místo jednotné sazby. Chce od roku 

2015 zavést naopak třetí, pravděpodobně jen pětiprocentní sazbu na knihy, léky, dětskou 

výživu a pleny. O změnách dosavadní 15% a 21% sazby koalice nehovoří.’’6  

Mezi nejdůležitější ekonomické faktory ovlivňující náš podnik patří zejména: 

 Inflace - viz tabulka č. 3. 5. 

Tabulka č. 3. 5. Vývoj inflace  

Rok Inflace 

2002 1,80% 

2003 0,10% 

2004 2,80% 

2005 1,90% 

2006 2,50% 

2007 2,80% 

2008 6,30% 

2009 1,00% 

2010 1,50% 

2011 1,90% 

2012 3,30% 

2013 1,40% 

Zdroj: Český statistický úřad 

Z uvedených údajů v tabulce inflace v České republice klesá a to má pro nás pozitivní 

vliv nejen na kupní sílu obyvatelstva, což by mohlo způsobovat vyšší tržby v oboru 

pohostinství, ale i pozitivně ovlivní úrokovou míru a případný poskytnutý úvěr našemu 

podnikateli. 

 

 

                                                 
6
 (Aktuálně.cz. Zvýšení DPH pro rok 2014, sazby daně z přidané hodnoty [online]. 2013, [cit. 2014-04-

06]. Dostupné z: http://www.aktualne.cz/wiki/finance/zvyseni-dph-sazba-dan-z-pridane-hodnoty/r~i:wiki:1199/ ) 
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 Průměrná měsíční mzda v oboru ubytování, stravování a pohostinství - viz tabulka č. 

3. 6. 

Tabulka č. 3. 6. Vývoj průměrných mezd v ubytování stravování a pohostinství 

Rok Mzda 

2002 9 586 Kč 

2003 9 826 Kč 

2004 10 183 Kč 

2005 10 637 Kč 

2006 11 676 Kč 

2007 12 380 Kč 

2008 12 474 Kč 

2009 12 330 Kč 

2010 13 204 Kč 

2011 13 133 Kč 

2012 13 451 Kč 

2013 13 918 Kč 

Zdroj: Český statistický úřad 

V tabulce vidíme jak se průměrná mzda v oboru ubytování, stravování a pohostinství 

zvyšuje. Pro náš podnik to bude mít podstatný vliv při určování mezd zaměstnanců. Celková 

průměrná mzda za všechny obory v roce 2013 byla 25 128 Kč, což činí rozdíl oproti naší 

průměrné mzdě 11 210 Kč. 

 Nezaměstnanost – viz tabulka č. 3. 7. 

Tabulka č. 3. 7. Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v ČR 

Rok Nezaměstnanost 

2002 7,3% 

2003 7,8% 

2004 8,3% 

2005 7,9% 

2006 7,1% 

2007 5,3% 

2008 4,4% 

2009 6,7% 

2010 7,3% 

2011 6,7% 

2012 7,0% 

2013 6,9% 

Zdroj: Český statistický úřad 

Ve výše uvedené tabulce lze vidět změny v nezaměstnanosti postupem roků 2002 až 

2013. Nezaměstnanost se neustále pohybuje na hranici 7% mimo roky 2007 a 2008. 
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Mezi hlavní demografické faktory patří zejména počet obyvatel. Našeho zakladatele 

kavárny bude zejména zajímat ukazatel počtu žen a obyvatele ve věku 0-64 let, protože tato 

skupina je pro podnik skupinou cílovou. – viz tabulka č. 3. 8. 

Tabulka č. 3. 8. Vývoj počtu obyvatel v ČR v tis. 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obyvatel 10 287 10 381 10 468 10 507 10 533 10 505 10 516 

Ženy 5 026 5 083 5 136 5 157 5 169 5 158 5 164 

Muži 5 261 5 298 5 331 5 350 5 364 5 347 5 352 

                

0 - 14 let 1 480 1 477 1 480 1 494 1 518 1 541 1 560 

15 - 64 let 7 325 7 391 7 431 7 414 7 379 7 263 7 188 

64 a více let 1 482 1 513 1 556 1 599 1 636 1 701 1 768 

Zdroj: Český statistický úřad 

Z údajů tabulky vyplynul nízký, za to stálý nárůst obyvatel. V posledních letech však 

výrazně přibývá obyvatel ve věku 64 a více let a naproti tomu lidí ve věku 15 – 64 let ubývá. 

So se týče kavárny, technologické faktory nejsou až tak důležité. I přes to hraje 

Informační technologie velice důležitou roli jako nástroj komunikace se zákazníkem. Proto 

budeme potřebovat vytvořit kvalitní a přehledné internetové stránky, které budou informovat 

zákazníka o akcích, cenách, otevírací době a podobně. Podstatné bude také vybavení kuchyně, 

především větší plotna na palačinky nebo vybavení kavárny jako audio technika. 

Ekologie se v posledních letech dostává do vědomí mnoha lidí. Čím dál tím častěji 

mají lidé negativní názory na firmy, které se o ekologii nestarají a raději dají přednost jiným 

firmám. 2/3 populace České republiky se sama stará o zlepšení životního prostředí tříděním 

odpadu, proto jsme se rozhodli třídit odpad i my. 7 

3.4.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Stávající i budoucí konkurence, zákazníci i dodavatelé značně ovlivní chod celého 

podniku, proto je nesmírně důležité pro našeho podnikatele těmto vlivům věnovat pozornost. 

a) Stávající konkurenti 

Stávající konkurencí chápeme již existující konkurenci na trhu. V našem případě jsme 

jako stávající konkurenci určili kavárny v nejbližším okolí našeho podniku. Jedná se o 

                                                 
7
 EKOKOM. Přehled dosahovaných výsledků [online]. [cit. 6. 5. 2014]. Dostupné z 

http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/vysledky-systemu/vyrocni-shrnuti. 
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Marlenka Café, Minikino Kavárna, Cukrárna u Babičky, Jet Set Caffé a Café au pére 

tranquillé. Každému z konkurentů jsme přiřadili slabé a silné stránky.  

Marlenka Café – Café Marlenka je jedním z nejbližších konkurentů sídlící přímo 

v centru Masarykova náměstí. Jejích hlavní doménou jsou medové dorty značky Marlenka, 

káva a menší zákusky. Kavárna dostala i několik certifikátů, jako je například ISO, Klasa, 

GMO a další. Silné a slabé stránky Marlenka Café viz tabulka č. 3. 9. 

Tabulka č. 3. 9. Silné a slabé stránky Marlenka Café  

Silné stránky slabé stránky 

umístění v centru Ostravy omezený výběr jídel 

nabídka originálních dortů menší prostory 

Vlastníci certifikátů nemožnost připojení k Wi-Fi  

kvalitní obsluha   

příjemný interiér   

Zdroj: vlastní vypracování 

Cukrárna u Babičky – podnik na Masarykově náměstí přímo naproti Marlenka Café. 

Příjemný interiér navozuje domácí atmosféru. Jde o cukrárnu a kavárnu v jednom, a přestože 

je kavárna nová, tak získala za dobu její činnosti mnoho zákazníků. Jejich hlavní konkurenční 

nevýhodou je menší kapacita míst k sezení. Silné a slabé stránky Cukrárny u Babičky viz 

tabulka č. 3. 10. 

Tabulka č. 3. 10. Silné a slabé stránky Cukrárny u Babičky 

Silné stránky slabé stránky 

umístění v centru Ostravy velmi malé prostory 

cukrárna a kavárna v jednom postrádá nabídku plnohodnotných jídel 

dlouholetá tradice nemožnost připojení k Wi-Fi 

hezký vyzdobená obsluha u kasy  

Zdroj: vlastní vypracování 

Jet Set Caffé – kavárna situována na výborném místě přímo u tramvajové zastávky 

Elektra. Moderní prostředí s prvky luxusu, široký výběr nápojů a užší jídelní lístek zaměřený 

na luxusní italskou kuchyni může být bezesporu výhoda oproti konkurenci. Nevýhodou pak 

jsou velmi vysoké ceny, kdy polévky podávají za cenu 45,- Kč a hlavní chody v cenové relaci 

149,- Kč do 369,- Kč. Silné a slabé stránky Jet Set Caffé viz tabulka č. 3. 11. 
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Tabulka č. 3. 11. Silné a slabé stránky Jet Set Caffé  

Silné stránky slabé stránky 

luxusní interiér velmi vysoké ceny 

široká nabídka jídel   

připojení k Wi-Fi   

umístění u frekventované tramvajové zastávky    

profesionální obsluha   

Zdroj: vlastní vypracování 

Café au pére tranquillé – tuto kavárnu bych označil za největšího konkurenta. Café 

au pére tranquillé je sice umístěná přímo Stodolní ulice, ale v části méně frekventované. 

Podnik je interiérem, nápojovým i jídelním lístkem laděn do francouzského stylu. Jako jediný 

z našich nejbližších konkurentů nabízí hostům palačinky v cenové relaci od 45,- Kč do 180,- 

Kč širokou nabídku káv a živou hudbu. Mimo jiné nabízí i mnoho druhů salátů, steaků, 

snídaňových menu, polévek, mají velice široký výběr z nápojového lístku a mnoho pochutin.   

Konkurenční nevýhodou může být poměrně vyšší cena za podávané pokrmy a také velice 

rozsáhlý nápojový a jídelní lístek, kterému bychom se chtěli vyvarovat užším výběrem 

z nápojů a jídel. Silné a slabé stránky Café au pére tranquillé viz tabulka č. 3. 12. 

Tabulka č. 3. 12. Silné a slabé stránky Café au pére tranquillé  

Silné stránky slabé stránky 

interiér ve francouzském stylu dražší 

živá hudba horší umístění na Stodolní ulici 

nabídka luxusních výrobků až moc velký výběr z jídel a nápojů 

Zdroj: vlastní vypracování 

Kavárna Ostravanka - Kavárna je zaměřena především na rychlé občerstvení a kávu 

tzv. "s sebou" či "to go", s možností posezení a vychutnání sladkých i slaných pochutin přímo 

na místě. Kapacita k posezení je 18 míst a za útulným a originálním vzhledem stojí známý 

ostravský grafik Georgi Stojkov. Kapacita a omezené místo k sezení by mohly být 

konkurenční nevýhodou pro tento podnik. Na rozdíl od Ostravanky chceme v zákazníkovi 

vzbudit pocit většího prostoru, kde nikdo nebude narušovat jeho intimní zónu. Silné a slabé 

stránky kavárny Ostravanka viz tabulka č. 3. 13. 

Tabulka č. 3. 13. Silné a slabé stránky kavárny Ostravanka 

Silné stránky slabé stránky 

rychlé občerstvení umístění podniku 

interiér vytvořený profesionálním grafikem malý až stísněný prostor 

nižší cena na rozdíl od konkurentů postrádá nabídku hlavních jídel 

Zdroj: vlastní vypracování 
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Konkurentů je v našem okolí mnoho, proto bude velice těžké se na tomto trhu prosadit 

a přijít s něčím novým. Tím by mohla být například živá hudba, na rozdíl od kavárny Café au 

pére tranquillé, kde hraje klavírista pouze ve středy, by živá hudba v našem podniku hrála 

alespoň třikrát týdně. Chceme, aby naše kavárna budila dojem luxusu, ale přitom nebyla 

předražená.  

b) Nová konkurence 

Lze odhadnout, že nových konkurentů v centru Ostravy moc nepřibyde. Většina 

nebytových prostor, které by přišly v úvahu, jako vhodné místo pro založení kavárny ubývá. 

Již v tuto dobu je na trhu dostatek konkurentů, časem by byl trh přehlcený a poptávka po 

kavárenských službách by byla natolik malá, že by jí nabídka vysoce převyšovala. 

c) Vliv odběratelů 

Síla kupujících je v našem odvětví silná, i když se to tak na první pohled nejeví. 

V pohostinství platí pravidlo, že pomluva se šíří mezi lidmi daleko rychleji než pochvala či 

doporučení. Proto ztráta jednoho zákazníka by mohla vyvolat ztrátu dalších, a tím se vytvoří 

široká skupina zákazníků, která by teoreticky mohla ovlivnit cenu. Zákazníci tlačí obor ke 

zkvalitnění služeb a podávání kvalitnějších a čerstvějších produktů. To má za následek 

zvyšování nákladů a cen. Je důležité, aby se tato ztráta zákazníka nestala, je potřebné udržovat 

neustále stejně kvalitní služby a produkty. 

d) Vliv dodavatelů 

Mezi hlavní dodavatele bude patřit Vrtal s.r.o., který se zaměřuje na velkoobchod 

nápojů a potravin. Dalším dodavatelem bude velkoobchod Makro a vinařský sklep Tetur. 

V našem případě je vliv dodavatelů takřka mizivý. Na trhu existuje řada konkurentů mezi 

dodavateli, takže ztráta dodavatele by podniku nezpůsobila větší škodu.  

e) Substituční produkty 

Přesto, že je substitutů naší kavárny a produktů mnoho, například pro kavárnu to jsou 

různé obchody s potravinami, restaurace a cukrárny, nebo pro kávu energetické nápoje a pro 

palačinky například dorty, lze od těchto substitutů očekávat poměrně nízké riziko, neboť 

kavárny si najdou své zákazníky, kteří si chtějí odpočinout a dát si kávu v příjemném 

prostředí mezi lidmi.  
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3.5 Marketingový plán 

Základem marketingového plánu je určit si cílovou skupinu, na kterou se bude náš 

marketingový plán zaměřovat. Cílovou skupinou naší kavárny budou všichni, rodiny, ženy, 

děti, muži, studenti apod., ale komu se chceme především vyhnout, je takzvaným pivařům a 

opilcům, kteří budou nevítanou skupinou. Tomuto požadavku se pokusíme přizpůsobit celý 

marketingový mix, jenž zaměříme jak na cílové skupiny tak nevítané hosty. 

3.5.1 Marketingový mix 

produkt 

Jak již bylo řečeno na začátku podnikatelského plánu, hlavními produkty kavárny 

bude káva a palačinky. Dále bude nápojový lístek doplněný o další druhy alkoholických, 

zejména vín, a nealkoholických nápojů.  

Co nás bude odlišovat od našich konkurentů, bude možnost výběru káv z různých 

koutů světa jako Brazílie, Etiopie a Itálie, netradiční nealkoholické nápoje jako zázvorové 

pivo, domácí ledový čaj nebo různé druhy limonád a široký výběr z palačinek jak sladkých 

tak slaných. Všechny nabízené domácí nápoje a pochutiny budou připravovány z těch 

nejkvalitnějších surovin. 

Také se budeme chtít vyvarovat takzvaným pivařům a alkoholikům, kteří chodí do 

podniku většinou, aby vypili několik litrů piva, a pak ruší ostatní hosty svým hlasitým řevem, 

proto jsme zvolili strategii čepování pouze 0,3 dcl piva, které by měla nepřímo přispět ke 

klidnějšímu prostředí. 

Důležitým faktorem vnímaným zákazníkem hned po ceně a chuti výrobku, je designe, 

který působí vizuálně na zákazníka, proto je třeba servírovat nápoje v kvalitním, designovém 

sklu a porcelánu. 

Cena 

Cena produktů se bude odvíjet od cen konkurentů s ohledem na naše náklady na 

pořízení a výrobu produktu. Pro lepší orientaci na trhu jsme se rozhodli udělat i test cenové 

citlivosti. U netradičních nápojů a pokrmů, které u konkurence zákazníci nenajdou, bude cena 

vyšší, protože lidé jsou ochotní zaplatit vyšší částku za exkluzivní produkty.  



42 
 

Pro představu majitele kavárny, o tom kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit za námi 

nabízené zboží, rozhodl jsem se vypracovat dotazníkové šetření ohledně cenové citlivosti. 

Cenová citlivost nám zprostředkuje představu pro majitele kavárny, o tom kolik jsou 

zákazníci ochotni zaplatit za námi nabízené zboží. Rozhodli jsme se udělat dotazníkové 

šetření pro 3 zvolené produkty espresso, 0,5 l domácího ledového čaje a palačinky, kdy 

potencionální zákazníci uváděli, v jakém případě se jim zdá cena za produkt příliš levná, 

levná, drahá a příliš drahá. 

Test vyplnilo 30 zvolených respondentů, kteří zaškrtli pro ně nejvhodnější variantu 

ceny pro uvedené produkty.  

Z dotazníku vyplynulo, že nejvýhodnější cena pro respondenty se zdá být 30,- Kč až 

39,- Kč, což také odpovídá nabízené ceně ve většině kaváren. Káva při ceně 50,- Kč a více se 

zdála našim potencionálním zákazníkům příliš drahá a nebyli by ochotni dát takovou cenu za 

espresso. Cena 19,- Kč a méně byla pro respondenty příliš nízká a pochybovali o kvalitě kávy. 

– viz obrázek č. 3. 2. 

Obrázek č. 3. 2. Test cenové citlivosti espressa 

Zdroj: vlastní vypracování 

Dalším produktem byl domácí ledový čaj. Zde jsme uvedli krátký popis produktu, 

neboť mnoho lidi si pod ledovým čajem představí NESTEA ledový čaj. Jedná se o čaj 

v půllitrovém skleněném džbánu, do kterého se nechá vyluhovat čaj značky Dilmah podle 

chuti, přidá se třtinový cukr, 2 kolečka citronu a limety a zasype se ledem. Viz obrázek č. 3. 3. 
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10% 
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30,- Kč až 39,- Kč

40,- Kč až 49,- Kč

50,- Kč a více
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Obrázek č. 3. 3. Test cenové citlivosti domácího ledového čaje  

Zdroj: vlastní vypracování 

V grafu vidíme, že by 39% dotazovaných bylo ochotno za produkt zaplatit 40,- Kč až 

49,- Kč. O něco méně respondentů (35%) bylo ochotno za ledový čaj zaplatit 30,- Kč až 39,- 

Kč. Cenu 19,- Kč a méně nezvolil ani jeden z dotázaných. 

Pro větší představivost o ceně francouzských palačinek, byli respondenti dotázaní na 

cenovou citlivost konkrétní palačinky s horkými malinami a zmrzlinou. – viz obrázek č. 3. 4. 

Obrázek č. 3. 4. Test cenové citlivosti palačinky s  horkými malinami a zmrzlinou 

Zdroj: vlastní vypracování 

Převážná většina respondentů se přiklonila k ceně 70,- Kč až 89,- Kč. 23% dotázaných 

by si produkt koupila přesto, že by byl dražší, za cenu 90,- Kč až 109,- Kč.  Naopak u ceny 

49,- Kč a méně byla pochybnost o kvalitě produktu, a palačinku by si při této ceně nikdo 

z dotázaných nekoupil. 

13% 

35% 
39% 

13% 

19,- Kč a méně

20,- Kč až 29,- Kč

30,- Kč až 39,- Kč

40,- Kč až 49,- Kč

50,- Kč a více
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Pro stanovení cen našich produktů jsme brali ohled i na ceny konkurence. – viz 

tabulka č. 3. 14. 

Tabulka č. 3. 14. Stanovení cen podle konkurence s ohledem na cenovou citlivost včetně DPH  

 

Café au peré minikino kavárna Jet set café café 43 naše cena 

Espresso 38 Kč 29 Kč 38 Kč 37 Kč 33 Kč 

Ledový čaj 50 Kč nenabízejí 45 Kč 45 Kč 45 Kč 

palačinka s horkými malinami  90 Kč nenabízejí nenabízejí nenabízejí 85 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 

Porovnání stanovení ceny podle konkurence s  ohledem na cenovou citlivost 

a kalkulací  

Pro porovnání cen byla vybrána palačinka s horkými malinami a zmrzlinou. Podle cen 

konkurence s ohledem na cenovou citlivost jsme stanovili cenu 85 Kč. Pomocí kalkulace byly 

vyčísleny náklady na jednu porci palačinek s horkými malinami a zmrzlinou. Tyto náklady 

jsou 26,78 Kč.  Náklady na jednu porci tvoří 31,5 % stanovené ceny. Zbytek ceny tvoří 

obchodní marže. 

Distribuce 

Distribuce konečnému zákazníkovi bude probíhat přímo v prostorách kavárny, protože 

distribuce mimo kavárna by pro náš podnik byla velice nákladná, proto jsme se rozhodli 

umístit kavárnu do samotného centra Ostravy, což nejblíže zákazníkům. 

Propagace 

Propagace je nejviditelnějším prvkem marketingového mixu. Aby se o nás zákazníci 

dozvěděli, musíme tomuto prvku věnovat větší pozornost. Ze startu podnikaní plánujeme větší 

reklamní investici. Je třeba vylepit plakáty, které budou nabízet odpočinek u kávy a 

palačinky. Plakáty o velikosti A3 rozmístíme ke všem školám a nákupních center v okolí. 

Dále letáky o velikosti A4 plánujeme rozmístit do dopravních prostředků MHD. Každý týden 

v pondělí na 3 hodiny plánujeme vyslat 3 brigádníky přímo do centra Masarykova náměstí 

s ochutnávkami palačinek. Samozřejmě zákazníci budou moci najít veškeré informace o 

kavárně na webových stránkách www.caferelax.cz , které si necháme zařídit ještě před 

otevřením kavárny. Rozšiřování po sociální síti je fenoménem nové doby, proto plánujeme 

umístit i profilovou stránku na stránky Facebooku. Pro potřebu vyčíslení celkových nákladů 
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v pozdější fázi podnikatelského plánu byly stanoveny náklady na propagaci. – viz tabulka č. 

3. 15. 

Tabulka č. 3. 15. Náklady na propagaci 

Náklady na celkovou propagaci za první měsíc (v Kč včetně DPH) 

A3 plakáty 100x 700 Kč 

A4 letáky v MHD včetně pronájmu 3 250 Kč 

Tři brigádníci 3 000 Kč 

Tvorba webových stránek 10 000 Kč 

celkem 16 950 Kč 

Náklady na propagaci v dalších měsících (v Kč včetně DPH) 

A4 letáky v MHD včetně pronájmu 3 250 Kč 

Tři brigádníci 3 000 Kč 

Chod webových stránek 2 000 Kč 

výdaje celkem 8 250 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 

Ve výše uvedené tabulce jsou rozepsány náklady na propagaci. V prvním měsíci 

provozu jsou náklady 16 950 Kč. Tento vysoký náklad je zapříčiněn převážně tvorbou 

webových stránek v hodnotě 10 000 Kč. Další měsíce, kdy už tvorba stránek nebude 

zapotřebí, náklad klesne na 8 250 Kč. 

3.6 ABC analýza 

Základní kritérium pro sestavení ABC metody jsme zvolili % podíl na zisku. Mnoho 

podniků nejen v oblasti pohostinství má problémy s tím, že jim dojde produkt přinášející 

podniku největší zisk, proto je důležité mít přehled o svých zásobách a pravidelně dohlížet na 

nejziskovější produkty. K předcházení této situace jsme se rozhodli sestavit analýzu ABC. 

Základním zvoleným kritériem pro rozčlenění výrobků je jejich ziskovost. Jelikož je vhodné 

tuto metodu aplikovat na ročních údajích, oslovili jsme vedoucího kavárny Café au peré 

tranquillé, který nám poskytl vybraný vzorek zásob nápojů. – viz příloha č. 4. Na základě 

poskytnutého vzorku jsme rozčlenili výrobky do skupin ABC – viz tabulka č. 3. 16. 
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Tabulka č. 3. 16. Rozpis vybraného vzorku výrobků a jejich rozčlenění do skupin ABC 

výrobek zisk výrobku za rok % podíl na celku kumulace % skupina 

espresso 755 300 Kč 41,21% 41,21% A 

Rajec neperlivý 0,33l 530 878 Kč 28,97% 70,18% A 

čaj šípkový 264 865 Kč 14,45% 84,63% A 

Pilsner urquell 0,3l 133 790 Kč 7,30% 91,93% B 

Birell 39 746 Kč 2,17% 94,10% B 

Pálava výběr z hroznů 17 820 Kč 0,97% 95,08% B 

Martini Dry 16 767 Kč 0,91% 95,99% B 

Kofola 0,33l 16 016 Kč 0,87% 96,86% B 

Havana club blanco 10 284 Kč 0,56% 97,43% C 

čokoláda mléčná 8 663 Kč 0,47% 97,90% C 

Befeater gin 7 744 Kč 0,42% 98,32% C 

Bohemia demi sec 6 845 Kč 0,37% 98,69% C 

Becherovka 6 842 Kč 0,37% 99,07% C 

Orangina 0,2l 6 698 Kč 0,37% 99,43% C 

Jameson 4 461 Kč 0,24% 99,68% C 

Olmeca Gold 3 242 Kč 0,18% 99,85% C 

Alibernet  1 528 Kč 0,08% 99,94% C 

Sandeman Medium Dry 687 Kč 0,04% 99,97% C 

Absolut vodka 473 Kč 0,03% 100,00% C 

Celkem 1 832 647 Kč 100,00%     

Zdroj: vlastní vypracování 

 Do skupiny A jsme zařadili espresso, Rajec neperlivý a šípkový čaj. Tyto výrobky 

podniku přinášejí největší podíl na zisku v hodnotě 84, 63% a jejich absence by mohla 

znamenat větší ztrátu pro podnik, proto doporučujeme udržovat stálou pojistnou zásobu, 

provádět pravidelné a časté inventury a zajistit si pro případ nouze náhradního dodavatele. 

 Výrobky Pilsner urquell, birell, víno Pálava výběr z hroznů, Martini dry a Kofolu jsme 

přiřadili skupině B. Skupina B, již nemá tak velký podíl na celkovém zisku výrobků, jehož 

výše je 12,23%. Podnikateli doporučujeme těmto výrobkům i tak věnovat větší pozornost 

v podobě pravidelných inventur.  

Nejmenší skupinou podle % podílu na zisku, 3,14%, ale zato nejpočetnější, je skupina 

C. Zde jsme zařadili výrobky jako je čokoláda mléčná, Bohemia demi sec, víno Alibernet, 

vodka Absolut, whiskey Jameson a podobně. U těchto výrobků stačí méně častá inventura. 

Krátkodobá absence výrobků nezpůsobí podniku větší ztrátu. 
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Obrázek č. 3. 5. Grafické zobrazení kumulace podílu na celkovém zisku 

Zdroj: vlastní vypracování 

V obrázku č. 3. 5. lze vidět jak kumulace podílu na zisku skupiny A prudce roste. Růst 

je dán větším podílem na zisku každého z produktu skupiny A. Naproti tomu ve skupině B je 

podstatně více výrobků, ale růst kumulace je podstatně nízký. 

3.7 Finanční plán 

V podkapitole Finanční plán budou uvedeny potřebné výdaje, náklady a investice, 

které jsou důležité pro správný chod podniku a jeho financování. Finanční plán se skládá 

z rozvahy, plánovaného výkazu zisku a ztrát na několik období a plánu peněžních toků. 

Pro financování počátečních výdajů má podnikatel Filip Kmec připravený kapitál ve 

výši 200 000,- Kč. Tento kapitál pravděpodobně nebude stačit k pokrytí všech výdajů, a proto 

bude muset požádat banku o podnikatelský úvěr.  

3.7.1 Plán výdajů, nákladů a tržeb 

Počáteční výdaje zahrnují zejména výdaje na pořízení kuchyňského, kavárenského 

zařízení a výdaje na propagaci. Zahrnuty jsou zde i výdaje potřebné pro zahájení 

podnikatelské činnosti spojené se zápisem do obchodního rejstříku a pořízení živnostenského 

listu. – viz tabulka č. 3. 17. 
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Tabulka č. 3. 17. Výdaje spojené se vstupem do podnikání 

výdaje spojené se zahájením podnikatelské činnosti 

Živnostenský list 1 000 Kč 

Zápis do obchodního rejstříku 6 000 Kč 

celkem 7 000 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 

Jako první se nám při vstupu do podnikání objeví náklady spojené se vstupem do 

podnikání. Jedná se o pořízení živnostenského listu a zápisu do obchodního rejstříku. Tyto 

náklady jsou vyčísleny v celkové částce 7 000 Kč. 

Další z výdajů se bude týkat kuchyňského vybavení. – viz tabulka č. 3.18 

Tabulka č. 3. 18. Výdaje na kuchyňské vybavení 

Výdaje za kuchyňské vybavení 

Nerezový pracovní stůl se skříňkami 16 860 Kč 

Elektrická plotna na palačinky 350 mm 2x 16 586 Kč 

Nerezový mycí stůl se 2 dřezy a policí 13 380 Kč 

Nerezová police, 3-dílná 4 650 Kč 

Průchozí vyhřívaný režon na talíře 21 300 Kč 

Plynový sporák PS-T47/P 48 240 Kč 

Tlaková sprcha  3 500 Kč 

Chladnička kombinovaná s mrazákem 25 356 Kč 

Baterie kolenová 2x  2 450 Kč 

Nerez digestoř s tukovými filtry 15 000 Kč 

Mikrovlnná trouba  2 000 Kč 

Rezervy na nádobí a jiné drobné vybavení 35 000 Kč 

celkem 204 322 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 

Z výše uvedených údajů o investici pro kuchyňské vybavení vyplynulo, že nejdražší 

položkou zde bude Plynový sporák PS-T47/P v hodnotě 48 240 Kč. Nejlevnější položkou je 

mikrovlnná trouba za 2 000 Kč. Majitel zvolil levnější mikrovlnnou troubu z důvodu menšího 

vytížení přístroje a ohřívání menšího množství přísad. 
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Výdaj, jenž bude vyžadovat větší investici je na barové vybavení. – viz tabulka č. 3. 

19. 

Tabulka č. 3. 19. Výdaje na barové vybavení 

Výdaje na barové vybavení 

Automatická kávový mlýnek 18 100 Kč 

Pákový kávovar 88 179 Kč 

Výrobník led  18 841 Kč 

Průtokové chlazení 2x  14 890 Kč 

Výčepní stojan 12 000 Kč 

Chladící stůl na nápoje 41 000 Kč 

Lednice na nápoje 13 700 Kč 

Myčka na sklenice 27 578 Kč 

Barový pult  120 000 Kč 

Restaurační pokladna 38 800 Kč 

Mixér 3 450 Kč 

Sklenice a jiné drobné vybavení 40 000 Kč 

Baterie kolenová  2 450 Kč 

celkem 438 988 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 

V tabulce jsou uvedeny počáteční výdaje na barové vybavení. Zde je nejdražší 

položkou barový pult, který bude vyroben na zakázku v moderním a originálním stylu. 

Druhým velmi drahým zařízením je v prostorách baru pákový kávovar. Majitel se rozhodl 

kávovar odepisovat. – viz Tabulka č. 3. 24. 

Samotný prostor kavárny je třeba zaplnit stoly a místy k sezení. – viz tabulka č. 3. 20. 

Tabulka č. 3. 20. Výdaje na vybavení prostoru kavárny 

výdaje na prostorové vybavení kavárny 

Dřevěný stůl 120 x 80 cm 5x 11 140 Kč 

Dřevěný stůl 90 x 90 cm 8x 20 912 Kč 

Dřevěná židle 50x 76 250 Kč 

Restaurační čalouněná sedačka 12x 54 300 Kč 

Barová židle 4x  4 012 Kč 

celkem 166 614 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 

Z uvedených údajů tabulky plyne pro kavárnu zásadní informace o počtu míst 

k sezení, jejichž počet je 62. 
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Tabulka č. 3. 21. Výdaje na stavební úpravy a ostatní vybavení 

výdaje na stavební úpravy a ostatní vybavení kavárny 

Úprava toalet  51 000 Kč 

Vestavění klimatizace  45 450 Kč 

Stavební úpravy (zdí, podlah atd.) 300 000 Kč 

Rezervy na ostatní vybavení (žárovky, čisticí prostředky atd.) 50 000 Kč 

Audio technika 25 500 Kč 

Šatra pro personál 25 000 Kč 

celkem 469 950 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 

Z tabulky č. 3. 21. Je vidět, že celkově největší investicí budou výdaje na stavební 

úpravy a ostatní vybavení. Největší část těchto výdajů je vázána ve stavebních úpravách, 

protože bude třeba vybudovat zeď, která bude rozdělovat barový a kavárenský prostor s 

kuchyňským prostorem. 

Pro nastartování provozu hned první den otevření kavárny je nutné mít již připraveny 

zásoby. Viz tabulka č. 3. 22. 

Tabulka č. 3. 22. Výdaje na pořízení zásob 

Výdaje na pořízení zásob 

Alkoholické nápoje 23 000 Kč 

Nealkoholické nápoje (včetně kávy) 31 150 Kč 

Suroviny do kuchyně 30 000 Kč 

celkem 84 150 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 

Jelikož se kavárna zaměřuje spíše na nealkoholické nápoje a palačinky, lze v tabulce 

vidět menší pořizovací výdaje za alkoholické nápoje. 

Po shrnutí všech výdajů, které jsme potřebovali pro založení kavárny, celková částka 

vyšla v hodnotě 1 387 974 Kč. Největší podíl z celkové hodnoty má barové vybavení a 

stavební úpravy a ostatní vybavení. Nejmenší investicí je administrativa spolu s propagací. – 

viz tabulka č. 3. 23. 
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Tabulka č. 3. 23. Celkové výdaje potřebné pro zahájení provozu kavárny 

Celkové výdaje potřebné pro zahájení provozu kavárny 

Administrativa 7 000 Kč 

Kuchyňské vybavení 204 322 Kč 

Barové vybavení 438 988 Kč 

Vybavení prostoru kavárny 166 614 Kč 

Stavební úpravy a ostatní vybavení kavárny 469 950 Kč 

Pořízení zásob 84 150 Kč 

Propagace 16 950 Kč 

celkem 1 387 974 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 

Část z těchto celkových nákladů bude majitel financovat sám ze svého kapitálu 

200 000 Kč. Po odečtení nám zůstane částka 1 187 974 Kč, na kterou si podnikatel půjčí 

bankovní úvěr.  

Odpisy 

Zařízení, které budeme odepisovat, bude profesionální pákový kávovar v hodnotě 

88 179 Kč a Plynový sporák v ceně 48 250 Kč. Zvolili jsme si formu rovnoměrného 

odepisování, protože je v prvním roce odpis nižší. Obě tyto zařízení jsme zařadili do druhé 

odpisové skupiny, jehož odpisová doba je 5 let. V prvním roce je sazba odepisování 11, 

v dalších letech 22,25. – viz tabulka č. 3. 24. 

Tabulka č. 3. 24. Odpis kávovaru a plynového sporáku v Kč 

 

odpis   

 

1. rok 2. rok  3. rok 4. rok 5. rok suma 

Pákový kávovar 9700 19620 19620 19620 19620 88179 

Plynový sporák 5308 10736 10736 10736 10736 48250 

Odpisy celkem 15007 30355 30355 30355 30355 

 zdroj: vlastní vypracování 

3.7.2 Rozvaha 

Plánovaná počáteční rozvaha znázorňuje počáteční přehled o majetku a zdrojích jeho 

krytí při založení kavárny. Hlavní část aktiv se váže v dlouhodobém hmotném majetku, to 

způsobila větší investice do pořízení vybavení kavárny. Převážná část těchto aktiv je 

financována cizími zdroji. – viz tabulka č. 3. 25. 
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Tabulka č. 3. 25. Počáteční rozvaha v Kč 

Rozvaha k 1. 1. 2015 

Aktiva Pasiva 

stálá aktiva 1 279 874  vlastní kapitál 200 000 

  

  

  dlouhodobý hmotný majetek 1 279 874  základní kapitál  200 000 

  

  

  oběžná aktiva 120 126 ostatní pasiva 1 200 000 

zásoby 84 150   

  peníze v hotovosti 13 950 cizí zdroje 1 200 000 

peníze na bankovním účtu 22 026 

   ∑ 1 400 000 ∑ 1 400 000 

Zdroj: vlastní vypracování 

Splátky úvěru 

Pro získání dostatečných financí pro své investiční záměry. Zvolili jsme si program 

Expres business banky GE Money. Tento program blíže popíšeme v kapitole srovnání 

bankovních úvěrů.  

Finance, které budeme po bance žádat, jsou ve výši 1 200 000 Kč. Rozhodli jsme se 

pro dobu splatnosti 10 let při úrokové míře 7,9 % p. a.. Za dobu 10 let bance splatíme 

1 739 518 Kč včetně úroků, které budou činit 539 518 Kč. Ručit svou nemovitostí za splacení 

úvěru bude otec majitele František Kmec. Tuto nemovitost ohodnotil soudní znalec hodnotou 

2 850 000 Kč. Splácení bude probíhat formou anuity měsíční splátkou. – viz tabulka č. 3. 26. 

Protože chceme zjistit měsíční splátku, musíme vynásobit 10 * 12 = 120 měsíců a rozpočítat 

úrokovou míru. Pro výpočet jsme si stanovili obecný vzorec (3.1) 

Úroková míra = 1+ 
     

  
  = 1,006583333 

    
        

    
         (3.1) 

S = splátka 

U = celkový úvěr 

q = úroková míra za danou časovou jednotku 

n = počet období (měsíce) 
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Splátka = 1 200 000 * 
                              

                
 = 14 495,98 Kč 

Tabulka č. 3. 26. Splátky úvěru v Kč 

 Měsíc Splátka celkem Z toho úrok Úmor Úvěr 

1. 14 495,98 7 900,00 6 595,98 1 193 404,02 

2. 14 495,98 7 856,58 6 639,40 1 186 764,62 

3. 14 495,98 7 812,87 6 683,11 1 180 081,50 

4. 14 495,98 7 768,87 6 727,11 1 173 354,39 

5. 14 495,98 7 724,58 6 771,40 1 166 582,99 

6. 14 495,98 7 680,00 6 815,98 1 159 767,02 

7. 14 495,98 7 635,13 6 860,85 1 152 906,17 

8. 14 495,98 7 589,97 6 906,02 1 146 000,15 

9. 14 495,98 7 544,50 6 951,48 1 139 048,67 

10. 14 495,98 7 498,74 6 997,24 1 132 051,43 

11. 14 495,98 7 452,67 7 043,31 1 125 008,12 

12. 14 495,98 7 406,30 7 089,68 1 117 918,44 

1. rok 173 951,76 91 870,21 82 081,56 1 117 918,44 

2. rok 173 951,76 85 145,75 88 806,01 1 029 112,43 

3. rok 173 951,76 77 870,40 96 081,36 933 031,05 

Zdroj: IDNES. Úvěrová kalkulačka [online]. [cit. 6. 5. 2014]. Dostupné z: http://kalkulacky.idnes.cz/cr_uverova-

kalkulacka.php. 

Náklady související s provozem kavárny 

Při provozování podniku bude majitel muset platit určité fixní náklady, které se 

nebudou v krátkodobém období měnit. Jedná se například o náklady za telefon, nájemné, 

náklady na teplo, vodu a podobně. – viz tabulka č. 3. 27. 

Tabulka č. 3. 27. Fixní náklady při provozování kavárny v Kč 

náklady na provoz kavárny (Fixní náklady) za rok  1. rok 2. rok 3. rok  

Nájem prostor 360 000 360 000 360 000 

Mzdy včetně sociálního a zdravotního pojištění 1 286 400 1 286 400 1 286 400 

Náklady na telefon 11000 11000 11000 

Elektřina 180 000 180 000 180 000 

Plyn 64 000 64 000 64 000 

Reklama 99 000 99 000 99 000 

Odpis 15 007 30355 30355 

Splátka úvěru (vč. Úroků) 173 952 173 952 173 952 

Voda 100 000 100 000 100 000 

Celkem  2 289 359 2 304 707 2 304 707 

Zdroj: vlastní vypracování 
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Z výše uvedené tabulky fixních nákladů jsou největším nákladem mzdy, 1 286 400 

Kč. Oproti tomu náklad na telefon je podstatně nižší, 11 000 Kč. 

Variabilní náklady se zvyšují či snižují v závislosti na objemu produkce. V našem 

případě variabilní náklady ovlivňuje prodej nápojů a pokrmů. Majitel předpokládá, že 

variabilní spolu s tržbami se budou zvyšovat a snižovat v závislosti na měsíci v roce. Zároveň 

bude působit i reklama na odbyt výrobků a variabilní náklady i tržby budou růst pravidelným 

tempem 3% ročně. Suroviny tvoří v restauracích 40% tržeb, z tohoto údaje bude vycházet i 

náš podnik. – viz tabulka č. 3. 28. 

Tabulka č. 3. 28. Náklady na suroviny v prvních třech letech podnikání 

Náklady na suroviny za 1. rok  2 258 784 Kč 

Náklady na suroviny za 2. rok  2 326 548 Kč 

Náklady na suroviny za 3. rok 2 396 344 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 

Tržby 

Pro stanovení denního obratu a následného vypočítání roční tržby, použijeme vzorec, 

který počítá s maximálním počtem míst, průměrnou útratou zákazníka a otáčkou židle tzn., 

kolikrát se na jedné židli vystřídá zákazník. Počet míst v kavárně je daný počtem židlí, tedy 

62. Průměrnou útratu zákazníka jsme stanovili 110 Kč. Za předpokladu, že vytíženost kavárny 

bude především v době snídaní, obědu a večerní zábavy, jsme stanovili otáčku židle 2,3.  

Denní obrat = 62 * 110 * 2,3 = 15 686 Kč 

Denní obrat následně vynásobíme počtem otevřených dnů kavárny. Tím získáme 

průměrný roční obrat. 

Měsíční obrat = 17 050 Kč * 360 = 5 646 960 Kč 

Každý následující rok majitel předpokládá navýšení tržeb o 3% a to z důvodů 

působení reklamy, případně zvýšení DPH či nárůstů cen za vodu, plyn a podobně. – viz 

tabulka č. 3. 29. 

Tabulka č. 3. 29. Plán tržeb pro první tři roky provozu 

Tržba za 1. rok 5 646 960 Kč 

Tržba za 2. rok 5 816 369 Kč 

Tržba za 3. rok 5 990 860 Kč 

Zdroj: vlastní vypracování 
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3.7.3 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát je plánovaný na tři roky provozu kavárny a určuje předpokládaný 

výsledek hospodaření před zdaněním, samotnou výši daně z příjmů fyzické osoby a výsledek 

hospodaření po zdanění. – viz tabulka č. 3. 30. 

Tabulka č. 3. 30. Výkaz zisků a ztrát v Kč 

Text 2015 2016 2017 

Výnosy z prodeje výrobků a služeb 5 646 960 5 816 369 5 990 860 

Výnosy celkem 5 646 960 5 816 369 5 990 860 

Náklady ze zahájení provozu 1 387 974 0 0 

Fixní náklady 2 289 359 2 304 707 2 304 707 

Náklady na suroviny 2 258 784 2 326 548 2 396 344 

Náklady celkem 5 936 117 4 631 255 4 701 051 

Výsledek hospodaření před zdaněním -289 157 1 185 114 1 289 809 

Dan z příjmů (15%) 0 177 767 193 471 

Výsledek hospodaření po zdanění -289 157 1 007 347 1 096 338 

Zdroj: vlastní vypracování 

Ve výkazu zisku a ztrát lze vidět, že první rok podnikaní, 2015, bude dosaženo ztráty 

ve výši 289 157 Kč. Tuto ztrátu převážně způsobují náklady ze zahájení provozu. Další roky 

je plánován roční čistý zisk 1 007 347 Kč pro rok 2016 a 1 096 338 Kč za rok 2017. 

3.7.4 Výkaz peněžních toků 

Výkaz peněžních toků neboli Cash Flow podává informaci o příjmech a výdajích a 

definuje peněžní prostředky kavárny. – viz tabulka č. 3. 31. 
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Tabulka č. 3. 31. Výkaz peněžních toků 

  2015 2016 2017 

CF na začátku období 200 000 1 110 843 2 118 190 

Příjmy celkem 6 846 960 5 816 369 5 990 860 

Přijatý úvěr 1 200 000 0 0 

Výnosy z provozní činností 5 646 960 5 816 369 5 990 860 

Výdaje celkem 5 936 117 4 809 022 4 894 521 

Počáteční nákup vybavení 1 387 974 0 0 

Nákup surovin 2 258 784 2 326 548 2 396 344 

Nájem 360 000 360 000 360 000 

Mzdy vč. Soc. a zdrav. Pojištění 1 286 400 1 286 400 1 286 400 

Výdaje za reklamu 99 000 99 000 99 000 

Odpisy 15 007 30 355 30 355 

Úroky 91 870 85 146 77 870 

Splátka úvěru 82 082 88 806 96 081 

Ostatní fixní náklady (režijní) 355000 355000 355000 

Daň 0 177 767 193 471 

Cash Flow 910 843 1 007 347 1 096 339 

Konečný stav CF 1 110 843 2 118 190 3 214 529 

Zdroj: vlastní vypracování 

3.7.5 Analýza bodu zvratu 

Kavárna má mnoho druhů výrobků, proto nelze vyjádřit bod zvratu společnou 

naturální jednotkou. Při stanovení bodu zvratu musíme využít společné hodnotové měřítko 

tržby. K tomu abychom dosáhli bodu zvratu, tedy situace, kdy se objem tržeb rovná 

nákladům, využijeme základní rovnici náklady = tržby. Při čemž náklady se skládají 

z variabilní a fixní složky. 

Bod zvratu = náklady = tržby 

Ncelk.= Nfixní + Nvariabilní 

Nvariabilní = 2 258 784 Kč 

Nfixní =2 289 359 Kč 

Fixní náklady jsme si vypočítali v tabulce č. 3. 14. a variabilní náklady jsou 

vypočítány v tabulce č. 3. 15. 

Rok 2015 

Roční Tkrit = 2 258 784 + 2 289 359 = 4 548 143 Kč 
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Měsíční Tkrit = 4 548 143 / 12 = 379 012 Kč 

Denní Tkrit = 379 012 / 30 = 12 634 Kč 

Aby kavárna pokryla všechny svoje náklady tržbami, musí vydělat na tržbách denně 

12 634 Kč, což ročně činní 4 548 143 Kč. 

3.8 Hodnocení rizik 

V podnikání existuje celá řada rizik, které by mohli podniku způsobit hodnotné škody, 

proto je užitečné si tyto rizika identifikovat a následně si stanovit způsob jejich zamezení. 

Brzy po založení kavárny nás může ovlivnit riziko profesního selhání personálu a 

majitele. U personálu toto riziko lze eliminovat především odbornými kurzy zaměřených 

například na bezpečnost práce, chování a podobně. Neprofesionalitu a nedostatečné znalosti 

práce v oboru můžeme předejít při přijímání zaměstnance do pracovního poměru a to 

vyžádáním praxe a alespoň absolvování střední školy se zaměřením na pohostinství. 

Vyloučení profesního selhání u majitele lze za pomocí školení, které by majitel pravidelně 

navštěvoval.  

Nízká návštěvnost v již zavedeném podniku může neblaze ovlivnit tržby. Je nutné 

toto riziko mít neustále pod kontrolou. Kontroly nad tímto jevem dosáhneme pomocí 

pravidelných statistik o návštěvnosti. Když už by tato situace nastala, je v prvé řadě nutné se 

ptát proč se tak stalo. Předcházet nízké návštěvnosti můžeme za pomocí dobře cílené reklamní 

kampani nebo aktualizace informací na webových stránkách o různých akcích. 

Posledním rizikem námi identifikovaným, jsou krádeže ze strany personálu. Návrhů 

na zamezení je několik. Jedná z variant je drahý kamerový systém, jenž se z důvodu velkých 

nákladů nevyplatí. Pro nás nákladově přijatelnější řešení jsou časté inventury, zejména 

dražších zásob, a hmotná zodpovědnost personálu za škody a manka. 

3.9 Srovnání bankovních úvěrů 

GE Money Expres Business 

GE Money je celosvětově známá finanční divize, působící v 50 zemích celého světa, 

společnosti General Eletric založenou v roce 1892, jenž spravuje přes 211 miliard dolarů 

aktiv. GE Money účinkuje na českém trhu od roku 1997 a aktuálně obsluhuje více než 1 

milion klientů. 
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První z vybraných podnikatelských úvěrů připadající v úvahu pro náš podnikatelský 

záměr je Expres Business od společnosti GE Money. Tento úvěr je primárně určen pro 

začínající podnikatele a jejich počáteční investice. Pevná úroková sazba pro tuto půjčku je 

stanovená 7,9% p. a., dobu splatnosti lze podle potřeby podnikatele stanovit od 2 do 10 let a 

výši úvěru si vybrat od 300 000 Kč do 5 000 000 Kč, k této částce může navíc podnikatel 

získat až 3 000 000 Kč v podobě kontokorentu nebo revolvingu. Pro našeho začínajícího 

podnikatele je největší výhodou možnost ručit nemovitostí, která nemusí být ve vlastnictví 

dlužníka ale jeho ručitele. GE Money nabízí online formulář o zažádání úvěru. Rozhodnutí o 

schválení probíhá hned následující den od zaslání formuláře. Samozřejmostí je možnost 

předčasného splacení a poskytnutí úvěru bez poplatků. 

Raiffeisenbank Podnikateslká hypopůjčka 

Raiffeisenbank a. s. je jednou z největších a nejvýznamnějších bank na trhu v České 

republice. Nabízí široké spektrum služeb pro soukromé i podnikové klienty. Působí zde na 

rozdíl od GE Money déle, od roku 1993. Jako Akciovou společnost tuto firmu vlastní dva 

akcionáři, Raiffeisen Bank International AG 75 % a PB Prag-Beteiligungs GmbH 25%. S 

celkovými aktivy téměř 200 miliard se Raiffeisenbank řadí mezi pět největších bank v ČR. 

Podnikatelská hypopujčka je vhodná pro financování dlouhodobých investic. Klient si 

volí dobu fixace úrokové sazby od 5 let do 15 let. Minimální úroková sazba se pohybuje ve 

výši 8,92% a částka, kterou si klient může vypůjčit je od 300 000 Kč do 3 000 000 Kč. Banka 

si ovšem účtuje poplatek za poskytnutí úvěru 2% v minimální výši 10 000 Kč. Doba vyřízení 

bankovní půjčky na rozdíl od Expres Business je okolo pěti dnů. Výhodou je absence 

poplatků za předčasné splacení.  

Shrnutí 

Pro naše účely financování počáteční investice do zařízení kavárny jsme zvolili první 

bankovní úvěr Expres Business od společnosti GE Money a to na základě srovnání roční 

úrokové míry, která je u Expres business o 1,02 % nižší, absence poplatků za vyřízení úvěru a 

předčasného splacení a rychlejší vyřízení o poskytnutí úvěru. 

 

 

 



59 
 

4 Shrnutí a závěr 

Realizace nového podniku není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Mnoho 

podnikatelů s vidinou velkého zisku zakládá podniky bez vypracování nějakého dokumentu. 

Po čase, kdy už je většinou pozdě, zjistí svá rizika, nedostatky nebo samotnou 

nerealizovatelnost v podnikání. To podnikatele nebude stát pouze jeho vynaložený čas ale 

hlavně peníze. Právě k tomu, abychom se těmto nedostatkům vyhnuli, o rizicích věděli a 

mohli podnik realizovat, slouží podnikatelsky plán.  

V této bakalářské práci byly definovány základní pojmy a postupy, které jsou následně 

aplikovány na podnikatelský plán pro založení kavárny. Základním záměrem podnikatelského 

plánu bylo zjistit, zda je založení kavárny s živou hudbou v centru Ostravy realizovatelné. 

V praktické části bakalářské práce byl vypracován podnikatelský záměr kavárny relax, 

na jehož základě potenciální majitel Filip Kmec získal přehled o konkurenci, bariérách a 

omezení ze strany makroprostředí, zásobách, cílové skupině zákazníků a finanční prognóze na 

první 3 roky podnikání. 

Na základě Porterovy analýzy bylo zjištěno, že podnik bude mít mnoho konkurentů, se 

kterými bude svádět neustálý boj o cílové zákazníky. Aby kavárna uspěla a prosperovala, 

musí se její majitel neustále snažit vylepšovat poskytované služby. Výhodou vyplývající 

z analýzy je menší ovlivnitelnost cen ze strany odběratelů, dodavatelů, substitutů či nové 

konkurence. 

Největší omezení ze strany makroprostředí, tedy státu, zjištěných v PESTLE analýze, 

vyplývají převážně z legislativního faktoru, kterým bude muset podnikatel přizpůsobit celý 

provoz. Například v bodech HACCP jsou definovány různé nařízení od teplot skladovaných 

potravin přes bezpečnost a hygienu.  

Pomocí ABC analýzy byly určeny výrobky ze skupiny A, jejichž procentní podíl na 

celkovém zisku nápojů je 84,63%, přinášející podniku největší část zisku a proto je důležité 

mít pod kontrolou. Dalšími skupinami jsou B a C s procentními podíly 12,23 % a 3,14 %. 

Skupinám B a C se nemusí věnovat důležitá pozornost jako je tomu u skupiny A, protože 

jejich absence nevytvoří podniku větší ztrátu. 

Z finanční analýzy, kterou podnikatel provedl na první tři roky provozu kavárny, 

vyplývá, že počáteční investice pro zahájení podnikání bude příliš vysoká a vlastní zdroje 
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poskytnuté podnikatelem nebudou stačit. Pro financování zbývající části investice bude nutné 

zažádat banku o podnikatelský úvěr. K tomuto účelu byla jako nejvhodnější vybrána banka 

GE Money a její úvěr Business Expres. Počáteční investice způsobila ztrátu v prvním roce 

podnikání 289 157 Kč, ale následující dva roky se předpokládá zisk přes 1 000 000 Kč. 

Závěrem po shrnutí všech poznatků z bakalářské práce potenciální podnikatel Filip 

Kmec usoudil, že založení kavárny Relax, v centru Ostravy, je realizovatelné. 

. 
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