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Úvod 

 
K výběru tématu bakalářské práce Malý a střední podnik, konkrétně založení s.r.o. 

a zpracování podnikatelského plánu, mě vedla dlouhodobá nepříznivá situace rodinného 

podniku (hospody). Tato rodinná firma je typickým příkladem přežívajícího podniku „ze dne 

na den“, nefungují zde téměř žádné řídící nástroje, není stanoven cílový trh, strategie a vládne 

zde především nepořádek a zmatek. Proto jsem usoudila, že nejrozumnější by bylo začít 

znovu od nuly, s novým podnikem podepřeným o výsledky různých analýz a pozorování. 

 

První část bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska, kde si definujeme 

pojem malé a střední podnikání, dále si určíme potřebné kroky k zahájení podnikání 

u společnosti s ručením omezeným, vymezíme si teoretickou povahu podnikatelského plánu 

a nakonec shrneme metody a techniky uplatněné v této práci. 

 

V další samostatné části se zaměříme na postup činností při zakládání společnosti. 

Místo klasické hospody, jak tomu bylo doposud u rodinné firmy, jsem se díky důkladnému 

průzkumu okolí rozhodla pro zřízení kavárny s dětským koutkem pro maminky na mateřské 

dovolené s možností přizpůsobení se večernímu nárůstu mladé generace. Další zásadní rozdíl 

oproti původnímu podniku je změna právní formy z OSVČ na společnost s ručením 

omezeným. Výše základního kapitálu a zdlouhavý proces založení s.r.o. jsou jen nepatrnou 

překážkou oproti neustálému stresu u OSVČ díky neomezenému ručení celého svého 

osobního majetku. 

 

Na základě teoretického popisu podnikatelského plánu sestavíme konkrétní 

podnikatelský plán společnosti Caffé Luto, s.r.o. Nejdříve provedeme stručnou charakteristiku 

společnosti a stanovíme si hlavní cíle. Poté provedeme důkladnou analýzu okolí podniku, 

podrobně sestavíme marketingový plán a vyhodnotíme SWOT analýzu. Nakonec musíme 

posoudit společnost po finanční stránce, zda se nám vůbec vyplatí začínat s podnikáním. 
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1 Teoretická východiska 

1.1 Malé a střední podnikání 

1.1.1 Základní pojmy 

 

Podnikatel 

Obchodní zákoník vymezuje podnikatele jako osobu, která podniká na základě 

živnostenského či jiného oprávnění, osobu provozující zemědělskou výrobu zapsanou ve 

zvláštní evidenci a osobu, která je zapsaná v obchodním rejstříku.  

 

Podnikání 

Podle zákona1 je podnikání soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem 

pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Obecně se jedná 

o cílevědomou opakovanou činnost s iniciativními a kreativními přístupy, která přebírá rizika 

neúspěchu a předpokládá praktický přínos či užitek. 

 

Podnik 

Obecně chápeme podnik jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů (vstupů) ve 

statky (výstupy). V obchodním zákoníku je vymezen jako soubor hmotných, nehmotných 

a osobních složek sloužících k podnikání.  

 

1.1.2 Definice malých a středních podniků 

Ze zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání dělíme podnikatele 

podle třech kritérií: počet zaměstnanců, výše tržeb a aktiv a nezávislost podniku. 

Střední podnikatel zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jeho aktiva nepřesahují 

980 mil. Kč nebo čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 1 450 mil. Kč a je 

nezávislý.  

Malý podnikatel zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, jeho aktiva nepřesahují 

180 mil. Kč nebo čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč a je nezávislý.  

                                                 
1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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Drobný podnikatel zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, jeho aktiva a čistý obrat 

nepřesahují stejnou výši jako malý podnikatel a je také nezávislý.  

 

Komise evropských společenství charakterizuje mikrofirmy jako podniky do 

10 zaměstnanců a malé firmy do 50 zaměstnanců, které mají roční obrat do 5 mil. eur nebo 

aktiva do 2 mil. eur. Střední firmy pak mají maximálně 250 zaměstnanců s ročním obratem do 

20 mil. eur nebo aktivami do 10 mil. eur.  

 

Pro potřeby ČSSZ rozlišujeme tzv. malou organizaci (do 25 zaměstnanců včetně) a 

organizaci (s více než 25 zaměstnanci). 

 

Český statistický úřad dělí podniky na malé (do 20 zaměstnanců), střední 

(do 100 zaměstnanců) a velké (nad 100 zaměstnanců). 

 

1.1.3 Výhody a nevýhody malých a středních podniků 

Mezi hlavní výhody MSP patří: 

• silný vztah mezi osobou podnikatele a podnikatelskou činností; 

• jednoduchá a přehledná organizační struktura; 

• pružná reakce na změnu poptávky; 

• vytváření nových pracovních příležitostí; 

• osobní vztah k zaměstnancům, odběratelům i dodavatelům; 

• působí jako subdodavatelé velkých podniků; 

• vyplňují okrajové oblasti trhu, které nejsou pro vetší podniky zajímavé; 

• specifický sortiment; 

• inovativnost; 

• malé počáteční a provozní náklady; 

• možnost  podpory státu nebo EU. 

 

Jako hlavní nevýhody MSP se uvádí: 

• omezené finanční zdroje; 

• vyšší náklady a riziko; 

• nízká konkurenceschopnost; 
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• vysoká intenzita práce vlastníka; 

• krátký životní cyklus; 

• nevyužívání maximálních kapacit; 

• horší přístup k odbornému vzdělávání; 

• slabá pozice v soutěži o veřejné zakázky; 

• vysoké administrativní zatížení; 

• omezené prostředky na propagaci a reklamu. 

 

1.1.4 Právní formy podnikání 

Jednotlivé typy právních forem podnikání upravuje obchodní zákoník (obchodní 

společnosti, družstva) a živnostenský zákoník se pak zaměřuje na podnikatelské subjekty 

provozující svou činnost na základě živnostenského oprávnění. V ČR tedy mohou lidé 

podnikat dvěma způsoby – jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba.  

 

Fyzické osoby obvykle podnikají formou živností podle živnostenského zákona2, který 

vymezuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem,  na 

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

Každá živnost musí splňovat všeobecné podmínky, kterými jsou: dosažení věku 18 let, 

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost (prokazována Výpisem z rejstříku trestů). 

Podle požadavků na odbornou způsobilost rozlišujeme živnosti ohlašovací a koncesované.  

 

Živnosti ohlašovací 

Jsou provozovány na základě ohlášení při splnění stanovených podmínek a jako 

doklad o způsobilosti vykonávat živnost slouží Výpis ze živnostenského rejstříku. Živnosti 

ohlašovací se dále dělí na: 

• živnosti řemeslné – podmínkou provozování živností je odborná způsobilost 

prokazována dokladem o vzdělání v příslušném či příbuzném oboru, 

rekvalifikací či praxí; 

• živnosti vázané – odborná způsobilost je stanovena v příloze č. 2 

živnostenského zákona; 

• živnosti volné – nevyžadují prokazování odborné ani jiné způsobilosti. 

                                                 
2 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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Živnosti koncesované 

Mohou být vykonávány pouze na základě udělení koncese (koncesní listiny). Výčet 

živností spolu s podmínkami pro odbornou způsobilost jsou stanoveny v příloze č. 3 

živnostenského zákona.  

 

Právnickými osobami jsou podle obchodního zákoníku obchodní společnosti 

a družstva, zapsaná v obchodním rejstříku. V dalším textu si uvedeme stručnou 

charakteristiku jednotlivých obchodních společností. 

 

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 

Jedná se o typickou osobní společnost, ve které podnikají alespoň dvě osoby pod 

společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. 

Společníky se mohou stát pouze FO, které splňují všeobecné podmínky provozování živnosti.  

 

Komanditní společnost (k.s.) 

Tento typ společnosti má v sobě prvky jak osobních, tak kapitálových společností. 

Jedná se o společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za závazky společnosti do výše 

svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR (tj. komanditisté) a alespoň jeden společník, 

který ručí celým svým majetkem (tj. komplementáři).  

Komplementáři jsou ze zákona oprávněni k obchodnímu vedení společnosti a jednání 

jejím jménem. Komanditisté mají ze zákona povinnost vložit do společnosti základní kapitál 

ve výši min. 5 000 Kč. 

 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Kapitálová společnost, jejíž základní kapitál musí činit alespoň 200 000 Kč. Může mít 

jednoho až padesát společníků, kdy minimální vklad společníka je 20 000 Kč. Společnost 

odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí společně 

a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech 

společníků. Zápisem splacení všech vkladů do OR ručení zaniká.  

 

Akciová společnost (a.s.) 

Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité 

hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem a akcionáři 

za závazky společnosti neručí. Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem 
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(pouze v případě, že se jedná o PO), jinak dvěma a více osobami. V případě, že se a.s. zakládá 

bez veřejné nabídky akcií, je vyžadován ze zákona základní kapitál ve výši 2 mil. Kč. Jestliže 

se a.s. zakládá s veřejnou nabídkou akcií, činí základní kapitál alespoň 20 mil. Kč.  

 

1.2 Založení podniku 

1.2.1 OSVČ vs. s.r.o. 

Nejrozšířenějším typem právní formy malých a středních podniků v ČR je osoba 

samostatně výdělečně činná (OSVČ) a společnost s ručením omezeným podnikající na 

základě živnostenského oprávnění. Výběr správné právní formy patří k důležitým 

strategickým rozhodnutím podnikatelů, má pro podnik rozsáhlé ekonomické a právní 

důsledky a je tedy jednou z nejdůležitějších otázek týkající se založení podniku.  

Rozhodování ovlivňují především následující kritéria: výše základního kapitálu, počet 

zakladatelů, způsob a rozsah ručení za závazky společnosti, administrativní náročnost 

založení podniku, oprávnění k řízení (tj. vedení podniku, zastupování podniku navenek, 

možnost spolurozhodování apod.), daňové zatížení, účast na zisku či ztrátě, finanční možnosti, 

povinnost zápisu do veřejnoprávní evidence a zveřejňovací povinnost. 

 

tabulka 1: Srovnání vybraných charakteristik OSVČ a s.r.o. 

  OSVČ s.r.o. 
Základní kapitál není předepsán min. 200 000 Kč 
Vklad společníků není předepsán min. 20 000 Kč 
Počet zakladatelů pouze 1 FO 1 - 50 společníků 

Ručení celým svým majetkem 

společnost – neomezeně  
společníci - do výše 

nesplacených vkladů všech 
společníků 

Administrativní náro čnost 
nejméně náročná forma 

podnikání 
poměrně náročná forma 

podnikání 

Daňové zatížení3 
progresivní daň z příjmů FO 
ostatní přímé a nepřímé daně 

daň z příjmů PO                 
ostatní přímé a nepřímé daně 

Veřejnoprávní evidence 
Živnostenský rejstřík    
Obchodní rejstřík4 

Obchodní rejstřík včetně 
zveřejnění sbírky listin 

Pramen: obchodní zákoník, živnostenský zákon 

                                                 
3 Přímé daně (daň z příjmů FO a PO, daň z nemovitosti, daň silniční, daň dědická a darovací, daň z převodu 
nemovitostí) a nepřímé daně (daň z přidané hodnoty, daň spotřební, daň na ochranu životního prostředí) 
4 Do Obchodního rejstříku se zapisují FO dobrovolně nebo povinně, pokud výše jejich výnosů nebo příjmů 
snížených o daň z přidané hodnoty dosáhla za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru alespoň 120 mil. Kč 
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1.2.2 Předmět činnosti 

Provozování kavárny patří pod oblast hostinské činnosti, která je vymezena podle 

živnostenského zákona jako živnost ohlašovací, řemeslná – část C. K získání živnostenského 

oprávnění je nutné splnit spolu se všeobecnými podmínkami také zvláštní podmínky 

provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost.  

Ta se dle zákona prokazuje dokladem o řádném ukončení středního vzdělání 

s výučním listem či maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, řádném ukončení 

vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, řádném ukončení vysokoškolského 

vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a oborů; uznáním odborné kvalifikace, 

vydaným uznávacím orgánem.  

Výše uvedené doklady mohou být nahrazeny doklady o řádném ukončení středního 

vzdělání či vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání 

jednoroční praxe v oboru, řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné 

oblasti studijních programů a oborů, řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní 

činnost a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru nebo vykonání šestileté praxe 

v oboru.  

V rámci klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) patří činnost kaváren do 

kategorie 56 – Stravování a pohostinství (konkrétně 56.30 – Pohostinství). 

 

1.2.3 Popis kroků k zahájení podnikatelské činnosti 

Po určení oboru podnikání a k tomu zvolené vhodné právní formě následuje vyřízení 

potřebných záležitostí k získání podnikatelského oprávnění. U fyzických osob tento proces 

příliš náročný není, ovšem v našem případě (tj. společnosti s ručením omezeným) vyžadují 

jednotlivé kroky spoustu času a značnou administrativní náročnost.  

 

1) Zajištění listin před návštěvou živnostenského úřadu 

• Sepsání nájemní smlouvy na nebytové prostory či zajištění výpisu z katastru 

nemovitostí o vlastnictví prostorů určených k podnikání; 

• sepsání společenské smlouvy či zakladatelské listiny a její podepsání za 

přítomnosti notáře (tímto krokem je společnost založena); 

• prohlášení správce vkladu o převzetí hotovosti od společníků; 

• čestné prohlášení a podpisový vzor jednatele; 
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• výpis z rejstříku trestů; 

• čestné prohlášení odpovědného zástupce; 

• doklady prokazující odbornou způsobilost (kopie výučních listů, maturitních 

vysvědčení, vysokoškolských diplomů, potvrzení o zaměstnání). 

 

2) Ohlášení živnosti pomocí Jednotného registračního formuláře pro PO u jakéhokoliv 

živnostenského úřadu (společnost stále nemá oprávnění k podnikání). 

 

3) Návštěva příslušného rejstříkového soudu a podání návrhu na zápis do OR v zákonem 

stanovené 90denní lhůtě od doručení výpisu ze živnostenského rejstříku.  

 

4) Do 5 dnů od podání návrhu na zápis do OR je doručeno na adresu jednatele 

společnosti Usnesení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku, kde je společnosti 

přiděleno identifikační číslo a po nabytí 15denní právní moci může začít podnikat. 

 

5) Po vzniku společnosti se musí splnit zveřejňovací povinnost sbírky listin (zatím pouze 

společenská smlouva a podpisový vzor jednatele) obchodního rejstříku. Listiny se 

mohou poslat elektronickou poštou či podat na podatelnu příslušného rejstříkového 

soudu. 

 

6) Další návštěva živnostenského úřadu, kdy se na Změnovém listu ohlásí přidělení 

identifikačního čísla a uvede se datum vzniku oprávnění. Je vydán nový výpis s těmito 

údaji.  

 

7) Návštěva finančního úřadu, kde se jednatel musí přihlásit jako plátce daně ze závislé 

činnosti a funkčních požitků. Na základě této přihlášky je následně doručeno 

Osvědčení o registraci s přidělením daňového identifikačního čísla.  
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1.3 Podnikatelský plán 

 

Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem či externí firmou, 

který popisuje všechny podstatné vnitřní a vnější faktory související se zahájením podnikání 

či fungováním již existující firmy. Cílem podnikatelského plánu jsou odpovědi na otázky: kde 

se právě nacházíme, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme. Porovnání plánu 

a dosažených skutečností je pak základním ukazatelem pro zjištění, zda byly plánované cíle 

splněny nebo zda došlo k nějakým odchylkám.  

 

Při zpracování podnikatelského plánu je vhodné dodržovat určité požadavky: 

• reálnost a pravdivost – reálnost  podnikatelského plánu a pravdivost uváděných 

údajů by měla být samozřejmostí; 

• srozumitelnost – je vhodné vyjadřovat se jednoduše, neprezentovat příliš 

mnoho myšlenek v jedné větě, používat pro lepší přehlednost tabulky či grafy; 

• logičnost – myšlenky a skutečnosti uvedené v plánu na sebe musí navazovat, 

musí být podloženy fakty, tvrzení zde obsažená si nesmí odporovat; 

• stručnost – myšlenky a závěry by se měly uvádět stručně, ale ne na úkor faktů; 

• přesvědčivost – být přesvědčivý a upozornit na konkurenční výhody podniku 

a jeho silné stránky; 

• důvěryhodnost – pouhá pravdivost plánu nestačí, musí tak i působit; 

• kvalita zpracování – týká se především vizuální stránky samotného 

podnikatelského plánu. 

 

1.3.1 Popis podniku 

Tato část informuje o základních údajích o firmě, sídle, jednatelích a vlastnících. Dále 

je zde uváděn předmět podnikání, který upřesňuje v jakém oboru společnost podniká 

a konkretizuje její činnost. Můžeme zde zařadit i některé otázky týkající se právních vztahů, 

zejména jak velký je vlastní kapitál, vlastnické vztahy a jaké důležité smlouvy jsou uzavřeny. 

Strategií firmy je myšleno vyjádření dlouhodobých cílů a cest k jejich dosažení. 

Formulace by měla být krátká a výstižná. Jednotlivé cíle musí být reálné, dostatečně konkrétní 

a díky tomu i motivující.  
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1.3.2 Analýza okolí podniku5 

Každý podnik se nachází v podnikatelském prostředí s působícími vnějšími faktory, 

které nedokáže sám ovlivnit, ale které naopak výrazně ovlivňují jeho existenci. Tyto faktory 

na jedné straně vytváří podnikatelské příležitosti, ovšem na straně druhé umožňují vznik 

nových hrozeb. Pro potřeby této práce jsem zvolila členění okolí podniku podle Jaucha 

a Gluecka, které je dle mého názoru přehlednější a pro účely analýzy prostředí i praktičtější. 

 

Obrázek 1: Členění okolí dle Jaucha a Gluecka 

Pramen: Keřkovský M. a Vykypěl O. – Strategické řízení. Teorie pro praxi. 

 

Obecné okolí 

1) Socioekonomický sektor 

a) Ekonomické faktory – při analýze ekonomické situace by se podnik měl zaměřit 

na působení současného a budoucího stavu. Je důležité si uvědomit stadium 

hospodářského cyklu ekonomiky, míru inflace, nezaměstnanost, politickou 

situaci, hospodářskou, monetární a fiskální politiku, apod.  

b) Klimatické a ekologické faktory – klimatické faktory představují hrozbu či 

příležitost jen pro určitý okruh podniků. Ekologické faktory hrají roli pro daleko 

větší množství podnikatelských subjektů. V posledních letech je společností 

vyvíjen tlak na racionalizaci spotřeby energie, využití přírodních zdrojů, 

alternativních paliv z obnovitelných zdrojů, apod. Populace je vyzývána 

k ekologičtějšímu způsobu života.  

                                                 
5 Keřkovský, M. a Vykypěl, O. Strategické řízení. Teorie pro praxi. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2003. 172 s. 
ISBN 80-7179-578-X 
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c) Sociální faktory – v poslední době zaujímají čím dál větší prostor ve vnímání 

podnikových strategií. Je to dáno zejména trendem moderní doby, kdy se za 

klíčový faktor úspěchu považují lidské zdroje. Největší význam má sledování 

ukazatelů jako je životní úroveň a styl, klasifikační složení, populace, struktura 

obyvatelstva, výše průměrných mezd či příjmů domácností, apod. Sociální 

faktory výrazně ovlivňují nejen stranu poptávky po zboží či službách, ale i stranu 

nabídky ve smyslu podnikavosti a pracovní motivace.  

2) Technologický sektor – pro podnik 21. století je nezbytné sledovat, respektovat 

a následovat rozvoj v oblasti technologií pro zachování konkurenceschopnosti na trhu. 

Investice do technologického rozvoje se stávají nezbytností. Strategické zaměření na 

technický rozvoj v oblasti výrobků je významné zejména pro podniky, které sledují 

diferenciační obchodní strategii, jejichž hlavní zbraní v konkurenčním boji je 

exkluzivita jejich zboží.  

3) Vládní sektor – poměrně silný vliv na ekonomickou situaci mají v současné době 

aktivity vlády a dalších orgánů a institucí, které se podílejí na ovlivňování státu 

a ekonomiky, ať už přímo či nepřímo. Stát ovlivňuje ekonomiku především 

prostřednictvím zákonů a kontrolou jejich dodržování, je významným 

zaměstnavatelem i spotřebitelem. Stát může kontrolovat i fungování trhů a to např. 

činností Úřadu pro hospodářskou soutěž či regulací cen. Vládní aktivity vytvářejí na 

jedné straně příležitosti, ovšem na straně druhé mohou přinášet také hrozby.  

 

Oborové okolí 

1) Sektor zákazníků – jedná se o klíčový sektor, kdy na zákaznících doslova závisí 

samotná existence podniku. Pokud podnik není schopný oslovit dostatečné množství 

zákazníků a přesvědčit je o nákupu, zanikne.  

a) Identifikace kupujících – nejprve musíme zákazníky identifikovat, a to jak 

stávající tak potenciální, a pochopit jejich požadavky a potřeby. Zpravidla se 

rozlišují tři skupiny zákazníků, u nichž je možné vypozorovat rozdílné faktory, 

které působí na rozhodnutí nakupovat – spotřebitelé, velkoobchod či 

maloobchod a průmysl či instituce.  

b) Demografické faktory – zde řadíme především změny v populaci související 

s počtem lidí, posuny ve věku populace, rozložení příjmů populace, apod.  
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c) Geografické faktory – to, kde se zákazníci nacházejí, významně ovlivňuje tržby 

a náklady podniku. Je tedy nutností být v blízkosti zákazníka. Trend dnešní doby 

je hlavně pohodlné nakupování s širokým sortimentem služeb. 

2) Sektor dodavatelů – jedná se především o analýzu dostupnosti, nákladů a stability 

dodávek vstupů potřebných pro výrobu. Náklady a dostupnost zdrojů se odvíjejí 

především od vazeb mezi podnikem a dodavateli. Důležitá je i pozice odběratele. Síla 

odběratele je velká, pokud je odběratelský podnik velký a má významný podíl na 

obchodu s dodavatelem. To může mít za následek cenový diktát a vyžadování lepších 

smluvních podmínek. Naopak síla odběratele je malá, pokud je odkázán pouze na 

jednoho a nebo cena substitutu od jiných dodavatelů je pro něj nedostupná. To 

způsobuje závislost na dodavateli a omezené vyjednávání podmínek.  

3) Sektor konkurentů – aby mohl podnik správně reagovat na konkurenci, musí dobře 

znát své postavení vůči ní. Je nezbytné vědět o konkurenci maximum, jedině tak je 

možné jí úspěšně čelit. Management podniku musí hledat odpovědi na otázky – jak se 

konkurence mění a vyvíjí, v jaké fázi životního cyklu se nacházejí klíčové výrobky 

v odvětví, na které se podnik zaměřuje, jaká je rentabilita sledovaného odvětví vůči 

jiným srovnatelným odvětvím, zda do oboru vstupují noví konkurenti nebo zda jej 

staří neopouštějí, apod.  

 

1.3.3 Marketingový plán 

 

Marketingový mix 

Jedná se o soubor marketingových nástrojů, jimiž firma dosahuje svých 

marketingových cílů. Nejčastěji je v literatuře uváděná základní skupina čtyř proměnných, 

které jsou definovány jako „4P“ – produkt, cena, distribuce a propagace. Tato koncepce je 

však podle mého názoru vhodná pro výrobní podniky, ovšem pro poskytování služby je příliš 

jednoduchá a neodpovídá komplexnosti reality. Ve své práci se proto zaměřím na rozšířený 

marketingový mix „7P“ – produkt, cena, distribuce, propagace, lidé, materiální prostředí 

a proces. 
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1) Produkt (Product) 

Podle definice Americké marketingové asociace je za produkt považováno to, co lze 

na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, k užívání či ke spotřebě, tj. vše, co se 

vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníků. Produkt je výsledkem lidské 

činnosti, a proto se k němu řadí jak fyzické předměty, tak také služby, osoby, místa, 

organizace, myšlenky, kulturní výtvory a další hmatatelné i nehmatatelné věci. 

V souvislosti s produktem mluvíme o jeho třech vrstvách, které nám vysvětlují, co 

produkt přináší spotřebiteli. 

 

Obrázek 2: Vrstvy produktu 

 
 

Jádro představuje základní užitek, který nám produkt přináší. Jde tedy o obecné 

vyjádřené toho, co zákazníci kupují.  

Reálný produkt (zvaný také jako vlastní či skutečný produkt) potom zahrnuje 

především charakteristiky jako je: 

• Kvalita – jedním z hlavních nástrojů budování pozice na trhu. Jde především 

o životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, ovladatelnost, apod. 

Z marketingového hlediska je kvalita produktu taková, jak ji vnímá a hodnotí 

zákazník. Ten definuje kvalitu jako kombinaci snadné dostupnosti, snadného 

ovládání, přijatelné ceny a důvěryhodnosti značky s vysokou užitnou hodnotou. 

• Design – představuje rozhodující konkurenční zbraň v marketingovém 

soupeření firem. Zabezpečuje vyšší funkčnost produktu, zlepšuje jeho užitné 

vlastnosti a zvyšuje jeho estetickou hodnotu. Jeho prostřednictvím lze např. 

přilákat pozornost veřejnosti a zákazníků, zlepšit výkonnost produktu, snížit 

výrobní náklady či dosáhnout velké konkurenční výhody na trhu. 
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• Značka – je důležitou součástí produktu a může být tvořena jménem (názvem), 

znakem (symbolem), barvou, zvukovým doprovodem (znělkou) či jejich 

různou kombinací. Úlohou je označovat výrobek nebo službu a odlišovat je od 

konkurenčních. 

• Obal – v posledních letech význam obalu výrazně vzrostl. Dříve se obaly 

měnily v průměru jednou za 15 let, nyní dochází k výměně každé 2 až 3 roky. 

Obaly, které zajišťují ochranu výrobků a drží výrobek pohromadě (nádoby, 

sáčky, krabice) představují primární úroveň. Druhou a třetí úrovní obalů 

usnadňujeme manipulaci a skladování (kartony, přepravky, palety, kontejnery). 

Rozšířený produkt nabízí širokou paletu doplňkových nabídek přispívající k jeho 

prodeji. Patří sem např. poprodejní servis, instruktáže, záruční opravy, technická podpora, 

rychlost dodání a okamžitá montáž, poskytování úvěrů, splátek apod. 

 

2) Cena (Price) 

Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který představuje pro firmu zdroj 

příjmů. Správné stanovení ceny je jedním z nejdůležitějších a nejzávažnějších problémů 

podnikání a znamená to spojit racionální kalkul s uměním odhadu reakcí budoucích zákazníků.  

V podmínkách tržní ekonomiky je úroveň cen závislá na uplatnění diferencovaných 

přístupů k tvorbě cen. Existuje pět způsobů stanovení ceny – metoda založená na nákladech, 

stanovení ceny na základě poptávky, dále na základě cen konkurence, na základě vnímané 

hodnoty a stanovení cen z marketingových cílů firmy.  

Cenová strategie firmy vyplývá z celkové firemní strategie. Používáme čtyři druhy 

cenových strategií a to: orientaci na nízké náklady, na výrobu zboží s unikátními vlastnostmi, 

kombinaci obou předchozích přístupů a strategii přizpůsobování. 

 

3) Distribuce (Place) 

Jedná se o pohyb produktů z místa jejich vzniku do místa jejich konečné spotřeby či 

opakovaného užívání. Součástí distribuce jsou procesy fyzického přemísťování, změny 

vlastnických vztahů a doprovodné (podpůrné) činnosti.  

V rámci distribuce zboží od výrobce ke spotřebiteli existují tři základní typy 

distribučních mezičlánků: 

• prostředníci – podniky, které přemísťované zboží kupují a znovu ho prodávají; 
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• zprostředkovatelé – podniky, které se aktivně podílejí na procesu směny 

přemísťovaného zboží, vyhledávají pozitivní kontakty mezi výrobcem 

a spotřebitelem, ale zboží se přitom nestává jejich vlastnictvím; 

• podpůrné distribuční mezičlánky – firmy, které směnu zboží usnadňují 

(dopravní organizace, banky, propagační agentury), avšak nestávají se ani jeho 

vlastníky, ani konkrétními zprostředkovateli obchodů mezi výrobcem 

a spotřebitelem. 

 

4) Propagace (Promotion) 

Označována také jako marketingová komunikace či komunikační mix. Úkolem je 

vyvolání zájmu o firmu a její produkci, udržení stávajících zákazníků, ovlivnění jejich 

nákupního chování a získání zákazníků nových. Jedná se o určitou kombinaci prvků 

komunikační strategie, zahrnující v sobě takové nástroje jako jsou: 

• Reklama – neosobní placená forma jednosměrné komunikace firmy se 

zákazníkem prostřednictvím různých médií. Je to cílená činnost, která 

zákazníkovi přináší informace o existenci produktu, o jeho vlastnostech, 

přednostech, kvalitě apod. V rámci životního cyklu existuje reklama zaváděcí 

(informativní), přesvědčovací a připomínací. 

• Podpora prodeje – využívá krátkodobých podnětů k urychlení prodeje. 

Rozlišuje nástroje zaměřené na konečné spotřebitele (kupony a certifikáty, 

vzorky zdarma, rabaty, prémie, cenově výhodné balení, spotřebitelské soutěže, 

předvádění výrobků, dárky, výstavní zařízení) a vůči zprostředkovatelům 

(obchodní výstavby a mítinky, trénink, speciální nabídky, výstavní zařízení 

v místě prodeje, peněžité odměny, prodejní soutěže, zboží zdarma, dárky). 

• Public relations (vztahy s veřejností) – vytváří a udržuje pozitivní postoje 

a vztahy veřejnosti k podniku, k jeho aktivitám, výrobkům a službám. Práce 

s veřejností je zaměřena jednak na komunikaci s vnějším marketingovým 

prostředím a jednak na vnitřní prostředí podniku. Základními nástroji jsou např. 

různé publikace, veřejné akce, podpora místních aktivit, využití jednotného 

vizuálního stylu, novinářské zprávy, lobbovací aktivity, aktivity sociální 

odpovědnosti apod. 

• Osobní prodej – díky svému bezprostřednímu osobnímu působení je tato 

složka schopna přesvědčit zákazníka o přednostech produktu mnohem lépe 
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a ovlivnit jeho chování mnohem účinněji než běžná reklama. Proto je velmi 

důležitá osobnost prodejce, jeho profesionalita, znalost výrobku, chování 

a vystupování, znalost psychologického působení na zákazníky a jeho 

důvěryhodný vzhled. 

• Přímý marketing (direct marketing) – vychází z co nepřesnější segmentace trhu, 

koncentrace na přesný segment a jasně deklarované optimální pozice. Patří sem 

např. písemné nabídky prostřednictvím pošty, telemarketing, elektronické 

obchodování prostřednictvím internetu, zasílání zboží objednaného podle 

nabídkových katalogů a také televizní, rozhlasové či tiskové inzerce, které 

vyžadují přímou odezvu a bezprostřední reakci zákazníků.  

 

5) Lidé (People) 

Lidé tvoří velmi významnou složku marketingového mixu služeb. Jsou to všichni lidé, 

kteří hrají určitou roli v procesu poskytování služby a tím ovlivňují vnímání kupujícího 

(zaměstnanci a zákazníci).  

 

6) Materiální prostředí (Physical evidence) 

V důsledku nehmotnosti služeb by měly organizace, které se zabývají poskytováním 

služeb, zahrnout do svých marketingových úvah i oblast systematického řízení materiálního 

prostředí. Jsou to právě první vjemy a dojmy, které zákazník získá při vstupu do prostorů, kde 

je daná služba poskytována, které pak navodí příznivé nebo nepříznivé očekávání. Mezi 

nejčastější stimuly patří např. vzhled budovy, zařízení interiéru, velikost prostoru a jeho 

rozvržení, osvětlení, hluk, hudba, vůně, pachy, teplota apod.  

 

7) Procesy (Process) 

Zahrnují postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy a rutiny, pomocí nichž je služba 

poskytována zákazníkovi. Jsou ovlivněny jednak tím, zda je jejich objektem spotřebitel nebo 

předměty v jeho vlastnictví, a jednak vlastnictvím hmotných prvků pro poskytování služby. 

Procesy můžeme členit podle typu procesu (liniové, zakázkové, specifické) nebo dle stupně 

kontaktu (nízký, střední, vysoký). 

 

 

 

 



 - 17 - 

SWOT analýza 

Jde o obecný analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost 

faktorů z pohledu silných a slabých stránek zkoumaného objektu, tedy v našem případě 

samotného podnikatelského plánu a budoucího podniku, a dále z pohledu příležitostí a hrozeb, 

kterým je nebo bude zkoumaný objekt, tedy náš podnik vystaven. 

Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou 

kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat (např. naše dobré nebo špatné manažerské 

schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho produktu, personálu apod.). 

Hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme. Můžeme na 

ně pouze v rovině přizpůsobení plánu, resp. chování podniku, tak či onak reagovat (např. 

situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, legislativa apod.). 

Firma by měla omezit své slabé stránky, podporovat silné stránky, využívat příležitostí 

okolí a snažit se předvídat a jistit proti případným hrozbám. Pouze tak dosáhne konkurenční 

výhody nad ostatními. 

 

1.3.4 Finanční plán 

Finanční plán promítá předchozí části podnikatelského plánu do číselného vyjádření. 

Pomáhá konkretizovat finanční cíle podniku a způsoby jejich dosažení. Přesvědčuje 

o reálnosti podnikatelského záměru, určuje rozsah investičních nákladů, zdroje financování, 

plánované výnosy a náklady, příjmy a výdaje. 

 

Plán výdajů před zahájením činnosti 

Na začátku se provádí shrnutí peněžních a hmotných vkladů společníků. Zároveň se 

provede sumární součet veškerých výdajů před zahájením podnikání, tj. výdaje spojené se 

založením společnosti, výdaje na pořízení majetku, provozní výdaje či výdaje na pořízení 

prvotních zásob. Od těchto výdajů se odečtou peněžní vklady společníků a zjistí se, zda je 

zapotřebí při startu podnikání úvěr.  

 

Plán nákladů 

Plán nákladů přináší přehled předpokládaných budoucích nákladů podniku za měsíc, 

čtvrtletí či rok. Jedná se o součet provozních nákladů, mzdových nákladů, nákladů na pořízení 

zboží aj. 
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Plán tržeb 

Odhad tržeb představuje jednu ze základních částí podnikatelského plánu. Tržby 

představují hlavní složku výnosů podniku a jsou základem existence každého podniku. 

 

Plán cash-flow 

Cílem plánování cash-flow, tedy příjmů a výdajů, je zajistit solventnost firmy. To 

znamená udržovat kladný rozdíl příjmů a výdajů, hradit závazky firmy podle dohodnutých 

podmínek a vědět o hrozícím nedostatku prostředků s předstihem. Plán cash-flow se určuje 

podle údajů z plánu příjmů a výdajů podle načasování plateb. U nových společností mohou 

být toky hotovosti zpočátku negativní. 

 

Plán VZZ 

Náklady představují hodnotově vyjádřenou spotřebu majetku podniku, který podnik 

účelně vynaložil na získání výnosů. Výnosy jsou hodnotově vyjádřené výsledky činnosti 

podniku za určité období. Rozdílem výnosů a nákladů je výsledek hospodaření ze dané 

období.  

Výkaz zisků a ztrát má stupňovité uspořádání, kdy výnosy i náklady jsou odděleny na 

provozní, finanční a mimořádné. V rámci tohoto uspořádání vzniká stupňovitý výpočet 

výsledku hospodaření. Nejdůležitějším ukazatelem je provozní výsledek hospodaření a 

výsledek hospodaření po zdanění. 

 

1.4 Metody a techniky práce 

 
Analýza 

Jedná se o rozbor, metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. 

Analyzování je neodmyslitelnou součástí téměř každého lidského konání a provádíme je 

prakticky na každém kroku. V případě přípravy podnikatelského či jakéhokoliv jiného plánu 

bývají výstupy analýzy výrazně strukturovanější a formalizovanější než analýza 

dennodenních rozhodováních. Nástrojem analýzy v ekonomii je abstrakce, tj. vytváření 

jednotlivých pojmů a kategorií. 
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Syntéza 

Jde o obecné označení pro proces spojování dvou či více částí do jednoho celku. Toto 

sjednocování nemusí být jen u jednotlivých částí, které byly předtím vyděleny analýzou. 

Syntéza má však jako metodologický princip analýzu vždy doplňovat. Pomocí syntézy 

nalézáme vztahy nějakého jevu k jiným jevům, zařazujeme jev či proces do většího celku.  

 

Pozorování 

Jedná se o techniku sběru dat, která je součástí denního života a velmi často se používá 

k získávání informací. Pozorujeme události kolem sebe, ukládáme si do paměti údaje, na 

jejichž základě pak vyvozujeme určité závěry. 

 

Technika studia dokumentů 

Patří mezi sociologické techniky. Sběr dat byl proveden již dříve a při vlastním 

sociologickém výzkumu se jednalo o sekundární zpracování tohoto materiálu. Dokumentem 

je jakékoliv zachycení informace na hmotném médiu.  
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2 Založení s.r.o. 

2.1 Časová a věcná návaznost jednotlivých kroků při založení 

společnosti Caffé Luto, s.r.o.6 

 

Dva přátelé se rozhodli začít podnikat v oboru hostinská činnost. Tento obor 

podnikání si zvolili pro několikaletou praxi prvního společníka. Tím je pan Tomáš Svoboda, 

který vystudoval na Středním odborném učilišti v Prostějově tříletý obor číšník/servírka 

ukončený výučním listem a poté dvouleté nástavbové studium v oboru společné stravování 

ukončené maturitou. Po absolvování školy pracoval sedm let jako číšník v restauraci Avion. 

Jako svého společníka oslovil slečnu Ing. Lucii Jasnou, která vystudovala Ekonomickou 

fakultu, obor Management na VŠB-TUO. Poté pracovala ve firmě Moravia, a.s., ve které ale 

nebyla spokojená a proto se rozhodla přijmout nabídku pana Svobody založit kavárnu. 

V zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání se dočetli, že se jedná o živnost 

řemeslnou, část C – hostinská činnost. Musí tedy splňovat všeobecné i zvláštní podmínky 

provozování živnosti. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost prokazována 

středoškolským či vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru, středoškolským či vyšším 

odborným vzděláním v příbuzném oboru a jednoletou praxí v oboru, vysokoškolským 

vzděláním v příslušném příbuzném oboru, rekvalifikací na příslušný obor a jednoletou praxí 

v oboru nebo šestiletou praxí v oboru. Tuto povinnost odborné způsobilosti splňuje pan 

Tomáš Svoboda. 

Jako formu podnikání si zvolili společnost s ručením omezeným. Hlavním důvodem 

bylo omezené ručení společníků za závazky společnosti a přijatelný základní kapitál.  

 

Společníci se dohodli na obchodní firmě: Caffé Luto, s.r.o. 

Rozhodli se pro základní kapitál ve výši 250 000 Kč. První společník, tj. pan Tomáš 

Svoboda, vložil do podnikání 150 000 Kč a druhý společník, tj. Ing. Lucie Jasná, 100 000 Kč. 

Tyto vklady vložili hotově ihned při založení společnosti do rukou správce vkladu, kterým 

byla určena Ing. Lucie Jasná. Dále se dohodli, že jednatelem společnosti bude pan Svoboda.  

                                                 
6 MIKUŠOVÁ, M. Podnikání v praxi. Praktický průvodce pro podnikatele. Ostrava: Arnet On Line, a.s., 2004. 
194 s. ISBN 80-239-3195-4 
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Jakmile se dohodli na znění společenské smlouvy, svolali na 2. února 2009 ustavující 

valnou hromadu. Zde se za přítomnosti notáře podepisovala velmi zjednodušená společenská 

smlouva, prohlášení správce vkladu o převzetí hotovosti od společníků a nakonec čestné 

prohlášení a podpisový vzor jednatele. Podepsáním společenské smlouvy byla společnost 

založena. 

Dne 9. února 2009 podepsal pan Tomáš Svoboda jako jednatel společnosti Caffé Luto, 

s.r.o. po předešlé domluvě s panem Petrem Bednářem nájemní smlouvu na nebytové prostory 

objektu Vrahovická 61. 

 

Po shromáždění ostatních potřebných formulářů se pan Tomáš Svoboda dostavil na 

živnostenský úřad a dne 11. února 2009 ohlásil živnost právnické osoby. Na tiskopise 

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby dále zaregistroval společnost k dani 

z příjmů právnických osob a oznámil volná pracovní místa. K ohlášení živnosti musel doložit 

kopii společenské a nájemní smlouvy a zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Jelikož 

odpovědným zástupcem je pan Tomáš Svoboda, musel ještě přiložit na své jméno následující 

dokumenty:  

• Výpis z rejstříku trestů; 

• Čestné prohlášení odpovědného zástupce; 

• doklady prokazující odbornou způsobilost (kopie výučního listu a maturitního 

vysvědčení a dále potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele). 

 

Po ohlášení živnosti ovšem společnost s ručením omezeným ještě nemá oprávnění 

k podnikání. Dne 16. února 2009, tj. v zákonem stanovené pětidenní lhůtě od ohlášení 

živnosti, byl živnostenským úřadem vystaven výpis vydaný právnické osobě, ale bez 

přiděleného identifikačního čísla a data vzniku živnostenského oprávnění. Toto oprávnění 

vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku.  

 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku podal jednatel společnosti v 90denní lhůtě od 

doručení výpisu a to k datu 2. března 2009. Soudní poplatek 5 000 Kč byl uhrazen formou 

kolku. K tomuto formuláři bylo třeba přiložit následující formuláře: 

• Společenská smlouva (2 ks – úředně ověřené kopie); 

• Prohlášení správce vkladu; 

• Nájemní smlouva; 
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• Výpis vydaný právnické osobě; 

• Výpis z rejstříku trestů jednatele; 

• Čestné prohlášení a podpisový vzor jednatele. 

Dne 6. března 2009, tj. do 5 dnů od podání návrhu na zápis do OR, bylo doručeno na 

adresu jednatele společnosti Usnesení o zápisu společnosti  do obchodního rejstříku, kde nám 

bylo přiděleno identifikační číslo. Po nabytí 15denní právní moci, tj. dne 21. března 2009 

společnost vznikla a mohla začít podnikat. Po vzniku společnosti museli splnit tzv. 

zveřejňovací povinnost, za účelem založení příslušných dokumentů do sbírky listin 

obchodního zákoníku. Neprodleně tak poslali společenskou smlouvu a podpisový vzor 

jednatele ve formátu pdf elektronickou poštou na adresu podatelna@ksoud.brn.justice.cz.  

 

Jednatel společnosti pan Tomáš Svoboda se dne 25. března 2009 dostavil na 

živnostenský úřad s kopií usnesení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Na tiskopisu 

Změnový list ohlásil přidělené identifikační číslo a uvedl datum vzniku oprávnění. Za tuto 

změnu se neplatí žádné správní poplatky. Na základě tohoto ohlášení byl společnosti vydán 

nový výpis právnické osobě s uvedením identifikačního čísla a data 21. března 2009 jako dne 

vzniku oprávnění podnikat.  

Ve stejný den, tj. 25. března 2009 se pan Svoboda dostavil i na finanční úřad, kde 

musel splnit registrační povinnost. Vyplnil přihlášku k registraci pro právnické osoby, kde se 

nyní ještě přihlásil jako plátce daně ze závislé činnosti a funkčních požitků. K této přihlášce 

se nemusela dokládat kopie usnesení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku, ale pro 

jistotu si ji pan Svoboda vzal s sebou. 

Dne 1. dubna 2009 bylo jednateli doručeno Osvědčení o registraci, kde bylo přiděleno 

daňové identifikační číslo.  

 

Další povinnost jednatele je do tří měsíců od data vzniku společnosti svolat valnou 

hromadu, kde se schválí jednání učiněná zakladateli před vznikem společnosti. Pan Svoboda 

dne 1. května 2009 poslal Pozvánku na valnou hromadu, která se uskuteční dne 25. května 

2009 v sídle společnosti. 

 

Veškeré dokumenty týkající se založení společnosti jsou k dispozici v příloze č. 1. 
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3 Podnikatelský plán 

3.1 Popis podniku 

3.1.1 Stručná charakteristika společnosti Caffé Luto, s.r.o. 

Společníci Tomáš Svoboda a Ing. Lucie Jasná se rozhodli založit společnost 

s předmětem podnikání hostinská činnost. Konkrétně se chystají otevřít kavárnu 

s nehlídaným dětským koutkem a internetovým bezdrátovým připojením wifi určenou 

převážně pro maminky na mateřské dovolené s malými dětmi a pro mladou generaci obyvatel. 

Sídlo a zároveň provozovna společnosti je umístěna na frekventované ulici východní části 

Prostějova. 

Hlavním důvodem rozhodnutí společníků pro formu podnikání s.r.o. bylo omezené 

ručení společníků do výše jejich nesplacených vkladů a také poměrně nízký základní kapitál.  

Celkový základní kapitál společnosti činí 250 000 Kč. Pan Tomáš Svoboda, jednatel 

společnosti, vložil do podnikání 150 000 Kč a jeho obchodní podíl společnosti činí 70 %, 

Ing. Lucie Jasná vložila do podnikání 100 000 Kč s obchodním podílem 30 %. Oba společníci 

splatili své vklady v plné výši ihned při podpisu společenské smlouvy. Jednotlivé kroky od 

založení společnosti po její vznik již byli uvedeny v Kapitole 2 - Založení s.r.o.  

 

3.1.2 Hlavní cíle 

Mezi krátkodobé cíle společnosti patří především oslovení cílové skupiny zákazníků 

a vytvoření tak stálé klientské základny, dále vytvoření kladných dodavatelských vztahů 

a získání kladného hospodářského výsledku. 

Nejdůležitějším dlouhodobým cílem je ziskovost. S tím ovšem úzce souvisí další cíle, 

jako např. loajalita zákazníků, stabilní dodavatelé a zaměstnanci, vytvoření image společnosti, 

rozšíření nabídky produktů apod. Do budoucna plánujeme jednat s majitelem objektu 

o zřízení zahrádky ve dvoře (to by šlo ovšem provést pouze rozsáhlou stavební úpravou 

a vysokými finančními prostředky) a také otevření pobočky, prozatím s neurčitým místem 

podnikání. 
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3.2 Analýza okolí podniku 

3.2.1 Obecné okolí 

3.2.1.1 Socioekonomický sektor 

Ekonomické faktory  

Průměrná meziroční míra inflace byla v roce 2008 nejvyšší za posledních 10 let, činila 

6,3 %. Takto vysokou inflaci má za následek současná celosvětová finanční krize. Během 

prvních dvou měsíců roku 2009 stačila inflace poklesnout skoro o celé procento, na 5,4 %, 

ovšem troufám si říci, že další snížení bude velice pozvolné. V naší společnosti bude inflace 

ovlivňovat hlavně dodavatele, kteří tak díky zvýšeným cenám zdrojům budou zvyšovat své 

výrobky. Vyšší náklady na zboží se tak projeví v cenách nabízených produktů.  

 

Obecná míra nezaměstnanosti ČR za posledních 5 let stále klesá. V roce 2007 byla 

5,4 % a v roce 2008 již 4,4 %. Ovšem tento klesající trend bude podle mého názoru 

v letošním roce přerušen a nezaměstnanost díky přetrvávající krizi stoupne. Okres Prostějov 

měl v posledních letech o 1-2 % nižší nezaměstnanost než průměr ČR, v roce 2007 tak činila 

4,2 %. 

 

Klimatické a ekologické faktory 

V rámci klimatických faktorů je hostinská činnost ovlivněna pouze aktuálním počasím. 

Pokles hostů může podnik zaznamenat v obdobích vysokých teplot, kdy lidé tráví čas spíše 

u vody nebo v dlouhodobých deštivých obdobích, kdy lidé vycházejí ven jen v nejnutnějších 

případech. Naopak příliv zákazníků očekáváme za slunečného počasí při mírných teplotách. 

Ekologické faktory hrají v současném životě velkou roli. V našem podniku se 

zaměříme převážně na racionální spotřebu energie a recyklaci, kdy budeme nakupovat co 

nejvíce zboží s vratnými obaly. Tomuto požadavku přizpůsobíme také výběr dodavatelů. 
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Sociální faktory 

tabulka 2: Demografická struktura obyvatelstva v okrese Prostějov v letech 2005 – 2007 

věk 2005 2006 2007 
  0 - 9 9 754 9 941 10 228 
10 - 19 12 962 12 531 12 174 
20 - 29 17 337 16 796 16 258 
30 - 39 16 149 16 766 17 329 
40 - 49 14 416 14 191 14 001 
50 - 59 15 911 15 851 15 784 
60 - 69 11 008 11 604 12 161 
70 - 79 8 144 8 064 8 022 
80 + 3 748 3 889 4 022 
Celkem 109 429 109 633 109 979 
Pramen: ČSÚ 
 

Z výše uvedené tabulky vidíme v posledních letech rostoucí počet obyvatel za okres 

Prostějov. V našem oboru podnikání se soustředíme převážně na věkovou strukturu v rozmezí 

od 20 do 40 let, což představuje kolem 30 % celkového obyvatelstva. V souvislosti se 

zřízením dětského koutku musíme brát v úvahu také statistiku porodnosti. Za poslední 3 roky 

v okrese stoupla z 0,9 % na 1,1 % celkového obyvatelstva. Dlouhodobý výhled ovšem 

předpovídá stárnutí obyvatel a pokles porodnosti. S tímto ukazatelem jsme smířeni 

a v budoucnu by pro náš podnik neměl být velký problém zaměřit se na jinou demografickou 

skupinu. Poměr mezi ženy a muži je poměrně vyrovnaný, o pouhé 4 % zaujímají ženy větší 

podíl než muži. 

 

tabulka 3: Struktura domácností dle příjmových skupin ve vybraných krajích a v ČR za rok 2007 (v %) 

Čistý měsíční příjem domácností na osobu v Kč 
4 001 6 001 8 001 10 001 15 001 20 001 

- - - - - - Kraje, ČR do 4 000 
6 000 8 000 10 000 15 000 20 000 30 000 

30 001      
a více 

Olomoucký 6,0 12,2 25,4 25,9 22,2 5,7 2,0 0,6 
Moravskoslezský 7,3 11,8 20,7 26,9 23,0 6,8 2,8 0,7 
Jihomoravský 3,3 11,3 21,4 29,3 25,4 5,9 2,4 1,0 
Hl. m. Praha 1,3 4,7 9,6 21,2 30,4 14,7 13,8 4,3 
Česká republika 4,0 9,9 19,2 26,8 26,5 7,9 4,2 1,5 
Pramen: ČSÚ 
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V Olomouckém kraji převažují domácnosti s příjmem na osobu mezi 6 – 15 tis. Kč 

(viz. tabulka 3). Ve srovnání s ostatními kraji či průměrem ČR je Olomoucký kraj 

charakteristický nízkými příjmy. Z tohoto hlediska musíme zohlednit i námi nabízený 

sortiment a zaměřit se tak na levnější produkty, za to v oblasti mzdových nákladů si můžeme 

dovolit nižší mzdy.  

 

3.2.1.2 Technologický sektor 

V současné době hrají technologické či technické inovace nejdůležitější roli v rámci 

konkurenčních výhod. Jako nevýrobní podnik můžeme trendy v oblasti technologie ovlivnit 

především správným výběrem dodavatelů, kteří se nebojí investovat do oblasti výzkumu 

a vývoje a snaží se udržet krok s náročnými požadavky zákazníků. Dále sledujeme nové 

technické postupy obsluhy a zaměstnance posíláme na různá odborná školení.  

 

3.2.1.3 Vládní sektor 

Vládní aktivity ovlivňují každého podnikatele formou různých zákonů, vyhlášek či 

nařízení vlády. V příloze č. 2 naleznete seznam zákonů ovlivňujících naši firmu. Konkrétně se 

jedná např. o výši daní (daň z příjmů, spotřební daň, DPH), výši sociálního a zdravotního 

pojištění, minimální výši mezd, náhrady mezd, zákonem stanovený rozsah pracovní doby, 

různé vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o hygienických předpisech atd. 

 

3.2.2 Oborové okolí 

3.2.2.1 Sektor zákazníků 

Identifikace kupujících 

Náš podnik se zaměřuje pouze na jednu skupinu zákazníků, a to na konečné 

spotřebitele. Naši hosté očekávají příjemné prostředí, kde budou mít možnost odreagovat se 

od každodenního stresu nebo si popovídat se známými. Budou hodnotit především cenu, 

kvalitu a originalitu nabízených produktů a nemenší pozornost věnují úrovni obsluhy, tedy 

budou požadovat příjemnou komunikaci, znalost v oboru, rychlost a ochotu personálu.  
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Demografické faktory 

Naše zákazníky budou tvořit převážně maminky ve věku 20 – 40 let na mateřské 

dovolené s malými dětmi. Ovšem v podvečerních hodinách tuto skupinu vystřídá mladá 

generace do 30 let. Obě tyto skupiny jsou charakteristické nižší úrovní příjmů.  

 

Geografické faktory 

Obrázek 3: Mapa východní části Prostějova s centrem 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pramen: www.mapy.cz     

 

Naše společnost sídlí ve východní části Prostějova, ve Vrahovicích. Tuhle část jsme si 

vybrali hned z několika důvodů, kdy jedním z nich je výborná znalost místních podmínek 

a obyvatel. Dalším důvodem je výstavba nových rodinných domků na dvou místních polích, 

kde se již v současnosti přestěhovalo několik mladých rodin s dětmi. Tato východní oblast je 

charakteristická rodinnými domky, proto se většina starších obyvatel stěhuje do západní části 

Prostějova, kde je několik panelových sídlišť a do naší oblasti se stěhuje mladší generace. 

Další výhodu spočíváme v umístění provozovny na hlavní ulici Vrahovická, která jako jediná 

vede z centra města. Všichni lidé tedy musí projít či projet kolem naší kavárny. Převážně 

v letních obdobích očekáváme velký přírůst zákazníků, kteří se budou vracet z letního 

koupaliště směrem do centra. Před provozovnou nejsou k dispozici parkovací místa, což 

bychom mohli vnímat jako velkou nevýhodu, ovšem předpokládáme, že většina našich 

zákazníků k nám bude docházet pěšky. V blízkosti se nachází místní obchod se smíšeným 

zbožím, zastávka MHD a park.  
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3.2.2.2 Sektor dodavatelů 

V oblasti hostinské činnosti existuje velké množství dodavatelů, proto musíme pečlivě 

zvážit s kým budeme spolupracovat. Všichni zprostředkovatelé jsou s velkou konkurencí 

seznámeni a zákazníkům se snaží často i individuálně přizpůsobit a tím si získat jeho 

spolupráci. Pro nás je důležité, abychom se s dodavateli domluvili na rozumných podmínkách, 

které by vyhovovali oběma stranám, dále aby plnili včas a řádně dodací lhůty, věnovali se 

technologickému rozvoji a aby nám nabídli širokou řadu podpory prodeje. Pro začátek jsme 

vybrali následujících 5 dodavatelů. 

 

Caffé Corsini – distributor Mega-five s.r.o. 

Italská firma, která se zabývá pražením vysoce kvalitních káv ze čtyř oblastí (Jamaica, 

Colombia, Brasile a Kenya). Kromě kávy dále nabízí čaje Golden Bridge, horkou čokoládu 

Darmar, kávovary Expobar (k prodeji na splátky či bezplatně k zapůjčení) a široký výběr 

podpory prodeje (kávový a čajový lístek, šálky na kávu a čaje, sklo na latte, sklenky na sodu, 

stojánek na čaje, zásobník na ubrousky, barové ručníky, zástěry,  světelné reklamy a venkovní 

či vnitřní tabule). Po domluvě jsme se zavázali k pravidelnému týdennímu odběru zboží 

a bezplatnému zapůjčení dvoupákového elektronického kávovaru Expobar Elegance. 

 

Coca-Cola Beverages Česká republika s.r.o. 

Dodavatel americké firmy nabízející známé výrobky nealkoholických nápojů 

(Coca Cola, Sprite, Fanta, Kinley, Lift, Bonaqua, Cappy, Nestea, Powerade, Burn, Ledová 

káva Illy). V rámci podpory prodeje nabízí různé druhy prosklených lednicí, skleničky dle 

výrobku, prostírání, trička, zástěry, nápojové lístky, světelné reklamy, tabule atd. Dodávky 

zboží předpokládáme pravidelně jednou za týden. 

 

Budějovický Budvar 

Národní podnik založený již v roce 1895, vlastnící výhradně český kapitál. Nabízí 

celkem 8 druhů piv. Podpora prodeje zahrnuje spoustu výrobků od výčepního a chladícího 

zařízení, kompresoru, narážecích hlav včetně hadic, servisu a údržby po sklenice na piva, 

ubrusy, popelníky, podtácky, tabule, světelné reklamy a další. Při podpisu smlouvy jsme se 

zavázali k určitému množství odběru piva a pivovar nám daroval 200 000 Kč na podporu 

prodeje piva, které využijeme na vybavení provozovny. Zboží budeme objednávat 

v pravidelných intervalech dvakrát do týdne. 
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Libuše Axmanová 

Výrobce zmrzliny tzv. teplou cestou na špičkové italské technologii Carpigiani. Spolu 

s 19 druhy mléčných a 20 druhy ovocných zmrzlin dále nabízí různé druhy kornoutů a oplatků. 

Firmám dále zapůjčují výdejní pulty, výdejní kleště, reklamní panely a poskytují personálu 

odborné poradenství. Pro začátek jsme se s dodavatelem dohodli na nepravidelných 

objednávkách dle aktuální potřeby.  

 

BIKOS CZ s.r.o. – velkoobchod potravin 

Velkoobchod je zaměřen především na potravinářské zboží, ale nabízí také řadu 

nepotravinářského zboží. Významnou roli hrají moderní skladovací systémy a organizovaný 

rozvoz zboží. Zastupuje několik významných cateringových společností působící na českém 

trhu, např. Vitana, Unilever – Knorr, Hellmans, Podravka, Nestle – Maggi, Lagris, Kotányi, 

Dr. Oetker, Bonduelle a další. Od tohoto velkoobchodu budeme odebírat veškeré alkoholické 

nápoje, cukrovinky, potraviny na přípravu pokrmů a také drogistické zboží v pravidelných 

termínech dvakrát týdně.  

 

3.2.2.3 Sektor konkurentů 

V Prostějově, konkrétně ve Vrahovicích se v našem oboru podnikání nenachází žádná 

přímá konkurence. Působí zde pouze 4 hospody, které nepovažujeme za konkurenci. V letním 

období se ovšem budeme potýkat se 3 substitučními konkurenty a to: letní posezení na 

koupališti, na fotbalovém hřišti a občerstvení U Rybníčku. Pro všechny tyto 3 firmy je 

charakteristický samoobslužný prodej, venkovní posezení s venkovním využitím her pro děti 

a rychlé občerstvení ve formě specialit z udírny a roštu. Nabídka těchto firem je tak zcela 

odlišná než naše.  

Přímá konkurence se nachází až v centru města Prostějova. Zde jsou našimi největšími 

konkurenty cukrárny Florida a Aida, kavárna U Kocourka a Cocktail Café s.r.o. 

 

Cukrárna Florida a cukrárna Aida 

 Obě cukrárny sídlí na náměstí a jejich sortiment je zaměřen především na různé 

zmrzlinové či ovocné poháry, zákusky, koktejly a značkové kávy. Výhodami těchto cukráren 

je jejich poloha přímo v centru Prostějova, kdy v letních měsících mají k dispozici venkovní 

posezení před cukrárnou a kvalitní sortiment nabízených výrobků. Nevýhodu spočíváme 
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v nedostatečném množství míst k sezení, nepřítomnosti dětského koutku a internetu a velkém 

množství konkurenčních podniků v nedaleké blízkosti.   

 

Kavárna U Kocourka 

 Nachází se v blízkosti hlavního náměstí a jejich sortiment je obdobný s naší firmou. 

Nabízí kvalitní kávu, ovocné a zmrzlinové poháry, koktejly, zákusky, palačinky a pizzu. 

Výhodu této kavárny tedy vidíme ve výhodném umístění v blízkosti centra s možností 

venkovního posezení, v širokém a kvalitním sortimentu zboží a v příjemném a útulném 

prostředí. Nevýhodou je nepřítomnost dětského koutku a internetu a dále velké množství 

blízkých konkurenčních podniků.  

 

Cocktail Café s.r.o. 

 Firma sídlí na vedlejším náměstí, které je hned vedle hlavního náměstí. Sortiment 

zboží tvoří především italská káva, zmrzlina, zákusky, poháry a míchané nápoje. Výhodou je 

opět umístění firmy v blízkosti centra s možností letního posezení, připojení k internetu 

pomocí wifi, příjemné a útulné prostředí. Nevýhodou je stejně jako u ostatních podniků 

nepřítomnost dětského koutku a velké množství konkurence. 

 

 Kromě výše uvedených hlavních konkurenčních podniků se kolem centra nachází 

dalších 6 kaváren, čajoven a barů, které ovšem nemají tak kvalitní nabídku sortimentu 

a vnitřní prostředí s personálem také nedosahuje vysokých kvalit. I přes vysoké množství 

konkurenčních firem v blízkosti centra si dovolujeme říct, že náš potenciál zákazníků to 

neohrozí. Výše uvedené firmy navštěvují především zákazníci, kteří navštíví centrum za 

nákupy s trochou odpočinku u kávy či zmrzliny, kdežto naše zákazníky budou tvořit převážně 

obyvatelé z Vrahovic, kteří si přijdou popovídat se známými.  

 

3.3 Marketingový plán 

3.3.1 Marketingový mix 

V našem podniku se budeme zabývat rozšířeným marketingovým mixem zahrnující 

„7P“. Tedy Product (výrobek), Price (cena), Place (distribuce), Promotion (propagace), 

People (lidé), Physical evidence (materiální prostředí) a Process (proces).  



 - 31 - 

3.3.1.1 Produkt 

Naše firma se zaměřuje na následující sortiment: 

• 6 druhů kvalitní kávy Caffé Corsini; 

• pravá italská horká tmavá a bílá čokoláda; 

• exkluzivní čaje Golden Bridge; 

• alkoholické a nealkoholické nápoje; 

• míchané nápoje (alko, nealko a dětské); 

• zmrzlina, zmrzlinové poháry; 

• domácí dezerty; 

• francouzské palačinky a jiné sladké speciality; 

• ovocné a zeleninové saláty; 

• chlebíčky; 

 

Jádrem našich produktů je nabízet zákazníkům takové výrobky, o které budou mít 

zájem a které jim budou chutnat. V oblasti míchaných nápojů, zmrzliny či dezertů tak 

v prvních měsících budeme neustále měnit nabízené druhy, abychom si ujasnily ty 

nejžádanější výrobky. Odlišnosti nabízených produktů se projeví také s měnícím se ročním 

obdobím či obdobím jako jsou např. Vánoce, Velikonoce atd. 

Na kvalitu můžeme pohlížet ze dvou stran - výrobní kvalita a kvalita vnímaná 

zákazníkem. Výrobní kvalita se odvozuje především od různých certifikátů. Naši dodavatelé 

vlastní jak základní certifikát ISO 9001, tak i různé specifické certifikáty pro oblast jejich 

působení (Caffé Corsini, Coca Cola, Budějovický Budvar). Pro naši firmu však bude 

důležitější kvalita vnímaná zákazníkem. Jedná se o kombinaci přijatelné ceny, snadné 

dostupnosti, rychlé obsluhy, znalost značky produktu, vysoká užitná hodnota, čistota prostředí 

apod. 

Design produktu je pro naši firmu velice důležitým prvkem. V rámci konkurenčního 

boje je to poměrně snadný způsob jak si získat zákazníky. Např. šálky od Caffé Corsini mají 

svůj vlastní estetický vzhled, který zákazníci jistě ocení a navíc se v Prostějově žádný jiný 

podnik nabízející tuto kávu nenachází. Také jednotlivé druhy nealkoholických nápojů či piv 

mají své vlastní sklenice. Při přípravě míchaných nápojů, zmrzlinových pohárů a dalších 

sladkých pochoutek klademe velký důraz na originalitu a estetičnost. 
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Další důležitou součástí produktu je značka. Naše firma je spojena se třemi 

významnými značkami – Caffé Corsini, Budějovický Budvar a Coca Cola. Právě tyto tři 

značky budou mít nejpodstatnější vliv na naše zákazníky.  

Se značkou úzce souvisí obal, se kterým se v našem podniku setkáme na primární 

a sekundární úrovni. Zákazníci jsou ve styku pouze s primárním obalem a to u vybraných 

druhů zboží, např. nealkoholické nápoje, lahvová piva, čaje a horké čokolády, cukrovinky 

apod. Na sekundární úrovni obal usnadňuje manipulaci a skladování zboží. Ve firmě tak 

přicházíme do kontaktu s kartony, přepravkami a sudy.  

V rámci rozšířeného produktu nabízíme zákazníkům především pohotový personál 

s profesionálním přístupem. 

 

3.3.1.2 Cena 

Při stanovení ceny uplatníme kombinaci dvou metod, a to metoda založená na 

nákladech a metoda stanovení ceny na základě konkurence. Ceny našich výrobků budou 

vycházet především ze srovnatelných cen konkurenčních podniků s přihlédnutím ke kalkulaci 

nákladů. Z analýzy oborového okolí v rámci identifikace zákazníků již víme, že se naše cílová 

skupina zákazníků vyznačuje nižšími příjmy. Z tohoto důvodu uplatníme strategii cenového 

soutěžení, kdy se budeme snažit nabízet zboží za nižší popř. srovnatelné ceny.  

 

3.3.1.3 Distribuce 

Naše firma prodává zboží pouze přímému spotřebiteli. Ze základních typů 

distribučních mezičlánků se řadíme mezi prostředníky. Plníme tedy obchodní funkci, kdy 

nakupujeme zboží od výrobců či velkoobchodů pro opětovný prodej konečným spotřebitelům. 

 

3.3.1.4 Propagace 

Reklama 

Tento druh propagace uplatníme pouze na omezenou dobu při vstupu na trh. 

Zaměříme se na informativní cíl reklamy, kdy účelem bude informovat širokou veřejnost 

o vstupu našeho podniku na trh, vyvolat v nich zájem a poptávku. Jako hlavní reklamní 

médium zvolíme reklamní letáky a plakáty ve výkladních skříních či na jiných veřejných 

prostranstvích k tomu určených. Konkrétně se bude jednat o intenzivní výlepy plakátů ve 
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Vrahovicích a ojedinělé výlepy v ostatních částech města Prostějova a dále umístíme letáky 

v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy. Po dobu prvních dvou měsíců také 

otiskneme reklamu v místních novinách – Prostějovský týden a Radniční noviny.  

 

Podpora prodeje 

Při propagaci našich výrobků bude podpora prodeje hrát velice důležitou roli. Podle 

subjektu, tj. určení komu bude patřit ji rozdělíme na dvě kategorie. 

Použité nástroje při podpoře prodeje zaměřené na konečné spotřebitele: 

• Vzorky zdarma – při zavedení nového druhu nápoje či dezertu a jiných 

sladkostí nabídneme zákazníkům zdarma menší množství nového produktu. 

• Prémie – ve vybraných obdobích se uskuteční akce typu 3+1 zdarma apod. 

• Spotřebitelské soutěže – většinou se bude jednat o soutěže  pořádané dodavateli 

Budějovický Budvar, Coca Cola a určité druhy alkoholických nápojů. Jako 

firma budeme pořádat jednou měsíčně soutěže pro děti.  

• Výstavní zařízení – především propagační materiály dodavatelů umístěné na 

stolech, u pultu či na zdech. 

 

Nástroje na podporu prodeje zaměřenou na firmu, tj. Caffé Luto, s.r.o.: 

• Trénink – proškolení prodejního personálu především firmou Caffé Corsini 

a Libuší Axmanovou (výrobce zmrzliny). 

• Obchodní příspěvky a speciální nabídky – různé akční nabídky dodavatelů či 

množstevní slevy apod. 

• Výstavní zařízení v místě prodeje – konkrétní výčet podpor prodeje 

u jednotlivých dodavatelů je rozepsán v kap. 3.2.2 Oborové okolí – Sektor 

dodavatelů. 

• Peněžité odměny – dodavatel Budějovický Budvar poskytl částku 200 000 Kč 

na podporu prodeje. Tuto částku jsme využili k vybavení provozovny v úseku 

styku se zákazníky. 

• Zboží zdarma – většinou při prodeji určitého množství zboží. 

• Dárky – např. trika či upomínkové předměty jako jsou propisky, otvíráky apod. 
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Osobní prodej 

Již samotný obor podnikání značí velkou pozornost na tento druh propagace. Bez 

osobního prodeje by zkrátka kavárna nemohla fungovat. Velký důraz klademe na osobnost 

prodejce, jeho profesionalitu v oboru, znalost výrobku, chování a vystupování, znalost 

psychologického působení na zákazníky a důvěryhodný vzhled.  

 

3.3.1.5 Lidé 

V podniku si pod pojmem lidé musíme představit nejen zaměstnance, ale také majitele 

(společníky) firmy a dále zákazníky.  

Zákazníky jsme si již definovali v rámci analýzy oborového okolí. Z převážné části je 

tvoří maminky na mateřské dovolené s malými dětmi a mladší generace obyvatel Vrahovic.  

Společnost Caffé Luto, s.r.o. má dva společníky. Slečna Ing. Lucie Jasná se bude 

zabývat celkovým chodem firmy. Jejím úkolem bude vést účetnictví, komunikovat 

s dodavateli, zajišťovat veškeré úřední záležitosti, dohlížet na zaměstnance a dostatečně je 

motivovat k práci (formou krátkých odborných školeních), sestavovat a realizovat propagaci 

a intenzivně sledovat požadavky zákazníků a reagovat na ně. Druhým společníkem je pan 

Tomáš Svoboda, který bude zastávat funkci provozního a vypomáhat jako číšník. Jeho 

úkolem bude kromě práce číšníka vyřizovat objednávky zboží, dohlížet na ostatní číšníky 

včetně cukráře a bude mít hlavní slovo při tvorbě jídelních a nápojových lístků.  

Ve firmě bude dále pracovat 5 zaměstnanců na plný úvazek (číšníci/servírky a cukrář) 

a 1 zaměstnanec na zkrácený úvazek (uklízečka). 

 

Číšník/servírka 

Celkem budeme zaměstnávat 2 číšníky a 3 servírky. Číšníci se budou střídat na 

odpolední směně, tj. od 14:00 do 22:00 hod. (v pátek a sobotu do 23:00 hod.), vždy na tzv. 

krátký a dlouhý týden. Krátký týden zahrnuje pracovní dny středu, čtvrtek a pátek, dlouhý 

týden pak pondělí, úterý, sobotu a neděli. Servírky pak budou pracovat jeden týden na ranní 

směně (tj. od 9:00 do 14:00 hod.) a dva týdny na odpolední směně, kde se vystřídají na 

krátkém a dlouhém týdnu. Jejich plat se bude odvíjet od pevně stanovené hodinové sazby 

a počtu odpracovaných hodin.  

Jejich pracovní náplň bude představovat obsluhu zákazníků (s důrazem na vlastnosti 

jako je ochota, vlídnost, rychlost, správnost, pečlivost apod.), přípravu pokrmů a nápojů 

a udržování čistoty a pořádku v místech styku se zákazníky.  
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Cukrář/-ka 

Na této pracovní pozici budeme zaměstnávat pouze jednoho zaměstnance a nebudeme 

rozlišovat zda se jedná o muže či ženu. V dalším textu tedy budeme používat výraz 

„cukrář“ i v případě, že se bude jednat o ženu. Pracovní doba cukráře bude stanovena od 

pondělí do soboty v ranní směně (tj. od 7:00 do 14:00 hod.). Ovšem v době zvýšené poptávky 

se může pracovní doba prodloužit i po 14. hod. nebo na neděli. Plat se pak bude odvíjet od 

počtu skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby.  

Pracovní náplň bude zahrnovat přípravu dezertů, udržování čistoty a pořádku 

v kuchyni a případná výpomoc servírce na ranní směně s přípravou sladkých pokrmů.  

 

Uklízečka 

Na celkový úklid provozovny budeme zaměstnávat jednu uklízečku na zkrácený 

úvazek. Pracovat bude každý den od 7:00 do 9:00 hod.  

 

3.3.1.6 Materiální prostředí 

Vzhled budovy 

Provozovna kavárny Caffé Luto, s.r.o. se nachází v přízemí celkového rohového 

objektu, kde v dalších patrech jsou zřízeny byty. Budova byla před rokem kompletně 

zateplena a omítnuta jasně oranžovou barvou. Přízemí, tedy provozovna, je obložena hnědými 

obklady a spolu s oranžovou barvou tvoří příjemný kompletní vzhled. 

 

Rozvržení prostoru 

Celková plocha provozovny má 210 m2. Hlavní vchod je umístěn na rohu mezi jižní 

a západní stranou, tyto dvě strany mají velká okna zajišťující v hlavní místnosti občerstvení, 

výčepu, šatny a kanceláře dostatek přírodního světla.   

Konzumní místnost má cca 103 m2, z toho 10 m2 zaujímá dětský koutek. Napravo této 

místnosti jsou toalety pro ženy (8 m2) a toalety pro muže (10 m2). Na konzumní místnost 

navazuje výčep, který zaujímá 13 m2. Po pravé části výčepu je umístěna chladící místnost 

(9 m2) a za ní dva sklady (potravinový sklad 16 m2 a sklad na údržbu 5 m2). Za výčepem je 

dále šatna pro personál o výměře 9 m2 po pravé části od ní pak toalety pro personál (8 m2) 

a kuchyň (22 m2) a za šatnou menší kancelář o 7 m2. 

 

 



 - 36 - 

Zařízení interiéru 

Hlavní místnost pro styk se zákazníky vymalujeme příjemnými pestrými barvami 

a vybavíme moderním nábytkem, který bude tvořit po stranách s okny sedací soupravy 

s nižšími stolky, uprostřed místnosti vyšší stoly se 4 či 6 židlemi a po pravé straně 3 barové 

stolky se 2 barovými židlemi (celkem tedy bude k dispozici až 60 míst k sezení). Na zdi 

u výčepu pak bude umístěna velká plasmová televize o úhlopříčce 127 cm s možností 

satelitních programů. Dále bude v celé provozovně zajištěno bezdrátové připojení k internetu 

pomocí wifi. Hosté si mohou přinést svůj notebook a bezplatně tak surfovat po internetu nebo 

jim zapůjčíme podnikový notebook.  V rohu mezi jižní a východní stranou pak bude dětský 

koutek oddělený pojízdnou stěnou. Pojízdná stěna bude sloužit hlavně ve večerních hodinách 

kdy dětský koutek nebude využívaný a budeme moci díky ní koutek „skrýt“ a také ochránit od 

kouře. Dětský koutek bude vybaven kobercem, dětským nábytkem, hračkami a plyšáky, 

pastelkami a papíry na malování popř. omalovánkami apod.  

U výčepu budou umístěny vitríny s dezerty a zmrzlinou, dále police s cukrovinkami, 

pod výčepem potřebné sklo a nádobí, za výčepem pak velká prosklená lednice 

s nealkoholickými a alkoholickými nápoji, varná konvice, kávovar, palačinkovač a volný 

prostor pro přípravu pokrmů a nápojů. Za výčepem je pak samostatný vchod pro zásobování. 

Chladící místnost slouží hlavně jako sklad dezertů, ovoce a zeleniny, všech nápojů, 

popř. i jiného zboží potřebující chlad. Potravinový sklad slouží pro ostatní zboží. Sklady jsou 

vybaveny pouze několika regály. 

Šatna pro personál bude vybavena několika skříněmi, zrcadlem, umyvadlem, stolkem 

a 3 židlemi a dalšími drobnostmi. 

Kuchyň bude vybavena novými elektrickými přístroji, plynovým vařičem, velkou 

pracovní deskou a kvalitním nerezovým nádobím.  

Kancelář bude využívat hlavně majitelka, je vybavena moderním kancelářským 

nábytkem, velkým prostorným stolem a dvěma křesly a dalšími drobnostmi sloužící 

k zútulnění prostoru.  

Konkrétní vybavení jednotlivých místností spolu s cenami je uveden v Příloze č. 3. 

 

Osvětlení 

Přes den je v místnostech s okny dostatek přírodního světla. Umělé osvětlení bude 

potřeba ve večerních hodinách. Do konzumní místnosti včetně výčepu umístíme nepříliš 

intenzivní osvětlení, působící příjemně na oči. V ostatních místnostech můžeme už použít 
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intenzivnější osvětlení. Ve všech místnostech ovšem použijeme ekologičtější úsporné žárovky 

či zářivky pro snížení spotřeby energie. 

 

Hluk, hudba 

Díky zateplení se viditelně snížila hlučnost projíždějících aut z hlavní silnice. V hlavní 

místnosti bude pro hosty k dispozici televize se satelitem pro sledování různých programů od 

pohádek, filmů, sportu až po zpravodajství a hudební programy. Pravidelně rozmístěné 

reproduktory zajišťují vyvážené ozvučení v celé místnosti a nedochází tak k nadměrnému 

hluku v blízkosti přístroje nebo naopak k příliš slabému zvuku na konci místnosti.  

 

Vůně, pachy 

Pro maximální požitek pokrmů a nápojů udržujeme v místnosti díky častému větrání, 

filtr ů a klimatizace svěží vzduch bez aromatických vůní. Zákaz kouření bude platit do 

17. hod., kvůli přítomnosti dětí. Od 17. hod. již velký počet dětí nepředpokládáme, proto 

uzavřeme dětský koutek pojízdnou stěnou, aby se dovnitř nedostal kouř z cigaret. Dále bude 

v tuto dobu zapotřebí pro svěží vzduch zapnout vyšší stupeň filtrace.  

 

3.3.1.7 Procesy 

Z hlediska typů procesů se jedná o zakázkové procesy, kdy výběr produktu a doba 

užití záleží pouze na zákazníkovi. Stupeň kontaktu jsme určili jako střední úroveň. Zákazník 

je při příchodu ve vysokém kontaktu s personálem, při konzumaci tento kontakt klesá, ovšem 

zcela nezmizí. Kavárna je otevřena každý den od  9:00 – 22:00 hod., v pátek a sobotu až do 

23:00 hod. Zákaz kouření jsme stanovili do 17 hod., kdy již opadá návštěvnost dětí 

a maminek a střídají je ostatní hosté mladší generace. 

 

3.3.2 SWOT analýza 

Silné stránky (Strenghts) 

• výhodné umístění; 

• poměrně nízký nájem díky sídlu mimo centrum města; 

• znalost místních poměrů a zvyků; 

• vysoká kvalita poskytovaných produktů; 

• profesionální personál (včetně příjemného vystupování a vzhledu); 
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• příjemné a útulné prostředí s velkým počtem míst k sezení; 

• dětský koutek; 

• málo konkurenčních podniků v blízkosti firmy; 

• bezdrátové připojení k internetu pomocí wifi, zapůjčení notebooku; 

• nízké ceny. 

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

• začínající společnost; 

• nejistota úspěchu; 

• nepřítomnost venkovního posezení; 

• neposkytování restauračních služeb; 

• možné komplikace v případě dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnanců. 

 

Příležitosti (Opportunities) 

• možnost vybudování venkovního posezení ve dvoře; 

• růst příjmů obyvatel, životní úrovně apod.; 

• rozšíření cílového trhu; 

• otevření pobočky. 

 

Hrozby (Threats) 

• nárůst konkurence; 

• cenové války; 

• změny v legislativě; 

• náročnost hygienických předpisů. 

 

3.4 Finanční plán 

3.4.1 Plán výdajů před zahájením činnosti 

Otevření provozovny plánujeme od 1. 4. 2009, proto zde uvedeme výdaje spojené před 

tímto datem. Konkrétně si tyto výdaje rozdělíme do 4 hlavních skupin, které jsou podrobně 

rozepsány v tabulkách 4-7. 
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tabulka 4: Výdaje spojené se založením společnosti (v Kč) 

správní poplatek při ohlášení živnosti 1 000 
poplatek za výpis z rejstříku trestů 50 
soudní poplatek při návrhu na zápis do OR 5 000 
notářské služby 5 000 
  Celkem 11 050 
 

tabulka 5: Výdaje na pořízení hmotného majetku (v Kč)7 

vybavení místnosti pro zákazníky  300 000 
vybavení výčepu 62 500 
vybavení šatny pro personál  22 000 
vybavení skladů a chladící místnosti (regály) 10 000 
vybavení kuchyně 170 000 
vybavení kanceláře 42 000 
bezpečnostní systém 15 000 
Celkem 621 500 
 

tabulka 6: Výdaje na prvotní zásoby (v Kč) 

Coca Cola - nealkoholické nápoje 12 000 
Budějovický Budvar - pivo 20 000 
Café Corsini - káva, čaje, čokoláda 7 000 
Bikos - alkoholické nápoje 14 000 
Bikos - suroviny na přípravu pokrmů 10 000 
Libuše Axmanová - zmrzlina 8 000 
Celkem 71 000 
 

Prvotní výdaje na zásoby jsou poměrně vysoké, protože se musí zazálohovat vratné 

obaly jako je sklo, přepravky a sudy. Dodávky zboží se budou objednávat pravidelně, a to od 

fy Budějovický Budvar a Bikos dvakrát týdně, od fy Coca Cola a Caffé Corsini jednou týdně 

a zmrzlina jednou za 14 dní. Ve velikosti objednávek nebudou velké rozdíly, akorát od 

prvotních výdajů budou cenově poměrně nižší, z důvodu koloběhu vratných obalů.   

 
tabulka 7: Provozní výdaje (v Kč) 

nájem + energie, voda, plyn (za měsíc březen) 26 000 
propagace (místní tisk, letáky, reklama v MHD) 10 000 
malování, údržba 10 000 
komunální odpad - za rok 2009 2 000 
internet PV FREE - na rok 2009 2 000 
telefon - únor, březen 5 000 
Celkem 55 000 

 

                                                 
7 Konkrétní výčet vybavení jednotlivých místností spolu s cenami pořízení je uveden v příloze č. 3 
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Celkové výdaje před zahájením provozování kavárny činí 758 550 Kč. K dispozici 

máme finanční prostředky ze základního kapitálu společnosti, tj. 250 000 Kč a finanční 

podporu od fy Budějovický Budvar ve výši 200 000 Kč. Chybějící kapitál (cca 310 000 Kč) 

pokryjeme střednědobým úvěrem od ČSOB ve výši 350 000 Kč se splatností na 36 měsíců 

a roční úrokovou sazbou 6,8 %. Anuitní splátky tak budou činit měsíčně 11 073 Kč. 

 

3.4.2 Plán nákladů 

Celkové měsíční náklady jsou vyčísleny na 419 461 Kč, kde provozní náklady 

představují cca 10 % (tabulka 8). Náklady na pořízení zboží jsme vypočítali z objemu 

dodávek od jednotlivých dodavatelů a počtu objednávek do měsíce. Tvoří cca 70 % 

celkových nákladů (tabulka 9). Mzdové náklady jsou ve výši 20 % a vypočítali jsme je dle 

počtu odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků a příslušné hodinové sazby (tabulka 10). 

 

tabulka 8: Měsíční provozní náklady (v Kč) 

nájemné + energie, voda, plyn 26 000 
telefon 2 500 
splátka úvěru vč. úroku 11 073 
ostatní 3 000 
Celkem 42 573  

 

tabulka 9: Měsíční náklady na pořízení zboží (v Kč) 

Coca Cola - nealkoholické nápoje 36 000 
Budějovický Budvar - pivo 96 000 
Café Corsini - káva, čaj, čokoláda 24 000 
Bikos - alkoholické nápoje 80 000 
Bikos - suroviny na přípravu pokrmů 40 000 
Libuše Axmanová - zmrzlina 16 000 
Celkem 292 000 
 

tabulka 10: Měsíční mzdové náklady (v Kč) 

číšník (2 zaměstnanci: 80 Kč/hod. x 116 hod.) 18 560 
servírka (3 zaměstnanci: 80 Kč/hod. x 124 hod.) 29 760 
cukrář (70 Kč/hod. x 168 hod. 11 760 
uklízečka (50 Kč/hod. x 56 hod.) 2 800 
sociální a zdravotní pojištění (35 %) 22 008 
Celkem 84 888 
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3.4.3 Plán tržeb 

Při stanovení tržeb jsme vycházeli z druhu zboží a k tomu průměrně odpovídající 

marže. U pokrmů, nealkoholických a alkoholických nápojů jsme stanovili 100% marži, 

u kávy a čaje 200% marži, u piva 65% marži a u zmrzliny 50% marži. K těmto procentním 

maržím jsme dospěli po posouzení konkurenčních cen a našich nákladů.  

 

tabulka 11: Měsíční předpokládané tržby (v Kč) 

Coca Cola (100% marže) 72 000 
Budějovický Budvar (65% marže) 158 400 
Café Corsini (200% marže) 72 000 
alkoholické nápoje (100% marže) 160 000 
pokrmy (100% marže) 80 000 
zmrzlina (50% marže) 24 000 
Celkem 566 400 
 

3.4.4 Plán Cash-flow 

 

tabulka 12: CF za jednotlivá čtvrtletí 2009 

Cash flow 2009 
  leden - březen duben - červen červenec - září říjen - prosinec 
počáteční stav 0   41 450   482 267   840 764   
Příjmy 800 000   1 699 200   1 529 280   1 784 160   

vklady společníků 250 000   0   0   0   
dodav. podpora 200 000   0   0   0   
bankovní úvěr 350 000   0   0   0   
tržby 0   1 699 200   1 529 280   1 784 160   

Výdaje 758 550   1 258 383   1 170 783   1 302 183  
počáteční výdaje 758 550   0   0   0   
provozní výdaje 0   127 719   127 719   127 719   
výdaje za zboží 0   876 000   788 400   919 800   
mzdové výdaje 0   254 664   254 664   254 664   
daň 0   0   0   0   

          
čistý finanční tok 41 450   440 817   358 497   481 977   
konečný stav 41 450   482 267   840 764   1 322 741   
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Ve výše uvedené tabulce vidíme průběh peněžních toků v jednotlivých čtvrtletích roku 

2009. V prvním čtvrtletí jsme ještě nepodnikali, proto jsou zde uvedeny pouze peněžní toky 

spojené před zahájením podnikatelské činnosti. Ve druhém čtvrtletí předpokládáme plánované 

měsíční obraty spojené se zbožím, ve třetím čtvrtletím počítáme se snížením obratu o 10 % 

a v posledním čtvrtletí očekáváme 5% nárůst těchto obratů. Za rok 2009 tedy předpokládáme 

přes 1 mil. volných peněžních prostředků.  

V prvním čtvrtletí následujícího roku počítáme z hlediska sezónních výkyvů 5% 

pokles obratu zboží, ovšem celkové náklady se z důvodu zdražení dodávek zboží zvýší 

o 10 %. A proto, že chceme obstát v konkurenčních cenových válkách, tržby (tedy ceny zboží 

pro spotřebitele) zvedneme pouze o 5 %. Dále se zvednou provozní výdaje o jednorázovou 

roční částku cca 15 000 Kč na vymalování a reklamu a mzdové výdaje cca o 30 000 Kč na 

školení zaměstnanců.  

V roce 2011 očekáváme zvýšení mezd, kdy číšníkům bude zvýšena mzda na 

85 Kč/hod. a cukráři na 75 Kč/hod. Náklady na zboží se opět zvýší o 10 %, a ceny zboží 

zvýšíme již o 7 %. Dále počítáme se zvýšením nájemného vč. inkasa o 5 000 Kč 

a jednorázovým výdajem 15 000 Kč na provozní údržby.  

 

tabulka 13: Roční CF v letech 2009 - 2011 

Cash flow 2009 2010 2011 
        
počáteční stav 0   1 322 741   3 098 413   
Příjmy 5 812 640   6 958 224   7 445 299   

vklady společníků 250 000   0   0   
dodav. podpora 200 000   0   0   
bankovní úvěr 350 000   0   0   
tržby 5 012 640   6 958 224   7 445 299   

Výdaje 4 489 899   5 182 552   5 905 346   
počáteční výdaje 758 550   0   0   
provozní výdaje 383 157   529 876   585 876   
výdaje za zboží 2 584 200   3 499 620   3 849 582   
mzdové výdaje 763 992   1 048 656   1 112 688   
daň 0   104 400   357 200   

        
čistý finanční tok 1 322 741   1 775 672   1 539 953   
konečný stav 1 322 741   3 098 413   4 638 366   
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3.4.5 Plán VZZ 

Z plánovaného výkazu zisku a ztrát společnosti Caffé Luto, s.r.o. (viz. tabulka 14) 

jsme zjistili, že již od prvního roku podnikání budeme vykazovat zisk. V roce 2009 nám 

vychází hospodářský výsledek poměrně nízký od dalších let, což mají za následek především 

vstupní náklady v hodnotě necelých 800 tis. Kč a také doba podnikání, která činí v tomto roce 

pouhých 9 měsíců.  

V dalších letech již činí hospodářský výsledek kolem 1,5 mil. Kč.  

 

tabulka 14: Výkaz zisku a ztrát v letech 2009 - 2011 (v Kč) 

  rok 2009 rok 2010 rok 2011 
Celkové tržby 5 012 640   6 958 224   7 445 299   
        
Celkové náklady 4 489 899   5 078 152   5 548 146   
z toho:       

vstupní náklady 758 550   0   0   
provozní náklady 383 157   529 876   585 876   
náklady na pořízení zboží 2 584 200   3 499 620   3 849 582   
mzdové náklady 763 992   1 048 656   1 112 688   

Hospodá řský výsledek p řed zdan ěním 522 741   1 880 072   1 897 153   
daň z příjmů PO8 104 400   357 200   360 430   

Hospodá řský výsledek po zdan ění 418 341   1 522 872   1 536 723   
 

4 Zhodnocení 

Po posouzení okolí podniku jsme se přesvědčili, že v oblasti hostinské činnosti 

zaměřené na maminky s dětmi a mladé lidi existuje v Prostějově (konkrétně ve Vrahovicích) 

tržní mezera. Přímá konkurence se nachází až v centru města, kam maminky s dětmi často 

účelně dojíždějí. Ovšem nepřítomnost dětského koutku a blízká hračkářství maminkám často 

komplikují relaxaci. V blízkosti naší kavárny se žádné hračkářství nenachází a děti se mohou 

zabavit v dětském koutku. Maminky tak budou mít možnost klidného odpočinku. Cílovou 

skupinu zákazníků tvoří 30 % obyvatel Prostějova a ze znalosti místních podmínek si troufám 

posoudit, že ve Vrahovicích se tato cílová skupina zákazníků pohybuje mezi 50 – 60 %. 

Prostějov a celý Olomoucký kraj je charakteristický nízkými příjmy obyvatel. Největší vliv na 

spotřebitele mají tedy ceny. Díky velkému množství dodavatelských firem pro tuto oblast 

                                                 
8 V roce 2009 činí daň z příjmů PO 20 %, od roku 2010 se plánuje snížení na 19 % a proto v dalších dvou letech 

počítám již s touto sníženou daní 
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podnikání, se jednotliví dodavatelé „perou“ o každého zákazníka. Nemohou si tak dovolit 

příliš odlišné ceny a nabízí velké množství odběratelských výhod. Po vyhodnocení různých 

dodavatelských nabídek jsme se nakonec rozhodli spolupracovat s pěti dodavateli, u kterých 

rozhodovala historie firmy, znalost značky, kvalitní zboží, široká podpora prodeje 

a spolehlivý distribuční systém.  

 

Klasický marketingový mix „4P“ je určen spíše pro výrobní podniky a vzhledem 

k tomu, že podnikáme v oblasti služeb, je pro nás daleko vhodnější použití rozšířeného 

marketingového mixu „7P“. První prvek je produkt a v kavárně Caffé Luto, s.r.o. ho 

představuje nabídka chutných a žádaných pokrmů a nápojů. Z nápojů uvedeme hlavně 

italskou kávu Caffé Corsini, čaje Golden Bridge a velký výběr alkoholických, 

nealkoholických a dětských míchaných nápojů. Z pokrmů si mohou zákazníci vybrat 

zmrzlinové poháry, palačinky a jiné sladké pochoutky, domácí dezerty, ovocné a zeleninové 

saláty či chlebíčky. Kromě samotné nabídky zboží produkt dále ovlivňuje kvalita, design, 

značka a obal.  

Dalším prvkem marketingového mixu je cena, kterou se snažíme držet na co nejnižší 

úrovni a zajistit si tak loajalitu stálých zákazníků.  

V rámci distribuční sítě plníme roli prostředníků, kdy prodáváme nakoupené zboží od 

velkoobchodů konečným spotřebitelům.  

Propagaci kavárny zajistíme v prvních měsících reklamou. Cílem reklamy bude 

informovat obyvatele o novém podniku ve svém okolí a vzbudit u nich zájem navštívit toto 

místo. Reklamy budou umístěny na výlepových plochách určených pro tyto účely, dále 

v MHD a v místním tisku. Neustálá propagace bude spočívat hlavně v podpoře prodeje 

a osobním prodeji. Dodavatelé nás budou zásobovat širokou nabídkou podpory prodeje (např. 

dárky, soutěže, propagační materiály) a na firemní náklady budeme pořádat jednou za měsíc 

soutěž pro děti.  

Zaměstnanci musí splňovat přísné požadavky jako např. profesionalitu v oboru, 

komunikativnost, ochotu a vlídnost. Kromě číšníků a servírek budeme zaměstnávat také 

jednoho cukráře a uklízečku.  

Předposledním prvkem marketingového mixu je materiální prostředí. Největší 

pozornost samozřejmě budeme věnovat místnosti určené pro styk se zákazníky spolu 

s výčepem. Zde bude k dispozici zákazníkům moderní posezení od sedacích souprav přes 

klasické stoly až po barové posezení. Děti budou moct využít k posezení či hraní dětský 
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koutek. Zákazníci jistě ocení přítomnost bezdrátového internetového připojení s možností 

zapůjčení notebooku nebo mohou sledovat v televizi vybrané pořady.  

Marketingový mix je zakončen procesy. Kavárna je pro hosty k dispozici téměř 

neustále, od rána do večera po celý týden.  

 

Při vyhodnocení SWOT analýzy společnosti Caffé Luto, s.r.o. jsme zjistili poměrně 

velký počet silných stránek. Tyto silné stránky mohou být ohroženy především nárůstem 

konkurence (relativně snadný vstup na trh) či cenovými válkami, kdy budeme nuceni ze 

strany spotřebitelů či konkurenčních podniků značně snížit ceny. Určité slabé stránky se 

budeme snažit do budoucna zničit a uplatnit tak některé příležitosti. Jedná se hlavně 

o vybudování venkovního posezení, pro které v současnosti není vhodné místo. V případě 

souhlasu majitele objektu by se ovšem dalo zřídit ve dvoře, kde má sklad jiná firma. Tento 

dvůr má cca 500 m2, proto vybudování posezení o velikosti 20 m2 a zabrání této plochy by na 

sklad nemělo mít podstatný vliv. Museli by se ale provést rozsáhlé stavební úpravy, na což by 

bylo potřeba vysokých finančních prostředků.  

 

Počáteční výdaje před zahájením činnosti jsou poměrně vysoké. Téměř 80 % 

finančních prostředků bylo vynaloženo na vybavení provozovny. Celá polovina těchto 

finančních výdajů byla použita pouze na vybavení konzumní místnosti pro zákazníky. 

K těmto účelům také sloužila finanční pomoc na podporu prodeje od fy Budějovický Budvar 

v hodnotě 200 000 Kč, která nám pokryla značnou část těchto výdajů. Spolu se základním 

kapitálem společnosti nám k celkovému financování počátečních výdaje ještě chybí cca 

300 000 Kč. Využijeme nabídky ČSOB a vyřídíme si střednědobý úvěr na 3 roky ve výši 

350 000 Kč. Roční úroková sazba činí 6,8 %, tedy měsíční anuitní splátka se bude pohybovat 

v hodnotě 11 073 Kč.  

Jedním z krátkodobých cílů společnosti byl i kladný hospodářský výsledek. Tento cíl 

se nám podařilo splnit. Ke konci roku 2009 vykazuje společnost Caffé Luto, s.r.o. zisk ve výši 

cca 400 000 Kč. V dalších letech již počítáme se ziskem kolem 1,5 mil. Kč. Stanovené 

dlouhodobé cíle, tj. vybudování zahrádky a otevření pobočky, bychom tak po finanční stránce 

mohli zrealizovat. Ovšem ke splnění cílů bude zapotřebí kromě finančních prostředků pro 

vybudování venkovního posezení hlavně souhlas a ochota spolupráce s majitelem objektu 

a pro otevření pobočky nalezení vhodného místa podnikání s tržní mezerou. 
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Závěr 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit podnikatelský plán malého či středního 

podniku a popsat jednotlivé kroky založení společnosti. Konkrétně jsem zakládala kavárnu 

jako právnickou osobu – s.r.o. V podnikatelském prostředí vyrůstám téměř odmalička a za 

posledních deset let je tomu právě v oblasti hostinské činnosti ovšem pod podnikáním fyzické 

osoby, tedy OSVČ. Díky této životní zkušenost vím, že pokud budu někdy podnikat tak určitě 

ne jako fyzická osoba. Jakékoliv vyskytující problémy ve firmě jsou silně provázány 

s rodinou podnikatele. Jedná se především o nedostatek času, stresové situaci či finanční 

problémy. Myslím, že řešením je právě s.r.o., kdy částečně zmizí finanční problémy (alespoň 

co se týče rodinného zázemí) a s tím spojené stresové a deprimující situace.  

 

Již v úvodu jsem naznačila špatný stav současného rodinného podniku, který je 

zapříčiněn hlavně nezájmem investovat do jakékoliv změny. Proto jsem využila této 

bakalářské práce, abych zanalyzovala současnou situaci v okolí podniku a snažila jsem se 

najít nejvhodnější cílovou skupinu. Tou se staly především maminky s dětmi, které jsou na 

mateřské dovolené a mladí lidé.  

 

V počátečních úvahách při takto značné změně jsem měla stále obavu, kde vzít 

potřebné finanční prostředky k rozjezdu firmy, ovšem po důkladné finanční analýze mohu říct, 

že žádné problémy nevidím. Důležitou roli zde ovšem hrají dodavatelé, kteří nám přispějí 

nemalou pomocí k výbavě a zařízení. Při tak velkém počtu substitučních dodavatelů se každý 

snaží nabídnout to nejlepší pro daného odběratele.  

 

Při celkovém posouzení výsledků podnikatelského záměru lze konstatovat, že daný 

podnik má velké šance na úspěch. Vytýčené cíle jsou tedy realizovatelné. Mohu si již tedy 

klást jen jedinou otázku – jak přesvědčit rodinné příslušníky k této zásadní změně. Doufám, 

že po přečtení mé práce nad tím začnou konečně uvažovat… 
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