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11..  ÚÚvvoodd  

 

 

 Pohostinství je tradiční podnikatelskou činností, a podobně jako 

činnosti řemeslné, hraje nezastupitelnou roli nejčastěji právě v oblasti 

malého a středního podnikání. S ohledem na historii patří mezi první 

činnosti provozované v rámci tzv. sluţeb, které se v současné době stávají 

páteří fungujícího ekonomického prostředí. 

 

 Od nepaměti byl hostinec pro jakoukoliv obec nebo město stejně 

důleţitým místem jako například kostel nebo škola. Bylo to vţdy místo pro 

formální i neformální setkání obyvatel, ať uţ místních nebo projíţdějících. 

Hostince jsou historickými předchůdci nejen současných moderních hotelů, 

ale i tzv. fastfoodových řetězců obvykle nadnárodního rozsahu, které 

v moderním pojetí zahrnujeme pod gastronomické sluţby. 

 

 Přesto si původní hostince dokázaly zachovat svůj ráz a postavení na 

trhu, a právě pohostinství byla počátkem 90.let oborem, který zaţil 

nejbouřlivější rozvoj. Ten byl dán jednak novými moţnostmi danými 

změnou politického systému, dále poptávkou obyvatelstva a také 

skutečností, ţe pro tento obor podnikání nebylo a není vyţadováno 

odborného vzdělání v oblasti gastronomických sluţeb.  

 

 Velká většina těchto zařízení vznikala z nadšení nezkušených 

podnikatelů, často s vidinou nejsnadnějšího způsobu, jak poměrně rychle 

zbohatnout. Tato určitá naivita souvisela právě s neznalostí problematiky, 

a v mnoha případech tato zařízení velice brzy tzv. zkrachovala. Přesto 

stále vznikají nové a nové podniky tohoto typu, které se snaţí najít své 

místo a uplatnění na trhu. 

 

 Podobnou historii a důvod vzniku měla rovněţ restaurace, jejíţ 

podnikatelský plán je tématem mé diplomové práce. 
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 Volba tématu diplomové práce vycházela z mého zájmu o 

podnikání malých firem a moţnosti vyuţití výsledků této práce v praxi. 

  

 Téma diplomové práce jsem si zvolila na základě reálného 

poţadavku mé kamarádky, která se rozhodla pronajmout a dále 

provozovat restauraci. Vzhledem ke skutečnosti, ţe jsme dříve v této 

restauraci společně brigádně pracovaly, a měly jsme proto obě s jejím 

provozem určité zkušenosti, poţádala mě o pomoc při zahájení provozu, 

který se datuje k 1.8. 2009.  

 

     Vzhledem ke skutečnosti, ţe provoz restaurace byl zahájen uţ 

během přípravy a zpracování této diplomové práce, mohu v práci 

vyhodnotit teoretickou a praktickou část na konkrétních situacích a 

výsledcích, které sice jiţ zpětně, v některých ohledech, nepomohou 

konkrétní majitelce, ale mohou být přínosem a poučením pro jiné 

podnikatele rozhodující se pro obdobný typ podnikání. 

 

 Cílem diplomové práce je tedy vytvořit podnikatelský plán pro 

zaloţení malé firmy, která se zabývá gastronomickou činností. Tento 

podnikatelský plán by měl poslouţit majitelce restaurace ke snadnějšímu 

rozhodování, a k moţnosti vyuţití výsledků práce v podnikatelské praxi. 
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22..  TTeeoorreettiicckkáá  aa  mmeettooddoollooggiicckkáá  vvýýcchhooddiisskkaa  

  

   

 V teoretické a metodologické části jsem se zaměřila na popsání 

problematiky malých a středních podnikatelů, vymezení pojmů, které 

s touto problematikou souvisejí, definování funkce podnikatelského plánu 

a vymezení poţadavků na podnikatelský plán. 

 

2.1 Malé a střední podnikání 

 

 V literatuře najdeme mnoho způsobů klasifikace podniků do určitých 

skupin, záleţí na zvoleném kritériu. Pro potřeby této práce jsem zvolila 

klasifikaci podle velikosti a právní formy podniku. 

 

2.1.1  Klasifikace podle velikosti podniku 

 

Od 1. ledna 2005 platí nová definice Evropské unie pro MSP. Tato 

definice je obsaţena v Doporučení Evropské komise (REC 2003/361/EC).  

 

1. Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se povaţuje 

subjekt, pokud: 

 a) zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců,  

 b) jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43  

     mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový  

     ekvivalent 50 mil. EUR, 

 c) splňuje kritéria nezávislosti.1 

2. Za malého podnikatele se povaţuje subjekt, pokud: 

 a) zaměstnává méně neţ 50 zaměstnanců,  

                                                           
1  Nezávislý podnik mimo uvedené výjimky je podle článku 3, odstavce 1, Přílohy I Nařízení komise (ES) č. 

70/2001 podnik, v nichž 25 % a více základního kapitálu nebo hlasovacích práv nevlastní společně jeden nebo 

více podniků nesplňující kritéria zařazení mezi MSP. 
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 b) jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový 

      ekvivalent 10 mil. EUR, 

 c) splňuje kritéria nezávislosti. 

 

3. Za drobného podnikatele se povaţuje subjekt, pokud: 

 a) zaměstnává méně neţ 10 zaměstnanců  

 b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový  

     ekvivalent 2 mil. EUR, 2 

 c) splňuje kritéria nezávislosti. 

 

2.1.2  Přínosy malých a středních firem3 

 

 V České republice mají malé a střední firmy nezastupitelné místo ve 

společnosti, protoţe díky nim byl dlouho udrţován ekonomický, sociální a 

regionální vývoj. Dokáţí pruţně reagovat na místní, regionální potřeby 

spotřebitelů, přispívají k tvorbě domácího produktu, vytvářejí pracovní 

místa v obcích, a tím přispívají nejen k větší samostatnosti a rozvoji obcí, 

ale také spokojenosti místních obyvatel.  

 

 „Mikropodniky, malé a střední podniky jsou motorem evropského 

hospodářství. Jsou základním zdrojem pracovních příležitostí, vytvářejí 

podnikatelského ducha a inovace v EU, a jsou tedy rozhodující pro posílení 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Nová definice malých a středních 

podniků, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2005, představuje 

významný krok směrem k lepšímu podnikatelskému prostředí pro malé a 

střední podniky a zaměřuje se na podporu podnikání, investic a růstu. 

Tato definice byla vypracována po širokých konzultacích s dotčenými 

                                                           
2
 BusinessInfo.cz. Úvodní strana. Podpora podnikání, dotace. Malé a střední podnikání. Uplatňování definice 

malého a středního podniku (MSP). Definice malého a středního podniku. [online], [cit. 2010 -2-4]. Dostupné z: 

<http://www.businessinfo.cz/files/dokumenty/Definice-MSP-010509.pdf> 
3
  GRUBLOVÁ E, E. a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2007. ISBN 80-86122-75-1. Str. 59-61 
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osobami, které prokázaly, že naslouchání malým a středním podnikům je 

klíčem k úspěšnému provedení lisabonských cílů.“4 

 

2.1.3  Klasifikace podle právní formy podniku 

 

 Volba právní formy podniku je dlouhodobě působící rozhodnutí, od 

kterého se odvíjejí legislativní, ekonomické a daňové důsledky. Nelze říci, 

která právní forma je z těchto hledisek nejlepší, protoţe s kaţdou z nich je 

spojena řada různých specifik. Právní forma by měla odráţet právní a 

ekonomické preference zakladatele. 

 

Kritéria pro volbu právní formy podniku:5 

 počet zakladatelů – zda bude podnikatel podnikat sám nebo bude 

mít společníka, 

 minimální velikost základního kapitálu – některé právní formy 

podnikání mají zákonem stanovenou minimální výši základního 

kapitálu, 

 způsob a rozsah ručení za závazky vzniklé podnikatelskou činností - 

ručení můţe být tzv. omezené (podnikatelé ručí jen do výše 

nesplacených vkladů) či neomezené (ručí veškerým svým 

majetkem), 

 administrativní náročnost – obtíţnost zaloţení a výdaje s tím 

spojené 

 míra právní regulace - poţadavky na vedení účetnictví, povinnost 

auditu, zveřejňovací povinnost (povinnost zveřejňovat údaje z účetní 

závěrky v obchodním rejstříku mají subjekty zapsané do obchodního 

rejstříku), povinnost vytvářet rezervní fond a další.) 

 

                                                           
4
 Günter Verheugen. Nová definice malých a středních podniků. [online], [cit. 2010 -2-4]. Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf> 
5
 Podnikatel.cz. Rozjezd. Začínající podnikatel. Kritéria volby. [online], [cit. 2010 -2-4]. Dostupné z: 

<http://www.podnikatel.cz/rozjezd/zacinajici-podnikatel/kriteria-volby/> 
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 Legislativní předpisy, které řeší otázku právní formy, jsou Zákon č. 

455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání a Zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník. 

 

2.2 Podnikatel a podnikání 

 

 První krok, který musí budoucí podnikatel udělat, je rozhodnoutí, 

zda bude podnikat jako fyzická osoba podle Zákona č. 455/1991 Sb., o 

ţivnostenském podnikání nebo zvolí jinou právní formu podnikání podle 

Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.  

Pro účely této práce se budu zabývat pouze podnikatelem fyzickou osobou 

(dále jen FO), která podniká na základě ţivnostenského zákona. 

 

2.2.1  Podnikatel 

 

 FO je přímo objektem právních vztahů, a na svém podnikáni se 

podílí jak svou prací, tak svým kapitálem.  

Pro moţnost podnikání podle ţivnostenského zákona musí podnikatel 

splňovat stanovené podmínky: 

 dosaţení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům,  

 bezúhonnost, 

 splněni daňových povinností vůči státu. 

 

2.2.2  Podnikání – živnost 

 

 Ţivností podle Zákona o ţivnostenském podnikáni „je soustavná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem“6 

                                                           
6
 § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni ve zněni pozdějších předpisů 
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 Oprávnění provozovat ţivnost se dosvědčuje ţivnostenským listem. 

Pro jeho získání musí podnikatel ohlásit ţivnost u místně příslušného 

ţivnostenského úřadu. Předmětem ohlášení jsou skutečnosti podle § 45 

zákona o ţivnostenském podnikání.7 

 

2.2.2.1 Rozdělení živností8 

 

Podle způsobu získání ţivnostenského oprávnění se ţivnosti dělí na: 

 Ţivnosti ohlašovací, které můţou být provozovány na základě 

ohlášení ţivnostenskému úřadu, za předpokladu, ţe jsou splněny 

zákonem stanovené podmínky. 

 Koncesované ţivnosti9 mohou být provozovány pouze na základě 

státního povolení – koncese. Toto oprávnění vzniká aţ dnem 

doručení koncesní listiny. 

 

 Podle podmínek, které musí uchazeč o ţivnostenské oprávnění 

splňovat při ohlášení ţivnosti, zejména podle poţadované odborné 

způsobilosti, se rozlišují tyto druhy ohlašovacích ţivností: 

 Řemeslné ţivnosti, u nichţ je podmínkou pro jejich provozování 

odborná způsobilost získaná vyučením v oboru. 

 Vázané ţivnosti, pro jejichţ provozování je podmínkou odborná 

způsobilost upravená zvláštními předpisy. 

 Volné ţivnosti, u nichţ není jako podmínka pro jejich provozování 

odborná způsobilost stanovena. 

 

 Osoba, která splňuje všeobecné podmínky pro provozování ţivnosti, 

ale nesplňuje podmínky zvláštní (odbornou způsobilost), musí stanovit 

odpovědného zástupce, který tyto zvláštní podmínky splňuje. 

 

                                                           
7
 § 45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 

8 NOVOTNÝ, J. Nauka o podniku 1. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. ISBN 80-210-3090-9. Str.129 
9
 Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin; Výroba tepelné energie a 

rozvod tepelné energie, aj. 
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2.3 Podnikatelský plán10 

 

 Podnikatelský plán je písemný dokument, který se sestavuje při 

zaloţení nebo rozšíření podniku a zahrnuje podstatné vnitřní i vnější 

okolnosti, které souvisejí s podnikatelskou činností. Je důleţitý při jednání 

s investorem, bankou, věřiteli, nebo pokud podnikatel ţádá o dotace.  

 

 Plán je velmi důleţitý pro podnikatele jako zdroj sebehodnocení, 

neboť samotný nápad musí byt podroben kritickému zváţení moţnosti 

realizace a případnému posouzeni řešeni problémů. Výsledkem tohoto 

posuzování také můţe 

být závěr, ţe přestoţe je podnikatelská myšlenka dobrá, její realizaci brání 

některá objektivní fakta a realizace podniku by znamenala pro podnikatele 

ztrátu. 

 

Podnikatelský plán je zaměřen na tři základní oblasti: 

 Marketingový plán (charakteristika zákazníků, odvětví, trţby, 

analýza SWOT, prodejní strategie, atd.). 

 Provozní plán (personální otázky, zajištění výroby, dodavatelsko 

odběratelské vztahy, atd.). 

 Finanční plán (způsob a zdroje financování, odhad cash-flow, 

odhad výkazu zisků a ztrát, atd.). 

 

 Při postupném zpřesňování a zpracování původních vizí a záměrů 

dochází k potvrzení správnosti původních úvah nebo je naopak na základě 

podrobnějších informací lze měnit a upravovat. 

 

 

 

                                                           
10

 SRPOVÁ, J. a kol.: Podnikatelský plán. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1263-1. Str. 11-30 
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2.4. Struktura podnikatelského plánu 

 

 Obsah podnikatelského plánu není závazně stanoven, a pro kaţdý 

podnik je to individuální záleţitost. Kaţdá banka nebo investor mají jiné 

poţadavky, avšak některé části by měl obsahovat bez ohledu na účel jeho 

pouţití.  

 

Struktura podnikatelského plánu11 

1. Titulní strana, obsah 

2. Exekutivní souhrn 

3. Popis podniku 

4. Analýza trhu 

5. Marketingový plán 

6. Organizační plán 

7. Hodnocení rizik 

8. Finanční plán 

9. Přílohy 

 

 Části podnikatelského plánu jsou dále podrobně rozvedeny 

v následujících kapitolách. 

 

2.4.1 Titulní strana, obsah 

 

 Titulní strana, identifikační část, by neměla chybět ţádnému 

podnikatelskému plánu, který vytváří autor nejen pro své potřeby, ale 

hlavně jako podklad pro prezentaci svého záměru druhým osobám.  

 

Tato část podnikatelského plánu by měla obsahovat: 

 název dokumentu, 

 podtitul upřesňující charakter dokumentu, 

 logo podniku, 
                                                           
11

  KORÁB, V.; REZŇÁKOVÁ, M.; PETERKA, J. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN  

978-80-251-1605-0. Str. 36-38 
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 určení místa a čas vzniku, 

 označení autora. 

 

2.4.2  Exekutivní souhrn 

 

 Tato část podnikatelského plánu je zpracována aţ po úplném 

dokončení podnikatelského plánu, je to shrnutí nejdůleţitějších bodů 

plánu, které by nemělo být chápáno jako úvod. Úkolem je zaujmout 

čtenáře a podnítit je ke čtení dalších kapitol.  

 

Měl by být napsán tak, aby obsahoval: 

 zakladatele / manaţera nebo manaţerský tým (zainteresované 

osoby), 

 produkt nebo sluţbu a jejich charakteristiku, která je odlišuje od 

konkurence, 

 trh – trţní příleţitosti, 

 silné stránky zakládaného podniku, 

 strategii, která bude realizována, aby bylo dosaţeno očekávaného 

výsledku, 

 finanční data ve formě jednoduché tabulky (objem obchodů, 

předpokládaný zisk a cash-flow aj.) 

 potřebné finanční zdroje a jak budou spotřebovány. 

 

2.4.3  Popis podniku 

 

 Cílem této části plánu je podrobně popsat podnik, aby případný 

akcionář nebo investor měl představu o velikosti podniku a jeho záběru.  

 

Klíčové body jsou: 

 předmět podnikání – výrobky nebo sluţby 

 umístění a velikost podniku 

 organizační schéma 
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 průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či 

reference 

 

 Předmět podnikání společnosti by měl vystihnout hlavní 

charakteristiku podnikání. Popis výrobku nebo poskytovaných sluţeb, by 

měl být detailní, aby bylo zřejmé, v čem spatřujeme jejich 

konkurenceschopnost a zajímavost pro trh. Součásti by také mělo být, jak 

a kým budeme zajišťovat vedení účetnictví, zda budeme nebo nebudeme 

plátci DPH, a zda hodláme realizovat pojištění např. odpovědnosti za 

škodu způsobenou podnikáním. 

 

 Umístění společnosti má významný vliv na úspěch či neúspěch 

podnikání. Je to zásadní rozhodnutí, jehoţ změna se v budoucnu jen velmi 

těţko realizuje a bývá velice nákladná.  

 

Při rozhodování o umístění bychom měli vzít v potaz např.: 

 ceny pozemků, nájmy, 

 dopravní infrastrukturu, 

 odbytové moţnosti atd. 

 

 V této části by také neměly chybět kontaktní údaje, zda vyuţíváme 

vlastní prostory nebo se jedná o prostory pronajaté. Pokud se jedná o 

prostory pronajaté, je potřeba vysvětlit, jak máme zajištěnou nájemní 

smlouvu pro případ výpovědi. 

 

 Kaţdá společnost přikládá různou váhu různým aspektům, které 

mají vliv na umístění společnosti, záleţí na charakteru podnikatelské 

činnosti. 

 

„Volba stanoviště je jedním z rozhodnutí, nutných při zakládání nebo 

přemístění podniku. Je to přitom rozhodnutí s dlouhodobým dopadem, 



 
 

14 

které lze obtížně (velmi nákladně) revidovat, nebo, v případě velkých 

podniků, nelze revidovat vůbec.“12 

 

 Organizační schéma je důleţité, pokud od počátku podnikání 

zaměstnáváme více pracovníků. Měli bychom vysvětlit celou 

zaměstnaneckou politiku, jaké lidi zaměstnáváme, jakou mají kvalifikaci a 

zkušenosti. V této části je také vhodné prezentovat manaţerský tým, 

který bude podnikatelský plán realizovat a starat se o chod podniku.   

 

2.4.4  Analýza trhu 

 

 Tato část se zabývá analýzou konkurenčního prostředí, analýzou 

trhu a analýzou silných a slabých stránek podniku. V rámci analýzy 

konkurenčního prostředí je potřeba se zaměřit na konkurenci (její silné a 

slabé stránky), která je důleţitá pro nově vznikající podnik, a která můţe 

ovlivnit jeho potencionální trţní úspěšnost. Průzkum a analýza trhu je 

důleţitá, protoţe podporuje předpoklady o objemu trhu, o přednostech a 

slabinách konkurence, o potřebách a chování zákazníků. 

 

SWOT analýza13 

 

Analýza SWOT je zaloţená na zvaţování vnitřních faktorů firmy a faktorů 

prostředí. Rozebírá a hodnotí následující čtyři skupiny poloţek: 

 S = Strengths = Silné stránky 

 W = Weaknesses = Slabiny a nedostatky 

 O = Opportunities = Příleţitosti a další moţnosti 

 T = Threats = Rizika a hrozby 

 

 Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje silné a slabé stránky firmy. 

Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příleţitosti a hrozby pro firmu. Pro 

                                                           
12 NOVOTNÝ, J.: Nauka o podniku 1. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. ISBN 80-210-3090-9. Str.148 
13

 STŘELEC, J. SWOT analýza. [online], [cit. 2010 -2-11]. Dostupné z: 

<http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/> 



 
 

15 

specifikaci jednotlivých silných a slabých stránek bývá vyuţíván 

brainstorming s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se 

SWOT analýza týká. Po brainstormingu se vše roztřídí podle důleţitosti 

k záměru pouţití SWOT. Následně nastupuje kvantifikované hodnocení 

jednotlivých poloţek všemi zúčastněnými. Po vyhodnocení a spočítání 

váhy jednotlivých např. silných stránek celým týmem se seřadí dle 

důleţitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí managementu, jak 

s výsledky analýzy naloţí a co bude realizovat. 

 

 SWOT analýzu je moţné vyuţít jako nástroj pro stanovení a 

optimalizaci strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího 

stavu či procesů. Při této moţnosti je moţné se rozhodovat, pro kterou 

strategii se management rozhodne. Nabízí se tyto moţnosti: 

 MAX-MAX strategie – maximalizací silných stránek – 

maximalizovat příleţitosti 

 MIN-MAX strategie – minimalizací slabých stránek – 

maximalizovat příleţitosti 

 MAX-MIN strategie – maximalizací silných stránek – minimalizovat 

hrozby 

 MIN-MIN strategie – minimalizací slabých stránek – minimalizovat 

hrozby 

 

Analýza spokojenosti zákazníka14 

 

Definování zákazníka 

 

 Základní teze moderního managementu jakosti říká, ţe zákazník je 

kaţdý, komu odevzdáváme výsledky vlastní práce. Kaţdý podnik má tedy 

dvě skupiny zákazníků - interní a externí. Interními zákazníky jsou 

                                                           
14 BLECHARZ, P. Řízení jakosti A. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU, 2007. 164 s. ISBN 978-80-248-1418-6. 
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zaměstnanci firmy, mezi externí zákazníky řadíme zprostředkovatele, 

odběratele a konečné uţivatele výrobků a sluţeb. Je nezbytné, aby si 

podnik uvědomil, kdo je pro něho zákazníkem. Na začátku si musíme 

vyjasnit, u kterých skupin zákazníků budeme měření jejich spokojenosti 

realizovat. Definování zákazníků totiţ bude mít vliv nejenom na náklady 

spojené s měřením spokojenosti, ale i na všechny další aktivity s tímto 

měřením související. Na první pohled se tak z banální etapy definování 

zákazníků stává jedna z klíčových činností uvnitř jakékoliv organizace, bez 

ohledu na to, jaké druhy produktů či sluţeb dodává. 

 

Metoda naslouchání hlasu zákazníka 

 

 Charakteristickým prvkem metod naslouchání hlasu zákazníků je 

fakt, ţe zde pracujeme se vzorkem potenciálních zákazníků, přičemţ není 

podstatné, zda jde o zákazníky vlastní či zákazníky konkurence. Na první 

pohled jednoduchý a srozumitelný proces definování poţadavků zákazníků 

a znaků jejich spokojenosti se můţe někdy v praxi komplikovat tím, ţe 

nedokáţe dobře transformovat mnohdy i laická vyjádření zákazníků do 

jazyka techniků, zkoumání proběhla na nereprezentativním vzorku 

zákazníků a mohly být také pouţity nevhodné metody. K těm vhodným 

metodám naslouchání hlasu zákazníků bezesporu patří následující: 

 diskuse v ohniskových skupinách, 

 přímá interview s jednotlivci,  

 dotazníková metoda, 

 metoda kritických událostí. 

 

 V rámci zpracování diplomové práce jsem zvolila dotazníkovou 

metodu, která je typickou metodou nepřímého styku. Vzorku zákazníků 

byl předloţen předem stanovený dotazník, který byl konstruovaný, tak 

aby umoţnil po zpracování údajů poznání souboru poţadavků zákazníků a 

znaků jejich spokojenosti s produktem či sluţbou. (Příloha č. 1) 
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Okno zákazníka  

 

 Okno zákazníka je grafické znázornění umoţňující 

pozorovatelům přesně určit příleţitosti pro zlepšování kvality sluţeb 

v dané organizaci. Princip je zaloţen na bodovém hodnocení jednotlivých 

prvků sluţby, a získané bodové hodnocení se nám projeví v grafickém 

zobrazení. Jednotlivé sluţby, které jsou ve sledovaném objektu 

poskytovány, můţeme rozdělit na určitý počet prvků. Dotazovaní zákazníci 

mohou jednotlivé atributy hodnotit dle stupně důleţitosti z jejich hlediska. 

Pro hodnocení pouţíváme stupnici v rozmezí od 1 do 4, kde známka 4 je 

brána jako nejlepší.  

 

a) důleţitost  

 4 = extrémně důleţitý  

 3 = důleţitý  

 2 = méně důleţitý  

 1 = nedůleţitý  

 

b) stupeň plnění (zákazníkem vnímaná kvalita)  

 4 = výborné  

 3 = dobré  

 2 = uspokojivé  

 1 = nevyhovující  

 

 Při zjišťování preferencí zákazníků je nutná velikost zkoumaného 

vzorku -  minimálně 30 respondentů. Kaţdý dotazovaný hodnotí jednotlivé 

prvky individuálně, proto pro vyhodnocení pouţijeme aritmetický průměr 

pro kaţdý sledovaný atribut. Získané výsledky graficky zobrazíme v grafu, 

který je rozdělen na 4 kvadranty. 

Kvadrant A představuje důleţité prvky, které nejsou plněny k celkové 

spokojenosti zákazníků. Atributům, které se vyskytují v tomto sektoru, je 
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nutno věnovat zvýšenou pozornost vedoucí k jejich zlepšení. Zákazník to 

chce a nedostává to. 

 

Kvadrant B obsahuje důleţité servisní prvky, které jsou plněny 

odpovídajícím způsobem. Hlavní úlohou je dosaţenou úroveň udrţet i do 

budoucna. Zákazník to chce a dostává to. 

 

Kvadrant C zahrnuje vedlejší servisní prvky, kterým není nutno věnovat 

takovou pozornost. Tyto atributy jsou plněny na průměrné aţ slabé 

úrovni. Zákazník to nechce a ani to nedostává. 

 

Kvadrant D představuje, obdobně jako v předešlém kvadrantu C, vedlejší 

servisní prvky, jejíţ úroveň plnění je poměrně na vysoké úrovni. To 

vypovídá o tom, ţe zde vynakládáme nadměrné úsilí bez zřetelnějšího 

efektu na spokojenost zákazníka.  Zákazník to nechce a přece to dostává. 
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2.4.5  Marketingový plán 

 

 Marketingovým plánem firma naznačuje, jak se hodlá prosadit na 

trhu a odlišit se od konkurence. Můţe být rozpracován do jednotlivých 

částí, které definují fázi ţivotního cyklu podniku. Celý plán obvykle vychází 

z interpretace marketingových nástrojů tzv. marketingového mixu 4P 

(cena, produkt, propagace, distribuce).15  

 

Cena 

Cena musí splňovat poţadavky: 

 musí být tak vysoká, aby se prodejem uhradily vynaloţené investice, 

 musí být tak nízká, aby byla přijata na trhu. 

 To, zda si zákazník vybere právě náš produkt / sluţbu, závisí z velké 

míry na marketingu, a proto je důleţité sladit všechny prvky 

marketingového mixu. 

 

Produkt 

V rámci produktu se podnik rozhoduje o: 

 hloubce a šíři sortimentu, 

 provedení nabízených produktů, 

 poskytnutí nutných informací k produktu, 

 doprovodných a poprodejních sluţbách, 

 načasování uvedení produktu na trh. 

 

Propagace 

Propagace je vyuţívaná cílevědomě, jejím úkolem je informovat, 

přesvědčovat a ovlivňovat kupní a spotřební chování zákazníků. Můţeme ji 

rozdělit do několika kategorií: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 public relations, 

                                                           
15

  GRUBLOVÁ, E. A kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2007.  ISBN 80-86122-75-1. Str. 201- 203 
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 přímý marketing, 

 osobní prodej. 

 

 Na trhu spotřebitelů je to právě propagace, která dokáţe v očích 

zákazníka diferencovat produkt nebo sluţbu od konkurence. Pokud je 

zvolená propagace vhodná, můţe pomoci upevnit postavení na trhu. 

Naopak nevhodná propagace můţe způsobit, ţe zákazníci nedokáţou 

diferencovat produkt / sluţbu, nebo se o ní vůbec nedozví. 

 

Distribuce 

Distribuce se zabývá způsobem, jak se konečný výrobek dostane od 

výrobce k zákazníkovi. Řeší otázku nejvhodnějšího způsobu zajištění 

nabídky.  

 V souvislosti s analýzou trhu můţe firma na základě zjištěných údajů 

stanovit strategii, kterou hodlá uplatňovat na trhu, aby dosáhla 

stanovených cílů.  Samozřejmostí je zohlednění vnitřních, finančních 

a lidských zdrojů, tedy zaměstnanců, kteří mají významný vliv na kvalitu a 

výsledky marketingového plánu. Pro nově vznikající podnik jsou to jediné 

údaje, které tvoří podklad pro tvorbu marketingové strategie. 

 

 Plán by neměl být orientován pouze na současnost a blízkou 

budoucnost, ale měl by zahrnovat i racionální úvahy dalšího rozvoje, 

protoţe úspěšnost podniku je zaloţena na kreativitě jeho vlastníků nebo 

manaţerů. 

 

Marketingových strategií můţeme formulovat celou řadu.  

Nejrozšířenější jsou tyto tři:16 

 Strategie minimálních nákladů – cílem podniku je dosáhnout co 

nejniţších nákladů na výrobu a distribuci a nabízet své produkty za 

                                                           
16  FORET, M. a kol. Marketing. 1. vyd. – pilotní verze. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 

2003. Str. 28 
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niţší ceny neţ konkurence, coţ mu umoţní získat větší podíl na trhu. 

Tato strategie je vhodná pro velmi rozsáhlý trh. 

 Strategie diferenciace produktu – cílem podniku je dosaţení 

dokonalého výkonu v oblasti, která je pro zákazníka důleţitá a je 

oceňována trhem jako celkem. Podnik rozvíjí své silné stránky, které 

mu v určité oblasti umoţňují získat konkurenční výhodu. Strategie 

diferenciace produktu umoţňuje nevstupovat do přímé konfrontace s 

podniky, které zaujímají na trhu vedoucí pozici. 

 Strategie tržní orientace - cílem podniku je zaměřit se na jeden či 

více úzkých trţních segmentů a co nejlépe rozpoznat potřeby a 

zájmy zákazníků těchto segmentů. U této strategie bývá trh 

rozdělen podle hlediska demografického nebo geografického a na 

základě frekvence uţívání produktu či sluţby zákazníky. Příčinou 

specializace podniku na úzký segment trhu (niky) bývá nedostatek 

zdrojů pro obsluhu rozsáhlého trhu, vysoká ziskovost nebo malá 

konkurence v určitém segmentu trhu. 

  

2.4.6  Organizační plán17 

 

 Tato část podnikatelského plánu obsahuje popis formy vlastnictví 

podniku, detailnější informace o podnikateli a jeho týmu, tzn. vedoucí 

pracovníky, jejich vzdělání, praktické zkušenosti, pravomoci, kompetence, 

a základní osobní charakteristiky.  

 

 Kvalifikace a zkušenosti jsou jedním z podstatných předpokladů 

úspěchu projektu. Kvalita a prestiţ pracovníků ovlivňuje příznivě i získání 

kapitálu na financování projektu. Obvykle se přikládá organizační schéma, 

z kterého vyplývá vymezení systému podřízenosti, pravomoci a 

odpovědnosti jednotlivých členů podniku.18 

 

                                                           
17

  KORÁB, V.; REZŇÁKOVÁ, M.; PETERKA, J. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN  

978-80-251-1605-0. Str. 38 
18

 FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční financování. 2. vyd. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-812-1. Str. 52 
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2.4.7  Hodnocení rizik 

 

 Součástí kaţdého podnikatelského plánu by měla být analýza rizik, 

která by měla pomoci podnikateli předejít negativním důsledkům 

rizikových faktorů.  Toto hodnocení můţe probíhat několika způsoby, ale 

obecně by mělo platit, ţe čím je tato analýza provedena pečlivěji, tím je 

podnikatelský plán lepší a jeho uskutečnění reálnější. 

 

Hodnocení rizik probíhá ve čtyřech krocích: 

 Identifikace rizikových faktorů, 

 kvantifikace rizik – pomocí vhodných technik odhadnout 

pravděpodobnost výskytu rizikových faktorů, 

 plánování krizových scénářů – příprava strategií a plánů postupů 

v případě, ţe se rizikový faktor projeví, 

 monitoring a řízení – součást prováděcí fáze plánu. 

 

Tabulka č. 1: Moţné rizikové faktory k úvaze 
 

Trhy – riziko náhlé změny či poruch našich trhů. Mohou nastat? Jak by to 

ovlivnilo naše celkové trţby? 

Produkt – rizika plynoucí z přemrštěné ceny, riziko útlumu poptávky, 

riziko problémů s kvalitou a sluţbami, ţivotní cyklus produktu 

Obchody – rizika neplnění plánovaných obratů, rizika špatných obchodů, 

kapacitní rizika 

Management – riziko špatného nekompetentního řízení, rizika vlivu 

vnitřních politik, neproduktivních konfliktů ve vedení 

Kvalita – rizika nízké kvality produktů, rizika negativních referencí a 

poškození image podniku, rizika ztráty zákazníků 

Cash – flow – rizika chybějících peněţních prostředků, rizika ztráty 

likvidity, příliš konzervativní nebo příliš agresivní finanční řízení 

Zdroj: KORÁB, V.; REZŇÁKOVÁ, M.; PETERKA, J. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2007. 216 s. ISBN  978-80-251-1605-0. 
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2.4.8  Finanční plán19 

 

 Finanční plánování je nedílnou součástí podnikatelského plánu, který 

promítá do peněţních toků. Jedná se o spojovací článek mezi představami 

podnikatele a realitou tzn., ověřuje reálnost podnikatelského záměru a 

přesvědčuje investora.  

 

 Vypracování plánu vyţaduje schopnost modelovat moţné varianty 

budoucího vývoje. Měl by obsahovat přehledně rozpočet projektu, potřebu 

finančních prostředků a zdroje financování. 

 

Tři výstupy finančního plánování: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 cash-flow. 

 

Rozvaha 

Rozvaha podává přehled o majetku podniku, jeho struktuře a finančních 

zdrojích, ze kterých byl majetek pořízen. Je to základní účetní výkaz, který 

se sestavuje při vzniku podniku a také při účetní závěrce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

  KORÁB, V.; REZŇÁKOVÁ, M.; PETERKA, J. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN  

978-80-251-1605-0. Str. 127 
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Tabulka č. 2: Rozvaha ve zkráceném rozsahu 
 

  

AKTIVA CELKEM 

(A+B+C+D)       

PASIVA CELKEM 

(A+B+C)   

A 

Pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál  A   Vlastní kapitál     

B  Stálá aktiva     A.I.   Základní kapitál     

B.I. Dlouhodoý nehmotný majetek A.II.  Kapitálové fondy   

B.II. 

Dlouhodoý hmotný 

majetek  A.III. 

Fondy vytvořené ze 

zisku  

B.III. 

Dlouhodobý finanční 

majetek  A.IV. 

Výsledek hospodaření 

minulých let 

     A.V.  

výsledek hospodaření 

běţného í 

       účetního období   

C Oběžná aktiva     B   Cizí zdroje     

C.I. Zásoby    B.I.  Rezervy    

C.II. Dlohodobé pohledávky  B.II.  Dlouhodobé závazky  

C.III.  Krátkodobé pohledávky  B.III. Krátkodobé závazky   

C.IV.  Finanční majetek   B.IV. 

Bankovní úvěry a 

výpomoci  

D Ostatní aktiva     C   Ostatní pasiva     

Zdroj: KORÁB, V.; REZŇÁKOVÁ, M.; PETERKA, J. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2007. 

 

 Základem pro sestavení rozvahy je tzv. bilanční rovnice vyjadřující 

rovnováhu aktiv a pasiv resp. majetku a kapitálu. 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) poskytuje informace o nákladech, 

výnosech a výsledku hospodaření podniku za určité období. Výkaz zisků a 

ztrát je zákonem předepsané schéma, které slouţí ke zjištění ročního 

přebytku (zisku/ztráty). 
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Zdroje financování 

Zdroje financování se rozdělují na vlastní a cizí, a z časového hlediska na 

dlouhodobé a krátkodobé. Mezi vlastní zdroje řadíme vklady vlastníků, 

zisk a odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku. Mezi cizí 

zdroje řadíme bankovní úvěry, půjčky, leasing, tiché společenství a 

obchodní úvěry. 

 

Plán nákladů 

Plán nákladů zahrnuje všechny náklady, které jsou nutné na zaloţení 

podniku a všechny provozní náklady. 

 

Plán tržeb 

Plán trţeb je odhadem očekávaných trţeb za určité období. Podklady lze 

čerpat z výsledků analýzy trhu a stanovených marketingových cílů.  

 

2.4.9 Přílohy 

 

 V přílohách podnikatelského plánu jsou uvedeny informace, které 

nelze začlenit do textu podnikatelského plánu. Např. výpisy z obchodního 

rejstříku, ţivotopisy klíčových osobností podniku, fotogalerie, výkresy 

výrobků, výsledky průzkumu trhu atd. 
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33..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  ffiirrmmyy 

 

 

3.1 Restaurace HROT 

 

 Restaurace Hrot se nachází ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, asi 18 km 

od Ostravy směrem do Mošnova, avšak mimo hlavní silniční tah. Je 

součástí přízemí velkého dvoupatrového komplexu, v jejím sousedství je 

také večerka. Před tímto komplexem je dostatečně velké parkoviště, takţe 

zákazníci nemusejí mít obavy, ţe by neměli kde zaparkovat.   

 

 Pro zájemce, jedná se hlavně o velké společnosti, je zde moţnost 

ubytování, které v dnešní době vyuţívají hlavně dělníci, kteří zde přijeli za 

prací z jiných částí republiky. V současné době je cena za pronájem 

pokoje na jednu noc 90 Kč. Pokoje jsou vybaveny 2-4 postelemi, šatními 

skříněmi, stolem a ţidlemi, sociální zařízení se nachází na chodbě, tak jako 

kuchyňka se základním vybavením. Kapacita je cca. 40 lidí. Úroveň 

ubytování je v niţším standardu. 

 

 Toto zařízení není vyuţíváno pouze jako restaurace, ale slouţí také 

pro různé akce, jako např. rodinné oslavy, předváděcí akce, třídní srazy, 

trakty nebo jako zastávka zájezdových autobusů, kdy je moţnost předem 

objednat počet míst, jídel a jiných poţadavků. Nájemné za poskytnutí 

salónku je 200 Kč za hodinu nebo 1 dcl alkoholu na osobu. V jiných 

případech, jako např. při oslavách, záleţí na dohodě s majitelkou 

restaurace. K tomuto účelu jsou vyčleněny dva salónky, které jsou 

odděleny od samotné restaurace, aby návštěvníci nebyli rušeni. V letních 

měsících je moţnost posezení venku, před restaurací. 

 

 Návštěvníci restaurace jsou většinou místní lidé. V době oběda jsou 

to zaměstnanci okolních firem, kteří vyuţívají moţnosti obědového menu, 

které se podává od pondělí do pátku v době od 11:00 do 14:30. V sobotu 
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a neděli zde přijíţdějí rodiny z okolních měst a vesnic. Během letní sezóny 

je zastávkou cyklistů.  

 Hosté restaurace mají moţnost vyuţívat terminál Sazky, 

bezplatného internetu prostřednictvím Wifi připojení, a od února tohoto 

roku nově také sázení na zápasy prostřednictvím společnosti Maxi -Tip. 

 

 Samotná restaurace je rozdělena do dvou místností: hlavní, ve které 

je 32 míst k sezení, a vedlejší, ve které je 18 míst k sezení, a zároveň se 

zde nacházejí 4 terminály Sazky (výherní automaty). Obě jsou určeny pro 

kuřáky. V této části restaurace se také umístěny 4 terminály Sazky 

(automaty).  

 

3.2 Historie restaurace 

 

 Její původní majitelé ji začali provozovat jako vedlejší 

podnikatelskou činnost k jinému druhu vlastního podnikání. Ţádný z obou 

majitelů nebyl odborně ani profesně znalý provozu restauračního zařízení, 

nicméně v restauraci figurovali pouze jako majitelé, a na provoz 

restaurace zaměstnali odborníka – kuchaře, který měl zkušenosti i ze 

zahraničních stáţí. 

 

 Restauraci začali provozovat v bývalé správní budově zemědělského 

druţstva, jejíţ přízemní část adaptovali a upravili pro tuto činnost. Nejen 

z důvodu prvního zařízení tohoto typu v místě (původní místní 

pohostinství se svou činností zaměřovalo pouze na klasický výčep piva), 

ale hlavně z důvodu vyhlášené kuchyně, se restaurace velice brzy stala 

vyhlášenou, a hostům v návštěvě nepřekáţela ani skutečnost, ţe se 

nachází mimo hlavní silniční trasu z Ostravy na Nový Jičín, a mnohdy si 

museli na místo u stolu delší dobu počkat. 
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 Přestoţe později ve vesnici vzniklo další podobné zařízení, uměla si 

restaurace udrţet svoji úroveň i kvalitu. Prosperující provozovna přiměla 

jednoho z majitelů k otevření dalšího podobného zařízení, tentokrát u 

hlavního silničního tahu z Frýdku – Místku na Nový Jičín. Pro rozjezd této 

provozovny vyuţil stávajícího kuchaře, v domnění, ţe první zavedená 

restaurace bude stejně fungovat dál jiţ samostatně, coţ se zpočátku, za 

občasného dozoru původního kuchaře, docela úspěšně dařilo. 

 

 Po tomto období ale došlo k rozchodu původních společníků, z nichţ 

jeden se vzdal provozu a majetkového podílu v restauracích, a obě 

provozovny začaly fungovat pouze v reţii jednoho majitele. Došlo také 

k určité úpravě názvu původní restaurace, která byla sloţeninou z příjmení 

obou původních majitelů. 

 

 Bohuţel, odchodem šéfkuchaře do druhé provozovny, v jehoţ 

moţnostech nebylo dlouhodobě vést provoz obou podniků, se úroveň 

původní restaurace nepodařilo udrţet na počáteční úrovni, a během 

několika málo let ztratila nejen svou vyhlášenou pověst, ale i kvalitu. 

Majitel zároveň vedle restaurace otevřel tzv. „večerku“, která sice úspěšně 

zaplnila podnikatelskou mezeru na místním trhu, ale od určité doby 

v podstatě svými trţbami dokrývala propad v obratu restaurace. 

 

 Neprosperující podnik znamenal znatelný úbytek hostů, který se 

částečně přesunul k místní konkurenci, a pro majitele znamenal také 

nadbytek pracovních sil, které v restauraci zaměstnával. Situaci vyřešil 

tím, ţe zaměstnal pouze jednu kuchařku a jednu servírku, a další 

potřebné pracovní síly, které pokrývaly provozní dobu, najímal brigádně.  

 

 V této situaci jsme spolu s kolegyní, (která si nyní restauraci 

pronajímá), vyuţily moţnosti brigády při studiu. Toto nejisté a nepříznivé 

období trvalo v restauraci více neţ rok, a vyvrcholilo tím, ţe majitel, 

zajisté i s ohledem na prosperující druhou provozovnu, zrušil kuchyni, a 
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restaurace zůstala v provozu pouze jako výčep. V této době se nezřídka 

stávalo, ţe podnik během provozní doby nenavštívil ani jeden zákazník, 

přestoţe byla letní sezóna, a restaurace se nachází na celkem 

frekventované cyklistické trase. 

 

 Ačkoliv majitel neměl v záměru provoz kuchyně, na kterou se 

případní návštěvníci ptali, obnovit, snaţily jsme se o to, aby restaurace 

mohla nabízet alespoň studené nebo hotové občerstvení, které bychom 

byly schopny a ochotny připravovat samy. Majitel však ani o tento ţádaný 

způsob občerstvení a rozšíření nabídky opakovaně nejevil ţádný zájem. 

 

 Po určité době se rozhodl restauraci buď prodat, nebo alespoň 

pronajmout. Jeho finanční poţadavky a představy však vysoce 

překračovaly současný potenciál restaurace, takţe případní zájemci o 

pronájem nebyli ochotni jeho návrhy akceptovat. 

 

 Na základě našich zkušeností, iniciativy, zváţení reálné situace i 

potenciálu, a po dohodě s původně zaměstnanou kuchařkou, jsme začaly 

s majitelem vyjednávat o případném pronájmu provozovny. 
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44..  AAnnaallýýzzaa  ssoouuččaassnnéé  ssiittuuaaccee  

  

  

 Malé a střední podniky mají v hospodářství nezastupitelnou úlohu. 

Jejich hlavní schopnost spočívá v rychlé reakci na změnu podmínek. Co se 

týče České republiky, je přínos drobných podniků (do deseti zaměstnanců) 

významnější neţ v jiných zemích.  

 

 4.1 Živnostníci v roce 2010  

 

 Počet drobných podnikatelů v České republice roste, vyplynulo to z 

údajů, které zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Za rok 2009 

přibylo v ČR oproti roku 2008 více neţ šedesát tisíc ţivnostníků.  

 

Graf č. 1: Vývoj počtu ţivnostenských oprávnění pro fyzické osoby 

 

Zdroj: http://www.rzp.cz/statistiky.html, upraveno autorkou 
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 Podle týdeníku Ekonom je právě období krize pro mnoho lidí 

vhodnou příleţitostí, jak zmobilizovat síly a pustit se do něčeho nového, 

na co by jinak neměli pomyšlení. 20 

 

 Další průzkum, který Hospodářská komora ČR pravidelně provádí 

pro Evropskou asociaci řemesel, malých a středních podniků ukázal, ţe se 

v ČR do letošního únoru zvýšil počet malých a středních firem, které 

uvádějí zlepšení své celkové ekonomické situace, avšak sníţil se počet 

podniků, které očekávají svůj další ekonomický vývoj.  

 

„Je pozitivní, že za poslední půlrok narostl počet podniků, které hlásí 

zlepšení svých hospodářských výsledků. Ještě více je podnikatelů, kteří 

prognózují, že negativní dopady krize na zaměstnanost, investice a 

zakázky se už nebudou dále prohlubovat, ale zmírňovat. Na druhou strany 

optimismus podnikatelské sféry se v uplynulých zhruba šest měsících o 

něco snížil a pesimismus vzrostl, což zřejmě souvisí s debatami o možném 

zvyšování některých daní.“ komentoval výsledky průzkumu prezident 

Hospodářské komory České republiky Petr Kuţel.  

 

4.2 Podpora podnikání 

 

 Téma podpory malých a středních podniků se objevuje 

v programových prohlášeních českých vlád uţ od roku 1990. V poslední 

době se však tato podpora zdůrazňuje hlavně ve spojitosti s rozvojovými 

fondy EU.  

  

 EU financuje malé a střední podnikání hlavně ze svých strukturálních 

fondů. Pro rok 2007 – 2013 je zpracována Koncepce rozvoje malého a 

středního podnikání, která nabízí čerpání značného mnoţství finančních 

prostředků, právě z těchto fondů. Pro toto období jsou navrhnuty operační 

                                                           
20

 EKONOM.IHNED.CZ. Úvodní stránka. Nejlepší čas rozjet firmu hned!  [online], 25.3.2010 [cit.4-10-2010]. 

Dostupné z:<http://ekonom.ihned.cz/c1-41746320-nejlepsi-cas-rozjet-firmu-hned> 
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programy. Jedním z nejzajímavějších je program Podnikání a inovace, 

jehoţ hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a 

podnikání a udrţení přitaţlivosti České republiky, regionů a měst pro 

investory, podporu inovací, stimulaci poptávky po výsledcích výzkumu a 

vývoje, komercializaci těchto výsledků, podpory podnikatelského ducha a 

růstu hospodářství zaloţeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění 

nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a 

komunikačních technologií.21 

 

V České republice poskytovaly v dubnu 2010 podporu MSP např. tyto 

instituce: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

 CzechInvest, 

 Asociace malých a středních podnikatelů a ţivnostníků ČR, 

 Hospodářská komora ČR. 

 

4.3 Aktuální stav provozu restaurace HROT 

 

 Majitelka v dobré víře uzavřela smlouvu o pronájmu provozovny 

s původním majitelem za značně nevýhodných podmínek. Výše nájmu, 

přestoţe původní poţadavek majitele byl ještě podstatně vyšší, značně 

překračuje moţnosti restaurace i ceny obvyklé v místě. Fixní náklady 

dosahují téměř 40% celkového obratu firmy. Tato skutečnost neumoţňuje 

majitelce najímat zaměstnance do pracovního poměru, ale personální 

obsazenost provozovny je nucena řešit uzavíráním dohod o provedení 

práce. To vede k větší fluktuaci, která má další vliv na plynulost provozu a 

zavedené kvality kuchyně, vč. hospodárnosti nakládání se surovinami. 

 

                                                           
21

 Inovace.cz. Proměňte nápady na peníze. For Business. věda a výzkum. Další šance pro rozvoj malého a 

středního podnikání s pomocí EU.[online], [cit. 4-10-2010]. Dostupné z: < http://www.inovace.cz/for-

business/veda-vyzkum/clanek/dalsi-sance-pro-rozvoj-maleho-a-stredniho-podnikani-s-pomoci-eu/> 
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 V současné době majitelka řeší nepředvídatelnou překáţku, která 

významně ohroţuje další budoucnost restaurace. Přes řádné plnění 

podmínek Smlouvy o pronájmu ze strany majitelky, uzavřel majitel 

pozemku, (který je pronajímán jako parkoviště související s provozovnou, 

avšak nepatří majiteli budovy), přístup na toto parkoviště, a to z důvodu, 

ţe majitel budovy, ač podle smlouvy inkasuje nájem i za pozemek, tento 

nájem majiteli pozemku za celou dobu neuhradil. Přestoţe spor je výlučně 

mezi majiteli pozemku a budovy, reálně negativně ovlivňuje majitelku 

restaurace a chod restaurace vůbec. Přestoţe se majitelka snaţí zachovat 

normální provoz a dát to případným hostům na vědomí, uzamčená brána 

před objektem navozuje situaci, ţe restaurace je mimo provoz. 

 

 Právní konzultace majitelce sice navrhla moţné kroky, nicméně 

jejich časový a finanční výhled překračuje moţnosti majitelky, zejména 

proto, ţe není přímým účastníkem případného majetkového sporu, ale 

pouze poškozeným. Ačkoliv majitel pozemku sám navštěvuje restauraci a 

zná všechny podrobnosti pronájmu i platební morálky, principielně 

nehodlá ze svého stanoviska ustoupit a odmítl i přímou platbu za 

pronájem parkoviště. 

  

4.4 Analýza spokojenosti zákazníka 

 

 V průběhu týdne od 25.1. do 31.1.2010 jsme oslovili 30 

respondentů, kteří navštívili restauraci Hroch. Zákazníky byli většinou 

místní lidé a dělníci, jeţ jsou ubytováni poblíţ daného gastronomického 

zařízení.  
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Graf č. 2: Rozdělení pohlaví návštěvníků restaurace 
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 Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe restauraci navštěvují spíše 

muţi, a proto můţeme očekávat, ţe návštěvnost ţen se ani v budoucnu 

nezvýší. Z toho důvodu jsme se s nabídkou zaměřili spíše na muţskou 

část. Věk návštěvníků je rovnoměrně rozloţen mezi všechny věkové 

skupiny. 

 

 Z průzkumu také vyplývá, ţe restauraci navštěvují spíše 

zaměstnaní, kteří mají pravidelný příjem, dále jsou nejvíce zastoupeni 

studenti, ti zde chodí většinou kvůli zábavě. (Příloha č. 2) 

 

 Vyplněné dotazníky od respondentů jsem vyhodnotila a výsledky 

graficky znázornila v okně zákazníka (Příloha č. 3) 

 

Vyhodnocení – okno zákazníka 

1. Prostředí restaurace – plnění odpovídajícím způsobem, udrţet 

dosaţenou úroveň. 

2. Otevírací doba – plnění odpovídajícím způsobem, udrţet dosaţenou 

úroveň. 

3. Nabídka menu – plněno průměrným způsobem, nevyţaduje další 

pozornost. 

4. Otázka ceny - plnění odpovídajícím způsobem, udrţet dosaţenou 

úroveň. 

5. Čistota WC - plnění odpovídajícím způsobem, udrţet dosaţenou úroveň. 
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6. Automaty - plněno průměrným způsobem, nevyţaduje další pozornost. 

7. Zábava v restauraci – neadekvátní plnění, nutno zaměřit se na zlepšení.  

 

 Na základě vyhodnocení, které vyplynulo z dotazníků, jsme se 

zaměřili na oblast zábavy v restauraci. Díky kontaktům, které jsme měli 

z minulosti, se nám podařilo získat stolní fotbal, o který měli zájem 

návštěvníci z mladší věkové skupiny, a hrací jukebox. Pronájem těchto 

věcí není placen měsíční fixní částkou, ale pouze 70% procenty z 

peněz vhozených zákazníky. Darem jsme také získali LCD televizor, ke 

kterému jsme pouze dokoupili satelitní přijímač. 
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55..  NNáávvrrhh  ppooddnniikkaatteellsskkééhhoo  pplláánnuu  

  

  

5.1 Titulní strana 

 

NNáázzeevv  ffiirrmmyy::    RRReeessstttaaauuurrraaaccceee  HHHRRROOOTTT   

   

   

SSííddlloo  ffiirrmmyy::  Brušperská 58  

   Stará Ves nad Ondřejnicí 

   739 23 

 

 

MMaajjiitteellkkaa::  Anna Ulčáková 

 

 

FFoorrmmaa  ppooddnniikkáánníí:: podnikání na základě ţivnostenského oprávnění 

 

 

FFiinnaannccoovváánníí:: Firma bude financována z vlastních zdrojů majitelky 
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5.2 Exekutivní souhrn 

 

 Firma bude svou činnost provozovat v hostinské oblasti. Svým 

zákazníkům bude kromě stálého jídelního a nápojového lístku nabízet také 

týdenní obědová menu. Návštěvníci restaurace budou mít moţnost 

vyuţívat doprovodné sluţby zahrnující terminál sazky, bezplatné 

internetové připojení a Maxi-Tip. 

 

 Majitelka se v hostinské oblasti pohybuje jiţ třetím rokem. Zprvu 

jako servírka, provozní a nyní jako majitelka. Méně zkušeností má však 

s vedením účetnictví, coţ bude řešit spoluprací s externí účetní. 

 

 Mezi důvody, které vedly majitelku k rozhodnutí pronajmout si 

restauraci, patří především touha vrátit pronajímané restauraci její 

původní dobré jméno, navázat na tradici a vybudovat podnik s dobrou 

tradicí a věhlasem. Dalším důvodem byla touha po nezávislosti a naději na 

lepší finanční ohodnocení. Majitelka je k podnikání vybavena duševními i 

osobními předpoklady, především odvahou a sebedůvěrou. 

 

 Na základě odhadů byla stanovena roční trţba restaurace v části 

věnované finančnímu plánu. V prvním roce podnikání by trţby měly pokrýt 

veškeré provozní náklady. K financování podnikání vyuţije majitelka pouze 

vlastní zdroje. 

  

5.3 Popis podniku 

 

 Součástí restaurace jsou dva salónky, které se nacházejí v prvním 

podlaţí komplexu, a jsou vyuţívány především pro různé akce, jako např. 

rodinné oslavy, trakty atd., aby hosté nebyli rušeni. V přízemí se nachází 

samotná restaurace, prostory kuchyně a skladovací prostory. Celková 
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kapacita restaurace je 45 míst, v letních měsících pak moţnost posezení 

venku. 

 

 Hlavní náplní firmy je poskytování stravovacích sluţeb. Splňuje 

hygienické a bezpečnostní poţadavky na prodej výrobků a sluţeb, které 

vyplývají z potravinářského zákona. Restaurace také poskytuje 

doprovodné sluţby: Maxi -Tip, internetové připojení prostřednictvím Wifi a 

terminál Sazky.  

 

  Restaurace bude v zimních měsících otevřena od 11 do 21 

hodin a v letních měsících od 11 do 22 hodin, v pátek a sobotu pak do 24 

hodin. Provozní doba restaurace můţe být přizpůsobena podle přání 

zákazníků. 

 

5.3.1 Právní forma  

 

 Podnikatel tento podnik realizuje jako fyzická osoba. Tato právní 

forma byla zvolena pro svou administrativní jednoduchost a proto, ţe u 

této formy není předepsaná výše základního kapitálu. 

 

5.3.2 Umístění 

  

 Sídlo restaurace je součástí přízemí ve velkém dvoupatrovém 

komplexu, který se nachází ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (Příloha č. 4), 

která je vzdálena 18 km od města Ostravy.  Před komplexem je velké 

parkoviště pro zákazníky. V blízkosti se také nachází cyklistická stezka. 

 

 Majitelka je nájemcem restauračních prostor komplexu a prostor pro 

parkování na základě smlouvy o pronájmu, která byla podepsána 1. srpna 

2009. 
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5.4 Analýza trhu 
 

 Analýza konkurence byla provedena ve strategicky blízkém okolí 

restaurace, kdy byly brány v potaz nejen pohostinská zařízení ve Staré Vsi 

nad Ondřejnicí, ale také, podle mého názoru, nejdůleţitější konkurence v 

Brušperku a Petřvaldě. Konkurence je jak v oblasti vyšší, tak v oblasti 

niţší cenové kategorie. V příloze č. 5 uvádím srovnání vybraných 

parametrů potenciálních konkurentů. 

 

Zámecká restaurace  

 

 Mezi místní restaurace patří zejména Zámecká restaurace, která 

vznikla adaptací sklepních prostor staroveského renesančního zámku.  

Budova slouţila v období středověku jako vodní tvrz, v 16. století byla 

přestavěna pánem Jarošem Syrakovským na zámek zdobený figurálními 

sgrafity. Dnes se v objektu nachází obecní úřad s obřadní síní. Otevírací 

doba této restaurace je ve všední den od 15:00 do 22:00 hod., a o 

víkendech od 11:00 do 24:00 hod.. Jednou z nevýhod restaurace je, ţe 

nenabízí zákazníkům obědové menu a ubytování. Výhodou však je 

v letních měsících venkovní posezení, které je v poklidném prostředí 

zámeckého parku. Tato restaurace, díky svému originálnímu prostředí a 

umístění, pro nás představuje konkurenci v pořádání svateb, párty, popř. 

oficiálních obecních slavností, obecních zasedání atd..  

 

Staroveská Myslivna 

 

 Restaurace v mysliveckém stylu, která nabízí velký výběr specialit. 

V letních měsících nám konkuruje zastřešeným venkovním posezením a 

ZOO koutkem, který je přitaţlivý pro rodiny s dětmi. Cenovou politikou 

této restaurace se však necítíme být ohroţeni, protoţe je zaměřena na 

bohatší zákazníky, a také zde není moţnost případného ubytování, tak 

jako v komplexu, kde se nachází naše restaurace. 
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U Mlýna 

 

 Toto pohostinství, které se nachází na cyklistické stezce, která 

prochází Starou Vsí nad Ondřejnicí, nenabízí svým hostům komplexní 

restaurační sluţby. Jedná se však o původní vesnický hostinec s dlouhou 

tradicí, který je díky tomu hojně navštěvován místními „štamgasty“. 

Občerstvení – specializované na tzv. „chuťovky“ -  pro nás představuje 

konkurenci hlavně v letních měsících, protoţe zde je moţnost posezení na 

venkovní terase. Naší výhodou však je moţnost ubytování a také teplého 

stravování. 

 

U Dvou babek 

 

 Taneční klub, který byl v nedávné době zrekonstruován, nabízí 

víkendové akce zaměřené především na mladší zákazníky. Tento klub 

nepovaţujeme za konkurenci, protoţe je zaměřen na jinou činnost neţ 

naše restaurace. Zákazníci zde nemají moţnost ubytování ani stravování, 

v letních měsících je zde však moţnost venkovního posezení, které zaujme 

hlavně projíţdějící cyklisty. 

 

Vinárna Na Roli 

 

 Tato restaurace se nachází v obci Petřvald, která leţí na hlavním 

tahu mezi Ostravou a Novým Jičínem. Nabídku restaurace tvoří hlavně 

domácí kuchyně. Hlavní konkurenční výhoda spočívá ve velké kapacitě 

restaurace, dlouholeté tradici, venkovním posezení a hlídaném parkovišti. 

 

 Kapacita podniku bývá rovněţ vyuţívaná pro pořádání rodinných i 

firemních akcí a setkání, mimo jiné i pro svou polohu mimo rušné město. 
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Restaurace Valaška 

 

 Stylová restaurace Valaška se nachází v severomoravském 

městečku Brušperk. Svým zákazníkům nabízí bohatý jídelní lístek, 

moţnost pořádání svatebních a jiných hostin, a samozřejmostí je také 

nabídka denního menu v pracovních dnech. V letních měsících je zde 

moţnost posezení venku.  

 

 Tato restaurace je pro nás konkurentem hlavně v době oběda, kdy 

podávají dvě denní menu, a v moţnosti pořádání různých oslav. 

 

5.4.1 Potenciální zákazníci 

 

 Mezi zákazníky restaurace patří především místní lidé. V době oběda 

jsou to pak zaměstnanci okolních firem, kteří vyuţívají moţnosti 

obědového menu, které se podává od pondělí do pátku v době od 11:00 

do 14:30. V sobotu a neděli zde přijíţdějí rodiny z okolních měst a vesnic.  

 

Graf č. 3: Průměrná denní návštěvnost zákazníků, kteří přišli do 

restaurace na jídlo 

 

 

 Z provedené analýzy jednoznačně vyplývá, ţe návštěvnost 

restaurace úzce souvisí s ročním obdobím. Jedním z důvodů je její 
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umístění na trase cyklistické stezky mezi Ostravou a Hukvaldami, a 

v současné době také zvýšený počet potenciálních zákazníků – 

zaměstnanců firem, které provádějí rekultivaci povodí řeky Ondřejnice.  

 

5.4.2 Analýza SWOT 

 

 Silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby podniku ve srovnání s 

přímou konkurencí, jsme vyhodnotili pomocí metody brainstorming. Této 

metody se účastnilo celkem pět osob, jednalo se především o 

zaměstnance restaurace. Protoţe cílem této metody bylo vytvořit SWOT 

analýzu restaurace, nejprve jsme si stanovili čtyři základní otázky, na 

které jsme pak postupně hledali odpovědi. 

 

1. V čem je restaurace jiná neţ jsou její konkurenti, tedy jaké má silné 

stránky? 

2. V čem naopak spatřujeme nedostatky restaurace (slabé stránky)? 

3. Které příleţitosti můţe restaurace vyuţít? 

4. Jaká jsou ohroţení, která podle nás budou mít vliv na chod 

restaurace? 

 

 V průběhu brainstormingu jsme jednotlivé nápady zapisovali na 

tabuli a poté se hlasováním dohodli, které jsou důleţité a budou 

zaznamenány do SWOT analýzy. 
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Tabulka č. 3: SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 velmi dobré schopnosti 

    zaměstnanců – kuchařů 

 loajalita zaměstnanců 

 moţnost ubytování nad   

    restaurací 

 existence večerky v budově  

    restaurace 

 

 podnikání v pronajatých  

    prostorech 

 nedostatečné finanční  

    prostředky na zajištění  

    marketingu 

 slabé kapitálové zajištění 

firmy 

 nízká úroveň cash-flow v silné 

závislosti na prodeji 

Příležitosti Hrozby 

 navázání na původní pověst 

podniku 

 zavedení pravidelných 

speciálních menu 

 zatraktivnění podniku 

rodinám s dětmi a firmám 

 silná rostoucí konkurence v 

okolí 

 cenová rivalita konkurentů 

 pokračující hospodářská 

recese 

 zvyšování cen materiálových 

vstupů 

 pokles poptávky obyvatelstva 

po restauračních sluţbách 

 

 

Analýza silných a slabých stránek 

 Za nejdůleţitější silnou stránku povaţuji loajalitu zaměstnanců, 

naopak velmi slabou stránkou je v současné době kapitálové zajištění, 

které souvisí s krátkou dobou podnikání a nedostatečnými osobními zdroji. 

Restaurace začala být provozována bez vstupního úvěru či jiného cizího 

vstupního kapitálu. Provozní úpravy jako malování, výzdoba, nákup 

vybavení, vč. zboţí, bylo provedeno ve vlastní reţii, z osobních a 

rodinných financí. To sice přináší výhodu bezúročné investice, na druhé 
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straně nám tato varianta neumoţnila realizovat naše představy na 

nejvyšší potřebné úrovni. 

 

Analýza příležitostí a hrozeb 

 Za největší riziko povaţuji konkurenční podniky, které jsou jiţ 

zavedené a kapitálově silnější. Druhým nejváţnějším rizikem je, podle 

mého názoru, zvyšování cen materiálových vstupů, bez moţnosti 

dostatečně rychlého promítnutí těchto zvýšených nákladů do ceny 

nabízeného zboţí a sluţeb. Související sníţení zisku můţe mít negativní 

dopad na schopnost zajistit dostatečné mnoţství surovin pro přípravu jídel 

a nákup dalšího zboţí. V důsledku nedostatku finanční hotovosti je 

majitelka nucena dělat menší nákupy, avšak v častějších intervalech, coţ 

se negativně projeví na dalších nákladech (např. čas a cestovní náklady, 

protoţe umístění restaurace na malé vesnici s omezeným zásobováním 

nutí majitelku jezdit nakupovat aţ do Ostravy). Ostatní rizika jsou také 

váţná, avšak mimo moţnosti podniku je ovlivnit. 

 

Stanovení strategie z výsledků analýzy SWOT 

 Na základě provedené analýzy SWOT bude podnik vyuţívat silné 

stránky, zaměstnance a provozní podmínky, a minimalizovat ohroţení 

nabídkou speciálních produktů pro firmy, jejich zaměstnance, cyklisty a 

rodiny s dětmi.  

 

5.5 Marketingový plán 

 

5.5.1 Cena 

 

 Poskytování pohostinských sluţeb není činnost, ve které by bylo 

třeba stanovovat cenu individuálně pro kaţdého zákazníka.  
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 Ceny jsou stanoveny pomocí kalkulací, které jsme převzali od 

minulého majitele restaurace, ke které je přidána poţadovaná marţe. Při 

stanovování cen jednotlivých nápojů a jídel byly brány v potaz také 

cenové strategie nejbliţších, a dle mého názoru nejdůleţitějších, 

konkurentů. V příloze č. 6 jsou uvedeny ceny některých srovnatelných 

produktů naší restaurace a našeho největšího konkurenta. 

 

 Restaurace také nabízí kaţdodenní dvě obědová menu, která mají 

stanovenou cenu  64 Kč a 70 Kč, podle toho, zda se jedná o menu č.1 

nebo menu č.2. 

 

V rámci strategického přístupu bylo navrţeno rozšířit počet obědových 

menu na tři.  

 

5.5.2 Produkt 

 

Produkt restaurace se skládá ze tří sloţek: 

 stálý jídelní lístek (minutky) 

 stálý nápojový lístek 

 obědová menu 

 

Obědová menu 

 Kaţdý všední den připravujeme dvě obědová menu včetně polévky. 

Pokud mají zákazníci zájem, mohou si obědy předem objednávat. 

Přijímáme stravenky Sodexo, Ticket restaurant, le Chegie Dejeuner.  

 

Stálý jídelní lístek 

 Jídelní lístek restaurace tvoří nabídka dvou polévek, specialita 

podniku, hlavní menu z kuřecího masa, které v současnosti obsahuje osm 

jídel. Hlavní jídla z masa vepřového obsahující pět pokrmů.  Dále pak naší 

nabídku tvoří jídla bezmasá a rybí. V jídelním lístku také nechybí dva 

moučníky, výběr ze tří zeleninových salátů, a samozřejmě přílohy. V rámci 
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strategie, kterou jsme zvolili, hodláme jídelní lístek rozšířit zejména o 

nabídku pokrmů z kuřecího a vepřového masa. Další 

 

Stálý nápojový lístek 

 Nápojový lístek obsahuje nápoje nealkoholické značky coca-cola, 

nápoje alkoholické, teplé nápoje a pivo značky Radegast. Jako jedna 

z mála restaurací v okolí nabízíme čepované nealkoholické pivo Birell.  

 

 V současné době probíhá jednání se společností Pilsner Urquell o 

pronájmu zařízení na točenou kofolu, o kterou bychom chtěli rozšířit 

nápojový lístek v letních měsících. Také připravujeme různě orientované 

nápojové akce, kdy naší zákazníci za určitý odběr daného druhu nápoje 

obdrţí malý dárek. 

 

 V rámci navrţené strategie od března letošního roku budeme nabízet 

speciální výběr jídel našim zákazníkům, páteční zvěřinové hody. S cílem 

učinit restauraci atraktivnější pro rodiny s dětmi budou bezplatně o 

víkendech nabízeny k obědu střídavě káva espresso nebo domácí zákusek. 

 

5.5.3 Propagace 

 

 Propagační politika, která byla zvolena pro získání našich 

potenciálních zákazníků, se skládá hlavně z umístění letáků v blízkosti 

restaurace, např. v přilehlých obchodech, a reklamy v místním 

staroveském zpravodaji, který vychází jako čtvrtletní periodikum. 

V souvislosti s propagací restaurace jsme také oslovili pracovníky 

obecního úřadu s ţádostí umístit reklamní leták přímo v budově obecního 

úřadu, kde bude vyvěšen celoročně. 

 

 Tato strategie byla zvolena záměrně, protoţe Stará Ves nad 

Ondřejnicí je oblíbeným místem konání svateb ve staroveském zámečku a 

přilehlém parku, a naše restaurace nabízí také konání svatebních oslav. 
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 Dalším způsobem propagace, který byl zvolen, jsou bezplatné 

internetové stránky, které jsou momentálně v přípravě, a jejich uveřejnění 

se plánuje na konec května letošního roku. Prozatím vyuţíváme alespoň 

moţnost zasílání týdenních menu e:mailovou poštou majitelům okolních 

firem. 

 

 V období plesové sezóny byly zvoleny dárkové poukazy do 

restaurace jako jeden druh propagace. 

 

 Všechny způsoby, které byly zvoleny, jsou bezplatné a vyţádaly si 

minimální náklady spojené s tiskem a doručením. 

 

5.6 Organizační plán 
 

 Majitelka podniká jako fyzická osoba na základě ţivnostenského 

oprávnění. Tato forma byla zvolena pro svou administrativní jednoduchost 

a není zde zákonem předepsaná minimální výše základního kapitálu. 

 

V současnosti jsou v restauraci zaměstnány čtyři osoby. 

 

 Vlastníkem restaurace je Anna Ulčáková, která vystudovala 

soukromou podnikatelkou školu AHOL, obor bankovnictví - pojišťovnictví. 

Majitelka má zkušenosti, dovednosti a znalosti a také osobnostní 

předpoklady pro provoz restaurace. Pro získání ţivnostenského oprávnění 

splňovala všeobecné podmínky, nikoliv však podmínky zvláštní, proto byl 

stanoven odpovědný zástupce – Miroslava Nováková. Majitelka řídí podnik 

samostatně a podílí se i na obsluţné práci. S personálem má uzavřenou 

dohodu o provedení práce. 
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 Miroslava Nováková je vyučena v oboru pohostinství, má 25 letou 

praxi. Jiţ delší dobu má plný invalidní důchod. V restauraci pracuje jako 

kuchařka, zodpovídá za vedení kuchyně a doplňování potřebných surovin. 

  

 Zuzana Vojtovičová pracuje v restauraci jako servírka. V podniku 

není zaměstnána, v současné době je studentkou pátého ročníku VŠB –TU 

Ostrava. Po celou část studií pracovala v pohostinství. Má dobré znalosti 

ohledně provozu, dodavatelů, zákazníků. V nepřítomnosti majitelky 

restaurace jedná s dodavateli a zastupuje ji. 

 

 Ilona Makúchová je nyní v restauraci na tří měsíční zkušební době 

jako druhá kuchařka.  

 

 V případě společenských akcí vyuţívá majitelka externích 

spolupracovnic – brigádnic, kterým platí 50 Kč/ hod. 

 

 Účetnictví podniku povede externí spolupracovnice na základě 

dohody o provedení práce. 

 

5.7 Hodnocení rizik 

 

Hlavní rizika: 

 Neúměrné navýšení nájemného za prostory restaurace – tato 

skutečnost by mohla vést ke krachu firmy.  

 Neprodlouţení nájemní smlouvy za parkoviště – tento problém by 

vedl ke krachu firmu. 

Abychom těmto rizikům předešli, upravila by se nájemní smlouva o 

dodatek „navýšení nájemného jen v rámci inflace“. 
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 Malý počet zákazníků – posílení propagace v měsících 

předpokládaného útlumu např. nabídka nápoje v ceně obědového 

menu nebo polévka zdarma k obědu o víkendu. 

 

 Důleţité pro firmu bude včas zaznamenat problémy, které by měly 

významný vliv na chod firmy. 

 

5.8 Finanční plán 

 

5.8.1 Plán nákladů 

 

Vstupní náklady 

 Vstupní náklady firmy tvoří náklady na zaloţení firmy, tj. poplatky za 

vydání ţivnostenského oprávnění, a další drobné poplatky, např. ověření 

podpisů aj.. Další část tvoří náklady na vybavení kuchyně, suroviny a 

kuchyňské potřeby, dekorace do restauračních prostor, náklady na 

výmalbu a náklady na vybavení baru. 

 

Tabulka č. 4: Vstupní náklady 

Náklady na založení podniku Částka v Kč 

Vydání ţivnostenského listu 1 000 

Ostatní poplatky 250 

Náklady na vybavení kuchyně  

Nádobí a ostatní kuchyňské potřeby 15 450 

Náklady na vybavení restaurace  

Výmalba 3 000 

Dekorace 1 700 

Celkové vstupní náklady 21 400 
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Tabulka č. 5: Vstupní náklady na zásoby 

Zásoby Částka v Kč 

Základní potraviny 4 980 

Alkoholické a nealkoholické nápoje 16 950 

Ostatní suroviny 470 

Celkové náklady na zásoby 22 400 

 

 

 Výše částky celkových vstupních nákladů nebyla uhrazena 

jednorázově. Částku 26 380 Kč hradila majitelka restaurace z vlastních 

naspořených peněz a zbytek, tedy 17 420 Kč, po domluvě s bývalým 

majitelem restaurace, od kterého odkoupila alkoholické a nealkoholické 

nápoje, byl zaplacen s první platbou nájemného.  

 

Fixní náklady na provoz podniku 

 Náklady na provoz podniku vznikají bez ohledu na objem 

prováděných zakázek resp. výši trţeb. Jedná se např. o leasingové 

splátky, nájem, telekomunikační sluţby, atd. 

 

Tabulka č. 6: Fixní náklady na provoz podniku 

 
Náklady na provoz podniku Částka v Kč/ měsíc 

Nájem prostor restaurace 20 000 

Nájem parkoviště 5 000 

Náklady na plynové bomby 300 

Televizní poplatek 135 

Záloha na elektrickou energii 20 000 

Náklady na provoz podniku celkem 

za měsíc 45 435 

Náklady na provoz podniku celkem 

za rok 545 220 
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 Nájem prostor restaurace je včetně ostatního zařízení jako např. 

stoly a ţidle, vybavení kuchyně bez servírovacího vybavení, vybavení 

baru. 

 

Tabulka č. 7: Náklady na zaměstnance podniku 

 

Náklady na zaměstnance Částka v Kč/ měsíc 

Měsíční mzda - 2 servírky (DPP) 17 050 

Měsíční mzda - 2 kuchařky (DPP) 15 500 

Celkové náklady na zaměstnance 

za měsíc 32 550 

Celkové náklady na zaměstnance 
za rok 390 600 

 

Tabulka č. 8: Povinné min. odvody FO jako ţivnostníka 

Povinné min. odvody FO jako 
živnostníka 

Částka v Kč / měsíc 

Povinný min. odvod na zdravotní 

pojištění 1 590 

Povinný min. odvod na sociální 
pojištění 1 720 

Celkové povinné min. odvody za 
měsíc 3 310 

Celkové povinné min. odvody za 
rok 

39 720 

 

 Náklady na provoz a zaměstnance restaurace budou kryty z trţeb 

restaurace. 

 

Provozní náklady podniku 

 Provozní náklady restaurace vznikají v souvislosti s poskytováním 

sluţeb. V této části jsou zahrnuty zejména náklady na provoz kuchyně, 

náklady na provoz baru, televizní poplatky atd. Vývoj těchto nákladů je 

závislý na mnoţství poskytnutých sluţeb v souladu s plánem trţeb. 
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Tabulka č. 9: Provozní náklady na zásoby podniku 

Provozní náklady na zásoby Částka v Kč/ měsíc 

Provozní náklady na zásoby baru   

Nealkoholické nápoje Coca-cola 2 600 

Alkoholické nápoje 2 400 

pivo Radegast 15 800 

ostatní suroviny 500 

Provozní náklady na zásoby 

kuchyně 14 600 

Provozní náklady na zásoby celkem 

za měsíc 35 900 

Provozní náklady na zásoby celkem 

za rok 430 800 

 

 

5.8.2 Plán tržeb 

 

 Plán trţeb je odhadem očekávaných trţeb za určité období. Firmě 

budou vznikat výnosy jako trţby za poskytování hostinských sluţeb a 

výnosy za poskytování doprovodných sluţeb, které zahrnují provoz 

terminálu sazky a výherních automatů. Jejich výše byla stanovena na 

základě odhadů podle informací minulého majitele restaurace. 

 

Tabulka č. 10: Plánované trţby podniku 

Plánované tržby restaurace Částka v Kč 

Trţby z hostinské činnosti 1 470 000 

Trţby z vedlejší činnosti 102 000 

Tržby podniku celkem 1 572 000 

 

 

 Souhrn plánovaných nákladů a trţeb je uveden v následující tabulce, 

která je zároveň zjednodušeným výkazem zisků a ztrát. 
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Tabulka č. 11: Výkaz zisku a ztrát 

Trţby za prodej sluţeb 1 470 000 

Výkonová spotřeba  430 800 

Přidaná hodnota 1 039 200 

Osobní náklady 430 320 

Daně a poplatky 545 220 

Ostatní provozní výnosy 102 000 

Provozní hospodářský výsledek 165 660 

Daň z příjmů z běžné činnosti 24 849 

Hospodářský výsledek za účetní období 141 811 
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66..  DDooppoorruuččeenníí  aa  zzáávvěěrr  

 

 

DDooppoorruuččeenníí    

  

S ohledem na dosavadní zkušenosti s krátkodobého provozu a současnou 

situaci restaurace doporučuji zváţit následující kroky: 

 vyvolat jednání s majiteli pronajímaného parkoviště i budovy a 

snaţit se na základě zákonných a smluvních moţností upravit 

nájemní smlouvu tak, aby nebyly ohroţeny práva a zájmy 

pronajímatele, 

 pokusit se vyjednat výhodnější cenu pronájmu s odvoláním na 

reálnou situaci na trhu, popř. souhlasit se zvyšováním nájmu pouze 

v závislosti na roční inflaci, 

 v případě neúspěchu doporučuji provozovnu uzavřít a zajímat se o 

vhodnější pronájem (např. právě vyhlášené výběrové řízení 

restaurace v objektu vlastněném obcí Stará Ves n.Ondř.), 

 v případě alespoň částečně kladného výsledku a s ohledem na 

reálné moţnosti, zaměstnat alespoň jednoho kuchaře v řádném 

pracovním poměru, a tím stabilizovat kvalitu kuchyně vč. 

odpovědnosti za její hospodárnost, 

 rozšířit nabídku o výjimečné speciální menu, 

 vytíţit kuchaře a nabídku doplnit např. o „domácí“ speciality v rámci 

doplňkového prodeje (domácí nudle, knedlíky, sladké dezerty), 

 nabídnout moţnost přípravy svátečního menu formou cateringu, 

 v zimním období rozšířit nabídku o pečení cukroví, např. i formou 

moţnosti upéct cukroví přímo skupinou zákazníků pod odborným 

dohledem, 
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 zajistit nabídku kvalitní kávy a podle moţností s doplněním dezertu 

zdarma např. o víkendech, 

 v letních měsících podávat nealko nápoje s ovocnou přízdobou 

(nabídka se osvědčila v restauraci, která je nyní předmětem 

výběrového řízení), 

 rozšířit nabídku o „chuťovky k pivu“, které ocení zejména cyklisté 

v nadcházející sezoně (topinky, nakládaný sýr, utopenci, škvarky…) 

a dezerty ke kávě (záviny, domácí moučníky…), 

 vyhlašovat víkendové akce (tématické večery s hudbou nebo se 

zaměřením na sezónní menu – vepřové, rybí, slovenské a jiné 

speciality), 

 u venkovního posezení zřídit „koutek pro děti“, popř. tomuto účelu 

vyhradit vhodné místo i uvnitř nekuřácké části restaurace, 

 rozšířit nabídku o pořádání dětských narozeninových párty, 

mikulášských, vánočních a velikonočních večírků,  

 akce pravidelně propagovat v obecních novinách a místním rozhlasu. 

 

 Reálnost a hospodářský úspěch výše uvedených doporučení budou 

vyhodnoceny po 1. roce dalšího provozu restaurace. 

 

ZZáávvěěrr  

 

 Se zaloţením nového podniku je spojeno mnoho otázek. Na některé 

z nich můţe podnikateli, ještě před započetím podnikání, odpovědět 

kvalitně zpracovaný podnikatelský plán. Na jeho základě můţe podnikatel 

zhodnotit rizika, která by s jeho podnikáním souvisela, a včas jim předejít, 

nebo se do podnikání vůbec nepouštět. 
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 Cílem mé diplomové práce bylo vypracování podnikatelského plánu 

pro zaloţení konkrétního podniku, který bude majitelce slouţit jako nástroj 

efektivního plánování a rozhodování, a k moţnosti vyuţití těchto výsledků 

v praxi. 

 

 V teoretické a metodologické části práce jsou popsána specifika 

malých a středních firem a jejich přínosy pro ekonomiku státu. V druhé 

kapitole této části je popsáno samotné podnikání; protoţe majitelka 

restaurace podniká jako fyzická osoba na základě ţivnostenského 

oprávnění, věnovala jsem se hlavně této problematice. Poslední, třetí 

kapitola se zabývá podnikatelským plánem, jeho strukturou a poţadavky. 

 

 Praktická část mé diplomové práce se zabývá charakteristikou 

restaurace, pro kterou byl podnikatelský plán vytvořen a analýzou 

současné situace.  

 

 Stěţejní část práce tvoří návrh podnikatelského plánu pro zaloţení 

konkrétní malé firmy v oblasti pohostinství. Protoţe se jedná právě o 

malou firmu, domnívám se, ţe vytvořený podnikatelský plán je pro praxi 

dostačující, a pokud bude mít majitelka zájem, mohou být jednotlivé části 

na její ţádost vypracovány podrobněji. 

 

 Jak jsem jiţ uvedla v úvodu diplomové práce, její téma vzniklo na 

základě poţadavku budoucí majitelky restaurace. Byla tedy zpracována na 

základě reálných informací pro konkrétního podnikatele tak, aby 

zpracované výsledky mohly být maximálně vyuţity pro rozhodování 

v budoucí podnikatelské činnosti. Pro vypracování jakéhokoliv plánu, 

zejména podnikatelského, je velice důleţité získat odpovídající informace a 

provést jejich analýzu. Právě v tomto ohledu jsem byla nucena vycházet 

zejména z osobních, často jen kusých informací o chodu podniku, které 

jsme spolu s budoucí majitelkou získaly během brigády u bývalého 

majitele. Jak jsem během zpracovávání diplomové práce zjistila, je velice 
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těţké získat validní informace o skutečném chodu obdobného podniku, a 

to i v případě, ţe je k dispozici kontakt na majitele restaurací, které 

nejsou potenciální konkurencí. S ohledem na formu podniku a 

nesrovnatelné podmínky jsem nemohla vyuţít informací dostupných 

z veřejných zdrojů (např. povinně zveřejňované listiny – př. účetní 

závěrky – majitelů restaurací podnikajících jako spol. s r.o.).  

 

 Avšak vzhledem k tomu, ţe samotný vznik podniku předešel 

konečnému zpracování diplomové práce, mohu její závěr a výsledky nejen 

porovnat s aktuálním stavem provozu restaurace, tzn. určit, nakolik se mé 

předpoklady shodují se skutečností, ale navrhnout majitelce i případná 

doporučení na zlepšení současného stavu. 
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SSeezznnaamm  zzkkrraatteekk: 

 

aj. – a jiné 

atd. – a tak dále 
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DPP – dohoda a provedení práce 

FO – fyzická osoba 

MSP - malé a střední podnikání 

min. - minimální 

např. – například 

resp. - respektive 

tzn. – to znamená 
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