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1 ÚVOD 

 

"Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu. "  

  Henry Ford 

  

Cestovní ruch je velmi rozmanitý obor a jeho celkový ekonomický přínos i význam 

neustále roste. Jeho prostřednictvím se turisté snaží uspokojovat své různorodé a stále 

náročnější potřeby, a proto je dnes při poskytování služeb kladen vysoký důraz na jejich 

skutečnou kvalitu.   

 

V dnešní době není tak složité založit si restauraci či kavárnu. Důležitější je se poté na 

trhu dlouhodobě udržet, jelikož současný trh čítá obrovskou přímou konkurenci těchto 

podniků a nižší kupní síla zákazníků je stále ještě ovlivněna doznívající hospodářskou krizí. 

Poměr mezi úsporami a výdaji domácností se vlivem ekonomické recese poměrně negativně 

změnil ve prospěch výdajů na základní životní potřeby včetně růstu DPH, což se 

mimochodem odráží i v nižší tendenci návštěvnosti stravovacích středisek. Nejen díky tomu 

panuje dnes obecně strach či rostou obavy rozjet nové podnikání v tomto oboru. Důvodem je 

bezesporu i široká a silná konkurence a neustále se zvyšující nároky zákazníků, které však na 

druhou stranu představují pro podnikatele hybnou sílu a hnací motiv své služby a nabídku 

zlepšovat a provádět příležitostné inovace. 

 

 Jestliže chceme boj s konkurencí vyhrát, musíme při založení podniku myslet také na 

to, jak zúročíme naše dosavadní zkušenosti z oboru, pokud takové vůbec máme. Protože 

právě pozitivní ale i předešlé negativní zkušenosti mohou předurčit naše podnikání k úspěchu. 

Aby naše firma byla dostatečně konkurenceschopná, musí čelit nejen existujícím podnikům, 

ale také potenciálním provozovnám, které teprve hodlají na trh vstupovat.  

Konkurenceschopnost vlastního podniku můžeme významně ovlivnit průběžnou analýzou 

trhu.   

 

Nesmíme zapomínat na to, že spokojenost zákazníků je základ pro úspěšné podnikání. 

Pokud jsou zákazníci spokojeni, rádi a často se k nám budou vracet.  Návštěvnost kaváren 

pomalu stoupá. Významnou roli zde hraje společenský motiv. Zákazníci si mohou v klidu 

posedět, přečíst si noviny a odpočinout si, ale také se zde scházejí s přáteli, které dlouho 
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neviděli nebo si jen tak přijdou vychutnat dobrou kávu po náročném pracovním dni, motivů 

k návštěvě je skutečně mnoho. Kavárenské prostředí také podněcuje ke vzniku mnoha 

výtvarných, literárních i hudebních děl.   

 

Téma mé bakalářské práce je: „Vybavení, provoz a ekonomika moderní kavárny.“ 

Důvod výběru je celkem jednoznačný, neboť právě zde mohu zúročit vlastní zkušenosti 

a znalosti jak ze střední školy hotelové, tak i rozšiřující poznatky z vysoké školy se 

zaměřením na služby cestovního ruchu. Konkrétní představu o tom, jak vypracovat 

bakalářskou práci na toto téma mi pomohla i absolvovaná praxe v tomto oboru.  

 

Metodika zpracování   

Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a část praktickou a při práci 

byla využita:  

 metoda komparace - srovnání,   

 metoda syntézy – spojování více částí do jednoho celku,   

 sběr dat.  

 

Komparace byla využita mimo jiné hlavně při tvorbě cen v konečné cenové kalkulaci 

nabídkového lístku a dále pro finální návrh pořizovacích cen zařízení pro vybavení moderní 

kavárny. Syntézu jsem uplatnila především ve třetí kapitole práce při tvorbě reálného plánu 

podnikání. Sběr dat, jejich třídění, zpracování a vyhodnocení, jsem využila prakticky 

průběžně ve všech jednotlivých částí práce.  

Při vypracování jsem použila primární i sekundární data. Vycházela jsem zejména ze 

studia odborné literatury, webových stránek, osobní návštěvy konkurenčních zařízení 

a z vlastních zkušeností. 

 

Cíl práce  

Hlavní cíl bakalářské práce spočívá v sestavení reálné podnikatelské koncepce 

moderní kavárny včetně dispozičního řešení, zařízení interiéru, skladby nabídky, kalkulace 

a marketingové politiky.  
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2 GASTRONOMICKÁ STŘEDISKA 

 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Gastronomie 

Gastronomii můžeme nazvat vědou, která v sobě obsahuje znalost všeho, co je 

spojováno s lidskou výživou – nápoji i jídlem, jejich přípravou, úpravou, způsobem podávání, 

danými zvyklostmi, ale také způsobem konzumace a stolováním.  

Slovo gastronomie je řeckého původu a kdy slovo „gaster“ znamená žaludek a slovo 

„nomos“ znamená zvyk nebo také mrav. 
[11]

 

 

Gastronomické služby 

 Gastronomické služby chápeme jako jídlo a pití, což nám představuje konkrétní 

hmatatelný výrobek, a způsob servisu jídla a nápojů pro nás představuje nehmatatelnou 

službu. Gastronomická služba je taková služba, která uspokojí naši potřebu.  

Tyto služby jsou nabízeny, poskytovány a spotřebovávány většinou na jednom místě, 

většinou se jedná o restauraci, ale například v případě cateringu se jak příprava, tak nabídka 

i spotřeba gastronomické služby nebo služeb nevyskytuje na jednom konkrétním místě. 
[11] 

 

 

Gastronomická pravidla 

„Gastronomická pravidla jsou souhrnem zásad, pravidel a návodů, vycházejících 

z dané kultury, tradic, zkušeností a poznatků v oblasti zdravé výživy, kulinářského umění, 

technologických postupů a způsobu podávání.“  Jak tvrdí Burešová a Zimáková (2008, s. 77). 

 Lidé mohou gastronomická pravidla chápat také jako určité rady, návody a zásady při 

zdravém životním stylu, který je spojen s kulinářským umem. Gastronomická pravidla jsou 

uplatňována při sestavování jídelních i nápojových lístků tak, aby bylo dosaženo vyrovnaného 

celku pokrmů, které mají správné výživové hodnoty. 
[2] 

 

Stravování  

Formy stravování: 

1. Individuální – jedná se o stravování v domácnostech. 

2. Společné – pokrmy i nápoje jsou chystány hromadně i pro skupiny účastníků o velkém 

počtu. Společná forma stravování se vyznačuje tím, že je organizována mimo 
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domácnost. Při tom rozlišujeme dva druhy společného stravování – veřejné 

a uzavřené. 
[5, 11]

 

 

Veřejné (restaurační)  

Při tomto typu společného stravování není předem známá klientela. Klient si vybírá ze 

širokého sortimentu, jehož obměna je závislá na koncepci podnikatele. Stravu si zákazník 

hradí sám. Veřejné stravování plní 3 funkce: 

o funkce stravovací – základní – spočívá ve výživě a podáváním jídel během dne. 

Pro správný a úspěšný chod podniku je tato funkce nejdůležitější, jelikož je 

důležitá kvalita poskytovaných stravovacích služeb;  

o funkce doplňková – jedná se o funkci, která pro hosta představuje možnost 

občerstvení mezi hlavními jídly a nabídku nápojů; 

o funkce společensko-zábavní – tato funkce v sobě zahrnuje komunikaci, zábavu, 

může se také jednat o různé hry, které se odehrávají v restauračním zařízení. 
[5, 11]

 

     

Veřejné stravování se odehrává v provozovnách, které můžeme rozčlenit do dvou velkých 

skupin:  

 kategorie „restaurace“ – do této kategorie můžeme zařadit provozovny typu -

restaurace, pohostinství, jídelní železniční vozy, motorest, samoobslužná 

restaurace, bistro, bufet, kiosek, občerstvení;  

 kategorie „bary“ – které plní spíše společensko-zábavní funkci. Rozlišujeme denní 

a noční bar. Do denních barů můžeme s jistotou zařadit: gril bar, snack bar, lobby 

bar, pizzerie, aperitiv bar. Do nočních barů řadíme: noční kluby, diskotéky, varieté, 

dancing. Dále sem řadíme provozovny specializované na podávání nápojů, 

například se jedná o vinárny, kavárny, bary, espressa, čajovny, hostince, výčepy, 

pivnice. 
[5, 11] 

 

Uzavřené  

U uzavřeného typu společného stravování známe předem vymezenou skupinu osob. 

Může se jednat o tzv. závodní stravování, které poskytuje stravu zaměstnancům v průběhu 

jejich pracovního procesu, a tím jsou zabezpečeny jejich správné výživové potřeby.  

Pracovník si hradí většinou pouze část stravy, zbytek ceny ze stravy mu doplácí 

zaměstnavatel. Stravování je poskytováno v závodní jídelně. Toto však není nutná podmínka 
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a proto může být stravování realizováno také dovozem jídla z jiných zařízení, popř. jsou 

vydány zaměstnancům stravenky a oni se stravují ve vybraných restauračních provozech. 
[11]

 

Školní stravování zahrnuje stravování pro žáky, studenty i jejich učitele, ale také pro 

ostatní zaměstnance školního zařízení. Škola dále může stravu nabízet např. také důchodcům. 

Strava je poskytována ve školní jídelně popř. menze. Strávníci platí pouze část z ceny jídla, 

ceny se však liší podle toho, jestli stravu hradí žák, student, zaměstnanec či důchodce. 
[11]

 

Stravování v lázních je jako součást daného léčebného procesu, kdy každý pacient má 

individuálně upraven svůj jídelníček podle diety, kterou musí při pobytu dodržet. 
[11]

 

Stravování v nemocnicích je dalším typem uzavřeného stravování. Jedná se o součást 

pobytu pacienta v nemocnici. Strava je dána normami pro dietní stravování. Druh a formu 

stravy určí lékař podle diagnózy pacienta. Pro tento druh stravování je typické, že se zde 

připravuje i přes tisíc porcí denně. 
[11]

 

Stravování v domovech pro staré občany – u této skupiny osob musí být stravování 

uzpůsobeno věkové skupině strávníků. 
[11]

 

 

Menu 

Menu nám vyjadřuje sestavu pokrmů jdoucí po sobě, k nimž mohou být přiřazeny 

nápoje. Jedná se o mezinárodní výraz, kterým můžeme také označit i jídelní lístek. 

Rozlišujeme tři druhy menu – jednoduché, složité a slavnostní. 

Jednoduché menu v sobě zahrnuje 3 chody – polévku, hlavní jídlo a moučník. Jednat 

se může také i o předkrm, hlavní chod, moučník, kdy moučním můžeme nahradit sýrem. 

Složité menu se skládá se ze 4 a více chodů. Základem pro složité menu je menu 

jednoduché, které je doplněno o další chod. Například: předkrm, polévka, hlavní chod, dezert. 

Slavnostní menu může být přichystáno pro mnoho významných událostí, může se 

jednat např. o svatbu či životní jubileum. Dříve se skládalo slavnostní menu až z 6 chodů, 

v dnešní době jejich však méně.
 [2,6]
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Stručná charakteristika jednotlivých druhů pokrmů a nápojů v menu: 

Pokrmy: 

Studený předkrm – je malý, jemný. 

Polévka – je podávána v malém množství, většinou je jedná o vývary. 

Teplý předkrm – jedná se o lehký pokrm navazující na hlavní chod.  

Hlavní chod – bývá masitý s přílohou (brambory, knedlíky, rýže aj.) a zeleninová příloha.  

Sýry – existuje mnoho druhů, ale musíme volit uvážlivě a s ohledem na společnost. 

Moučník – může se jednat o studené i teplé druhy moučníků.  

Dezert – drobný zákusek, který se může nahradit ovocný salát popř. samotné ovoce.  

Káva, čaj – uzavírají menu a jsou řazeny na stranu pokrmů, ale nejedná se o samostatný 

chod. 
[2]

 

 

Nápoje: 

Aperitiv – musíme se řídit pravidlem, že čím dříve po aperitivu následuje jídlo, tím menší 

by aperitiv měl být. Jednat se může o sklenku sektu, sherry, ale někde je i zvykem podávat 

např. slivovici či likér. Chybou není ani podávání vody či jiného nealkoholického nápoje.  

Pivo – je servírováno v množství 0,2 až 0,3 l a lze jej podávat ke všem masitým chodům. 

Víno – jeho správný výběr je velmi složité, jelikož máme k dispozici velké množství druhů 

vína, ale vždy by mělo navazovat na jednotlivé chody. Při řazení vín musíme dodržovat 

tyto pravidla:   

 lehká vína jsou před víny plnými, mladší před vyzrálejšími; 

 méně ušlechtilá se podávají před ušlechtěními víny; 

 červené víno předchází víno bílé. 

Voda – nesmí nikdy v menu chybět, může být jak minerální, tak pramenitá. 

Digestiv – jedná se o závěrečný nápoj, můžeme použít likéry, destiláty, nebo také ledové, 

slámové víno. 
[2] 



11 

 

2.2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH STRAVOVACÍCH 

STŘEDISEK 

 

2.2.1 Kategorie restaurace 

Restaurace – je hostinské zařízení, které zajišťuje obslužným způsobem stravovací služby 

a zákazník si může vybrat ze širokého sortimentu pokrmů základního stravování.   

Pohostinství – jedná se o modifikovaný typ restaurace, který zabezpečuje základní 

a doplňkového stravování.  

Motorest – restaurace, která musí mít dostatečnou kapacitu pro parkování vozidel. Jsou 

budovány hlavně při silnicích a dálnicích.  

Samoobslužná restaurace – je typ hostinského zařízení zajišťující základní i doplňkové 

stravování samoobslužným způsobem.  

Bufet – je hostinské zařízení zabezpečující hlavně občerstvení, případně i stravovací služby 

samoobslužným způsobem. Jídlo i nápoje jsou konzumovány většinou ve stoje. Můžeme se 

setkat také se specializovanými bufety, které se rozlišují podle hlavního předmětu prodeje 

např. mléčný bufet, rybí bufet.  

Bistro – je zařízení zaměřené na rychlé občerstvení. Jídla a nápoje jsou podávány formou 

samoobsluhy.  

Fast-food - zařízení poskytující rychlé občerstvení mezi neznámější poskytovatele rychlého 

občerstvení patří např.  Mc Donald´s, Burger King apod.  

Občerstvení, kiosek - zařízení zabezpečující hlavně nabídku nápojů a jednoduchého 

občerstvení. Obvykle má sezonní charakter, nebo se také může jednat o prodejní okno 

v místech, kde je vysoká frekvence návštěvníků.  

Jídelní a restaurační vozy a jiná veřejná zařízení pro přepravu osob – tyto dopravní 

prostředky poskytují doplňkové stravování. 
[7, 11] 

2.2.2 Kategorie bary  

Bar – odbytové středisko, jehož dominantou je barový pult. V České republice se objevili 

bary a barmanské tradice až po roce 1989. 
[7, 11]
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Druhy barů 

Aperitiv bar – je druh denního baru, který nabízí velké množství různě připravovaných nápojů 

a výrobky studené kuchyně.  

American bar – tento bar nabízí klasické i moderní míchané nápoje a dále svým zákazníkům 

nabízí jednoduché občerstvení.  

Trendy bar – se podobá American baru, ale liší se od sebe tím, že zde najdeme rozšířenou 

nabídku o netradiční nápoje.  

Whisky bar, pivní bar, vinný bar, sekt bar – v každém typu baru dominuje vždy daný nápoj. 

Molecular bar – jedná se o bar, který je velmi oblíben v Japonsku, ale také i v Americe. Do 

nápojů se zapojují i vědecké poznatky z gastronomie.  

Snack bar – je typ baru, kde se nabízí výrobky studené kuchyně a minutková jídla. 

Grill bar – nabízí grilované pokrmy. 

Lobby bar – se nachází v hotelu, kde je jako součást vstupní haly, mívá nepřetržitý provoz.  

Restaurant bar – je součástí restaurace.  

Night, Disco, Dancing – jsou to podniky, které kromě nápojů nabízí i taneční zábavu. 

Centrální bar – slouží zákazníkovi v hotelu.  

Open bar – jedná se o předplacenou službu, kterou může člověk využít například při velkých 

akcích. 

Trolley bar – typ baru na speciálním vozíku s nápojářem.  

Pizzerie – druh denního baru nabízející pizzu. Případně také vaječné, těstovinové a jiné 

moučné speciality a nápoje.  

Vinárna – jedná se o obslužné hostinské zařízení, které je specializované především na 

podávání vína a nápojů, předkrmů případně vhodných teplých pokrmů.  

Kavárna – je místo, kde si člověk může objednat jak teplé nápoje, tak i cukrové výrobky, 

výrobky studené kuchyně, a některé kavárny svým zákazníkům nabízí i teplé pokrmy. Host 
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zůstává v kavárně delší dobu a tomu je také uzpůsoben interiér kavárny, jsou zde křesla, boxy. 

Určitě jste se setkali s mnoha specializovanými kavárnami např. taneční kavárnou, koncertní 

kavárnou, či se také můžeme setkat s kombinací kavárna – cukrárna.  

Espresso – středisko nabízející teplé nápoje, hlavně kávu, dále nabízí i alkoholické 

a nealkoholické nápoje, cukrářské výrobky a výrobky studené kuchyně. Dominantou tohoto 

střediska je vybavení a hlavně přístroj na výrobu kávy.  

Hostinec – zařízení zaměřené na prodej piva.  

Pivnice – zařízení specializované převážně na podávání piva a jídel vhodně doplňující jeho 

konzumaci. 

Výčep piva – zařízení, které je zaměřené na prodej piva a ostatních nápojů, které jsou 

konzumovány na místě nebo jsou ve vlastních nádobách odnášeny. 
[7,11]

 

 

2.3 JÍDELNÍ A NÁPOJOVÝ LÍSTEK 

 

Na jídelním lístku najdeme nabídku jídel, které lze v dané provozovně zakoupit. Při 

sestavování se šéfkuchař musí řídit gastronomickými pravidly. Nabídka pokrmů může být, 

v současné době, nabízena hostu mnoha způsoby. Může se jednat o světelné tabule, stojánky 

na stolech, vitríny, ale pořád je nejčastější nabídka nápojů a pokrmů pomocí jídelního 

a nápojového lístku. Dá se říci, že je to prostředník k ovlivnění zákazníka, který ho podněcuje 

ke koupi – jedná se o marketingový nástroj. 
[3, 6, 11]

 

 

2.3.1 Vnější stránka jídelního a nápojového lístku  

Jídelní a nápojový lístek je vizitka podniku a jeho výraz a vzhled je ovlivňován: 

 jeho velikostí a formátem; 

 druhem papíru; 

 rozmístění částí; 

 názvy jídel a nápojů; 

 celkovým vzhledem. 
[11] 
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Na jídelním a nápojovém lístku jsou zpravidla zveřejněny tyto údaje: 

 název provozovny, adresa, kontakty, provozní doba; 

 druh lístku (denní nabídka, stálá nabídka, polední menu), popř. jeho platnost 

 seřazené pokrmy, jejich krátký popis, obrázky, hmotnost; 

 ceny vč. DPH; 

 označení vegetariánských pokrmů, pokrmů pro děti, dietní pokrmy apod.; 

 jméno šéfkuchaře, vedoucího; 

 přání dobré chuti; 

 další – například zmínka o historii podniku, pozvánka do dalších středisek, 

upoutávka na další akci aj. 
[11] 

 

2.3.2 Druhy jídelních lístků 

Stálý jídelní lístek - je to druh jídelního lístku, který nabízí širší sortiment pokrmů. Hodí 

se do těch středisek, kde nechodí mnoho stálých zákazníků.  

Denní jídelní lístek – je takový lístek, který se denně mění.  

Kombinovaný jídelní lístek - jedná se o kombinaci stálého jídelního lístku a denního 

jídelního lístku.  

Cyklický jídelní lístek – tento jídelní lístek se denně mění, ale po určité době dochází 

k jeho opětovnému použití. 

Večerní jídelní lístek – je uzpůsoben k večernímu provozu střediska.  

Kavárenský jídelní lístek – bývá spojen s nápojovým lístkem a bývá rozšířen o teplá jídla 

a moučníky.  

Barový jídelní lístek – bývá součástí nápojového lístku, ve kterém se nabízí většinou 

studená jídla.  

Dětský jídelní lístek – jedná se o nabídku jídel pro děti. Tento jídelní lístek by měl být 

barevný a s obrázky, aby i nejmenší děti zaujal a aby mu rozuměly. Může být rozdělen pro 

děti do 3 let a nad 3 roky.  
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Jídelní lístek z etážové služby – slouží při nabízení jídel přímo na pokoji v hotelu, někdy 

bývá nahrazen stálým jídelním lístkem. 

Snídaňový jídelní lístek – v dnešní době skoro vymizel díky snídaňovým bufetům. 

Karnet – typ jídelního lístku pro zvláštní příležitost, který se skládá ze sestavy jídel za 

jednu cenu. 
[3] 

 

2.3.3 Řazení sortimentu na jídelním a nápojovém lístku 

Řazení sortimentu na jídelním lístku (není nutno dodržet všechny, protože každá 

provozovna může být zaměřena na něco jiného např. pizzerie): 

 studené předkrmy; 

 polévky; 

 teplé předkrmy; 

 ryby, drůbež, zvěřina; 

 dětské pokrmy; 

 dietní pokrmy; 

 speciality, pokrmy na grilu, pro dvě osoby; 

 hotové pokrmy; 

 pokrmy na objednávku; 

 zeleninové pokrmy; 

 přílohy, saláty, kompoty; 

 studené pokrmy; 

 sýry; 

 teplé moučníky; 

 dezerty, krémy, zmrzliny; 

 ovoce. 
[11]

 

 

Klasické řazení sortimentu v nápojovém lístku: 

 aperitiv; 

 kořeněná vína; 

 míchané nápoje; 

 bílá vína; růžová vína, červená vína 
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 šumivá vína a sekty; 

 likéry; 

 destiláty; 

 nealkoholické nápoje; 

 pivo; 

 teplé nápoje. 
[11] 

 

Z nápojového lístku bychom se u vín měli dozvědět určité údaje např. jaké je víno chuti, 

ze které oblasti pochází, odrůdu, ročník, informace o servírovaném množství a ceně. 

Nápojový lístek může být samostatný, nebo ho můžeme najít jako součást jídelního lístku. 
[11]

 

 

2.4 NÁPOJE 

 

2.4.1 Nealkoholické nápoje 

Voda  

 Pitná voda – je vhodná k přímé konzumaci, ale také je vhodná k přípravě jídel.  

 Přírodní minerální voda – pochází z podzemních pramenů. Díky prosakování se 

filtruje a proto je čistá, tím se zároveň obohacuje o minerální látky a popř. o oxid 

uhličitý. 

 Léčivá voda – díky svému složení má preventivní, zmírňující a léčivé účinky. 
[6]

 

 

Šťávy 

 Ovocné šťávy: 

o z jednoho ovoce – např. jablečná šťáva; 

o z několika druhů ovoce – na láhvi se dozvíme, které ovoce je v něm obsaženo 

a v jakém množství; 

o z koncentrátu – pokud se jedná o šťávu z koncentrátu, musí to být na obalu 

vyznačeno.  

Ovocné šťávy mají vysoký obsah vitamínů. Šťávy v uzavřených lahvích jsou dlouho 

trvanlivé a podáváme je při 8 – 12ºC. Přírodní šťávy s kousky ovoce se servírují při 

pokojové teplotě. 

 Zeleninové šťávy – mají kalné zabarvení, a proto musí být skladovány v temnu 

a chladu. Zeleninová šťáva je většinou 40%. Jsou podávány vychlazené. 
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 Ovocné nektary a mošty – v nektaru je ovocný podíl kolem 20 – 50%. 
 

 Ovocné nápoje - se skládají z ovocné šťávy, vody, cukru, ovocné kyseliny 

a přírodních aromatických látek. Minimální obsah ovocné šťávy je u třešní a hroznů 

30%, rybízu 10% a u pomerančů a citronů 6%. 

 Limonády – obsahují pouze přírodní látky jako ovocné extrakty, ovocné kyseliny, 

cukr, vodu. K limonádám řadíme také nápoje typu cola, hořké limonády (tonic), 

energetické nápoje. Limonády typu light mají energetický obsah snížený až o 40%. 

 Dietetické osvěžující nápoje – je zde cukr nahrazen náhradním sladidlem. Energetická 

hodnota je nízká.  

 Iontové nápoje – jsou obohaceny o minerální látky a o vitamíny, tyto nápoje využívají 

nejvíce sportovci a lidé, kteří při práci vydají ze sebe velkou zátěž. 
[6]

 

 

Mléko a mléčné nápoje 

 Řadíme sem také podmáslí, jogurt, kefír a kyselé mléko. Míchané mléčné nápoje jsou 

míchány s ovocem. 
[6]

 

 

2.4.2 Nápoje s povzbuzujícími účinky 

Káva  

Obsahuje kofein, který povzbuzuje nervový systém, zvyšuje srdeční činnost a zvyšuje 

krevní tlak. Existují také kávovinové náhražky, které jsou kávě podobné. Jako výchozí 

surovina je cikorka, fíky a ječný slad. 
[6]

 

 

Čaj  

Čaj se získává ze zelených keřů čajovníku. Čím je mladší výhonek, tím je čaj 

aromatičtější. Mícháním různých druhů čaje získáme čajové směsi, např. Anglická směs
1
, 

Cejlonská směs
2
, Východofríská směs

3
. Výrobky podobné čaji bývají zhotoveny spařením 

různých usušených rostlinných lístků. Např. mátový čaj, lipový čaj aj. 
[6]

 

 

Kakao  

Kakao je výrobek ze semen kakaovníku pravého (tzv. kakaových bobů).
 [6] 

                                                 
1
 Označována jako pánský čaj. Doporučuje se pít s mlékem. Má těžké aroma. 

2
 Má kořenité aroma a vyznačuje se zlatavou barvou. 

3
 Má plné aroma, Frísové jej upřednostňují s mlékem a kandovaným cukrem. 
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2.4.3 Alkoholické nápoje 

Pivo  

Slabý alkoholický nápoj, který je vyráběn ze sladu, vody a pivovarských kvasnic. 

Barva piva je ovlivněna druhem sladu. Pivo můžeme rozlišit od lehkých piv přes výčepní piva 

až po ležáky a piva speciální. 
[6]

 

 

Víno 

Jedná se o alkoholický nápoj, který se získává kvašením moštu z vinných hroznů nebo 

z vylisované hroznové šťávy. Rozlišujeme vína bílá, červená, růžová vína, šumivá vína, 

ledová a slámová.  

Nápoje, které obsahují víno, známe hned několik. Například: 

Bowle – skládá se z vína, šumivého vína, ovocného vína nebo minerálky, bowle získává 

svůj název podle toho, které ovoce obsahuje – broskvová bowle, ananasová bowle aj.   

Vinný střik – se skládá ze stejného podílu perlivé vody a vína.  

Svařené víno – jedná se o směs červeného vína s hřebíčkem, skořicí, citronem a cukrem. 

Tento nápoj je podáván horký.  

Vermut – jedná se o víno aromatizované pelyňkem. Vermut je používán jako základ pro 

míchané nápoje.   

Absint – jedná se o hořký nápoj. 
[6]

 

 

Lihoviny 

Obsahují minimálně 15% alkoholu. Koncentrovaný alkohol se získává destilací. 

Rozlišujeme 4 skupiny lihovin: 

1. Brandy, pálenka, vínovice – jedná se o lihoviny, o jehož názvu rozhodují použité 

suroviny. V dnešní době musí být pálenka resp. vínovice připravována pouze 

z vína.  

2. Ovocné pálenky – ovocné pálenky jsou z bobulového ovoce, které obsahuje malé 

množství cukru, nakládají se do alkoholu, poté se tekutina destiluje. 

3. Aromatizované lihoviny – alkohol je získáván z brambor nebo obilí, přidává se do 

něj koření např. kmín nebo anýz. 

4. Likéry – se skládají z alkoholu, cukru, škrobového sirupu, vody a látek, které 

doplňují chuť likéru. 
[6]
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2.4.4 Podávání nápojů 

Jedno z hlavních pravidel při podávání nápojů je, že nápoje jsou podávány o správné 

teplotě ve správné skleničce, popř. jiném inventáři, to, že sklenička musí být perfektně čistá 

a neměla by osahovat jiný kaz př. naprasklá, o tom by nemělo být pochyb.  

Nápoje v láhvích jsou skládány na tác tak, že těžší láhve si číšník dává blíže k tělu 

a poté vás obslouží zprava. Sklenice jsou zakládány na stůl 1 cm nad špičku nože. Sklenice 

a láhev stojí na stole tak, aby host viděl jejich nápis.  

Pokud je podáván k nápoji led, měl by být servírován zvlášť. Pokud se jedná o víno, 

nebo jiné nápoje v originálním obalu, otevírají se až před hostem po prezentaci nápoje. 
[2]

 

 

Teploty nápojů 

 Nealkoholické nápoje a vody by měly mít teplotu kolem 10ºC.  

 Perlivé nápoje chladíme na teplotu 6 – 8ºC. 

 Destiláty a likéry většinou podáváme nechlazené. 

 Pivo by se mělo podávat při teplotě 6 – 8ºC. 

 Teplota při podávání vín je odlišná, záleží na druhu vína. 
[2]

 

 

Aperitiv 

U aperitivu známe více způsobu jak jej hostu nabídnout, a to:  

 vizuální nabídkou, kdy je použit vozík; 

 u baru; 

 z nabídkového listu; 

 z podnosů – s tímto způsobem nabízení aperitivů se můžeme setkat během 

společenských akcí. 
[2]

 

 

Pivo 

U piva se zaměřujeme na použití vhodných sklenic, jeho pěny, způsob čepování, ale 

také celkové úrovni podávání piva. Pivo při servisu podáváme zprava nad nůž, pokud host 

nebude konzumovat žádné pokrmy, pokládáme pivo před něj, do středu na pivní tácek. 
[2]
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Víno 

Při podávání vína rozlišujeme inventář podle druhu vína, barvy, původu, ale také 

podle příležitosti, při kterém se podává. Ke kvalitnímu servisu musíme také dodržet správnou 

teplotu vína. Např. bílé víno mladé by mělo mít teplotu 8ºC, růžové víno 12ºC, červené 

střední – zralé 18ºC. 
[2]

 

 

Teplé nápoje 

Káva je servírována ve správném inventáři, který volíme podle druhu objednané kávy. 

Šálek je umístěn na podšálek s rozetkou, vedle šálku k oušku pokládáme lžičku, vlevo 

pokládáme balený cukr. Káva je servírována z pravé strany. Ve speciálních kavárnách 

připravuje kávu mistr svého oboru – barista.  

Čaj je servírován v konvičce, která je podkládána podšálkem. Hostu je čaj podáván 

spolu s šálkem a podšálkem. Zvlášť je hostu přinesen citron, cukr a hostem vybraný čaj.  

Mléko, kakao a čokoláda se servírují ve vysokém šálku. Je podložen podšálkem. 
[2]

 

 

2.5 SYSTÉMY A ZPŮSOBY OBSLUHY – SERVISU  

 

2.5.1 Systémy obsluhy 

Systém obsluhy chápeme jako dělbu práce obsluhujících. Systémy obsluhy dělíme: 

 francouzský, 

 vrchního číšníka, 

 rajonový neboli také obvodový, 

 bezrajonový, 

 mezinárodní. 
[8]

 

 

Francouzský systém obsluhy 

Francouzský způsob je většinou zaveden v provozovnách se složitou obsluhou. 

V České republice jsou to provozovny první a výběrové skupiny, které nabízí mezinárodní 

speciality. Podstatou je přísná dělba kolektivní práce obsluhujících.  
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Kolektiv u francouzského systému obsluhy tvoří: 

 Vedoucí střediska má dokonalé vystupování a ovládá alespoň dva jazyky. Jeho 

pracovní náplní je uvádět a vítat hosty, poté jim předloží jídelní a nápojové lístky, 

a měl by být schopen doporučit zákazníkovi různé speciality. Organizuje práci číšníků 

a mimo jiné vyřizuje také přání a stížnosti hostů. 

 Úsekový číšník, poté co si host vybere, přebere jejich objednávku, kterou předá svému 

pomocníkovi, který objednané pokrmy přinese na stůl nebo keridon
4
. Úsekový číšník 

spolu s pomocníkem poté pokrmy buď předkládají na talíře hostům, nebo pokrm dále 

mohou před hostem dohotovit.  

 Pomocník, jak již bylo řečeno, přináší objednané pokrmy. Pomocník odpovídá hlavně 

za rychlost při vyřizování objednávek. Dalším úkolem pomocníka je včasné odnesení 

použitého inventáře. 

 Nápojář je odpovědný za objednávku nápojů, které poté hostům naservíruje. Jeho 

povinností je znát charakteristiku všech nabízených nápojů. Pokud nabízí aperitivy 

nebo digestivy používá nápojář k nabídce vozík. 

 Kráječ je číšník, který u stolu hosta vykosťuje a porcuje maso. 

 Předkrmář nabízí z vozíku studené předkrmy. Některé předkrmy jsou připravovány na 

přání hostů např. saláty. 

 Pokladní se specializuje na vedení a vystavování konečných účtů dle stolů popřípadě 

hostů. Na správném účtu nesmí chybět datum, číslo stolu, název pokrmu a nápoje, 

jejich počet, celková suma a podpis, teprve takový účet může být hostu předložen na 

tácku. 
[8] 

 

Systém vrchního číšníka 

Tento systém je nejvíce používaný systém v České republice a je používán při 

jednoduché obsluze. Vrchní číšník stojí v čele kolektivu a spolupracuje s ostatními členy. 

Počet členů v kolektivu odpovídá velikosti střediska. 
[8]

 

 

Charakteristika jednotlivých funkcí: 

 Vrchní číšník dodržuje všechny pravidla obsluhy a je také odpovědný za dodržování 

zásad, za celkové pracovní výsledky, ale také za pracovní vztahy na pracovišti.  

 

                                                 
4
 Keridon – pomocný odkládací popř. servírovací stolek. 
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Kontroluje činnost svých podřízených a jeho hlavními povinnostmi jsou: 

o vítá, uvádí a usazuje hosty, poté jim předloží jídelní a nápojové lístky, příjme od 

hosta objednávku, 

o vyřizuje přání a stížností, 

o mluvit alespoň dvěma cizími jazyky, 

o spolupráce s kuchyní, 

o správné účtování a zúčtování tržeb,  

o musí být dobrým příkladem ostatním členům kolektivu,  

o neustálé odborné zdokonalování. 

 Jídlonoš zastupuje vrchního číšníka v jeho nepřítomnosti, pokud je přítomen, je mu 

podřízen. Na post jídlonoše musí být vždy přijat pouze zkušený a kvalifikovaný 

pracovník, jelikož jeho výsledky poté ovlivní celkový výsledek kolektivu. Jeho 

hlavními povinnostmi jsou: 

o znát sortiment pokrmů a příloh na jídelním lístku a jejich charakteristiku 

o dodržování všech pravidel už od objednání, bonování, až do přejímky a servisu 

pokrmu 

o udržování pořádku a čistoty na pracovišti  

 Polévkář bývá první obsluhující, který přijde do kontaktu s hostem. I on má své hlavní 

povinnosti, které musí dodržovat: 

o příprava svého pracoviště před otevřením podniku, 

o jeho znalostí musí obsahovat veškerý sortiment polévek, jejich správný servis 

a samozřejmě jejich charakteristiku,  

o dalším jeho úkolem je dbát na to, aby host měl dostatek pečiva a jeho dochucovací 

prostředky byly vždy na stole řádně založeny a hlavně doplněny,  

o samozřejmostí je udržování čistoty a pořádku na pracovišti. 

 Nápojář přebírá od hosta objednávku a poté mu nápoj naservíruje. Mezi jeho hlavní 

povinnosti patří:  

o příprava inventáře  

o musí mít znalost charakteristiky a znát správné teploty podávaných nápojů, 

o po konzumaci odnáší použitý inventář, 

o řídí se pokyny nejen vrchního číšníka, ale také svých starších spolupracovníků. 
[8]
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Rajonový neboli obvodový systém obsluhy 

Při rajonovém systému obsluhy je předem stanoven úsek, o který se stará určený 

číšník. Tento číšník musí být velmi zkušený, jelikož musí ovládat veškeré práce spojené 

s obsluhou. V České republice je tento systém obsluhy používán hlavně v zahradních 

restauracích. Při rajonovém systému jsou hlavními povinnostmi obsluhy:  

o přípravné práce a její organizace, 

o dodržování společenských a gastronomických pravidel, 

o zabezpečení odborného servisu pokrmů a nápojů, přičemž musí ovládat alespoň 

dva cizí jazyky, 

o na svém úseku je zodpovědný za čistotu a pořádek,  

o musí správně zúčtovat s hosty, aj. 

 

Výhodou rajonového systému je, že práce stává velmi produktivní. Nevýhodou je 

výrazné pracovní zatížení obsluhy. 
[8]

 

  

2.5.2 Způsoby obsluhy – servisu  

Při pojmu způsob obsluhy bychom si měli představit určitou technickou záležitost při 

servisu pokrmů, která je ovlivňována jak národními zvyklostmi, tak také skupinou 

odbytového střediska a s ním také souvisí vybavení, počet a druh hostů, příležitost 

a odbornost obsluhy. Podle těchto kritérií rozeznáváme následující způsoby obsluhy: 

 francouzský, 

 anglický, 

 ruský, 

 mezinárodní, 

 restaurační,  

 kavárenský, 

 slavnostní. 
[8]

 

 

Francouzský způsob obsluhy 

Podstatou tohoto způsobu obsluhy je to, že veškeré chody menu se připravují na mísy 

a hosté si poté hlavní chod i přílohy buď překládají sami, nebo jim s tím pomohou 

obsluhující. Na míse s pokrmem musí být vždy alespoň o dvě porce více než je celkový počet 

hostů a to proto, aby i poslední host si mohl vybrat. Opakované nabídce pokrmů říkáme 
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odborně reservis popřípadě dále používáme německý výraz nachservis
5
. Při překládání 

pokrmů je dodržováno toto pořadí:  

 jako první je překládána ozdoba, může se jednat například o hlávkový salát, rajčata 

či papriku,   

 maso, je pokládáno na spodní část talíře, 

 příloha nám zaplní horní část talíře, 

 pokud máme šťávu, tak šťávou podléváme, ale pokud máme omáčku, tak ji 

přeléváme, výjimkou je však maso plněné. 
[8]

 

 

Anglický způsob obsluhy  

Anglický způsob obsluhy je používán při složité obsluze na celém světě. U tohoto 

způsobu obsluhy obsluhující překládá pokrmy i přílohy na talíř na keridonu, který je postaven 

těsně u stolu hosta tak, aby host mohl pozorovat číšníka při práci. U anglického způsobu 

obsluhy je výhodné připravovat některé pokrmy přímo před hostem, může se jednat například 

o přípravu koktejlu, tranšírování ryb, flambování palačinek aj.  

Aby hosté mohli zhodnotit dojem výrobku, číšník ji prezentuje všem hostům přes 

keridon. Pořadí překládání je zachováno jak u francouzského servisu, výjimkou může být 

jedině to, že ozdoba je překládána až na konec, a to z estetických důvodů. 
[8] 

 

Ruský způsob obsluhy 

Ruský způsob servisu charakterizuje typickou ruskou pohostinnost, bohatost 

a štědrost. Podle počtu hostů se prostře tabule a mimo výzdobu se předem na stůl zakládají 

i studené předkrmy, zákusky, pečivo, dochucovací prostředky i nápoje. Teplé masité pokrmy 

jsou prezentovány v míse a hosté si je, poté co je číšník založí na stůl, překládají sami. 

Obsluha poté mísy buď doplní, nebo zcela vymění.  

Nevýhodou tohoto servisu je to, že studené předkrmy na stole pomalu teplají a teplé 

jídla pomalu chladnou. Výhodou je, že při ruském způsobu obsluhy není potřeba velké 

množství kvalifikovaných pracovníků. 
[8]

 

 

 

 

                                                 
5
 Nachservis – dodatečné doložení pokrmu. 
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Mezinárodní způsob obsluhy 

V mezinárodním způsobu obsluhy jsou patrny prvky více druhů obsluhy. V praxi 

známe několik druhů mezinárodního způsobu obsluhy:   

a) při ekonomickém servisu odpadá překládání a některé chody z menu bývají 

podávány na inventáři, z něhož se přímo konzumuje,   

b) u komerčního servisu se mísí anglický servis s ekonomickým, ale některé chody 

se nabízí z bufetového stolu,  

c) diplomatický servis je kombinací francouzského a anglického servisu.  

Mezinárodní servis je používán při obsluze většího počtu hostů například v hotelových 

jídelnách, spočívá tedy v kombinaci jak ruského, francouzského tak i anglického způsobu 

servisu. 
[8]

 

 

Restaurační způsob obsluhy 

 Restaurační způsob je používán ve střediscích s veřejným stravováním. Restaurační 

způsob dělíme podle způsobu servisu na jednoduchou a složitou obsluhu. Každá obsluha se 

pak dále dělí na základní a vyšší formu. 
[8]

 

 

Jednoduchá obsluha  

 Při základní formě jednoduché obsluhy jsou pokrmy upraveny na talíř již v kuchyni.  

 Vyšší forma bývá již náročnější jak pro obsluhu, tak i pro hosty. Přílohy jsou 

podávány zvlášť, pokrmy jsou již na talířích. Pokud se jedná o pokrmy připravované 

na objednávku, pokrmy jsou podávány na mísách. Obsluha založí před hosta nahřátý 

talíř a host si pokrm překládá sám překládacím příborem. 
[8]

 

 

Složitá obsluha 

Se složitou obsluhou se můžeme setkat ve střediscích první a výběrové třídy.  

 Základní forma složité obsluhy je specifická v tom, že pokrmy jsou překládány hostu 

z keridonu nebo vozíku. Na talíř se překládají pouze asi dvě třetiny pokrmu. Zbytek se 

udržuje teplý, dokud jej ve vhodné chvíli obsluha nenabídne hostu zleva.  

 Při vyšší formě složité obsluhy se pokrmy dohotovují podle přání hosta u jeho stolu. 

Může se jednat o dochucení, míchání, flambování aj. Při této formě obsluhy vystupuje 

do popředí velká náročnost na obsluhu, která musí s hostem navázat nejen kontakt, ale 

musí také ovládat co nejvíce cizích jazyků. 
[8]
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Kavárenský způsob obsluhy 

Kavárenský způsob obsluhy se odlišuje od restauračního hlavně při podávání nápojů, 

v kavárnách se totiž setkáváme s neprostřenými stolky. Nápoje jsou na stůl podávány 

s táckem. Pro každého hosta se zakládá tácek, výjimkou je pouze když si host objedná 

lahvové víno, poté obsluha donese pouze jeden velký tácek s lahví i skleničkami.   

Pokud si host v kavárně objedná pokrm, tak je podáván dle pravidel základní formy 

jednoduché obsluhy. Než obsluha naservíruje pokrm, prostře stolek buď ubrouskem 

popřípadě jiným prostíráním – ubrusem, naperonem
6
. Poté ještě před hosta založí obsluha 

příbor a dochucovací prostředky. 
[8]

 

 

2.6 SPOLEČENSKO – GASTRONOMICKÉ AKCE  

 

Banketní činnost 

Pod banketním obchodem (činností) si lze představit přípravu a zajištění 

společenských gastronomických akcí, které jsou předem domluveny a objednány pro určité 

zákazníky, dle jejich přání a požadavků. S touto činností se můžeme setkat jak v restauračním 

zařízení, tak v hotelových podnicích. 
[11]

 

 

Catering a cateringová činnost 

Slovo catering lze odvodit od anglického výrazu „to carter,“ které nám vyjadřuje 

nakupování potravin, zásobu jídlem, obsluhu. V České republice říkáme, že catering je 

obchodní činnost zajišťující občerstvení mimo odbytové prostory. Může to tak být např. 

v přírodě, ve firmě, ale také v domácnostech. Jedná se o moderní trend v gastronomii. 

Cateringová činnost nabízí tyto služby: 

 zajištění banketů, recepcí, gala večerů, koktejlů a jiných akcí dle přání klienta; 

 zajištění akce na různých místech, od firmy, přes zahradu až např. na zámku; 

 zajištění akce i pro velký počet lidí 

 zajištění doplňkových služeb – např. obsluha v kostýmech, různá technické 

služby, květinové aranžmá, ohňostroj apod. 
[2, 11] 

 

                                                 
6
 Naperon – menší ubrus nebo větší ubrousek, krycí dečka.  
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2.6.1 Typy akcí 

Mají vymezenou dobu konání a jejich charakter je ovlivněn různými zvyklostmi. 

Součástí akcí je také doprovodný program – hudba, tanec. 
[2] 

 

Banket 

Při banketu je používán klasický způsob slavnostního stolování, hosté jsou usazeni dle 

zasedacího pořádku, který předem sestavil pořadatel akce. Hosté jsou obsluhováni vysoce 

kvalifikovanými pracovníky, každý z nich má na starost 8 – 10 hostů. Předem je již také 

známé dohodnuté menu. 
[2]

 

Recepce 

Recepcí se rozumí přijetí hostů, kteří jsou pohoštěni. Její součástí může být také 

kulturní program, nebo přípitky a proslovy. V případě recepce není potřeba tolik personálu, 

jelikož, konzumace je ve stoje a při nabídkových stolech. Hosté se obsluhují sami, nebo jsou 

částečně obslouženi personálem. 
[2]

 

Gala recepce – raut 

Rauty mívají společenské zaměření, jsou pořádané jako večerní akce s kulturním 

programem, tancem. Raut volíme tehdy, když chceme dopřát hostům uvolněnější program 

např. po několikatýdenním pobytu na konferenci. 
[2]

 

Cocktail party 

Cocktail party je neformální, nenáročná na inventář, prostory i servis. Důvodem proč 

jsou cocktail párty pořádány je seznámení a navázání kontaktů mezi hosty. Nabídka nápojů 

a občerstvení je skrz obsluhu, která je hostům nabízí. 
[2] 

Číše vína 

Číše vína je krátké společenské setkání, které trvá kolem 30 minut. Velmi se podobá 

cocktail párty, až na to, že zde se nabízí především různé druhy vína. 
[2]
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Zahradní párty 

Zahradní párty se většinou koná v odpoledních až večerních hodinách v přírodě 

pomocí nabídkových stolů. Nesmíme nezapomenout na to, že počasí je nepředvídatelné a 

proměnlivé, a proto vždy musí být, v případě nepříznivého počasí, vymyšleny náhradní 

prostory pro konání. 
[2]

 

 

2.7 GASTRONOMIE DNES  

 

Současná gastronomie 

Současným jevem je propojenost technologií a gastronomií různých kultur. Například 

evropskou kuchyni ovlivnila mimo jiné i kultura asijská. Díky tomu však lidé objevili nové 

chutě i gastronomické zážitky. Různé gastronomie se od sebe, někdy méně někdy více, liší. 

Například v Evropě jsme zvyklí sedět u stolu se známými či příbuznými, ale v jiné kultuře se 

sedí na zemi, v jiných musí jíst ženy i muži zvlášť. Gastronomie se také odlišuje podle 

používaných příborů, v Evropě – nůž, lžíce, vidlička, ale například v asijských zemích se 

používají tyčinky, v některých zemích konzumují své pokrmy pouze rukama. 

V současnosti převládá lehká a čerstvá strava, která má vliv na prodloužení lidského 

života. V dnešní době, díky cateringovým službám, si můžeme zrealizovat hostinu například 

na hradě, v parku, na plavidlech, kostele nebo přímo ve firmě. 
[2]

 

 

Česká gastronomie 

Česká gastronomie až do války měla velmi vysokou úroveň. Bohužel po válce nebylo 

lidem dovoleno cestovat a tak i gastronomie tím byla velmi poznamenána.  

Po roce 1989 začaly vznikat gastronomické koncepty a začaly se používat nové 

technologie, skladování. Nejen českou gastronomii příznivě ovlivnil začátek používání 

mobilních telefonů a rozvoj internetu. Do budoucna však může gastronomii ovlivnit například 

politické aspekty, zvyšující se nároky na volný čas, efektivnost využití energetických 

i lidských zdrojů, nároky na standardizaci, nové technologie, využití konveniencí a polotovarů 

a podobně. 
[2] 
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3 VYBAVENÍ, PROVOZ A EKONOMIKA MODERNÍ 

KAVÁRNY  

 

3.1 Malý podnik, malý marketing? 

 

Podstata a význam marketingu se neliší podle velikosti podniku, a ani není brán ohled 

na formu vlastnictví. Marketing je zde chápán jako koncepce k řízení firmy. Jediným 

rozdílem mezi marketingem velké a malé firmy je spíše jen v obsahu marketingu. 
[9] 

 

Výhody malých firem z hlediska marketingu 

 Orientace na zákazníka, kdy malé firmy záměrně uspokojují daný segment 

zákazníků. Tato výhoda může být také jednou z konkurenčních výhod oproti jiným 

firmám. Hlavní je aby uměla firma této výhody náležitě využít a realizovat nejen 

krátkodobě, ale také dlouhodobě.  

 Užší kontakt se svými zákazníky – tento kontakt se poté stává zdrojem informací 

o tom, co zákazník potřebuje a požaduje. 

 Minimální počet mezičlánků – malé firmy mají buď velmi málo mezičlánků, nebo 

také vůbec žádné. Čím více je organizační struktura plošší, tím se rychleji řeší 

problémy zákazníka. 

 Velká flexibilita je velmi důležitá v měnícím se marketingovém prostředí. 

Předpokladem ale musí být nejen sledování marketingového prostředí firmy, ale také 

předvídání změn a přiměřená a rychlá reakce na tyto změny. 

 Mezi další výhody patří také zanícenost podnikatele, který se snaží přiměřeně rychle 

rozvíjet svou firmu.  

Důležité je aby malá firma uměla těchto výhod využít, ale také musí tyto výhody 

udržovat na vysoké úrovni, protože konkurence nikdy nespí. 
[9]

 

 

Z hlediska marketingu můžeme u malých firem najít také nevýhody, např:  

 hlavním problémem je nejčastěji nedostatek finančních zdrojů, proto musí být 

všechny prostředky vynaložené do podnikání účinně vynaloženy; 

 nedostatek personálních zdrojů; 

 nedostatek znalostí z teorie a praxe podnikatele.  
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Je nutno říci, že co je dobré pro jednu firmu, nemusí být přínosem pro firmu druhou. 

Bylo by vhodné uskutečňovat již zmíněné výhody a nevýhody se snažit eliminovat. 
[9] 

 

3.1.1 Marketingový plán 

Východiskem pro realizaci činnosti firmy je marketingový plán, který je bohužel 

pořád u malých firem zcela podceňován. Mezi důvody, proč malé firmy nemají vytvořený 

marketingový plán, lze zařadit: 

 malé nebo žádné personální a finanční zdroje; 

 nedostatek času, který majiteli ubírá řešení provozních problému a tím pádem mu již 

nezbývá čas na marketingové plánování; 

 nedostatečné zkušenosti; aj. 
[9]

 

 

Marketingový plán je důležitý, jelikož i v malých podnicích řeší mnoho úkolů, např: 

 nám marketingový plán identifikuje silné a slabé stránky našeho podniku, zdroje 

konkurenčních výhod a tím vlastně působí na rizika, které se snaží eliminovat; 

 nám může ověřit i to, zdali jsme správně vstoupili do podnikání, ale také jestli a jak 

rozšiřujeme další podnikatelské aktivity; 

 nám upřesňuje představu o cílech, které má firma jak dnes, tak do budoucna; 

 marketingový plán lze také použít, když žádáme o cizí kapitál, pomáhá nám přesvědčit 

i ostatní účastníky podnikání o jeho reálnosti. 
[9]

 

 

3.1.2 Marketingová strategie 

Rozlišujeme mnoho strategií, které lze využít v malé firmě, může se jednat o: 

1. Strategii koncentrace na vybraný tržní segment – jedná se o nejvhodnější typ 

marketingové strategie. Malé firmy se zaměřují na určitý segment a tím vyplňují mezery 

na trhu a uspokojují určité skupiny zákazníků. Jako jediný problém je nalezení této určité 

skupiny zákazníků.  

2. Strategii diferenciace – můžeme také nazvat jako strategii konkurování kvalitou, kdy je 

kvalita zkoumána zákazníkem. Kvalitou tedy je celkový užitek zákazníka, který získá 

spotřebou produktu.  

3. Strategii diverzifikace – u které jsou firmy nuceny podnikat i ve více trzích naráz, tyto 

trhy se většinou od sebe liší. Tím firmy zvyšují svou šanci na udržení se na trhu a přežití. 

Diverzifikací snižuje firma riziko při rostoucí konkurenci.  
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4. Strategii kooperace - po přijetí této strategie se alespoň částečně eliminují bariéry 

podniku – např. limitovaných lidských a finančních zdrojů, ale také např. vysoké náklady 

na marketingovou činnost. Dále se může jednat o marketingovou symbiózu, kdy se 

podnikatelské subjekty přesvědčí o tom, že jejich zapojení se do určité sítě má pro ně 

určité výhody, které by jinak pro ně nebyly dostupné. 
[9]

 

Jako metodu zpracování marketingové strategie je vhodné pro malou firmu využít 

SWOT analýzu. Portfoliové analýzy nejsou vhodné, jelikož má firma většinou jen jeden 

produkt, který nabízí nebo pouze jednu produktovou řadu. 
[9] 

 

3.1.3 Malá firma a průzkum trhu 

Průzkum trhu je součástí marketingového systému a je důležitý pro nasazení 

marketingových nástrojů. Jelikož trh je strašně velký a někdy i neznámý, tak pro toho kdo 

není informován o jeho posledním vývoji, bude rychle předstižen svou konkurencí. Pokud si 

podnikatel udělá průzkum trhu, tak ten mu pomůže zodpovědět základní otázky: 

 co/jaké služby nabízet; 

 kolik toho vyrobit, jakou má mít produkt kvalitu; 

 na jaké tržní segmenty se zaměřit; 

 za jaké ceny službu/produkt nabízet; 

 jaká je jeho konkurence a její charakteristika. 
[9]

 

 

Při výzkumu trhu je vhodné dodržet určité obecné zásady. 

1. Majitel – manažer musí definovat nejen cíl, ale hlavně problém výzkumu. 

2. Poté se plán zpracuje a sbírají se údaje jak z primárních tak sekundárních zdrojů. 

Musíme zvolit: 

 výběr metody výzkumu – pozorování, anketa, experiment;  

 kontaktní metody – osobní, telefonicky;  

 zkoumaný vzorek – zvolit si počet respondentů, jaké otázky jim klást a jak je 

správně vybrat, příprava nástrojů průzkumu – př. dotazník. 
[9]

 

 

3.1.4 Marketingový mix 

„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, 

aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.“  Jak tvrdí Beránek 
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a Kotek (2007, s. 149). Hlavní rozdělení mixu je do čtyř skupin, které jsou také známé pod 

zkratkou 4P. Jedná se o product, price, place a promotion. 
[1]

 

 

Product / Produkt  

Může se jednat také o službu nejen o produkt. Host, který navštíví kavárnu, očekává, 

že budou jeho potřeby uspokojeny. Služba, kterou budeme nabízet, by se měla lišit od 

ostatních a tím, že se specializujeme se na určitý druh poptávky, navazujeme těsnější vztah 

s hosty. Od konkurence by se podnik měl odlišovat jedinečnou a nezaměnitelnou image. Také 

to, kde bude kavárna umístěna, je velmi důležité pro úspěšné podnikání. Neméně důležitá je 

investice do zařízení a vybavení, jelikož je tak tvořena nabídka. Zařízení, vybavení 

a uspořádání kavárny by mělo odpovídat cílové skupině hostů. Kromě toho jak bude kavárna 

zařízena a jsou to právě služby, které uspokojují hostovu potřebu. Jedná se většinou 

o maličkosti, které hostovu pozornost upoutají a ovlivní jejich celkové rozhodování. Hosté si 

to zapamatují a budou to dále vyprávět známým či příbuzným, a budou se rádi vracet. 
[1]

 

 

Price / Cena  

Za poskytnutí služby vznikne nárok na určitou odměnu, tato odměna musí pokrýt 

minimálně náklady za poskytnutím této služby, ale také by měla obsahovat určitou výši zisku. 

To kolik bude host ochoten za vykonanou službu zaplatit, ovlivňuje i to, jak byl 

s požadovanou službou spokojen. Cena a služba jdou cestou vždy pospolu. Cena hraje velkou 

roli při podpoře prodeje, neboť u hodně zákazníků je cena faktor, který rozhoduje. Cena je při 

tom faktor flexibilní a lehce upravitelný. Je tedy jasné, že čím je konkurence tvrdší, tím se tlak 

na změnu ceny také zvyšuje. Cena bývá určena těmito faktory: 

 ceny a služby jednotlivých firem, které si host může porovnat; 

 důležitost ceny pro případné zákazníky; 

 pohybující se poptávka;  

 změna sezony;  

 znalost, zkušenost pracovníků; 

 očekávání; 

 kvalita a nabídka služeb; 

 umístění; 

 cenová strategie konkurence; aj. 
[1] 
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Důležitý je vztah ceny a služby, jelikož je to rozhodující faktor pro hosta i pro podnik. 

Výše ceny musí odpovídat poskytované službě, jak z pohledu hosta, tak z pohledu podniku. 

Kvalita služby musí odpovídat ceně, jinak host už nás znovu nenavštíví. Pro tvorbu ceny 

mohou být použity tyto postupy: 

 podle trhu – spotřebitelská poptávka určí cenu; 

 podle konkurence – ceny jsou stanoveny dle cen konkurence; 

 podle nákladů – cena je vypočtena pomocí výdajů. 
[1]

 

 

Place / Místo, distribuční cesty  

Distribuční cesta zajišťuje spojení mezi nakupujícím a prodávajícím. Rozlišujeme dva 

typy distribučních cest – přímá a nepřímá.  

V případě kavárny bych zvolila přímou distribuci, u které: 

 si hýčkáme skupinku hostů, jejichž databáze je pro nás velmi silným prostředkem pro 

přímý prodej;  

 v případě vyskytnutí se zajímavých novinek nebo při rozšíření služeb informujeme 

pravidelně své hosty;  

 při přímém zasílání materiálů můžeme využít také služeb specializovaných direkt 

mailových firem, které nabízí nové adresy;  

 pokud se snažíme o písemný kontakt, snažíme se dodržovat pravidlo KISS – keep it 

short and sweet – kdy krátký dopis, který je vytvořen v přátelském duchu, je určitě 

více užitečný než dlouhé pojednání. 
[1]

 

 

Promotion / Propagace  

Rozlišujeme 5 technik propagace. 

1. Podpora prodeje – jedná se o prostředky k dosažení kontaktu s hostem a podmínky, za 

kterých se tyto kontakty uskutečňují; 

2. Reklama – slouží k tomu, aby host, který ještě není naším hostem, se seznámil předem 

s naší nabídkou a dosáhl přesvědčení, že podnik musí navštívit. Reklama může být 

ústní i vnější. Aby se reklamní sdělení rozšířilo, používají se k tomu reklamní média – 

noviny, televize, rozhlas, časopis, přímá zásilka, venkovní reklama, prospekt, plakát, 

inzerát. Oslovení cílové skupiny osob je cílem reklamy.  

K tomu abychom zákazníka přemluvili ke koupi nám, slouží tzv. AIDA formule: 

 A – Attention / pozornost – reklama má za úkol upoutat zákazníkovu pozornost; 
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 I – Interest / zájem – reklama má vzbudit zájem, chuť reklamu znovu vidět; 

 D – Desire / touha – reklama má v zákazníku vzbudit touhu či zájem o nabídku; 

 A – Action / akce, reakce – každá reklama by měla u zákazníka vyvolat nějakou 

reakci. 

3. Vztahy s veřejností (public relations) – je nutnost si vybudovat a udržovat dobré 

vztahy s veřejností. Dobrá image přispívá k ekonomické úspěšnosti podniku. Rozdíl 

mezi reklamou a public relations je to, že sledují rozdílné cíle, tak public relations se 

snaží zlepšovat image podniku, zatímco reklama přispívá k budování image. Účinky 

public relations mohou zesílit naši konkurenceschopnost, zvýšit produktivitu, 

motivovat případné pracovníky, zlepšit naši pozici na trhu aj. 

4. Interní reklama – jedná se o propagaci podniku uvnitř podniku, např. pomocí 

nápojových lístků či výzdoby. 

5. Podpora prodeje zahrnující stimulační prostředky -  může se jednat o kupony, vzorky 

zdarma. 
[1] 

 

3.2 Kavárna – krok za krokem k úspěšnému otevření 

 

Druhy kaváren 

 

Denní kavárny - nabízí omezenou nabídku jídla, avšak pro teplé a studené nápoje je 

nabídka bohatá, vybavení kavárny je uzpůsobeno k delšímu pobytu hosta.  

Kavárny s nočním provozem – nabízí nejen teplé a studené nápoje, ale také mnoho 

druhů nápojů míchaných.  

V kavárnách je často slyšena hudba, při které se v některých kavárnách může 

i tancovat. Kavárny s největším životem jsou kavárny v centrech velkých měst, ale také 

lázeňské kavárny. Pokud by člověk chtěl prožít chvíli opravdu v luxusní kavárně, měl by 

navštívit v centru Prahy kavárnu Café Louvre, která si 

uchovává stále původní secesní podobu. Další proslulou 

kavárnou v Praze je kavárna Café Savoy. Když do této 

kavárny vejdete, ohromí vás krásný malovaný strop.  

V dnešní době jsou mnohem rozšířenější 

internetové kavárny, které spíše využívají studenti či 

turisté, pro které je to jednoduchý a levný způsob jak          Obr. 3.1 – Internetová kavárna 
[18]
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komunikovat. Tyto kavárny jsou vybaveny počítači s připojeným na internet. Za připojení se 

většinou platí zhruba 1 Kč / min. V některých kavárnách si můžete přes tento počítač objednat 

nápoj či občerstvení.  S rozšířením internetu do všech domácností se majitelé internetových 

kaváren snaží služby rozšířit například o videokonference, kterých spíše využívají turisté. 

Další jejich nabídkou je i objednání prostor pro pracovní setkání či školení.  

Většinou ve větších městech se můžeme setkat s kavárnou literární, poetickou nebo 

také literárně kulturní. Většina z nich je stylově 

vybavena a kromě nápojů občas nabízí i kulturní 

program např. autorské čtení. V mnoha kavárnách se 

také uskutečňují různé vernisáže, některé z nich slouží 

také jako galerie.  

Jako součást poetické knihovny může být také 

malé knihkupectví, ve kterých mohou probíhat křty         Obr. 3.2 – Literární kavárna 
[18]

 

nových knížek. 
[14]

 

 

3.2.1 Než začneme s podnikáním 

Získání živnostenského oprávnění 

K tomu abychom si mohli otevřít vlastní kavárnu, musíme nejdřív získat živnostenské 

oprávnění. Abychom získali živnostenské oprávnění, musíme splnit několik podmínek: 

musíme být občanem České republiky, který je starší 18 let, je způsobilý k právním úkonům, 

je bezúhonný a nemá žádné dluhy, např. na sociálním pojištění. 

Před začátkem podnikání musíme navštívit živnostenský úřad, kde se ohlásí zahájení 

o pracovní činnosti. Na Czech Pointu si necháme vystavit výpis z trestního rejstříku, na 

finančním úřadě si vyzvedneme potvrzení o bezdlužnosti a vrátíme se zpět na živnostenský 

úřad, kde je podána žádost o živnostenský list a předloží dokumenty získané z Czech pointu 

a finančního úřadu.  

Poté již jen stačí, aby se živnostník zaregistroval na okresní správě sociálního 

zabezpečení, zdravotní pojišťovně a finančním úřadě. 
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Prostory k podnikání 

Dále, než začneme podnikat, musíme si také promyslet, kde chceme podnikat. Měli 

bychom si projít nabízené nemovitosti k pronájmu. Prostory k pronájmu můžeme hledat na 

internetových stránkách realitních agentur, přímo v realitních agenturách, nebo také v 

novinách a podobně. 

 

Dodavatelské služby 

Poté co si zajistíme, upravíme, popřípadě přestavíme prostory pro podnikání, musíme 

si zajistit, ještě před otevřením, dodavatelské služby. Tyto firmy jsou navrhnuty na základě 

zkušeností a doporučení. V případě, že se rozhodneme podnikat v Uherském Hradišti, tak: 

 elektřinu a plyn nám zajistí firma RWE; 

 vodné, stočné - Slovácké vodárny a kanalizace a. s.;  

 odpad – město Uherské Hradiště; 

 telefon, internet - O2 Telefónica; 

 zákusky – Cukrářství Budařovi; 

 káva – pražírna MonRo, Brno 

 bagety – TOPEK, s. r. o.  

 

Zajištění zaměstnanců 

Do kavárny bych doporučila dva hlavní pracovníky a jednu osobu na poloviční 

úvazek, která by vypomáhala podle vytíženosti v určitých denních hodinách. Nejvhodnější by 

byl student, popřípadě maminka na mateřské dovolené. 

Zaměstnance by bylo vhodné zajistit buď doporučením přátel, známých, nebo také 

pomocí letáku poblíž vysoké školy, autobusového a vlakového nádraží, také by bylo vhodné 

využít služeb místních novin, nebo využití služeb místního úřadu práce. Ještě více se 

s propagací obeznámíme později. 

 

3.2.2 Produkt, služba 

Hlavním produktem našeho podnikání je káva, s jejíž historií, pěstování, sběrem, 

pražením a druhy kávy se můžete seznámit v Příloze č. 1. Službou je myšlena obsluha hostů. 

Do kavárny by bylo dobré zvolit kavárenský systém obsluhy, který je kombinací systému 

vrchního číšníka a rajonového systému obsluhy, se kterými jsme se seznámili již dříve. 
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Názvy a charakteristika káv v nápojových lístcích (klasické kávy) 

Ristretto - jedná se o malou a velmi silnou kávu. Z kávovaru káva teče pouhých 18 vteřin 

a vyteče pouze 20 ml. Ristretto obsahuje první, nejsilnější kávové extrakty.  

Espresso – jedná se o malý šáleček naplněný do poloviny, někdy se pro něj používá 

nesprávný název piccolo. Káva z kávovaru teče až 30 vteřin, vznikající ze 7 g mleté kávy, 

přes kterou protéká voda o teplotě až 90ºC. 

Větší espresso – jedná se o typickou českou kávu. Správně by se mělo servírovat klasické 

espresso a k tomu horká váda, aby si zákazník sám mohl espresso zvětšit.  

Dvojité espresso – připravuje se z dvojité dávky umleté kávy (14 gramů). Postup je jinak 

stejný jak u klasického espressa. Dvojité espresso patří k velmi silným kávám. 

Caffé macchiato – caffé macchiato je espresso s trochou mléčné pěny.  

Cappuccino – je připravováno z espressa a našlehaného mléka. Cappucino je vhodný druh 

kávy, na kterém Vás může mile překvapit obrázek, který je kreslen technikou techniku latté 

art (více o této technice v Příloze č. 4.).  

Caffé latte – jedná se o mléčnou kávu, připravuje se do velkého šálku a má méně pěny. Další 

možností zákazníka, je objednat si caffé latte macciato, které se skládá ze tří částí. Nahoře je 

pěna, potom vrstva espressa a poté teplé mléko.  

Ledové caffé latte – nejdříve se na dno dá pár kostek ledu, zalije se studeným mlékem 

a nakonec se nalije espresso. Nahoře může být mléčná pěna. 

Frappé – připravujeme z instantní kávy nebo také z espressa. Při přípravě frappé z instantní 

kávy potřebujeme instantní kávu určenou přímo pro frappé, studenou vodu a led. Instantní 

káva se smíchá s vodou a rozmixuje se, nalijeme se do vysoké sklenice s několika kostkami 

ledu. Při přípravě kávy z espressa potřebujeme jen espresso a mléko. Rozmixujeme 

a servírujeme ve vysoké sklenici s brčkem. 
[10, 15]

 

 

S vybranými obrázky káv se můžete seznámit v Příloze č. 5.  
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S jakými dalšími teplými a studenými nápoji z kávy se můžeme ještě setkat?  

Borbardino – velmi známý v Itálii. Je to nápoj s vaječným likérem smíchaný s rumem nebo 

brandy, espressem a nahoře je ozdoben šlehačkou.  

Čokoládový bon-bonek – setkat se s nimi můžeme v Itálii nebo Španělsku, jedná se o malou 

a silnou kávu se slazeným mlékem a kakaem. 

Irská káva – káva z dvojitého espressa a irské whisky, která je nahoře ozdobená šlehačkou. 

Alžírská káva – jedná se o irskou kávu, akorát místo whisky je použit vaječný likér.  

Vídeňská káva – jedná se o prodloužené espresso, které je nahoře ozdobeno šlehačkou. 

Ledový bon-bonek – jedná se o studenou variantu čokoládového bon-bonku. Připraví se 

espresso, které je zchlazeno v lázni. Na dně skleničky je jesenka, na ni se nalije zchlazené 

espresso a nahoře je ušlehaná studená mléčná pěna. 

Ledová káva – se skládá z prodlouženého espressa, vanilkové zmrzliny, šlehačky 

a čokoládových hoblinek nebo polevy na ozdobení. 

Frappé de luxe – jedná se o studený nápoj skládající se z mléka, espressa, ledu, vanilkové 

zmrzliny. Nahoře je ozdobena šlehačkou. 
[10]

 

 

Ingredience, které mohou být použity k přípravě jednotlivých druhů káv 

Šlehačka – lze použít šlehačku ve spreji, ale vždy je lepší mít pravou domácí šlehačku.  

Sirupy – Nejoblíbenějšími příchutěmi jsou vanilka, karamel, čokoláda a pistácie. 

Polevy – polevy jsou přidávány na dno nápojů, jelikož jsou těžké a nesmíchají se s ostatním 

zbytkem nápoje. Řadíme sem také Salko a Pikao. Nejoblíbenějšími polevami jsou karamel, 

čokoláda, vanilka a pomeranč. 

Zmrzlina – nejvíce je využívána zmrzlina vanilková, dále jsou velmi oblíbené čokoládová, 

stracciatella, pistáciová, oříšková a karamelová. 

Alkohol – lze použít jakýkoliv alkohol. Mezi nejoblíbenější patří whisky, rum, brandy, 

baileys, vaječný likér. 
[10]
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Návrh nabídkového listu 
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Návrh otevírací a pracovní doby 

Otevírací doba 

Pondělí   9:00 – 18:30 

Úterý    9:00 – 18:30 

Středa    9:00 – 18:30 

Čtvrtek   9:00 – 18:30 

Pátek    9:00 – 18:30 

Sobota  10:00 – 18:00 

Neděle  12:00 – 18:00 

Pracovní doba 

Pondělí   8:30 – 19:00 

Úterý    8:30 – 19:00 

Středa    8:30 – 19:00 

Čtvrtek   8:30 – 19:00 

Pátek    8:30 – 19:00 

Sobota    9:30 – 18:30 

Neděle  11:30 – 18:30 

Otevírací doba byla přizpůsobena tomu, že je spíše zaměřena pro maminky s dětmi. 

Pokud by to bylo vyžadováno, např. u plánovaných akcí, tak lze otevírací dobu upravit. 

V otevírací době je také zohledněna otevírací doba konkurenčních zařízení.  

Pracovní doba je stanovena vždy o hodinu delší než je doba otvírací, z důvodu, že se 

provozovna musí připravit na otevření a po otevírací době se musí provozovna uklidit. 

 

3.2.3 Cena  

Káva, teplé nápoje, nealkoholické nápoje 

Ceny kávy, teplých nápojů a nealkoholických nápojů byly stanoveny dle konkurence 

na ke dni 22. 4. 2013. 

Zákusky 

Název Nákupní cena v Kč vč. DPH Prodejní cena v Kč vč. DPH 

Čokoládová trubička   9,20 14,00 

Indián 10,70 16,00 

Karamelový řez 13,00 19,00 

Kávové zrno 10,20 15,00 

Kokosová roláda   9,60 14,00 

Lístkový šáteček 10,80 16,00 

Míša řez 10,10 15,00 

Ovocný košíček 10,70 16,00 

Špička 11,20 17,00 

Tiramisu 14,50 22,00 

Větrník 15,50 23,00 

           Tab. 3.1 – Přepočet cen zákusků, zdroj: vlastní zpracování 
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Zákusky jsou pořizovány dodavatelským způsobem a jsou prodávány jako doplňková 

nabídka. 

Ceny platné na rok 2013, dle dodavatele Cukrárna Budařovi. 

Prodejní cena je vypočítána dle vzorce:  

Poté je prodejní cena zaokrouhlena na celé Kč nahoru. 

Bagety  

Název Nákupní cena v Kč vč. DPH Prodejní cena v Kč vč. DPH 

Kuřecí velká 23,50 35,00 

Sýrová 28,90 42,00 

Salámová svačinka 20,50 30,00 

Kuřecí ďáblík 25,90 38,00 

Labužník velká 23,90 35,00 

   Tab. 3.2 – Přepočet cen baget, zdroj: vlastní zpracování 

Bagety jsou pořízeny dodavatelským způsobem a nadále budou prodávány jako doplňková 

nabídka. 

Ceny platné k roku 2013, dle platných cen společnosti TOPEK s. r. o. 

Prodejní cena je vypočítána dle vzorce: 

Poté je cena zaokrouhlena na celé Kč. 

Zmrzlina a suroviny k přípravě pohárů 

Název Nakoupený 

objem 

Nákupní cena v Kč 

vč. DPH 

Ananas – konzerva 567/340
7
 32,90 

Jahody – konzerva 820/320 54,90 

Mandarinky – konzerva 312/175 29,90 

Čokoládové šupiny  1 kg 145 

Topink – čokoládový, karamelový 1 l 170 

Kornout – Cornet bistro 490 ks 320 

Šlehačka Holé 10 l 510 

Trubičky – Rolly cacao 200 ks 195 

Zmrzlina – různé druhy 2,5 l 190 

       Tab. 3.3 – Nákupní ceny potravin potřebných k přípravě pohárů, zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
7
 Hodnota 567/340 nám vyjadřuje, že celkový objem konzervy je 567 gramů a podíl ovoce je 340g. 
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Ceny platné na rok 2013, dle společnosti POLI – zmrzlinářská a cukrářská společnost. 

Ceny ovocných konzerv platné ke dni 23. 4. 2013 dle prodejních cen společnosti Tesco. 

 

Rozpočet nákupní ceny zmrzliny na 1 kopeček: 

 2,5 l zmrzliny = 190 Kč vč. DPH,  

 1 l zmrzliny = 76 Kč vč. DPH, 

 při použití kleští na zmrzlinu o objemu 0,03 l z 1 l zmrzliny vyjde cca 28 porcí, 

 1 kopeček = 2,69 Kč vč. DPH. 

 

Poháry - složení 

Čokoládový sen – 1 porce 

Název Objem Nákupní cena v Kč vč. DPH 

Čokoládová zmrzlina 3 kopečky 8,07 

Čokoládové šupiny 15 g 2,25 

Čokoládový topink 10 g 1,70 

Šlehačka 20 g 1,02 

Trubičky 2 ks 1,96 

Celková nákupní cena   15,00 Kč 

         Tab. 3.4 – Složení poháru Čokoládový sen, zdroj: vlastní zpracování 

 

Trojbarevný pohár – 1 porce 

Název Objem Nákupní cena v Kč vč. DPH 

Zmrzlina – různé druhy 3 kopečky 8,07 

Karamelový topink 10 g 1,70 

Čokoládový topink 10 g 1,70 

Šlehačka 20 g 1,02 

Trubičky 2 ks 1,96 

Čokoládové šupiny 15 g 2,25 

Celková nákupní cena  16,70 Kč 

                 Tab. 3.5 – Složení Trojbarevného poháru, zdroj: vlastní zpracování 
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Ovocný pohár – 1 porce 

Název Objem Nákupní cena v Kč vč. DPH 

Zmrzlina – různé druhy 2 kopečky 5,38 

Jahody 20 g 3,43 

Ananas 20 g 1,93 

Mandarinka 20 g 3,42 

Šlehačka 20 g 1,02 

Čokoládový topink 10 g 1,70 

Trubičky 2 ks 1,96 

Čokoládové šupiny 15 g 2,25 

Celková nákupní cena 21,09 Kč 

                               Tab. 3.6 – Složení Ovocného poháru, zdroj: vlastní zpracování 

 

Poháry – výpočet cen 

Tržba byla vypočítána na 123 750 Kč, surovinové náklady jsou vyjádřeny hodnotou 

25 000 Kč, mzdové náklady jsou stanoveny na 40 000 Kč. (Výše uvedené údaje jsou 

vypočítány pod tab. 3.7). Průměrná obsazenost si určíme na 65 %. Obrátka židle je 3. Měsíční 

počet zákazníků při průměrné návštěvnosti a obrátce židle je 1650 zákazníků. V průměru si 

každý 15. zákazník objedná pohár. Cena je stanovena přirážkou k surovinám a ke mzdám. 

 

 

                  
 
      
     

 

  
      

 

            
             

                                   
  

       

      
      

 

 

 

                                                

Konečná cena kopečku zmrzliny se zaokrouhlí na celé koruny nahoru, tj. na 10 Kč. 
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Konečná cena poháru se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Cena poháru tedy bude 

činit 39 Kč. 

 

                                                          

Konečná cena poháru se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Cena poháru tedy bude 

činit 43 Kč. 

 

                                                     

Konečná prodejní cena se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Cena poháru bude tedy 

činit 53 Kč. 

 

Srovnání měsíčních výdajů a nákladů 

Náklady Výnosy 

Surovinové 25 000 Kč Tržba 123 750 Kč 

Mzdové 40 000 Kč   

Provozní (nájemné + režie) 40 000 Kč   

Náklady celkem 105 000 Kč Výnosy celkem 123 750 Kč 

         Tab. 3.7 – Srovnání měsíčních výdajů a nákladů, zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet nákladů: 

Surovinové náklady
8
 

U surovinových nákladů je počítáno s tím, že za den se prodá od každého druhu 

zákusku po 3 kusech, od každého druhu baget po 2 kusech. 

 

 

                                                  

                                               

Surovinové náklady zmrzlin a zmrzlinových pohárů = součtu nákupních cen potravin nutných 

pro jejich přípravu = 5 535,4 Kč. 

                                                 
8
 Surovinové náklady = přímé náklady. 
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Surovinové náklady celkem = 24 192,40 Kč. Celková suma je zaokrouhlena na celé tisíce 

nahoru, tj. 25 000 Kč. 

 

Mzdové náklady 

Hodinová mzda byla stanovena na 100 Kč hrubého. Počet celkových pracovních hodin 

pro dva hlavní pracovníky na plný úvazek a jednu výpomoc na poloviční úvazek činí za týden 

100 hodin.  

 

 

                                    

 

Provozní náklady 

Provozní náklady jsou stanoveny průměrem dle aktuálních nabídek realitních 

kanceláří, které se pohybují v rozmezí od 20 000 Kč do 40 000 Kč vč. energií. 

 

Výpočet výnosů: 

Celkových míst k sezení dle návrhu interiéru (viz. Obr. 3.3) je 28. Je počítáno 

s průměrnou obsazeností 65%, průměrnou útratou na hosta 75 Kč a obrátka židle je 3.  

 

 

                                                 

 

 

                                    

 

Cílem každého podniku je dosáhnout zisk. Jelikož nám vyšly výnosy větší, než 

náklady, tak i náš podnik vytváří zisk. Tento vlastní zdroj financování může v budoucnu být 

využit k rozšíření firmy.  
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3.2.4 Místo, distribuční cesty 

Návrh interiéru 

 

         Obr. 3.3 Návrh interiéru – zdroj: vlastní zpracování 

 

1 – kancelář 

2 – sklad 

3 – bar + vitrína 

4 – WC 

5 – knihovna 

6 – koš 

7 – věšák 

8 – vchod 

9 – stůl, židle 

10 – dětský koutek 

11 – sedačka, stůl 

 

Z počátku by se počítalo pouze s vnitřním posezením, podle zájmu hostů, a pokud by 

k tomu byl vhodný prostor před kavárnou, tak do budoucna by se mohlo přemýšlet 

o venkovním posezení, jako o vhodné investicí do podnikání.  
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Návrh zařízení a vybavení kavárny
9
 

 

Vybavení kanceláře 

Název Počet ks Cena/ks 

vč. DPH 

Cena celkem 

vč. DPH 

Poznámka 

Počítač 1 16 836 16 836 Acer; Electroworld 

Tiskárna 1 1 159 1 159 Epson; Electroworld 

Stůl 1 2 990 2 990 s přihrádkami; Ikea 

Židle 1 1 690 1 690 Ikea 

Skříň 1 1 699 1 699 Asko nábytek 

Osvětlení 1 149 149 Asko nábytek 

Odpadkový koš 1 99 99 Ikea 

Celkem 24 622 Kč 

     Tab. 3.8 - Cenový návrh vybavení kanceláře, zdroj: vlastní zpracování 

 

Vybavení skladu 

Název Počet ks Cena/ks 

vč. DPH 

Cena celkem 

vč. DPH 

Poznámka 

Regál 2 4 095 4 095 d100cm x v:180cm, 5 polic; 

www.expocom.cz 

Osvětlení 2 149 298 Asko nábytek 

Celkem 4 393 Kč 

                  Tab. 3.9 – Cenový návrh vybavení skladu, zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ceny jsou orientační ze dne 20. 3. 2013. Z níže dostupných zdrojů: 

www.asko.cz; www.electrowold.cz; www.eshop.a1.gastro.cz; www.expocom.cz; www.ikea.cz; 

www.jika.cz; www.kasa-pokladna.cz; www.koberce-breno.cz; www.nakupka.cz; www.pfaffservis.cz 

 



 

49 

 

Zařízení WC 

Název Počet ks Cena/ks 

vč. DPH 

Cena celkem 

vč. DPH 

Poznámka 

Umyvadlo 2 1 990 3 980 Ikea 

Toaleta 2 1 221 2 442 Jika 

Baterie 2 699 1 398 Ikea 

Věšák na ručníky 2 499 998 Ikea 

Odpadkový koš 2 99 198 Ikea 

Zásobník na mýdlo 2 299 598 Ikea 

Zrcadlo 2 799 1 598 s kováním; Ikea 

Zásobník toaletního 

papíru 

2 349 698 Ikea 

Osvětlení 2 149 298 Asko nábytek 

Ručníky 10 39 390 Ikea 

Toaletní kartáč 2 129 258 Ikea 

Celkem 12 856 Kč 

    Tab. 3.10 – Cenový návrh zařízení WC, zdroj: vlastní zpracování 

 

Vybavení dětského koutku 

Název Počet ks Cena/ks 

vč. DPH 

Cena celkem 

vč. DPH 

Poznámka 

Židle 4 299 1 196 Ikea 

Stůl 1 499 499 Ikea 

Soubor hraček 1 1 500 1 500 Pastelky, plyšové hračky, 

malířský stojan, apod.; Ikea 

Soubor her 1 1 000 1 000 Puzzle, skládačky apod.; 

Ikea 

Úložná sestava 1 2 284 2 284 Ikea 

Osvětlení 1 399 399 Ikea 

Koberec  2 322 644 Rozměr 77x150;  

Koberce Breno 

Celkem 7 522 Kč 

  Tab. 3.11 – Cenový návrh vybavení dětského koutku, zdroj: vlastní zpracování 
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Zařízení interiéru kavárny 

Název Počet ks Cena/ks 

vč. DPH 

Cena celkem 

vč. DPH 

Poznámka 

Pohovka 2 9 990 19 980 Asko nábytek 

Židle 22 1 490 32 780 Ikea 

Stůl 7 3 990 27 930 Ikea 

Knihovna 1 4 299 4 299 Asko nábytek 

Vitrína 1 5 659  5 659 chladící; www.nakupka.cz 

Věšák 1 516 516 Ikea 

Zrcadlo 1 799 799 Ikea 

Odpadkový koš 1 79 79 Ikea 

Osvětlení 5 399 1 995 Asko nábytek 

Nástěnné hodiny 1 199 199 Ikea 

Stolní lampy 2 349 718 Asko nábytek 

Celkem  94 954 Kč 

   Tab. 3.12 – Cenový návrh zařízení interiéru kavárny, zdroj: vlastní zpracování 

 

Vybavení kavárny 

Název Počet ks Cena/ks 

vč. DPH 

Cena celkem 

vč. DPH 

Poznámka 

Kávovar 1 41 886 41 866 Typ: Jura Impressa S9 

One Touch Cappuccino; 

www.eshop.a1gastro.cz 

Myčka 1 7 990 7 990 Ikea 

Lednička s mrazákem 1 10 073 10 073 www.eshop.a1gastro.cz 

Bar 1 14 520 14 520 www.expocom.cz  

Dřez 1 2 840 2 840 Ikea 

Baterie 1 2 490 2 490 Ikea 

Výrobník ledu 1 6 615 6 615 www.eshop.a1gastro.cz 

Pracovní zástěra 10 239 2 390 www.pfaffservis.cz 

Hi-fi věž 1 1 299 1 299 Hitachi AXM520E; 

Electroworld 
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Pokladna s tiskárnou 1 27 709 27 709 dotyková s laserovou 

tiskárnou;  

www.kasa-pokladna.cz 

Venkovní tabule 1 1 035 1 035 www.expocom.cz 

Odpadkový koš 1 79 79 Ikea 

Hrnek – presso 50 49 2 450 Ikea 

Sklo – latte 48 448/6ks  3 584 www.pfaffservis.cz 

Hrnek – čaj 50 15 750 Ikea 

Sklenice – nealko 50 29 1 450 Ikea 

Kávová lžíce 72 69/6ks  828 Ikea 

Dezertní lžíce 52 69/4ks  897 Ikea 

Čajová konvice 7 199 1 393 Ikea 

Dortový nůž 2 99 189 Ikea 

Dezertní talíř 50 49 2 450 Ikea 

Sklo – poháry 30 387/6ks  1 935 www.pfaffservis.cz 

Sklo – zmrzlina 32 19/4ks  152 Ikea 

Džbánek na šlehání 

mléka 

3 129 387 Ikea 

Stojánek na nabídkový 

lístek 

10 256 2 560 www.pfaffservis.cz 

Peněženka 1 204 204 www.pfaffservis.cz 

Podnos 3 204 612 www.pfaffservis.cz 

Oválné tácky 50 110 5 500 www.pfaffservis.cz, 

rozměr: 19,5x26,5 

Kleště na zmrzlinu 2 1 280 2 560 www.zmrzlinapoli.cz 

Chladící vitrína 1 50 176 50 176 http://www.cesk.cz,  

PS 350 V 

Ostatní + rezerva 1 25 000 25 000 Př. dečky, prostírání, 

obrazy, ubrousky, vázy, 

tapety aj. 

Celkem 221 983 Kč 

  Tab. 3.13 – Cenový návrh vybavení kavárny, zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.5 Propagace 

Ze začátku podnikání, je nutné, aby zákazníci věděli, že mají v okolí novou kavárnu. 

Jelikož, by naše kavárna byla zaměřena nejen na lidi, kteří si rádi posedí, popovídají, přečtou 

si noviny, ale také pro maminky s dětmi, díky wi-fi zdarma i pro studenty, ale také by byla 

naše kavárna vhodná pro malé rodinné oslavy a podobně. Jedinečnou by naše kavárna byla 

tím, že má dětský koutek, kde si mohou děti hrát. V centru Uherského Hradiště se totiž 

nachází pouze jedna jediná kavárna, která má dětský koutek, a nenajde se doba, kdy by byla 

kavárna prázdná.  

Nejjednodušší propagací kavárny by byla výroba letáků, které by mohly být vyvěšeny 

na místech, kde se pohybuje větší množství lidí. Například autobusové a vlakové nádraží, 

poblíž škol, nemocnic, domovů důchodců, blízko dětských hřišť a školek, čekáren lékařů 

apod. Tyto letáky by bylo vhodné donést i do místního informačního centra. 

Další vhodnou propagací by byla inzerce v místních novinách a velmi populární je 

i reklama vylepená na autech. Takže pokud by majitel kavárny jezdil do práce každý den 

autem, bylo by vhodné, kdyby si tuto reklamu na vlastní auto zaplatil. Dokonce za úplatek 

bude vozit reklamu na svém „miláčkovi“ i cizí člověk.  

V dnešní době je nejvíce rozšířený internet, a pokud má člověk chuť někam vyrazit, 

nejčastěji usedne za počítač a vyhledá si místo, kam zamíří. A proto je vhodné mít nejen své 

vlastní www stránky, ale také mít tyto stránky zaregistrované na jiných stránkách, které nabízí 

přehledy i jiných firem v okolí, např. se může jednat o server www.firmy.cz.  

Propagovat, ale hlavně podpořit prodej můžeme také tím, že v pravidelných 

intervalech budeme tvořit pro naše zákazníky různé tematické akce (viz Příloha č. 6), podle 

nichž se uzpůsobí interiér kavárny do daného tématu, pro ten jeden určitý den mohou být 

připraveny jiné, nové, tematicky laděné nápoje, popř. malé občerstvení. Dále je možnost 

podpořit prodej také tím, že svým zákazníkům nabídneme určité výhody za to, že nás navštíví, 

např. ke každé 10 kávě je jeden zákusek dle vlastního výběru zdarma. 
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4 DOPORUČENÍ PRO PODNIKATELE 

 

 Před začátkem podnikání je podstatné si vymyslet příjemné logo, které bude 

korespondovat jak s interiérem, tak i s celkovou atmosférou celé kavárny. Toto logo 

bude podnik prezentovat před zákazníky. Logo by mělo být jak na letácích, tak 

i vizitkách, kde je psaný kontakt, adresa, internetová adresa, e-mailová adresa 

a nabízené služby. 

 Zaměstnanci by měli mít předepsaný určitý oděv, který bude sladěn s celkovou 

atmosféru kavárny.  

 Důležité je seznámení se s okolní konkurencí a pokusit se zjistit jejich slabiny, které by 

měly být poté využity v náš prospěch.  

 Podnikatel by se měl poté zaměřit na určitou cílovou skupinu zákazníků. V Uherském 

Hradišti, jak již je patrné z mých předešlých návrhů, by bylo vhodné realizovat kavárnu 

se zaměřením na maminky s dětmi. Konkrétně v centru Uherského Hradiště se nachází 

pouze jedna taková kavárna. Docela často se stává, že některé maminky musí i s dětmi 

odejít, jelikož mají plno.  

 Vhodné je se dále v tomto oboru vzdělávat, podstupovat různá školení, besedy, 

přednášky. Zaměstnanci by měli být obeznámeni s nabídkovým listem a měli by umět 

vhodně poradit zákazníkovi. Pokud podnikatel začne podnikat v tomto oboru, je 

vhodné, aby se zapsal i na semináře zdobení cappuccina, kde se naučí z obyčejného 

cappuccina vytvořit umělecké dílo, které svým vzhledem potěší každého zákazníka. 

Více se o této technice dozvíte v Příloze č. 4. 

 Není vhodné šetřit na zakoupené kávě, je nutné dbát na její kvalitu. Zákazníci to rádi 

ocení. Káva musí být vždy cenově úměrná její kvalitě. Hosté si rádi za kvalitní kávu, 

v určité míře, připlatí.  

 Podstatné je vytvořit lákavou nabídku pro hosty, ze které mohou čerpat určité výhody. 

Např. každé 10 káva zdarma, v den narozenin káva se zákuskem zdarma apod. 

 Hlavní je se dostatečně věnovat propagaci kavárny, nejen v jejich začátcích. Kavárnu 

musíme průběžně propagovat pořád. Může se jednat například o opakované zveřejnění 

inzerátu v místních novinách a vylepení letáků na veřejných místech. Nejrychleji se 

však šíří ústní reklama, proto je vhodné také využití různých tematických akcí př. oslava 

„svátku zamilovaných,“ dětské dny plné her, posezení čtenářského klubu s předčítáním, 
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nejen pro důchodce, ale také děti a dospívající. Pokud zákazníci budou s těmito akcemi 

obeznámeni, zúčastní se a budou spokojeni, rádi se svěří svým kamarádům či známým.  

 V případě Uherského Hradiště by měl začínající podnikatel určitě využít slabou 

konkurenční internetovou propagaci. Na konkurenčních webových stránkách se toho 

o provozovnách moc informací nedozvíte. Většinou pouze adresu a otevírací dobu. 

Některé Vám nabízí i pár fotografií. Vhodné je mít na svých webových stránkách také 

určité údaje o podniku – kapacita, kontakt na zodpovědnou osobu, telefonní číslo,  mapu 

umístění provozovny, e-mailovou adresu. Dále také informace o plánovaných akcích 

i s pozvánkami, seznam nabízených služeb. Velkou výhodou oproti konkurenci by také 

byla virtuální prohlídka kavárny. Dostupný by měl být i nabídkový list včetně 

aktuálních cen.  

 Podnikatel musí VŽDY udržovat veškeré informace, které se vyskytují na internetu co 

nejaktuálnější, aby nedošlo ke klamavé reklamě. Nejen na podnikových internetových 

stránkách, ale také i na serverech, na kterých bychom měli být zaregistrování a které 

poskytující informace o podobných podnicích jako je ten náš. Jednat se může např. 

o server www.firmy.cz . 

 Jelikož v České republice je zhruba 1/3 lidí zaregistrováno na sociální síti Facebook, je 

v dnešní době přímo nutností si na těchto stránkách založit profil o podniku. Mimo jiné 

se také jedná o nenákladnou reklamu. Lidé o nás mohou mluvit, mohou si naši 

profilovou stránku mezi sebou sdílet. Dobré by bylo na tyto stránky umístit plánované 

akce i různé jiné informace, včetně aktualizovaných fotografií. Je zde možná 

komunikace se zákazníky s rychlou zpětnou vazbu.   

 Do budoucna pokud to prostory dovolí, je vhodné investovat do letní zahrádky 

uzpůsobené i pro hraní dětí.  

 V dnešní době jsou lidé zvyklí všude platit platebními kartami, podnikatel by měl tady 

zvážit, zdali bude placení platebními kartami akceptovat.  

 Mimo jiné by podnikatel měl rozšiřovat svou nabídku podle aktuálních možností a přání 

dle svých zákazníků. Doplňkové služby by mohl rozšířit například o chlazené 

zeleninové a těstovinové saláty, kávu s sebou apod.  
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5 ZÁVĚR 

 

Než začne podnikatel uvažovat o tom, že si otevře svou vlastní kavárnu, musí zvážit 

také způsob financování, protože se skutečně nejedná o levnou záležitost. Každým dnem se 

zvyšuje počet kaváren na trhu a o to je konkurenční boj tvrdší. Bohužel v něm dlouhodobě 

obstojí málokdo.  

Existuje mnoho možností jak se pozitivně odlišit od konkurence např. od lepšího 

vybavení interiéru, přes pořádání netradičních tematických akcí, atypicky nabízených služeb, 

diferencované nabídky produktů, až po cenovou válku. Záleží na podnikateli, jak využije svůj 

tvůrčí potenciál, aktuální příležitosti i zaváhání konkurence.  

Odhalit a využít mezeru na trhu není nic jednoduchého. Kdo však disponuje 

schopností předvídat ve správné chvíli a na správném místě, musí tento smysl poslechnout 

a ustát rizika, hrozby či nepředvídané okolnosti, které jsou jednoznačně s každým podnikáním 

spojeny. Štěstí však přeje připraveným, což v oboru stravování platí dvojnásob. Proto jsem se 

zaměřila na podnikatelskou koncepci moderní kavárny, která může sloužit jako metodika 

plánování a přípravy zavedení praktického provozu potenciálnímu podnikateli.  

Práce popisuje v logické návaznosti postupné kroky podnikatele k zavedení a otevření 

provozovny včetně všech plánovacích aktivit. Pomocí marketingového mixu jsme nahlédli do 

podniku jako takového. Podařil se mi vytvořit reálný návrh, jak by taková malá kavárna měla 

vypadat, aby byla dobrou, konkurenceschopnou kavárnou na trhu. Zároveň jsem sestavila 

nabídkový list včetně cenové kalkulace, vhodného dispozičního řešení interiéru a doporučuji 

marketingové formy propagace. Jedná se o reálný návrh, který si každý podnikatel může dle 

svého uvážení změnit, či doladit.   

Je velká škoda, že se konkrétně na téma kavárna, způsob založení a vybavení, 

komplexně nevěnuje žádná publikace. Nicméně právě tato bakalářská práce může posloužit 

také jako výstupní materiál pro tvorbu příručky začínajícím podnikatelům ve stravovacích 

službách. A proto také pevně doufám, jestliže se tato práce dostane do rukou člověka, který 

zvažuje otevření své kavárny, že mu pomůže nastínit cestu, kterou by se měl vydat. Na 

základě vytvořeného reálného plánu považuji cíl práce za splněný.  

„Náš zákazník - náš pán.“ Tomáš Baťa 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

 a. s. – akciová společnost 

 aj. – a jiné 

 apod. – a podobně 

 atd. – a tak dále 

 cca - přibližně 

 čokol. - čokoládový 

 DPH – daň z přidané hodnoty 

 g – gram 

 Kč – Koruna česká 

 kg – kilogram 

 kop. - kopeček 

 ks – kus 

 l – litr 

 m – metr 

 min. – minuta 

 ml – mililitr 

 např. – například 

 Obr. – obrázek 

 ºC – stupňů Celsia 

 popř. – popřípadě 

 př. – příklad 

 resp. – respektive 

 s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

 sb. – sbírky 

 Tab. – tabulka 

 tj. – to je 

 tzv. – tak zvaně 

 wi-fi – bezdrátové připojení k internetu 
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