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1 ÚVOD 

Ve struktuře podniků tvoří sektor malého a středního podnikání drtivou většinu. 

1
(Srpová, Řehoř a kol., 2010) Malé podniky není v žádném případě vhodné opomenout, avšak 

v České republice se těmto podnikům kladou čím dál větší nároky, které jsou způsobeny 

vydáváním nových vládních nařízení a vyhlášek zákonů. Po vstupu České republiky do 

Evropské unie v roce 2004 nastaly v tomto sektoru podnikání velké převraty, které malé 

podniky povětšinou nezvládly. Přestože velká část malých podniků zanikla, nadále 

představují drtivou většinu.  

Zvyšování životní úrovně obyvatel souvisí s rozvinutou infrastrukturou služeb a 

obchodu v obci. Malé podniky dotváří obci lepší možnosti pro místní obyvatele, ale také pro 

veškeré turisty. Vytvářejí pro obyvatele také nová pracovní místa a podílejí se na zvyšování 

obecních rozpočtů. (Veber, 1999) Tyto podniky také dotváření urbanizaci obcí, oživují 

prostor a udržují či obnovují historickou architekturu. V historických centrech měst se 

doslova prezentují drobné podniky. (Veber, Srpová, 2005) Bakalářská práce je zaměřena na 

malý podnik, který se nachází v historickém centru města Olomouce, a také dotváří určitou 

urbanizaci tohoto krajského města. 

Malí podnikatelé většinou nedosahují monopolního postavení, protože operuje na trhu 

vysoká konkurence způsobená vysokým množstvím těchto podniků. Malý či drobný 

podnikatel nemá kam uniknout a důsledky neúspěchu nese osobně. Zaměstnanci se v těchto 

podnicích učí přežít a učí se zodpovědnosti, protože jakýkoliv omyl by pro ně mohl znamenat 

problém se zaměstnavatelem a v nejhorším případě ztrátu zaměstnání, které je pro ně samotné 

a jejich rodinu obživou. 

Bakalářská práce je zaměřena na malý podnik provozující své podnikání v oboru 

hostinská činnost. Téma této práce bylo vybráno z toho důvodu, že je mi podnik Cafe Destiny 

velice blízký a v tomto oboru podnikání mám již nějakou praxi. Po založení tohoto podniku 

jsem podnik navštěvovala jako stálá zákaznice a v průběhu řešení této bakalářské práce jsem 

v podniku i sama pracovala jako servírka. Podle mého názoru byl tento výběr nejvhodnější, 

z toho důvodu, že jsem poznala zájmový podnik jak ze strany zákazníka, tak i ze strany 

zaměstnance. 

                                                
1 V České republice představují malé a střední podniky 99,8 % z celkového počtu 

podniků. Tyto malé a střední podniky se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu více 

než z 37 %, na výkonech a přidané hodnotě více než z 50 %, a zabezpečují z 60 % 

zaměstnanost. (Srpová, Řehoř a kol., 2010) 
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Cílem bakalářské práce je identifikovat současnou situaci podniku a pomocí 

vybraných metod nalézt problémová místa v podnikání zájmového podniku. Interpretovat 

zjištěná problémová místa a následně zhodnotit, která jsou odstranitelná. Na závěr doporučit 

vhodné kroky k odstranění těchto problémových míst. 

Práce se skládá z metodické, teoretické a praktické části. V metodické části této práce 

jsou popsány jednotlivé postupy a metody řešení bakalářského úkolu. V teoretické části jsou 

zmíněny nejdůležitější poznatky související s konkrétním zájmovým podnikem. Další kapitola 

je věnována charakteristice zájmového podniku. Následující kapitolou jsou na základě 

metodické části této práce nalezeny problémová místa v podnikání zájmového podniku. Dále 

jsou doporučeny vhodné kroky k odstranění těchto problémových míst. 
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2 METODIKA ŘEŠENÍ BAKALÁŘSKÉHO ÚKOLU  

Tato bakalářská práce popisuje některé odborné poznatky z literatury malých podniků, 

avšak stěžejním je tato kapitola, ve které jsou nastíněny postupy a metody řešení bakalářského 

úkolu. Tyto postupy a metody byly vybrány z hlediska uvážení, aby co nejlépe vystihly 

problémová místa v zájmovém podniku. Na základě této metodiky budou následně 

identifikována problémová místa a doporučeny vhodné kroky k jejich odstranění.  

2.1 Postup řešení bakalářského úkolu  

V průběhu řešení tohoto bakalářského úkolu bylo zapotřebí provést některé za sebou 

navazující kroky, které tvoří celkový postup bakalářského úkolu. V první řadě se jedná o 

výběr tématu bakalářské práce, a následné vypracování zadání bakalářské práce. Téma této 

bakalářské práce bylo vybráno z důvodu mé blízkosti k zájmovému podniku.  

Dalším důležitým krokem je pochopení bakalářského úkolu. Je nezbytné již při výběru 

tématu bakalářské práce mít předběžnou představu o tom, čím se bude bakalářská práce 

zabývat. Většinou je však tato představa v průběhu řešení proměnlivá. Jelikož je mě samotné 

zájmový podnik velice blízký, nemuselo být součástí řešení tohoto bakalářského úkolu 

seznámení se s podnikem. Toto seznámení proběhlo na základě mé dřívější návštěvnosti 

jakožto zákazníka zájmového podniku a na základě mé vykonávané pracovní činnosti přímo v 

podniku.  

Velice časově náročným dalším krokem je orientace v dostupných literárních zdrojích 

zabývající tématem této bakalářské práce. Při řešení bylo čerpáno zejména z literatury 

zaměřené na malé podniky a obor gastronomie. Dále bylo potřebné tuto literaturu přehledně 

zpracovat pro lepší orientaci a důležité teoretické poznatky byly následně vybrány pro použití 

v třetí kapitole této práce.   

Na základě zpracované odborné literatury bylo dalším řešením dotazování majitele 

podniku aplikací metody dotazování. Tímto krokem jsou zajištěny potřebné informace 

k vypracování charakteristiky zájmového podniku. A na základě těchto skutečností jsou 

vybrány jednotlivé metody řešení bakalářského úkolu a následné seznámení se s jejich 

výběrem. 

Po výběru vhodných metod pro aplikaci na zájmový podnik, byl v zájmovém podniku 

proveden test cenové citlivosti na konkrétní produkt a metoda hodnocení životaschopnosti 

podniku, která úzce souvisí s poslední použitou metodou této bakalářské práce, metodou 
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dotazování. Na základě těchto metod byla zjištěna současná situace zájmového podniku. Po 

zjištění současné situace podniku byly identifikovány problémová místa zájmového podniku, 

ze kterých byla vybrána odstranitelná problémová místa. Tyto problémová místa jsou šestou 

kapitolou shrnuty a doporučeny vhodnými kroky k odstranění. 

Tab. 2.1.1 Schéma postupu řešení bakalářského úkolu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Metoda  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výběr tématu bakalářské práce 

 

Vypracování zadání bakalářské práce 

 

Pochopení bakalářského úkolu 

 

Seznámení se s podnikem 

 

Orientace v dostupných literárních zdrojích Malé podniky a obor gastronomie 

 

Zpracování pro lepší orientaci 

Vybrané teoretické poznatky Dotazování majitele podniku 

Charakteristika zájmového podniku 

Výběr vhodných metod řešení 

Metoda dotazování 

Metoda hodnocení 

životaschopnosti podniku 

Test cenové citlivosti 

 

Identifikace odstranitelných problémových míst 

Doporučeny vhodné kroky k odstranění problémových míst 

Současná 

situace podniku 

Analýza jako zákazník, výkon práce 

 

Předběžná představa o obsahu BP 
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2.2 Vybrané metody řešení bakalářského úkolu  

Tato kapitola popisuje metody, které jsou v rámci této bakalářské práce aplikovány na 

zájmový podnik. Aplikace těchto metod je popsána v praktické části pátou kapitolou této 

bakalářské práce. Jednotlivé metody jsou pro lepší orientaci seřazeny do následujících 

podkapitol. Konkrétně se jedná o Metodu hodnocení životaschopnosti podniku, Metodu 

dotazování, a stanovení cen produktů na základě aplikace Testu cenové citlivosti v zájmovém 

podniku. 

2.2.1 Metoda hodnocení životaschopnosti podniku  

Tato metoda se výrazně odlišuje od jiných modelů hodnocení podniku.
2
 Zajímavý je 

její pohled na hodnocení založený na současných a budoucích charakteristikách podniku. 

Metoda hodnocení životaschopnosti podniku se snaží odhadnout trend a na jeho základě 

predikovat budoucnost. (Vochozka, 2011) 

Metoda hodnocení životaschopnosti podniku je založena na stanovení deseti kritérií 

hodnocení. V případě zájmového podniku můžeme počítat jen s osmi z těchto deseti kritérií a 

to protože se jedná o podnik velmi malý. U těchto osmi kritérií se stanoví bodovací škála 

podle úrovně, které může podnik v dané oblasti dosáhnout. Hodnota výsledku se poté určí na 

základě jeho příslušnosti v intervalu. Tabulky, na základě kterých je životaschopnost podniku 

hodnocena, jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Na první místo při hodnocení této metody je zařazena spokojenost zákazníků. 

Z pohledu zájmového podniku, jde o nejdůležitější schopnost, protože jde o podnik se 

zaměřením na hostinskou činnost. Aby byl takový podnik prosperující, musí se hlavně 

zaměřovat na spokojenost zákazníků. 

Druhým kritériem je zařazena spokojenost finančních účastníků. Zisk je podložen 

penězi jen v tom případě, že podnik vede pouze daňovou evidenci. Zájmový podnik vede 

daňovou evidenci, takže můžeme podle Pollaka řešit kritérium spokojenost finančních 

účastníků. Dalšími hodnocenými kritérii jsou poměr k životnímu prostředí, kapitálová 

základna, výhodná lokalizace podniku, zaměstnanci, finanční výsledek a spolehliví 

dodavatelé. (Vochozka, 2011) 

                                                
2 Vytvořil ji autor, který se dříve jmenoval Jindřich Pollak, rozený v bývalém 

Československu. Emigroval poté do Švýcarska, kde působil většinu svého života. Nyní se 

jmenuje Harry Pollak. (Vochozka, 2011) 
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Při řešení této metody bude tedy hodnoceno 8 výše uvedených kritérií, které ohodnotí 

sám majitel podniku a autorka této bakalářské práce. Podle autora této metody jsou 

hodnocena navíc kritéria výzkum trhu cílený na pokrok a výrobky odpovídající trhu. Tyto 

kritéria byly v rámci této práce vynechány. Bodovací škála je tedy následně zmenšena o 

dvacet bodů, a při určování vitality podniku se nebude počítat s výsledkem, že by podnik 

mohl být v krizi.  

2.2.2 Stanovení cen produktů  

Každý takový malý podnikatel se neustále potýká s určováním cen svých produktů, 

při založení a nejméně každoročně při změně daně z přidané hodnoty. Je dobré mít určitou 

strategii určováním cen, která je všeobecně již ověřená. Touto kapitolou se bude bakalářská 

práce zabývat stručným výkladem o ceně a metodami jejich stanovování. 

Podnikatel může cenu svých produktů stanovit na základě nákladů, na základě 

poptávky a na základě konkurence. Je jen na něm, který z těchto přístupů použije. 

Nejoblíbenější formou určování ceny produktů, které vytváří podnikatel je stanovení ceny na 

základě nákladů. To také z toho důvodu, aby vykazoval zisk, tedy aby příjmy podnikatele 

převyšovaly výdaje. Náklady z tohoto hlediska představuje spodní hranici ceny produktu. 

(Srpová, Řehoř a kol., 2010) V knižní publikaci Základy podnikání od autorů Srpová, Řehoř, 

a kol., je dlouhodobá spodní hranice ceny definována jako: „minimální hranice, při které 

podnikatel dokáže dlouhodobě fungovat, ta se rovná průměrným jednotkovým nákladům 

produktu.‟ (2010, s. 207) 

Při metodě stanovení ceny na základě cen konkurence musí podnikatel v první řadě 

znát ceny srovnatelných konkurenčních produktů, ale také je důležité znát konkurenty 

z hlediska cílů a záměrů, předností a nedostatků či předpokládané reakce na změnu ceny. 

(Srpová, Řehoř a kol., 2010) 

Na základě tvrzení z publikace Základy podnikání od Srpové, Řehoře, a kol., „se 

podnikatel tedy při stanovení ceny orientuje podle výše a změn cen konkurence, samozřejmě 

s ohledem na porovnání své nabídky s nabídkou konkurenta, přičemž vlastní náklady a ani 

velikost poptávky v tomto přístupu nejsou přímo zohledněny. ” (2010, s. 210) 

V případě, kdy podnik prodává zákazníkům zboží či služby stejného druhu za rozdílné 

ceny, se jedná o zvláštní tvorbu cen zvanou Cenová diferenciace. (Indrová, Petrů, Vaško, 

1995) Většinou se o tuto tvorbu cen jedná v sezónních slevách, jako sleva pro děti apod., 

v době některých akcí, a také se může jednat o rozdílné ceny během dne. 
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Stanovení ceny na základě poptávky je méně používaný způsob, při kterém se za 

základ ceny bere zákazníkem vnímaná hodnota produktu. Tuhle metodu stanovení cen 

produktů používají spíše podnikatelé, kteří jsou schopni zvládnout i náročnější a nákladnější 

spotřebitelské průzkumy trhu. (Srpová, Řehoř a kol., 2010) Podle knižní publikace Základy 

podnikání od autorů Srpová, Řehoř a kol., se používají tyto níže uvedené čtyři metody.  

- „Metoda přímého hodnocení, resp. přímého cenového porovnání. Zákazníci sami stanoví pro 

porovnávané produkty přímo cenu, kterou považují za přiměřenou nabídce. 

- Metoda přímého porovnání vnímaných hodnot s pomocí jednoduché bodové metody. 

Základem této metody je rozložení celkového počtu bodů, většinou 100 bodů mezi porovnané 

produkty. Cena se potom stanoví proporcionálně k počtu bodů, přidělených v průběhu testu 

jednotlivým výrobkům.‟ (2010, s. 209) 

- Metoda vážená je podrobnější bodovou metodou, při níž jednotlivý respondenti hodnotí 

porovnávané produkty ne jako celky, ale porovnávají určité parametry, a zároveň také hodnotí 

význam těchto parametrů. Vnímanou hodnotu produktu potom představuje součet vážených 

hodnot jednotlivých parametrů. Cena se stanoví stejně jako u metody přímého porovnání. 

(Srpová, Řehoř a kol., 2010) 

- Test cenové citlivosti, který je používán pro zjištění optimální ceny, která je shodná 

s hodnotou, kterou má výrobek pro zákazníka a konkrétním zájmem podniku, jenž výrobek 

prodává. Je také používán u nových produktů, u nichž neexistují zkušenosti podnikatele 

jakým způsobem cenu produktu určit. Také jej lze ale použít u ověření správnosti určení ceny 

určitého produktu. Test cenové citlivosti obsahuje čtyři základní otázky: 

1) Při jaké ceně Vám výrobek bude připadat jako levný? 

2) Při jaké ceně Vám výrobek bude připadat jako drahý? 

3) Při jaké ceně Vám výrobek bude připadat tak levný, že nezaručuje kvalitu? 

4) Při jaké ceně Vám výrobek bude připadat tak drahý, že si ho nekoupíte?‟ 

(http://www.datamar.cz/wysiwyg/(Cenov%C3%A1%20citlivost).pdf) 

Na výše uvedené otázky respondenti, jakožto zákazníci zájmového podniku 

odpovídali na základě dotazníku, který je k nahlédnutí v příloze č. 2. Výsledky jsou následně 

vyhodnoceny pomocí tabulek v příloze č. 3, a zaneseny do grafu, který lze naleznout v příloze 

č. 4. V tomto grafu jsou na horizontální osu naneseny ceny od minimální očekávané ceny až 

po maximální cenu produktu. Na svislou osu jsou naneseny kumulativní četnosti v % na 

http://www.datamar.cz/wysiwyg/(Cenov%C3%A1%20citlivost).pdf)
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jednotlivé otázky o ceně produktu. Nanesením výsledků zjištěných na základě přílohy č. 3 do 

grafu, bude zjištěn bod optimální ceny, bod nezaujatosti a marginální body levnosti a drahoty. 

V bodě nezaujatosti lze považovat cenu produktu za neutrální a v bodě optimální ceny lze 

považovat cenu produktu nejpřijatelnější poptávce. Bod marginální levnosti signalizuje cenu 

produktu, kdy je výrobek podezřele drahý a v bodě marginální drahoty se jeví produkt také 

jako neprodejný. (http://www.adexis.cz/public/files/pages/fce7_7s.pdf) 

2.2.3 Metoda dotazování  

Metoda dotazování je v odborné literatuře popisována poněkud obsáhleji. Tato 

podkapitola se v rámci této bakalářské práce bude zabývat pouze užším výběrem popisu této 

metody. Metoda dotazování zde bude popsána jen z části, která je pro tuto bakalářskou práci 

využita. 

Podstatou metody dotazování je zjištění názorů odborníků na vývoj předmětu 

prognózy. Je možností tuto metodu provádět přímo a nepřímo. Přímé otázky se týkají 

podstaty věci a nemají skrytý význam. Nepřímé otázky odvádějí pozornost jiným směrem, 

jsou tzv. psycho - taktické. Tato práce se zabývá jen pokládáním přímých otázek 

dotazovanému, u těchto přímých otázek je nutno se zaměřit na jednoduchost, jasnost, 

nezahalenost a pochopitelnost pokládaných otázek. Dotazovaný by neměl mít u přímých 

otázek žádné zábrany a stud. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Progn%C3%B3za a 

www.Miras.cz) 

Dotazování je možné provádět osobně, písemně, telefonicky či elektronicky. 

Bakalářská práce se zabývá jen formou osobního dotazování, protože osobní dotazování je 

nejspolehlivější z hlediska pravdivosti odpovědí dotazovaného. Dotazování osobní je 

prováděno v přímém kontaktu s dotazovaným. Je pružnější, než dotazování písemné, a dává 

dotazovanému dostatečný prostor pro rozsáhlejší vyjádření. 

(http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=131)  

V rámci bakalářského úkolu je tato metoda aplikována na majitele zájmového 

podniku, který na základě osobního rozhovoru odpovídal na konkrétní pokládané otázky 

týkající se tématu této bakalářské práce. Pomocí této metody byly zjištěny interní informace 

zájmového podniku. Tyto interní informace byly využity k charakteristice zájmového 

podniku, k zjištění současné situace a k identifikaci problémových míst zájmového podniku. 

  

http://www.adexis.cz/public/files/pages/fce7_7s.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Progn%C3%B3za
http://www.miras.cz/
http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=131
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3  VYBRANÉ TEORETICKÉ POZNATKY O PODNIKÁNÍ MALÉ 

FIRMY Z LITERÁRNÍCH ZDROJŮ  

Při průběhu řešení každé bakalářské práce je nutné prostudovat odbornou literaturu, 

která souvisí s danou problematikou bakalářské práce. Tato bakalářská práce je zaměřena na 

malý podnik podnikající v hostinské činnosti. V této kapitole tedy budou popsány 

nejdůležitější teoretické poznatky malých podniků a oborové činnosti zájmového podniku. 

3.1 Orientace v základních pojmech z podnikání malé firmy  

Z hlediska řešení této bakalářské práce bude kapitola věnována základním pojmům 

z podnikání malé firmy. Budou zde popsány terminologie, od nejzákladnějších definicí až po 

nejdůležitější legislativní požadavky související s tématem této bakalářské práce.  

Jak tvrdí Kašík „podnikem se rozumí soubor hmotných, osobních a nehmotných 

složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto 

účelu sloužit.‟ (1998, s. 19) 

Podle knižní publikace Základy podnikání od autorů Srpová, Řehoř, a kol. je „podnik 

chápán jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy. Podnik je vymezen 

jako ekonomicky a právně samostatná jednotka, která existuje za účelem podnikání. 

S ekonomickou samostatností, která je projevem svobody v podnikání, souvisí odpovědnost 

vlastníků za konkrétní výsledky podnikání. Právní samostatností rozumíme možnost podniku 

vstupovat do právních vztahů s jinými tržními subjekty, uzavírat s nimi smlouvy, ze kterých 

pro něj vyplívají jak práva, tak povinnosti.‟ (2010, s. 35) 

 Vymezení pojmu podnik najdeme také v platné legislativě. V České republice je 

podnikání vymezeno v Živnostenském a Obchodním zákoníku. (Kašík, 1998) Podnikání je 

podle Zákonu č. 513/1991 Sb. soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

Hisrich tvrdí, že „podnikání je dynamický proces vytvářející přírůstkové bohatství. 

Bohatství je vytvořeno jednotlivci, kteří předpokládají hlavní rizika, pokud jde o kapitál, čas 

nebo kariérní závazek, nebo poskytující hodnotu pro nějaký výrobek nebo službu.‟ (1989, s. 

10) 

Podle publikace Podnikání v malé a střední firmě je „podnikatelem podle obchodního 

zákoníku: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského 
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oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, anebo fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu zapsaná do 

evidence podle zvláštních předpisů.‟ (1999, s. 75) 

Podnikatelem je tedy jak fyzická, tak právnická osoba. Tím pádem můžeme za 

podnikatele považovat i veřejnou obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, 

akciovou společnost, družstvo apod. (Srpová, Řehoř a kol., 2010) 

 Jak tvrdí Veber „podnikatel na rozdíl od neziskových subjektů, zakládá a provozuje 

svůj podnik za účelem vlastního prospěchu. Bere na sebe možnost zisku či ztráty. Zůstatek po 

uhrazení nákladů a daní si ponechává.‟ (1999, s. 75) 

Každý člověk, který je aspoň trošku tzv. kariérista, chce v životě něčeho dosáhnout, 

nechce být závislý na nějakém zaměstnavateli, chce být sám svým pánem a průběh svého 

života si organizovat po svém, každý takový člověk alespoň jednou v životě vstoupí do 

podnikání. Takových důvodů může být několik, my všichni na celém světě jsme různorodí a 

svým způsobem jedineční.  

Potom je jen otázkou v jakém okamžiku, po jakých zkušenostech a jakým způsobem 

začínající podnikatel podnikání zahájí. Je všeobecně známo, že k podnikání je potřeba určitý 

kapitál a know-how. Tyto nejdůležitější potřeby pro zahájení podnikání jsou ale doprovázeny 

dalšími nezbytnými schopnostmi, vědomostmi a dovednostmi.  

3.1.1 Předpoklady úspěšného podnikatele  

Za nejdůležitější předpoklady k existenci podnikatele jsou považovány podnikavost a 

úspěch. Podnikavost je vlastnost, která vyjadřuje předpoklady člověka k podnikání. O tomto 

člověku můžeme říci, že je podnikavý. Nejčastěji se dělí na dispozice označující výkonový 

potenciál a osobní vlastnosti charakterizující osobnost podnikatele. 

Dispozice označující výkonový potenciál, nazývaný také jako znalosti, kompetence, 

nebo know – how. Člení se na schopnosti, vědomosti a dovednosti. Schopnosti, které jsou 

trvalejšího rázu, převážně vrozené, např. rozumová inteligence, sociální inteligence apod. 

Vědomosti, které jsou pasivní znalosti o podnikání a dovednosti, které jsou naučené vzorce 

chování, získané tréninkem, jinými slovy je to aplikace vědomostí při řešení konkrétních 

problémů. 

Mezi osobní vlastnosti charakterizující osobnost podnikatele můžeme zařadit dva 

druhy vlastností - specifické a nespecifické. Specifické, tedy typické osobní vlastnosti, které 
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ovlivňují úspěch podnikatele. Nespecifické, tzn. všeobecné, např. temperament a charakter. 

(Srpová, Řehoř a kol., 2010) 

V publikaci Základy podnikání je uvedeno, že „úspěch můžeme definovat jako 

očekávání dosažení předem naplánovaného cíle. Je to současně pozitivní prožitek, který 

vyvolává další potřebu úspěchu. Je to jeden z hlavních impulzů pohánějící podnikatele vpřed 

k dalšímu podnikání. Výrazným faktorem v podnikání je motivace. Základem úspěchu je vůle 

zvítězit, dosáhnout předem stanoveného cíle.‟ (2010, s. 34) 

Do desatera úspěšného podnikatele jsou zařazeny níže uvedené schopnosti, které 

budou v rámci řešení této práce aplikovány metodou dotazování na majitele zájmového 

podniku. Metoda dotazování je popsána v kapitole 2.2.3. 

Desatero úspěšného podnikatele: 1) Vytrvalost, 2) Sebedůvěra, 3) Odpovědnost, 4) 

Informovanost, 5) Iniciativa, 6) Monitoring a využití příležitostí a svých silných stránek, 7) 

Koncepce cena – kvalita – flexibilita, 8) Úsilí o úspěch, 9) Racionální chování a 10) 

Respektování okolní reality. (Veber, Srpová, 2005) 

3.1.2 Životní cyklus podniku  

Každý podnik prochází za dobu své existence určitými stádii vývoje. Nejznámější je 

model D. Millera a P. Friesena, který je založený na čtyřech stádiích: založení, růstu, 

stabilizace, krize a zániku. Grafické znázornění tohoto modelu je zobrazeno v příloze č. 5. 

Pro začínající podnikatelé je nejdůležitější, aby jejich podnik zvládl stádium růstu. 

Samozřejmě už při zakládání podniku se podnikatel setkává s určitými povinnostmi, co se 

týče kapitálu pro založení a investice, know – how apod., bez čehož není možné podnik 

založit.  

V období růstu musí podnikatel přijít na trh s něčím „novým”, co konečného 

spotřebitele osloví, a bude ochotný za výrobek, či službu zaplatit. V tomto období už v 

podniku příjmy převyšují výdaje, ale je stále ve ztrátě.  

Ve stádiu stabilizace příjmy podniku převyšují výdaje, a podnik dosahuje zisku. O 

podniku v tomto životním stádiu můžeme říci, že je úspěšný. Avšak je nutné v tomto období 

neusnout na vavřínech a stále se podniku věnovat a rozvíjet jej.  

Jestliže tomu tak nebude, může se stát, že podnik přejde do fáze krize, jeho příjmy 

přestanou převyšovat výdaje, a začne být ztrátový. V případě, že nedojde k revitalizaci, 

podnik vše přestane zvládat a hrozí zánik podniku. 
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3.1.3 Drobný a malý podnikatel  

Pokud podnikatel zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho obrat nebo aktiva 

nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR, považuje se tento podnikatel pouze za malého 

podnikatele. Jestliže ale podnikatel zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho aktiva nebo 

obrat nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR, je tento podnikatel označován za 

drobného podnikatele, čili mikropodnik. (Vochozka, Mulač a Ludvík, 2012) 

Podle statistického úřadu Eurostat jsou podniky děleny jen podle počtu zaměstnanců. 

Za malé podniky lze v tomto případě považovat podniky s počtem zaměstnanců do dvaceti 

zaměstnanců. Česká správa sociálního zabezpečení rozděluje podniky také podle počtu 

zaměstnanců na malé organizace a organizace. Malé organizace do 25 - ti zaměstnanců a 

Organizace 25 a více zaměstnanců. (Srpová, Řehoř a kol., 2010) 

Publikace Poradenství pro manažery a podnikatele od autorů Poczatková, Mikoláš a 

Ludvík „za malý podnik považuje takový podnik, který nemá personální útvar ani 

specializovaného personalistu, a personálním řízení v něm zajišťuje majitel, či nejvyšší 

vedoucí pracovník, který v případě potřeby deleguje určité pravomoci a práce v této oblasti na 

další pracovníky.‟ (2007, s. 128) 

Podle Folvarčné lze MSP členit také „dle kvalitativních hledisek na: 

- malé živnostenské podniky – podnikatel bezprostředně spolupracuje, výjimečně najímá 

personál, při podnikání mu pomáhají členové rodiny,  

- střední živnostenské podniky – podnikatel pracuje v oblasti podnikání jen částečně, najímá 

personál, vyřizuje část administrativy, prodejní činnosti a styk se zákazníky,  

- velké živnostenské podniky – podnikatel nepracuje v oblasti podnikání firmy, zajišťuje 

řízení, plánování a organizování, najímá prodejní, technický, obchodní a další personál.‟ 

(2005, s. 12)  

Známí teoretik prof. Hruschka popisuje tyto skupiny malého podnikání následovně: 

živnostenské podnikání, Řemesla, Obchod, Cestovní ruch, Služby, Malé průmyslové podniky 

a Služby a výkony (Veber, 1999) Jak tvrdí Folvarčná „na malé podnikání nelze pohlížet 

odděleně, bez znalostí obecných principů a pravidel podnikání. MSP lze definovat a vymezit 

dle různých hledisek, která mají různou vypovídací schopnost a použití. MSF můžeme 

definovat na základě kvalitativních i kvantitativních kritérií. Neexistuje jednotná, všeobecně 

přijímaná definice malé a střední firmy.‟ (2005, s. 12) 
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3.1.4 Výhody a nevýhody malých podniků  

Oproti velkým podnikům mají malé podniky mnoho nevýhod. Z oblasti financování se 

jedná o menší dostupnost k finančním zdrojům, financují se především sami. Možností na 

zvýšení kapitálu je odkoupení určitého podílu jinému podnikateli, ale tato varianta omezuje 

samorozhodování podnikatele. Další možností je bankovní a dodavatelský úvěr, bez kterého 

se většina začínajících podnikatelů v dnešní době neobejde. Další nevýhodou z této oblasti je 

nízký stav hmotného a nehmotného majetku, takže odpisy nevytvářejí dostatečný prostor pro 

kontinuální reinvestování. 

Nevýhody z personální oblasti mohou být vyšší intenzita práce, méně příznivé 

pracovní podmínky a to v sociálním zabezpečení, příplatcích na dovolenou, stravování apod. 

Časté přizpůsobovaní pracovní doby na základě množství práce a další s tím související 

úkony, které jsou ve velkých podnicích přesně dané.  

Malé podniky mají oproti velkým podnikům ale i některé výhody. V organizační 

oblasti mají jednoduchou, přehlednou organizační strukturu, umožňují přímé vedení a 

kontrolu, jsou rychlejší a pružnější v reakci na potřeby zákazníků. Z personální oblasti jde o 

velkou výhodu osobního a přímého kontaktu s vedením podniku. Existuje mezi podnikatelem 

a zaměstnanci určitá důvěra, která napomáhá plynulému chodu podniku. (Veber, 1999) 

3.1.5 Zahájení živnostenského podnikání  

Vzhledem k tomu, že zájmový podnik vlastní pouze jeden majitel, který podniká na 

základě živnostenského oprávnění, jsou v této práci vymezeny některé teoretické poznatky ze 

živnostenského podnikání. Zbývající část této podkapitoly je věnována definicím o 

živnostenském podnikání z různých publikací. 

V knižní publikaci Základy podnikání je živnost definována jako „soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku 

a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.‟ (2010, s. 68) 

Folvarčná tvrdí, že se „za živnost považuje samostatná ekonomicko – právně - 

organizační jednotka ve vlastnictví jednoho nebo více podnikatelů s omezeným počtem 

pracovníků a relativně malým výrobním kapitálem a ročním obratem. Živností lze provozovat 

řemesla, obchod, cestovní ruch a služby.‟ (2005, s. 27) 

Podle živnostenského zákona může „živnost provozovat fyzická nebo právnická 

osoba, splní - li podmínky stanovené živnostenským zákonem, státní povolení k provozování 



16 

 

živnosti označováno jako koncese se vyžaduje jen v některých případech. Živnosti jsou 

rozděleny na živnosti ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být 

provozovány na základě ohlášení. A živnosti koncesované, které smějí být provozovány na 

základě koncese.‟ (http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx) 

Publikace Základy podnikání dělí „ohlašovací živnosti na řemeslné, vázané a volné. 

Řemeslné živnosti – pro jejich získání a provozování je podmínkou výuční list, nebo maturita 

v oboru, nebo diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru.‟ (2010, s. 67) 

Živnostník ručí svým majetkem neomezeně, ale neexistuje žádný předpis o minimální 

výši základního kapitálu. Podnik zakládá jen jedna osoba, která sama vše řídí i pracuje. 

Administrativní činnost živnostník provádí minimální, stačí mu k zahájení podnikání pouze 

povolení živnostenského úřadu. Zisk si ponechává plně k dispozici, ale na rozdíl od velkých 

firem má obtížnější přístup k cizím zdrojům. (Kašík, 1998) 

Zahájení živnostenského podnikání sebou nese řadu dalších povinností. Po ohlášení 

živnosti, nebo po vydání koncese je nezbytné se dále zaregistrovat na finančním úřadu, 

okresní správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně, případně dalších 

institucích. Okruh těchto povinností se přitom dále značně rozšíří, rozhodne-li se podnikatel 

využít ke svému podnikání zaměstnance. (Folvarčná, 2005) 

Podnikání fyzických osob 

V knižní publikaci Podnikání malé a střední firmy je uvedeno, že za fyzické osoby 

podnikající lze považovat: „osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění (tj. 

vlastnící živnostenský list nebo koncesní listinu), osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby 

podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu a soukromě podnikající 

zemědělce zapsané v evidenci. Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď na 

vlastní žádost, nebo povinně, podle podmínek stanovených obchodním zákoníkem.‟ (2005, s. 

66) 

3.1.6 Vedení účetnictví  

Každý podnik musí vést účetnictví. V České republice se používají dva typy 

účetnictví, které se výrazně liší. Veber tvrdí, že „účetnictví je písemné zaznamenávání 

informací o hospodaření podniku v peněžních jednotkách. Povinnost podnikatelů v oblasti 

účetnictví jsou upraveny zákonem č. 563/1991 Sb., který stanoví rozsah a způsob vedení 

účetnictví v České republice.‟ (1999, s. 117) 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx
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Zákon o účetnictví povoluje v České republice dvě účetní soustavy, jednoduché a 

podvojné účetnictví. Jednoduchým účetnictvím mohou účtovat fyzické osoby, které nejsou 

zapsané v obchodním rejstříku, některé příspěvkové organizace, občanská sdružení, sdružení 

právnických osob, nadace a církve, pokud splňují stanovené podmínky. Podvojným účetnictví 

pak musí účtovat další účetní jednotky. Podvojné účetnictví je nutno vést u účetních jednotek 

ode dne zápisu do obchodního rejstříku. (Veber, 1999) 

Pod pojmem jednoduché účetnictví by si každý mohl představit jednodušší formu 

vedení účetnictví, ale účtuje se skoro stejně jako při podvojném účetnictví. Hlavním rozdílem 

je, že u jednoduchého účetnictví se účtují příjmy a výdaje, ale u podvojného se účtují jak 

příjmy a výdaje, tak i navíc náklady a výnosy. Podvojné účetnictví je tak pak přehlednější a 

lépe se kontroluje. Dále je jednoduché účetnictví na rozdíl od podvojného podřízeno daňovým 

účelům a mělo by poskytovat pravdivý a věrný obsah o hospodaření podniku. (Veber, 1999) 

V účetnictví je velmi důležité provádět inventarizaci majetku a závazků. Prováděním 

této inventarizace se kontroluje, zda vykazované údaje odpovídají skutečnosti. Nejdříve se 

provede v podniku inventura, pak se porovnávají její výsledky s účetnictvím a na závěr se 

zaúčtují případné rozdíly. 

3.1.7 Daňové povinnosti podnikatelů a právní úprava ochrany spotřebitele  

Každý podnikatel se musí ze zákona č. 337/1992 Sb. do 30 dnů od zahájení svého 

podnikání zaregistrovat u finančního úřadu příslušného podle bydliště podnikatele. Na 

finančním úřadu se podnikatel na základě živnostenského či jiného oprávnění přihlásí 

k jednotlivým druhům daní, u kterých se domnívá, že mu při jeho podnikatelské činnosti 

vnikne daňová povinnost. Rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi, je že u přímých daní je 

znám konkrétní poplatník, u nepřímých daní je znám pouze plátce, který daň provádí za 

poplatníka. (Veber, 1999) Všechny druhy daní jsou zobrazeny v příloze č. 6, ze kterých bude 

dále vybráno, kterých se majitel podniku zúčastňuje jako plátce. 

Právní úprava ochrany spotřebitele 

Podle publikace Podnikání malé a střední firmy, právní úprava ochrany spotřebitele 

„vyplívá ze Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Týká se ochrany spotřebitele, 

který využívá výrobek či službu ke spotřebě, nikoliv k dalšímu prodeji. Zákon určuje 

prodávajícímu řadu povinností, a to prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo 

množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů. Prodávat výrobky a 

poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo 
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pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost 

předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé. Sjednávat ceny v souladu s cenovými 

předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat, jednoznačně 

informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb v okamžiku 

nabídky.‟ (2005, s. 239) 

3.1.8 Bariéry podnikání  

Za celý svůj životní cyklus se podnik dostává do různých nepříjemných situací, které 

jsou nazvány touto kapitolou. Následně v kapitole „Identifikace problémových míst 

v podnikání konkrétního restauračního podniku„ budou bariéry podnikání identifikovány na 

konkrétní podnik. 

Bariéry podnikání teoreticky popisuje publikace „Podnikání malé a střední firmy‟ od 

autorů Vebra a Srpové, podle které je citována přímo a nepřímo zbývající část kapitoly. 

„Podnikání nelze nařídit ani naplánovat, lze je však vyvolat nebo usnadnit. Vychází z vnitřní 

aktivity podnikavého člověka, která však může být utlumena nebo úplně potlačena různými 

bariérami.‟ (2005, s. 16) 

Bariérami podnikání jsou faktory, které způsobují, že člověk nechce, neumí nebo 

nemůže podnikat. Rozdělujeme je na interní a externí. Interními bariérami se rozumí faktory 

na straně potenciálního podnikatele a externími bariérami jsou faktory, které jsou nezávislé na 

podnikateli a jsou dány různými vnějšími podmínkami. (Veber, Srpová, 2005) 

Malé podniky mají menší ekonomickou sílu, než podniky velké, obtížnější přístup ke 

kapitálu a slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky. Nemohou se zúčastnit 

velkých investic, kde je možno vysokých výdělků. Nemohou si dovolit zaměstnávat ty 

nejlepší pracovníky a neustálé změny právních předpisů a dodržování správních aktů těmto 

podnikatelům práci neusnadňuje. Dalším velkým ohrožením jsou velké, nadnárodní podniky, 

které nutí malé podniky k menší marži, než je únosné, a většina těchto podniků tuhle zátěž 

dlouho nevydrží. (Veber, Srpová, 2005) 

 „Prakticky žádný podnikatel se neobejde bez obchodních kontaktů. Na jedné straně 

musí nakupovat řadu vstupních surovin, materiálů polotovarů či dalších komponentů, na 

druhé straně prodává své produkty dalším zpracovatelům, prodejním organizacím či 

konečným zákazníkům.‟ (2005, s. 169) 
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3.2 Zvláštnosti podnikání malé firmy v gastronomii  

Každá oborová činnost sebou nese mnoho různých zvláštností, které určuje obor, ve 

kterém se podnik pohybuje. Tato kapitola je věnována teoretickým poznatkům, které se 

jednají oboru hostinská činnost, jako předmět podnikání zájmového podniku této bakalářské 

práce. 

Na základě publikace Podnikatelská činnost ve stravování a hotelnictví od autorů 

Indrová, Petrů a Vaško je „společné stravování definováno jako činnost spojená s hromadnou 

výrobou, prodejem a spotřebou jídel a nápojů pro velké skupiny spotřebitelů.‟ (1995, s. 3) 

Může mít formu závodního, školního a restauračního (veřejného) stravování. 

Restaurační stravování je podle výše uvedených autorů „historicky nejstarší forma 

společného stravování, úzce spojena s rozvojem obchodu a cestovního ruchu.‟  Také je 

definováno jako „stravování organizované pro velké skupiny spotřebitelů, ve speciálních 

prostorách, za plnou úhradu. A také jako činnost zaměřená na uspokojování potřeb výživy, 

případně společného styku a zábavy, umožnění přechodného ubytování. (1995, s. 7) Zahájení 

podnikatelské činnosti ve stravování a hotelnictví má řadu společných rysů s ostatními obory 

podnikatelské činnosti, ale i řadu specifik vyplývajících ze zvláštností pohostinských a 

ubytovacích služeb a musí se řídit nejen obecně platnými předpisy, ale i současnými platnými 

předpisy vztahující se k činnosti veřejného stravování a ubytování.‟ (1995, s. 8) 

3.2.1 Specifika v restauračním podnikání  

Prodej produktů v restauračních zařízeních je ve většině případů spojen s výrobou a 

následnou spotřebou. Uskutečnění tohoto prodeje produktů trvá podstatně déle než např. 

v prodejně s potravinami, ale také splývá s dobou poskytování dalších služeb v restauračním 

podniku. Tento způsob prodeje je nazýván jako obsluha spotřebitele. Nabídku produktů 

v takovém zařízení představuje jídelní a nápojový lístek. (Indrová, Petrů, Vaško, 1995) 

Jídelní lístek je vizitkou každé restaurace. V publikaci Podnikatelská činnost ve 

stravování a hotelnictví od autorů Indrová, Petrů a Vaško je uvedeno, že jídelní lístek „je 

prostředníkem mezi hostem a provozovatelem, má informovat o nabídce pokrmů a nápojů, o 

jejich cenové hladině, má naznačit kvality kuchyně, pomoci hostu se rychleji rozhodnout pro 

své jídlo, upozornit na zvláštní služby – speciality zařízení, nabídku dne, cenově výhodné 

pokrmy, ale má také vyvolávat sympatie ke stravovacímu zařízení.‟ (1995, s. 30) 
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V oboru podnikání „hostinská činnost„ je mnoho dalších specifik, co se týče 

zakládání, či znovuotevření některého restauračního podniku. Aby např. podnikatel netrávil 

celé dny nakupováním surovin apod., jsou nutnou potřebou smluvní dodavatelé, kteří 

dodávají suroviny do podniků jen na základě dobrých referencí, dobrého jména apod. Také je 

nezbytné na základě obchodních kontaktů a doporučení vybrat ty správné a spolehlivé 

dodavatele.  

3.2.2 Hygienické předpisy restauračního podniku  

Jak tvrdí Salač: „hygiena je péče o čistotu a zdraví. Na dodržování poměrně přísných 

pravidel dohlížejí příslušní vedoucí pracovníci a hygienické stanice. Pracovníci veřejného 

stravování musí vlastnit zdravotní průkaz.‟ (1996, s. 22) Jsou dána přesně některá 

nejdůležitější pravidla osobní hygieny obsluhujícího: 

- péče o ruce – obsluha má vhodně upravené nehty a nesmí nosit prsteny a další šperky,  

- pečlivě upravený vzhled – vlasy, vzhled obličeje, dobrý stav zubů a ústní dutiny a správná 

míra líčení, 

- neustále čistý pracovní oděv, boty v bezvadném stavu vyleštěné, při úklidových pracích by 

se měl nosit pracovní plášť. (Salač, 1996) 

Jsou dána přesně i některá nejdůležitější pravidla pracovní hygieny obsluhujícího. 

Obsluha by měla odmítnut prodej závadného zboží. Při kašli a kýchání by měla používat 

kapesník, potraviny by neměla brát do rukou, při práci by měla používat čistý ručník. 

Potraviny, které spadnou na zem, by měla obsluha vyhodit do odpadu. Měla by se udržovat 

čistota a pořádek ve všech prostorách provozovny. Před zahájením, během i při skončení 

provozu, vytvářet příjemné a zdravé prostředí pro své hosty i zaměstnance. Mělo by se dbát o 

stálou čistotu vzduchu, bezprašnost, přiměřenou teplotu a co nejnižší hlučnost. (Salač, 1996) 

3.2.3 Bezpečnostní předpisy malého podniku  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Jak tvrdí Salač „hlavním úkolem bezpečnosti práce je předcházet úrazům přísným 

dodržováním pravidel. V bezpečnostních předpisech jsou uvedena práva, ale i povinnosti 

zaměstnanců. Každý pracovník musí znát předpisy o bezpečnosti práce, při práci v novém 

prostředí nebo s novým zařízením je nutné poučení.‟ (1996, s. 23) 
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Požární ochrana 

Podle zákona 133/1985 Sb. O požární ochraně „právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k 

provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob 

odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný 

zástupce. Provozuje - li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, 

vlastník těchto prostor, není - li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí 

být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.‟ 

(http://business.center.cz/business/pravo/zakony/pozarochr/cast1.aspx) 

Každý prostor sloužící k podnikání by měl být připravený na určité riziko vzniku 

požáru. Podle rizika vzniku požáru by měl podnik vlastnit hasicí přístroje, nejméně ale jeden 

na prostor využívaný k podnikání. 

3.2.4 Základní funkce podnikatele v malém restauračním podniku 

Mezi základní funkce podnikatele v malém podniku patří plánování, organizování, 

řízení lidských zdrojů a kontrola. Funkci plánování by měl podnikatel provádět dostatečně 

dopředu, většinou tuto funkci vykonává podnikatel zpočátku sám, později funkcí 

organizování podnikatel deleguje na svoje zaměstnance. Tyto pracovníky musí podnikatel 

nejdříve najmout. Musí provést výběrové řízení a na základě jejich zkušeností ty nejlepší 

přijmout do zaměstnaneckého poměru. Po jejich najmutí je musí řídit a motivovat. Většinou 

nejlepší motivací pro zaměstnance je vysoké finanční ohodnocení, zaměstnanecké výhody a 

někteří zaměstnanci vyžadují i osobní růst. Další důležitou funkcí je kontrola. V této funkci je 

důležitá dobrá komunikační dovednost podnikatele, aby každý pochopil, co od něj podnikatel 

požaduje. (Srpová, Řehoř a kol., 2010) 

Personální práce v malé firmě 

Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci upravuje Zákoník práce 2013 (zákon č. 

262/2006 Sb.) naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. Veškeré personální práce v 

malé firmě vykonává většinou jen jediný člověk, a to vlastník. V malých firmách se o tuto 

práci podílí vlastník s účetním. Vlastník podniku musí řešit problematiku získávání 

zaměstnanců, jejich motivování i odměňování. Dále do personálních činností spadá veškerá 

evidence a kontakty s úřady. (Folvarčná, 2005) 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/pozarochr/cast1.aspx
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Jak tvrdí Folvarčná „přijetím prvního zaměstnance se každý podnikatel stává současně 

zaměstnavatelem. V této pozici má současně celou řadu povinností. U každého nového 

zaměstnance je třeba založit povinnou personální evidenci. Do osmi dnů od vzniku 

pracovního vztahu musí podat přihlášku u institucí zdravotního pojištění a sociálního 

zabezpečení atd. Je to administrativně náročná práce, často ubíjející potenciál a čas 

podnikatele.‟ (2005, s. 60) 

Zaměstnavatel je povinen se zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu, a to písemně. 

Pokud je ale sjednán pracovní poměr na dobu kratší než jeden měsíc, písemně se pracovní 

smlouva vyhotovuje jen na přání zaměstnance. Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy 

je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci, druhé vyhotovení si ponechává zaměstnavatel. 

Pracovní smlouva musí být uzavřena nejpozději v den nástupu do práce. (Folvarčná, 2005) 

Pracovní smlouvy svých zaměstnanců je zaměstnavatel povinen mít na místě výkonu 

jejich zaměstnání. Pokud tomu tak není, a jeho podnik navštíví inspektoři ze státního úřadu 

inspekce práce, budou inspektoři pokládat činnosti zaměstnanců za nelegální. Zaměstnavatel 

jedná s velkou rozvahou jaký pracovní poměr se zaměstnancem uzavřít. Musíme totiž 

rozlišovat dva pojmy mzda a cena práce. Mzdu příjme zaměstnanec za svoji vykonanou práci. 

Cena práce ale představuje veškeré náklady zaměstnavatele za zaměstnance. 

Na výši ceny práce má vliv mnoho faktorů, to např. věk, vzdělání, pohlaví, praxe a 

funkce, kterou pro zaměstnavatele vykonává. Konečná cena práce, kterou zaměstnavatel za 

zaměstnance zaplatí, se skládá z těchto položek: mzda, povinné platby sociálního a 

zdravotního pojištění hrazené zaměstnavatelem, povinné odvody pojistného zákonného 

pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou zaměstnanci při výkonu práce, 

náhrada mzdy za dovolenou, dny pracovního volna, sociální výhody (jako jsou příplatky na 

stravu, penzijní připojištění apod.), náklady na zvyšování kvalifikace pracovníka a pracovní 

oděvy a pomůcky (Veber, 1999) 

3.2.5 Volba pracovního poměru v malém podniku 

Na území České republiky jsou vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci upraveny 

zákonem č. 262/2006 Sb. Jeho ustanoveními jsou povinny se řídit také zahraniční společnosti 

u nás, nebo zaměstnavatelé zaměstnávající cizince na našem území. (Veber, 1999) 

Malé podniky mají menší nevýhodu v přijímání zaměstnanců. Uchazeč o zaměstnání 

raději hledá zaměstnání ve velkých, nejlépe mezinárodních podnicích. Protože velké firmy 

nabízejí zaměstnancům prestižnější zaměstnání, ve většině případů i vyšší mzdu, vzdělávání, 
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sociální výhody a hlavně možnost růstu. Přitom v malých podnicích jsou na zaměstnance 

kladeny větší nároky, počítá s jejich univerzálností, kdežto ve velkých podnicích je každý 

pracovník vyškolen na jednu pozici, kterou vykonává třeba i v několika směnném provozu. 

V České republice se rozeznávají tři druhy pracovního poměru, které mohou 

vzniknout dohodou, volbou nebo jmenováním: 

- Hlavní pracovní poměr 

- Vedlejší pracovní poměr 

- Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

a) Dohoda o provedení práce 

b) Dohoda o pracovní činnosti (Veber, 1999) 

3.2.6 Podniková strategie a podnikatelský záměr  

Jak tvrdí Folvarčná „podniková strategie se definuje jako reakce organizace na 

příležitosti, výzvy a hrozby okolí, která je v souladu s jejími schopnostmi a zdroji. Strategie 

není cílem sama o sobě, ale souborem cest a alternativ k dosažení základního organizačního 

cíle v budoucnosti.“ (2005, s. 32) Je na každém podnikateli, jako podnikovou strategii zvolí, 

je však přínosné znát několik již odzkoušených pravidel. 

Podle výše uvedené autorky publikace Malé a střední podnikání se „každý podnik 

pohybuje v podmínkách neurčitosti prostředí. Strategie firmy by měla rovněž napomoci 

vyhnout se předvídatelným rizikům a eliminovat dopady rizik, jež předvídat nelze. Tyto 

obecné principy platí pro malého a středního podnikatele ještě intenzivněji, neboť 

podnikatelská rizika jsou v jeho případě velmi často současně i riziky osobními. Strategie 

podniku musí plnit dva cíle: 1) určit způsob dlouhodobého získávání a využívání trhů a 2) 

směřovat podnik k vytváření zisku a zajišťování likvidity.“ (2005, s. 32) 

Podle publikace Podnikání malé a střední firmy od autorů Vebra a Srpové „je úspěch 

v podnikání spojen s vhodným podnikatelským záměrem a jeho prosazením do praxe. 

Důležitou vlastností člověka v tomto směru je být podnikavý.‟ (2005, s. 51) 

Podnikatelský záměr nebo také jinak označovaný podnikatelský plán, je podle 

Folvarčné „písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější i 

vnitřní faktory, související se založením nového podniku. Často se o něm mluví též jako o 

herním plánu nebo jako o autoatlasu, obsahujícím odpovědi na otázky typu kde jsem, kam 
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jedu a jak se tam dostanu. Potenciální investoři, dodavatelé, ale též i zákazníci budou 

podnikatelský záměr nejen vyžadovat, ale budou na jeho předložení i trvat.‟ (2005, s. 42) 

Před vypracováním podnikatelského záměru (plánu) by měl podnikatel zvážit, co chce 

prodávat, jaká je jeho konkurence, jací budou jeho zákazníci, kde bude produkty prodávat či 

provozovat služby, co potřebuje k výrobě zboží či k poskytnutí služeb, a podrobně si sestavit 

Finanční plán. (Strejčková, 2011) 

Podle Folvarčné „by jej měl zpracovat sám podnikatel, i když se při jeho přípravě 

může radit s mnoha dalšími osobami. Právníci, účetní, marketingoví poradci i technici mohou 

sehrát v této souvislosti podstatnou roli. O podnikatelský záměr se mohou zajímat 

zaměstnanci, investoři, bankéři, zákazníci a konzultanti. Vzhledem k tomu, že jej budou číst z 

různých důvodů, musí být zpracován natolik komplexně, aby obsáhl důvody zainteresovanosti 

každého z nich.‟ (2005, s. 42) 

Podnikatelský záměr je nejlepší sestavit na hned na začátku podnikání, pomůže nám 

tak odhalit silné a slabé stránky. Také začínajícímu podnikateli často pomáhá předejít 

určitému riziku neúspěchu podnikatele hned na začátku jeho podnikání. Je nezbytné pro 

podnikatelský plán, vymezit okruh výrobků či služeb, které chce podnikatel nabízet 

zákazníkům, vymezit vhodný trh a potencionální zákazníky a zmapování konkurence. Měl by 

obsahovat podrobný finanční plán. (Srpová, Řehoř a kol., 2010) 

3.2.7 Potřebné finanční prostředky k podnikání 

Všechny finanční prostředky potřebné k podnikání mohou mít podobu vlastních nebo 

cizích zdrojů. Pokud patří vlastní zdroje zakladateli, hovoříme o těchto zdrojích jako o 

vlastním kapitálu. Vlastní kapitál má nejčastěji podobu osobních úspor, které jsou nejméně 

nákladným zdrojem financování. Cizí zdroje jsou ty finanční prostředky potřebné 

k podnikání, které nemůže zakladatel pokrýt sám svými úspory, a musí si tyto finanční 

prostředky z nějakých zdrojů vypůjčit. Nejčastěji si zakladatelé vypůjčují od příbuzných a 

přátel, soukromých investorů a investičních společností, a využívají úvěrového financování.  

(Staňková, 2007) 

Peníze potřebné k založení firmy jsou nazývány jako základní kapitál, který vyjadřuje 

výši podílu vlastníka nebo podílníka na majetku podniku. Vlastní základní kapitál má výhodu 

v tom, že nemusí být splácen jako půjčka, a tím pádem podnikatel nemusí platit žádné úroky. 

Peníze nutné k pořízení dlouhodobého majetku dlouhodobě zmrazují peníze do nich 

investované, a nemohou být investovány k jiným účelům. Tyto investice mají většinou 
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podobu pozemku, budov, počítače, software, výrobních zařízení apod. Peníze nutné 

k zajištění plynulého chodu firmy, také nazývány jako pracovní kapitál představuje množství 

peněz používaných k financování provozních operací. Může mít formu zásob, pohledávek a 

finančního majetku. Růstový kapitál je v podniku potřebný v období růstu firmy nebo ke 

změně priorit a směru činnosti. (Staňková, 2007) 

Finanční optimalizace podniků 

Každý podnik musí efektivně zacházet se svým finančním zdravím. Jak tvrdí 

Folvarčná „je to nezbytné pro tvorbu volných peněžních prostředků a zisku, které pokryjí 

investice, osobní spotřebu, daně i úroky, případně další neodkladné výdaje.‟ (2005, s. 70) 

Malý podnik vedoucí daňovou evidenci by měl sestavovat:  

1) přehled o majetku a závazcích,  

2) přehled o příjmech, výdajích a hospodářském výsledku,  

3) výkaz peněžního toku - cash flow. (Folvarčná, 2005) 

Podle Folvarčné „k nejčastějším zdrojům financování v MSF patří: osobní úspory, 

osobní půjčky (nepodnikatelské), finanční leasing, dotace z úřadu práce a bankovní úvěry.‟ 

(2005, s. 78) 

3.2.8 Okolí podniku a podnikatelského prostředí  

Analýza podnikatelského prostředí je velice důležitá pro rozvoj a správný chod skoro 

každého podniku. Pro zájmový podnik je analýza podnikatelského prostředí velice důležitá. 

Vnitřní podnikatelské prostředí, které je specifické pro daný podnik, je důležité čas od času 

v každém podniku vyhodnocovat. Podnik by se měl zaměřit na skutečnosti, které se nedějí již 

tak dokonale jako je v jeho možnostech, a na skutečnosti nově objevené, pro které podnik 

splňuje určitá kritéria, ale doposud tyto aktivity splňující tyto kritéria neprovozoval. Vnější 

podnikatelské prostředí, které tvoří okolní podnikatelské a další subjekty, je také důležité 

vyhodnocovat. Nejvíce důležité je se seznámit s celkovým okolím podnikatelského subjektu, 

co se týče konkurence, nekonkurenčních podniků a dalších skutečností, které by mohli 

vyvolat v obyvatelstvu nějakou aktivitu.  

Při podnikání v oboru hostinská činnost je velmi důležité už při zakládání podniku, i 

při řízení jeho provozu monitorovat okolí podniku a podnikatelské prostředí. Malí podnikatelé 

jsou obvykle mnohem těsněji svázáni s regionem, ve kterém vykonávají svou podnikatelskou 
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činnost. Tito podnikatelé jsou ve svém regionu známy, a veškerá jejich činnost není pro 

veřejnost tajemstvím. (Veber, Srpová, 2005) 

Tato podkapitola bude dále věnována teoretickým poznatkům z publikace Podniková 

diagnostika, podle které Kašík tvrdí, že „podnikatelské prostředí je prostor, ve kterém probíhá 

podnikání. Můžeme jej rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější podnikatelské prostředí se skládá z 

okolních podnikatelských a dalších subjektů. Vnitřní podnikatelské prostředí je specifické pro 

daný podnikatelský subjekt. (1998, s. 84) Malý a střední podnik můžeme považovat za srostlý 

s prostorem, který v něm žije, využívá různé komunikační a jiné sítě v prostoru, realizuje se 

v rámci identity a integrity v prostoru a realizuje klima prostoru.‟ (1998, s. 87) 

3.2.9 Podnikatelské prostory  

Je nezbytné, aby podnikatel pro své sídlo společnosti a pro případ provozovny 

disponoval užívacím nebo vlastnickým právem k pozemkům a podnikatelským prostorům. 

Existují jen dvě možnosti, buď mít sídlo podnikání nebo provozovnu ve svém osobním 

vlastnictví, anebo si sídlo či provozovnu pronajmout. (Veber, Srpová, 2005) 

Knižní publikace Podnikání v malé a střední firmě popisuje, že „pronájem pozemků, 

nebytových prostor či jiných nemovitostí je bezpochyby méně nákladnou cestou k získání 

podnikatelských prostor. Navíc představuje snazší cestu ke změnám, pokud se např. daný 

objekt ukáže jako ne zcela vhodný pro podnikatelskou činnost – velikostí, vybavením, 

umístěním apod. Nájem nebytových prostor je upraven legislativně a musí mít písemnou 

formu.‟ (2005 s. 81) 

Tato podkapitola se bude v rámci řešení této práce zabývat jen popsáním nebytových 

podnikatelských prostor. Z toho důvodu, že zájmový podnik disponuje jen s nebytovými 

prostory k provozování své činnosti. 

Nebytové prostory 

Plochy ve městech jsou regulovány zejména územním plánem konkrétního města 

nebo obce, který stanoví přípustné funkční využití území. Každou tuto plochu je možno 

užívat jen pouze v souladu s funkcí, ke které byl kolaudačním rozhodnutím určen. Tak je 

zajištěno, že nebudou porušovány technické, hygienické a jiné normy. (Veber, 1999) 

Veber tvrdí, že „jak majitel, resp. pronajímatel, tak případný nájemce musí dbát, aby 

využití nebytových prostor bylo v souladu s účelem, ke kterému byly tyto plochy určeny. 

Majitel, resp. pronajímatel tak musí činit s ohledem na své povinnosti vyplývající z vlastnictví 
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nemovitosti a nájemce by neměl vyvíjet svoji podnikatelskou činnost v nebytových 

prostorách, které nesplňují technické či právní předpoklady pro takovouto činnost. 

V některých případech dokonce podnikatel musí získat souhlas od některých orgánů státní 

správy. V případě pronájmu nebytových prostor v rozporu s jejich kolaudačním rozhodnutím, 

může tato skutečnost vést k případným sporům i k neplatnosti takovéto smlouvy a dalším 

potížím jak pronajímatele, tak i nájemce. Proto v případě nájmu nebytových prostor by měly 

být skutečnosti ohledně přípustného využití takových ploch ověřeny a měly by být součástí 

nájemní smlouvy, stejně jako jsou ostatní náležitosti takových smluv, tedy vlastnictví, délka 

nájmu a další specifikace takovéto smlouvy.‟ (1999, s. 103) 

Takto je možno předejít tomu, že nebytové prostory nebudou z hlediska přípustnosti 

využití, technických aspektů, požárních hledisek, apod. způsobilé pro výkon činnosti, kterou 

nájemce měl v plánu vykonávat. Dalším problémem při pronájmu nebytových prostor jsou 

stížnosti sousedů, které vedou k přezkoumání využití nebytových prostor v souladu s jejich 

funkčním určením a v případě zjištění rozporů může být sankciován jak pronajímatel, tak 

nájemce. (Veber, 1999)  
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4 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO PODNIKU  

Tato kapitola je věnována především základním informacím zájmového podniku Cafe 

Destiny. Bude zde nastíněna jeho stručná historie a nejdůležitější informace ze současnosti. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o malý podnik, který vlastní jen jedna osoba, což je majitel 

zájmového podniku, tak bude tato kapitola věnována i charakteristice osobnosti majitele 

podniku. 

4.1 Historie podniku  

Zájmový podnik se nachází v samém historickém centru Olomouce. Budova, ve které 

je podnik umístěn, za sebou nese velkou historii. V dávných dobách se zde nacházely 

řeznické jatky, dále se v těchto prostorách prostřídalo pár prodejen, ale určitě nikdo by si 

dříve nemyslel, že se z těchto prostor vybuduje kavárna s velice příjemným prostředím. Tato 

kavárna zvaná Cafe Destiny, byla vybudována v roce 2004, a dnem 13. 11. 2006 připadlo 

vlastnické právo podnikateli Jaromíru Cekotovi. Na obrázku č. 4.1.1 lze vidět logo podniku. 

Obr. č. 4.1.1 - Logo podniku 

 

Zdroj: http://menu.olomouc.cz/ 

Podnikatel odkoupil zájmový podnik od svého švagra v roce 2006, kdy samozřejmě 

neměl potřebný kapitál na zakoupení vybavení apod., a tuto záležitost řešil úvěrem, tedy 

cizím základním kapitálem.  

V době odkoupení majitelem Jaromírem Cekotou nebyl zájmový podnik v nejlepší 

situaci. Sloužil pro zákazníky jen jako každá druhá kavárna v této lokalizaci. Byl 

nevýdělečný, neustále stagnoval na stádiu založení, a do stádia růstu se přiblížil velice málo. 

Klientela se ve větší míře pohybovala v podobě studentů, kteří nezajistili dostatečné tržby 

podniku. Co se dříve týkalo cen produktů, tak byly velice nepřiměřené. Podniku se dřívější 

majitel dostatečně nevěnoval, a tím pádem měl podnikatel Jaromír Cekota ne málo práce pro 

růst podniku.  

 

http://menu.olomouc.cz/
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4.2 Základní informace zájmového podniku  

V rámci této kapitoly jsou identifikovány jednotlivé základní informace, které byly 

zjištěny aplikací metody dotazování. Sídlo a adresa provozovny jsou dva odlišné pojmy. Za 

sídlo podnikání v tomto případě považujeme adresu, která je uvedena v obchodním rejstříku 

či jiné podobné evidenci. A provozovna je prostor, kde je činnost skutečně vykonávána. 

Tab. 4.2.1 – Zájmový podnik v kostce 

Datum vzniku provozovny 13. 11. 2006 

Název podniku Cekota Jaromír, Cafe Destiny 

Sídlo Uničov, Roháče z Dubé 642, 783 91 

Adresa provozovny Ztracená 253/4, Olomouc, 772 00 

IČ 62284703 

DIČ CZ7411135303 

Právní forma Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 

zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

Klasifikace ekonomických činností Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních 

zařízeních 

Institucionální sektor Zaměstnavatelé 

Počet zaměstnanců 6 zaměstnanců 

Provozní doba Po – Čt:        08:00 – 24:00 

Pá:                08:00 – 01:00 

So:                11:00 – 01:00 

Ne:               11:00 – 24:00 

Souřadnice provozovny GPS 49°35'39.16" N, 17°15'10.51" E 

 Web www.cafedestiny.cz 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zjištěných informací metodou dotazování 

Lokalizace provozovny  

Podle souřadnic GPS nebo zadání adresy provozovny do internetového vyhledávače 

lze zjistit přesnou lokalizaci zájmového podniku. Podnik se nachází u Horního náměstí 

v historickém centru Olomouce. Krajské město Olomouc je největším městem na Hané, a část 

http://www.cafedestiny.cz/


30 

 

města Horní náměstí je pro každý podnik v tomto regionu nejlukrativnější. Horní náměstí 

přináší lidským očím velkou dávku krásné historie, najdeme tu např. Radnici s orlojem, 

Herkulovu kašnu, Caesarovu kašnu a Sloup Nejsvatější Trojice, který je památkou UNESCO.  

Na obrázku v příloze č. 7 je zobrazen zájmový podnik červeným bodem (označen 

hvězdičkou). A dalšími body modré barvy (označené čísly) jsou některé další kavárny 

nacházející se v blízkosti tohoto podniku. Tyto kavárny jsou podniku blízkou konkurencí, a 

podnik jej musí řádně monitorovat. 

4.4 Nynější situace podniku  

Podnik Cafe Destiny se podle modelu Millera a Friesena nachází v současnosti ve 

stádiu stabilizace. Základní ekonomické ukazatele potřebné ke zjištění přesné situace podniku 

nebyly dané majitelem podniku k dispozici. Jelikož majitel podniku neposkytl základní 

ekonomické ukazatele, byla současná situace podniku hodnocena na základě informací od 

majitele podniku, kdy na základě metody dotazování hodnotil zájmový podnik jako v dobré 

finanční situaci. V kapitole 3.1.2 je dále rozvedeno, jak je teoreticky vykládán životní cyklus 

podniku, a jaké je doporučováno chování podniku v jednotlivých stádiích. 

Zájmový podnik zaměstnává 6 zaměstnanců, lze jej tedy považovat za malý, drobný či 

mikropodnik. Tito zaměstnanci jsou zaměstnaní na Hlavní pracovní poměr na základě 

Pracovní smlouvy. K pracovní smlouvě zaměstnanci podepisují Dohodu o odpovědnosti a 

Mzdový výměr. Jen tito zaměstnanci jsou ale ke splnění kvalitního provozu nedostateční, ke 

splnění kvalitního provozu má podnikatel uzavřenou Dohodu o provedení práce s dalšími 

čtyřmi osobami. Podnik nemá personální útvar ani specializovaného personalistu a personální 

řízení v podniku zajišťuje majitel. 

Podnikatel pracuje v oblasti podnikání jen částečně, např. najímá personál a vyřizuje 

část administrativy. Jelikož je zájmový podnik restaurační zařízení, tak podnikatel nevyřizuje 

prodejní činnosti a styk se zákazníky, i tak jej budeme podle kvalitativních hledisek MSP 

považovat za střední živnostenský podnik. 

Vzhledem k tomu, že město Olomouc je menším krajským městem v České republice, 

zájmový podnik je mnohem těsněji svázán s regionem Olomouc, podnikatel vlastnící tento 

podnik je v Olomouckém regionu znám a veškeré jeho činnosti nejsou mnohdy tajemstvím. 

Účetnictví a další administrativní práce jsou v tomto podniku řízeny p. Tomášem 

Hartlem, který podniká jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru účetnictví, a 



31 

 

s podnikatelem Jaromírem Cekotou mají uzavřenou písemnou dohodu o odpovědnosti. 

Účetnictví je vedeno jednoduché, a podnik podléhá těmto daňovým povinnostem: daň 

z příjmu fyzických osob, silniční daň a daň z přidané hodnoty. Všechny služby prodávané 

zákazníkům jsou samozřejmě v kompetenci se zákonem o ochraně spotřebitele, který určuje 

prodávajícímu řadu povinností, které jsou popsány v kapitole 3.1.7. 

Podnik dodržuje stanovené hygienické předpisy, které jsou charakterizovány 

v kapitole 3.2.3. Každoročně je prováděné školení o bezpečnosti práce, každý nový pracovník 

je o bezpečnosti práce dostatečně poučen. Při zakoupení jakéhokoliv zařízení jsou také 

všichni pracovníci, kteří by se zařízením mohli přijít do kontaktu, poučeni o správném 

zacházení s nimi. Podle zákona  133/11985 Sb. O požární ochraně splňuje zájmový podnik 

povinnosti tohoto zákona týkající se, podnik vlastní na své podnikatelské prostory dva hasicí 

přístroje. 

Podnik pokládá za nejlukrativnější, provozování nákupu surovin prostřednictvím 

dodavatelů. V současné době podnik mezi své dodavatele řadí ADAM – VELKOOBCHOD, 

s. r. o., Plzeňský prazdroj, a. s., PEPSICO CZ s. r. o., BIKOS CZ s. r. o., NOWACO Opava, s. 

r. o., LESA s. r. o., MAKRO Cash & Carry ČR s. r. o. a VONET CR, spol. s r.o. Tito 

dodavatelé usnadňují namáhavou a časově náročnou práci majiteli i pracovníkům. V tomto 

podniku není k dispozici nějaký provozní, který by tuto činnost nákupu vykonával. 

Objednávky zboží se tedy provádějí prostřednictvím pracovníků, kteří na základě telefonické 

objednávky objednají potřebné zboží ve stanovené dny, a dodavatelé následně objednávku 

doručí přímo do prostor podniku. 

Prostory zájmového podniku se skládají z přízemí, prvního patra a letní zahrádky. 

V přízemí podniku, které je kuřácké, je zákazníkům k dispozici na posezení bar a dalších 5 

stolů různých velikostí. Do prvního patra se zákazníci dostanou po šesti schodech, ze kterých 

je možnost usazení ve vnitřních prostorách nebo venku na letní zahrádce. Vnitřní část prvního 

patra se skládá se dvou větších místností, jedné nekuřácké se šesti stoly a další kuřácké 

místnosti s pěti stoly. Za kuřáckou částí se nachází dva salónky, které jsou také kuřácké. 

V době poledních menu jsou kuřákům ve vnitřních prostorách vyhrazeny jen přízemní 

prostory a salónky. Letní zahrádka je vybavena sedmi stoly, a kouření zde není nijak 

omezeno. Podnik je tedy vybaven barem a šestadvaceti stoly, a celková kapacita je cca 

sedmdesát osob. 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=vonet&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vonet.cz%2F&ei=ENVnUb6DOYmqtAb03IDgDQ&usg=AFQjCNGE7ApBXcSygJrzBuPSrglsJ-K88Q&bvm=bv.45175338,d.Yms
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4.5 Charakteristika osobnosti podnikatele  

Jaromír Cekota zahájil své podnikání dnem 6. 4. 1995 získáním živnostenského 

oprávnění. Podnikatel jakožto fyzická osoba není zapsán v obchodním rejstříku. Splňuje ale 

podle obchodního zákoníku alespoň jednu podmínku, abychom jej mohli považovat za 

podnikatele, a tou je podnikání na základě živnostenského oprávnění. Českým statistickým 

úřadem bylo přiděleno podnikateli Jaromír Cekota identifikační číslo 62284703. Podniká na 

základě živnostenského oprávnění, v tomto konkrétním případě se jedná o živnost řemeslnou.  

Podnikání zahájil za nápadem vlastnit v budoucnu více podniků, avšak při realizaci 

tohoto snu zjistil, že někdy méně je více. V současné době vlastní zájmový podnik – Cafe 

Destiny a podnik U netopýra, dříve vlastnil ještě podnik Jazz Tibet Club. Všechny zmiňované 

podniky se nachází v centru města Olomouce. Už dříve zjistil, že vlastnit 3 podniky je pro něj 

velké sousto a podnikání podniku Jazz Tibet Club odkázal raději jinému majiteli. 

Podle desatera úspěšného podnikatele v publikaci Podnikání malé a střední firmy od 

autorů Veber a Srpová, podnikatel Jaromír Cekota na základě vlastního hodnocení splňuje na 

100 % osm z deseti těchto schopností. Stoprocentně nehodnotí schopnost informovanost, a to 

z toho důvodu, že se již musí také starat o svoji rodinu, a nezbývá mu už tolik času tuto 

schopnost vykonávat tak dokonale jako dříve. Další schopností nehodnotící stoprocentně je 

racionální chování. Hodnotil ji jako schopnost, kterou se snaží dodržovat, ale ne vždy se mu 

dodržování této schopnosti daří. 

Podnikatele lze považovat za podnikavého, jeho nejvíce hodnoceným úspěchem 

v současnosti lze považovat zdokonalení kuchyně v zájmovém podniku. Na úspěchu celého 

podniku totiž má největší podíl spokojenost zákazníků, a jejich následný návrat do 

příjemného prostředí, s výbornou obsluhou a kvalitními podávanými produkty. Zákaznici 

mají nejraději, že se mohou na jednom místě dobře pobavit, napít i najíst. Pokud se jedná o 

podnik, kde se podává výborná káva apod., a podnik zákazníkům nabízí ještě výborné pokrmy 

z kvalitních surovin, zákazník následně hodnotí vše velice pozitivně a odchází spokojený 

s věděním, že v takovém podniku není naposled. Laicky řečeno, ‟na kuchyni stojí úspěch 

celého podniku‟. 
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5 IDENTIFIKACE PROBLÉMOVÝCH MÍST V PODNIKÁNÍ 

KONKRÉTNÍHO RESTAURAČNÍHO PODNIKU  

Tato kapitola se snaží reagovat na splnění bakalářského úkolu. Na základě metod 

řešení této práce se snaží nalézt, a následně vyhodnotit důležité skutečnosti, které jsou 

hlavním předmětem bakalářského úkolu. Tyto skutečnosti jsou dále popsány v následující 

kapitole Shrnutí výsledků s doporučením. Práce se v této části zabývá řešením metody 

hodnocení životaschopnosti podniku, strategiemi určování cen, analýzou podnikatelského 

prostředí a vyhodnocením bariér podnikání zájmového podniku.  

5.1 Aplikace Metody hodnocení životaschopnosti podniku  

Metoda hodnocení životaschopnosti podniku byla již popsána v metodické části této 

práce. Při aplikaci této metody na zájmový podnik bylo použito 8 z 10 kritérií, podle kterých 

H. Pollak hodnotí životaschopnost podniku. Z toho důvodu, že se opravdu jedná o tak malý 

podnik, že s kritérii Výzkum trhu cílený na pokrok a Výrobky odpovídající trhu nemohlo být 

v hodnocení zájmového podniku počítáno. Hodnoceno bylo na základě dotazování majitele a 

zaměstnance zájmového podniku. 

Jelikož zájmový podnik prosperuje jen v tom případě, že jsou spokojení zákazníci, tak 

je velice dobré umístění kritéria spokojenosti zákazníků pro tento podnik na první místo, a 

hodnotit toto kritérium jako nejdůležitější. H. Pollak přikládá nejvyšší bodové hodnocení 

v tomto kritériu Nepřetržitému růstu obratu, který je zapříčiněný spokojeností a 

uspokojováním potřeb zákazníků. Zájmový podnik ale nevykazuje neustále rostoucí obrat, 

což je hlavně zapříčiněné sezónním obdobím. Majitel ani zaměstnanec neoznačil tuto 

skutečnost za pravdivou. Majitel podniku však označil za pravdivou druhou nejvýše 

obodovanou skutečnost, a to Kvalita a služby odpovídající očekávání. Z pohledu zaměstnance 

je tato skutečnost ale relevantní, protože při provozu takového restauračního podniku, který 

navštěvují všechny skupiny obyvatelstva, nemůže provoz podniku nikdy předem vystihnout 

očekávání zákazníka. Zaměstnanec také vyloučil skutečnost Žádné reklamace, a to ze stejného 

důvodu, protože nemůže provoz podniku předem určit očekávání zákazníka. Reklamace 

nebývají v podniku časté, ale občas se stane, že třeba např. zákazník pije či jí produkt, který 

doposud nikdy předtím nejedl a nepil, a nemusí mu tento produkt chutnat. Tento produkt 

zákazník následně u obsluhy vyreklamuje, a obsluha mu ráda vyhoví, popřípadě nabídne jiný 

produkt, který by už mohl splňovat očekávání zákazníka. Zaměstnanec tedy hodnotí za 

správnou další skutečnost, a to Nepřetržitý styk se zákazníky. 
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Další hodnoceným kritériem je Spokojení finanční účastníci, ve kterém jsou nejvýše 

bohově ohodnoceny Dodatečné peněžní výhody akcionářům. Tyto výhody byly jak 

majitelem, tak zaměstnancem vyloučeny z toho důvodu, že se jedná o malý podnik, a 

akcionáři v tomto podniku nenalézají své uplatnění. Dodatečnými peněžními výhodami 

akcionářům se proto tato práce dále nebude zabývat. Pozitivně majitel i zaměstnanec hodnotí 

druhý nejvýše hodnocený bod Veškeré pohledávky zaplaceny. 

Kritérium Poměr k životnímu prostředí za nejvýše bodované podle H. Pollaka pokládá 

Žádné restriktivní předpisy proti vlastní činnosti. Tento bod hodnotí majitel i zaměstnanec 

kladně, takže za toto kritérium bude do bodovací škály připočítáno nejvyššího počtu bodů.  

Další kritérium v řadě Kapitálová základna nejvíce bodově hodnotí Absenci dluhů, ta 

byla ale jak majitelem, tak zaměstnancem vyloučena. Absenci dluhů ještě zájmový podnik 

nedosahuje. Tuto skutečnost lze však hodnotit za negativní, a tato práce se jí bude dále 

zabývat na základě doporučení v kapitole Shrnutí výsledků s doporučením. Pozitivně hodnotí 

majitel i zaměstnanec druhý nejvýše hodnocený bod Zdravý poměr vlastního kapitálu ke 

kapitálu cizímu. 

Pátým kritériem při hodnocení metody je Výhodná lokalizace podniku. U tohoto 

kritéria majitel i zaměstnanec vyhodnotil nejvýše bodovanou skutečnost Blízko k trhu, což lze 

hodnotit za velice pozitivní. Díky opravdu výhodné lokalizaci na Horním náměstí v centru 

města Olomouce, navštěvuje zájmový podnik nejvyšší počet zákazníků. Zájmový podnik i 

díky této lokalizaci uspokojuje potřeby a přání zákazníků. 

Zaměstnanci, jakožto další kritérium nejvíce bodově hodnotí Stanovení zodpovědnosti 

a pravomocí, a to na základě přesného popisu vykonávané funkce. Tuto skutečnost podnik 

podle majitele i zaměstnance splňuje, avšak je důležité podotknout, že tyto předpisy nejsou 

pro podnik zpracovány v tištěné formě a nejsou zaměstnancům na svých funkcích 

k nahlédnutí. Tyto pravomoce a zodpovědnost majitel podniku popisuje zaměstnancům, kteří 

vykonávají příslušné funkce pouze slovně. 

Předposlední kritérium Finanční výsledek nejvýše hodnotí 15 % + cash flow, a na tuto 

otázku odpověděli oba respondenti také kladně. Tento bod je možný hodnotit osmi nebo 

sedmi body, a z obou stran bylo hodnoceno jen sedmi body. Osmi body nejde tento podnik 

hodnotit, a to z důvodu nedokonalých zisků při sezónnosti. O tom jak by mohl podnik 

dosahovat vyšších zisků, bude dále popsáno v kapitole Shrnutí výsledků s doporučením. 
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Nejméně důležité kritérium Spolehlivý dodavatelé hodnotí majitel podniku nejvyšším 

bodovým ohodnocením Zodpovědnost dodavatelů za kvalitu. Podle názoru zaměstnance je 

však zodpovědnost dodavatelů za kvalitu ne vždy splněna, a raději toto kritérium hodnotí 

druhou nejvýše hodnocenou otázkou Včasné a kvalitní dodávky. 

Tab.  5.2.1 Výsledná tabulka zobrazující vitalitu zájmového podniku 

Kritéria 
Respondenti 

J. Cekota M. Smrčková 

Spokojení zákazníci 10 8 

Spokojení finanční účastníci 10 10 

Poměr k životnímu prostředí 11 11 

Kapitálová základna 9 9 

Výhodná lokalizace podniku 9 9 

Zaměstnanci 8 8 

Finanční výsledek 7 7 

Spolehlivý dodavatelé 7 6 

Bodový součet 61 58 

Výsledek Vitalita je téměř zaručena 
Vitalita je velmi 

pravděpodobná 

Zdroj: Vlastní zpracování s použitím literatury (Vochozka, 2011) 

Podle hodnocení majitele podniku se součet bodů nachází v intervalu dosažených 

bodů „vitalita je téměř zaručena‟ a na základě hodnocení podle zaměstnance „je vitalita velmi 

pravděpodobná‟. Podnik je tedy výborně prosperující, a má velké předpoklady se dále 

rozvíjet a být úspěšný. 

5.2 Strategie stanovování cen v zájmovém podniku  

Cenová strategie by neměla být v žádném podniku nijak podceňována.  Cena se může 

stanovovat na základě nákladů, na základě konkurence, a na základě poptávky. V zájmovém 

podniku cenovou politiku určuje majitel, který nemá konkrétní cenovou strategii. Majitel 

stanovuje ceny produktů na základě toho, jakou nákupní cenu produkt zahrnuje, tedy jaká je 

spodní hranice ceny produktu, a k této nákupní ceně následně připojí marži, které chce na 
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daném produktu dosahovat. Také přitom přihlíží na konkurenční podniky, nicméně 

nestanovuje ceny na základě poptávky.  

V některých případech mohou podniky používat ke stanovování cen cenovou 

diferenciaci. Tuto metodu zájmový podnik používá v některých sezónních obdobích, kdy 

určitý produkt zlevní. Za cenovou diferenciaci lze v tomto případě považovat i prodej denních 

menu. Denní menu je v tomto podnik podáváno každý den v časovém období od 11:00 do 

15:00, skládá se ze tří až čtyř jídel, většinou je prvním jídlem česká kuchyně, druhé jídlo je 

italské, třetím jídlem je pizza a čtvrtým jídlem zeleninový nebo těstovinový salát. Některé 

tyto jídla nabídky denního menu se nachází i v nabídce podávané zákazníkům po celý den, 

avšak za rozdílné ceny. Denní menu jsou cenově zvýhodněna, a navíc je v této ceně i denní 

polévka a dezert. Denní menu restauračního podniku je každodenně k naleznutí na webových 

stránkách http://menu.olomouc.cz/index.php?act=rmenu&rid=93. Denní menu je tedy 

propagováno elektronicky, dále je k nahlédnutí veřejnosti na nabídkové tabuli u vchodu do 

podniku, a v době poledních menu je zákazníkům k dispozici i na každém stolu v prostorách 

zájmového podniku. 

Jak již bylo uvedeno v prvním odstavci této kapitoly, podnik používá ke stanovování 

cen strategii založenou na nákladech a na základě poptávky. Nevyužívá ale metod 

stanovování cen na základě poptávky. Proto bude zbývající část této kapitoly věnována 

metodám stanovováním cen na základě poptávky. 

Jelikož metody stanovování cen na základě poptávky jsou schopni používat jen 

podnikatelé, kteří jsou schopni zvládnout i náročnější a nákladnější spotřebitelské průzkumy 

trhu, je tato práce založena na provedení průzkumu trhu k naleznutí problémových 

míst podniku, a následnému doporučení výsledků zájmovému podnikatelskému subjektu. 

Při výběru vhodné metody na konkrétní podnik byla využita potřebná odborná 

literatura, která je popsána v metodické části této práce. Metoda přímého hodnocení byla 

z tohoto výběru vyřazena, a to z důvodu nevhodnosti k typu zájmového podniku. Nevystihla 

by natolik vhodnou cenu, kdyby zákazníci sami stanovili pro porovnávané produkty přímo 

cenu, kterou považují za přiměřenou nabídce. 

Metoda přímého porovnání vnímaných hodnot s pomocí jednoduché bodové metody 

byla stanovena jako nevhodná, a to z toho důvodu, že cílem této práce je provedení průzkumu 

na cenu pouze jednoho produktu. Metoda vážená, kterou je podrobnější bodová metoda, je 

http://menu.olomouc.cz/index.php?act=rmenu&rid=93
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v tomto případě pro podnik také nevhodná. Na základě těchto skutečností byla vybrána 

k cenovému průzkumu metoda nazývaná Test cenové citlivosti.  

Vyhodnocení testu cenové citlivosti  

V zájmovém podniku byl na základě této práce zpracován průzkum trhu metodou 

testu cenové citlivosti pomocí dotazníku, na který odpovídalo 50 respondentů na základní 

čtyři otázky. Odpovědi respondentů byly následně vyhodnoceny v tabulkách, které jsou 

zobrazeny v Příloze č. 3. Na základě těchto tabulek byly výsledky zaneseny do grafu v příloze 

č. 4, ve kterém byla zjištěna optimální a neutrální cena, a také marginální bod levnosti a 

drahoty. 

V tomto grafu byly na svislou osu nanášeny kumulativní četnosti v %, a na 

vodorovnou osu ceny v korunách, které označili jednotliví respondenti na základě otázek. 

Graf se skládá ze čtyř různobarevných křivek, každá tato křivka zobrazuje odpovědi na 

otázku, na kterou byli respondenti tázáni.  

Na otázku Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat jako levný? respondenti 

odpovídali v cenovém rozmezí od 5-ti do 30-ti korun, na otázku Při jaké ceně Vám bude 

výrobek připadat jako drahý? odpovídali respondenti v cenách od 25-ti do 60-ti korun, na 

otázku Při jaké ceně Vám výrobek bude připadat tak drahý, že si ho nekoupíte? v cenách 

v rozmezí od  26-ti do 500-ti korun, a na otázku Při jaké ceně Vám výrobek bude připadat tak 

levný, že nezaručuje kvalitu? v rozmezí od nulové cenové hodnoty do čtyřiadvaceti korun. 

Optimální cena nebyla na základě tohoto průzkumu trhu přesně zjištěna určitým 

bodem, avšak lze ji považovat za rozmezí od čtyřiadvaceti do šestadvaceti korun. Neutrální 

cenou zjištěnou tímto průzkumem je cena 25 Kč, marginální bod levnosti se nachází v ceně 

26 Kč, a marginálním bodem drahoty bylo zjištěno rozmezí od čtyřiadvaceti do pětadvaceti 

korun českých.  

5.3 Podnikatelské prostředí a okolí podniku zájmového podniku 

V zájmovém podniku provádí analýzu podnikatelského prostředí a okolí podniku 

majitel Jaromír Cekota, který jako první v řadě hodnotí vnější podnikatelské prostředí, a na 

jeho základě dále hodnotí vnitřní podnikatelské prostředí. Jeho postup je založený nejvíce na 

principu analýzy nejprve konkurenčních podniků, ve kterých zjistí, v jakém směru mohou 

podniky zájmovému podniku konkurovat, a tyto výsledky se následně snaží zakomponovat do 

chodu svého podniku, tedy do vnitřního podnikatelského prostředí. Podle jeho názoru je 
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nejlepší strategií pro otevření nového restauračního podniku, analýza konkurence. Projít si ty 

nejlepší restaurace v daném regionu, a zaznamenávat si produkty či služby, které by jeho 

samého oslovili, nebo lépe ohromili, a na základě těchto zjištěných produktů či služeb založit 

nový restaurační podnik. 

Jelikož je ale každý malý a střední podnik „srostlý s prostorem‟, je také důležité 

analyzovat další nekonkurenční subjekty podnikatelské i nepodnikatelské. Zájmový podnik, 

ani majitel podniku se ale nezaměřují na tyto subjekty, takže nemají informace např. o 

skutečnosti, že se v blízkosti podniku otevřel dětský koutek, nebo se v okolí podniku nově 

postavilo dětské hřiště. Na základě tohoto zjištění mohou majitelé takových restauračních 

zařízení zaměřit svoji nabídku produktů a služeb na míru rodičů, či kompletních rodin. Také 

může nastat např. situace, že se v okolí podniku koná nějaká sportovní činnost (běžecké, 

cyklistické maratony).  

5.4 Podnikatelské bariéry zjištěné metodou dotazování  

Bariéry podnikání se podle odborné literatury dělí na interní a externí. Externími 

bariérami jsou faktory nezávislé na podnikateli, ale jsou dány různými vnějšími podmínkami. 

Tato kapitola se bude zabývat jen interními bariérami, kterými jsou faktory na straně 

potencionálního podnikatele, protože jen tyto bariéry jsou v tomto případě ovlivnitelné. 

Existují podnikatelé, kteří své podnikání zahájili na základě svých zkušeností a ani se 

nemuseli nikdy učit teorii o podnikání. Tito podnikatelé však stejně některé důležité 

teoretické poznatky ke svému podnikání potřebují, a ve většině případů využívají poradenské 

služby od specializovaných pracovníků. Avšak nejlepší kombinací pro úspěšného podnikatele 

je spojení talentu k podnikání, zkušeností v oboru a znalosti teorie podnikání. 

Majitel podniku v době odkoupení zájmového podniku již disponoval nějakými 

zkušenostmi, získanými jeho vlastní prací v restauračních zařízeních. Nejvíce zkušeností však 

získal na základě řízení provozu zájmového podniku. Podnikatel nikdy nestudoval teorii o 

podnikání, a tuto bariéru řeší využíváním služeb svého účetního p. Hartla. 

Knižní publikace Základy podnikání spojuje teorii podnikání a bariéry podniku 

následovně: „teorie podnikání nezaručuje automatický úspěch bez nadání a příslušných 

znalostí podnikatele, pomáhá však podnikateli najít nejlepší cestu k úspěchu, překonat bariéry 

a vyhnout se neúspěchu.‟ (Srpová, Řehoř a kol., s. 18) 
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Majitel zájmového podniku se od dob zakoupení až po současnost setkává s různými 

bariérami podnikání. První takovou bariérou, kterou podnikatel doposud neodstranil, je právě 

již zmiňovaný celoroční provoz zájmového podniku. Podnik dosahuje menších tržeb v letních 

horkých dnech, kdy i přes frekventovanost okolí podniku, nenavštěvuje zájmový podnik 

dostatečná klientela. Je to způsobeno tím, že v těchto letních dnech je centrum města velice 

horké, a dosavadní klientela se v tomto období nachází většinou na rodinných dovolených. 

Pokud zůstávají v místě bydliště, raději se vydají na městský bazén, do aquaparku, nebo 

nějakou pískovnu či lom v blízkosti města, kde jsou pro klientelu tyto letní horké dny lépe 

snášeny. 

Další bariérou v období letních dnů je nedostatečný prostor pro letní zahrádku. Podnik 

nevlastní dostatečné prostory, k tomu aby provozoval letní zahrádku přímo na pěší zóně v 

centru města jako většina restaurací a kaváren v okolí. Letní zahrádka zájmového podniku se 

nachází ve dvoře domu zájmového podniku, kde si klientela nemůže dostatečně užívat letních 

dnů a pozorovat dění centra města. 

Majitel podniku už dříve dostal nápad provozovat rozvoz pizzy. Setkal se však 

s některými bariérami, které mu provozování těchto služeb neumožnilo. Zájmovému podniku 

v současnosti slouží jen takové podnikatelské prostory pro provozování dosavadních služeb.  

V případě, že by chtěl podnikatel zákazníkům nabízet tyto služby, musel by vytvořit další 

podnikatelský prostor určený jen pro toto činnost. Existuje tu však riziko z podnikání, že by 

podnikatel vynaložil určité investice pro tuto realizaci, a provoz těchto služeb by byl 

nedostatečně výdělečný.  

V tomto podniku má velkou váhu aktivita podnikatele, je mnoho příležitostí jak zvýšit 

tržby zájmového podniku. Podnik je v provozu celoročně, a jelikož podnikateli přináší zisk 

zákazníci, kteří jsou v každém ročním období jinak naladěni, je nutností podnikatele se o 

podnik starat aspoň v takovém rozsahu, aby uspokojil potřeby a přání zákazníků.  

Podnikatel, který řídí zájmový podnik sám, už nemá takovou energii jako dříve pro 

vynaložení dostatečné aktivity v těchto směrech. Postupem času se musí čím dál více starat o 

svoji rodinu a osobní zájmy. Ne, že by podnik neprosperoval, ale je zde určitě mnoho 

možností jak by mohl zájmový podnik prosperovat lépe. Tyto možnosti jsou však v rukou 

majitele podniku. 

Podle tvrzení majitele podniku, je pro něj největší bariérou, bariéra časová. Jelikož 

vlastní dva restaurační podniky, nestihne vždy vše, co měl pro dané časové období 
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naplánováno. V budoucnu by chtěl podnikatel tuto bariéru odstranit, a místo dvou menších 

restauračních podniků, chce vlastnit jednu velkou restauraci se vším všudy.  

Další bariérou zájmového podniku je nedostatečná motivace a nemožnost osobního 

růstu zaměstnanců. Zaměstnanci obsluhy jsou finančně ohodnoceni pevnou sazbou, což není 

dostatečnou motivací pro tyto zaměstnance. Možnost jiného ohodnocení byla zaměstnancům 

navržena, ti však tuto možnost odmítli. Možnost osobního růstu by mohla být pro 

zaměstnance zajímavější, a zároveň také více motivační. Osobní růst v zájmovém podniku 

není možný z toho důvodu, že neexistuje žádná vyšší pozice, na kterou by mohl být příslušný 

pracovník povýšen. 

Současným trendem v hostinské činnosti, je přijít na trh těchto služeb s něčím novým, 

neobvyklým a doposud nevyužívaným. Podnikatel však žádný takový nápad nemá. Vlastní 

jen „italský‟ podnik, který zákazníci najdou na každém rohu v tuzemsku i zahraničí. 
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6 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ S DOPORUČENÍM  

Na základě metodické části této práce a následným vyhodnocením problémových 

míst, budou touto kapitolou shrnuty jednotlivé výsledky, které budou dále doporučeny 

zájmovému podniku jako realistické návrhy k zlepšení celkové situace podniku. Jedná se o 

následující doporučení: 

- zaměřit se na nekonkurenční a nepodnikatelské subjekty v okolí podniku, 

- zvýšit aktivity majitele podniku na investice a rozvoj podniku, 

- zpracovat interní směrnice a předpisy pro zaměstnance v tištěné podobě, 

- zaměřit se na strategii určování cen na základě poptávky, 

- cenu zkoumaného produktu metodou Test cenové citlivosti snížit na zjištěnou optimální 

cenu 25 Kč, 

- zaměřit se na letní období, ve kterém je návštěvnost klientely nižší,  

- provést rekonstrukci a zvelebení letní zahrádky, 

- vynaložit investice pro vytvoření dostatečných podnikatelských prostor pro provozování 

rozvozu pizzy,  

- vytvořit vyšší pracovní pozici pro zaměstnance - nejlépe provozního podniku a 

- následovat současné trendy z oboru hostinská činnost. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.3, zájmový podnik se nezaměřuje na analýzu 

nekonkurenčních podniků a nepodnikatelských subjektů v okolí podniku. Navrhuji tímto, aby 

podnik monitoroval tyto skutečnosti, které se dějí v blízkém kontaktu se zájmovým 

podnikem. Na základě sledování těchto událostí by podnik mohl vykazovat vyšších tržeb a 

lepších výsledků. Například by bylo vhodné v období provozu zimních trhů na náměstí 

Olomouce, kde je v tomto období oblíbená punčová sezóna, rozšířit zákazníkům i veřejnosti 

nabídku o minimálně jeden druh punče. V minulosti měl majitel zájmového podniku alespoň 

nápad s prodejem punče, tento prodej ale nemohl uskutečnit, protože neměl patřičné prostory 

a zařízení pro výrobu punče. Na základě oblíbenosti tohoto nápoje v zimních měsících, by 

podle mého názoru byla tato investice s velkou pravděpodobností pro podnik výhodná. 

Dalším reálným nápadem je prodej chlazených nápojů apod. v období konání nějakého 

závodu v blízkosti podniku. K realizaci by stačila jen nějaká reklama, či tabule s nabídkou.  
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Aplikací metody hodnocení životaschopnosti podniku na zájmový podnik byla 

zjištěna skutečnost, že podnik je výborně prosperující, a má předpoklady se dále rozvíjet a být 

úspěšný. Při řešení byla však nalezena některá problémová místa, která lze určitou aktivitou 

odstranit. Některá zjištěná problémová místa spolu navzájem souvisí. Jedná se v tomto 

případě o nepřetržitý růst obratu, absenci dluhů a nedostatečný zisk v sezónním období. Tyto 

nedostatky lze považovat za odstranitelné v  případě, že podnikatel zvýší svoji aktivitu 

zaměřenou pro investice a rozvoj zájmového podniku. Doporučuji tedy majiteli podniku 

zvýšit svoji aktivitu investicemi a následným rozvojem zájmového podniku. Dalším zjištěným 

problémovým místem na základě metody hodnocení životaschopnosti podniku je pouze slovní 

stanovení zodpovědnosti a pravomocí. Na základě této zjištěné skutečnosti doporučuji 

podnikateli zpracování interních směrnic a předpisů, které budou zaměstnancům na 

příslušných funkcích v tištěné formě k dispozici. 

Jelikož bylo zjištěno, že podnik ke stanovování cen nevyužívá žádnou z metod 

založenou na poptávce, byl na základě této práce proveden průzkum trhu metodou Test 

cenové citlivosti. Aplikací této metody byla zjištěna optimální a neutrální cena, a také 

marginální body levnosti a drahoty. Všechny tyto body se nachází v rozmezí od čtyřiadvaceti 

do šestadvaceti korun českých. Na základě tohoto zjištění lze považovat za přijatelnou cenu 

určenou poptávce 25 Kč. Zkoumaný produkt je v současnosti v nabídce zákazníkům za 33 Kč. 

Doporučuji tedy majiteli podniku cenu zkoumaného produktu snížit na zjištěnou optimální 

cenu, ale také zaměření se na strategii určování cen na základě poptávky. 

Touto prací byly zjištěny některé interní bariéry, které lze také považovat za 

problémová místa konkrétního podnikatelského subjektu. Největší zjištěnou bariérou podniku 

jsou nižší tržby v období letních dnů. Jak již bylo popsáno v kapitole 5.4, dosavadní letní 

provoz zájmového podniku není pro klientelu natolik zajímavý jako v jiných obdobích. 

Doporučuji tedy zájmovému podniku zaměřit se na toto období, ve kterém je návštěvnost 

klientely nižší. Podnikatel zájmového podniku měl minulou letní sezónu nápad s využíváním 

různých akčních nabídek, tento nápad však později nezrealizoval, a tím pádem byl podnik 

ztrátový. Bylo by dobré tento nápad zrealizovat, a nabízet zákazníkům různé produkty za 

akční ceny. Podle mého názoru by realizace tohoto nápadu přilákala aspoň takovou klientelu, 

která by byla pro zájmový podnik potřebnou. Další bariérou v letní sezóně je provoz letní 

zahrádky, která je umístěna ve dvoře domu, ve kterém se nachází zájmový podnik. Toto 

umístění letní zahrádky není pro klientelu atraktivní, doporučovala bych tedy podnikateli 
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alespoň zaměřit se na rekonstrukci a zvelebení letní zahrádky, a zajistit tak zákazníkům 

příjemné prostředí v období letních dnů.  

Další zjištěnou bariérou jsou nedostatečné prostory k provozování rozvozu pizzy. Pro 

dosahování vyšších tržeb zájmového podniku navrhuji vynaložení investice na vytvoření 

dostatečných podnikatelských prostor pro tuto činnost, a překonat tak bariéru rizika 

z podnikání. 

Zjištěné bariéry podnikání jsou zapříčiněny nedostatečnou aktivitou podnikatele. Jak 

již bylo zmíněno, podnikatel řídí celý chod podniku sám. Pro odstranění těchto bariér by bylo 

dobré přijmout do zaměstnaneckého poměru dalšího zaměstnance, který by obsadil pozici 

provozního. Další variantou na tuto pozici povýšit některého ze stávajících zaměstnanců, 

čímž by byla zároveň odstraněna další z bariér, a to nemožnost osobního růstu. Navrhuji tedy 

podnikateli zamyslet se nad touto možností, a tímto odstranit všechny zmíněné bariéry.  

Posledním doporučením pro zájmový podnik je následování současných trendů tohoto 

oboru podnikání. V kapitole 5.4 bylo zmíněno, že současným trendem je nabízet služby 

zákazníkům, které jsou pro ně nové a neobvyklé. Zájmový podnik lze považovat za italský 

restaurační podnik, ale to jen částečně. Doporučuji tímto zvážit jinou, nežli dosavadní 

částečnou alternativu italského podniku, a to provoz italského podniku se vším všudy. 

  



44 

 

7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na nalezení problémových míst v podnikání 

konkrétního restauračního podniku. Ke splnění tohoto záměru bylo potřebné pochopit 

bakalářský úkol, předběžně se seznámit s podnikem, nastudování odborné literatury a vhodné 

metodiky, na jejichž základě byla provedena charakteristika zájmového podniku, a následný 

výběr a aplikace metod na konkrétní restaurační podnik. 

Druhá kapitola se zabývá popsáním jednotlivých metod a postupů řešení tohoto 

bakalářského úkolu. Tyto metody byly vybrány za nejvhodnější na základě zjištění současné 

situace podniku. Třetí kapitolou jsou popsána teoretická východiska, která úzce souvisí 

s tématem této bakalářské práce. 

Charakteristika podniku byla provedena na základě prostudování literatury, následném 

zpracování otázek, a provedení interview s majitelem podniku pomocí metody dotazování. 

Obsahuje historii podniku, základní informace, nynější situaci podniku a charakteristiku 

osobnosti podnikatele. Pomocí aplikace jednotlivých metod na zájmový podnik jsou další 

kapitolou identifikována problémová místa zájmového podniku. Touto prací byly vybrány ty 

problémová místa, která jsou odstranitelná, a shrnutím výsledků s doporučením jsou popsány 

vhodné kroky k odstranění těchto problémových míst. 

Při řešení této bakalářské práce jsem použila teoretické znalosti nabyté studiem na 

ekonomické fakultě, VŠB – TUO. V průběhu zpracovávání jsem však získala mnoho nových 

vědomostí a zkušeností, které jsem následně použila i v praxi. 
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http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=optim%C3%A1ln%C3%AD%2C%20neutr%C3%A1ln%C3%AD%2C%20margin%C3%A1ln%C3%AD%20bod%20levnosti%20a%20drahoty&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.adexis.cz%2Fpublic%2Ffiles%2Fpages%2Ffce7_7s.pdf&ei=p-iDUd7zGNDX7AaO4oGgCQ&usg=AFQjCNGzVkLoJ97htfl73TH5NTsHZAfOkA
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=optim%C3%A1ln%C3%AD%2C%20neutr%C3%A1ln%C3%AD%2C%20margin%C3%A1ln%C3%AD%20bod%20levnosti%20a%20drahoty&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.adexis.cz%2Fpublic%2Ffiles%2Fpages%2Ffce7_7s.pdf&ei=p-iDUd7zGNDX7AaO4oGgCQ&usg=AFQjCNGzVkLoJ97htfl73TH5NTsHZAfOkA
http://www.adexis.cz/public/files/pages/fce7_7s.pdf
http://www.miras.cz/
http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=83&idkapitola=131
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Seznam zkratek  

EU - Evropská unie 

Sb. - Sbírka zákonů 

kol. - kolektiv 

cca - cirka 

MSP - Malí a střední podnikatelé 

MSF - Malé a střední firmy 

IČ - Identifikační číslo 

DIČ - Daňové identifikační číslo 

GPS - Global Position System 

s. r. o. - Společnost s ručením omezeným 

a. s. - Akciová společnost 
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Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v 

rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo;  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3);  

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s 
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VŠB-TUO;  

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 

přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 
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