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1 Úvod 

Žijeme v době, kdy můžeme s pravidelností číst či slyšet o vysoké nezaměstnanosti 

mladých lidí, zejména absolventů škol. Pro některé může tato situace vyznívat dramaticky, 

jiní pro změnu přemýšlejí, co s takovou situací mohou udělat sami. Rozhlížejí se kolem sebe  

s otázkou, zda patřit k těm plnícím statistiky nezaměstnaných absolventů a být uveden 

v kolonce čísel „nezaměstnaný“, uváděných statistikou, či jak této situaci předejít. Pokud 

nerezignujeme a podpoříme tvůrčí potenciál našeho přemýšlení, můžeme inspirovat naši 

kreativitu a schopnosti každého z nás a hledat tak možnosti a příležitosti jak se uplatnit na 

trhu práce, respektive v podnikatelském prostředí.  

Mnozí z nás již byli od raného dětství vedeni či upozorňováni rodiči na základní 

myšlenku, že člověk je strůjcem štěstí svého a svůj život tak může někdy pevně, jindy ještě 

pevněji držet ve svých vlastních rukou. Ačkoliv si uvědomujeme, že cesta poznání bývá 

náročná a ztížena různorodými bariérami a nemusí vždy být úspěšná, tak i přes tato rizika je 

to zcela přirozená cesta rozvoje lidských schopností a osobnosti. Tento postoj pak může být 

výzvou, abychom v rámci cvičení s názvem „život“ již třeba v průběhu vysoké školy, započali 

realizovat své sny a přání, či si „jen“ vyzkoušet, přínosy i překážky podnikatelského života.  

Můžeme mít dojem, že jsme objevili něco nového, či zajímavého, čím současný trh 

nedokonale disponuje a pokud o tom budeme jen snít, či řečnit a nevyzkoušíme vlastní 

schopnosti i sílu nápadu, díru do světa tak nikdy neuděláme. Abychom uvedli v život prvotní 

pohnutky a aspekty podnikání, uvědomili si příležitosti, ale také hrozby a úskalí, spočítali si, 

co vše podnikání obnáší, k tomu je nám dobrým pomocníkem a oporou podnikatelský plán. 

A právě téma podnikatelského plánu a podnikání formou fyzické osoby jako OSVČ je 

tématem této bakalářské práce.  

Škola nás vybavuje množstvím teoretických znalostí a dovedností a díky simulacím 

různorodých nástrojů trhu můžeme zjistit, jak nabyté informace v praxi fungují a zda by tak 

naše podnikání mohlo být úspěšným. Díky podnikatelskému plánu dokážeme analyzovat 

odvětví trhu a jednoznačně se pak zaměřit pak na cílový segment trhu. Jsme schopni zhodnotit  

příležitosti, hrozby, silné a slabé stánky, definovat klíčového zákazníka a díky marketingu pak 

takového zákazníka vybídneme a podpoříme, aby společně s námi tvořil trh. Teoretické 

znalosti získané procesem studijního vzdělávání nás učí mnohému. Jednou ze schopností je 

i dovednost týkající se finančního rozklíčení podnikání, například formou odhadů a analýz 

také předpovědí možností i rizik a s předstihem se na ně připravit.  
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Podnikatelský plán si tak klade za cíl všechny tyto podstatné aspekty podnikání 

podchytit ještě dříve, než investujeme první korunu a první minutu svého času. A právě 

teoretické znalosti, získané studiem mohou být v praktickém životě užitečným návodem jak 

se vyvarovat chyb, za které se, zejména v podnikání, draze platí. Je zřejmé, že suchá je teorie 

a zelený strom života. Avšak nelze skákat do hluboké vody, aniž bychom alespoň trochu 

dokázali plavat. Cílem je tedy detailně rozpracovaný podnikatelský plán, realizovatelný, 

životaschopný a uskutečnitelný s minimálními počátečními výdaji. Samotný podnikatelský 

plán je aplikací teoretických poznatků v reálných situacích.  

Tato bakalářská práce je rozdělena do pěti samostatných kapitol. Počáteční 

a závěrečnou kapitolou jsou úvod a závěr, druhá kapitola obsahuje základní pojmy týkající se 

podnikatelské činnosti, významu a struktury podnikatelského plánu. Nalezneme v ní 

informace o tom, co podnikatelský plán obsahuje, jakou by měl mít strukturu a jak ho 

vytvoříme. Následující kapitola je pak zaměřena na prezentaci vybrané firmy. Další kapitola 

bakalářské práce ze zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro vybranou firmu. Zde se 

zaměříme na analýzu prostředí a konkurence metodou Porterovy analýzy pěti sil 

a v marketingovém plánu pak na SWOT analýzu a stanovení marketingového mixu. Na tyto 

kapitoly pak navazuje finanční plán, obsahující zdroje financování, nákladů, tržeb, výkaz 

zisků a ztrát a odhad finančních toků. A také doporučení a návrhy vyplývající z předešlého 

zkoumání. Zhodnocení celého podnikatelského plánu, jeho realizovatelnost a životaschopnost 

pak vyústí v závěru této bakalářské práce.   

Podnikatelský plán, stejně jako život sám, může být díky nestálému podnikatelskému 

prostředí neustále se vyvíjející dokument, který je nutné přizpůsobovat měnící se situaci na 

trhu. Primárním cílem této bakalářské práce je sestavit uskutečnitelný a životaschopný  

podnikatelský plán s minimální výši počáteční investice pro OSVČ podnikající v oboru 

pořádání kulturních a společenských akcí pro období tří, po sobě následujících, let. 
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2 Význam a struktura podnikatelského plánu 

V této kapitole bakalářské práce se zaměříme na základní charakteristiku základních 

pojmů, které jsou úzce spojeny s podnikáním jako takovým a objasníme si také celou 

strukturu podnikatelského plánu. Tyto body pak dále rozpracujeme v následujících 

kapitolách  bakalářské práce. Praktická část pak rozvine samotný podnikatelský plán 

zaměřený na vybranou firmu.  

2.1  Vyjmenování základních pojmů 

 

Podnikání 

Podnikání je soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem 

a na vlastní zodpovědnost, jejímž cílem je vytváření přírůstků bohatství tj. zisku. (zakonycr, 

online, 2013). Žádné takové podnikání však neprobíhá v izolovaném prostředí a také žádný 

podnikatel nepodniká ve vzduchoprázdnu a je tím pádem na svém okolí závislý. Jeho 

závislost je zejména ekonomická a z menší části také politická tj. podnikatel potřebuje 

prostředky a kapitál a také musí dodržovat pravidla podnikání, dané zákony a také další 

nařízení týkající se podnikání. Podnikatel je dále závislý na prostředí, ve kterém působí, na 

zákaznících, které oslovuje, na dodavatelích, kteří dodávají zboží, materiál nebo služby, které 

podnikatel nutně potřebuje, na konkurenci a někdy podle druhu a typu podnikání i na 

sezónnosti, jinak řečeno, na klimatických podmínkách. (Vojík, 2007) 

 

Podnikatel 

Vymezení pojmu podnikatel lze učinit několika způsoby.  

Z hlediska obchodního zákoníku je podnikatel: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

 osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě živnostenského 

oprávnění 

 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů 

 fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. 
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Z hlediska aktivit podnikatele je podnikatel: 

 osoba realizující své aktivity ve snaze rozšířit svůj kapitál nebo s rizikem ztráty 

kapitálu a prestiže skončit 

 osoba schopná rozpoznat možnosti a příležitosti, mobilizovat a využívat legální 

prostředky k dosažení svých stanovených cílů a je ochotná podstoupit tomuto 

odpovídající rizika 

 osoba, která je iniciátorem a nositelem podnikatelských aktivit, která investuje své 

vlastní prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá odpovědnost, nese riziko s cílem 

dosáhnout finanční nezávislosti a osobní spokojenosti.  

Podnikatel je osoba, která uvádí do reálné praxe své záměry pomocí vstupů  jako  jsou 

finanční prostředky, materiál, práce a další jiné aktivity do vzájemné součinnosti, které poté 

vzájemnou interakcí vytváří na výstupu vyšší hodnoty oproti hodnotám vstupním. Podnikatel 

je osoba motivována něčeho dosáhnout, být sám sobě soběstačný a ekonomicky nezávislý. 

(Vojík, 2007) 

Podnik 

Od pojmů podnikatel a podnikání chybí již jen kousek k pojmu podnik. I na pojem 

podnik můžeme nahlížet z několika různých hledisek, podle kterých bývá poté interpretován. 

Nejobecnější charakteristika podniku je popisována tak, že podnik je subjekt, ve kterém 

dochází k přeměně vstupů na výstupy. Obsáhleji bývá podnik označován jako právně  

a ekonomicky samostatná jednotka, existující za účelem podnikání. Projevem svobody 

v podnikání bývá označována právě ona ekonomická samostatnost, se kterou souvisí také 

odpovědnost vlastníků za výsledky podnikání. Právní samostatnost je možnost podniku jako 

takového vstupovat do právních nebo jiných vztahů s ostatními tržními subjekty pohybující se 

na trhu a tím mezi nimi také uzavírat smlouvy, ze kterých pro podnik vyplývají jak práva, tak  

i povinnosti. (Veber, Srpová, 2008) 

Znaky podniku 

Ve světové odborné literatuře se můžeme setkat s různými definicemi podniku. 

E.Gutenberg (Wöhe, 1995) charakterizoval podstatu podniku třemi všeobecnými znaky 

podniku a třemi specifickými znaky podniku.  
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Tab. č .2.1 – Znaky podniku podle E. Gutenberga 

Všeobecné znaky podniku Specifické znaky podniku 

Kombinace výrobních faktorů Princip soukromého vlastnictví 

Princip hospodárnosti Princip autonomie 

Princip finanční rovnováhy Princip ziskovosti 

Zpracováno podle (Wöhe, 1995) 

Všeobecné znaky podniku: 

 Kombinace výrobních faktorů – podnikem je jen a pouze taková jednotka, v níž se 

efektivně a účelně kombinují faktory (práce, stroje, zařízení apod.) vzhledem k tomu, 

jaký je požadován výstup celého podniku. 

 Princip hospodárnosti – vyjadřuje snahu podniku vykonávat svou činnost co 

nejhospodárněji 

o maximalizace výstupu, 

o minimalizace vstupu, 

o celková optimalizace mezi vstupy a výstupy. 

 Princip finanční rovnováhy – projevuje se schopností podniku plnit své platební 

povinnosti v plné výši a v zadaných termínech. (Srpová, a další, 2010) 

  

Specifické znaky podniku: 

 Princip soukromého vlastnictví – vyjadřuje převažující vlastnickou formu. Důsledkem 

je, že majitel podniku si vyhrazuje právo přímo nebo nepřímo se účastnit na řízení 

podniku. 

 Princip autonomie – vyjadřuje svobodu a nezávislost podnikatelské činnosti, která je 

řízená tržními vztahy a není ovlivňována direktivními zásahy státu. 

 Princip ziskovosti – vyjadřuje podmínku vytváření zisku jako výsledku podnikatelské 

činnosti a zároveň také tendenci o maximalizace zisku ve vztahu ke vloženému 

kapitálu. 

 

Velikost  podniku 

Pro definování velikosti podniku neexistuje jednotné vymezení. Tři různá pojetí, podle 

kterých můžeme podniky rozdělovat: 
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 podle doporučení Evropské komise, 

 podle statistického úřadu Evropské unie, 

 podle České správy sociálního zabezpečení. 

Každé toto samostatné pojetí má svůj význam a zařazení do kategorie malý, střední 

nebo velký podnik má pro podnik praktické využití spojené jednak s administrativními 

povinnostmi, ale také s příležitostmi týkajících se čerpání různých podpor v podnikání. 

Členění podniků podle doporučení Evropské komise: 

 mikropodniky – do 10 zaměstnanců s ročním obratem do 2mil. EUR, aktiva do 2 mil 

EUR, 

 malé podniky – do 50 zaměstnanců s ročním obratem do 10 mil. EUR, aktiva do 10 

mil. EUR, 

 střední podniky – do 250 zaměstnanců s ročním obratem do 50 mil. EUR, aktiva do 43 

mil. EUR. 

Podniky, které mají více než 250 zaměstnanců, jejich roční obrat přesahuje 50 mil. 

EUR, případně mají aktiva vyšší než 43. mil EUR, jsou řazeny do kategorie velké podniky.  

Členění podniků podle statistického úřadu Evropské unie: 

 malé – do 20 zaměstnanců 

 střední – do 100 zaměstnanců 

 velké – 100 a více zaměstnanců. 

Podniky a podnikatelé s menším počtem zaměstnanců než 20 nemají všeobecnou 

statistickou povinnost a šetření v této skupině podnikatelských subjektů se provádí výběrem.  

Členění podniků podle České správy sociálního zabezpečení: 

 malé organizace – do 25 zaměstnanců 

 organizace – 25 a více zaměstnanců 

Členění podle České správy sociálního zabezpečení je ryze pragmatické, jelikož malé 

organizace do 25 zaměstnanců mají minimální administrativní zatížení v oblasti sociálního 

zabezpečení oproti organizacím zaměstnávající 25 a více zaměstnanců. (Srpová, a další, 2010) 
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Zákony, nařízení a vyhlášky 

S podnikáním v oblasti pořádání kulturních akcí spojených s provozováním hostinské činnosti 

je spjato množství zákonů, nařízení a vyhlášek, které je třeba dodržovat a řídit se dle nich. Zde 

jsou vybrány ty nejdůležitější: 

 Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

(khsova, online, 2013), 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (zakonycr, online, 2013), 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (mpvs, online, 2013), 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zakonycr, online, 2013),  

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (zakonycr, online, 2013), 

 Zákon č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (szpi, online, 2013), 

 Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby (mzcr, 

online, 2013), 

 Nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin (zakony.gastronews, online, 2013). 

 

2.2 Volba právní formy podnikání 

 

Volba právní formy podnikání je velmi důležitým momentem vlastního rozhodnutí  

o podnikání každého podnikatele. Velké množství nově začínajících podnikatelů se jednoduše 

rozhoduje pro výběr jedné z nejčastěji se vyskytujících právních forem podnikání, aniž by 

zvážili vhodnost této právní formy podnikání pro jejich vlastní podnikatelský záměr. Ačkoliv 

rozhodnutí nemusí být finální a v průběhu podnikání může podnikatel formu svého podnikání 

upravit, mohou být tyto změny spojeny s vysokými náklady, ztrátou času a mohou být také 

výrazně náročné po stránce organizační. Při rozhodování o vhodné právní formě podnikání je 

třeba vzít v úvahu zejména tyto skutečnosti: 

 potřebná výše startovního a budoucího kapitálu (jednotlivé formy podnikání se liší 

 schopností generovat startovní kapitál, (podle výše kapitálu, který podnikatel pro své 

podnikání potřebuje) 
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 daňové zatížení (budoucí trend směřuje k permanentnímu rychlejšímu snížení daňového 

zatížení firem než jednotlivců) 

 kontrola nad firmou (při partnerství podnikatel automaticky předává část kontroly nad 

firmou) 

 náklady na založení firmy (některé formy zakládání podnikání jsou bez asistence právní 

kanceláře velmi komplikované) 

 manažerské předpoklady (je nutné zvážit, zda má podnikatel dostatek vlastních dovedností 

a zkušeností zvládnout zejména složitou finanční stránku podnikání) 

 následnictví ve firmě (podnikatel si musí zvážit, zda firmu buduje pro budoucí předání 

dětem nebo pro prodej někomu jinému). (Staňková, 2007) 

Právní formy podnikání v ČR 

 

Podnikání fyzických osob 

V souvislosti s podnikáním fyzických osob se často setkáváme s pojmem OSVČ, 

neboli osoba samostatně výdělečně činná, a tento termín se dále používá v českých zákonech  

o dani z příjmu, v zákonech o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro fyzickou 

osobu, která tvoří příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti. Typickými 

OSVČ jsou živnostníci, samostatní zemědělci, samostatně výděleční umělci, soudní znalci 

apod.  

Fyzická osoba, která se rozhodne podnikat, musí získat živnostenské nebo jiné 

oprávnění k provozování podnikatelské činnosti. Podnikatel musí nejprve zjistit, do které 

skupiny živností patří činnost, kterou se rozhodl vykonávat. Podle požadavků na odbornou 

způsobilost se živnosti dělí na: 

 Ohlašovací živnosti – ty vznikají a jsou provozovány pouze na základě ohlášení. Živnosti 

tohoto typu jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku a dále se pak dělí na: 

o Řemeslné živnosti – pro získání těchto živností a možnosti vykonávání těchto 

živností je podmínkou výuční list, maturita z daného oboru, diplom v oboru 

případně šestiletá praxe v oboru. Patří sem například řeznictví, zednictví, 

hostinská činnost aj.  

o Vázané živnosti – pro získání živnosti spadající do této kategorie je podmínkou 

prokázaní odborné způsobilosti, kterou stanovuje příloha živnostenského 
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zákona. Patří sem například masérské služby, vedení účetnictví, provozování 

autoškoly aj. 

o Volná živnost – pro získání volné živnosti nepotřebuje podnikatel žádnou 

odbornou způsobilost. Tato živnost lze nelézt s názvem výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Podnikatel si 

vybere ze seznamu 80 činností ty, které bude provozovat. Příkladem oborů je 

velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby aj. 

 Koncesované živnosti – vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. 

Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této živnosti neboli koncese 

také kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy. Patří sem provozování pohřební 

služby, taxislužby aj. (Srpová, a další, 2010) 

Pro vykonávání podnikatelské činnosti jako fyzická osoba musíme také splňovat podmínky 

pro získání živnostenského oprávnění dané živnostenským zákonem. Jedná se o: 

 Všeobecné podmínky: 

o minimální věk 18 let, 

o být způsobilý k právním úkonům, 

o být bezúhonný. 

 Zvláštní podmínky: 

o Odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to daná živnost. 

 

Podnikání právnických osob 

Druhá varianta podnikání, kterou můžeme zvolit je podnikání jako právnická osoba. 

Pokud se tak rozhodneme, musíme počítat s administrativně náročnější přípravou na zahájení 

podnikatelské činnosti a v řadě případů bude potřeba složit při zakládání firmy základní 

kapitál. Všechny typy právnických osob musejí být zapsány v obchodním rejstříku. Podle 

obchodního zákoníku můžeme definovat tyto právnické osoby: 

 Osobní společnosti- u těchto společností se očekává osobní účast podnikatele na řízení 

společnosti a zpravidla neomezené ručení společníků za závazky společnosti. Patří sem:  

o Veřejná obchodní společnost, zkratkou v.o.s. 

o Komanditní společnost, zkratkou k.s. 
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 Kapitálové společnosti – u těchto společností mají společníci pouze povinnost vnést vklad 

a jejich ručení za závazky společnosti je omezené nebo nebývá žádné. Do kapitálových 

společností patří:  

o Společnost s ručením omezeným, zkratkou s.r.o. 

o Akciová společnost, zkratkou a.s. 

 Družstva – toto je nejméně častá právní forma podnikatelské činnosti.  

(Srpová, a další, 2010)  

 

2.3  Podnikatelský plán 

 

Podnikatelský plán je pro podnik velmi důležitým dokumentem a to nejen před 

zahájením podnikání a na jeho samotném počátku, ale také průběhu podnikatelské činnosti. Je 

významným vodítkem fází podnikatelského procesu, spojených se segmentem a možnostmi 

trhu, ve kterých chce podnikatel ideu plánu uvést v život, plně rozvinout a uspět. Právě 

vytvořený podnikatelský plán je schopen umožnit, aby se tento podnět a idea staly skutečností 

a riziko neúspěchu bylo minimalizováno.  

Podnikatelský plán je základním dokumentem, pomocí něhož lépe stanovíme cíle 

podnikatelské činnosti, jež chceme realizovat, včetně způsobů, jak těchto cílů dosáhneme. 

 Podnikatelský plán je písemný dokument, ve kterém jsou popsány všechny důležité 

vnitřní a vnější faktory ovlivňující podnikatelské prostředí. Jedná se o formální shrnutí 

podnikatelských cílů, jejich reálnosti a dosažitelnosti za pomoc jednotlivých kroků vedoucích 

k dosažení těchto cílů. Podnikateli poslouží podnikatelský plán jako dobrý nástroj řízení 

podniku v období růstu a poslouží také jako podklad pro získání cizích zdrojů k financování 

podniku. Podnikatelský plán může sloužit i jako takzvaná studie proveditelnosti a to tehdy, 

když si podnikatel potřebuje ověřit, zda jsou některé skutečnosti podnikatelské myšlenky na 

trhu proveditelné, či zda je vůbec možné určitý druh produktu nebo služby realizovat a dále 

rozvíjet. Podnikatelský plán významným způsobem zvyšuje naději, že se podnik dostane tam, 

kam původně směřoval a výrazným způsobem dokáže snížit riziko neúspěchu podnikání.  

(Koráb, a další, 2005) 
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Rozdíl mezi podnikatelským plánem a podnikatelským záměrem 

Podnikatelský záměr a podnikatelský plán se zaměřují na průzkum a budoucí realizaci 

určitého projektu, který byl dříve pouze základní idejí autora. I přesto, že se tyto pojmy často 

zaměňují, lze rozdíl mezi podnikatelským plánem a záměrem následovně vysvětlit: 

 

Podnikatelský záměr je nápad, idea autora, která by měla zlepšit situaci v podniku 

v podobě rozšíření výroby, zavedení nové služby na trh atd. nebo jde o myšlenku, která je 

v podobě založení nové podnikatelské činnosti. (Koráb, a další, 2008) 

 

Podnikatelský plán je pak dokument, který obsahuje všechny důležité informace 

týkající se různých aspektů podnikání. Jeho výčet může být kupříkladu následující: 

 cíle podnikatele,  

 financování podniku, 

 rizikové faktory ovlivňující rozvoj a existenci podniku, 

 silné a slabé stránky konkurence,  

 strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů.  

Jedná se o dokument, kterým podnikatel oslovuje finanční sektor v případě, pokud 

chce přitáhnout pozornost a zájem investora či získat kapitál od bankovní instituce určené 

k rozvoji podnikatelské myšlenky. (Koráb, a další, 2008) 

 

Důvody sestavování podnikatelského plánu  

Sestavení podnikatelského plánu vyžaduje nemálo času a energie. Pokud má být 

podnikatelský plán vyhotoven kvalitně, je důležité zvolit systematický postup. Podnikatelský 

plán je pro podnikatele užitečným kontrolním prostředkem určeným primárně ke zpracování 

informací, týkajících se splnění reálných cílů. Tyto cíle musí být jak dosažitelné tak  

i atraktivní z hlediska očekávaných zisků. Hrubý výčet aplikací podnikatelského plánu je 

následující: 

 interní účely, 

 jako nástroj analýzy a následné integrace informací pro formulaci vizí a cílů, 

 jako souhrnný dokument, komplexně prezentující záměr a strategii, pomocí které chce 

podnik dosáhnout v určitém období kvantifikovaných cílů, 

 jako nástroj realizace závažných změn v budoucnosti, 
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 jako nástroj pro posouzení technicko-ekonomické smysluplnosti investiční akce, 

 externí účely, 

 jako nástroj pro hledání poskytovatele kapitálu pro investiční akci nebo zájemce  

o koupi firmy. (Staňková, 2007) 

 

2.4  Struktura podnikatelského plánu 

Titulní strana 

Titulní strana podnikatelského plánu slouží k poskytnutí základních  informace jako jsou: 

 název a sídlo společnosti případně logo pokud již existuje 

 jména podnikatelů včetně telefonického a jiného kontaktu (email) 

 základní popis společnosti, předmět podnikání a právní forma podnikání 

 způsob financování a jeho struktura. 

Následně, ihned za titulní stranou, je nutné uvést obsah dokumentu, sloužící ke 

snadnější orientaci ve skladbě plánu a také jako rychlý zdroj kýžených informací. (Hingston, 

2002) 

Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn se obvykle zpracovává až v momentu, kdy je sestaven celý 

podnikatelský plán. Exekutivní souhrn je v podstatě shrnutí celé podnikatelské koncepce  

a nejdůležitějších aspektů celého podnikatelského plánu. Obsahuje hlavní myšlenku 

podnikatelského záměru, silné stránky, očekávání a stručné tabulky finančního plánu 

s výhledem na několik následujících let a jeho rozsah by neměl překročit 3 strany. Celý 

exekutivní souhrn musí být napsán tak, aby významně zaujal potenciální investory. Ti se 

hlavně na základě poskytnutých informací, vyplývajících z uvedeného souhrnu, rozhodují, 

zda vůbec budou ochotni investovat svůj čas do celkového prostudování podnikatelského 

plánu jako celku. Proto je nutné této kapitole věnovat důkladnou pozornost.  (Koráb, a další, 

2005) 

Analýza odvětví 

Analýza odvětví je nedílnou součástí podnikatelského plánu. Poskytuje řadu 

kvalifikovaných informací a faktorů, které je potřeba třeba vzít v úvahu. Důležitou součástí je 
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analýza konkurenčního prostředí. Pozornost musíme zaměřit na konkurenty v daném 

odvětví a také ovlivnění možnosti jejich vstupu konkurentů do daného podnikatelského 

segmentu. Dalším důležitým bodem analýzy odvětví je analyzování vývojových trendů 

a historických výsledků a uvádět by měly také předpovědi a prognózy vydávané v rámci 

daného odvětví. V neposlední řadě je důležité analyzovat zákazníky a z výsledků této analýzy 

by měl být určen a sestaven cílový trh nově vznikajícího podniku.  

Ke zkoumání konkurenčního prostředí můžeme využít například Porterovu analýzu 

pěti sil, která je velmi přínosným a užitečným instrumentem analýzy oborového okolí 

podniku. 

Porterova analýza pěti sil je pětifaktorový model konkurenčního prostředí neboli 

také Porterova analýza je užitečným nástrojem analýzy oborového okolí podniku. Tento 

model slouží ke zmapování tzv. konkurenční pozice firmy pro dané odvětví a bývá dobře 

využitelný také pro analýzu marketingu. Vychází z jednoduchého předpokladu, že strategická 

konkurenční pozice dané firmy bývá určena zejména působením pěti sil. Jsou to: 

 vyjednávací síla zákazníků, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 hrozba vstupu nových konkurentů na trh, 

 hrozba substitutů, 

 hrozba odvětvové konkurence. 

 

Silné a slabé stránky odvětví jsou pak další významnou oblastí zkoumání. Všeobecně 

je dělíme na vnitřní prostředí, což jsou silné a slabé stránky odvětví a vnější prostředí, mezi 

které náleží příležitosti a hrozby odvětví.  Při analýze vnitřního prostředí je důležité mimo 

jiné, zaměřit se na pozici na trhu, např. tedy v čem můžeme v námi plánovaném produktu, či 

službě vyniknout nad  konkurencí. Jedná se o činitele v přímé kompetenci firmy a lze je 

snadno, na rozdíl od vnějšího prostředí, zhodnotit a případně změnit. Vnější prostředí se pak 

zaměřuje na příležitosti v segmentu tohoto odvětví a na hrozby s ním související. 

Analyzujeme zde, mimo jiné, vlivy socio-demografické, kulturní i ekonomické faktory. 

Analýzu vývojových trendů v oblasti kultury a zábavy je poměrně obtížné definovat. 

Nicméně, měla by se opírat o historickou databázi, tedy zmapování oblíbenosti a návštěvnosti 

zkoumaného segmentu. Tuto databázi pak můžeme zajistit buď formou dotazníkového 
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šetření, či dostupných dat, např. u zdroje Českého statistického úřadu. Další možností je pak 

opětné zmapování konkurence. 

Analýzou trhu zákazníků zjišťujeme velikost segmentu, dosažitelnost zákazníků, 

růst segmentu. Vycházíme při ní z dostupných informačním zdrojů, kterými jsou například 

portfolio internetových vyhledávačů, statistická data českého statistického úřadu, či data 

různorodých sdružení, např. Hospodářské komory ČR. K analýze můžeme využít také 

mediální zdroje, mezi které náleží tiskoviny, informační věstníky, či materiály vydávané 

městskými infomačními centry. K ucelenému pohledu pak lze také využít a zpracovat 

dotazníkové šetření v rámci vlastního průzkumu trhu. (Koráb, a další, 2005) 

 

Popis podniku 

Tento oddíl podnikatelského plánu poskytuje potenciálnímu investorovi celkovou 

představu o velikosti podniku a výčtu všech jeho aktivit. Pokud tvoříme podnikatelský plán 

podniku, který již existuje, uvádíme v této části také historii, jež zachycuje činnost podniku od 

jeho samotného vzniku až po období, kdy byl podnikatelský plán zpracováván. Klíčovými 

prvky této kapitoly jsou: 

 výrobky nebo služby, které podnik prodává nebo nabízí, 

 umístění (lokalita) podniku a velikost podniku, 

 informace o personálu podniku (včetně jejich vzdělání a pracovních zkušeností), 

 organizační a funkční schéma podniku, 

 kancelářské vybavení a jiné technické vybavení, 

 průprava podnikatele – znalosti, předchozí praxe a reference, 

 stanovení cílů jak z krátkodobého tak z dlouhodobého hlediska. 

Výrobní plán 

Ve výrobním plánu je zachycen celý výrobní proces. Pokud podnik bude realizovat 

část svých podnikatelských aktivity formou subdodávek, uvádíme zde také skupiny těchto 

vybraných subdodavatelů včetně důvodů přínosů pro podnik. Tato kapitola rovněž obsahuje 

informace o nákladech a o případných, již dříve uzavřených smlouvách, a kontraktech. 

V případě, kdy se v rámci podnikatelského plánu nepočítá s výrobním podnikem, bude tato 

kapitola nazvána obchodním plánem a bude obsahovat informace týkající se pořízení zboží 
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a služeb, možností skladovacích prostor a také bližší popis a specifikaci celého postupu 

procesu poskytování služeb. (Koráb, a další, 2005) 

 

Marketingový plán 

Marketingový plán je významnou a nedílnou součástí každého podnikatelského plánu 

a jeho důkladné zpracování je podstatným úkolem podnikatelského plánu. Marketingový plán 

objasňuje, jakým, či jakými způsoby budou výrobky nebo služby distribuovány, oceňovány 

a v neposlední řadě propagovány. Součástí marketingového plánu jsou také odhady objemu 

produkce nebo služeb, ze kterých lze odvodit odhad rentability podniku. Kvalitně připravený 

marketingový plán bývá potenciálními investory označován za nejdůležitější součást zajištění 

úspěchu nového podniku. (Kotler, a další, 2009) 

Marketingový mix 

Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují reagovat požadavkům 

zákazníků, upravovat nabídku a etablovat se tak na cílovém trhu. Marketingový mix jsou 

všechny typy aktivit založené na podchycení zájmu trhu cílové skupiny a zvýšení poptávky 

nabízené služby. Tyto veškeré aktivity lze roztřídit do čtyř skupin a označit jako „4P“. Jedná 

se zde o výrobek (product), cena (price), distribuce (place) a komunikační politika 

(promotion). (Kotler, Armstrong, 2007) 

SWOT analýza 

SWOT analýzu můžeme úspěšně využívat v průběhu sestavování podnikatelského plánu 

a aplikovat téměř v každé z jeho kapitol. V případě marketingu je podstatou SWOT analýzy  

identifikace faktorů a skutečnosti mapujících marketing, silných a slabých stránek, příležitostí 

a hroezb okolí a interního prostředí. Tyto jednotlivé faktory přesně specifikujeme 

a charakterizujeme v jednotlivých kvadrantech tabulky SWOT.  

Organizační plán 

V této části podnikatelského plánu je zveřejněná forma vlastnictví nového podniku. Je 

zde shrnuta celá organizační struktura podniku a v případě založení obchodní společnosti jsou 

zde zveřejněny jednotlivé obchodní podíly podnikatelů uvnitř společnosti.  
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Hodnocení rizik 

Při každém začátku podnikání musí podnikatel počítat s jistými riziky, která na sebe 

při podnikání bere. Je velmi důležité, aby podnikatel tyto rizika správně a včas rozpoznal 

a udělal vše pro jejich zdárné zvládnutí, či jim úspěšně předcházel. Nejvýznamnější rizika, se 

kterými se podnikatel může na začátku podnikání setkat, se mohou stanovit takto: 

 reakce konkurence na nově vzniklý podnik, 

 špatně propracovaná složka marketingu, 

 technologické chyby ve vývoji nebo ve výrobě, 

 slabé stránky manažerského týmu. 

Analýza těchto rizik a vhodně zvolená alternativní strategie pro případ, že by se 

některá z těchto rizik objevila je pro potenciální investory známkou a signálem toho, že si je  

podnikatel  všech rizik vědom a bude jim v případě nutnosti připraven čelit.  

Finanční plán 

Finanční plán v podstatě shrnuje předchozí část podnikatelského plánu a převádí je do 

číselné podoby. Můžeme z něj vyčíst celkové objemy investic, které bude nový podnik 

potřebovat a prezentuje, jak je podnikatelský plán sestavený podnikatelem, ekonomicky 

reálný. Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi, jimiž jsou: 

 předpokládané příjmy a výdaje s výhledem alespoň na tři roky. Jsou zde zahrnuty 

očekávané tržby a kalkulované náklady, 

 vývoj hotovostních toku (Cash-flow) v příštích alespoň 3 letech, 

 odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu. 

Přílohy 

Součástí příloh jsou obvykle informativní materiály, které není potřeba začleňovat do 

samotného textu, ale mohou být ve fázi rozhodování podnětným faktorem. Patří sem: 

 souhrn průzkumů trhu, 

 fotokopie článků v novinách, 

 kopie prospektů nebo podpůrných materiálů, 

 korespondence se zákazníky nebo dodavateli, 

 fotografie našich výrobků apod. (Koráb, a další, 2005) 
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3. Prezentace firmy 

 

Název společnosti: Jakub Špiller – Funparty.cz 

Odpovědná osoba: Michaela Klanicová 

Sídlo společnosti: Na Desátém 21, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00 

Telefon: 777 867 778 

E- mail: spiller@funparty.cz 

Internetové stránky: http://www.funparty.cz 

Právní forma podnikání: OSVČ 

Předmět podnikání: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 

pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 

akcí, Hostinská činnost 

IČO: bude uděleno 

 

Představení společnosti 

Jakub Špiller – Funparty.cz, agentura založená na právní formě podnikání fyzických osob, 

tedy jako OSVČ. Základní prioritou činnosti firmy bude organizování kulturních – 

společenských akcí pořádané zejména pro studenty středních a vysokých škol.  

Logo 

 

 

Loga společnosti již na první pohled vyjadřuje hravost, lehkost a bezstarostnost. Výrazným 

barevným ztvárněním by mělo především upoutat pozornost. Samo o sobě by mělo být 

nosným prvkem a vybídnout k intenzivnímu zájmu k získání více informací zastřešených 

tímto logem. Text, procházející logem, ztotožněný s názvem firmy, pak tento prvotní vjem 

umocňuje a napovídá, že zákazníci se budou bavit a nikoliv nudit. Významným aspektem 

záměru firmy, potažmo kulturní a společenské akce je důraz na zákazníka a jeho maximální 

spokojenost jak po stránce kulturní a společenské tak i po stránce ochrany a zajištění 
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bezpečnosti. Návštěvník akce je sám o sobě podnětem zábavy a společenská setkání tohoto 

charakteru by tuto skutečnost měla potvrdit a umocnit.    

Cíle podniku  

Firma si klade cíle jak v krátkodobém tak i dlouhodobém horizontu. 

Krátkodobé cíle budou zaměřeny na realizaci akcí společenského charakteru v lokalitě 

Moravskoslezského kraje a jeho významných měst. Společnost se zaměří především na místa 

se sídly středních škol, gymnázií a vysokých škol a v těchto lokalitách pak bude společenské 

akce realizovat. Důraz klade na první spokojené zákazníky a na jejich kladné reference. Tím 

si vytvoří dobrý základ pro další rozvoj podniku. Mezi prvotní krátkodobé finanční cíle si 

společnost stanovuje zásadní prioritu, organizovat a pořádat akce s minimální výši počáteční 

investice tak, aby již v počátcích byly ziskové. 

  Jedním z dlouhodobých cílů společnosti bude dosáhnout přesahu MSK a rozšířit tak 

působnost v rámci České republiky, tedy jejich krajů. Stejně významným dlouhodobým cílem 

bude udržet si základní vizi podnikání, kterou je maximálně spokojený, bavící se zákazník, 

vyhledávající produkty firmy a vracející se k opakovanému nákupu služby. S rozšiřováním 

kapacit a služeb s přidanou hodnotou pro zákazníka bude dalším dlouhodobým cílem firmy 

zajistit soběstačnost technického portfolia čítající například technické ozvučení, osvětlovací 

techniku, dopravní prostředky a další majetek, sloužící jednak k provozní činnosti společnosti 

a jednak ke zvýšení efektivity služby rozšířením o produkty k dalšímu uspokojení potřeb 

zákazníků a z toho vyplývající zvýšení poptávky služby. 

Strategie společnosti 

Základní strategií společnosti bude organizování kulturních a společenských akcí malého 

a většího rozsahu, které budou zákazníky opakovaně vyhledávány a doporučovány novým 

zákazníkům. Cílem bude maximálně spokojený zákazník, bavící se ve společnosti přátel 

a vyhledávající nové společenské kontakty. K naplnění strategie a cílů firmy budeme využívat 

dokonalého propojení a vzájemné synergie mezi reálným světem a světem sociálních sítí, 

zejména pak v ČR velmi oblíbeného facebooku.  
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4. Podnikatelský plán pro vybranou firmu, návrhy a doporučení  

4.1 Titulní strana 

Logo: 

 

 

Název společnosti: Jakub Špiller – Funparty.cz 

Odpovědná osoba: Michaela Klanicová 

Sídlo společnosti: Na Desátém 21, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00 

Telefon: 777 867 778 

E- mail: spiller@funparty.cz 

Internetové stránky: http://www.funparty.cz 

Právní forma podnikání: živnost volná + živnost řemeslná 

Předmět podnikání: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 

pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 

akcí, Hostinská činnost 

IČO: bude přiděleno 

4.2 Exekutivní souhrn 

Podnikatel Jakub Špiller bude realizovat podnikatelskou činnost v oblasti pořádání 

kulturních produkcí, zábav a s tím také spojenou hostinskou činností pod značkou 

Funparty.cz. Podnik bude nabízet více než zábavné párty, určené především studentům 

gymnázií, středních a vysokých škol a ostatním zákazníkům pohybujícím se ve věkovém 

rozmezí 15-27 let. Párty budou pořádány na různých místech, zpočátku v rámci 

Moravskoslezského kraje, v budoucnu firma počítá s rozšířením do dalších krajů České 

republiky. Typickým místem k pořádání událostí předmětu podnikání budou již zavedené 

taneční kluby, velké sportovní haly, které jako další využití nabízejí pronájmy určené právě 

pro pořádání kulturních akcí, případně různé kulturní domy. Hlavním lákadlem pro 

potenciální zákazníky cílové skupiny  bude vždy zajímavý, originální a podnětný program. 

Například možnost obstarat si originální fotografie s přáteli realizované profesionálním 
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fotografem ve fotostudiu umístěném přímo na akci včetně fyzického zhotovení tištěné 

fotografie přímo na místě akce. 

  Párty  budou realizovány s minimálně 6-ti týdenním odstupem z důvodu exkluzivity 

párty.  Delší cyklus vyplývá také z tematického zaměření, které se v průběhu ročních období, 

svátků a potřeb zákazníků mění a přizpůsobuje jejich požadavkům. Během kalendářního roku 

bude v plánu společnosti zorganizovat tématické akce typu: první zvonění, halloween, 

christmas, saint Patrick, hawaii apod. Podnikatel chce využít pro své podnikání svých 

zkušeností z barmanské činnosti a také svého prozatímního mladého věku a znalosti mentality 

stejné věkové skupiny zákazníků. Pro vytvoření dokonale propracované propagace mezi 

mladými zákazníky bude společnost využívat sociálních sítí, které jsou cílovými zákazníky 

hojně využívány. Společnost také plánuje v každém městě, ve kterém bude pořádat tyto 

kulturní a společenské akce, vybudovat tým promotérů, který se bude skládat z potenciálních 

zákazníků akcí a jejich úkolem bude prodávat vstupenky mezi svými vrstevníky a propagovat 

jednotlivé události daného města na sociálních sítích. Za tyto služby od společnosti promotéři 

obdrží celkem 3 kusy VIP vstupenek na každou jednotlivou akci pořádanou Funparty.cz.  

 Ve vedení společnosti budou figurovat 4 osoby. Hlavním článkem celého podniku 

bude Jakub Špiller. Jeho úkolem bude řídit společnost, plánovat akce, určovat směr jakým se 

bude společnost orientovat a bude plně finančně zodpovědný za celou firmu. Právní forma 

podnikání je OSVČ. Hlavní barmankou bude Michaela Klanicová, která bude zodpovědná za 

provoz barů. Před každou akcí bude jejím úkolem zajistit dostatečný počet barmanů, který 

bude odvislý od velikosti připravované akce a na konci akce bude jejím úkolem převzít tržbu 

z barů a připravit vyúčtování barů. Hlavním pořadatelem bude Jakub Mužík, jehož hlavním 

úkolem bude zajistit hladký chod všech akcí z pohledu organizace a bezpečnosti. V jeho 

kompetenci bude také zajištění příslušeného počtu vedlejších pořadatelů, kteří mu budou 

s organizací asistovat. Čtvrtým a posledním hlavním článkem společnosti bude Filip Talacek, 

jehož hlavním úkolem bude zaštítit akci z pohledu technického a provozního. Jeho úkolem 

bude komunikace s DJem, zajištění a nainstalování zvukové a světelné aparatury a řešení 

provozních náležitostí v průběhu konání akce. 

 Finanční náklady spojené se zahájením podnikání odhadujeme na 17 500 Kč. V těchto 

nákladech počítáme s investicí do živnostenského oprávnění spolu se zápisem zodpovědné 

osoby, pořízení reklamního banneru, nákup základních barmanských potřeb a drobného 

technického materiálu a v rámci této počáteční investice počítáme také s koupí internetové 

domény a vytvořením webových stránek. Náklady na uspořádání akcí jsou závislé od kapacity 
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prostor a pohybují se od cca 30 500 Kč až do 84 000 Kč. Výnosy z takových akcí pak 

odhadujeme na cca 38 000 Kč až 126 000 Kč podle velikosti uspořádané události.  

Hospodářský výsledek pro první rok odhadujeme na cca 120 000 Kč, pro druhý rok na 

150 000 Kč a pro rok třetí na sumu 223 000 Kč. Podnik má velké možnosti spočívající 

v rozšiřování svých služeb do dalších krajů a měst v rámci České republiky, ale musí také 

počítat s množstvím hrozeb, spojených především s podnikáním v odvětví se silnou 

konkurencí a snadnou nahraditelností služeb společnosti jinými substituty.   

 

4.3 Analýza odvětví 

Porterova analýza konkurenčního prostředí  

Odběratelé 

Portfolio potenciálních zákazníků budou tvořit zejména studenti gymnázií, středních škol 

a vysokých škol, tedy věková skupina, jejíž společným jmenovatel je hlavně věk, 

tedy  rozmezí 15-cca 26-28 let. Jedná se o takovou skupinu trhu, která vyhledává aktivní 

společenskou formu zábavy spojenou s tancem a přímým osobním kontaktem. Tato skupina je 

zároveň hravá, ráda se baví, je uvolněná a bezstarostná. Mezi oblíbené činnosti trávení 

volného času během víkendových večerů patří právě čas trávený tancem, společenskou 

konverzací a navazováním nových přátelství a společenských kontaktů přímou aktivitou, 

nejen prostřednictvím tolik oblíbených sociálních sítí. Složení a množství účastníků akce 

vyplývá především ze současných, již vytvořených dobrých společenských kontaktů a efektu 

doporučení, či následování jednotlivce. Podnětem návštěvnosti je jedinec, známý coby člověk 

s dobrými společenskými kontakty, všeobecně oblíbený s přímým vlivem na ostatní členy 

jeho společenské skupiny. Na základě iniciativy tohoto jednotlivce pak vznikne tzv. lavinový 

efekt, kdy aktivity vybraného jedince bude následovat i skupina jeho současných přátel. 

Pokud tato skupina současných přátel původního iniciátora osloví i své další přátele, efekt 

nabalování se začne rozrůstat a přirozeně tak  naplnění kapacitu akce. Studenti (zejména pak 

středních škol) jsou většinou finančně plně závislí na příjmech rodičů a finanční prostředky 

(i na zábavu) získávají z jejich zdrojů. Nicméně možnostem studentů a této příjmové skupině, 

ať už plně či částečně závislé na příjmech rodičů budou přizpůsobeny i ceny vstupů na akci 

a další placené služby a činnosti. Následující grafické zpracování vychází z počtu studentů 

středních škol v  jednotlivých krajích (ČSÚ, online, 2013) České republiky. 
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Graf č.4.1 – Počty studentů ve středních školách dle jednotlivých krajů 

 

Zdroj: (čsú, online, 2013) 

Graf č. 4.1, udávající počty studentů, studujících na středních školách podle jednotlivých 

krajů ČR vykazuje skutečnost, že se Moravskoslezský kraj nachází na druhém místě ihned za 

hlavním městem Prahou. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci krátkodobých cílů společnosti 

budeme vykonávat naši podnikatelskou činnost právě v rámci Moravskoslezského kraje, je 

toto zjištění velmi příjemnou a povzbudivou zprávou pro další plánovaný rozvoj firmy 

z hlediska dlouhodobých cílů.  

Následující graf se již pak zaměřuje na studenty vysokých škol (ČSÚ, online, 2013) 
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Graf č. 4.2 – Počty studentů na vysokých školách v rámci Moravskoslezského kraje

 

Zdroj: (čsú, online, 2013) 

Graf číslo 4.2, znázorňuje počty vysokoškolských studentů v Moravskoslezském kraji. 

Celkový počet studentů vysokých škol v rámci tohoto kraje přesahuje 25 000 a tento počet je 

pro nás signálem, velkého počtu možných zákazníků pro uspořádání události zaměřené cílově 

na skupinu vysokoškolských studentů.  

 

Následující výhled reprezentuje pohled na možnou skupinu potenciálních zákazníků 

z hlediska dalšího vývoje a rozvoje firmy (ČSÚ, Veřejná databáze, online, 2013), kteří budou 

přecházet ze základního vzdělávacího cyklu na střední školy a gymnázia, potažmo budou 

studenty vysokých škol.   
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Graf č. 4.3 – Počty žáků na základních školách v jednotlivých krajích 

 

Zdroj: (Veřejná databáze, online, 2013) 

Graf č.4.3, udávající počty žáků studujících na základních školách ukazuje, že nejvíce žáků 

základních škol studuje v rámci Středočeského a Moravskoslezského kraje. Vzhledem 

k plánovanému rozvoji firmy, jehož stěžejní produkce bude působit v rámci 

Moravskoslezského kraje, zejména pak jeho okresních měst, informace o vysokém počtu žáků 

na základních školách v Moravskoslezském kraji poskytuje významná čísla budoucího 

odhadu vývoje. Můžeme tudíž předpokládat, že v následujících letech bude Moravskoslezský 

kraj také krajem, ve kterém bude studovat vysoký počet studenů na školách středních 

a potenciál možných zákazníků je tak geograficky definován.  

Dodavatelé 

V prvotní fázi podnikatelského plánu a postupných kroků jeho realizace bude mít 

vyjednávací síla dodavatelů zásadnější intenzitu, než v období po rozjezdu firmy 

a následujících letech. Podnik si potřebuje nejdříve vybudovat dobré obchodní vztahy 

s dodavateli a na základě spolehlivosti a obratů pak požadovat výhody a bonusy vyplývající 

z této spolupráce, týkající se například dodávek zboží tzv. na „komis“, týkající se zejména 

alkoholických a nealkoholických nápojů, tedy zboží, které je dodáno dodavatelem odběrateli 

a platí se až po skutečně odebraném množství. Nespotřebované a neporušené zboží se pak 

vrací dodavateli. Dalšími možnosti, které vyplývají z nově vzniklého dodavatelsko-
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odběratelského vztahu a jeho dlouhodobého budování je vyjednávání o ceně a dodacích 

termínech. Bližším průzkumem portfolia dodavatelů je však možné zajistit i významnější 

podmínky dodávek než v případě jediného osloveného dodavatele.   

 Dalšími významnými dodavateli v období krátkodobých cílů firmy, jsou dodavatelé 

technického vybavení (zvukové a světelné aparatury), bez kterých by akce jednoduše 

proběhnout nemohla. Cílem firmy je spokojený zákazník a tedy i dodavatelé tohoto typu 

techniky musí splňovat veškerá kritéria současného standardu takto uskutečňovaných akcí. 

Obchodní strategie a tvorba cen bude tedy v počátcích podnikání plně respektována a až 

po  opakovaném odběru zahájeno jednání o bonusech, výhodách, či slevách.  

Na druhou stranu i mezi dodavateli alkoholického a nealkoholického zboží 

a dodavateli pronájmu zvukové a světelné techniky existuje silná konkurence a k vyjednávání 

podmínek jsou dveře příležitostí otevřené.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nového konkurenta a to buď v podobě nové agentury zajišťující a organizující 

shodné či podobné aktivity vyplývající z podnikatelské příležitosti v podobě zahájení činnosti 

nového zařízení, tedy klubu, či diskotéky je více než pravděpodobná. Zde pak právě sehrávají 

úlohu marketingové nástroje, dobré jméno a kvalitní služby, které by se mělo označení 

produktu funparty.cz  poskytovat.  

Konkurenční firmy  

Každá podnikatelská aktivita, zejména pak ta úspěšná, vyvolává zájem potenciální 

konkurence. Podnikání založené na zábavě, tanci a navazování společenských vztahů patří 

mezi druhy podnikání s výraznou konkurencí. Funparty.cz však bude poskytovat mimořádnou 

péči o zákazníka, cyklus akcí bude podmíněn svátky, ročním obdobím, či význačnými 

událostmi a bude tak pružně reagovat na podmínky a náklonost trhu. Síla firmy bude spočívat 

v promyšlené propagaci akcí a nebude tak svázána s fixními náklady jako konkurence 

podnikající v oblasti zábavy, pořádající akce v klubech a diskotékách s celoročním 

pravidelným provozem.   

 

 

 



29 

 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je jedním z rizik firmy. Avšak dobrým zmapováním trhu s ohledem na 

termíny akcí, které by mohly ohrozit finanční efekt společenské akce firmy funparty.cz, je 

možné, respektive nutné, se takovýmto termínům vyhnout a zvolit období s menší produkcí 

podobných aktivit. Cílovou skupinou jsou velmi mladí lidé, společensky aktivní, 

nevyhledávající jen posezení u facebooku či v restauračních provozech. Tuto skupinu 

zákazníků však přitahují podobně zaměřené akce a je tedy nutné tuto skupinu nezklamat 

a snažit se vyhovět jejím potřebám, neboť stejně jako dokáže skupinově pozitivně prosívat, 

tak i umí působit opačným efektem. 

 

4.4 Popis podniku 

Princip podnikání  

Podnikatelský plán firmy je postaven na poskytování takové služby studentům, kterou jim 

jiný subjekt v rámci Moravskoslezského kraje není schopen či ochoten poskytnout. Cílem je 

pořádat kulturně společenské akce s jedinečnou zábavou, možností seznámit se s novými 

lidmi stejného nebo podobného věku, zasoutěžit si v různorodých soutěžích a zažívat 

jedinečnou atmosféru nově generovaných akcí společenského charakteru. 

 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání bude provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 

zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních 

a obdobných akcí a hostinská činnost. Hostinská činnost je živnost řemeslná, a pro získání 

tohoto typu podnikatelského oprávnění je potřebné splnit zákonem dané podmínky, což je 

možné splnit odbornou způsobilost podle § 7 živnostenského zákona. Podmínky vymezené 

zákonem jsou následující: 

 odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu nepotřebujeme praxi), 

 nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru, 

 nebo splnění zákonem daného počtu let coby  OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí 

pozici a k tomu máme požadované doklady o rekvalifikaci, 

 či máme aspoň 6 let praxe v oboru. 
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V tomto oboru lze také podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce podle § 11 – člověka, 

který se za podnikání zaručí a má pro to potřebnou způsobilost. Legitimní fungování firmy 

vyžaduje splnění těchto podmínek a nově vznikající firma bude muset kvalifikaci 

odpovědného zástupce k provozování řemeslné živnosti hostinské činnosti zajistit. 

(podnikatel, online, 2011) 

.  

Místo podnikání a místo provozování činnosti 

Místo podnikání 

Oficiální místo podnikání bude vedeno v místě trvalého bydliště podnikatele Jakub Špillera. 

V místě podnikání bude uschována a vedena veškerá dokumentace spojená s podnikáním a na 

tomto místě bude zřízen také provizorní sklad k uskladnění nástrojů, zboží, rekvizit a dalšího 

materiálu souvisejících s činností firmy. Takovéto řešení skladovacích a kancelářských 

prostor bude provizorní, týká se zejména zahájení podnikání a souvisí s prioritou nízkých 

počátečních vstupů do podnikání. 

Místo provozování činnosti 

Místo pro provozování podnikatelské činnosti bude rozdílné od místa podnikání, neboť se 

jedná o pořádání kulturních akcí spojené s hostinskou činností s jednorázovým využíváním 

těchto prostor. Zájem firmy bude soustředěn na jednorázové pronájmy prostor vhodných pro 

uspořádání kulturně společenských akcí na dostupných místech ve větších (zejména 

okresních) městech v rámci Moravskoslezského kraje, dle marketingové strategie firmy. 

Objekty vhodné k tomuto účelu jsou především kulturní domy s kapacitou minimálně 300 

osob, větší sportovní haly, nebo již zavedené hudební kluby a diskotéky s obdobnou 

kapacitou. 

Nabízené výrobky a služby 

Stěžejní podnikání firmy bude spočívat zejména v nabízení služeb spojených s pořádáním 

kulturních akcí, programu a zábavy požadované cílovou skupinou. Doplňkové služby pak 

budou tvořit produkty okamžité spotřeby, či atrakce tematicky vázané k programu a pojetí 

akce. Nabídku bude také tvořit prodej alkoholických a nealkoholických nápojů a piva 
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Vybavení  

K uskutečnění a zajištění produktů firmy, bude třeba disponovat některými základními 

nástroji a vybavením zejména technického charakteru. Toto vybavení si bude firma 

v počáteční fázi rozjezdu společnosti pronajímat.  Jedná se o: 

 Ozvučení a osvětlení. V již zavedených klubech bývá tato technika plně k dispozici 

a je součástí pronájmu. V objektech, které takto vybaveny nejsou, zajistí firma na 

základě dodavatelsko-odběratelských vztahů pronájem zařízení, které je nezbytné 

k uspořádání akce. V období start-up firmy s náklady na pořízení technického 

vybavení nelze počítat.     

 Technické zázemí pro bary a barmany, které budou potřebovat k vykonávání své 

činnosti (nože, solničky, prkýnka, shaker, stainer, brčka, ubrousky, odměrky, odměrný 

válec, trička a zástěry apod), bude možné realizovat nákupem z vlastních zdrojů firmy. 

 Ceníky, slouží k orientaci zákazníků týkající se cen nabízeného sortimentu, jejich 

pořízení bude opět hrazeno z vlastních zdrojů firmy (viz. příloha) 

 Drobné kancelářské potřeby, což jsou papíry, izolepy, nůžky, nože, oddělovací 

pásky, rozlišovací pásky, to vše bude opět realizováno z vlastních zdrojů 

 Reklamní banner, firma bude vlastní značku propagovat reklamním bannerem 

o velikosti 3m x 0,8m  a jeho výrobu zajistí z vlastních zdrojů, ostatní předměty 

spojené s administrativním fungováním firmy, například UV lampa, UV razítko, 

zajistí opět z vlastních zdrojů.  

 

Krátkodobé a dlouhodobé cíle podniku 

Firma si coby krátkodobý cíl si stanovuje proniknout během prvního roku alespoň do dvou 

měst v rámci Moravskoslezského kraje a vybudovat si tak minimálně dvě stálá místa 

k vybudování značky. Tímto bude zahájen silný základ pro další rozvoj společnosti. Záměrem 

bude rozjezd firmy s minimálními náklady. Dlouhodobým cílem je pak zejména rozšíření 

rozsahu podnikání mimo Moravskoslezský kraj.  
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4.5 Obchodní plán 

V této části podnikatelského plánu bude popsán veškerý proces celého podnikání. 

Harmonogram 

Plánování akce bude mít náležité členění: 

 vymezení oblasti, tedy lokality akce (město), 

 dále pak stanovení cílové skupiny, tedy stanovit prioritní skupinu, což budou 

buď studenti středních škol nebo  studenti vysokých škol,  

 vymezení časového období, tedy termínu, ve kterém budeme chtít danou 

událost realizovat,  

 určit místo potenciálního konání akce,  

 sestavit dramaturgii,  

 zajistit objednávky zboží na daný termín, 

 zajištění stěžejní i vypomáhající členy týmu akce,  

 spustit propagaci dané události,  

 uzavřít smlouvy se všemi zúčastněnými subjekty v dodavatelské linii. 

Pro koho bude událost uspořádána 

Cílová skupina společensko-kulturní akce je vyčleněna následně. První skupinou 

budou studenti středních škol a druhou skupinou budou studenti vysokých a vyšších 

odborných škol. Na základě výběru, pro kterou z výše zmíněných skupin bude událost 

primárně organizována, budou uzpůsobeny veškeré další přípravy na akci. Každá ze skupin 

nabízí jiné možnosti a jiný potenciál a musíme si dobře zvážit, pro kterou cílovou skupiny 

bude vhodné akci primárně zorganizovat. Cílová skupina je zásadní pro správně zvolené 

místo konání, termín konání, dramaturgii apod.  

Výběr města 

Krátkodobé cíle firmy se budou zaměřovat na pořádání akcí v rámci 

Moravskoslezského kraje. Vhodně zvolené město je pro úspěšné konání akce stěžejní 

záležitost. Strategie výběru vhodného města bude postavená na několika faktorech. Vzhledem 

k faktu, že cílovým zákazníkem bude středoškolský nebo vysokoškolský student, zákaznický 

potenciál bude přímo úměrný počtu středních nebo vysokých škol v daném městě a blízkém 
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okolí. Počet středních škol v daném městě bude tedy jedním z faktorů pro uspořádání 

středoškolské akce. Souběžně s počtem středních škol v daném městě bude také jedním 

z rozhodujících faktorů počet obyvatel žijících v daném městě. Důležité bude vyhodnotit také 

konkurenční situaci v jednotlivých městech (počet barů, diskoték apod.)  Dalším faktorem pro 

výběr města vhodného pro uspořádání naší akce bude výše nezaměstnanosti v daném městě, 

jelikož studenti jsou finančně přímo závislí na příjmech jejich rodičů, a proto ve městech 

s vyšší nezaměstnaností můžeme počítat s nižším zájmem o akce. Důležitým faktorem pro 

výběr města bude také fakt, zda-li budeme schopni v daném městě vyhledat vhodný prostor 

pro uspořádání akce. 

Místo pro pořádání naší kulturní akce 

Rozhodnutí o místě konání události bude velmi stěžejní a jedno z naprosto 

nejdůležitějších rozhodnutí s významným vlivem na celkový úspěch nebo neúspěch 

připravované akce. Budeme preferovat atraktivní místa s nižší koncentrací, či  nedostatkem 

takovéhoto typu služby. Při hledání místa budeme vycházet z několika základních podmínek 

a budeme se tedy soustředit zejména na kulturní a společenské domy a sály, velké sportovní 

haly, s možností pronájmu pro pořádání kulturních akcí, případně budeme vyhledávat již 

zavedené kluby, které jsou běžně v provozu, ale existuje zde možnost jednorázového 

pronájmu k uspořádání externí akce. Dále pak případné kluby, které dříve fungovaly, ale 

v současné době jsou z technických nebo finančních důvodů uzavřeny. Základní podmínky 

objektu k pořádání akcí budou:  

 kapacita prostor pro návštěvníky (nesedící) musí být alespoň 300 lidí, 

 prostory, by neměly být vzdáleny příliš daleko od centra města, pro které je událost 

uspořádána a měly by současně splňovat podmínku snadné dostupnosti využitím 

MHD a to i v nočních hodinách (po ukončení akce),  

 v prostorách musí být k dispozici vybavená (očíslovanými věšáky) šatna, do které si 

budou moci zákazníci odložit svůj oděv, 

 v prostorách musí být k dispozici oddělený prostor (prostorově), který budeme 

využívat pro naše VIP hosty, 

 v prostorách musí být k dispozici oddělený prostor (prostorově i zvukově), který 

budeme moci využívat jako provizorní kancelář a sklad pro naše zboží,  

 v prostorách musí být prostor pro (v případě nutnosti) vybudování malého pódia, 

postavení aparatury a rampy s osvětlením, 
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 v prostorách nesmí být nutnost ukončit událost z důvodu rušení nočního klidu dříve, 

než uznáme za vhodné. 

Vzhledem k tomu, že akce budou pořádány za účelem generování zisku, bude jednou 

z podmínek při vyhledávání vhodného místa k uskutečnění akce možnost prodeje 

alkoholických a nealkoholických nápojů. Místo konání bude velmi důležitým faktorem pro 

spokojenost našich budoucích zákazníků, a proto bude jedním ze stěžejních momentů 

přípravy akce. 

.  

Výběr vhodného termínu pro uskutečnění akce 

K zajištění vysoké návštěvnosti pořádané akce je volba vhodného termínu stěžejní 

prioritou. Právě díky nevhodně zvolenému datu se může i kvalitně připravená akce stát 

finančním propadákem. Při přípravě a volbě termínu musíme dbát a zohlednit následující 

okolnosti: 

 akci připravit na den před dnem volna (víkend, prázdniny, svátek, ředitelské volno), 

 zohlednit možnost konání přijímacích SCIO testů, většina z nich se koná v sobotu, 

 ověřit si (zejména během období od 1.ledna až cca do poloviny března) zda studenti  

nemají v rámci školy naplánovaný povinný lyžařský výcvik nebo jinou školní aktivitu 

(výlet, poznávací zájezd apod.). 

 zohlednit jiné akce v místě realizace a jejich význam a vliv na připravovanou událost. 

Výčet faktorů není zcela jistě úplný, je však důležité na tyto okolnosti při plánování myslet 

a zohlednit je.  

Další úkony organizace akce 

Po volbě vhodné lokace, místa, tedy objektu realizace akce, cílové skupiny a termínu nastane  

rozhodování k zajištění technického zázemí včetně obsluhy. Podmínkou úspěšnosti je mimo 

jiné i výtečně zorganizovaná produkce včetně obsluhy, což znamená DJ a technické zajištění 

aparatury včetně osvětlení. Volba prostoru realizace akce jednoznačně určuje, jak a s kolika 

lidmi budeme muset prostor technicky zajistit, ozvučit a osvětlit. Nastávají možnosti, kdy 

můžeme využít pouze služeb DJ bez techniky, či naopak, DJ včetně kompletní technické 

výbavy. Volba vhodného DJ pak vyplývá z referencí, doporučení a hlavně většinového 

složení klientů akce, volbu toho nejvhodnějšího je pak vhodné pojistit závazkem a zajistit 

připravenou smlouvou. (jiný DJ bude vybrán pro studenty středních škol a jiný pro studenty 
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škol vysokých). Součásti události jsou i jiné aktivity, které můžeme v rámci scénáře celé akce 

poptávat, například taneční skupinu, či jiné hudební, sportovní nebo zábavné vystoupení, 

v rámci struktury programu akce.  

V této fázi bude vhodné zajistiti další personální obsazení akce. Skvěle organizovaný 

tým je nezbytnou součástí celé události. Jedná se například o potvrzení služeb fotografa, 

hlavní barmanky a také hlavního pořadatele Jejich úkolem bude sestavit tým, který akci 

technicky obstarává. Počty členů jednotlivých týmu se budou přizpůsobovat celkovému o akci 

a budou se aktualizovat dle situace. O celé události, mimo jiné, bude informovat i připravený 

plakát uveřejněný na informačních tabulích a místech. Způsob užití a umístění bude blíže 

rozveden v marketingovém plánu.  

Vstupenky 

Vstupenky je vhodné nabídnout již v předprodeji. Cena předprodeje je obvykle nižší 

než cena prodeje na místě akce. Také díky předprodeji zjistíme zájem cílové skupiny o akci 

a na případné výkyvy můžeme reagovat vhodnými nástroji a opatřeními. Vstupenky bude 

vhodné, opatřena UV razítkem s logem firmy a zajistit tak jejich pravost. Ta je před vstupem 

prověřena UV lampou.  

Rozlišení zákazníku dle věku 

Vzhledem k faktu, že v ČR je konzumace alkoholu povolena od 18-ti let, je důležité 

označit zletilé a nezletilé návštěvníky akce. (u vstupu na každou jednotlivou akci bude 

kontrolován OP každého zákazníka), bude důležité rozlišit uživatele dle věku a to na 

zákazníky, kteří jsou ji plnoletí (18 a více let) a zákazníky, kteří ještě plnoletosti nedovršili 

(15 až 18 let). K potvrzení této skutečnosti můžeme využít barevně odlišné identifikační 

pásky umístěné na zápěstí, které jednotlivé skupiny věkově diferencují. Úkolem týmu 

barmanů je pak obsloužit alkoholickými nápoji pouze plnoleté klienty.   

Úkony nutné vykonat před organizováním akce 

Před zahájením akce je nutné zajistit některé sice podružné úkony, které by ale mohly hladký 

chod akce narušit. Jedná se například o tuto skutečnosti: 

 zajistit dostatečné množství drobných mincí zajistí bezproblémový chod baru 

a možnost vydávat zákazníkům i z větších nominálních bankovek, 

 zhotovit ceníky s jednotlivými druhy prodávaných alkoholických i nealkoholických 

nápojů,  
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 obstarat ceduli s nápisem „Zákaz prodeje tabákových a alkoholických produktů 

osobám mladších 18-ti  let“, která musí být umístěna na viditelném místě,  

 nahlásit na místním obecním úřadě pořádání akce, a ten bude poté informovat místní 

orgány městské policie o konání události,  

 událost s předpokládaným počtem účastníků bude nutné také nahlásit na OSU 

(Ochranný svaz autorský), kvůli pozdějšímu zaplacení autorského poplatku, 

 objednat a dodat jak alkoholické tak i nealkoholické nápoje. 

Výběr dodavatelů je již zmíněn v jiné kapitole bakalářské práce, nicméně osobní 

kontakty a vazby mohou celý dodavatelský proces zjednodušit a zpříjemnit. Prioritou tohoto 

podnikatelského plánu jsou minimální vstupy do podnikání. A právě osobní vazby umožní 

v případě realizace objednávky alkoholu vyúčtovat a uhradit odběr až po ukončení 

a zúčtování akce. Díky těmto možnostem lze objednat zboží na tzv. „komis“, což v praxi 

znamená, že zboží uhradíme až po realizované události. Minimalizujeme tak možnost ztráty 

z důvodu nedostatečných zásob. Nespotřebované a nedotčené zboží pak vrátíme dodavateli 

 

Úkony nutné vykonat během konání akce a po ukončení akce 

Během samotné akce bude práce rozdělena na vedoucí jednotlivých oddělení tedy na 

hlavního pořadatele, hlavní barmanku a dalšího člena týmu, určeného provozního, kteří by se 

měli v rámci  kooperace a vzájemné interakce propojit a zajistit tak bezproblémový chod celé 

akce. Úkolem hlavního organizátora bude dohlížet na práci těchto stěžejních činitelů a také 

koordinovat případné nepředvídatelné okolnosti vyskytující se v průběhu akce. Patří zde 

i spolupráce s orgány městské nebo státní policie.  

Po samotném ukončení akce bude důležité nachystat neprodané zboží ke zpětnému 

převzetí, zajistit úklid po akci, uschovat nalezené či zapomenuté věci předat je na místní 

obecní úřad do ztrát a nálezů a dohlížet na správnost vyúčtování celé události.  
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4.6 Marketingový plán 

Tato kapitola podnikatelského plánu bude věnována marketingovému plánu podniku zejména 

pak ve stanovení marketingového mixu a aplikací SWOT analýzy. Dvě základní 

marketingové strategie podle Fotra a Součka (2011) jsou strategie zaměřená na konkurenci 

a strategie tržní expanze. Podnik bude ve svých marketingových aktivitách kombinovat oba 

tyto přístupy.  

Marketingový mix 

Produkt (product) 

Produktem společnosti budou služby a produkty spojené s pořádáním a organizováním 

společenských událostí pro studenty středních a vysokých škol. Akce budou pořádány na 

místech s kapacitou minimálně 300 osob (v naprosté většině to budou místa s větší kapacitou). 

Budou typické propracovaným marketingovým plánem, který zajistí velkému počtu studentů 

potkat se, seznámit a pobavit se. Akce budou tematicky zaměřeny a na stejném místě budou 

pořádány vždy maximálně 4 krát do roka. Tématem jednotlivých akcí budou:  

 První zvonění (tato událost bude časově směřována na období září), 

 Halloween (pořádána v říjnu),  

 Mikulášská (začátek prosince),  

 Christmas (druhá polovina prosince),  

 Pololetní (konec ledna, případně začátek února),  

 Saint Patrick`s (březen), Hawaii (konec dubna nebo začátek května),  

 Summer (konec června).  

Různé variace těchto témat budeme pořádat na jednotlivě vybraných místech tak, abychom 

splnili časové rozestupy mezi jednotlivými akcemi a aby mezi každou pořádanou akcí bylo 

vždy časové rozpětí minimálně šesti týdnů. Akce budou vždy korespondovat s danou 

tématikou v podobě dekorací na samotné akci, budou rozdávány tematické dárečky (např. 

vánoční čepice, hawaiské věnce apod.). Zákazníci budou mít na každé akci možnost využít 

nabízené speciální služby, (například pořízení profesionálního snímku realizovaného 

fotografem ve fotostudiu a snímek odnést domů jako suvenýr a památku na jedinečnou 

událost, nechat si vytvořit se tzv. bodypainting, (halloween – kostra) či si pořídit párty sestřih 

nebo  párty účes od profesionálního kadeřníka apod.)  
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Pro zvýšení komfortu a bezpečnosti zákazníků bude na akcích vždy možnost nechat si 

uschovat svůj oděv a zavazadlo do místní šatny a na místě konání akce bude vždy dostatečný 

počet pořadatelů, kteří budou dohlížet na bezproblémový chod akce.  

DJ akce zajistí široké spektrum kvalitní taneční produkce tak aby vyhověl co 

největšímu počtu lidí a celou produkci podpoří efekty laseru, mlhy a kvalitního ozvučení. 

Moderátor akce bude spolupracovat s celou produkční složkou a hlavně zajistí veškerý 

komfort zákazníkům. Postará se o organizování soutěží a dalších aktivit v rámci události. 

Zájem hlavního organizátora bude také přestavit zákazníkům vystoupení začínajících  umělců, 

sportovců, tanečních skupin apod. 

 

Cena (price)  

Cena vstupenky bude stanovena tak, aby pokryla veškeré náklady a bude nastavena cca o 20% 

výše, než je cena konkurence, Vyjadřuje tak exkluzivitu akce. Počítáme s dvojí prodejní 

cenou vstupenky. První prodejní cena bude cena předprodejní a druhá cena vstupenky bude 

cena za koupi vstupenky až na místě akce v den konání. Cena vstupenky v předprodeji bude 

60kč a na místě 90kč. Předpokládáme, že 80% účastníků zakoupí vstupenku v předprodeji 

a 20% na místě. 30kč rozdíl mezi vstupenkou zakoupenou na místě a v předprodeji je 

stanoven proto, aby zákazníky motivoval k dřívější koupi vstupenky a minimalizovali 

bychom tzv. náhlá rozhodnutí zákazníků k tomu nejít na naší akci nebo jít na akci jinou.  

Cena alkoholických a nealkoholických nápojů bude nastavena podle cen konkurence, 

s nastavením řady „akčních cen“. Ceník uvedeme v příloze.   

Distribuce (place) 

Pro distribuci plánujeme vytvořit v každém městě, ve kterém budeme události pořádat, 

tým promotérů, kteří se budou starat o distribuci vstupenek na akce. Promotéři budou vybráni 

na základě doporučení nebo cestou sociálních médií, s největší pravděpodobností přes 

facebook. Budeme vyhledávat studenty středních škol, kteří jsou nejlépe ve druhém nebo 

třetím ročníků střední školy, jsou komunikativní, společenští, oblíbení v kolektivu a důležitou 

podmínkou bude, aby měli vytvořený účet na facebooku. Cílem je vytvořit tým promotérů 

tak, abychom měli v případě konání akce pro středoškoláky, na každé střední škole nejlépe 

dva promotéry (jednoho kluka a jednu holku). Úkolem těchto promotérů bude:  
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 pokud na dané středí škole, má každá třída svůj vlastní vytvořený email, který bývá 

využíván učiteli pro zasílání materiálů ke studiu, budeme potřebovat od promotéra, 

aby tyto jednotlivé emaily od všech tříd sepsal a dal nám k dispozici, 

 každý promotér, dostane spolu se vstupenkami také plakáty, propagující naši akci, 

a jeho úkolem bude vylepit tyto plakáty na viditelná místa ve škole (využít nástěnek, 

které jsou k tomuto účelu vytvořeny), 

 každý promotér bude mít povinnost, dát na události na facebooku jako, že se zúčastní 

naší akce a bude muset poslat pozvánku všem lidem, které má na facebooku 

v přátelích, 

 místo své profilové a tzv. cover fotky si bude muset promotér nastavit plakát naší 

události, 

 povinnost každého promotéra také bude, napsat na „zeď“ facebookové události naší 

události, že prodává vstupenky u něj na škole a že ho lidé mohou kontaktovat 

a vstupenku si u něj koupit, 

 promotéři také budou mít za povinnost facebookovou událost naší akce sdílet. 

Doporučený čas pro sdílení je mezi 18:00 až 23:00, kdy je na sociálních sítích nejvyšší 

koncentrace lidí, 

 každý prodejce, bude mít za úkol najít dalšího facebookového uživatele z řad jeho 

přátel, kterého poprosí také o občasné sílení naší události a o rozeslání pozvánek na 

naší událost. 

Vstupenky bude možno zakoupit také na jiných místech než u promotérů. Bude se 

jednat o různé kamenné obchody, jejichž cílovou skupinou bývají studenti. Bude se jednat 

o obchody s kosmetikou, s oblečením (skateshopy), s mobilními telefony, čajovny a kavárny 

apod.  

Komunikační politika (promotion) 

K propagaci událostí budeme hojně využívat služeb sociální sítě facebook. Sociální sítě v ČR 

jsou oblíbené právě mezi mladými lidmi, a proto se využití těchto sociálních sítí stane 

nejvýznamnějším propagačním způsobem šíření produktu. Pro tyto účely bude vytvořena 

facebooková stránka, na které budou moci uživatelé nalézt například fotky z předcházejících 

akcí nebo informace o nově připravovaných akcích apod.  Cca 4-5 týdnů před samotnou 

událostí bude na sociální síti facebook vytvořena událost, která bude obsahovat veškeré 
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informace o dané události. Příklad budoucí vytvořené události na facebookové stránce je 

uveden v příloze této bakalářské práce. 

K takto připravenému popisu události bude vytvořen plakát (návrh plakátu pro tuto 

připravovanou událost přikládáme v příloze této bakalářské práce), který bude obsahovat 

veškeré důležité informace, týkající se akce a způsob jeho ztvárnění by mělo v první řadě 

zaujmout a přitáhnout pozornost. Tento plakát bude poté použit jako úvodní fotografie takto 

připravené události a bude to také plakát, který obdrží jednotliví promotéři k výlepu na  

školách, jak bylo zmíněno již výše v textu. Abychom docílili brzkého příchodu účastníků 

akce, využijeme podpůrného prostředku marketingu a prvních 200 příchozích obdarujeme. 

Pro další podporu propagace můžeme zvolit různé formy benefitů pro účastníky, kteří splní 

jisté, námi stanovené, podmínky. Například, pokud budeme pořádat akci s mikulášskou 

tématikou, můžeme ohlásit, že každý, kdo přijde v mikulášské čepici, získá vstup zdarma. 

Nejsilnější propagační část ovšem odhadujeme v práci samotných promotérů, jejichž úkoly 

byly zmíněny výše v textu. Proto klademe značný důraz na kvalitní a fundovaný způsob 

a forma budování promotérského týmu. Promotéři za svou práci obdrží VIP vstupenku pro 

sebe a své dva kamarády dle vlastního výběru. V rámci tohoto VIP vstupu budou mít 

k dispozici vlastní vyhraněný prostor pod stálým dohledem jednoho z pořadatelů. Zde jim 

také bude poskytnuto občerstvení, welcome drink a obdrží  poukázku na 100 Kč 

k libovolnému nákupu produktů akce. 

SWOT analýza 

Silné stránky  

Jedním z nejdůležitějších interních faktorů společnosti bude exkluzivita a jedinečnost  

nabízených služeb. Díky celkovému pojetí organizace událostí pod logem společnosti budeme 

na daných trzích jedinečnou a exkluzivní službou, o kterou by cílová skupina měla projevovat 

značný zájem. Jak je zde již zmíněno, tuto jedinečnost chceme zajistit mnoha podpůrnými 

prostředky. Jeden z nich je i termín pořádání akcí, v delším časovém rozestupu. Další silnou 

stránkou společnosti bude jasně zacílený a strategicky kvalifikovaný marketing, využívající 

služeb sociálních sítí a také zapojení samotných potenciálních zákazníku do marketingového 

procesu. K výčtu silných stránek  SWOT analýzy podnikatelského plánu pak  jednoznačně 

přiřazujeme sílu jednotlivců a také sílu celého týmu. Ten bude sestaven z osob oplývajících 

pozitivním přístupem práci,  lidí motivovaných a využívajících svého mladého věku 

a nápadité mysli jako prostředku ke komunikaci s potenciálními klienty a k zajištění osobního 

přístupu  a vazeb k zákazníkům, což v důsledku povede ke splnění očekávání zákazníků. 
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Slabé stránky 

Slabou stránkou, hlavně v počátcích vstupu společnosti na trh, bude neznalost značky 

produktu akce a s ní spojena možná nedůvěra. Tento produkt může být srovnáván s jinými 

projekty, které v rámci klamavé reklamy produkují pouze průměrné, či i podprůměrné služby. 

Další slabou stránkou považujeme možný nedostatek vhodných míst s dostačující kapacitou 

k pořádání takového druhu událostí. Specifikace požadavků je však významných faktorem 

ovlivňujícím vnímání celé akce a patří k prioritám firmy. Právě tento kapacitní nedostatek 

může být důvodem, že rozsah činnosti v rámci dané oblasti nemusí být tak rozsáhlý jak 

očekáváme. Slabou stránkou podniku může být také částečná závislost na dodavatelích, kteří 

ne vždy plní to co slíbí. 

Příležitosti 

K příležitostem podniku pak můžeme přiřadit rozšíření portfolia služeb o organizaci jiných 

druhů událostí (např. firemních večírků, plesů apod.) a tím také rozšíření zákaznické 

struktury, tedy potažmo další cílové skupiny. Akce, generující zisk, jsou pak samy o sobě 

příležitostí k dalšímu rozvoji firmy, už jen třeba kupříkladu zbavení se závislosti na 

technickém pronájmu světelné a zvukové techniky. 

Hrozby 

Hrozbou pro společnosti pak může být přesycení trhu a z toho vyplývající rozmělnění aktivit 

jedné cílové skupiny na více akcí podobného druhu. Vysoká konkurence tvořena různými 

tanečními kluby, diskotékami, restauracemi s tanečním parketem apod. je další hrozbou, s níž 

se budeme muset potýkat. Velkou hrozbou pro naše podnikání považujeme také poměrně 

vysokou možnost konkurenčních podniků o snahu částečně kopírovat naše know-how 

a nemožnost se proti tomuto kopírování jakkoliv bránit.  

Faktory nyní vložíme do tabulky SWOT analýzy, kde váhy jednotlivých faktorů budou 

představovat důležitost pro podnik a body budou vyjadřovat pravděpodobnost výskytu.  
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Tabulka č. 4.1 – SWOT analýza 

Silné stránky Body Váha Součin 

Exkluzivita 9 8 72 

Propracovaný marketing 8 8 64 

Síla týmu 7 6 42 

Součet     178 

Slabé stránky Body Váha Součin 

Závislost na dodavatelích 8 8 64 

Nedostatek vhodných prostor 7 6 42 

Nedůvěra ve značku 6 6 36 

Součet     142 

Příležitosti Body Váha Součin 

Rozšíření služeb 7 6 42 

Rozšíření klientely 9 7 63 

Snížení nákladů investicemi 6 8 48 

Součet     153 

Hrozby Body Váha Součin 

Nezájem o služby 6 6 36 

Velká konkurence 7 6 42 

Možnost okopírování know-how 7 8 56 

Součet     134 
 

Propočet:  

silné stránky 178:4 = 44,5  

slabé stránky 142:4 = 35,5 

příležitosti 153:4 = 38,25 

hrozby 134:4 = 33,5 

z výsledků šetření vyplývá, že silné stránky převažují nad slabými stránkami podniku 

a příležitosti převazují nad hrozbami, což lze pro podnik považovat jako výborný výsledek.   

 

4.7 Organizační plán 

Organizační struktura  společnosti bude velmi jednoduchá, jasná a účinná. Hlavní organizační 

strukturu celé společnosti bude tvořit nejdůležitější článek firmy, Jakub Špiller a tři další 

spolupracovníci, kteří budou zodpovědní přímo Jakubovi Špillerovi, a kteří zaštítí spolupráci 
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dalších navazujících osob. Hlavním manažerem společnosti bude Jakub Špiller, mezi jehož 

úkoly bude patřit následující výčet: 

 zajištění všech náležitostí pro uskutečňování jednotlivých akcí jako zajištění prostor, 

 vyjednání podmínek pronájmu,  

 zajištění propagační činnosti,  

 zajištění a tvorba dramaturgie dané události,  

 personální zajištění události, 

 zajištění provozu celé události tedy například komunikace s dodavateli a dalšími 

aktéry akce.  

Pro tyto úkony má vhodnou kvalifikaci, vlastnosti a zkušenosti v činnostech spojených s akcí. 

Jedná se o člověka komunikativního, neostýchavého, sebevědomého, vlastnícího řidičské 

oprávnění a důležitým aspektem jeho projevu a schopností je organizování a komunikace 

s lidmi.  

Dalším kvalifikovaným člověkem bude Michaela Klanicová, která bude ve společnosti  

působit jako zodpovědná osoba. Jedná se o absolventku střední školy v oboru hotelnictví, 

s dlouholetou praxí barmanky a provozní diskotéky. Jejím úkolem bude vykonávat funkci 

hlavního barmana s dohledem na síť barmanů. Bude zodpovědná za přejímku a vyúčtování 

zboží spojeného s bary.  

Součástí týmu bude také Jakub Mužík, v pozici hlavního pořadatele. Jeho úkolem bude zajistit 

organizační pořádek na každé události. Pod jeho vedením budou členové skupiny pořadatele, 

jejichž úkolem bude zajistit bezproblémový průběh akce tak, aby nedocházelo ke konfliktům, 

aby nebyl porušován návštěvní řád (například zákaz kouření nebo rušení nočního klidu 

v prostorách před klubem či kulturním domem) a kontrola zákazníků při vstupu na samotnou 

událost (kontrola identifikace a namátkové prohledání podezřelých účastníků) a také zajištění 

požární hlídky.  

Dalším členem týmu pak bude Filip Talacek, jehož úkolem bude zaštítit akci z pohledu 

technického a provozního. Jeho úkolem bude příprava veškeré zvukové a světelné aparatury 

dle požadavků smluvně zajištěného DJ. Mezi další úkoly pak bude náležet dohlížení 

a eventuální řešení drobných technických nedostatků vyskytujících se v průběhu 

akce.(nedostatek drobných na baru, výpadek přívodu elektrické energie, nedostatek volných 

míst v šatních prostorech, nedostatek jedné či jiné barvy identifikačních náramků apod.) na 
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jednotlivých stanovištích vstupu do prostoru akce. Je také člověkem s technickým vzděláním 

a řadou zkušeností z obdobné činnosti (je jednatelem firmy zajišťující zvukovou techniku). 

Mezi jeho výrazné přednosti patří schopnost předvídat a předcházet komplikacím, které se 

mohou v průběhu akce vyskytnout 

Mezi další, externí členy týmu pak budou jednorázově najímány osoby, které obstarají  chod 

šatny, kontrolu prodaných vstupenek, prodej vstupenek na místě události, zajištění hudební 

reprodukce, zajištění úklidu po skončení akce a doprovodný program akce jako je 

fotografování, moderování soutěží apod. 

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré osoby budou najímány pouze na jednotlivé akce, nebude 

žádný ze zaměstnanců zaměstnán na hlavní, ani na vedlejší pracovní poměr. Se všemi 

spolupracovníky bude podepsána dohoda o provedení práce (DPP). Zároveň nepočítáme, že 

by jednotlivci pracující na dohodu překročili měsíční příjem 10 000kč, proto nebude nutné 

přihlašovat tyto jednotlivce k placení zdravotního a sociálního pojištění. (Flek, online, 2013) 

Jednoduchá organizační struktura  

 

 

4.8 Hodnocení rizik 

Majitel každého nově příchozího podniku na trhu je vystaven rizikům z této činnosti 

plynoucích. Těmto pak bude nucen čelit a pokusit se minimalizovat jejich důsledky či se 

pokusit odstranit příčiny možných rizik a úplně je eliminovat. Rizika, se kterými se může  

firma podnikající v uvedeném typu podnikání setkat mohou být následující. Jednak to mohou 

být rizika plynoucí z nezájmu o službu a to z důvodu 

 nedostatečné propagace,  
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 nepochopení místního trhu,  

 nastavení špatné cenové politiky, 

 nezájem z neurčitých příčin, 

 nezvládnuté činnosti promotérů.  

V marketingovém plánu by se měla i tato rizika promítnout. Základem odstranění bude 

především aktivní spolupráce s promotéry, které budeme oslovovat v průběhu příprav  

jednotlivých akcí. Cílem společnosti je zajistit kvalitní tým promotérů a motivovat je k aktivní 

a kvalitně vykonávané činnosti. Toto riziko můžeme zmírnit větší motivací promotérů 

(například finanční odměnou za jednotlivě prodané vstupenky). 

Mezi další rizika bránící ke zdárně uskutečněné akci mohou náležet: 

Nevhodné prostory 

Pořádání kulturních akcí bude závislé na pronájmu prostor vyhovujících požadavkům 

a záměrům události. Takovéto prostory nemusejí být v každém, byť cílově vhodně 

zaměřeném městě, k dispozici. Případně se můžeme setkat se situací, kdy prostory jako 

takové existovat budou, ale podmínky jejich pronájmu budou pro záměr společnost 

nevýhodné a to buď z důvodů finančních (příliš vysoká cena pronájmu) nebo z důvodů 

organizačně-provozních. (například nutnost dodržování nočního klidu od 22:00). Tato rizika 

lze minimalizovat včasným a důkladným plánováním podnikatelské činnosti.  

Konkurence 

Případný úspěchem akce vyvolá zájem konkurence. Zavedené diskotéky a kluby, které 

by mohly přijít o nezanedbatelné množství zákazníků, můžou vyvolat velký konkurenční tlak. 

Tyto firmy pak mohou upravovat program a způsobovat tak firmě škody. Rizikem také 

mohou být různě vyvolané nepříjemnosti či naschvály s cílem odradit či znepříjemnit novému 

podnikatelskému subjektu podnikání v rámci daného trhu. 

Dodavatelé  

Podnikatelská činnost bude také částečně závislá na dodavatelích, jejich přístupu 

k zákazníkům, cenové politice a nadstandartních službách, které dokážou  nabídnout. Musíme 

počítat s nespolehlivostí jednotlivých dodavatelů, zdražením jejich služeb nebo zboží a také 

ostatními faktory, které by mohly negativně ovlivnit podnikatelskou činnost. Tyto rizika 

můžeme diverzifikovat mezi větší počty dodavatelů, se kterými navážeme spolupráci.   
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4.9 Finanční plán 

Vzhledem ke skutečnosti, že se podnikatelská činnost bude zabývat organizací 

jednotlivých a hlavně jednorázových akcí, budeme v tomto finančním plánu stanovovat 

kalkulace jednak pro jednotlivé akce a pak také pro firmu jako celek. Budeme vycházet 

z několika koeficientů, které budou popsány a vysvětleny.  

Tabulka odhadovaných vstupních nákladů 

Tabulka č. 4.2 – odhadované vstupní náklady 

Položka 
cena v 
Kč 

živnostenský list 1000 

dodatečné zapsání zodpovědné osoby 500 

nákup barmanských potřeb 2000 

reklamní banner 1500 

tisk ceníků 1000 

drobný technický materiál 1500 

vytvoření internetových stránek  10 000 

celkem 17500 

 

 

V tabulce č. 4.2 jsou uvedeny předpokládané výdaje spojeny se zahájením podnikatelské 

činnosti. Celková suma těchto výdajů je 17 500 Kč a zahájení podnikatelské činnosti tedy 

není spjato s příliš vysokou finanční náročností, což vyplývá ze záměru podnikatelského 

plánu. 
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Tabulka č. 4.3 – Náklady a výpočet marže z jednotlivých druhů zboží 

 

 

Tabulka č. 4.3 udává náklady na jednotlivé druhy sortimentu, které budeme nabízet na barech. 

Suroviny a prodejní ceny odpovídají ceníku, který uvádíme v příloze této bakalářské práce.  

Výpočet marže 

Marži, kterou stanovíme pro naše výrobky, vypočítáme z následující rovnice. 

Marže = 100 x (prodejní cena – nákupní cena)/Prodejní cena (EU, online, 2013) 

Průměrná marže prodávaných výrobků bude 59%. Toto číslo vychází z výpočtu průměrných 

marží, které jsou uvedeny v tabulce výše. 

Náklady na jednotlivé akce 

Tabulka č. 4.4 udává náklady na akci pořádanou pro kapacitu prostor 300 návštěvníků. 

Další tabulky udávající náklady pro akce pořádány pro prostory s kapacitou 500 a 1000 

návštěvníků jsou uvedeny v příloze této bakalářské práce. Pro správné pochopení údajů je 

třeba si uvést několik záležitostí, týkající se těchto nákladů. Cena nájmu vychází 

z koeficientu, který počítá s tím, že cena nájmu bude v průměru 2000 Kč na kapacitu 100 lidí 

daného prostoru. Každá akce bude kalkulována na dobu trvání od 20:00 do 03:00, tedy na 

surovina náklady na kus náklady na Q další N cena prodej zisk na Q % marže zisk z kusu

radegast plech 13,3 13,3 0 25 11,7 47 11,7

staropramen cool lemon 16,2 16,2 25 8,8 35 8,8

frisco 19,1 19,1 40 20,9 52 20,9

frankovka čejkovice 1l 41,96 8,392 3,5 25 13,108 52 65,54

muller čejkovice 1l 41,96 8,392 3,5 25 13,108 52 65,54

Nealko 2l 23 1,15 0,22 10 8,63 86 172,6

ice tea 9,44 9,44 25 15,56 62 15,56

semtex 0,25 17 17 0 30 13 43 13

6 x křídla 104,1 4,164 0,84 20 14,996 75 374,9

vodka božkov 1l 208,2 8,328 0,58 25 16,092 64 402,3

rum božkov 1l 217,8 8,712 0,58 25 15,708 63 392,7

gin dynybyl 1l 224,4 8,976 0,58 25 15,444 62 386,1

peprmint božkov 1l 171,3 6,852 0,58 20 12,568 63 314,2

puschkin energy 1l 208,7 8,348 0,58 30 21,072 70 526,8

becherovka 0,7 240,1 13,712 0,58 30 15,708 52 274,89

rum morgan 1l 318,3 12,732 0,58 35 21,688 62 542,2

finlandia 1l 313,2 12,528 0,58 40 26,892 67 672,3

tequila mexicana 0,7 171,6 9,808 2,68 40 27,512 69 481,46

jägermeister 1l 366,7 14,668 0,58 45 29,752 66 743,8

absint hills 0,5 281,3 22,504 0,58 45 21,916 49 273,95

tyčinky sýrové 7,52 7,52 0 20 12,48 62 12,48

chipsy strážnické 9,36 9,36 0 20 10,64 53 10,64
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7 hodin práce pro jednotlivě obsluhující osoby. Jeden pořadatel v kalkulaci bude odpovídat 

návštěvě 100 zákazníků, jeden barman bude odpovídat 150 zákazníkům, 1 šatnářka bude 

odpovídat návštěvě 300 návštěvníků. Osoba u vstupu na danou akci bude pouze jedna. 

Poplatek OSA je vypočítán z tabulek, které můžeme nalézt na internetových stránkách OSA 

(Ochranného svazu autorského). Tento poplatek vychází z průměrné ceny vstupenky bez DPH 

a z kapacity prostor, ve kterých se událost pořádá. (osa, online, 2013) 

Tabulka č. 4.4 – Náklady na událost pro 300 návštěvníků 

 

Položka počet(ks,hod) cena cena celkem 

nájem 1 ks 6000 6000 

security (hlavní) 7 hod 90 630 

security (vedlejší) 14 hod 70 980 

DJ 1 ks 1500 1500 

aparatura 1ks 2500 2500 

osvětlení 1ks 1500 1500 

barmanka (hlavní) 7 hod 90 630 

barmani (vedlejší) 7 hod 70 490 

šatnáři 7 hod 70 490 

vstup 7 hod 70 490 

tisk plakátů 200 ks 1195 1195 

tisk vstupenek 300 ks 500 500 

speciální aktivita 1 ks 1500 1500 

OSA 1 ks 2720 2720 

identifikační pásky 300 ks 1,5 450 

náklady na zboží   7380 7380 

ostatní náklady   1500 1500 

celkem     30455 
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Výnosy z jednotlivých akcí 

Tabulka č. 4.5 udává výnosy na akci pořádanou pro kapacitu prostor 300 návštěvníků. 

Další tabulky udávající výnosy pro akce pořádány pro prostory s kapacitou 500 a 1000 

návštěvníků jsou uvedeny v příloze této bakalářské práce. Výpočet výnosů pro pořádanou 

akci vychází z předpokladu plné vytíženosti daných prostor a současně vychází ze 

skutečnosti, že 80% vstupenek na akci bude zakoupeno v předprodeji, 20% vstupenek bude 

zakoupeno na místě v den konání akce a předpokládaná útrata na našem baru bude 60 Kč na 

každého jednotlivého účastníka akce.  

Tabulka č. 4.5 – Výnosy z události pro 300 návštěvníků 

Položka Počet(ks,kč) cena/marže čistý výnos 

vstupenky předprodej 240 60 14400 

vstupenky na místě 60 90 5400 

obrat na baru 300 60 18000 

celkem     37800 

 

Grafické porovnání nákladů a výnosů z jednotlivých akcí 

Graf č. 4.4 – Porovnání nákladů a výnosů události pro 300 návštěvníků 

  

Graf č. 4.4 graficky znázorňuje poměr nákladů a výnosů pro akci pořádanou pro 300 

návštěvníků. Z grafu je patrné, že událost má vyšší výnosy než jsou její náklady a je tedy 

vhodná pro realizaci. 

 

 

30455 

37800 

Porovnání nákladů a výnosů události pro 300 
návštěvníků 

Náklady

Výnosy
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Plány tržeb a nákladů pro první tři roky podnikání 

Tyto plány tržeb a nákladů budou vycházet z předpokladu, že první rok budeme 

pořádat události ve dvou městech, druhý rok ve třech městech a třetí rok ve čtyřech městech. 

V každém městě uspořádáme během kalendářního roku čtyři akce. První rok uspořádáme 

4 akce pro 300 návštěvníků, 3 akce pro 500 návštěvníků a 1 akce pro 1000 návštěvníků. 

Druhý rok to už bude 8 akcí pro 300 návštěvníků, 3 akce pro 500 návštěvníků a 1 akci pro 

1000 návštěvníků a ve třetím roce podnikání uspořádáme 10 akcí pro 300 návštěvníků, 4 akce 

pro 500 návštěvníků a 2 akce pro 1000 návštěvníků. Cena za vstupenku zakoupenou 

v předprodeji je 60 Kč, cena za vstupenku zakoupenou na místě v den konání akce je 90 Kč 

a počítáme s průměrnou útratou 60 Kč na osobu. Tabulky s údaji o tržbách a výdajích pro 

jednotlivé roky naší podnikatelské činnosti jsou uvedeny v příloze.  

 

Tabulka č. 4.6 – Souhrn výnosů a nákladů pro 1. až 3. rok podnikání 

Výnosy   

Tržba za první rok 466200 

Tržba za druhý rok 617400 

Tržba za třetí rok 882000 

Celkem za 3 roky 1965600 

Náklady    

náklady za první rok 344972 

náklady za druhý rok 466792 

náklady za třetí rok 658126 

Celkem za 3 roky 1469890 

Hospodářský výsledek za 3 roky 495710 
 

Tabulka č. 4.6 udává tržby a náklady v jednotlivých letech působení podniku společně 

s hospodářským výsledkem za 3 roky provozu. Tržby v jednotlivých letech jsou vypočteny 

z tržeb samotných akcí, které jsou vynásobeny počtem plánovaných akcí pro daný kalendářní 

rok. Obdobným způsobem jsou vypočítány také náklady pro toto tříleté časové období.  
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Plán výkazů zisků a ztrát 

Plán výkazů zisků a ztrát pro první 3 roky provozu. 

Tabulka č. 4.7 – Plán výkazů zisků a ztrát pro první 3 roky provozu. 

  1.rok 2.rok 3.rok 

Tržby z prodeje 466200 617400 882000 

Náklady z prodeje 344972 466792 658126 

Provozní výsledek hospodaření 121228 150608 223874 

Daň z příjmu fyzických osob 18184,2 22591,2 33581,1 

výsledek hospodaření za běžnou činnost 103043,8 128016,8 190292,9 

 

Plán výkazu zisku a ztrát udává tabulka č. 4.7. Tržby a náklady z prodeje jsou odvozeny 

z tabulky č. 4.6 a započtená daň z příjmu fyzických osob je účtována sazbou 15%. 

(web.telekom, online, 2013) 

Plán peněžních toků 

Tabulka č. 4.8 - plán peněžních toků pro první 3 roky provozu 

  1.rok 2.rok 3.rok 

Příjmy       

Tržby z prodeje zboží a služeb 466200 617400 882000 

Vložený kapitál 17500 0 0 

Příjmy celkem 483700 617400 882000 

Výdaje       

Sociální pojištění 22680 22680 22680 

Zdravotní pojištění 20976 20976 20976 

Náklady na provoz 253952 346252 485926 

Náklady na zboží 91020 120540 172200 

Počáteční investice 17500 0 0 

Celkem 406128 510448 701782 

Roční peněžní toky 77572 106952 180218 

Kumulované peněžní toky 77572 184524 364742 

 

Plán peněžních toků cash flow zobrazený v tabulce č. 4.8 udává výsledný zisk podniku 

během jednotlivých let a současně kumulativně vyznačuje zisk za tříleté období. Sociální  

a zdravotní pojištění je vypočteno z vyměřovacího základu pro výpočet sociálního  

a zdravotního pojištění. Vyměřovací základ je vypočítán jako 50 % daňového základu. Záloha 

na sociální pojistné činí 29,2 % měsíčního vyměřovacího základu a pojistné na zdravotní 

pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Podnik počítá s minimální výši záloh na 
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sociální i zdravotní pojištění, protože při výpočtu minimálního vyměřovacího základu podnik 

nedosáhne tohoto státem určeného minimálního ročního vyměřovacího základu. (ipodnikatel, 

online, 2013) 

4.10 Přílohy 

Veškeré přílohy týkající se podnikatelského plánu se nacházejí v přílohové části této 

bakalářské práce.  

4.11 Návrhy a doporučení 

Podnikatelský plán na založení společnosti zabývající se pořádání kulturních 

a společenských akcí pro studenty středních a vysokých školy byl zpracován a na jeho 

základě jsou vytvořeny tyto návrhy a doporučení.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se společnost bude nacházet ve velmi silném 

konkurenčním prostředí, doporučujeme provést důkladný průzkum všech konkurenčních 

klubů, diskoték a restaurací působících na trhu v lokalitách zájmu podniku a jeho průniku na 

stávající trhy. Bude velmi důležité zjistit co nejvíce relevantních skutečností o daném 

prostředí, správně je identifikovat a zhodnotit. Platí pravidlo, že funguje jednom místním trhu 

nemusí platit  na trhu jiném.  

Další návrh vyplývá z rozšíření dodavatelských subjektů o minimálně jednoho  

u každé dodávané služby nebo zboží. Budeme tak moci předejít nepříjemným situacím  

a ušetřit čas při hledání nových dodavatelů v případě vynucenosti této situace.  

Jelikož marketing společnosti je z velké části závislý na práci, zodpovědnosti  

a schopnostech nasmlouvaných promotérů, navrhujeme vytvořit systém finanční motivace pro 

tyto promotéry. Systém finanční motivace by mohl být postaven na provizích za prodané 

vstupenky. Systém provizí by mohl být nastaven například takto: Pokud by promotér prodal 

1-20 ks vstupenek, dostal by za každou jednotlivě prodanou vstupenku 5 Kč, pokud by prodal 

21-40 ks vstupenek, dostal by 10 Kč za každou vstupenku a pokud by prodal více než 40 ks, 

dostal by 15 Kč vstupenek. Při použití této varianty provizního systému by podnik sice přišel 

o část příjmů ze vstupenek z předprodeje, nicméně by tak navýšil kapacitu návštěvnosti akce 

a cílením marketingu by přiměl k útratě nové zákazníky i odměněné promotéry.  
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5. Závěr 

Rozhodnutí zda zahájit podnikatelskou činnost je dáno různou skladbou předpokladů, 

schopností, dovedností, mírou rozhodnosti, odvahy a schopnosti přijímat a snášet rizika. Již 

při samotném zahájení úvah o podnikání vyplývá pro budoucího podnikatele mnoho otázek, 

na které musí získat odpovědi. Jednou z nich může být úvaha o potřebném kapitálovém 

zajištění, o volbě právní formy podnikání a zejména o kvalitě a realizovatelnosti zamýšleného 

podnikatelského záměru.  

Jedním z hlavních podkladů k založení podniku je podnikatelský plán konkrétního 

podniku, v tomto případě podniku pořádajícího kulturní a společenské akce. Tvorba takového 

plánu je zároveň cílem mé bakalářské práce. Tento dokument slouží jako podklad případným 

investorům, či bankovním institucím, avšak sám o sobě může mít i významnou vypovídající 

hodnotu pro podnikatele samotného. Sestavení podnikatelského plánu spočívá ve využití 

teoretických znalostí nabytých během bakalářského studia na vysoké škole doplněné studiem 

odborných publikací týkající se uvedené problematiky.  

V teoretické části této bakalářské práce jsou definovány základní pojmy týkající se 

podnikání, zákony a vyhlášky spojené s tímto druhem podnikání. Je zde zmíněna i důležitost 

správné volby právní formy podnikání. Bakalářská práce pak zpracovává dílčí analýzy 

a vyvozuje z nich závěry. Je zde také popsána struktura podnikatelského plánu a jeho 

jednotlivých kapitol. 

Aplikační kapitola práce představuje kompletní podnikatelský plán založený na 

konkrétních situacích. Výsledky podnikatelského plánu a jeho zhodnocení jsou zachyceny 

v tabulce č. 4.6 – Souhrn výnosů a nákladů pro 1. až 3. rok podnikání a z ní pak vyplývá 

jednoznačná ekonomická přínosnost celého podnikatelského plánu.  

  Z aplikace SWOT analýzy bylo i přes řadu hrozeb a slabých stránek dosaženo 

pozitivních výsledků zejména díky exkluzivitě podniku a možnosti dalšího rozšíření služeb 

a zákazníků. V podnikatelském plánu byly také odhaleny rizika, se kterými se nastávající 

podnik může během své existence potýkat. Jedná se zejména o rizika spočívající v silné 

konkurenci a snadné možnosti substituce poskytované služby. Byl stanoven marketingový 

mix, který pokud bude správně aplikován, zajistí podniku dostatečné množství klientely 

a možnosti další expanze a růstu. Důležitou částí podnikatelského plánu bylo stanovení 

finančního plánu, díky němuž podnik zjistil nákladovost jednotlivých pořádaných událostí 

a také výnosy spojené s pořádáním a organizací událostí. Výsledky finančního plánu nemusejí 
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být pro všechny zainteresované subjekty krajně pozitivní, nicméně je třeba uvědomit si, že pro 

růst tržeb a tím také zisku, má podnik dokonalé předpoklady a také, že byl podnik založen 

s naprosto minimálními vstupními náklady a nepředstavuje tak pro podnikatele velké finanční 

zatížení ani riziko. 

Primárního cíle této bakalářské práce bylo dosaženo a je na samotném podnikateli, zda 

bude ochoten věnovat svůj čas a prostředky pro naplnění takovéhoto podnikatelského plánu. 
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1. Příloha - Ceník 

 

Pivo 0,5 25 Kč

Staropramen Cool 0,5 25 Kč

Frisco 0,33 40 Kč

Bílé víno 0,2 25 Kč

Červené víno 0,2 25 Kč

Coca Cola 0,1 10 Kč

Sprite 0,1 10 Kč

Fanta 0,1 10 Kč

Tonic 0,1 10 Kč

Juice 0,1 10 Kč

Minerální voda 0,1 5 Kč

Ice Tea 0,25 25 Kč

Energy drink 0,25 30 Kč

6 x Křídla 6 x 0,04 120 Kč

Křídla 0,04 25 Kč

Vodka 0,04 25 Kč

Rum 0,04 25 Kč

Gin 0,04 25 Kč

Zelená 0,04 20 Kč

Pushkin 0,04 30 Kč

Becherovka 0,04 30 Kč

Captain Morgan 0,04 35 Kč

Finlandia 0,04 40 Kč

Tequila 0,04 40 Kč

Jägermeister 0,04 45 Kč

Absinth 0,04 45 Kč

Chipsy 20 Kč

Tyčinky 20 Kč
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2. Příloha - Tabulky nákladů na událost pro 500 a 1000 návštěvníků 

 

Pro 1000 počet(ks,hod) cena cena celkem 

nájem 1 ks 20000 20000 

security (hlavní) 7 hod 90 630 

security (vedlejší) 63 hod 70 4410 

DJ 1 ks 1500 1500 

aparatura 1ks 2500 2500 

osvětlení 1ks 1500 1500 

barmanka (hlavní) 7 hod 90 630 

barmani (vedlejší) 42 hod 70 2940 

šatnáři 28 hod 70 1960 

vstup 7 hod 70 490 

tisk plakátů 600 ks 3154 3154 

tisk vstupenek 1000 ks 1575 1575 

speciální aktivita 2ks 1500 3000 

OSA 1 ks 8671 8671 

náklady na zboží   24600 24600 

identifikační pásky 1000 ks 1,5 1500 

ostatní náklady   5000 5000 

celkem     84060 

    Pro 500 počet(ks,hod) cena cena celkem 

nájem 1 ks 10000 10000 

security (hlavní) 7 hod 90 630 

security (vedlejší) 28 hod 70 1960 

DJ 1 ks 1500 1500 

aparatura 1ks 2500 2500 

osvětlení 1ks 1500 1500 

barmanka (hlavní) 7 hod 90 630 

barmani (vedlejší) 21 hod 70 1470 

šatnáři 14 hod 70 980 

vstup 7 hod 70 490 

tisk plakátů 400 ks 2198 2198 

tisk vstupenek 500 ks 800 800 

speciální aktivita 1 ks 1500 1500 

OSA 1 ks 4656 4656 

identifikační pásky 500 ks 1,5 750 

náklady na zboží   12300 12300 

ostatní náklady   2500 2500 

celkem     46364 
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3. Příloha - Tabulky výnosů na události pro 500 a 1000 návštěvníků a tabulka tržeb a nákladů 

pro 1., 2. a 3. rok 

 

Pro 500 Počet(ks,kč) cena/marže čistý výnos 

vstupenky předprodej 400 60 24000 

vstupenky na místě 100 90 9000 

obrat na baru 500 60 30000 

celkem     63000 

    Pro 1000 Počet(ks,kč) cena/marže čistý výnos 

vstupenky předprodej 800 60 48000 

vstupenky na místě 200 90 18000 

obrat na baru 1000 60 60000 

celkem     126000 

 

 

 

  1.rok 2.rok 3.rok 

Tržby 466200 617400 882000 

Náklady 344972 466792 658126 

Hospodářský výsledek 121228 150608 223874 
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4. Příloha - Příklad budoucí vytvořené události na facebookové stránce 

★★★ Největší středoškolská WARM UP párty v Opavě ★★★ 

Základní informace o pořádané události: 

Datum konání 20.9.2013 

Čas konání události: 20:00 – 04:00 

Místo konání: Opava – Střelnice 

Popis samotné události na facebooku: 

 

Projekt FUNPARTY konečně i v Opavě! 

Ahoj! 

Všechny bychom Vás rádi pozvali na Největší středoškolskou párty v Opavě, která se 

uskuteční pod taktovkou Funparty, a na které rozhodně nesmíte chybět! Tato WARM UP 

párty se uskuteční v pátek 20.září na opavské Střelnici a všichni tam společně oslavíme 

začátek nového školního roku, seznámíme se s novými lidmi a hlavně budeme kalit až do 

rána! 

★★★ Na co se můžete těšit? ★★★ 

Pro prvních 200 návštěvníků bude připraven, dáreček! 

Na párty vystoupí DJ Paul Angel, který je znám z ostravské klubové scény a ze Stodolní 

ulice. Bude Vás bude provázet celým večerem a vytvoří úžasnou atmosféru, na kterou jen tak 

nezapomenete! Jako hosty jsme na párty pozvali místní opavské DJs, jako DJ Blayneex a 

DJku LadyVan takže se máte opravdu na co těšit. 

Zážitek z této události si budete moct zvěčnit naším profesionálním fotografem a udělat si tak 

profi foto s kamarády či svými partnery a bude pro Vás také připraven FOTO Koutek, ve 

kterém se budete moct nechat vyfotit například jako hvězda časopisu TIME apod. :) 

Na párty bude také profesionální kadeřník, který bude v průběhu večera vytvářet ty 

nejstylovější účesy na vašich hlavách a to úplně ZDARMA! 

Za Barem se na Vás už teď těší naše zkušená a sympatická obsluha a fantastické ceny na baru. 

Například 6krát křídla za 100kč apod. 
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Na párty bude také tzv. SIGN WALL, na kterou se budete moc všichni podepsat, vyfotit se u 

ní a vytvořit tak všichni společně úžasné mistrovské dílo! 

Budete moci také vyzkoušet tzv. FREE HUGS neboli obejmutí zdarma. Kdo by se nenechal 

obejmout od našich sympatických barmanek a security :) 

Na párty je vstup od 15ti let. 

★★★ PŘEDRPODEJ ★★★ 

Cena vstupenky v předprodeji je 60kč na místě je pak cena 90kč. 

VSTUPENKY JDOU DO PŘEDPRODEJE OD 2.9.2013 NA TĚCHTO MÍSTECH: 

Zde budou uveřejněny jednotlivé školy a jména promotérů, u kterých bude možnost 

zakoupení vstupenek v předprodeji.
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5. Příloha – návrh plakátu pro událost pořádanou v Opavě 

 

 

 


