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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru - zaloţení kavárny. 

Podnikatelský záměr by měl poslouţit majitelům jako plán pro zaloţení kavárny ve 

skutečnosti. Obsahuje teoretickou část, která je důleţitá pro vypracování analytické a 

návrhové části. V analytické části se provádí průzkum trhu a okolí. Nejpodstatnější částí 

podnikatelského záměru jsou návrhy, které obsahují propočty, odhadované příjmy a 

výdaje a finanční výkazy, které by měly napomoct podnikatelům při zakládání kavárny. 

 

Abstract 

This bachelor´s thesis is focused on a draft of a business plan - the establishment of a 

coffee house. The business plan should serve to the owners as a plan to establish the 

café in reality. It consists of the theoretical part, which is important for the development 

of analytical and design part. The analytical part is focused on market research and its 

surroundings. The most important part of the business plan is a proposal, which includes 

calculations, the estimated incomes and expenditures, and financial statements, which 

should contribute to the entrepreneurs during the establishment of the coffee house. 
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Úvod 

Trh se neustále mění, nabídka zboţí je pestřejší, totéţ platí i pro poptávku. Lidé mají 

stále nová přání, nároky a poţadavky. Podniky a podnikatelé se jim snaţí vyhovět a také 

se snaţí zavést na trh nové statky, o kterých si myslí, ţe je spotřebitelé budou kupovat a 

vyuţívat. Podnikatelé hledají mezery na trhu, aby mohli proniknout se svými novinkami 

nebo sluţbami. 

Cílem mé bakalářské práce je splnění snu mé příbuzné Táni Mocharové, která přemýšlí 

o zaloţení kavárny nebo cukrárny uţ léta. V podstatě ona objevila mezeru na trhu, tedy 

místo, kde by kavárna mohla být zrealizována. Proto chci vypracovat návrh 

podnikatelského záměru. 

Téma návrh podnikatelského záměru jsem si vybrala proto, ţe po vypracování 

bakalářské práce by měl návrh poslouţit v realitě. Lze usoudit, ţe na vybraném místě 

v Hradci nad Moravicí je místo pro zaloţené kavárny vhodné. Ve městě ţije přes pět 

tisíc obyvatel, kteří mohou vyuţívat místní kino, poštu, koupaliště, sportovní hřiště, 

tenisové kurty, parkur, knihovnu, muzeum. Klasická kavárna zde však chybí, proto chci 

vyuţít situace. Oblast v Hradci nad Moravicí je turisty vyhledávaná díky nádhernému 

areálu zámku a přírodnímu prostředí.  

Dále jsem si toto téma vybrala proto, ţe se v něm dá vyuţít hodně informací, které jsme 

za bakalářské studium získali, zahrnuje velkou část předmětů vyučujících se na našem 

oboru. 

Předešlý odstavec stručně obsahuje analýzu trhu, která je součástí bakalářské práce. Ta 

je dále je rozdělena na teoretickou část a návrhovou část. V teoretické části se chci 

zaměřit na teoretické informace, které souvisí s tématem „Návrh podnikatelského 

záměru“ a podle kterých budu moci vypracovat návrhovou část. Teoretická část by měla 

zahrnovat informace o podnikání, plánování, podnikatelském plánu včetně analýz, které 

jsou nezbytné, a základní údaje z daňové evidence. Tyto informace bych pak chtěla 

vyuţít v návrhové části. 
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Cíl práce a postupy zpracování 

Cílem bakalářské práce je sestavení podnikatelského záměru vedoucí k zaloţení malé 

kavárny, k jehoţ splnění vede tento podnikatelský záměr. Následně poté vyčíslení 

odhadovaných příjmů a výdajů budoucí kavárny na základě působících faktorů. Na 

základě analýz a výsledků se na závěr zhodnotí, zda je výhodné začít podnikat v oblasti 

pohostinství na daném místě a zaloţit kavárnu.  

Současný stav na trhu práce a konkrétní situace majitelů, jim byly podnětem pro vyuţití 

volných prostor domu k podnikání. Majitelčin velmi kladný vztah ke kavárnám a 

cukrárnám ji přiměl přemýšlet o vyuţití příleţitosti, která se vyskytla. Spekulace o 

otevření bistra, cukrárny nebo kavárny však nebyly ničím podloţeny. Pouze se o 

záměrech diskutovalo, poté se vţdy našlo nějaké „proti“, které návrhy na otevření 

podniku zmařilo.  

Při zpracování bakalářské práce se nejdříve zaměřím na teoretická východiska, pomocí 

kterých budu řešit konkrétní praktický problém, tím je zaloţení kavárny. Následně 

provedu analýzu obecného okolí, trhu, zákazníků, konkurence a dodavatelů. Z analýz 

vyplynou prvky ze SWOT (příleţitosti a hrozby), díky kterým se můţe posoudit, zda je 

moţné a vhodné kavárnu zaloţit. Na základě teoretických východisek, analýz a 

zjištěných informací vypracuji vlastní návrh řešení na zaloţení kavárny. Vlastní návrh 

řešení tohoto problému bude obsahovat hlavně finanční plán, který majitelům pomůţe 

rozhodnout se.  
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1 Teoretická východiska práce 

Tato kapitola zahrnuje teoretické informace získané během studia rozšířené o informace 

zjištěné z literatury, které souvisí s daným tématem.  

1.1 Podnikání, podnik, podnikatel 

Podnikání, podnik a podnikatel hledají, objevují a vyuţívají podnikatelských příleţitostí 

k vyplňování mezer na trhu. (16, s. 7) 

1.1.1 Podnikání 

Podnikání je: „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (37, s. 7-8) dle obchodního 

zákoníku. 

Pomocí podnikání podnikatel uspokojuje své potřeby uspokojováním cizích potřeb tím, 

ţe se snaţí dosáhnout maximálního zisku. (16, s. 7) 

Typy podnikání 

- OSVČ, ţivnost – je upravena v ţivnostenském zákoníku. Člení se dle rozdílů 

k oprávnění ţivnostensky podnikat na ţivnosti koncesované a ohlašovací, ty se 

dále dělí na ţivnosti volné, vázané a řemeslné. U koncesované ţivnosti je 

potřeba získat povolení od ţivnostenského úřadu ve formě koncese a oprávnění 

ţivnosti zakládá aţ pravomocné rozhodnutí ţivnostenského orgánu. U 

ohlašovací ţivnosti stačí, aby subjekt splňoval zákonem předepsané podmínky 

pro provozování ţivnosti, a aby zamýšlenou ţivnost ohlásil na ţivnostenský 

úřad. Volná ţivnost nevyţaduje odbornou způsobilost, patří do ní veškeré 

výrobní a obchodní činnosti a sluţby, které nespadají pod ţivnost vázanou nebo 

řemeslnou ani ţivnost koncesovanou. Pro vázanou ţivnost je nutné doloţit 

osvědčení o odborné způsobilosti a ţivnostník musí splňovat všeobecné 

podmínky. Pro řemeslnou ţivnost je taky nutné doloţit osvědčení o odborné 

způsobilosti a splňovat všeobecné podmínky. (16, s. 27-29; 10; 11) 

 



14 

 

- Sdruţení podnikatelů a ţivnostníků – je sdruţení fyzických osob, které 

nevystupují jako právnická osoba, nemají právní subjektivitu. Vystupují pod 

jmény jednotlivých členů. Při zaloţení sdruţení se nemusí vkládat ţádný kapitál. 

(25) 

- Obchodní společnost – je právnická osoba zaloţená za účelem podnikání. 

Zakládá se společenskou smlouvou, právní subjekt vzniká zápisem do 

obchodního rejstříku a nabývá práva a povinnosti. (16, s. 36) 

 Komanditní společnost – je„společnost, v níž jeden nebo více společníků 

ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu 

zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více 

společníků celým svým majetkem (komplementáři)“ (37) dle obchodního 

zákonu. 

 Veřejná obchodní společnost – je„společnost, ve které alespoň dvě osoby 

podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a 

nerozdílně celým svým majetkem.“ (37) dle obchodního zákoníku. 

 Společnost s ručení omezením – je„společnost, jejíž základní kapitál je 

tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, 

dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.“ (37) 

dle obchodního zákoníku. Společníci ručí za závazky do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu 

v obchodním rejstříku.  

 Akciová společnost – je„společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na 

určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za 

porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za 

závazky společnosti.“ (37) podle obchodního zákoníku. 

- Druţstvo – je společenství (právnická osoba), které je zaloţené za účelem 

podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých 

členů. V druţstvu je neuzavřený počet členů, minimálně jich však musí být 

alespoň pět, to neplatí, pokud jsou jeho členy alespoň dvě právnické osoby. Za 

porušení svých závazků druţstvo odpovídá celým svým majetkem. (16, s. 39)  

 

 

http://www.podnikatelskyweb.cz/sdruzeni-podnikatelu-%e2%80%93-zivnostniku/
http://www.podnikatelskyweb.cz/obchodni-spolecnosti/
http://www.podnikatelskyweb.cz/komanditni-spolecnost/
http://www.podnikatelskyweb.cz/verejna-obchodni-spolecnost/
http://www.podnikatelskyweb.cz/spolecnost-s-rucenim-omezenym/
http://www.podnikatelskyweb.cz/akciova-spolecnost/
http://www.podnikatelskyweb.cz/druzstvo/
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- Nadace, neziskové organizace, státní podnik – jsou právnické osoby, které se 

zakládají za účelem pomoci a dosahování obecně prospěšných cílů. To můţe být 

například z oblasti vědy a výzkumu, sportu, vzdělávání, zdravotnictví, vojenství, 

letectví, atd. Nadace, neziskové organizace a státní podniky nejsou zřízeny za 

účelem dosahování zisku.(16, s. 27-29; 24; 26) 

1.1.2 Podnik 

Podnik je: „soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. 

K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží 

k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ (37, s. 

8) 

Podnik je organizace vytvořená k podnikatelské činnosti, která sleduje určitý cíl, stejně 

jako jednotlivci. 

Druhy podniku 

Kritérium pro dělení podniku na mikropodnik, malý, střední a velký podnik můţe být 

třeba počet zaměstnanců, velikost ročního obratu, velikost ročního obratu na 

zaměstnance, velikost roční přidané hodnoty na zaměstnance, velikost majetku nebo 

kapitálu, hodnota ročního zisku nebo postavení na trhu. (16, s. 23) 

- Mikropodnik – do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR 

- Malý podnik – do 50 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR 

- Střední podnik – do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková 

bilance do 43 mil. EUR 

- Velký podnik – nad 250 zaměstnanců, obrat nad 50 mil. EUR nebo celková 

hranice nad 43 mil. EUR. (22) 

1.1.3 Podnikatel 

Podnikatel dle obchodního zákona je: „ 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

http://www.podnikatelskyweb.cz/nadace/
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d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.“ (37) 

 

Podnikatel je osoba, která by měla mít vysokou kvalifikaci, odbornost, informovanost a 

systematické cílevědomé úsilí, aby byla úspěšná ve svém podnikání. Tzn., ţe by to měla 

být osoba se specifickými osobnostními rysy a vlastnostmi a měla by mít schopnost řídit 

a vést podnik. (16, s. 7-8) 

Vlastnosti podnikatele by měly být: iniciativnost, vytrvalost, vystiţení příleţitostí a 

jejich vyuţití, snaha získávat informace, péče o vysokou kvalitu, orientace na 

efektivnost, systematické plánování, sebedůvěra, asertivita, odbornost, poznání 

vlastních limitů, přesvědčovací schopnost, věrohodnost, bezúhonnost, upřímnost, 

vyuţívání strategií, uplatňování kontroly, odpovědný postoj k obchodnímu kontraktu, 

péče o blaho zaměstnanců, vytváření kapitálu, péče o celkovou prezentaci podniku. (13, 

s. 26-27) 

1.2 Plánování 

Plánování určuje, jakých cílů má být dosaţeno a jaké vhodné prostředky budou 

k dosaţení pouţity. Souvisí s podnikáním ve všech jeho stádiích a je zaměřeno do 

budoucnosti. Plánování je potřeba při zakládání podniku, v průběhu reálného ţivota 

podniku, při propadu nebo při prodeji podniku. Úspěšné podniky pouţívají plánování na 

různých úrovních a pouţívají téţ různé druhy plánů. Výsledkem plánování je plán, tj. 

psaný dokument. (14, s. 9; 4, s. 197) 

1.2.1 Plánovací proces 

Skládá se ze tří stupňů:  

1. Porozumění – jde o porozumění produktu nebo sluţby, co podnik nabízí a jestli 

jsou v očích zákazníka lepší nebo horší, neţ nabízí konkurence. Podnik by měl 

vědět, kdo jsou jejich zákazníci, proč a jak od nich produkt nebo sluţbu kupují. 

Dále by podnik měl porozumět a zhodnotit silné a slabé stránky a příleţitosti a 

hrozby pro podnik. 

2. Rozhodnutí – podnik by měl rozhodnout, jaké jsou jeho celkové cíle pro 

podnikání. Cíle musí být specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a 

definované v čase podle metody SMART. 
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3. Plánování – podnik musí vytvořit strategie, jak dosáhnout stanovených cílů, tzn. 

koordinovat jednotlivé oblasti: marketing, operace, lidské zdroje a finance. Poté 

je nutno vypracovat marketingový plán a na závěr finanční rozpočet, tzn. odhad 

obratu, zisku a hotovosti, kalkulace. (14, s. 9-10) 

Stupně plánovacího procesu jsou znázorněny na obrázku 1. Plánovací proces vychází 

z osobních cílů podnikatele a z cílů podniku. V dalším kroku se analyzuje vnější a 

vnitřní prostředí. Pomocí analýz lze reálně ohodnotit moţnost vstupu na trh. 

Marketingová strategie je zpracovaná do detailů, obsahuje jednotlivé prvky 

marketingového mixu. V závěru musí být plán detailně rozpočítán a podnikové cíle si 

stanovovat a plnit podle moţných reálných zdrojů. (14, s. 11) 
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Operační potřeby: 

- Finanční plán 

- Tok hotovosti (CF) 

- Analýza bodu zvratu 

- Předpověď fondů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Plánovací proces (Upraveno podle: 14, s. 12) 

Osobní cíle podnikatele 

Mise, vize, cíle podniku 

Analýza zákazníků, 

trţní segmentace 

 

Marketingová strategie 

Marketingový mix: 

- Produkt 

- Price 

- Promotion 

- Place 

Marketingový plán 

Vnitřní hodnocení 

- Analýza podniku 

- Podnikové 

schopnosti 

- Síly 

- Slabosti 

 

Vnější hodnocení 

- Výzkum trhu 

- Hodnocení 

okolního prostředí 

- Příleţitosti 

- Hrozby 

- Analýza SLEPT 

Zpětná vazba: 

Strategie a plány musí být 

modifikovány z důvodu 

omezení zdrojů 
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1.2.2 Druhy plánů 

Plány se dají dělit z celé řady hledisek.  

Například: 

 Strategické – dlouhodobé, na pět a více let. Určuje se strategie, základní cíle 

organizace 

 Taktické – slouţí pro konkretizování určité etapy rozvoje. Promítá se zde tvorba 

a struktura finančních, pracovních, technických aj. prostředků nutných 

k dosaţení cílů 

 Operativní – krátkodobé, reagují na změny podmínek v okolí organizace 

1. Dlouhodobé – delší neţ pět let 

2. Střednědobé – tři aţ pět let 

3. Krátkodobé – jeden rok 

 Stabilní – plány, které mají pevně stanovené časové období 

 Posuvné – plány, které jsou na určitý interval, ale i na výhled na následující 

období 

a) Naturální – jsou vyjádřeny pomocí naturálních ukazatelů (tuny, litry, 

kilometry,…) 

b) Hodnotové – jsou vyjádřeny formou finančně ekonomických ukazatelů. (30, s. 

53-54) 

 

1.2.3 Kdy plánovat 

Podnikatelé a podniky začínají plánovat tehdy, kdy nacházejí podnikatelské plány 

největší uplatnění. Pojí se s časem a stářím podniku.  

- Start-up – plánování při zahájení podniku 

- Růst podniku – plánování pro větší vývin podniku 

- Turnaround – obrat z horšího k lepšímu.(14, s. 25-30) 
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1.3 Analýza trhu 

Do kapitoly analýza trhu patří zejména SLEPT analýza, analýza oborového prostředí, 

SWOT analýza atd. 

1.3.1 SLEPT analýza 

Analýza je rozbor, ve kterém se zkoumá celek a rozebírá se na menší části, rozebrané 

části celku se zkoumají do detailů.  

SLEPT analýza slouţí ke zkoumání externích faktorů. Název SLEPT se skládá 

z počátečních písmen pěti faktorů, které ovlivňují podnik zevnějšku. Analýza SLEPT je 

v podstatě podobná jako analýza PEST, jen jsou v jiném pořadí faktory a jeden faktor 

chybí (sociální).  

Faktory SLEPT analýzy: 

- Sociální faktory – demografické (velikost populace, věk, trh práce, geografické 

rozloţení, etnické rozloţení), makroekonomické (rozdělení příjmů, míra 

nezaměstnanosti), sociálně-kulturní (ţivotní úroveň, rovnoprávnost pohlaví). 

- Legislativní faktory – existence a pouţitelnost zákonných norem (obchodní 

právo, daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení, právní úprava 

pracovních podmínek), nehotová legislativa, další faktory (soudy, vymahatelnost 

práva, autorská práva). 

- Ekonomické faktory – makroekonomická situace (míra inflace, úroková míra, 

obchodní deficit nebo přebytek, rozpočtový deficit nebo přebytek, výše HDP, 

měnová stabilita), finanční zdroje (náklady na místní půjčky, bankovní systém, 

dostupnost a formy úvěrů), daňové faktory (výše a vývoj daňových sazeb, cla). 

- Politické faktory – politická stabilita (forma a stabilita vlády, klíčové orgány a 

úřady, politická strana u moci), politicko-ekonomické faktory (postoj vůči 

privátním a zahraničním investicím, postoj vůči privátnímu sektoru), externí 

vztahy (zahraniční konflikty, regionální nestabilita), politický vliv různých 

skupin. 

- Technologické faktory – podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na 

výzkum, nové vynálezy a objevy, rychlost realizace nových technologií, rychlost 

morálního zastarání, nové technologické aktivity. (14, s. 48-49; 28; 38) 
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Smluvní síla 

dodavatelů 

Hrozba substitučních výrobků 

1.3.2 Oborové prostředí - Porterův model 

Porterův model zkoumá konkurenční tlaky (reálné nebo potenciální) a rivalitu na trhu. 

To je způsobeno působením dodavatelů, zákazníků, konkurence a substitutů. 

Model závisí na pěti základních působících silách: 

- „riziko vstupu potenciálních konkurentů – Jak snadné nebo obtížné je pro 

nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 

- rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávajícími konkurenty silný 

konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 

- smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat 

a objednávat větší objemy? 

- smluvní síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 

- hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a služby 

nahrazeny jinými?“ (34) 

Výsledkem působení těchto pěti sil je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví.(14, s. 

49-50; 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Porterův model (Upraveno podle: 19) 

 

Smluvní síla 

kupujících 

Rivalita mezi podniky uvnitř 

konkurenčního okolí 

Riziko vstupu potencionálních 

konkurentů 
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1.3.3 SWOT analýza 

Vychází se z analýzy vývoje okolí spolu s vyhodnocením moţností vnitřního prostředí 

podniku. Výsledky se vzájemně porovnávají a vyhodnocují metodou SWOT analýzy. Je 

velmi důleţitá při sestavování podnikatelského plánu a patří mezi nejpouţívanější 

nástroje. 

Analýza SWOT posuzuje silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby. V případě 

podnikatelského záměru se jedná o silné a slabé stránky a příleţitosti a hrozby daného 

podniku. Silné a slabé stránky jsou interní faktory, které můţe podnik v podstatě sám 

ovládat. Příležitosti a hrozby jsou externí vlivy, které nemůţeme sami ovlivnit, můţeme 

na ně pouze reagovat. Tyto čtyři základní prvky SWOT analýzy jsou vzájemně 

propojené.  

Tabulka 1: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování)  

 
Pomocné  Škodlivé  

Vnitřní 

původ  
Strenghts / Silné stránky Weaknesses / Slabé stránky 

Vnější 

původ  
Opportunities / Příležitosti Threats / Hrozby 

 

Znaky síly: Dostatek kapitálu, modernost výrobních kapacit, zásoba znalostí a jádro 

schopných lidí; zřetelná převaha v některém výrazném druhu výrobků a sluţeb; 

významný podíl na trhu; vedoucí postavení v jakosti, v ceně nebo ve sluţbách; celková 

atraktivnost, známá značka, rostoucí zájem a loajalita zákazníků; schopnost čelit 

konkurenci; předstih ve vývoji nových výrobků a sluţeb; nadprůměrná zisková míra; 

rezerva ve sniţování nákladů; rychlý obrat vloţeného kapitálu; značná ekonomie 

z výroby ve velkém; pravidelné cash-flow; akumulace informací a znalostí; inovační 

schopnost; podnikavé vedení a management; rozvoj lidí v podniku; schopnost účinné 

reklamy a dobrých vztahů k veřejnosti. 

Znaky slabosti: Nejasné, nesoustředěné zaměření podniku; neschopnost čelit 

konkurenci; nedostatečný sortiment nemůţe pokrýt poptávku; podprůměrné příjmy a 

nízká zisková míra; nedostatek nebo nepravidelnost cash-flow; zpoţďování ve vývoji 

nových výrobků a sluţeb; problémy s jakostí; malá pruţnost, zdrţení, neplnění smluv, 
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ztráty; vysoké náklady; mezery ve sloţení a v kvalifikaci manaţerů; slabší distribuční a 

prodejní schopnosti; nedostatečná velikost kapitálu; únava z opakovaných potíţí. 

Trţní příleţitosti: Získat nové trhy; zabrat nový trţní segment, získat další skupiny 

zákazníků; rozšířit nabídku, zvýšit přitaţlivost výrobků a sluţeb, volit efektivnější 

marketingový postup; zvýšit kontrolu nad celým podnikatelským procesem; nakupovat 

suroviny a práci v levnějších teritoriích; dosáhnout dohody s nebezpečnými konkurenty; 

uzavřít strategické aliance. 

Trţní hrozby:Vstup nových silných konkurentů s atraktivními výrobky nebo sluţbami a 

výhodnými cenami; pomalý růst trhu aţ postupný úpadek trhu; nástup nových výrobků 

a sluţeb nahrazující dosavadní; zhoršení měnových a úvěrových relací; nové nákladné 

druhy trţní regulace nebo změny obecného vkusu; zvýšená citlivost na kolísání trhu při 

nedostatečně pruţných poměrech výroby a prodeje; rostoucí síla spotřebitelů i 

dodavatelů; politická nestabilita a konfliktnost. (14, s. 48; 23, s. 132-133; 12, s. 59-61) 

1.4 Podnikatelský plán 

Podnikatelský záměr se liší od podnikatelského plánu tím, ţe záměr se vypracovává pro 

zavedení nového podniku a plán pro jiţ existující podnik. Pouţívají se však téměř stejné 

praktiky a v podstatě jde o plán v obou případech. 

Hloubka a propracovanost podnikatelského plánu závisí na velikosti navrhovaného 

podniku. Pro jiţ poskytované sluţby konkurencí je potřeba vypracovat jednodušší 

podnikatelský plán neţ pro nový výrobek nebo sluţbu zavádějící se na trh. (13, s. 54) 

1.4.1 Požadavky na podnikatelský plán 

Stručnost, přehlednost, jednoduchost, demonstrace výhod produktu či sluţby pro 

uţivatele, orientace na budoucnost, věrohodnost a realistický pohled, nebýt příliš 

optimistický, ale ani příliš pesimistický, nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

upozornění na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manaţerského týmu, prokázání schopnosti firmy hradit úroky a splátky, kvalitní 

zpracování i po formální stránce. 

Kvalita přípravy projektu zvyšuje naději úspěchu a sniţuje podstatně nebezpečí 

neúspěchu, který by ohrozil finanční stabilitu firmy a její existenci. (6, s. 309) 
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1.4.2 Struktura podnikatelského plánu 

1. Vymezení 

2. Profesní a osobní údaje o vlastnících firmy 

3. Popis podniku 

4. Popis výrobku, sluţby 

5. Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů 

6. Marketingový mix 

7. Opatření před začátkem podnikání 

8. Finanční plán 

9. Časový harmonogram zavedení jednotlivých kroků 

10. Rizika projektu 

11. Přílohy (8) 

Vymezení 

Shrnutí je důleţitá část podnikatelského plánu pro investory. Musí popsat jasně, stručně 

a výstiţně obsah podnikatelského plánu tak, aby investora zaujal a ten si plán přečetl 

celý. Shrnutí by mělo obsahovat: Podnikatelský záměr – stručný popis zaměření 

podnikání a nabízeného produktu nebo sluţby, analýzu trhu a potencionální 

spotřebitele. Faktory úspěchu – vyzdviţení předností projektu, popis konkurenčních 

výhod. Podnikové cíle – specifikování vize a strategie, jak dosáhnout cílů. (13, s. 56; 14, 

s. 75-76; 8) 

Profesní a osobní údaje o vlastnících podniku 

Je důleţité předvést všechny osoby, které stojí za projektem. Banky a investoři se 

většinou rozhodují právě na základě uvedených informací o osobách spolupracujících 

na projektu a na jejich dovednostech a dalších schopnostech. Také se podle toho dá 

vyhledat, jestli není někdo dluţníkem. (8) 

Popis podniku 

Stručný popis toho, na čem celý podnikatelský plán a zakládaný podnik stojí. 

Náleţitosti popisu podniku: zákonná forma podnikání, lokalita a velikost podniku, 

organizační struktura a manaţerský tým, definice dlouhodobého strategického cíle a 

vize, průprava podnikatele. (13, s. 57; 14, s. 76-80; 8) 

http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html#3
http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html#4
http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html#6
http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html#7
http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html#9
http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html#10
http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html#11
http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html#12
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Popis výrobku, služby 

Objasnění, jakou sluţbu nabízíme a jak funguje, co všechno k tomu potřebujeme 

(zařízení a vybavení, personální zajištění), pro koho je sluţba určena a jakým způsobem 

budeme sluţbu poskytovat. (29, s. 41-43; 36, s. 20; 31, s. 129; 8) 

Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů 

Hodnota potřebných vstupů jako základní materiál a suroviny, energie, komponenty, 

součásti, náhradní díly aj., se můţe vyjádřit v naturálních nebo peněţních jednotkách. Je 

potřeba se věnovat jen těm vstupům, které jsou potřebné a významné, protoţe vstupy 

tvoří velkou část nákladů. Důleţité faktory k výběru jednotlivých vstupů jsou: kvalita, 

vzdálenost zdrojů, dostupnost zdrojů, moţnost substituce, cena, míra rizika. 

Pro výběr dodavatele platí taky určité faktory: know-how, cena, vzdálenost/doprava, 

komunikace, reference, věrohodnost, vybavení a ekonomická stabilita, kvalita. Pro 

vhodný výběr je dobré nejprve udělat průzkum dodavatelů a aţ poté si zvolit dodavatele 

na základě výsledků. Pro sníţení rizika se můţe vyuţít více dodavatelů. (8) 

Určování ceny 

Při určování ceny sluţeb záleţí na konkurenci, kvalitě nabízených sluţeb, musí se 

zohlednit náklady, slevy, dopravné a další reţijní náklady. Podnik musí nejdříve 

analyzovat konkurenční ceny a nabídky. Výsledky se poté porovnají s nabízenými 

sluţbami podniku. Je více způsobů, jak určit ceny sluţeb: maximalizací běžného zisku, 

maximalizací běžných příjmů, maximalizací růstu prodeje, maximalizací využití trhu, 

usilováním o vedoucí postavení v kvalitě služeb. (13, s. 64; 15, s. 511-514) 

Marketingový mix 

5P je nástrojem marketingového mixu. Zkratka znamená čtyři slova, které v angličtině 

začínají na písmeno „p“.  

- Product = Produkt – analyzuje podrobně, co konkrétně podnik nabízí za výrobky 

nebo sluţby, jejich ţivotní cyklus a postavení na trhu 

- Price = Cena – cena výrobku nebo sluţby a posouzení této ceny a cenové 

politiky 

- Place = Místo – distribuce výrobků a sluţeb 
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- Promotion = Propagace – způsob, jak zákazníky informovat o výrobcích nebo 

sluţbách 

- People = Personál – informace o personálu a organizační struktuře. (14, s. 51) 

Opatření před začátkem podnikání 

Před začátkem podnikání jsou důleţité kroky, které je nutno udělat. Mezi ně patří 

například vyřízení ţivnostenského oprávnění nebo jiné opatření podle volby druhu 

podniku, přihlášení na finanční úřad, doloţení revizní zprávy (naplnění hygienických 

předpisů, protipoţární podmínky, elektrikářské zhodnocení rozvodů, kontrola plynu 

atd.). 

Finanční plán 

Finanční pánování je základním nástrojem, pomocí kterého se provádí návrhy, 

hodnocení a výběr finančních cílů organizace a specifikace postupu k jejich dosaţení. 

Finanční cíle musí být zobrazeny v kvantitativních ukazatelích. (23, s. 141) 

„Finanční plán představuje: 

a) zjednodušený model budoucího stavu systému hospodaření organizace a v něm 

probíhajících interních finančních toků, 

b) množinu do logického a časového rámce zasazených (vesměs, ale ne pouze 

ekonomických) opatření, jejichž provedení zajistí dosažení stanovených finanční 

cílů, 

c) nástroj kontroly výsledků hospodaření organizace, využívaný ve vztahu 

k hodnocení míry naplnění jejích finančních cílů.“ (23, s. 141) 

Základní účetní výkazy finančního plánu: 

- Cash-flow – je přehled o peněţních tocích za účetní období, člení se na 

provozní, investiční a finanční. Provozní činnost zahrnuje základní výdělečnou 

činnost podniku; investiční činnost zahrnuje pořizování a vyřazování 

dlouhodobého majetku, poskytování úvěrů, půjček a výpomocí; finanční činnost 

jsou účetní případy, které mají za následek změny ve velikosti a sloţení vlastní 

kapitálu a závazků. Peněţními toky se rozumí přírůstky a úbytky peněţních 

prostředků, za které se povaţují peníze v hotovosti včetně cenin, peněţní 

prostředky na účtu a peníze na cestě. (27, s. 58-59) 
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- Výkaz zisku a ztráty – tvoří povinnou součást účetní závěrky a poskytuje 

informace o finanční situaci podniku. Výkaz zisku a ztráty se podle právních 

norem dělí na účelové a druhové členění. Nejvíce se pouţívá druhové členění.  

 

Tabulka 2: Struktura výsledovky (Upraveno podle: 18) 

Činnost Náklady Výnosy 

PROVOZNÍ 
(50-55; 60-65) 

 Spotřebované nákupy 

(materiál, energie) 

 Sluţby (opravy a 

udrţování, cestovné, 

přepravné) 

 Osobní náklady (mzdy, 

SZP) 

 Daně a poplatky 

 Odpisy 

 Jiné provozní náklady 

 Trţby za vlastní výkony 

(výrobky a sluţby) a zboţí 

 Aktivace (vnitropodnikové 

sluţby) 

 Jiné provozní výnosy 

(prodej majetku) 

FINANČNÍ 
(56-57; 66-67) 

 Finanční náklady (úroky, 

bank. poplatky, pojistné) 

 Tvorba rezerv 

 Finanční výnosy (přijaté 

dividendy, úroky, nájemné) 

MIMOŘÁDNÁ 
(58; 68) 

 Mimořádné náklady 

(manka a škody) 

 Mimořádné výnosy 

(přebytek majetku, náhrady 

mank a škod) 

 

- Rozvaha – je přehled aktiv a pasiv podniku  k určitému okamţiku. Rozvahu je 

moţné zapisovat pod sebe nebo do T-formy. Účetnictví sleduje majetek 

z hlediska druhu majetku, se kterým podnik hospodaří a z hlediska zdrojů, ze 

kterých byl majetek pořízen. Mezi základní druhy rozvahy patří zahajovací 

rozvaha (sestavuje se při zaloţení podniku), počáteční rozvaha (sestavuje se 

k počátku období) a konečná rozvaha (sestavuje se na konci účetního období).  

Přehled jednotlivých poloţek v rozvaze a navazující výsledek hospodaření. (27, 

s. 20-21) 

- Bod zvratu – při bodu zvratu se dosahuje takového objemu nabízených produktů 

nebo sluţeb, kdy výše výnosů začíná překračovat výši nákladů spotřebovaných 

na jejich vznik. Při překročení bodu zvratu vzniká podniku zisk. (23, s. 145) 
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Graf 1: Bod zvratu (Upraveno podle: 35) 

Zdroje financování 

Financování můţe být věcné nebo peněžní. Podle způsobu opatření zdrojů se finance 

dělí na samofinancování a financování vnější. Podle zvýšení zdrojů financování, které 

má za následek zvýšení pasiv v podnikové bilanci rozlišujeme pravé a nepravé 

financování. Podle účelu dělíme financování na běžné a mimořádné. Nejpouţívanější je 

členění podle původu a to na vlastní a cizí zdroje. (30, s. 77) 

Vlastní zdroje: základní kapitál, fondy tvořené z realizovaného zisku, kapitálové fondy, 

výsledek hospodaření běţného účetního období. 

Cizí zdroje: úvěry od peněţních ústavů podle doby splatnosti, úvěry od peněţních 

ústavů podle účelu, závazky vůči dodavatelům, závazky vůči zaměstnancům, závazky 

vůči sociálnímu a zdravotnímu zabezpečení, závazky vůči státu. (27, s. 16-17) 

Časový harmonogram 

Časový harmonogram slouţí pro přehlednost, kdy mají být zavedeny jednotlivé kroky 

k tomu, aby podnik mohl být uveden do provozu v plánovaném čase. 

 

Bod zvratu 
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Rizika projektu 

Kaţdý vypracovaný podnikatelský záměr nebo plán v sobě nesou určité míry nejistoty, i 

kdyţ projekt vypracují nejrenomovanější agentury a instituce, sestavované a 

podporované týmy excelentních specialistů. I tehdy je potřeba počítat s určitým rizikem 

a vypracovat analýzu rizik pro předcházení negativních důsledků. 

Základní oblasti rizik 

- Přírodní katastrofy a havárie 

- Rizika ochrany ţivotního prostředí 

- Finanční rizika (investiční, pojišťovací a zajišťovací riziko) 

- Projektová rizika 

- Obchodní rizika (marketingové, strategické, rozpočtové riziko a riziko 

managementu) 

- Technická rizika 

- Organizační rizika 

Postup při řízení rizik 

1. Analýza rizika, monitorování a měření rizika. 

2. Definice cílů v oblasti sniţování rizik podniku. 

3. Stanovení a implementování nejvhodnější metody sniţování rizik. 

4. Vyhodnocení uplatnění rizikové strategie podniku v praxi. (28, s. 88-93) 

Přílohy 

Přílohy jsou doplňkovou součástí podnikatelského plánu. Jedná se například o tabulky, 

grafy, doplňující informace atd. (8) 
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2 Analýza problému a současného stavu 

Součástí bakalářské práce je analýza problému a současného stavu. U podniků, které jiţ 

existují, se popisuje podnik samotný (historie, popis nabízeného zboţí nebo sluţeb, 

organizační struktura, vývoj trţeb atd.), ale také trh a okolí. U zakládajících podniků se 

popisuje zejména trh a okolí, protoţe podnik zatím není moţné popsat zevnitř. V obou 

případech se pouţívají téměř stejné analýzy, těmi jsou například SLEPT, Porterův 

model, zákazníci, dodavatelé, konkurence, průzkum trhu.   

2.1 SLEPT 

Analýza SLEPT zkoumá faktory, které by v tomto případě mohly mít dopad na zaloţení 

a provoz kavárny. 

2.1.1 Sociální faktory  

Velikost populace. V Hradci nad Moravicí bylo při sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2010 napočítáno 5 449 obyvatel podle Českého statistického úřadu k 31.12. Od roku 

2001, kdy počet obyvatel v Hradci byl 5 076 k 31.12, kaţdoročně roste počet obyvatel. 

Do skupiny lidí ve věku 15-64 let patří ve městě od roku 2001 do roku 2010 průměrně 3 

700 obyvatel. Číslo lehce kolísá. Počet ţen je zhruba o 100 více neţ muţů. V budoucnu 

se dále očekává celkový nárůst obyvatel v městě Hradec nad Moravicí, jak bylo 

doposud.  

Věková struktura. Průměrný věk se od roku 2001, kdy hodnota byla 38,3 let, mírně 

zvyšuje. V roce 2010 je průměrný věk obyvatel Hradce 40,1 let. Je to způsobeno tím, ţe 

dosavadní obyvatelé stárnou a ubývá mladých přistěhovalců, kteří se zde chtějí usadit. 

Rozdíl však není velký, je v rozmezí necelého roku.  

Pracovní a kariérní preference. I přes velkou nezaměstnanost v Moravskoslezském 

kraji mají obyvatelé Hradce moţnost být zaměstnáni například ve strojírenském 

podniku Brano, v mezinárodní dopravní a spediční firmě Kuzník, ve sluţbách na zámku 

(správa, kavárna, restaurace atd.). Vedle Hradce jsou také 2 kamenolomy a 

dřevozpracující závod. Tyto podniky se nachází ve městě nebo jeho blízkosti. Poblíţ je 

rozšířené lesnictví a zemědělství. V okrese Opava tvoří orná půda 81,5% z celkové 



31 

 

plochy okresu podle Českého statistického úřadu. Mnoho obyvatel Hradce je také 

zaměstnáno v nedalekém okresním městě Opava.  

Životní úroveň. Průměrná měsíční mzda v Moravskoslezském kraji je 21 515 Kč podle 

Českého statistického úřadu k 1. čtvrtletí 2012 a je v mezikrajském srovnání pátá 

nejvyšší. Ţivotní úroveň místního obyvatelstva je průměrná. V Hradci se nenachází 

chudinské čtvrti. Naopak ve městě se usadili dva významnější podnikatelé, kteří 

nabízejí další pracovní příleţitosti. Jedním z nich je pan Lamich, který vlastní řadu 

pozemků v blízkosti zámku včetně zámecké restaurace a kavárny charakteru bistra, 

tenisové kurty, solárium, fitness, hřiště na pláţový volejbal. Postupně skupuje další 

restaurace v Hradci a renovuje je. Kvůli svému jménu na svém travnatém pozemku 

chová jako symbol 3 lamy. Další bohatší občan Hradce je Jannis Samaras, spolumajitel 

výrobního závodu Kofola, který vyrábí nealkoholické nápoje a úspěšně je prodává po 

celé ČR i v zahraničí. Do podnikání se pustil se svým otcem, který je původem Řek. 

Míra nezaměstnanosti. V Moravskoslezském kraji je podle Českého statistického úřadu 

k  31.12.2011 celkem 1 230 534 obyvatel. Míra nezaměstnanosti je 11,92% 

k 29.2.2012. V Moravskoslezském kraji je největší míra nezaměstnanosti z celé České 

republiky. Průměrná míra nezaměstnanosti je 9,2% k 29.2.2012. Míra nezaměstnanosti 

od roku 2003 do roku 2008 klesala. V roce 2009 začala stoupat jak 

v Moravskoslezském kraji, tak v celé České republice. Bylo to způsobeno ekonomickou 

krizí, kdy firmy měly problém s přeţitím, a proto zaměstnavatelé začali ve větším 

mnoţství propouštět zaměstnance. Od roku 2009 se míra nezaměstnanosti lehce 

zvyšuje. V budoucnu se předpokládá pokračování ve zvyšování míry nezaměstnanosti. 

Dostupnost pracovní síly. S dostupností pracovní síly s poţadovanými schopnostmi a 

dovednostmi by neměl být problém. Poţadavky pro přijetí budoucích zaměstnanců 

nejsou náročné, jak bude zmíněno v návrhové části podnikatelského záměru v kapitole 

„Personální zdroje“. Na pozici číšnice by majitel preferoval ţenu s kladným vztahem 

k práci v pohostinství. Ze sčítání lidu, domů a bytů vyplývá, ţe je v Hradci více neţ 

polovina obyvatel ţen. Počet ţen převaţuje nad muţi přibliţně o 100 od roku 2001. 

S ohledem na větší počet restaurací v Hradci se dá předpokládat, ţe někteří obyvatelé jiţ 

mají zkušenosti s prací v pohostinství.  
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Příležitosti a hrozby 

Příležitosti: Podle analýzy se dále předpokládá růst obyvatel města Hradec nad 

Moravicí, coţ by bylo pro kavárnu příleţitostí v podobě většího počtu zákazníků. 

Věkový průměr obyvatel Hradce je 40,1 let. Pro podnik je příleţitostí zaměřit se na 

cílovou věkovou skupinu lidí. Kdyby věkový průměr příliš rostl, znamenalo by to 

doţívání vysokého věku seniorů, u kterých se nepředpokládají návštěvy kavárny. Další 

příleţitostí je pracovní síla, která se dá získat například ze zavřené restaurace Bílá paní. 

Také díky nezaměstnanosti bude větší zájem o volné pracovní místo v kavárně.  

Hrozby: Z analýzy vyplývá, ţe stále od roku 2009 roste nezaměstnanost, která je 

v Moravskoslezském kraji nejvyšší v České republice. Kvůli nezaměstnanosti nemá tato 

skupina obyvatel dostatek finančních prostředků, proto se nepředpokládá jejich častá 

návštěvnost kavárny. Coţ sniţuje počet potenciálních zákazníků a také trţbu. 

2.1.2 Legislativní faktory 

Podnik musí dodrţovat platné legislativní zákony. Mezi ně patří například obchodní 

zákon (dodavatelsko-odběratelské vztahy), ţivnostenský zákon (určení ţivnosti, 

předmět podnikání), zákoník práce (právní úpravy pracovních podmínek, BOZP), 

daňové zákony (daně z příjmů, DPH, spotřební daň, silniční daň), zákon o účetnictví 

(výkazy ke konci účetního období, vedení účetnictví), občanský zákoník (případné 

reklamace).  

Legislativní změny budou mít pravděpodobně vliv na chod podniku. Vláda chystá a 

postupně schvaluje reformy, mění zákony a různé sazby. S většinou změn a tzv. 

úsporných balíčků se zhorší finanční situace většiny občanů. Proto je trend šetřit, 

kupovat si méně spotřebního zboţí a utrácet méně peněz za sluţby, které jsou nad rámec 

ţivotních potřeb. Pokud nedojde ke změně chování vlády, odrazí se to později na 

ekonomice státu.  

Příležitosti a hrozby 

Hrozby: Pro podnik je největší hrozbou sníţení návštěvnosti zákazníků z důvodu 

nutného šetření, které přináší zavádění ekonomických reforem a úsporných opatření 

v rámci vlády.  
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2.1.3 Ekonomické faktory 

Míra inflace. Průměrná roční inflace za rok 2011 byla 1,9% podle Českého statistického 

úřadu. Na přelomu roku 2012 se zvýšila sazba DPH z 10% na 14%, coţ zvýšilo míru 

inflace, která v lednu stoupla na 3,5% a v únoru na 3,7%. Kvůli zvyšující se míře 

inflace, která má na provoz kavárny vliv, se budou majitelé snaţit získané finance 

zhodnotit a nedrţet je na účtech nebo v pokladně. Budou vlastnit podnikatelský účet, 

který jim bude slouţit pro platbu dodavatelům. Tzn., ţe míra inflace také ovlivní 

připsaný úrok na bankovním účtu a sníţí jeho hodnotu. 

Výše daňových sazeb. Od ledna roku 2012 se zvýšila sníţená sazba DPH na 14%. Od 

roku 2013 se mají sazby sjednotit na 17,5%, coţ znamená větší výdaje zejména za 

potraviny, léky, knihy atd.  

Příležitosti a hrozby 

Hrozby: Zvyšující se míra inflace znehodnocuje finance, pro potenciální zákazníky to 

znamená ztrátu hodnoty jejich peněz v hotovosti, coţ je přiměje k tomu, aby více šetřili. 

Zvyšování DPH od letošního roku a následné sjednocení od příštího roku je také 

důvodem pro úsporný reţim rodin.  

2.1.4 Politické faktory  

Politické faktory nemají vliv na zaloţení a provoz kavárny. Pro podnikání není 

podstatné, která strana je právě u moci. Politická strana ovlivňuje lidi svými činy, které 

jsou více popsané v legislativních faktorech. Z toho je zřejmé, ţe všechny faktory jsou 

propojeny a navzájem spolu souvisejí.  

2.1.5 Technologické faktory  

Technologické faktory nemají vliv na zaloţení kavárny a její provoz. V majetku 

kavárny bude z hlediska technologických faktorů pouze kávovar (v hodnotě nad 40 000 

Kč) odpovídající poţadavkům, jehoţ ţivotnost se předpokládá min. na 8 – 10 let. Vývoj 

nové technologie pro kavárenské potřeby není pro podnik nezbytný. 
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2.2 Oborové prostředí 

Oborovým prostředím jsou myšleni zákazníci, dodavatelé, konkurence a Porterův model 

ve vybraném oboru. 

2.2.1 Zákazníci 

Kavárna se zaměří jak na místní obyvatele, tak na turisty a návštěvníky zámku Hradec 

nad Moravicí, neboť bude umístěna v rodinném domě, který se nachází 300 m od 

zámku. Prohlídku vnitřních prostorů zámku, která je zpoplatněná, absolvovalo 

v loňském roce 36 000 návštěvníků během sezóny. Největší návštěvnost je v měsících 

červen, červenec a srpen. Nejvíce platících v roce 2011 bylo v měsíci srpnu (7 000 lidí). 

Za posledních několik let padl rekord 45 000 platících návštěvníků zámku. Během roku 

2011 navštívilo zámeckou zahradu, park a nádvoří celkem 150 000 lidí. Do těchto 

prostorů areálu zámku je vstup zdarma. Celkem navštívilo prostory zámku a okolí 

v roce 2011 zhruba 186 000 lidí. Údaje mi poskytl kastelán zámku pan Ing. Radomír 

Přibyla. Na nádvoří zámku se v letní sezóně konají různé koncerty, divadelní 

představení a jiné kulturní akce. Kaţdoročně zde v červnu probíhá mezinárodní soutěţ 

mladých hudebníků „Beethovenův Hradec“.  

Dalšími zákazníky kavárny by mohli být cyklisté projíţdějící po místní cyklostezce, 

která vede okolo místa podnikání. V letních měsících bude u kavárny zřízena zahrádka.  

Mezi významnou skupinu zákazníků budou patřit obyvatelé Hradce, které chceme 

upoutat příjemným prostředím, vlídným zájmem a rozumnými cenami. Budeme se 

snaţit jim nabídnout takové sluţby, aby se vraceli a šířili dobré jméno kavárny.  

2.2.2 Dodavatelé 

Dodavatelem nápojů, pochutin a čisticích prostředků by mohla být společnost Vrtal 

s.r.o., která má sklad v Opavě. Ceny jsem srovnávala s dodavatelem Latoň&Muller také 

z Opavy. Ceny se lišily většinou o haléře, výrazné rozdíly v nich nebyly. Přesto jsem 

vybrala výhodnějšího dodavatele Vrtal s.r.o., který má v sortimentu dováţeného zboţí 

také pochutiny, čisticí prostředky atp. Potenciálním dodavatelem cukrářských výrobků 

je cukrářská výrobna Kamahaj, která má provozovnu přímo v Hradci nad Moravicí. 

V roce 2005 byla oceněná jako „Nejlepší cukrárna roku“. Místní obyvatelé si výrobnu 

pochvalují díky slušné kvalitě cukrářských výrobků. Dodavatelé energie budou stávající 



35 

 

- ČEZ distribuce a.s., Opava; Severomoravská plynárenská a.s., Opava; 

Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., Opava AQUALIA. V budoucnu se 

neplánuje změna dodavatelů energie.  

Alternativní dodavatelé s nápoji by mohli být například: Latoň&Muller, JUDr. Jaromír 

Zadělák, Josef Janoš atd. Další moţní dodavatelé zákusků by mohli být drobní výrobci 

z okolních vesnic:  Helena Peterková, Martin Krempaský, Věra Dejmková, cukrárna 

Jařabová, Centrogel-Bohemia s.r.o., cukrárna Diana, cukrárna Oáza. Dodavatelů 

potřebného zboţí je v okolí dostatek, kavárna si můţe dodavatele vybrat podle svých 

poţadavků. Není odkázaná například na ţádného monopolního dodavatele. 

2.2.3 Konkurence 

V Hradci nad Moravicí je pouze jedna kavárna: Zámecká kavárna vzdálena cca 200 m 

od místa zamýšleného podnikání, která je otevřená pouze v letní turistické sezóně a má 

omezený sortiment nabízených pohostinských sluţeb. Prostory Zámecké kavárny nejsou 

veliké, z velké části je posezení nezastřešené. Zahrádka se nachází v rušném prostředí, 

na ulici bezprostředně sousedí s parkovištěm. Svým sortimentem a prostory má 

Zámecká kavárna spíše charakter bistra.  

Částečným konkurentem pro naši kavárnu je výrobna cukrářských výrobků Kamahaj, 

která své výrobky prodává hlavně větším odběratelům, jako jsou cukrárny a kavárny 

v Moravskoslezském kraji. V Hradci má výrobna prostory, kde vyrábí zákusky, dorty, 

cukroví a domácí pečené koláče, ale také malou vzorkovou prodejnu, kde si koneční 

spotřebitelé můţou výrobky zakoupit. Otevírací doba ve všední dny je do 16h, v sobotu 

a neděli pouze do 11h.  

Další konkurenci by mohla představovat Zámecká restaurace vzdálená 200 m od místa 

zamýšleného podnikání, kterou vlastní podnikatel p. Lamich. Stejně jako ostatní své 

odkoupené podniky a majetky má v úmyslu také zámeckou restauraci zrenovovat. 

Restaurace Sonáta, která je součástí stejnojmenného hotelu, je vzdálena 50 m od místa 

zamýšleného podnikání. Další restaurace, které se nacházejí v Hradci, ale uţ ne 

v blízkosti místa zamýšleného podnikání, jsou Hotel Starý Ještěr, Na Staré Poště, P&G 

restaurace SPORT, Restaurace Salaš. Restaurace však mají odlišný charakter sluţeb, 

jiný sortiment, tzn., ţe jsou pro nás jen částečnou konkurencí.  

http://restaurace.net/hradec-nad-moravici/hotel-stary-jester/
http://restaurace.net/hradec-nad-moravici/na-stare-poste/
http://restaurace.net/hradec-nad-moravici/pg-restaurace-sport/
http://restaurace.net/hradec-nad-moravici/pg-restaurace-sport/
http://restaurace.net/hradec-nad-moravici/pg-restaurace-sport/
http://restaurace.net/hradec-nad-moravici/restaurace-salas/
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Příležitosti a hrozby 

Příležitosti: Umístění kavárny se nachází v rušné turistické části města, coţ je velkou 

příleţitostí pro to, aby se tam podnik otevřel. Zámek a jeho návštěvníci jsou výhodou 

proto, ţe návštěvníci zámku a zámeckého parku budou tvořit částečně potenciální 

zákazníky. V roční době, kdy bude zámek otevřen, by kavárna (majitel) měl vyuţít 

situace a snaţit se o dosaţení co největšího zisku, aby mohl finančně částečně pokrýt 

zimní měsíce, které budou z pohledu návštěvnosti a výnosnosti zisku slabší. 

Další příleţitostí je nízký počet konkurenčních kaváren, respektive pouze jedna kavárna 

v městě Hradec. Zámecká kavárna ještě k tomu ani nemá v podstatě charakter kavárny. 

Proto je pro majitele příleţitost, aby chybějící klasickou kavárnu ve městě otevřel.  

Hrozby: V zimních měsících je návštěvnost zámku minimální, obyvatelé města si o 

víkendu občas zajdou na procházku do zámeckého parku, ale větší příval návštěvníků 

zámku jako v hlavní sezóně nelze očekávat. Je riziko, ţe kavárna bude mít v zimních 

měsících problémy s dosahováním většího zisku, moţná bude dosahovat i ztrátu.  

2.2.4 Porterův model 

1) Riziko vstupu potenciálních konkurentů: 

V oboru, ve kterém chce majitel podnikat, je riziko vstupu potenciálních 

konkurentů moţné. Trh v okolí místa podnikání však není přesycen. V Hradci 

není klasická kavárna, je moţné předpovídat, ţe se někdo bude snaţit prosadit 

na tomto trhu. Zatím nemám ţádné informace o někom, kdo by chtěl zakládat 

podnik tohoto druhu. Také hodně záleţí na umístění. Naše prostory jsou blízko 

zámku a náměstí před zámkem, kde se soustřeďuje nejvíce návštěvníků města, 

ale i občanů Hradce při odpoledních vycházkách apod. Hradec je z hlediska 

konkurenceschopnosti rozsáhlý, pokud by konkurent zaloţil kavárnu na druhé 

straně města, konkurence by nebyla aţ tak ovlivňující. Konkurence by si musela 

pronajmout prostory nebo vybudovat vlastní prostory pro otevření. Také by 

záleţelo na době zahájení provozu kavárny potenciálního konkurenta. Pokud by 

to bylo za nějaký čas po otevření naší kavárny, lze předpokládat, ţe zákazníci by 

si jiţ navykli navštěvovat naši kavárnu a konkurent by neměl hladký start. 

Pokud by však otevřel provoz dříve, byla by to hrozba naopak pro nás. 
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2) Rivalita mezi stávajícími konkurenty: 

Konkurence je popsaná výše v oborovém prostředí. Zámecká kavárna zatím 

nemá přímého konkurenta, tím se stane aţ naše kavárna. To znamená, ţe 

Zámecká kavárna doposud nepotřebovala promyšlené strategie, jak být silnější 

jako konkurent a mít lepší postavení. Po zahájení provozu naší kavárny lze 

očekávat snahu o vylepšení dosavadních nabízených sluţeb Zámecké restaurace.  

Výrobna a cukrárna Kamahaj  nemá v Hradci nad Moravicí konkurenci. Jiné 

cukrárny a také výrobny se nacházejí v blízkém okolí Hradce a nedalekých 

městech. Například Cukrárna Jařabová, která má výrobnu a prodejnu 

v Kravařích, další prodejnu má v Opavě. Kamahaj sází na kvalitu výrobků.  

Restaurace, které vlastní pan Lamich (Zámecká restaurace, P&G restaurace 

SPORT), jsou typické příjemnou obsluhou a dobrou kuchyní. Majitel se snaţí o 

kvalitní podávané teplé pokrmy a příjemné prostředí. Ceny nejsou přemrštěné, 

naopak jsou adekvátní nabízeným sluţbám. Pan Lamich je podnikatelem ve více 

sférách, můţu říct, ţe v pohostinství se mu daří poráţet konkurenty v Hradci. 

Majitel restaurace Hotel Starý Ještěr, který nabízenými sluţbami zejména 

poledními menu, takové výsledky a ohlasy u místních zákazníků nemá. Hosté 

jeho restaurace nejsou příliš spokojení s kvalitou podávaného jídla, ani s cenami, 

které se poslední dobou zvyšují. Jedinou výhodou restaurace je umístění pod 

městským úřadem Hradce, takţe jádrem stálých zákazníků jsou úředníci z MÚ. 

3) Smluvní síla odběratelů: 

Cílovou skupinou odběratelů budou jednotliví spotřebitelé. Kavárna se nebude 

specializovat na prodej velkoodběratelům. To znamená, ţe kavárna nebude mít 

ţádného dominantního zákazníka, který by mohl ohrozit ţivotnost kavárny kvůli 

svému odchodu od odběratelské smlouvy. Kavárna si určuje cenu a podmínky 

sama, neočekává se větší odběr jednotlivými zákazníky, tím pádem ani 

vyjednávání nebo určování podmínek ze strany spotřebitelů.  

4) Smluvní síla dodavatelů: 

Pozice dodavatelů je pro ně velmi výhodná. Naše kavárna nemá zatím moţnost 

určovat si podmínky u dodavatele. Dodavatelé mají jasně dané podmínky a 

ceny. Většinou jsou dodavatelé cukrovinek i nápojů větší neţ samotní 

http://restaurace.net/hradec-nad-moravici/pg-restaurace-sport/
http://restaurace.net/hradec-nad-moravici/pg-restaurace-sport/
http://restaurace.net/hradec-nad-moravici/pg-restaurace-sport/
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odběratelé, takţe si podmínky určují právě dodavatelé. V případě velkých 

známých podniků (kaváren) se můţe stát i opak, ţe dodavatelé se budou snaţit 

domluvit na prodeji vlastního zboţí do známého podniku, tím pádem se známý a 

zavedený podnik můţe pokusit určit podmínky, za kterých začne od dodavatele 

odebírat zboţí. V budoucnu by dodavatelé neměli mít problém s prodejem 

nabízeného zboţí na tomto trhu. Pouze v případě, kdyby výrazně zvětšili 

vyráběné nebo nabízené mnoţství (na skladě) a zboţí by potom nešlo na odbyt. 

Nebo při nadměrném zvýšení prodejní ceny. Naše kavárna nebude mít 

monopolního dodavatele, dodavatelů s nápoji, cukrovinkami a podobným 

sortiment je v okolí Opavy a Hradce nad Moravicí více. 

5) Hrozba substitučních výrobků: 

Kavárna nabízí sluţby, které jsou snadno nahraditelné jinými subjekty. 

V momentální situaci má kdokoli moţnost zaloţit si kavárnu v Hradci a nahradit 

tím naši potenciální kavárnu. Bude mít výhodu při vzniku, protoţe dosud je 

v této oblasti trhu v Hradci mezera. Pokud se někdo rozhodne otevřít si kavárnu 

(nebo zrenovovat a rozšířit sortiment např. Zámecká kavárna), můţe si vybrat 

z více dodavatelů zboţí - nápojů, zákusků a cukrovinek, energie. Není 

vyloučeno, ţe si vybere přesně stejné dodavatele, které si vybrala naše kavárna. 

To znamená, ţe naše sluţby a výrobky jsou nahraditelné - substituční. Zaloţení 

kavárny není z hlediska administrativy aţ tak náročné, např. ve srovnání 

s vyřizováním při zakládání výrobního podniku s 50 zaměstnanci.  

Příležitosti a hrozby 

Příležitosti: Kvůli tomu, ţe Zámecká kavárna (bistro) nemá v Hradci konkurenci, 

předpokládám, ţe doposud nepotřebovala propracovanější strategie, jak porazit 

konkurenci a být lepší. Nemusí se aktivně snaţit. Proto je moţné, ţe nebude na zaloţení 

nové kavárny připravená, coţ je to pro nás dobrá příleţitost.  

Další příleţitostí je pro kavárnu vybudování dobrého jména a následná moţná smluvní 

síla odběratelů. To znamená, ţe si majitelé kavárny bude moci smlouvat podmínky od 

dodavatele, který sám nabídne, jestli by podnik nechtěl odebírat jeho zboţí. Lze to 

hlavně za předpokladu, ţe se kavárna stane uznávanou.  
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Hrozby: Hrozbou pro zaloţení naší kavárny je moţnost vstupu potenciálních 

konkurentů na trh, kteří by nám ztíţili start. Zatím je v Hradci pouze Zámecká kavárna 

(bistro). To můţe motivovat i další potenciální podnikatele k zaloţení podobného 

podniku, který by byl pro nás konkurencí.  

2.3 Průzkum trhu 

Město Hradec nad Moravicí jsem navštívila, abych poznala místo podnikání, prostředí, 

okolí, dodavatele, konkurenty a částečně také budoucí zákazníky. Majitel budoucí 

kavárny v Hradci bydlí, kavárna bude zřízena v přízemí jeho rodinného domu. O městě, 

ze kterého i pochází, má spoustu informací, které mi poskytl pro lepší analýzu trhu. 

Společně jsme prošli centrum, zámecký areál a blízké okolí Hradce. Také jsme 

navštívili některé podniky, abychom zjistili ceny, nabízené zboţí a sluţby a přístup 

obsluhy k zákazníkům. Zde jsou některé důleţité postřehy: Zámecká kavárna a 

restaurace byly v březnu ještě uzavřeny, prohlídky na zámku začínají aţ po zahájení 

sezóny, tj. 31.3.2012. V restauraci Sonáta personál zrovna uklízel po sobotní svatbě 

(naše návštěva proběhla v neděli) a příliš nám nevěnoval pozornost. Na oběd jsme šli do 

P&G restaurace SPORT, kterou vlastní pan Lamich. Obsluha byla příjemná a číšník 

nám vyprávěl o restauraci (změna kuchaře, plány do budoucna, informace o konkurenci 

atd). V restauraci SPORT vaří výborně, podávají zde i polední menu, ceny jsou 

přijatelné a prostředí je příjemné. Dále jsem navštívila výrobnu Kamahaj, abych si 

ověřila sortiment, moţnosti dodávek a prodejní ceny vybraných zákusků pro větší 

odběratele. Zároveň jsme si na ochutnávku koupili pár zákusků a koláčů. Musím 

potvrdit jejich dobrou kvalitu. Při návštěvě města Hradec nad Moravicí jsem zjistila 

potřebné informace k analýze trhu.  

2.4 Souhrn příležitostí a hrozeb 

Příležitosti: Příleţitostí pro kavárnu je růst počtu obyvatel v Hradci nad Moravicí, coţ 

zvětšuje moţnost většího počtu zákazníků v budoucnu. Přes zimní měsíce bude kavárna 

odkázána hlavně na obyvatele města Hradce.  

Pracovní síla se bude lehce shánět díky všeobecné nezaměstnanosti a přiměřeným 

nárokům na kvalifikaci zaměstnance.  

http://restaurace.net/hradec-nad-moravici/pg-restaurace-sport/
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Místo budoucího provozu kavárny se nachází na frekventovaném místě. Pro majitele je 

příleţitostí, aby si zde otevřel nový podnik. Jeho větší návštěvnost se dá očekávat v letní 

sezóně.  

V Hradci je pouze jedna konkurenční kavárna, není to však klasická kavárna, podnik je 

svým charakterem a sortimentem spíše bistro.  

V případě vytvoření dobrého a uznávaného jména podniku by majitelé kavárny časem 

mohli zkusit pozměnit ve svůj prospěch podmínky dodavatelů, v ještě lepším případě se 

nový dodavatel nabídne sám a přistoupí po vzájemné dohodě na přiměřené podmínky 

majitelů.   

Hrozby: Podle údajů z Českého statistického úřadu roste nezaměstnanost, 

v Moravskoslezském kraji je míra nezaměstnanosti větší. Nezaměstnaní lidé obvykle 

nemají mnoho finančních prostředků nazbyt, s růstem nezaměstnanosti budeme 

přicházet o potenciální zákazníky.  

Také kvůli stále větší nespokojenosti občanů s vládními ekonomickými úpravami a 

reformami a jejich dopadům na běţné spotřebitele, musí majitel počítat s tím, ţe se lidé 

budou snaţit více šetřit a omezí své výdaje.  

Zvyšující se míra inflace kvůli navýšení DPH způsobuje znehodnocování peněz, coţ je 

důvodem pro zavedení úsporného reţimu v rodinách.  

V zimních měsících je návštěvnost zámku minimální, v kavárně nebude tedy tak velký 

počet zákazníků jako v létě. Kavárna můţe mít problémy. 

Protoţe mezi potenciální konkurencí je pouze jedna kavárna, můţe mít stejný nápad 

v téţe době se zaloţením kavárny více podnikavých lidí. Znamenalo by to pro nás horší 

start a větší a silnější konkurenci.  

Po shrnutí a zváţení všech příleţitostí a hrozeb pro podnik lze usoudit, ţe by se majitelé 

do svého záměru otevřít kavárnu mohli pustit. Jistá rizika budou v podnikání vţdy.  
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Tabulka 3: Zjištěné příležitosti a hrozby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Příležitosti Hrozby 

Růst počtu obyvatel Rostoucí míra nezaměstnanosti 

Dostupnost pracovní síly Vysoké výdaje rodin kvůli reformám 

Turistická oblast Rostoucí míra inflace 

Slabá konkurence Moţnost vstupu konkurence 

Smluvní síla kavárny vzhledem 

k dodavatelům 

  

2.5 Odhad silných a slabých stránek podniku 

Silné stránky: Kavárna bude rodinným podnikem. Zakladatelé jsou druh a druţka, oba 

mají zájem o rozvoj a vybudování stabilní pozice na trhu. Jejich kaţdodenní přítomnost 

v podniku jim umoţní stálou kontrolu chodu a přehled o důleţitém dění kolem podniku.  

Díky návrhu místa podnikání v přízemí ve vlastním rodinném domě nebudou majitelé 

muset platit měsíční nájem za pronajaté prostory k podnikání. Před otevřením kavárny 

bude přízemí rodinného domu zrekonstruováno a přizpůsobeno provozu kavárny. 

Rekonstrukce bude větší počáteční výdaj, následně však ušetří majitelům značné 

finanční prostředky, které bude moţno pouţít jinak.  

Majitelé mohou v průběhu provozu pro sníţení nákladů měnit dodavatele nebo 

sortiment nabízených sluţeb podle poptávky zákazníků. Jiţ od otevření podniku si však 

chtějí získávat dobré jméno, proto budou volit dodavatele s kvalitními výrobky. Pokud 

bude podle poptávky zákazníků nízký zájem o některé zboţí, pozmění se sortiment tak, 

aby co nejvíce odpovídal poţadavkům zákazníků a naopak, v létě se například můţe 

rozšířit sortiment o nabízené zboţí, které by uvítali projíţdějící cyklisté a turisté.  

Oba majitelé mají dobré vztahy se svým okolím a lidmi všeobecně. Pan Weichsel 

v Hradci bydlí, s místními obyvateli nemá ţádné problémy, naopak s nimi vychází 

velmi dobře.    

Slabé stránky: Při zakládání kavárny nemá ani jeden z vlastníků mnoho zkušeností 

v oblasti provozu podniku tohoto druhu, čerpají především ze zjištěných informací a 

zkušeností druhých. Provoz bude zaloţen na podnikatelském záměru.   
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Kavárna nemá silné vazby s dodavateli, bude na trhu v Hradci nově zaloţená. Při 

eventuálních finančních problémech nemůţe tedy počítat s dodáním zboţí od 

dodavatele s pozdějším datem splatnosti. Dodavatelé nemají o nováčcích dostatek 

informací, neví, jestli jsou seriózní a závazek by později splatili.  

Na základě souhrnu příleţitostí a hrozeb a odhadu silných a slabých stránek podniku 

doporučuji zaloţit kavárnu s obezřetností na daná rizika.  

Tabulka 4: Odhadované silné a slabé stránky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Společný zájem majitelů Málo zkušeností v oboru 

Vlastní prostory k podnikání Nevybudované vztahy s dodavateli 

Snadné přizpůsobení poptávce 

 Kladný vztah k lidem 
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3 Vlastní návrhy řešení 

Vlastní návrhy řešení jsou nejdůleţitější částí bakalářské práce, kde student sám 

navrhne podle získaných informací, jak by daný problém řešil. 

3.1 Vymezení 

Kavárna Mateřídouška by měla být podle plánu zaloţena a otevřena k 2.1.2013 ve 

městě Hradec nad Moravicí. Bude se nacházet v blízkosti areálu známého secesního 

zámku a provozovna bude zřízena v prostorech domu, který vlastní budoucí majitel 

kavárny. Po analýze trhu bude zaloţení kavárny pravděpodobně přínosem pro majitele i 

pro obyvatele Hradce a turisty, kteří si rádi odpočinou a popovídají u dobré kávy 

v příjemném, čistém a útulném prostředí. Finanční plány jsou propracovány co 

nejpřesněji, aby odpovídaly skutečnosti a budoucímu stavu. Majitelé mají momentálně 

dostatek finančních prostředků na pokrytí zřizovacích a počátečních výdajů. Po výpočtu 

odhadovaného zisku se majitelům doporučuje kavárnu otevřít.  

3.2 Profesní a osobní údaje 

Jméno:  Ing. Petr Weichsel 

Věk:  52 let 

Vzdělání: VŠ technického směru (Ing.) 

Pracovní praxe:  7 let – konstruktér, projektant v ţelezárenském podniku 

(Vítkovické Ţelezárny) 

21 let – soukromé ţivnostenské podnikání - ţivnosti: provozování 

čerpací stanice s palivy a mazivy (koncesovaná); nákup a prodej - 

maloobchod, velkoobchod; konkrétně majitel maloobchodu – 

textil a galanterie  

Zkušenosti: Jednání s dodavateli a odběrateli, znalost fakturace, účetnictví, 

organizační schopnosti, četné zkušenosti s podnikem zaměřeným 

na sluţby zákazníkům 

Jazykové znalosti: Němčina slovem i písmem 

Dovednosti: Řidičský průkaz skupiny B, práce na PC 
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Jméno:   Táňa Mocharová 

Věk:   46 let 

Vzdělání:  SŠ ekonomického směru (maturita) 

Pracovní praxe:  8 let – referentka zásobování v investičním odboru velkého 

ocelářského podniku (bývalá Nová huť) 

16 let – obchodně-ekonomicko-administrativní pracovnice v 

soukromé společnosti poskytující sluţby v investiční výstavbě  

2 roky – ţivnostenské podnikání v ţivnostech: sluţby v oblasti 

administrativní správy a sluţby organizačně hospodářské povahy; 

poradenská a konzultační činnost; realitní činnost, správa a údrţba 

nemovitostí  

Zkušenosti: Obchodní činnosti - zajišťování dodávek a prací, jednání se 

zákazníky a dodavateli 

Základní ekonomické vědomosti z chodu s.r.o. a ţivnostenského 

podnikání, zajištění chodu firmy  

Jazykové znalosti:  Angličtina slovem i písmem, Ruština slovem 

Dovednosti:  Práce na PC 

Osobní předpoklady: Celoţivotní zájem o sladké, o spokojenost bliţních, kladný vztah 

k atmosféře kaváren a cukráren, bohaté osobní zkušenosti z 

návštěv těchto podniků. 

3.3 Popis podniku 

Forma podnikání:  Sdruţení fyzických osob - OSVČ (50/50) 

Účastníci sdruţení: Ing. Petr Weichsel 

   Táňa Mocharová   

Ţivnost:  Ohlašovací, řemeslná, hostinská činnost 

Odpovědný zást.: Ondřej Kelíšek 

Datum zahájení 

provozu:  2.1.2013 

Lokalita:  Hradec nad Moravicí 

Kolonie 14  

747 41 
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Velikost podniku:  90 m
2
 k provozu kavárny 

   Hlavní místnost (stoly k sezení, bar) 

   Kuchyň 

   Sklad  

   Toalety 

   25 m
2
 zahrádka na dvoře  

Org. struktura.: 2 majitelé 

   2 zaměstnanci 

Průprava majitelů: Ing. Petr Weichsel – cca 21 let je ţivnostníkem. Má zkušenosti s 

vlastním obchodem v oboru textil a galanterie. 

Táňa Mocharová – 16 let obchodně-ekonomicko-administrativní 

pracovnice v soukromé společnosti poskytující sluţby v investiční 

výstavbě, 2 roky ţivnostenské podnikání v ţivnostech: sluţby v 

oblasti administrativní správy a sluţby organizačně hospodářské 

povahy 

Strategický cíl a vize: Cílem podnikatelského plánu je otevřít novou kavárnu, která bude 

v budoucnu prosperovat a dosahovat zisku, následně dlouhodobě 

maximalizovat zisk. Spokojenost zákazníků, budování okruhů 

stálých a spolehlivých zákazníků a dodavatelů patří mezi největší 

cíle. 

3.4 Popis služby 

Kavárna Mateřídouška bude nabízet pohostinské sluţby. V nabídce pro hosty budou: 

nealkoholické studené nápoje odkupované od velkododavatele nápojů Vrtal s.r.o. - 

sladké/nesladké, perlivé/neperlivé, PET lahev/sklo, nealkoholické teplé nápoje - různé 

druhy kávy připravované ve speciálním kávovaru, pravá turecká káva připravovaná 

v dţezvě, několik druhů kvalitních sáčkových čajů, alkoholické nápoje – víno ze 

Zámeckého vinařství Bzenec, lahvové pivo (alko/nealko), pochutiny – brambůrky, 

arašídy, mandle, bonbóny, čokolády, tyčinky, lízátka atd., zákusky – různé druhy 

zákusků nakupované od místního výrobce Kamahaj. V letních měsících budou 

v nabídce zahrnuty mražené výrobky – nanuky, zmrzlina a zmrzlinové poháry, 

celoročně budou v kavárně nabízeny teplé palačinky s ovocem, v létě i se zmrzlinou.  
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Sluţby budou nabízeny v přestavěném rodinném domě, kde budou prostory upraveny 

podle plánu k potřebám kavárny. Uvnitř bude k dispozici posezení pro 21 zákazníků (3 

menší stoly a dva větší stoly s rohovými lavicemi). Na letní zahrádce bude 12 míst 

k sezení se 3 menšími stoly a dalších 8 u zahradního stolu s lavicemi. Dům se nachází 

300 m od zámku v Hradci nad Moravicí. Místo kavárny bude viditelně označeno.  

Sluţba není určena výhradně pro specifickou skupinu zákazníků. Přesto se však počítá 

s návštěvností jak místních občanů, tak i turistů. Prostředí uvnitř i venku bude 

nekuřácké. 

3.5 Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů 

Tabulka 5: Zřizovací výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) 

Potřebné vstupy Cena s DPH 

Barový pult SIFA Stilus 1 190,00 Kč 

Kávovar LA-CIMBALI M29 BASIC C2 145 656,00 Kč 

Lednice BEKO WSA 24000 6 471,00 Kč 

Mrazící truhla CANDY CCFA 210  5 658,00 Kč 

Kavárenské stoly Bistro 4 20 258,00 Kč 

Kavárenské stoly venkovní Bistro 3 7 620,00 Kč 

Rohová lavice DIVAN 874 46 668,00 Kč 

Ţidle Ivonne 17 820,00 Kč 

Ţidle venkovní  26 868,00 Kč 

Zahradní stůl s lavicí 3 500,00 Kč 

Doplňky - osvětlení, záclony, závěsy, 

odp. koše, reklama atd. 
12 600,00 Kč 

Nádobí - příbory, sklenice, hrnky, šálky, 

podšálky, talíře - sving.cz 
17 000,00 Kč 

Odhady přestavby (materiál + práce) 90 000,00 Kč 

Potřebné vstupy celkem 401 309,00 Kč 

 

Pro zajištění potřebného materiálu a dlouhodobého hmotného majetku nezbytného pro 

provoz kavárny jsou vybraní následující dodavatelé: Barový pult a kávovar bude 

pořízen od firmy SIGROUP s.r.o., lednice a mraznička od dodavatele Hoopla.cz, stoly 

(venkovní i vnitřní), ţidle (venkovní i vnitřní) a rohový box budou pořízeny od 

dodavatele Ateliér Dako, zahradní lavice se stolem od firmy Naterasu.cz, doplňky 

budou nakoupeny v IKEI a nádobí v obchodě specializovaném na restaurace a kavárny 

Sving. Ceny jsou zjištěné k datu 3.4.2012, mohou se v čase měnit. Jsou pouze 
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orientační. Pokud se majitelé rozhodnou například nechat vyrobit barový pult či nábytek 

na míru, lze také očekávat jiné ceny. Potřebné vstupní výdaje jsou odhadnuty zhruba na 

401 309 Kč.  

Pro celoroční zásobování zákusky byl vybrán místní podnik Kamahaj, který v Hradci 

cukrářské výrobky vyrábí. V kapitole Marketingový mix je produkt rozepsán podrobně. 

Pro zásobování nápojů a hygienických potřeb byl vybrán dodavatel Vrtal s.r.o. 

z nedalekého města Opava (8 km od Hradce). Energie byly doposud dodávány od 

společností ČEZ distribuce a.s., Opava Severomoravská plynárenská a.s., Opava 

Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., Opava, AQUALIA. Při plánování otevření 

kavárny se nebudou dodavatelé energie měnit.  

Před rozhodnutím o budoucím dodavateli se provedl průzkum trhu. Při výběru 

dodavatelů rozhodoval zejména poměr kvality zboţí a sluţeb a jejich ceny, dále také 

vzdálenost dodavatelů a další faktory.  

3.6 Marketingový mix 

Marketingový mix většinou popisuje 4 prvky, těmi jsou produkt, cena, místo a 

propagace. V případě sluţeb se přidává ještě personál.  

3.6.1 Produkt 

Kavárna bude nabízet svým zákazníkům klasický sortiment obvyklý v podnicích tohoto 

druhu. Jsou to kávy, studené i teplé nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje – pivo, 

víno, pochutiny, zákusky. Toto zboţí je na trhu snadno dostupné v dostatečně širokém 

sortimentu.  

Tabulka 6: Seznam nabízeného sortimentu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nealkoholické nápoje 

Točená kofola 0,3 

Rajec - perlivý, jemně perlivý, neperlivý 0,33 

Mattoni - jemně perlivá, neperlivá 0,33 

Coca-cola, Coca-cola LIGHT 0,33 

Pepsi 0,25 

Fanta 0,33 

Sprite 0,33 

7 Up 0,25 
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Cappy - jablko, multivitamín, pomeranč, meruňka, jahoda, 

hruška, černý rybíz, ananas 0,2 

Dţus rozlévaný - pomeranč, banán 0,2 

Nestea - broskev, citron, zelený čaj 0,2 

Semtex 0,5 

  

Nealkoholické nápoje PET lahve 

Dobrá voda - perlivá, jemně perlivá, neperlivá 0,5 

Dobrá voda - jemně perlivá, neperlivá 1,5 

Magnesia - perlivá, jemně perlivá, neperlivá 1,5 

Mattoni - citron, bílé hrozny, pomeranč, grep 0,5 

Mattoni - granát. jablko, bílé hrozny, broskev, citron 1,5 

  

Alkoholické pivo lahvové 

Kozel 10° 0,5 

Kozel 11° 0,5 

Budvar 12° 0,3 

  

Nealkoholické pivo lahvové 

Radegast 0,5 

  

Víno - Zámecké vinařství Bzenec 

Muller 0,2 

Chardonnay 0,2 

Frankovka 0,2 

Modrý portugal 0,2 

Veltlínské zelené 0,2 

  

Čaj  

Teekanne - ovocný, zelený citron 

Dilmah - borůvka, heřmánek, jahoda, limetka, zelený 

  

Káva 

Espresso - malé espresso, smetana 

Espresso ristretto - silný extrakt, smetana 

Espresso doppio - dvojjité espresso, smetana 

Espresso macchiato - malé espresso s kapkou mléčné pěny 

Cappuccino 

Cafe latte 

Turecká káva - smetana 

Vídeňská káva - velké espresso se šlehačkou 
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Alţírská káva - espresso s vaječným krémem a šlehačkou 

Irská káva - espresso s irskou whisky a šlehačkou  

Ledová káva - káva prokládaná vanilkovou zmrzlinou se 

šlehačkou 

Frappé - káva vyšlehaná s mlékem a ledem 

Pravá turecká káva - připravovaná pravým tureckým způsobem, 

slazená z dţezvy 

  

Pochutiny 

Arašídy 

Bohemia Chips -slanina, paprika, sůl 

Mandle 

Pistácie 

Tyčinky solené 

Čokoláda Milka 

Lízátka - jahoda, meloun, višeň 

  

Zákusky 

Čokoládový řez 

Dezert měsíc 

Florida 

Harlekýn 

Kamahaj řez 

Špička 

Malinová kostka 

Opavan 

Ořechový dort 

Ovocné ţelé 

Paříţská kostka 

Šlehačková roláda 

Tyčinka čokoládová 

Větrník 

 

3.6.2 Cena 

Ceny jsou tvořeny na základě nákupních cen od dodavatelů a porovnání cen jiných 

kaváren. Kavárna Mateřídouška se nachází v menším městě, proto ceny nemohou být 

vysoké. Průměrné ceny však neznamenají niţší kvalitu sluţeb a zboţí, jak můţe 

v budoucnu kaţdý sám poznat na vlastní kůţi.  
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Tabulka 7: Ceny nabízeného sortimentu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nealkoholické nápoje Cena Nákup 

Točená kofola 0,3 15,00 Kč 880 Kč/50 l 

Rajec - perlivý, jemně perlivý, neperlivý 0,33 18,00 Kč 5,39 Kč 

Mattoni - jemně perlivá, neperlivá 0,33 18,00 Kč 5,19 Kč 

Coca-cola, Coca-cola LIGHT 0,33 26,00 Kč 14,51 Kč 

Pepsi 0,25 26,00 Kč 14,41 Kč 

Fanta 0,33 26,00 Kč 14,51 Kč 

Sprite 0,33 26,00 Kč 14,51 Kč 

7 Up 0,25 26,00 Kč 14,41 Kč 

Cappy - jablko, multivitamín, pomeranč, meruňka, jahoda, 

hruška, černý rybíz, ananas 0,2 
26,00 Kč 14,51 Kč 

Dţus rozlévaný - pomeranč, banán 0,2 12,00 Kč 24,67 Kč 

Nestea - broskev, citron, zelený čaj 0,2 26,00 Kč 13,91 Kč 

Semtex 0,5 35,00 Kč 23,31 Kč 

      

Nealkoholické nápoje PET lahve Cena Nákup 

Dobrá voda - perlivá, jemně perlivá, neperlivá 0,5 15,00 Kč 7,32 Kč 

Dobrá voda - jemně perlivá, neperlivá 1,5 21,00 Kč 10,16 Kč 

Magnesia - perlivá, jemně perlivá, neperlivá 1,5 23,00 Kč 12,95 Kč 

Mattoni - citron, bílé hrozny, pomeranč, grep 0,5 17,00 Kč 11,09 Kč 

Mattoni - granát. jablko, bílé hrozny, broskev, citron 1,5 25,00 Kč 16,20 Kč 

      

Alkoholické pivo lahvové Cena Nákup 

Kozel 10° 0,5 18,00 Kč 10,19 Kč 

Kozel 11° 0,5 21,00 Kč 11,90 Kč 

Budvar 12° 0,3 28,00 Kč 17,50 Kč 

      

Nealkoholické pivo lahvové Cena Nákup 

Radegast 0,5 24,00 Kč 13,60 Kč 

      

Víno - Zámecké vinařství Bzenec Cena Nákup 

Muller 0,2 20,00 Kč 48,00 Kč 

Chardonnay 0,2 25,00 Kč 69,00 Kč 

Frankovka 0,2 25,00 Kč 69,00 Kč 

Modrý portugal 0,2 25,00 Kč 72,00 Kč 

Veltlínské zelené 0,2 25,00 Kč 68,00 Kč 

    /0,75 l 

Čaj  Cena Nákup 
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Teekanne - ovocný, zelený citron 17,00 Kč 56,89 Kč 

Dilmah - borůvka, heřmánek, jahoda, limetka, zelený 22,00 Kč 78,76 Kč 

    /20 ks 

Káva Cena Nákup 

Espresso - malé espresso, smetana 31,00 Kč 196,91 Kč 

Espresso ristretto - silný extrakt, smetana 33,00 Kč /1000g 

Espresso doppio - dvojjité espresso, smetana 
44,00 Kč 

 Douwe 

Egberts 

Espresso macchiato - malé espresso s kapkou mléčné pěny 31,00 Kč   

Cappuccino 35,00 Kč   

Cafe latte 35,00 Kč   

Turecká káva - smetana 28,00 Kč   

Vídeňská káva - velké espresso se šlehačkou 33,00 Kč   

Alţírská káva - espresso s vaječným krémem a šlehačkou 35,00 Kč   

Irská káva - espresso s irskou whisky a šlehačkou  47,00 Kč   

Ledová káva - káva prokládaná vanilkovou zmrzlinou se 

šlehačkou 
41,00 Kč   

Frappé - káva vyšlehaná s mlékem a ledem 35,00 Kč   

Pravá turecká káva - připravovaná pravým tureckým způsobem z 

dţezvy, slazená  
45,00 Kč   

      

Pochutiny Cena  Nákup 

Arašídy 20,00 Kč 14,51 Kč 

Bohemia Chips -slanina, paprika, sůl 25,00 Kč 18,34 Kč 

Mandle 25,00 Kč 17,62 Kč 

Pistácie 25,00 Kč 16,79 Kč 

Tyčinky solené 17,00 Kč 11,92 Kč 

Čokoláda Milka 28,00 Kč 23,94 Kč 

Lízátka - jahoda, meloun, višeň 5,00 Kč 2,38 Kč 

      

Zákusky Cena Nákup 

Čokoládový řez 16,00 Kč 13,68 Kč 

Dezert měsíc 14,00 Kč 11,40 Kč 

Florida 18,00 Kč 15,96 Kč 

Harlekýn 13,00 Kč 10,26 Kč 

Kamahaj řez 16,00 Kč 13,68 Kč 

Špička 15,00 Kč 12,54 Kč 

Malinová kostka 24,00 Kč 22,80 Kč 

Opavan 24,00 Kč 22,80 Kč 

Ořechový dort 21,00 Kč 19,38 Kč 

Ovocné ţelé 19,00 Kč 17,10 Kč 
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Paříţská kostka 23,00 Kč 21,66 Kč 

Šlehačková roláda 19,00 Kč 17,10 Kč 

Tyčinka čokoládová 15,00 Kč 12,54 Kč 

Větrník 19,00 Kč 15,96 Kč 

 

3.6.3 Místo 

Umístění 

Kavárna bude zaloţena v malém městě Hradec nad Moravicí vzdáleném 8 km od Opavy 

a cca 30 km od Ostravy mezi Opavskou níţinou a Nízkým Jeseníkem. Město tvoří osm 

městských částí: Hradec-Podolí, Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Filipovice, 

Jakubčovice, Kajlovec a Ţimrovice. Zde na ploše 44 km
2
 ţije celkem 5 503 obyvatel. 

Hradec se nachází v údolí řeky Moravice, které je jedno z nejkrásnějších v České 

republice. Údolí a město jsou obklopeny kopci, které tvoří malebná zákoutí a vyzývají 

ke krásným výletům a procházkám.  

Příroda a okolí jsou vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku a rybaření. Na řece 

Moravici jezdí vodáci, v létě na řece probíhají vodácké závody, dokonce i mezinárodní. 

Dříve se zde hodně pořádaly dětské stanové tábory, právě pro malebnost přírody. Na 

okraji města se nachází rekreační oblast a chatové kolonie. V samotném Hradci je 

kulturní dům, který se má v brzké době rekonstruovat, městská galerie a muzeum, 

kostel, divadelní a koncertní sál, knihovna pověřená regionální funkcí, informační 

centrum, kino, tenisové kurty, sportovní hřiště, koupaliště, parkur pro koně a spousta 

dalších kulturních a jiných nezbytných zařízení občanské vybavenosti (obchodní síť, 

zdravotnická střediska, školy, školky). Pravidelně se ve městě pořádají hasičské akce, 

slavnosti s lidovými zvyky, poutě a jarmarky.  

Centrum města není příliš velké, ale tento nedostatek vynahrazuje zámek s velkým 

starobylým parkem, který přechází do okolních kopců. Zámek s parkem jsou vzdáleny 

nedaleko centra města. Náměstí před zámkem je vlastně druhým centrem města a  

hlavně v létě zde na prohlídky jezdí hodně turistů.. V zámku pobýval nějakou dobu 

hudební skladatel Ferenz List a Ludwig van Beethoven, na jehoţ počest se zde 

kaţdoročně v červnu koná známý mezinárodní hudební festival Beethovenův Hradec. 

Na nádvoří zámku bývají od jara do podzimu četné kulturní akce (Otevírání jara 
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a turistické sezóny, Hradecká pouť), koncerty váţné i populární hudby, výstavy atd. Na 

zámku se často konají také svatby. 

Památky a zajímavosti, které jsou v Hradci a okolí: Zámek Hradec nad Moravicí, kostel 

svatého Petra a Pavla na Městečku, Bezručova vyhlídka, kaplička v Pivovarské ulici, 

Weisshuhnova papírna, městské opevnění, tzv. Slezská kalvárie - kříţová cesta na kopci 

Kalvárie, kostel svatého Jakuba na hřbitově, dělostřelecké opevnění tzv. Šance na 

kopcích Hanuše a Kalvárie – poutní místo, kaple svatého Jana Nepomuckého na Podolí, 

rozhledna v Jakubčovicích. (7) 

Prostory 

Kavárna bude provozována ve vlastních prostorech. Rodinný dům majitele se nachází 

300 m od zámku v ulici Kolonie. Dům má novou střechu, dále potřebuje úpravy a 

přizpůsobení poţadavkům kavárny. Přestavba bude zahrnovat: zřízení sociálního 

zařízení pro zákazníky (pánské, dámské toalety), bezbariérový přístup, úprava kuchyně 

a skladu včetně rozvodů vody a odpadu, vybourání části příčky, vymalování vnitřních 

prostorů, vybavení interiéru nábytkem, svítidly a dekorativními předměty. Pro letní 

provoz je potřeba částečná úprava zahrady (vysazení keřů, zpevnění plochy pro 

„zahrádku“). Majitelé budou bydlet v prvním patře. V přízemí v prostorech kavárny 

budou tři menší stoly a dva větší stoly, které dohromady vytvoří 21 míst k posezení. Na 

zahrádce bude 20 míst k sezení. 

3.6.4 Propagace 

S propagací vznikající kavárny začnou majitelé min. 2 měsíce před začátkem podnikání. 

Kavárna se otevře 2.1.2013. Způsob upozornění na novou kavárnu bude například 

pomocí inzerce v místním měsíčníku Hradecké noviny, které vydává obecní úřad. Zde 

se vyuţije ¼ stránky k inzerci. Další tištěná reklama bude v informačním centru města 

Hradce. Majitelé také vytisknout letáky, které rozdělí na místa určená pro letáky 

(obchod, kulturní dům atd.). Z vlastní zkušenosti vím, ţe je tento způsob reklamy 

účinný. Těsně před otevřením kavárny se vyvěsí reklamní vývěsní štít na domě 

s názvem kavárny. Štít (cedule) bude objednán přes reklamní agenturu, která na 

zakázku vyhotoví také vizitky a venkovní ceduli s šipkou, která se po dohodě s obecním 

úřadem umístí na roh náměstí před zámkem. Při vzniku kavárny se budou vytvářet 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1mek_Hradec_nad_Moravic%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Hradec_nad_Moravic%C3%AD)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Hradec_nad_Moravic%C3%AD)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezru%C4%8Dova_vyhl%C3%ADdka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slezsk%C3%A1_kalv%C3%A1rie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalv%C3%A1rie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_(Hradec_nad_Moravic%C3%AD)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalv%C3%A1rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_(Hradec_nad_Moravic%C3%AD)
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internetové stránky blízkým kamarádem majitelů. Všechny odhadnuté výdaje na 

reklamu jsou zahrnuty v celkových výdajích.  

3.6.5 Personál 

Podnik je malý (mikropodnik), bude mít celkem čtyři pracovníky. Dva pracovníci 

budou sami účastníci sdruţení (majitelé), kteří se budou starat o chod kavárny, 

objednávky, zásobování, administrativu, úklid a také budou obsluhovat hosty a dohlíţet 

na správný chod. Další dva pracovníky zaměstnají jako obsluhu. Při jedné směně bude 

obsluhovat jeden majitel a jeden zaměstnanec.  

Organizační struktura 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Organizační struktura (Zdroj: vlastní zpracování) 

Majitelé mají stejné pravomoci. Budou o všem rozhodovat společně a nést za vše 

zodpovědnost. Pod nimi budou dva zaměstnanci, kteří budou obsluhovat hosty. 

Daňovou evidenci bude podle smlouvy evidovat Táňa Mocharová. 

Požadavky na zaměstnance 

Pozice číšník/číšnice: 

I. Praxe v oboru číšník/servírka nebo pohostinská činnost 

II. Příjemné vystupování 

III. Vyučení není podmínkou, je výhodou 

Pracovní doba zaměstnance 

Pracovní doba bude záleţet na ročním období. V zimní sezóně, která bude trvat od 

začátku října do konce března (podle předpokládané návštěvnosti a otevření zámku), 

bude pracovní doba kratší neţ v sezóně letní, která bude trvat od dubna do konce září. 

Zaměstnanec odpracuje v zimní sezóně 124 h / měsíc a v letní sezóně 166 h / měsíc. 

Majitel –  

provoz, obsluha 

 

Majitelka –  

provoz, obsluha 

Zaměstnanec – 

obsluha 

Zaměstnanec – 

obsluha 
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Střídání zaměstnanců bude podle krátkého a dlouhého týdne. V krátkém týdnu budou 

pracovní dny pondělí, čtvrtek a pátek, zbývající dny volno. V dlouhém týdnu budou 

pracovní dny úterý, středa, sobota a neděle, zbývající dny volno. Po domluvě s majiteli 

bude moţnost prohození směn.  

Tabulka 8: Pracovní doba zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Prac.doba Počet hodin 

Zima: 

  ne-čt 11-19 h 8 h 

pá-so 11-21 h 10 h  

Léto: 

  ne-čt 9-20 h 11 h  

pá-so 9-22 h 13 h 

 

Mzda zaměstnance 

Průměrná čistá měsíční mzda zaměstnance bude 10 875 Kč. V zimní sezóně bude 

zaměstnanec pracovat méně hodin (čistá mzda = 9 300 Kč / měsíc), v letní sezóně bude 

pracovat více hodin (čistá mzda = 12 450 Kč / měsíc). Čistá hodinová mzda bude 75 Kč 

/ hodinu. Protoţe je počet měsíců v sezónách stejný, stačí sečíst čisté mzdy a vydělit 

dvěma. Pro další výpočty se pouţije průměrná mzda.  

Tabulka 9: Výpočet mzdy zaměstnance (Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzda Částka / měsíc 

Hrubá měsíční mzda 12 793,00 Kč 

SP a ZP hrazené zaměstnancem 1 918,00 Kč 

Čistá měsíční mzda 10 875,00 Kč 

Superhrubá mzda 17 200,00 Kč 

Záloha na daň (15%) 2 580,00 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070,00 Kč 

Výsledná záloha na daň 510,00 Kč 

Mzdové náklady zaměstnavatele 17 144,00 Kč 

 

Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem činí 11% z hrubé mzdy. Sociální a 

zdravotní pojištění za zaměstnance hrazené zaměstnavatelem činí 34% po přičtení 

k hrubé mzdě, částka se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru pro další výpočty. Základem 

pro zálohu na daň je superhrubá mzda, ze které se vypočítá 15%. Od této zálohy se ještě 
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odečtou odečitatelné poloţky, které jsou v tomto případě pouze slevy na poplatníka 

(zaměstnanci nejsou dosud vybráni, pokud budou mít děti nebo nárok na jiné 

odečitatelné poloţky, sníţí se výsledná záloha na daň).  

3.7 Opatření před začátkem podnikání 

Neţ podnikatelé začnou podnikat, je potřeba zařídit nezbytné legislativní náleţitosti.  

1) Ţivnostenský list – oba budoucí majitelé vlastní ţivnostenský list, pouze je 

potřeba povolení k podnikání rozšířit o oprávnění pro hostinskou činnost.  

2) Přihlášení sociálního a zdravotního pojištění – přihlášení se vyřizuje na 

finančním úřadě.  Majitelé jsou uţ několik let OSVČ a samoplátci pojištění. 

3) Podepsání smlouvy o sdruţení fyzických osob a určení podmínek a podílu 

4) Splnění hygienických předpisů – je potřeba zajít na hygienickou stanici v místě 

bydliště, kde hygienici sdělí poţadavky na vybavení a provoz kavárny ze svého 

hlediska a poté prostory zkontrolují. 

5) Hasičské povolení – hasičská kontrola je nutná, kavárna musí splňovat 

podmínky a dodrţovat protipoţární opatření. 

6) Odpovědný zástupce – protoţe ani jeden z majitelů není vyučen nebo 

vystudován v oboru pohostinství, musí se dohodnout s odpovědným zástupcem, 

který splňuje kvalifikační předpoklady a který bude dohlíţet a zodpovídat za 

provoz kavárny. Moţným odpovědným zástupcem je pan Ondřej Kelíšek, 

vlastník Motorestu Rasová, vyučen v oboru pohostinství.  

3.8 Finanční plán 

Sdruţení fyzických osob musí vést daňovou evidenci nebo účetnictví. Protoţe podnik 

předpokládá splnění podmínek pro nevedení povinného účetnictví, bude vést daňovou 

evidenci, ze které následně přiznají společníci daň z příjmu. Evidenci bude vést po 

dohodě majitelka. Evidence bude vedena v programu Excel, bude rozdělena na příjmy a 

výdaje vstupující do přiznání daně z příjmu a na příjmy a výdaje nevstupující do 

daňového přiznání. Dále bude v evidenci přehled majetku a závazků, v majetku bude 

pouze budova, kávovar a rohová lavice, které se daňově odpisují. Závazky mohou mít 

majitelé ze sociálního a zdravotního pojištění, závazky vůči dodavatelům, závazky vůči 

státu, závazky vůči zaměstnancům.  
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3.8.1 Předpokládané příjmy 

1. rok – reálná verze 

Příjmy plynou pro podnik pouze z trţeb. Podnik nevlastní ţádný finanční majetek, který 

by mohl vynášet výnos. 

Počet zákazníků 

Tabulka 10: Počet zákazníků (Zdroj: vlastní zpracování) 

Sezóna Zák. / den 
Zák. / 

měsíc 

Zima:     

po-pá 44 220/880 

so-ne 99 198/792 

Celkem   1672 

Léto:     

po-pá 113 565/2260 

so-ne 165 330/1320 

Celkem   3580 

 

Trţby jsou vypočteny z odhadovaného počtu zákazníků v průběhu dne (posezení nebo 

pultový nákup). V dopoledních hodinách bude počet zákazníků menší neţ 

v odpoledních hodinách. Předpokládaná návštěvnost o víkendu bude větší neţ přes 

týden. V letní sezóně, která bude trvat od začátku dubna do konce září, bude 

návštěvnost během měsíce více neţ dvojnásobně větší neţ v zimní sezóně, která bude 

pro kavárnu v období začátku října aţ konce března.  

Tržby 

Tabulka 11: Tržby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Období Tržba / den 

Tržba / 

týden Tržba / měsíc Tržba / rok 

Zima:         

po-pá 3 520,00 Kč 17 600,00 Kč     

so-ne 7 920,00 Kč 15 840,00 Kč     

Celkem   33 440,00 Kč 133 760,00 Kč   

Léto:         

po-pá 9 040,00 Kč 45 200,00 Kč     

so-ne 13 200,00 Kč 26 400,00 Kč     

Celkem 22 240,00 Kč 71 600,00 Kč 286 400,00 Kč 2 520 960,00 Kč 
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Na základě odpovědí 31 dotázaných lidí se určila průměrná trţba za jednoho zákazníka, 

která činí 80 Kč. Trţba je vypočítána součinem počtu zákazníků a průměrné trţby za 

zákazníka. Přes týden je trţba menší neţ o víkendu. V letních měsících je trţba 

dvojnásobně větší neţ v zimních měsících. Je to kvůli turistice. Přesto se neodhaduje 

záporný výsledek ani v zimních měsících. Očekává se dostačující návštěvnost k tomu, 

aby kavárna byla schopna fungovat. Část zisku z letních měsíců je moţno převést na 

krytí nákladů v nejslabších měsících. Zbylou část si rozdělí společníci sdruţení podle 

smlouvy. 

Vývoj tržeb během jednotlivých let (1. rok – reálná, optimistická, negativní verze) 

Tabulka 12: Vývoj tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Období 1. rok - R 1. rok - O 1. rok -N 2. rok 3. rok 

T / měs. Z 133 760 Kč 186 500 Kč 91 115 Kč 141 850 Kč 176 800 Kč 

T / měs. L 286 400 Kč 408 640 Kč 102 800 Kč 295 000 Kč 312 700 Kč 

T / rok 2 520 960 Kč 3 570 840 Kč 1 163 490 Kč 2 621 100 Kč 2 937 000 Kč 

 

V prvním roce jsou vypracovány 3 verze trţeb. Propočty reálné verze jsou podrobně 

znázorněny. U optimistické verze se předpokládá, ţe bude mnohem větší návštěvnost 

zákazníků. Útrata za jednoho zákazníka zůstane stále 80 Kč, je to průměrná částka, 

kterou by v kavárně utratili dotázání lidé. Díky větší návštěvnosti by vzrostly trţby. U 

negativní verze je to přesně naopak. Následující roky jsou odhadnuty podle reálné verze 

v prvním roce podnikání.  

3.8.2 Odhadované výdaje 

1. rok – reálná verze 

Tabulka 13: Celkové výdaje v 1. roce reálné verze (Zdroj: vlastní zpracování) 

Zřizovací výdaje 
 

Cena s DPH 

Barový pult SIFA Stilus   1 190,00 Kč 

Kávovar LA-CIMBALI M29 BASIC C2   145 656,00 Kč 

Lednice BEKO WSA 24000   6 471,00 Kč 

Mrazící truhla CANDY CCFA 210    5 658,00 Kč 

Kavárenské stoly Bistro 4   20 258,00 Kč 

Kavárenské stoly venkovní Bistro 3   7 620,00 Kč 

Rohová lavice DIVAN 874   46 668,00 Kč 

Ţidle Ivonne   17 820,00 Kč 
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Ţidle venkovní    26 868,00 Kč 

Zahradní stůl s lavicí   3 500,00 Kč 

Doplňky - osvětlení, záclony, závěsy, 

odp. koše, reklama atd.   
12 600,00 Kč 

Nádobí - příbory, sklenice, hrnky, šálky, 

podšálky, talíře - sving.cz   
17 000,00 Kč 

Odhady přestavby (materiál + práce)   90 000,00 Kč 

Celkem   401 309,00 Kč 

Nákup zboží Částka / měsíc Částka / rok 

Nákup zboţí 105 040,00 Kč 1 260 480,00 Kč 

Energie Záloha / měsíc Záloha / rok 

Voda 1 400,00 Kč 16 800,00 Kč 

Elektřina  1 500,00 Kč 18 000,00 Kč 

Plyn 1 900,00 Kč 22 800,00 Kč 

Celkem 4 800,00 Kč 57 600,00 Kč 

Mzdové náklady Náklady / měsíc Náklady / rok 

Zaměstnanec 17 144,00 Kč 188 584,00 Kč 

Zaměstnanec 17 144,00 Kč 188 584,00 Kč 

Celkem 34 288,00 Kč 377 168,00 Kč 

Daň 

 

Sazba / rok 

Silniční daň 

 

2 400,00 Kč 

Daň z pozemku 

 

125,00 Kč 

Daň ze stavby 

 

527,00 Kč 

Celkem 

 

3 052,00 Kč 

Ostatní výdaje Částka / měsíc Částka / rok 

Benzin 3 000,00 Kč 36 000,00 Kč 

Telefony 2 000,00 Kč 24 000,00 Kč 

Údrţba 4 000,00 Kč 48 000,00 Kč 

Reklama 3 800,00 Kč 45 600,00 Kč 

Celkem 12 800,00 Kč 153 600,00 Kč 

Celkem 

 

2 253 209,00 Kč 

 

Potřebné vstupy 

Finanční prostředky, za které majitelé nakoupí potřebné vybavení do kavárny, mají 

z vlastních úspor. Zřizovací výdaje se řadí do výdajů daňově uznatelných při výpočtu 

daně z příjmů. Při rozdělení zisku se však nepočítají, protoţe byly pouţity prostředky 

majitelů.  
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Výkonová spotřeba 

V 1. roce podnikání jsou odhadované trţby 2 520 960 Kč. Výdaje za prodané zboţí jsou 

průměrně 50% z prodejní ceny. Marţe na prodané zboţí je tedy 100%, jak u tohoto typu 

podnikání bývá obvyklé. Záleţí na druhu zboţí. U nealka nápojů je marţe 100%, u káv 

300%, kdeţto u alkoholických nápojů a zákusků je marţe pouze zhruba 30%. Odhadem 

v průměru vyjde marţe z prodaného zboţí na 100%, coţ činí 1 260 480 Kč z trţby. 

Energie 

V domě je zavedena elektřina, voda i plyn. Odpočtový vodoměr, plynoměr a elektroměr 

budou oddělovat přízemí, kde bude kavárna a na 1. patro, kde budou bydlet majitelé. To 

znamená, ţe spotřeba energií jednoho odběrného místa se bude vykazovat zvlášť pro 

obytný dům a zvlášť pro podnikatelské účely.  Voda bude v přízemí pouţívána hlavně 

na mytí nádobí, WC a úklid. Do domu je zavedena pouze studená voda. Pro potřebu 

kavárny bude ohřívána plynovým průtokovým 80 l bojlerem. Spotřeba elektřiny 

v kavárně se bude vykazovat za osvětlení, ledničku, mrazničku, myčku, přípravu 

některých poloţek z nabízeného sortimentu a úklid. Plynem se budou vytápět prostory, 

ohřívat voda v bojleru a plyn bude taky uţíván pro pouţití sporáku. Za energii budou 

měsíčně placeny zálohy podle odhadovaného propočtu. Zálohy se mohou v průběhu 

roku dle potřeby zvyšovat nebo sniţovat. 

Mzdy 

Podnik bude mít dva zaměstnance, kteří budou v kavárně připravovat některé druhy 

nabízeného sortimentu a obsluhovat hosty. Výdajem pro podnik je superhrubá mzda, 

protoţe musí platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Za první rok zaplatí 

majitelé zaměstnancům 11 mezd. Mzdy za prosinec vyplatí majitelé v lednu. 

Daně 

Silniční daň 

Majitelé budou platit silniční daň, protoţe své vlastní auto pouţívají pro podnikání. 

Automobil není zapsán v obchodním rejstříku, nevzniká nárok na odpis. Majitel vlastní 

Škodu Felicii s objemem 1 289 cm
3
, která byla poprvé registrovaná v roce 1998. Nemá 

nárok na sníţení sazby daně. Taktéţ se nezvýší sazba daně, protoţe bylo auto 

registrováno aţ po roce 1989. Sazba silniční daně podle daňového zákona činí 2 400 Kč 

/ rok podle objemu motoru.  
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Daň z nemovitosti 

Daň z nemovitosti se dělí na daň ze stavby a daň z pozemku, protoţe k domu patří 

zahrada, kde bude posezení pro kavárnu. Výměra zahrádky je 25 m
2
 a koeficient pro 

výpočet sazby je 5 Kč / m
2
, protoţe bude zahrádka pouţívána pro podnikatelskou 

činnost. Budova má výměru 90 m
2
, kde je přízemí a první patro. Přízemí bude pouţito 

pro podnikání, proto bude příplatek za podnikání 2 Kč / m
2
. První nadzemní podlaţí 

bude obydleno, za podlaţí je příplatek 0,75 Kč / m
2
. Sazba za rodinný dům je 2 Kč / m

2
. 

Koeficient pro výpočet daně ze sazby je 1,4 podle daňového zákona, kde se koeficient 

určuje podle počtu obyvatel v příslušném městě. Daň z nemovitosti se přiznává první 

kalendářní měsíc v roce. Nezáleţí na změnách výměry pozemků nebo staveb v průběhu 

roku. Daň se podle změny výměry zvýší nebo sníţí v dalším roce v lednu.  

Ostatní výdaje 

Majitelé budou pouţívat vlastní automobil pro podnikání. Výdaje za benzín a 

opotřebení se promítnou ve výsledku hospodaření. Výdaje za telefonování a údrţbu jsou 

odhadnuty podle potřeb podnikatelů. Reklamní výdaje jsou zjištěny podle průměrných 

cen na internetu.  

Po odečtení výdajů na vybavení kavárny jsou celkové výdaje 1 851 900 Kč. 

Vývoj výdajů během jednotlivých let (1. rok – reálná, optimistická a negativní verze) 

Tabulka 14: Vývoj výdajů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Spotřeba 1. rok - R 1. rok - O 1. rok - N 2. rok 3. rok 

Nákup zboţí 1 260 480 Kč 1 785 420 Kč 497 700 Kč 1 310 550 Kč 1 468 500 Kč 

Energie Záloha / rok Záloha / rok Záloha / rok Záloha / rok Záloha / rok 

Voda 16 800 Kč 22 000 Kč 16 000 Kč 17 000 Kč 17 200 Kč 

Elektřina  18 000 Kč 23 000 Kč 18 000 Kč 18 300 Kč 18 400 Kč 

Plyn 22 800 Kč 27 000 Kč 23 000 Kč 22 900 Kč 23 050 Kč 

Celkem 57 600 Kč 72 000 Kč 57 000 Kč 58 200 Kč 58 650 Kč 

Mzdy 
Náklady / 

rok 

Náklady / 

rok 

Náklady / 

rok 

Náklady / 

rok 

Náklady / 

rok 

Zaměstnanec 188 584 Kč 188 584 Kč 188 584 Kč 188 584 Kč 188 584 Kč 

Zaměstnanec 188 584 Kč 188 584 Kč 188 584 Kč 188 584 Kč 188 584 Kč 

Celkem 377 168 Kč 377 168 Kč 377 168 Kč 377 168 Kč 377 168 Kč 

Daň Sazba / rok Sazba / rok Sazba / rok Sazba / rok Sazba / rok 

Silniční daň 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 
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Daň z 

pozemku 
125 Kč 125 Kč 125 Kč 125 Kč 125 Kč 

Daň ze stavby 527 Kč 527 Kč 527 Kč 527 Kč 527 Kč 

Celkem 3 052 Kč 3 052 Kč 3 052 Kč 3 052 Kč 3 052 Kč 

Ostatní 

výdaje 
Částka / rok Částka / rok Částka / rok Částka / rok Částka / rok 

Benzin 36 000 Kč 48 600 Kč 25 000 Kč 38 000 Kč 39 300 Kč 

Telefony 24 000 Kč 36 400 Kč 13 800 Kč 25 600 Kč 26 000 Kč 

Údrţba 48 000 Kč 60 500 Kč 39 300 Kč 48 900 Kč 50 500 Kč 

Reklama 45 600 Kč 45 600 Kč 45 600 Kč 45 600 Kč 45 600 Kč 

Celkem 153 600 Kč 191 100 Kč 123 700 Kč 158 100 Kč 161 400 Kč 

Celkem 2 253 209 Kč 2 830 049 Kč 1 459 929 Kč 1 907 070 Kč 2 068 770 Kč 

 

V prvním roce reálné verze je zde znázorněný a vysvětlený popis propočtů nákladů. 

Pouze v prvním roce jsou do celkových nákladů započítány zřizovací výdaje. Při 

optimistické verzi vzrostou trţby, ale s tím také výdaje spojené s provozem. Výdaje na 

spotřebované zboţí rostou úměrně s rostoucími trţbami.  Při negativní verzi jsou výdaje 

naopak menší, protoţe není spotřebováno tolik materiálu a energie. Není spotřebováno 

tolik benzinu za cesty pro zboţí. V dalších letech podnikání jsou odhady odvozeny od 

prvního roku. Předpokládá se zdraţování energie, jako tomu bylo doposud. Mzdy se 

budou pohybovat přibliţně na stejné úrovni. Moţná bude v plánu v dalších letech 

zvýšení mzdy podle zisku z minulých let. Při sestavování výdajů se počítá s tím, ţe se 

v následujících letech nebude měnit daň z nemovitosti a daň silniční. Výdaje jsou 

odhadnuty ve stejné částce jako v prvním roce.  Ostatní výdaje, to jsou výdaje za 

benzin, telefonování a údrţbu jsou také úměrné k počtu zákazníků, prodanému zboţí a 

trţbě. V následujících letech se očekává zdraţení, ale výdaje také rostou kvůli většímu 

počtu zákazníků.  

3.8.3 Zisk 

1. rok – reálná verze 

Zisk se vypočítá odečtením výdajů od příjmů. 

Příjmy – výdaje = 2 520 960 -  1 851 900 = 669 060 Kč 
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Zisk za první rok podnikání činí 669 060 Kč, který si společníci mezi sebe mohou 

rozdělit a z částky poté odvést daň z příjmu fyzické osoby.  

Vývoj zisku během jednotlivých let (1. rok – reálná, optimistická a negativní verze) 

Tabulka 15: Vývoj zisku (Zdroj: vlastní zpracování) 

  1. rok - R 1. rok - O 1. rok -N 2. rok 3. rok 

Zisk 267 751,00 Kč 740 791,00 Kč -296 439,00 Kč 714 030,00 Kč 868 230,00 Kč 

Čistý 

zisk 
669 060,00 Kč 1 142 100,00 Kč 104 870,00 Kč 

  

 

Při optimistické a negativní verzi je zisk navýšen o pořizovací výdaje, které majitelé 

zaplatili z vlastních úspor. Optimistická a negativní verze se liší odhadnutým počtem 

zákazníků během roku, tím ovlivňuje i zisk (příjmy i výdaje). Hodnota „čistého zisku“ 

optimistické verze vypadá aţ nereálně. Kapacita kavárny však takový počet zákazníků 

umoţňuje. Nízký zisk negativní verze je způsoben minimálním počtem zákazníků. 

Tahle verze můţe nastat, pokud se projeví všechny zjištěné hrozby a odhadnuté slabé 

stránky podniku. V následujících obdobích lze navrhnout opatření, která by mohla 

zabránit tak nízkému zisku v dalších letech. Reálná verze v druhém a třetím roce 

podnikání je odvozena od prvního roku, v dalších letech se předpokládá mírný nárůst 

návštěvníků.  

Bod zvratu 

Podle předpokládaných příjmů a odhadovaných nákladů by bod zvratu měl nastat 

přibliţně při návštěvě 24 000 zákazníků kavárny, coţ je v 1. roce podnikání (zhruba ¾ 

roku). Fixní náklady jsou781 529 Kč, variabilní náklady na jednoho zákazníka jsou 

46,702 Kč. Průměrná trţba za jednoho zákazníka je 80 Kč. 

3.8.4 Daň z příjmu 

Daň z příjmu je pro účastníky sdruţení spočítána pro první rok v reálné verzi. Zisk se 

rozdělí na 2 poloviny podle smlouvy o sdruţení. Kaţdý společník podává přiznání 

k dani z příjmu samostatně. Dílčí základ daně z podnikání kaţdého účastníka je 120 460 

Kč za rok. Reálný zisk je vyšší, protoţe výdaje na vybavení kavárny majitelé platili 

z vlastních peněz. Do výdajů z podnikání se počítají i daňové odpisy. 
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Daňové odpisy 

Daňové odpisy se liší od účetních odpisů. Hmotný majetek se rozdělí do odpisových 

skupin, kde se podle zákona určí doba odpisování. Bylo zvoleno rovnoměrné 

odpisování. 

Kávovar se řadí do odpisové skupiny č. II. Doba odpisování je 5 let, koeficient 

v prvním roce je 11, v dalších letech 22,25. 

Tabulka 16: Odpis kávovaru (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok VC Odpis ZC 

2012 146 000,00 Kč 16 060,00 Kč 129 940,00 Kč 

2013 

 

32 485,00 Kč 97 455,00 Kč 

2014 

 

32 485,00 Kč 64 970,00 Kč 

2015 

 

32 485,00 Kč 32 485,00 Kč 

2016 

 

32 485,00 Kč 0,00 Kč 
 

Rohový box se také řadí do odpisové skupiny č. II. Doba odpisování je 5 let a 

koeficient v prvním roce je 11, v dalších letech 22,25. 

Tabulka 17: Odpis rohového boxu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok VC Odpis ZC 

2012 47 000,00 Kč 5 170,00 Kč 41 830,00 Kč 

2013 

 

10 458,00 Kč 31 372,00 Kč 

2014 

 

10 458,00 Kč 20 914,00 Kč 

2015 

 

10 458,00 Kč 10 456,00 Kč 

2016 

 

10 456,00 Kč 0,00 Kč 

 

Budova patří do odpisové skupiny č. V. Doba odpisování je 30 let, koeficient v prvním 

roce odpisování je 1,4 a v dalších letech 3,4. 

 

 

 

 



65 

 

Tabulka 18: Odpis budovy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok VC Odpis ZC 

2012 400 000,00 Kč 5 600,00 Kč 394 400,00 Kč 

2013 

 

13 600,00 Kč 380 800,00 Kč 

2014 

 

13 600,00 Kč 367 200,00 Kč 

… 

 

… … 

2040 

 

13 600,00 Kč 13 600,00 Kč 

2041 

 

13 600,00 Kč 0,00 Kč 
 

Daňové odpisy v 1. roce 

Tabulka 19: Daňové odpisy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Daňový odpis Odpis / rok 

Kávovar 16 060,00 Kč 

Rohová lavice 5 170,00 Kč 

Budova 5 600,00 Kč 

Celkem 26 830,00 Kč 

 

Výpočet daně z příjmu 

Tabulka 20: Daň z příjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Táňa Mocharová 

  

 

Příjmy Výdaje DZD 

§6 

  

0,00 Kč 

§7 1 260 480,00 Kč 1 140 020,00 Kč 120 460,00 Kč 

§8 2 050,00 Kč 

 

2 050,00 Kč 

§9 

  

0,00 Kč 

§10     0,00 Kč 

Základ daně 

  

122 510,00 Kč 

§15 

  

6 000,00 Kč 

§34 

  

0,00 Kč 

ZD  

  

116 500,00 Kč 

Daň 

  

17 475,00 Kč 

§35 

  

0,00 Kč 

§35c 

  

0,00 Kč 

§35ba 

  

24 840,00 Kč 

Výsl. daň 

  

0,00 Kč 

 

 

 

  



66 

 

Ing. Petr Weichsel 

 

Příjmy Výdaje DZD 

§6 

  

0,00 Kč 

§7 1 260 480,00 Kč 1 140 020,00 Kč 120 460,00 Kč 

§8 2 050,00 Kč 

 

2 050,00 Kč 

§9 

  

0,00 Kč 

§10     0,00 Kč 

Základ daně 

  

122 510,00 Kč 

§15 

  

8 400,00 Kč 

§34 

  

0,00 Kč 

ZD  

  

114 100,00 Kč 

Daň 

  

17 115,00 Kč 

§35 

  

0,00 Kč 

§35c 

  

0,00 Kč 

§35ba 

  

24 840,00 Kč 

Výsl. daň 

  

0,00 Kč 

 

Ani jeden z majitelů není zaměstnancem v podniku, nemají příjmy ze závislé činnosti. 

Všechny příjmy a výdaje z podnikatelské činnosti si rozdělí na polovinu, z čehoţ se 

vypočítá dílčí daň z podnikatelské činnosti. Do příjmu z kapitálového majetku se rozdělí 

výnosový úrok z vedení společného bankovního účtu. Dále mají oba sjednané penzijní 

připojištění, na které vkládá majitelka měsíčně 500 Kč, majitel 700 Kč. Tím pádem mají 

nárok na uplatnění nezdanitelné části základu daně a to z penzijního připojištění. 

Majitelka má nárok na odečtení 6 000 Kč, majitel na 8 400 Kč. Základ daně po odečtení 

těchto poloţek se zaokrouhlí na stokoruny dolů, poté se vypočte 15% -ní daň. Od daně 

se dají odečíst slevy podle §35, §35c, §35ba. Majitelé mají nárok pouze na slevu na 

poplatníka. Majitelka nemá ţádné děti, majitel má jedno dítě s vlastním příjmem a 

druhé v péči matky, která na něj uplatňuje slevy. Výsledná daň z příjmů je záporná, 

výsledná daňová povinnost je 0 Kč.  

3.8.5 DPH 

Podnikatelé se stanou plátci DPH od začátku podnikání, to je od 2.1.2013. V měsíci 

lednu mají moţnost vybrat si měsíc, ve kterém budou podávat přiznání. Podle propočtů 

nepřesáhnou obrat 10 000 000 Kč, takţe budou platit DPH čtvrtletně. Daňové přiznání 

budou podávat v měsících duben, červenec, říjen, leden (následující rok). Daňové 

přiznání je nutno podat do 25. dne následujícího měsíce po zdaňovacím období. Za 
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první rok podnikání (2013) se bude do výdajů počítat DPH odvedené pouze za 3 

zdaňovací období. DPH na vstupu se počítá z nakoupeného vybavení, zboţí a sluţeb. 

Plátce má nárok na vrácení DPH od státu. DPH na výstupu je souhrn daně, kterou plátce 

zaplatí státu. Sníţená sazba daně je 14 %, základní sazba daně je 20 %.  

Majitelé si budou za své dodavatele vybírat plátce DPH, aby měli nárok na její odpočet. 

Po výpočtu vyšla výsledná hodnota za rok 2013 DPH ve výši 44 954 Kč, kterou musí 

podnikatelé zaplatit státu. DPH bude odváděno v předem zvolených měsících. Hodnota 

44 954 Kč je pouze souhrnem DPH za zdanitelné období. 

Tabulka 21: DPH (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Částka 

DPH výstup 334 910,00 Kč 

DPH vstup 289 956,00 Kč 

DPH celkem 44 954,00 Kč 
 

3.8.6 Oportunitní náklady 

Prostory, které chce vlastník domu vyuţít pro kavárnu, lze vyuţít i k pronájmu. Před 

rekonstrukcí jsou v přízemí k dispozici dva pokoje s kuchyňským koutem, koupelna, 

WC. Konkrétně 2+kk. Byla by moţnost pronájmu celého přízemí pro bydlení. Vlastník 

domu by bydlel v 1. patře. Cena pronájmu za měsíc by byla bez energie, která by se 

odečítala samostatně, a podnájemník by si ji hradil sám. Druhá moţnost pronájmu 

prostor by mohla být po plánované rekonstrukci, prostory by se mohly pronajmout 

k podnikání.  

Tabulka 22: Pronájem prostor (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Cena / měs. Zisk / rok 

Před 5 000,00 Kč 60 000,00 Kč 

Po 6 500,00 Kč 78 000,00 Kč 

 

V obou případech pronájmu prostor by byl zisk za rok menší neţ při provozu kavárny. 

Majitelé by museli mít mimo to jiné příjmy, které by je financovaly. Provoz kavárny je 

pro ně tedy výhodnější neţ pronájem prostor. 
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Zdroje financování 

Kavárna nebude financována z cizích zdrojů. Majitelé mají na pořizovací výdaje vlastní 

finance, které naspořili na stavebním spoření, další uspořili na bankovním účtu díky 

úspornějšímu reţimu, protoţe věděli, ţe v budoucnu chtějí zaloţit kavárnu. Proto 

můţou i počáteční nákup financovat z vlastních zdrojů. V případě krátkodobé finanční 

tísně se majitelka dohodla s rodinou (bratrem) na bezúročné půjčce do hodnoty 100 000 

Kč. Oba společníci se domluvili, ţe budou podnik financovat rovným dílem.  

Tabulka 23: Zdroje financování (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Stavební spoření Bank. účet  Celkem 

Ing. Weichsel 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 250 000,00 Kč 

pí. Mocharová 250 000,00 Kč 0,00 Kč 250 000,00 Kč 

Celkem  450 000,00 Kč 50 000,00 Kč 500 000,00 Kč 
 

3.9 Časový harmonogram  

Podle časového harmonogramu by se podnikatelé měli řídit, aby vyřídili potřebné 

záleţitosti včas. 

Červenec 2012: Začátek rekonstrukce rodinného domu 

Seznámení hasičů a hygieniků s plánovanými rekonstrukcemi, 

dokud by byla moţnost provést změny dle podmínek hasičů a 

hygieniků 

Září 2012: Kontrola hasičů a hygieniků přestaveného rodinného domu 

s případnými úpravami 

Říjen 2012: Rozšíření ţivnostenského oprávnění o hostinskou činnost na 

ţivnostenském úřadě za účasti pana Ondřeje Kelíška, který se 

stane zodpovědným zástupcem zakládaného podniku k datu 

2.1.2013 

 Postupný nákup zařízení a vybavení kavárny 

Listopad 2012: Marketingová propagace – vyhotovení reklamních letáků a 

umístění na místa určená pro propagaci, objednání ¼ stránky 

v Hradeckém tisku pro inzerci 

 Tvorba interiéru 
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Prosinec 2012: Zajištění zaměstnanců – pohovory, výběr zaměstnanců 

 Výběr dodavatelů a následná domluva dodávání zboţí 

 Ţádost o sdruţení fyzických osob, podpis smlouvy 

3.10 Rizika projektu 

Z analýzy příleţitostí a hrozeb pro podnik se mohou hrozby pouţít jako určitá rizika.  

Tabulka 24: Hrozby (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrozby 

Rostoucí míra nezaměstnanosti 

Vysoké výdaje rodin kvůli reformám 

Rostoucí míra inflace 

Moţnost vstupu konkurence 

 

Z hrozeb pro podnik vyplývá, ţe pokud by se naplnily ve větší míře, mohlo by to 

znamenat velké riziko pro podnikání. Proti tomu lze navrhnout nějaká opatření, která by 

dopad hrozeb zmírnila. U hrozeb rostoucí míry nezaměstnanosti, vysokých výdajů rodin 

kvůli reformám a rostoucí míře inflace lze předpokládat menší návštěvnost kavárny 

kvůli větším výdajům a nedostatku financí rodin. Proto jsou ceny v kavárně zvoleny tak, 

aby i slabší vrstvy v případě zájmu mohly jednou za čas navštívit naši kavárnu.  

Proti moţnosti vstupu konkurence lze bojovat více způsoby. Zaloţit kavárnu dříve neţ 

konkurence a udrţet si stálé zákazníky. Majitelé chtějí udělat maximum pro to, aby byli 

zákazníci spokojeni. Pokud bude zájem například o dětský koutek nebo nějaký druh 

alkoholických nápojů, zřídí se koutek a rozšíří sortiment.  

Dalším rizikem projektu by mohla být dlouhodobá nepřístupnost zámku. To by také 

sníţilo počet turistů v Hradci a počet návštěvníků kavárny.  

Při nízkém počtu zákazníků v zimních měsících je moţné propustit zaměstnance 

z důvodu platební neschopnosti nebo uzavřít smlouvu pouze na dobu určitou (letní 

sezóna). V tomto případě by majitelé mohli zaměstnat na léto také brigádníky.  

Tyto hrozby mohou ohrozit podnik z finančního hlediska. Pokud nebude mít dostatek 

zákazníků a trţeb, bude mít problém s dosaţením zisku a přeţitím.  
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Závěr 

Jako téma pro bakalářskou práci jsem si vybrala „Návrh podnikatelského záměru“. 

Vypracovala jsem podnikatelský záměr na zaloţení kavárny v městě Hradec nad 

Moravicí.  

Bakalářská práce má 3 důleţité části. První část je teoretická, kde jsem hlavně 

z literatury čerpala informace, které jsou pro podnikatelský záměr potřebné. Pomocí 

teoretické části jsem si více objasnila, jak konkrétně by měl podnikatelský záměr 

vypadat a co by měl obsahovat.  

Druhá část je analýza trhu a současného problému. V analýze jsem pouţila metody 

SLEPT, Porterův model a rozdělenou metodu SWOT. Ve SLEPT analýze jsem 

zjišťovala faktory, které mají vliv na otevření kavárny a její provoz. Porterův model 

patří do analýzy oborového prostředí. V oborovém prostředí předchází Porterovu 

modelu analýza dodavatelů, konkurence a budoucích zákazníků. Po zjištění potřebných 

údajů jsem usoudila, ţe dodavatelů s naším nabízeným sortiment je v okolí dostatek a 

při problémech bude moţná jejich změna dodavatele. Majitelé také mohou průběţně 

dokupovat zboţí ve větších supermarketech sami v případě lepších cen. Přímá 

konkurence je v Hradci slabá. Oblast, kde se plánuje zprovoznění kavárny, je atraktivní 

a vyhledávaná turisty. Obyvatelé Hradce, návštěvníci a turisti by mohli kavárnu přivítat. 

SWOT analýza je rozdělena na zjištěné příleţitosti a hrozby a odhadované silné a slabé 

stránky podniku. Podnik ještě neexistuje, silné a slabé stránky jsou pouze odhadovány. 

V závěru této kapitoly je shrnutí všech zjištěných poznatků.  

Třetí část podnikatelského záměru obsahuje vlastní návrhy řešení. Úprava této části je 

podle vzoru moţného reálného sestavení podnikatelského záměru. Obsahuje informace 

o majitelích, podniku, nabízených sluţbách a sortimentu. Součástí bylo zjištění a 

vyčíslení potřených vstupů a výběr dodavatelů. Na základě analýzy potenciálních 

dodavatelů jsem určila priority a vybrala dodavatele. Nejdůleţitější částí 

podnikatelského záměru je finanční plán. Obsahuje odhadovaný počet zákazníků 

v zimním i letním období. Pomocí tohoto odhadu se vypočítaly předběţné trţby 

(příjmy). Příjmy bude mít podnik pouze z trţeb. Výdaje jsou odhadnuty a propočteny 

podle moţných potřeb podniku a spotřeby materiálu. Propočty jsou vypracovány pro 
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první rok ve třech verzích (reálná, optimistická a negativní). Následující dva roky jsou 

propočteny v reálné verzi. Majitelé budou vést podnik jako sdruţení fyzických osob. 

Podnik nemusí vést podvojné účetnictví, protoţe splňuje podmínky pro to, aby nemusel 

vést povinné účetnictví. V tomto případě je povinností vést daňovou evidenci, která je 

podkladem pro výpočet daně z příjmu. Podnik bude dobrovolně plátcem daně z přidané 

hodnoty hned od počátku. Nezbytnou částí podnikatelského záměru jsou také rizika 

projektu a návrhy na jejich řešení.  

Cílem mé bakalářské práci bylo zjistit, zda bude reálné kavárnu v dané lokalitě otevřít. 

Na základě zjištěných poznatků a finančního plánu bych podnikatelům doporučila 

kavárnu otevřít. Musí však dbát na rizika a hrozby, které mohou nastat a vyuţít 

případná opatření.     
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Přílohy 

Příloha 1: Vzorová smlouva o sdružení (Zdroj: www.ipodnikatel.cz) 

 

Smlouva o sdružení slouží ke sdružení několika osob, aby se společně přičinily o dosažení 
sjednaného účelu. Takovéto sdružení nemá způsobilost k právním úkonům, nejedná se o 
právnickou osobu. Vedle pracovní činnosti mohou být účastníci sdružení podle smlouvy povinni 
poskytnout pro účely sdružení peníze nebo jiné věci.  

Není-li ve smlouvě určena výše, má se za to, že účastníci jsou povinni poskytnout stejné 
hodnoty. Poskytnuté peníze nebo jiné věci určené podle druhu jsou ve spoluvlastnictví všech 
účastníků v poměru k jejich výši, a to sdělením o jejich oddělení od ostatního majetku účastníka 
nebo předáním pověřenému účastníku. Věci jednotlivě určené jsou v bezplatném užívání všech 
účastníků. Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech 
účastníků.  

Právní úprava je dispozitivní a nepříliš rozsáhlá, je potřeba si tedy ve smlouvě ujednat co 
nejvíce možných skutečností. Vhodné je ujednat především případnou vkladovou povinnost a 
její rozsah. Podíl členů sdružení na majetku sdružení. Stanovit, kdo je oprávněn nakládat 
s majetkem sdružení a kdo za něj odpovídá atd. 
 

 

 
SMLOUVA O SDRUŽENÍ 

uzavřená v souladu s ust. § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
Smluvní strany 
 
Pan/paní Ing. Petr Weichsel 
R.č. ………………................................................................................................. 
bytem Kolonie 14, Hradec nad Moravicí…………………………..………………., 
 
 
Pan/paní Táňa Mocharová 

R.č. ………………................................................................................................. 
bytem Svazácká 9, Ostrava - Zábřeh….…………………………………………….., 
 
 
(dále jen „účastníci sdružení“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 829 a násl. 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu o sdružení (dále jen „smlouva“): 

 
Článek I. 

Název sdružení 
 

1.1. Účastníci sdružení se dohodli, že při výkonu společné činnosti budou 
užívat společný  název Kavárna Mateřídouška 
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Článek II. 

Účel sdružení 
 

2.1. Účelem sdružení je společné hospodaření a rozdělení zisku (dále jen 

„činnost“). 
 
2.2. Činnosti sdružení jsou rozděleny následovně: 
 pan Ing. Petr Weichsel – objednávání, administrativa, údržba, obsluha, 
 paní Táňa Mocharová – daňová evidence, objednávání, podání DP, 

obsluha. 
 

 
Článek III. 

Sídlo sdružení 
 

3.1. Sídlem sdružení je Kolonie 14, Hradec nad Moravicí. 
 
 

Článek IV. 
Vklady do sdružení 

 
4.1. Účastníci sdružení se dohodli na poskytnutí následujících vkladů: 

 pan Ing. Petr Weichsel – vklad ve výši 250 000,- Kč 
 paní Táňa Mocharová – vklad ve výši 250 000,- Kč. 

 
 
4.2. Peněžité vklady specifikované v čl. 4.1. shora jsou účastníci sdružení 
povinni uhradit  do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy všemi účastníky 
sdružení na bankovní účet  sdružení uvedený v čl. V. této smlouvy. 

 
 

Článek V. 
Účet sdružení 

 
5.1. Účastníci sdružení se dohodli, že budou shromažďovat peněžní 

prostředky na jednom bankovním účtu vedeném u …………….., se 
sídlem …………. Účet u tohoto  peněžního ústavu zřídí pan CD a zajistí 
zřízení podpisového práva všem účastníkům  sdružení. Správcem všech 
finančních prostředků na účtu sdružení se pověřuje pan CD. Z účtu 
sdružení budou hrazeny platby, které se týkají společné činnosti 
účastníků  sdružení. Zrušit účet mohou pouze všichni účastníci 
sdružení po vzájemné dohodě. 
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Článek VI. 
Vznik a trvání sdružení 

 
6.1. Sdružení vzniká okamžikem podpisu této smlouvy všemi účastníky 
sdružení. 
 
6.2. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. 

 
 

Článek VII. 
Podíl účastníka sdružení 

 
7.1. Účastníci sdružení si rozdělí příjmy i výdaje popř. výnosy a náklady, zisk nebo 

ztrátu  rovným dílem. Tento podíl může být změněn pouze písemnou dohodou 
všech  účastníků. V případě zisku se jedná o nezdaněný zisk, který si musí 
každý z účastníků ve svém daňovém přiznání zdanit sám. V případě, že některý 
z účastníků sdružení se nebude moci účastnit na společné činnosti po dobu 
delší než šesti měsíců, podíl na příjmech a výdajích popř. výnosech a 
nákladech, zisku a ztrátě se bude určovat podle počtu odpracovaných dní. 

 
 

Článek VIII. 
Evidence příjmů a výdajů 

 
8.1. Účastníci sdružení se dohodli, že evidenci příjmů a výdajů sdružení povede 

paní Táňa Mocharová. 
 
 

Článek IX. 
Vyřizování záležitostí sdružení 

 
9.1. Běžné záležitosti sdružení může vyřizovat každý z účastníků sdružení. Každý 
 z účastníků sdružení je povinen informovat o těchto záležitostech ostatní 
účastníky.  Souhlasu všech účastníků je potřeba u záležitostí, které nejsou běžné. 
Jedná se  zejména o: 

 přistoupení, vyloučení nebo vystoupení některého z účastníků sdružení, 
 přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, 
 přijetí nebo propuštění zaměstnanců sdružení, změna platů a odměn 

zaměstnanců, 
 nákup a prodej věcí, 
 nakládání s prostředky (peněžními i nepeněžními), 
 nakládání s pohledávkami nebo závazky, 
 sjednání nájmu nebo podnájmu nebytových prostor, motorového vozidla 

a jiných věcí cizích nebo poskytnutých jako vklad do sdružení, 
 uzavření obchodních smluv, 
 další záležitosti, které se mohou značně dotknout zájmů některého 

z účastníků. 
 
9.2. Každý ze společníků je oprávněn požadovat vysvětlení jakékoli činnosti, 
která se  vztahuje ke společné činnosti. 
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Článek X. 
Zákaz konkurence 

 
10.1. Účastník sdružení nesmí vykonávat činnost, která je předmětem sdružení, a to 

ani jako společník právnické osoby nebo účastník jiného sdružení. V případě 
porušení tohoto  zákazu je povinen účastník převést zakázky, které nebyly 
sjednány ve prospěch sdružení, nebo zisk z nich na sdružení. 

 
 

Článek XI. 
Přistoupení, vyloučení a vystoupení účastníka sdružení 

 
11.1. Přistoupit ke sdružení může každý další účastník pouze se souhlasem všech 

stávajících účastníků sdružení, a to formou písemného číslovaného dodatku 
k této smlouvě. Podmínkou pro přijetí nového účastníka je jeho písemné 
prohlášení, že bez výhrad přistupuje k této smlouvě o sdružení. 

 
11.2. Vyloučit účastníka sdružení lze, pokud podstatným způsobem poruší některou 
 z povinností uvedených v této smlouvě nebo v zákoně, a to vždy po dohodě 
ostatních  účastníků sdružení. 
 
11.3. Vystoupit ze sdružení může účastník na základě písemné dohody se všemi 

účastníky  sdružení nebo na základě písemné výpovědi. Před vystoupením 
účastníka ze sdružení dojde k určení hospodářského výsledku sdružení. 
Vystupujícímu společníkovi náleží  rovný díl případného zisku sdružení. 
V případě ztráty je vystupující účastník sdružení povinen vyrovnat svůj podíl na 
této ztrátě. 

 
 

Článek XII. 
Zánik sdružení 

 
12.1. Sdružení zaniká: 

 písemnou dohodou všech účastníků sdružení, 
 písemnou výpovědí, kterou podá předposlední účastník sdružení, 
 smrtí předposledního účastníka. 

 
 

Článek XIII. 
Vyúčtování hospodaření sdružení 

 
13.1. Příjmy a výdaje, zisk nebo ztráta se vyúčtují průběžně vždy k desátému dni 

 následujícího měsíce po skončení kalendářního pololetí. 
 

13.2. Nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku provede pan CD 

 uzavření účetnictví za daný kalendářní rok. Účelem tohoto uzavření je zjištění 
 hospodářského výsledku sdružení. Tento hospodářský výsledek se rozdělí 
rovným  poměrem mezi všechny účastníky sdružení. 
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Článek XIV. 
Vypořádání majetku 

 
14.1. Vypořádání majetku při vyloučení, vystoupení účastníka nebo při zrušení 

sdružení se  provádí podle § 839 až 841 občanského zákoníku. 
 

14.2. Po zrušení společnosti se provede vypořádání majetku nejpozději ode dne 

ukončení  činnosti. 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
15.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními  občanského zákoníku. 
 

15.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými 
dodatky  podepsanými všemi účastníky sdružení.  
 
15.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními  stranami. 
 
15.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom 
obdrží každý z  účastníků sdružení. 
 
15.5. Účastníci sdružení prohlašují, že si smlouvu přečetli, že rozumí jejímu 

obsahu, a že ji  nepodepsali v tísni či za jiných nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
 
 
V ………………………………   V ………………………………. 
Dne …………………………..   Dne …………………………… 
 
…………………………………   ………………………………… 
Pan/Paní      Pan/Paní 
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Příloha 2: Zámek v Hradci nad Moravicí (Zdroj: http://sdeleni.idnes.cz/moravskoslezsky-kraj-je-plny-akci-a-

nevsednich-zazitku-pi8-/ig_sdeleni.aspx?c=A110310_105643_ig_sdeleni_ahr) 

 

 

 
Příloha 3: Zámek v Hradci nad Moravicí (Zdroj: 

http://www.cyklonovak.cz/zamek%20hradec%20nad%20moravici) 

 

 

 

 

http://sdeleni.idnes.cz/moravskoslezsky-kraj-je-plny-akci-a-nevsednich-zazitku-pi8-/ig_sdeleni.aspx?c=A110310_105643_ig_sdeleni_ahr
http://sdeleni.idnes.cz/moravskoslezsky-kraj-je-plny-akci-a-nevsednich-zazitku-pi8-/ig_sdeleni.aspx?c=A110310_105643_ig_sdeleni_ahr
http://www.cyklonovak.cz/zamek%20hradec%20nad%20moravici
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Příloha 4: Harlekýn (Zdroj: http://www.kamahaj.cz/foto/47_264.jpg) 

 

 

 

 

 

Příloha 5: Malinová kostka (Zdroj: http://www.kamahaj.cz/foto/47_281.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6: Opavan (Zdroj: http://www.kamahaj.cz/foto/47_282.jpg) 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 7: Ořechový dort (Zdroj: http://www.kamahaj.cz/foto/47_284.jpg) 
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Příloha 8: Půdorys kavárny (Zdroj: Ing. Petr Weichsel) 

 


