
 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

Anotace: 

Diplomová práce je podnikatelským záměrem pro malou restauraci Kovárnu v obci 

Bukvici nedaleko Jičína. Jedná se o nedávno otevřenou restauraci, která má stále nedo-

statečně naplněnou kapacitu. Toto je jeden z problémů mladé restaurace, pro kterou je 

v rámci práce navrţena strategie dalšího rozvoje firmy.  
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strategie činnosti firmy, restaurace, pokrmy, obědové menu  

 

Abstract: 

The master´s thesis focuses on a business plan for a small restaurant Kovárna in Bukvi-

ce near Jičín. The restaurant is newly established and its capacity has not been yet fully 

utilized. That is one of the main problems of this restaurant, for which the strategy of a 

further development is designed with in this thesis. 
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Úvod 
Malá firma jako je restaurace, je sice na první pohled bezvýznamnou pro celé okolí, 

avšak zdání klame. Existence malých firem je nezbytně důleţitá pro jakoukoli trţní 

ekonomii, neboť tyto malé firmy tvoří základní pilíř zdravé ekonomie. Zdravou ekono-

mii lze přirovnat k otevřeným nůţkám. V největším rozpětí ramenou nůţek (u špiček) 

se nachází velké firmy. Pak následují středně velké firmy a nakonec ty malé. Pokud 

tento prostor není vyplněn malými a středními firmami můţe se ekonomie státu snadno 

dostat do problému v případě, kdy mají problémy velké firmy.    

Další nezastupitelnou rolí malé restaurace jako je Kovárna, je fakt, ţe je to jedi-

ný podnik otevřený v obci. Tím zvyšuje jak atraktivitu obce pro nové obyvatele, tak 

i dává moţnost nového zaměstnání pro stávající obyvatele přímo v místě jejích bydliště.  

K zaměření práce mne inspiroval můj strýc. Vyučil se kuchařem a uţ od ukon-

čení učení v oboru kuchař snil o tom, ţe si jednou otevře svojí restauraci. Nyní mu je 47 

let a zhruba před dvěma lety se rozhodl, ţe i přes mnohé překáţky svůj celoţivotní sen 

uskuteční a začal se rozhlíţet po moţných prostorách, kde by mohl otevřít a vést vlastní 

restauraci. Jedno z moţných míst byl třeba i jeho rodinný dům ve vesnici Pševes. Zde 

však byl velkou překáţkou nevyhovující stav domu. Podnikatel by musel investovat 

velké mnoţství finančních prostředků do vybavení domu, tak aby z něho vybudoval 

restauraci. Kvůli nedostatku financí a příznivé nabídce nájmu se rozhodl, ţe svou re-

stauraci otevře ve vesnici Bukvice vzdálené 11 kilometrů, kde jiţ stála budova plně vy-

bavená pro restauraci (jiţ dříve jako restaurace fungovala). 

Jeho odvaha mne přivedla na moţnost zaměřit svoji diplomovou práci směrem, 

kterým můţu přispět k úspěšnému fungování této restaurace. Diplomová práce je ná-

vrhem podnikatelského plánu pro rozvoj restaurace. Je zaměřena jak na zhodnocení 

stávajících podmínek firmy, na vyhodnocení současných nedostatků a kladů podnikaní a 

na základě těchto analýz navrhuje moţnosti dalšího rozvoje.  

Ačkoli restaurace za první měsíce svého provozu nevykázala ţádný zisk, můţe-

me do budoucna předpokládat, ţe se restaurace začne ubírat úspěšným směrem. Velký 

potenciál je v netradičním zaměření restaurace, neboť jen málo kdo by očekával kuli-

nářskou restauraci jako jediné pohostinství v malé obci.     
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1 Vymezení problému, metod a cíle pr{ce 

1.1 Vymezení problému 

Tato diplomová práce je věnována tématu podnikatelského plánu firmy. Podnikatelský 

plán je zaměřen na malou restauraci ve východních Čechách. Tato restaurace funguje 

na základě ţivnostenského oprávnění – OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). 

Forma podnikání umoţňuje vést účetnictví prostřednictvím daňové evidence. Restaura-

ce je v provozu deset měsíců, za tuto dobu prozatím nevykázala prakticky ţádný zisk, 

coţ je způsobeno nízkou návštěvností restaurace. Tento problém je řešen prostřednic-

tvím marketingového plánu práce     

1.2 Popis metod  

V práci pouţívám metodu srovnávání a logickou metodu analýzy a syntézy. Metoda 

srovnávání slouţí ke zjištění shodných či rozdílných stránek u dvou či více různých 

předmětů, jevů či úkazů.
1
 Pomocí metody srovnávání zjišťuj ji v práci silné a slabé 

stránky oproti konkurenčnímu podniku. 

Metoda analýzy a syntézy je pouţita při sestavování finančního plánu. Při analýze se 

zkoumaný jev rozkládá na části, naopak syntéza představuje spojování částí do celku.
2
 

Tato metoda byla pouţita pro určení průměrných cen zboţí a výrobků, dále pak pro ur-

čení průměrné marţe poskytovaných sluţeb. 

1.3 Cíle pr{ce 

Základním cílem práce je na základě analýzy firmy navrhnout strategii dalšího rozvoje 

pro úspěšné podnikání. K naplnění stanoveného cíle je nutné vymezit postupné kroky – 

prostředky, vedoucí k dosaţení cíle práce. Jedná se především o analýzu současné situa-

ce restaurace a návrhem řešení prostřednictvím např. zviditelněním restaurace pomocí 

nového marketingového plánu. Součástí navrţené strategie bude stanovení krátkodo-

bých, střednědobých i dlouhodobých cílů firmy. Dále na základě analýz stanovíme kon-

kurenceschopnost a provozuschopnost restaurace Kovárny v Bukvici v budoucnu.  

                                                 
1
 KUČERA, J.; RADVAN, E. Filosofické aspekty metodologie vědy. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 

2000. 175s. ISBN 80-85960-16-8. [1] 
2
 GEIST, B. Sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1992. 647 s. ISBN 80-85605-28-7. 

[2] 



15 

 

Druhým cílem je vytvoření materiálů pro výběrové řízení v Bukvici. V obci má 

vzniknout nové informační centrum s ubytovnou. Rekonstrukce objektu bude financo-

vat obce. Výběrové řízení bude na pozici provozovatele ubytovny.  

Cíle umoţní následné sledování a kontrolu restaurace a jejího ekonomického po-

stavení. Tímto způsobem budou vytyčeny milníky do budoucnosti, ke kterým bude re-

staurace směřovat. Cíle jsou nezbytné, protoţe pokud nejsou určené, můţe se snadno 

stát, ţe se podnikatel vychýlí ze svého původního záměru a úplně změní zaměření svého 

podnikání, které můţe vést aţ k zániku podnikání. 
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2 Teoretick{ východiska pr{ce 

2.1 Definice podnik{ní a podnikatele 
 

Nejprve, před samotnou realizací podniku a podnikatelského plánu si musíme uvědomit 

jednu otázku: Co to vlastně podnikání je? 

V obchodním zákoníku
3
 je podnikání a podnik definováno jako: 

Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. 

Podnikatelem je pak podle tohoto zákona: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu. 

  Podnikem se pro účely obchodního zákona rozumí soubor hmotných, jakoţ 

i osobních a nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majet-

kové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k 

své povaze mají tomuto účelu slouţit. 

 Ţivnost je pak podle ţivnostenského zákona
4
 soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a 

za podmínek stanovených tímto (ţivnostenským) zákonem. 

 

                                                 
3
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. [3] 

4
 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, v platném znění. [4] 
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2.2 Pr{vní formy podniku 
 

Jedním z důleţitých a dlouhodobých rozhodnutí podnikatele je volba právní formy pod-

nikání. Kaţdá z jednotlivých forem má své výhody a nevýhody a co je nevýhodou jedné 

je výhodou druhé a naopak. 

Právními formami podnikání se zabývá obchodní zákoník, a činnost podnikatel-

ských subjektů upravuje ţivnostenský zákon. 

V České republice existují dva způsoby podnikání: 

 fyzická osoba, 

 právnická osoba. 

2.2.1 Fyzická osoba 

Fyzická osoba podniká na základě ţivnostenského oprávnění, prokazuje se buď ţivnos-

tenským listem, nebo výpisem z ţivnostenského rejstříku, kterým byly ţivnostenské 

listy nahrazeny od 1. srpna 2008. Ţivnostenské listy vydané před tímto datem zůstávají 

v platnosti.   

Pro získání ţivnostenského oprávnění musí zakladatel splňovat tyto podmínky: 

 věk minimálně 18 let,  

 způsobilost k právním úkonům (coţ znamená, ţe jsme této způsobilosti ne-

byli zbaveni),  

 bezúhonnost (úřad si to ověří v trestním rejstříku),  

 poplatek 1000 Kč.  

Ţivnosti se pak dělí na: 

 ohlašovací 

 koncesované 

Ohlašovací ţivnosti: řemeslné (na základě výučního listu – truhlářství, kadeřnic-

tví, …), vázané (podmínkou je kurz nebo rekvalifikace - provozování solárií, drezůra 

zvířat, …), volné (odborná způsobilost není zapotřebí – výroba hraček, prodej,…) 

Koncesované ţivnosti: jsou provozovány na základě vydané koncese (koncesní 

listiny) - provozování cestovní kanceláře, provozování pohřební sluţby. 

Dělení podle předmětu činnosti: 

 obchodní ţivnosti - prodej zboţí, koupě zboţí za účelem prodeje, …  

 výrobní činnosti - výroba výrobků, prodej a opravy výrobků, … 
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 ţivnosti poskytující sluţby - opravy a údrţby věcí, přeprava osob, … 

2.2.2 Právnická osoba 

Právnické osoby jsou uměle vytvořené právní subjekty, které souţí soukromým nebo 

veřejným zájmům, pojednává o nich občanský zákoník
5
. Právnické osoby jsou zastou-

peny obchodními společnostmi. 

V České republice jsou dva druhy obchodních společností: 

 Osobní společnosti 

 Kapitálové společnosti 

Osobní sopečnosti 

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.): 

Veřejná obchodní společnost je nejjednodušší obchodní společností. Společnost zaklá-

dají minimálně dva společníci, můţou to být fyzické i právnické osoby, ale ručí za zá-

vazky společně celým svým majetkem. Zisk společnosti se dělí mezi společníky rov-

ným dílem, není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak. 

Výhody: 

 není dán zákonem minimální počáteční kapitál, 

 pokud chce společník vystoupit se společnosti, není to obtíţné, 

 získávání cizího kapitálu je snazší neţ u s. r. o., neboť společníci ručí celým 

svým majetkem, 

 zisk společníků je zdaněn aţ po rozdělení dle společenské smlouvy a kaţdý 

společník ho dání zvlášť jako fyzická osoba. 

Nevýhody: 

 neomezené ručení společníků,  

 při zániku společníka můţe dojít k problému, neboť musí být minimálně dva 

společníci. 

Komanditní společnost (k. s.): 

Jedná se o v České republice málo vyuţívanou formu podnikání. 

Komanditní společnost musí být zaloţena minimálně dvěma společníky, přičemţ 

jeden je komanditista a druhý je komplementář. 

                                                 
5
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění [5] 



19 

 

Komplementář ručí společnosti stejně jako společníci u v. o. s. celým svým ma-

jetkem, můţe jím být jak fyzická tak právnická osoba a je oprávněni k obchodnímu ve-

dení společnosti. 

Komanditista ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů, které jsou zapsány 

v obchodním rejstříku a podílí se na záleţitostech vedení firmy mimo obchodního vede-

ní, ke kterému je oprávněn komplementář.   

Komanditní společnost je zajímavou právní formou pro podnikatele s „dobrým 

nápadem“ (know-how), který je však bez potřebného kapitálu a investorem, který chce 

investovat finanční prostředky. 

Výhody: 

 minimální počáteční kapitál je zákonem upraven pouze u komanditistů a 

to ve výši 5 000 Kč (viz obchodní zákoník). 

 zisk komplementářů je zdaněn aţ po rozdělení dle společenské smlouvy a 

kaţdý společník ho dání zvlášť jako fyzická osoba, 

 komanditista má oprávnění kontrolovat údaje v účetních knihách a v případě 

potřeby tím můţe zmocnit nezávislého auditora, 

 komanditista můţe být společníkem i v jiných (konkurenčních firmách), 

 pokud zanikne účast komanditistů, můţe se právní forma podnikání změnit 

z k. s. na v. o. s.  

Nevýhody: 

 komplementáři ručí svým majetkem neomezeně,  

 komplementáři a komanditisté mají rozdílné podmínky v ručení, z toho mů-

ţou vzniknout konflikty ve společnosti, 

 zisk komanditistů je daněn daní příjmů právnických osob a sráţkovou daní 

při vyplácení, 

 pokud není ve společenské smlouvě uvedeno jinak, musí s její směnou sou-

hlasit všichni společníci.  

Kapitálové společnosti 

Kapitálová společnost se vyznačuje tím, ţe společníci musí do společnosti vloţit vklad, 

jehoţ minimální hodnota je určena zákonem a neodlišná pro různé kapitálové společ-

nosti. 
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Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

Společnost s ručením omezeným je nejjednodušší kapitálová společností. 

Minimální počet společníků daných zákonem je jeden a maximální počet pade-

sát společníků, přičemţ ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů, které jsou za-

psány v obchodním rejstříku. 

Minimální základní kapitál firmy je 200 000 Kč, kaţdý ze společníků musí 

do firmy vloţit minimálně 20 000 Kč, přičemţ společníci mohou do firmy vloţit rozdíl-

né částky, které musí být dělitelné celými tisíci korun. Vkladem společníků můţe být 

i movitý majetek. 

Jedná se u nás o nejrozšířenější formu podnikání právnických osob.  

Výhody: 

 omezené ručení společníků, 

 při přijímání rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků ale pouze vět-

šiny, 

 nízká administrativní náročnost, 

Nevýhody: 

 minimální počáteční kapitál,  

 zisk společníků je daněn daní příjmů právnických osob a sráţkovou daní při 

vyplácení, 

Akciová společnost (a. s.) 

Základní kapitál akciové společnosti je rozdělen na stejné podíly tzv. akcie. Akcie 

se obchodují na trzích, tudíţ akcionářem společnosti se, můţe stát kaţdý, kdo koupí 

akcie. 

Společnost je zaloţena jednou právnickou osobou či dvěma a více fyzickými 

osobami. 

Minimální kapitál akciové společnosti je 20 miliónů korun v případě veřejné 

emise akcií, při neveřejné emisi akcií pak 2 miliony korun, pokud není zákonem usta-

noveno jinak (např. při zaloţení banky musí základní kapitál činit alespoň 500 miliónů 

korun).  

Výhody: 

 akcionář neručí za závazky společnosti,  
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 dobrý přístup ke kapitálu,  

 společnost je dobře vnímána obchodními partnery,   

 zákaz konkurence pro členy představenstva.  

Nevýhody: 

 vysoký základní kapitál,  

 administrativně náročné na zaloţení i řízení společnosti,  

 velmi komplikovaná právní úprava,  

 společnost nelze zaloţit 1 fyzickou osobu,  

 při veřejné nabídce akcie nelze upisovat akcie nepeněţitými vklady,  

 účetní závěrku musí ověřovat auditor a údaje z ní se musí povinně zveřejňo-

vat,  

 zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené divi-

dendy ze zisku jsou zdaněny dále ještě sráţkovou daní,  

 povinnost sestavovat výroční zprávu.  
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2.3 Podnikatelsk{ pl{n 

2.3.1 Funkce podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán je určený pro dva základní účely firmy: 

 pro vnitřní účely firmy – podnikateli, 

 pro vnější účely firmy – investorům. 

 

Pro vnitřní účely firmy 

Podnikatelský plán firmy je pro samotného podnikatele hlavní dokument pro ucelení 

koncepce firmy, vytyčení cílů a slouţí i jako zpětná vazba při plnění určených cílů a 

strategie firmy. Před zaloţením společnosti je také prvním ukazatelem ţivotaschopnosti 

a konkurenceschopnosti firmy na trhu, případně se v této části (plánování projektu) dají 

přijmout opatření proti hrozbám trhu a odstraní se tím překáţky, které by v průběhu 

realizace projektu nastaly. 

Pro vnější účely firmy 

Pokud společnost shání cizí kapitál, je podnikatelský plán nedílnou součástí dokumen-

tace, které provází ţádosti. 

Zdroje cizího kapitálu: 

 banky, 

 dotace, 

 investoři. 

Zájmem kaţdého investora je, aby se mu vloţené finance vrátily zpět spolu 

se zhodnocením v podobě úroků v případě půjčky či zisk z prodeje podílu v případě 

investic. Podnikatel tudíţ musí prokázat, ţe je vhodné vloţit kapitál právě do jeho spo-

lečnosti. 

 

2.3.2 Forma podnikatelského záměru 

Forma celého dokumentu je závislá především na tom, k čemu a pro koho je daný plán 

určen. Jinou formu bude mít plán, který je určen pro získání finančních prostředků 

od investorů (např.: banku), jinou podobu pak plán určený pro interní vyuţití. 

 Dalším aspektem, který ovlivňuje finanční plán podniku je grafické vnímání 

tvůrců podnikatelského plánu. 
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 Podnikatelský plán musí také souhlasit s vnitřními předpisy a zvyklostmi firmy. 

Kaţdá firma, která chce obstát v konkurenčním boji, musí mít nadefinovaný jednotný 

grafický formát, kterým se prezentuje. Těmito prvky jsou: 

 loga a jejich umístění, 

 hlavičky a patičky dokumentů, 

 identifikační údaje dokumentů. 

Tyto předpisy jsou většinou uvedeny ve vnitřních směrnicích a dokumentech. Forma 

celého dokumentu ovlivňuje hodnocení celého podnikatelského plánu a nedbalost 

při nedodrţení jednotné formy můţe vést k ohroţení celého plánu.   

2.3.3 Struktura podnikatelského plánu 

Struktur podnikatelského plánu je velké mnoţství typů. Kaţdý podnik má jiné poţadav-

ky, tudíţ se jim musí podnikatelský plán individuálně přizpůsobovat, nicméně určité 

atributy by měl obsahovat kaţdý podnikatelský plán
6
. 

Titulní strana 

Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Měli by zde být uvedeny infor-

mace jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty, popis podniku a 

povaha podnikání či způsob financování a jeho struktura. 

Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn se obvykle zpracovává aţ po sestavení celého podnikatelského plánu. 

Pokud je zpracováván pro investory, je jeho hlavním úkolem podnítit zájem potencio-

nálních investorů. Ti se totiţ na základě exekutivního souhrnu rozhodují, zda má vý-

znam pročíst podnikatelský plán jako celek. Této části je tudíţ nutné věnovat mimořád-

nou pozornost.  

Exekutivní souhrn je stručné shrnutí nejdůleţitějších částí podnikatelského plá-

nu. Obsahuje: 

 hlavní myšlenku podnikatelského plánu, 

 silné stránky, 

 očekávání podniku, 

 stručné tabulky finančního plánu s výhledem několika let. 

                                                 
6
 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1.vyd. Brno: Computer Press, 

2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. [6] 
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Analýza trhu 

Sem patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni význam-

ní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i moţností, jak by mohli negativně 

ovlivnit trţní úspěch podniku. Dále je zde detailní analýza odvětví z hlediska vývojo-

vých trendů a historických výsledků a přírodní faktory, politickou situaci, legislativní 

podmínky aj. Je zde zahrnuta také analýza zákazníků na základě provedení segmentace 

trhu.  

Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je důleţité, aby 

byla potencionálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti podniku a jeho 

záběru. Popis podniku by měl obsahovat pouze doloţená fakta, která se týkají: 

 jeho zaloţení, 

 různých úspěchů, 

 strategie podniku a  

 cesty k jejich dosaţení. 

Klíčovými prvky v této části plánu jsou: 

 výrobky či sluţby, 

 umístění a velikost podniku, 

 přehled personálu podniku, 

 veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 

 průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. 

Výrobní plán 

Tato část zachycuje celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat část výroby 

formou sub dodávek, měli by zde být uvedení i tito subdodavatelé včetně důvodu jejich 

výběru. Rovněţ je důleţité uvést informace o jiţ existujících smlouvách. Pokud bude 

celou nebo i část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde být uveden popis:  

 potřebných strojů a zařízení,  

 pouţívané materiály a jejich dodavatelé. 

Nejedná-li se o výrobní podnik, bude se tato část nazývat obchodní plán a bude 

obsahovat informace o nákupu zboţí a sluţeb, potřebné skladovací prostory atd. Pokud 

jde o oblast poskytování sluţeb, bude se tato část podnikatelského plánu týkat popisu 
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procesu poskytování sluţeb, vazby na subdodávky a tím opět hodnocení vybraných 

subdodavatelů. 

Do této části je vhodné připojit seznam těch produktů, které podnik vyrábí či 

které má v plánu uvést na trh a ohodnocení jejich konkurence schopnosti. 

Uvádějí se zde i různé certifikáty jakosti, kterými podnik disponuje. 

Marketingový plán 

Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo sluţby distribuovány, oce-

ňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněţ odhady objemu produkce nebo sluţeb, 

ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. Marketingový plán bývá 

často investory povaţován za nejdůleţitější součást zajištění úspěchu podniku. 

Organizační plán 

V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. V pří-

padě obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu podni-

ku a dále dle příslušné právní formy údaje o obchodních podílech. Jsou zde uvedeni 

klíčový vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Je určena 

nadřízenost a podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační struktura podniku. 

Hodnocení rizik 

Zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout z reakce konkurence, 

ze slabých stránek marketingu, výroby či manaţerského týmu nebo technologického 

vývoje. Tyto rizika je ţádoucí analyzovat a připravit alternativní strategie pro jejich 

eliminaci. Pro potencionálního investora je tento přístup zárukou, ţe podnikatel si je 

takových rizik vědom a je připraven jim v případě potřeby čelit. 

Finanční plán 

Finanční plán tvoří důleţitou součást podnikatelského plánu. Určuje objemy investic a 

ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. Finanční plán 

se zabývá třemi nejdůleţitějšími oblastmi: 

předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky. Jsou zde zahr-

nuty očekávané trţby a kalkulované náklady,  

vývoj hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech, 

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

k určitému datu. 
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 Přílohy (podpůrná dokumentace) 

Zde jsou uvedeny informativní materiály, které nelze začlenit do samotného podnikatel-

ského plánu. Na jednotlivé odkazy by měl v textu existovat odkaz. 

2.3.4 Kroky k sestavení úspěšného plánu 

Podnikatelský plán musí být sestavován podle následujícího postupu aby byl úspěš-

ný.[6] 

1. Vyjasnění si očekávání 

 musíme odpovědět na otázky: 

Co plánujeme? 

Proč to plánujeme? 

O jaký plán jde? 

K čemu bude? 

2. Vymezení si vlastního podnikání 

 určení vlastních aktivit: 

V čem podnikáme? 

V čem případně chceme podnikat? 

3. Zhodnocení a vydefinování současného stavu podnikání 

 jde o interní analýzu podniku včetně finanční analýzy 

4. Zhodnocení externích faktorů fungování podniku 

 definování trţních podmínek 

 analýza konkurence a trţní pozice na trhu 

5. Definování strategických cílů 

 určení hlavního záměru podniku v konkrétní měřitelné podobě 

6. Navrţení a definování proveditelné strategie 

 návrh strategie pro dosaţení hlavních cílů 

7. Identifikace rizik a příleţitostí pro vytvoření alternativních strategií, které ome-

zují rizika hlavní strategie 

8. Rozpracování a dodělání základní strategie do konkrétní podoby 

9. Projekce finančních toků 
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 rozpracování finančního plánu konečné strategie 

10. Finalizace plánu 

 schválení plánu 

11. Praktické vyuţívání plánu 

 práce s plánem 

 realizace plánu 
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2.4 Ekonomické analýzy 

2.4.1 Analýza oborového prostředí – Porterova analýza 

Cílem této analýzy je zhodnotit postavení společnosti v jejím odvětví. 

Porterova analýza zkoumá prostředí firmy z pěti následujících hledisek
7
: 

 vyjednávací síly zákazníků, 

 vyjednávací síly dodavatelů, 

 hrozby vstupů nových konkurentů do odvětví, 

 hrozby substitutů, 

 rivality konkurentů v daném odvětví. 

2.4.2 Analýza vnějšího prostředí SLEPT 

Úkolem této analýzy je identifikovat vnější fakty, které ovlivňují rozhodování firmy a 

definování firemní strategie. 

Výstupem této analýzy jsou především hrozby a příleţitosti. Analýza je označo-

vána SLEPT podle počátečních písmen oblastí, které by měla zahrnovat: 

 Sociální oblast (Social) 

 Legislativní oblast (Legal) 

 Ekonomickou oblast (Economical) 

 Politickou oblast (Political) 

 Technologickou oblast (Technological)  

2.4.3 Marketingový mix 

Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí v učebnici marketingu Marketing tuto definici 

marketingového mixu
8
: "Marketingový mix je soubor taktických marketingových ná-

strojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umoţňují 

upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." 

Marketingový mix popisuje oblasti, ve kterých se společnost snaţí, aby vzbudila 

poptávku po svém výrobku. Tyto oblasti jsou ve čtyřech oblastech – tzv 4P: 

 produkt, 

 cena, 

                                                 
7
 KEŘKOVSKÝ, M. a VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. [7] 
8
 KOTLER, P. a ARMSTRONG, G. Marketing. vyd. Grada 2008, 856 s. ISBM 80-247-0513-3.[8] 
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 místo, 

 propagace. 

2.4.4 Analýza SWOT 

Při analýze SWOT se identifikují faktory a skutečnosti, které ovlivňují analyzovanou 

společnost a jsou její: 

 silné stránky (Strenghts), 

 slabé stránky (Weaknesses), 

 příleţitosti (Opportunities), 

 hrozby (Threats). 
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3 Analýza problému a současné situace 

3.1 Popis podniku 

Restaurace Kována Bukvice je menší restaurace, která byla znovu otevřena 15. května 

2008 tentokrát pod vedením Miroslava Grusmana. 

Typově je restaurace zaměřená jako kulinářská, cílem provozovatele je vařit po-

krmy moderní gastronomie. 

Restaurace je rozdělena na dvě části: 

 Hlavní prostor restaurace je tvořen prostorem s 26 místy k sezení, sou-

částí této místnosti je i plynový gril od výrobce Chergui, vhodný na gri-

lování kuřat, vepřové kýty, krůty, atd. Tato část restaurace je nekuřácká,  

 druhá kuřácká část restaurace je tvořena čtyřmi stoly se čtrnácti místy 

k sezení. 

Celý interiér restaurace je zdoben do motivu kovárny, který je převáţně vytvo-

řen Ing. arch. Jiřím Vorlem.  

Další prostory jsou terasa a zahrádka. Přičemţ terasa má kapacitu patnáct aţ 

dvacet míst k sezení, zahrádka pak třicet míst k sezení. 

Od pondělí do pátku jsou v restauraci připravována denní menu, vţdy tři druhy. 

Od znovuotevření restaurace má návštěvnost v obědové době vzestupující tendenci. 

Dále je restaurace vhodná pro pořádání různých menších oslav do počtu 30 osob. 

Např. svatby, narozeniny, firemní rauty, atd. Tímto směrem bude také zacílen marketin-

gový plán restaurace.    

Součástí restaurace je i ubytovací zařízení – penzion, který stále vedou původní 

majitelé nemovitosti. K dispozici jsou čtyři apartmány s kapacitou 18 lůţek s moţností 

další přistýlky. 

3.1.1 Výrobky a služby restaurace 

Produktem restaurace jsou pokrmy moderní gastronomie. Náhled na připravované po-

krmy poskytuje Příloha A Jídelní lístek. Kromě klasických alkoholický, nealkoholic-

kých a teplých nápojů můţe zákazník k pokrmům zvolit jakostní víno z restaurační vi-
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notéky. Vinotéka nabízí jak česká vína, tak i vína dováţená z ciziny. Bliţší informace 

jsou uvedeny v kapitole 4.4 Obchodní plán. 

3.1.2 Otevírací doba 

Restaurace je otevřená sedm dní v týdnu, přičemţ od pondělí do soboty je otevřeno 

od 11:00 do 23:00 a v neděli je otevírací doba zkrácená od 11:00 do 22:00. Kuchyň je 

v provozu po celou dobu, kdy je podnik otevřen. Tato otevírací doba je převzata jiţ 

z předchozího působení restaurace. Při předem domluvených akcích je samozřejmě 

moţné otevírací dobu prodlouţit. 

3.1.3 Personál podniku    

Nejdůleţitější osobou v podniku je právě provozovatel Miroslav Grusman působící zá-

roveň v podniku jako hlavní kuchař. 

 Další pracovní pozice v podniku jsou: kuchař, číšníci, úklid. 

Více informací o zaměstnancích je uvedeno v kapitole 4.5.3 Organizační plán. 

3.1.4 Technické vybavení restaurace 

Restaurace je moderně zařízena tak, aby zde bylo moţné připravovat pokrmy moderní 

gastronomie. 

Kuchyň je zařízena v nerezových plochách. Splňuje všechny předpisy a normy 

pro restaurační zařízení. Z technického vybavení zde najdeme jak z klasických vybavení 

kuchyně jako je:  

 plynový sporák,  

 tři lednice,  

 tyčový mixér,  

 mlýnek na maso či  

 fritéza. 

Tak i moderní vybavení jako je:  

 Konvertovat,  

 deskový plynový gril a 

 šokér
9
.  

Zároveň se v prostoru restaurace nachází jiţ zmíněný plynový gril Chergui.   

                                                 
9
 šokér – slouţí pro rychlé zchlazení připraveného jídla a tím prodlouţí jeho dobu spotřeby 
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K vybavení baru pak patří espresso kávovar, mlýnek na kávu a počítač se systémem 

Restaurant Manager. 

3.1.5 Obecné informace o podniku 

Forma podnikání OSVČ 

Podnikatel provozuje restauraci na základě ŢL (ţivnostenského litu). Formou podnikání 

je OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná. Hlavní nevýhodou této formy podnikání 

je, ţe podnikatel ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Vzhledem k tomu, 

ţe má podnikatel zaměstnance, můţe se dostat do problémů v okamţiku, kdy je omeze-

ná jeho platební schopnost. Další nevýhoda podnikání jako fyzické osoby, můţe přijít 

v okamţiku, kdy bude podnikatel usilovat o získání cizích finančních zdrojů – úvěrů. 

Obchodní partneři lépe vnímají právnické osoby a povaţují je za důvěryhodnější. Pod-

nik – fyzickou osobu nelze snadno prodat (ručení aţ ke dni prodeje) a pokud dojde 

ke smrti fyzické osoby, podnikání dál nepokračuje.
10

 

 Oproti tomu mezi výhody podnikání jako fyzické osoby patří skutečnost, ţe 

podnik můţe vést účetnictví ve zjednodušené formě, pouze vede daňovou evidenci. Zisk 

společnosti se daní sazbou pro fyzické osoby. Zároveň je niţší administrativní náročnost 

při zakládání a řízení společnosti. 

Plátce daně 

Provozovatel v této době plátcem daně není. Obratu 1 000 000 korun, od kterého je po-

vinen se stát plátcem daně dosáhl v polovině dubna, kdy podal přihlášku k registraci. 

Plátcem daně se tudíţ stane od 1. června 2009.  

Finanční charakteristika podniku v roce 2008 

Příjmy z trţeb 622 000 korun 

Fixní náklady 354 970 korun 

Variabilní náklady 267 030 korun 

Zisk: 1 000 korun 

Trţby v minulém roce činily 622 000 korun. Náklady na zaloţení a provoz podniku 

dosáhli stejné částky a podnik v loňském roce vykázal zisk v hodnotě 1 000 korun. 

 

                                                 
10

 Podnikatelé hromadně přecházejí z OSVČ na s.r.o. [16] 
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3.2 Analýza oborového prostředí – Porterova analýza 

3.2.1 Rivalita mezi stávajícími konkurenčními firmami 

Přestoţe je vstup do odvětví pohostinství omezený, neboť se jedná o ohlašovací řemesl-

nou činnost, tudíţ musí být splněny i další podmínky, krom všeobecných podmínek 

provozování činností (viz kapitola Hrozba nově vstupujících organizací), působí 

v tomto oboru značná konkurence. 

Nebliţší restaurační zařízení, která jsou v blízkosti restaurace Kovárna Bukvice, 

jsou: 

 Motorest Staré Místo – tento motorest leţí ve stejnojmenné vesnici Staré 

Místo od Bukvice vzdálený přibliţně 5 km. Jedná se o klasický motorest, 

který má oproti restauraci Kovárna Bukvice výhodnější polohu, neboť leţí 

přímo na hlavní silnici číslo 32 vedoucí z Prahy do Krkonoš. 

 Restaurace Staré Hrady – nově otevřená restaurace u zámku Staré Hrady. 

Nachází se 9 km od Bukvice, a 1 km Libáně.  

 Restaurace Radnice – restaurace se nachází ve vesnici Libáň vzdálené 

od Bukvice přibliţně 10 km, ale od Jičína je vzdálená 23 km. Stejně jako re-

staurace Kovárna Bukvice neleţí přímo u silnice 32. Oproti této restauraci 

má restaurace Kovárna Bukvice menší náklady na pronájem a to více neţ po-

loviční (Radnice platí 13500 Kč/měsíc
11

).    

Další větší mnoţství restaurací se nachází přímo v Jičíně, coţ je 8 km od Bukvi-

ce. 

3.2.2 Hrozba nově vstupujících organizací 

Při vstupu do odvětví musí podnikatel splnit povinnosti k provozování řemeslné činnos-

ti, které jsou upraveny ţivnostenským zákonem
12

 a podmínky pro podnikání v pohostin-

ství. Provozovatel musí mít: 

 ţivnostenské oprávnění pro hostinskou činnost,  

 výuční list v některém z předepsaných oborů, 

 zdravotní průkaz – způsobilost pro práci s potravinami 

                                                 
11

 Usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libáň ze dne 21.12.2006 [10] 
12

 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, v platném znění. [11]  
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 doloţenou praxi v oboru (minimálně 6 let). 

Další podmínky jsou uvedeny v Oborové příručce [12] 

Přes tyto legislativní podmínky je konkurence v oboru značná. 

3.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Restaurace kovárna Bukvice je zásobována několika firmami, tudíţ nemá výhradního 

dodavatele. Mezi její dodavatele však patří velké firmy, které mají velkou vyjednávací 

sílu. 

Dodavateli restaurace jsou: 

 JIP východočeská a.s. – hlavní činností firmy je velkoobchod pro gastrono-

mii převáţným zásobováním alkoholickými, nealkoholickými nápoji a kolo-

niálním zboţím 

 http://shoppardubice.jip-napoje.cz/ 

 Masokombinát Jičín, spol. s r.o. – je dodavatel masa a masných výrobků, 

firma se úzce specializuje na výrobu specialit, šunkových výrobků a uzených 

mas. 

 http://www.masojicin.cz/ 

 Maso Radvánovice, spol. s r.o. – je dodavatel masa a masných výrobků 

 http://www.masoradvanovice.cz/ 

 Plzeňský Prazdroj a.s. – dodavatel nápojů, především výčepního piva 

 http://www.prazdroj.cz/cz/index.php 

 Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. – dodavatel nápojů 

 http://www.coca-cola.cz/hp-index.php 

 Nestlé Česko s.r.o. – dodavatel cukrářských výrobků a zmrzliny 

 http://www.nestle.cz/ 

 NOWACO Czech Republic s.r.o. – dodavatel mraţených výrobků 

 http://www.nowaco.cz/ 

 C.I.P.A. spol. s r.o. – dodavatel zahraničních potravin a gastronomických 

specialit 

 http://www.cipa-gastro.cz/ 

 V&T Vrchlabí – dodavatel restauračního zařízení 

 http://www.vt-votrubec.cz/ 
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3.2.4 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci restaurace jsou lidé z Bukvice, okolních vesnic a Jičína. Dalšími zákazníky 

jsou pak turisté, kteří v letní sezóně navštěvují historické památky v Českém ráji. Kvůli 

zákazníkům z okolí restaurace musí být kladen důraz na kvalitu sluţeb, díky níţ se 

k nám budou vracet. Turisty musíme nalákat prostřednictvím poskytnutí netradičních 

záţitků, které jim přináší jak netradiční prostředí tak, jídelníček, o nich se doví pro-

střednictvím správně mířené reklamy. V konkurenčním boji v pohostinství je velmi ob-

tíţné obstát, neboť přilákání zákazníka je právě jednou z nejdůleţitějších úloh podnika-

tele.    

V pohostinství se můţe podnikatel odlišovat různými způsoby tak, aby se lišil 

od konkurence. Například:  

 velikostí podniku – rodinná restaurace vs. „vývařovna“, 

 nabízenému sortimentu zboţí,  

 typu kuchyně – tradiční česká, světová, thajská, … 

 atmosféra restaurace, 

 cena. 

Pokud zákazník do restaurace přijde je jen na jeho rozhodnutí, zda si zde pokrmy ob-

jedná, nebo jestli odejde z restaurace pryč. Vyjednávací síla zákazníků je tedy malá. 

Analýza zákazníků 

Segmentace zákazníků 

V geografické oblasti v okruhu deset kilometrů od Bukvice je 23 tisíc obyvatel. Od to-

hoto mnoţství odečteme patnáct procent, coţ jsou nezaměstnaní obyvatelé a obyvatelé 

v pracovní neschopnosti. Od těchto 19551 obyvatel odečteme jednu třetinu, kterou tvoří 

malé děti, důchodci a sociálně slabé skupiny pracujících. Tímto výpočtem dostaneme 

velikost našeho segmentu 13034 potenciálních místních zákazníků. Dalším segmentem 

zákazníků jsou zahraniční turisté (především z Německa). V loňském roce navštívilo IC 

(informační centrum) v Jičíně 38294 návštěvníků
13

 v měsících červenu, červenci a 

srpnu. Je tedy nutné, aby se o restauraci tito potenciální zákazníci dozvěděli.    

                                                 
13

 Zpravodaj Sdruţení Český Ráj [13] 
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Preference zákazníků 

Se zvyšující se ţivotní úrovní populace v ČR se mění i ţivotní styl. Obyvatelé ČR ţijí 

konzumním stylem, přičemţ se začíná posunovat trendem zdravé výţivy, kdy dají lidé 

přednost před draţším zdravějším pokrmen (ryby), před smaţeným jídlem. Stále také 

stoupá lidí, kteří nejsou spokojeni s obyčejnou hospodou a rádi navštíví příjemné pro-

středí stylově zaměřené restaurace.    

3.2.5 Hrozba substitutů 

Základním substitutem restaurací jsou pokrmy připravované v domácnostech, dále pak 

jídelní provozy, kde je část ceny pokrmů hrazena státem (školní jídelny, menzy), nebo 

zaměstnavatelem. 

Závislost na tom zda si lidé pokrmy uvaří doma (připraví svačinu), či zda zajdou 

na oběd do restaurace závisí na ekonomické situaci dané rodiny. Tato závislost se můţe 

měnit se změnou zaměstnání, nebo se zvýšením či sníţením nákladů rodiny. Situace 

rodin se mění různě s vývojovým stádiem rodiny. Tím je způsobeno, ţe si jedna rodina 

uvaří doma a druhá si raději zajde do restaurace. Z tohoto důvodu je tomuto faktu při-

kládán nízký vliv.   

U jídelních provozů hraje svou roli výše příspěvků na potraviny a zaměstnavate-

lů postoj ke hrazení příspěvků na stravování (zda zajistí jídelnu, či vydají stravovací 

kupóny). Tento fakt závisí na velikosti firem v okolí restaurace. V okolí Jičína je velké 

mnoţství malých firem, proto tento substitut má také malý vliv a tím i hrozba substitutů 

celkově. 
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3.3 Analýza vnějšího prostředí SLEPT 

3.3.1 Sociální faktory:   

Ze sociálních faktorů mají na podnikání v potravinářství vliv:  

 demografické faktory jako jsou počet obyvatel v okrese a jejich věkové slo-

ţení, 

 z makroekonomických faktorů pak zejména nezaměstnanost obyvatel v ČR, 

nezaměstnanost v jičínském okrese,  

 další jsou průměrný plat, ţivotní styl a hodnotový řetězec. 

Tyto sociální faktory nás uvedou do představy o tom, kdo jsou naši zákazníci. 

Tudíţ kam má být směřovaná reklamní kampaň. Dále pak i pohled z hlediska zaměst-

navatele při shánění nových zaměstnanců restaurace.  

Demografické charakteristiky: 

V následující tabulce (Tabulka 1 Počet obyvatel v okrese Jičín a vybraných obcích) 

je uveden počet obyvatel v jičínském kraji a následně počty obyvatel v Bukvici a jí při-

lehlých obcích, které jsou znázorněny na mapě. 

      Tabulka 1 Počet obyvatel v okrese Jičín a vybraných obcích 

 Počet obyvatel Průměrný věk 

 Celkem Muži ženy celkem Muži ženy 

Okres Jičín celkem 78852 39007 39845 41,2 39,8 42,6 

Bukvice 137 67 70 41,6 38 45 

Veliš 138 64 74 43,0 40,5 45,2 

Střevač 276 127 149 39,7 35,1 43,6 

Podhradí 422 202 220 42,5 41,5 43,4 

Staré Místo 342 181 161 36,4 36 36,8 

Chyjice 137 71 66 42,8 37,9 48,1 

Jičín 16448 8034 8414 40,8 39 42,6 

Bystřice 315 147 168 38,5 38,2 38,7 

     Zdroj: ČSÚ [24] 
 

Tabulka Tabulka 2 Věková struktura obyvatel v okrese Jičín znázorňuje věkové-

ho rozloţení obyvatel jičínského kraje v pětiletých věkových skupinách. 

Především z grafu je patrné, ţe nejsilnější skupiny lidí jsou ve věku 20 aţ 29 a 

45 aţ 54 let. Restaurace Bukvice se zejména zaměří na zákazníky spadající do věko-

vých skupin mezí 30 aţ 55 lety. Jde tedy o lidi v pracovním věku, kteří rádi vyzkouší 

neobvyklý kulinářský záţitek v naší restauraci. 
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        Tabulka 2 Věková struktura obyvatel v okrese Jičín 

Struktura obyvatel podle pětiletých věkových skupin  

  muži ženy obě pohlaví 

0-4 1739 1597 3336 

5-9 2267 2131 4398 

10-14 2470 2338 4808 

15-19 2637 2542 5179 

20-24 3396 3088 6484 

25-29 3349 3075 6424 

30-34 2541 2335 4876 

35-39 2567 2464 5031 

40-44 2600 2500 5100 

45-49 3093 2950 6043 

50-54 3009 3026 6035 

55-59 2230 2436 4666 

60-64 1583 1860 3443 

65-69 1513 1935 3448 

70-74 1442 2018 3460 

75-79 946 1755 2701 

80-84 391 787 1178 

85+ 315 827 1142 

Věk nezjištěn 4 5 9 

Celkem 38092 39669 77761 

       Zdroj: ČSÚ [25] 

Pro lepší představivost je tabulka 2 znázorněna v grafickém vyjádření (Obrázek 

1 Věková struktura obyvatel v okrese Jičín). 

Obrázek 1 Věková struktura obyvatel v okrese Jičín 

 



39 

 

Makroekonomické charakteristiky trhu práce 

Nezaměstnanost velmi ovlivňuje provoz podniku restaurace Kovárna Bukvice, neboť 

pokud je nezaměstnanost nízká, zaměstnavatel obtíţně hledá pracovníky do restaurace a 

k nepřízni také napomáhá to, ţe práce v pohostinství není atraktivním zaměstnáním. 

Tomu nasvědčuje i skutečnost, ţe v prvních 6 měsících provozu neměl provozovatel 

obsazené všechny potřebné pozice v restauraci.  

Na druhou stranu ovlivňuje nezaměstnanost naše zákazníčky, kdy se zvyšující 

nezaměstnaností klesá počet potenciálních zákazníků restaurace a tím i poptávka 

po jejich sluţbách.  

V následující tabulce (Tabulka 3 Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR) 

je znázorněn vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice.  

    Tabulka 3 Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v ČR 

  Jednotka 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Zaměstnaní tis. 4936,5 4865,7 4764,1 4731,6 4727,7 4764,9 

Nezaměstnaní tis. 248,3 335,7 454,1 454,5 418,3 374,1 

Míra zaměstnanosti % 58,2 57,1 55,7 55,1 55,1 55,4 

Míra nezaměstnanosti % 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 

         

  Jednotka 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Zaměstnaní tis. 4733,2 4706,6 4764,0 4828,1 4922,0 4992,1 

Nezaměstnaní tis. 399,1 425,9 410,2 371,3 276,3 229,7 

Míra zaměstnanosti % 54,8 54,3 54,7 55,0 55,6 55,9 

Míra nezaměstnanosti % 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 

* hodnoty z roku 2008 jsou uvedeny bez posledního čtvrtletí roku 2008  
   Zdroj: ČSÚ [26] 
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Obrázek 2 Míra nezaměstnanosti v ČR 

 
 

Z grafu (Obrázek 2 Míra nezaměstnanosti v ČR) míry nezaměstnanosti je patrné, 

ţe v posledních letech nezaměstnanost klesala. Nicméně díky nepříznivému vývoji eko-

nomie v loňském roce došlo ke konci roku 2008 ke zvýšení míry nezaměstnanosti na 6 

% a tím došlo i ke zvýšení mnoţství volných pracovníků, které je moţné v restauraci 

zaměstnat a tím naplnit její stav.  

V další tabulce (Tabulka 4 Vývoj míry nezaměstnanosti v jičínském okrese v ro-

ce 2008) je pak uveden vývoj nezaměstnanosti v obcích jičínského okresu. 

 
      Tabulka 4 Vývoj míry nezaměstnanosti v jičínském okrese v roce 2008 

Míra nezaměstnanosti v mikroregionech okresu Jičín v roce 2008 v % 

Měsíce 

Mikroregiony 

Jičín Hořice Kopidlno 

Lázně 

Bělohrad Libáň Miletín 

Nová 

Paka Sobotka 

Vysoké 

Veselí 

1/2008 5,44 6,66 7,49 5,58 5,46 7,54 6,35 5,87 8,83 

2/2008 5,25 6,13 7,05 5,01 5,25 7,3 6,05 5,53 8,46 

3/2008 5,13 5,64 6,62 4,81 5,03 5,3 5,67 5,73 7,49 

4/2008 4,56 5,06 6,05 4,08 4,93 5,42 5,05 5,14 7,04 

5/2008 4,75 5,08 6,49 3,95 4,71 6,01 4,77 4,75 7,11 

6/2008 4,59 5,21 6,12 3,91 4,39 6,48 4,66 5 7,11 

7/2008 5,02 5,61 5,68 4,28 4,39 5,65 4,89 5,05 7,11 

8/2008 4,92 5,59 5,81 4,48 4,6 6,01 5,01 5,14 7,78 

9/2008 4,8 5,59 5,99 4,44 4,55 5,89 4,83 5,39 7,49 

10/2008 4,9 5,52 6,43 4,28 5,14 5,54 4,89 4,66 8,01 

11/2008 5,08 5,4 6,93 4,48 6,05 6,05 5,14 4,85 8,16 

12/2008 5,63 6,47 8,05 5,42 6,85 8,95 6,23 5,24 8,91 
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     Zdroj:  Úřad práce v Jičíně [28] 

Další charakteristiky 

Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR dosahovala na konci minulého roku částky 25 381 

korun [28]. Dle historického vývoje průměrná mzda stále stoupá a s ní stoupají i další 

charakteristiky jako je ţivotní styl. V Královéhradeckém kraji je průměrná mzda niţší, 

činí 20 877 korun. Tento rozdíl je způsoben zkreslením průměrné mzdy v krajích 

s většími městy a to hlavně středočeským (Prahou) a jihomoravským (Brnem). Ţivotní 

styl obyvatel ČR je konzumní ţivotní styl, který se ubírá směrem zdravého ţivotního 

stylu. To má příznivý vliv i na poptávku sluţeb kulinářských restaurací, neboť lide si 

raději připlatí za kvalitní sluţby. Aby byla restaurace úspěšná, musí vyjít tomuto stylu 

vstříc. Ve svém jídelním lístku musí nabízet pokrmy, jako jsou ryby, vegetariánské po-

krmy, saláty, apod. 

3.3.2 Legislativní faktory:  

Podnikání v potravinářství je ovlivněno mnoha nařízeními a zákony, které musí restau-

race splňovat. Plnění těchto nařízení kontrolují jednotlivé krajské hygienické stanice, 

které provádí kontroly restauračních provozů. 

Struktura legislativy v potravinářství: 

    Tabulka 5 Struktura legislativy ČR v potravinářetví 

Oblasti řízené      

Nařízeními ES Hygienický balíček       

  Nařízení ES č. 853 (o hygieně potravin ţivočišného původu)  

  Nařízení ES č. 854 (o úřední kontrole potravin ţivočišného původu)  

  Nařízení ES č. 852 (o hygieně potravin)    

  
Nařízení ES č. 882 (o úřední kontrole potravin, krmiv, zdraví zvířat a zachá-

zení  s nimi)  

  Nařízení ES č. 2073 mikrobiologie   

  Nařízení ES č. 1935 předměty určené pro styk s potravinami 

Národní legislati-

vou, která je řízená 

směrnicemi  ES 

Vyhláška 113/2005 

o značení  

Zákon o ochraně veřej-

ného zdraví 258/2000 

Sb. (směrnice 98/83/ES 

jakost vody pro lidskou 

spotřebu) 

Vyhláška 137/2004 

o stravování a činnos-

tech epid. závaţných 

Národní legislativou 

(oblasti neupravuje 

evropská legislati-

va) 

Vyhláška 107/2004 

o stravování a činnostech 

epid. závaţných  

  

Vyhláška 132/2004 

o mikrobiologických 

poţadavcích na potraviny 
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Dalšími zákony jsou: 

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 110/1997 Sb. v platném znění, ve-

terinární zákon 166/1999 Sb. v platném znění, zákon o vinařství a vinohradnictví 

321/2004 Sb. v platném znění, zákon o obalech 477/2001 Sb. v platném znění, zákon 

o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění.  

Kromě zákonů upravujících podnikání v potravinářství musí podnikatel splňovat 

další zákony a normy týkající se obecně podnikání a legislativy státu, ve kterém podni-

ká (Občanský zákoník, Ţivnostenský zákoník, Zákoník práce).  

Z předchozího výčtu zákonů vyplývá, ţe podnikatel musí stále sledovat jak svoji provo-

zovnu, tak i všechny novely týkající se těchto zákonů. Mezi novely v poslední době 

patří například uchovávání teplého hotového jídla maximálně tři hodiny, nebo například 

zákaz pouţívání dřevěných prkýnek a špalků na krájení potravin. Podle nově vydaných 

novel pak musí upravovat svojí restauraci, tak aby všechny tyto směrnice splňovala. 

Některé technické úpravy mohou být velmi finančně náročné.  

3.3.3 Ekonomické faktory: 

Z ekonomických faktorů ovlivňuje naši restauraci zejména daňové zatíţení v České 

republice, dále pak vývoj kurzu české koruny (restauraci navštěvují i zahraniční hosté), 

vývoj inflace.  

Daňové zatíţení má vliv na podíl zisku, který musí podnikatel ze zákona zaplatit 

státu. Zřetelně tuto situaci zobrazuje den daňové svobody
14

, viz následující obrázek 

(Obrázek 3 Den daňové svobody v ČR), kde je zobrazen vývoj od roku 2000 do roku 

2008.  

                                                 
14

 Den daňové svobody je den v roce, který nám kalendářní rok rozděluje na dvě části – první je období, 

kdy vše, co vyprodukujeme, odevzdáme státu a na dobu, kdy všechny finanční prostředky lidé vydělají 

na sebe. 
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Obrázek 3 Den daňové svobody v ČR 

 

Zdroj: http://www.danova-svoboda.cz [29] 

 

Na dalším obrázku (Obrázek 4 Den daňové svobody v roce 2008) je pak srovná-

ní s některými zeměmi Evropské unie a světa v roce 2008. Z obrázku vyplývá, ţe úro-

veň zdanění v české republice je zhruba uprostřed mezi porovnávanými zeměmi. 

Ve srovnání se zeměmi EU má daňovou sazbu niţší, tím staví podnikatelský subjekt 

do lepší konkurenční pozice neţ například podnikatelské subjekty v Rakousku. 
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Obrázek 4 Den daňové svobody v roce 2008 

 

Zdroj: http://www.danova-svoboda.cz [29] 
 

Poslední příznivou novinkou je přesun některých sluţeb s vysokým podílem lid-

ské práce z vyšší devatenáctiprocentní sazby DPH do niţší devítiprocentní sazby 

DPH
15

. Tato změna se týká i restauračních zařízení. 

                                                 
15

 Restaurace a kadeřnictví zlevní, vláda odklepla návrh na sníţení DPH – Podnikatel.cz [15] 
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Kurz koruny 

Vývoj české koruny má velký vliv na turistický ruch v České republice, pokud má ko-

runa silnou pozici, pak je Česká republika pro cizince draţší, naopak pokud je koruna 

oslabena, jsou ceny pro cizince niţší.  

V tabulce 6 je uveden aktuální kurz koruny k 3. 4. 2009 

Tabulka 6 Aktuální kurz koruny k 3. 4. 2009 

EMU euro 1 EUR 26,890 

USA dolar 1 USD 20,073 

Velká Británie libra 1 GBP 29,450 

Zdroj: Česká národní banka [31] 

Na dalším grafu je pak uveden vývoj kurzu české koruny za poslední rok. 

Obrázek 5 Vývoj kurzu koruny k euru za poslední rok 

 

Zdroj: Finanční portál Kurzy.cz [32] 

 

Hosty naší restaurace jsou zahraniční turisté, kteří navštěvují turistickou oblast 

Český ráj, tudíţ kurz koruny má vliv na mnoţství turistů v ČR.  

Průměrná inflace 

V následující tabulce (Tabulka 7 Průměrná inflace 1994 - 2008) jsou uvedeny průměrné 

hodnoty míry inflace v České republice od roku 1994, kdy hodnota míry inflace byla 10 

%, po němţ postupně klesala aţ k nule v roce 2003 a následné stoupá aţ k současné 

hodnotě 6,3 %. V roce 2009 inflace v závislosti na ekonomické recesi klesá a v dubnu 

činila 4,6 % [27]. 
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 Inflace má vliv zdraţování všech produktů a sluţeb, tím ovlivňuje i hos-

podaření podniku. 

 

Tabulka 7 Průměrná inflace 1994 - 2008 

  Průměrná míra inflace 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Inflace 10 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  Inflace 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3  

Zdroj: ČSÚ [27] 

3.3.4 Politické faktory:    

V České republice je demokratická forma vlády a funguje podle parlamentního volební-

ho řádu, coţ znamená, ţe:  

 zákonodárnou moc má parlament – poslanecká sněmovna a senát, 

 výkonnou moc má vláda v čele s Premiérem, který navrhuje ministry. 

Aktuálně (k datu 12. 5. 2009) je u moci úřednická vláda s Premiérem Janem Fi-

šerem. Od této nové vlády se očekává úspora ve všech směrech, tudíţ v budoucnu pod-

nikatel nepředpokládá ţádné kladné změny, spíše naopak.  

V Jičínském okrese pak vyhrála poslední volby Česká strana sociálně demokra-

tická. 

Podnikáním se v České republice zabývá ministerstvo pro místní rozvoj 

s ministrem Rostislavem Vondruškou a ministerstvo obchodu a sluţeb s ministrem Vla-

dimírem Tošovským. 

V této době dochází k hospodářské krizi, kdy dochází k vytvoření tzv. protikri-

zového balíčku. Pro naši restauraci jsou příznivé zejména tyto úlevy: 

 sníţení sociálního pojištění a tím i sníţení nákladů na zaměstnance, 

 vládní záruky za bankovní úvěry, snadnější získání cizích zdrojů,  

 odpuštění záloh na daně pro drobné ţivnostníky,  

 rychlejší odpisy majetků – pro sníţení základu daně, 

 vrácení DPH u všech nových aut. 
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3.3.5 Technologické faktory: 

V pohostinství podnikatelé vyuţívají nové technologie ve všech oblastech činnosti, jak 

při přípravě pokrmů, tak při vzdělávání vlastních zaměstnanců, aţ k uspokojování po-

třeb konečných zákazníků.   

Při přípravě pokrmů lze sledovat tendenci vývoje v cestě: 

 hospodárnosti, 

 efektivity, 

 výkonu, 

 ekologického a šetrného provozu, 

 hygieny, 

 dokonalé technologie, 

 inovace, 

 úspory vody elektřiny a chemických prostředků. 

Tento vývoj však financují výrobci kuchyňských spotřebičů, tudíţ se cena vývo-

je pro podnikatele promítá aţ v konečné ceně výrobku. 

Další technologické faktory, které zásadně ovlivňují podnikání v pohostinství, 

jsou zejména pokladní a skladovací systémy. Tyto systémy jsou velmi nákladné – ceny 

se pohybují řádově aţ několik desítek tisíc korun pouze za software, přičemţ se jedná 

o informační technologie tudíţ velmi rychle se vyvíjející se obor. 

Z toho vyplývá, ţe majitel firmy musí mít dostatečný kapitál a to hlavně na po-

čátku podnikání na financování veškerých potřebných spotřebičů a prostředků nutných 

pro fungování podniku.  
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3.4 Marketingový mix 

3.4.1 Produkt (Product) 

 

Restaurace Kována Bukvice je menší restaurace, stylově zaměřená jako kulinářská re-

staurace. Prostor restaurace je rozdělen na kuřáckou a nekuřáckou část s celkem třiceti 

místy k sezení. Další prostory k sezení jsou terasa a zahrádka (aţ 50 dalších míst k se-

zení).  

Mezi poskytované sluţby restaurace patří kulinářské speciality přímo z jídelního 

lístku a k nim dle přání podávaná jakostní vína. V rámci jídelního lístku jsou nabízeny 

vegetariánské pokrmy, těstoviny, saláty a výtečné dezerty. Restaurace je vhodná pro 

pořádání různých menších oslav do počtu 30 osob (např. svatby, promoce, pořádání 

firemních setkání, narozeninových oslav apod.). Od pondělí do pátku jsou v restauraci 

připravována obědová menu, vţdy tři druhy.  

Součástí restaurace je i ubytovací zařízení – penzion, který stále vedou původní 

majitelé nemovitosti. K dispozici jsou čtyři apartmány s kapacitou 18 lůţek s moţností 

další přistýlky. 

Restaurace Bukvice se zaměřuje na zákazníky ve věku 30 let a výše z okolí re-

staurace a na turisty.  

Připravované pokrmy 

V jídelním lístku jsou v nabídce tradiční i netradiční pokrmy navrţené samotným ku-

chařem. Přičemţ tradiční pokrmy jsou vţdy okořeněny nějakým drobným zpestřením. 

Mezi tradičními pokrmy patří například: 

 Z předkrmů - Hermelín se sušenými rajčaty a bazalkovým olejem, dýňový 

chléb. 

 Z hlavních jídel - Kovářův hovězí guláš zdobený opékanou klobáskou s vari-

ací českých knedlíků. 

 Ze salátů - Řecký salát „Feta“ s olivami a sýrem. 

Větší část nabídky však tvoří netradiční pokrmy. Například: 

 Z předkrmů - Pečená rajčátka v sušené šunce prokládaná mozarellou na salá-

tu z rukoly s toustem. 
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 Z hlavních jídel - Pečené kachní prsíčko s kuřecím soté se sherry a špenáto-

vým závinem. 

 Ze salátů - Salát z listových salátů s kuřecí roládkou, sušenými rajčaty, par-

mezánem a piniovými oříšky. 

 Z dezertů - Horké třešně v karamelu se smetanovou zmrzlinou přelité hoří-

cím likérem. 

Další pokrmy jsou uvedeny v příloze – Příloha A Jídelní lístek 

Interiér restaurace 

Prostředí restaurace je velmi příjemné. Materiálem převládajícím v interiéru je 

dřevo. V celé restauraci jsou patrné motivy kovárny, ať uţ jde o samotného kováře, kte-

rý vítá hosty při vstupu do restaurace (Obrázek 6 Interiér restaurace - vstup do restaura-

ce), aţ po řadu dekorací na stěnách a stolech restaurace. Na dalších dvou obrázcích (Ob-

rázek 7 a Obrázek 8) jsou fotografie nekuřácké části restaurace, na obrázcích 9 a 10 jsou 

pak prostory kuřácké restaurace. 

Obrázek 6 Interiér restaurace - vstup do restaurace 

 

      Zdroj: Oficiální stránky restaurace Kovárna Bukvice [22] 
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Obrázek 7 Interiér restaurace - nekuřácká část 1 

 

Zdroj: Oficiální stránky restaurace Kovárna Bukvice [22] 

Obrázek 8 Interiér restaurace - nekuřácká část 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: Oficiální stránky restaurace Kovárna Bukvice [22] 
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Zdroj: Oficiální stránky restaurace                          Zdroj: Oficiální stránky restaurace  
         Kovárna Bukvice [22]                 Kovárna Bukvice [22] 

3.4.2 Cena (Prise) 

Cena jednotlivých pokrmů je uvedena v jídelním lístku. Kvůli zaměření restaurace jsou 

ceny za poskytnuté sluţby vyšší neţ u konkurence. Z tohoto důvodu jsou zákazníky naší 

restaurace lidé, kteří si rádi za kvalitu a neobvyklý kulinářský záţitek připlatí. Cena 

obědových menu je přizpůsobená cenám v okolních restauracích. Pokud však srovnáme 

ceny restaurace s cenami ve velkých městech, jsou srovnatelné. 

 Ačkoli provozovatele tlačí konkurence ke sniţování cen, tomuto tlaku nesmí 

podnikatel podlehnout, pokud chce udrţet kvalitu sluţeb a úroveň restaurace.  

V cenách jsou započítané veškeré náklady na přípravu pokrmů. Průměrná výše 

marţe je přes 100 %. Tuto cenu můţe následně o 10 % sníţit slevový kupón 

z propagačního letáku. 

V restauraci se dá platit hotově (koruny či eura) a stravenkami. Platby kartou 

prozatím nebyly zprovozněny. 

3.4.3 Místo (Place) 

Restaurace Kovárna se nachází ve vesnici Bukvice přibliţně 8 km od Jičína. Jičín je 

centrem Českého ráje a v okolí se nacházejí následující významné turistické cíle: 

Obrázek 10 Interiér restaurace - kuřácká část 1 Obrázek 9 Interiér restaurace - kuřácká část 2 
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 Prachovské skály,  

 trosky - zřícenina hradu Veliš,  

 hrad Kost,  

 hrad Valdštejn,  

 Staré Hrady - renesanční zámek,  

 zámek Dětenice, 

Z méně známých: lovecký zámek Humprecht, zámek Sychrov, zříceninu hradu 

Kumburk, poutní místo Loreta, zámek Hrubá Skála, hrad Frýdštejn, zámek Hrubý Ro-

hozec. 

Kaţdý rok v září pořádá město Jičín festival pro děti s názvem "Jičín město po-

hádky" a v nedalekém Dvoře Králové nad Labem se nachází známá zoologická zahrada 

s africkým safari. 

V Bukvici je Kovárna jedinou restaurací. Vesnice se nachází přibliţně 5 km 

od silnice číslo 32, která je hlavní dopravní cestou z Prahy přes Jičín do Krkonoš. Zná-

zornění vesnice je na následujícím obrázku (Obrázek 11 Mapa - poloha Bukvice). 

Obrázek 11 Mapa - poloha Bukvice 

 

Zdroj: Oficiální stránky internetového portálu Mapy.cz [23] 

Bukvice leţí na trase cyklostezky -  trasa č. 11 - Jičínský okruh 
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Jičín – Čejkovice – Podhradí – Štidla – Nadslav – Střevač – Bystřice – Údrnice – 

Keteň – Vršce – Slavhostice – Češov – Jičíněves – Veliš – Čejkovice – Jičín 

Takovouto charakteristiku by nebylo špatné zařadit na začátek kapitoly analýza, 

včetně základní charakteristiky restaurace. 

V části distribuce se stručně vyjádřete k umístění provozovny, zda je to dobré či 

špatné. A formu distribuce sluţeb zákazníkům. 

3.4.4 Propagace (Promotion) 

Restaurace je propagována: 

1. Dvěma reklamními plochami na silnici číslo 32 umístěnou mezi Jičíněvsem 

a odbočkou na Bukvici.  

2. Propagačním letákem (Obrázek 12 Propagační leták), který je distribuován 

v sousedních obcích Bukvice a v Jičíně. Dále je tento materiál k dispozici 

na obecním úřadě v Bukvici.  

3. Internetové stránky restaurace – www.restaurace-kovarna.cz (Příloha B Do-

savadní internetová prezentace restaurace) 

4. Reklamní cedule přímo před restaurací viz Obrázek 13 Reklamní cedule před 

restaurací. 

5. O další propagaci se stará sám provozovatel a kuchař restaurace, neboť 

z doby působení jako šéfkuchař v různých hotelech získal velké mnoţství 

známých. Díky tomu v restauraci pravidelně pořádá rauty a oslavy. 
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Obrázek 12 Propagační leták 
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        Obrázek 13 Reklamní cedule před restaurací 

 

       Zdroj: Fotografie podniku 
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3.5 SWOT ANALÝZA 

Z předcházejících analýz tedy vyplývají následující charakteristiky restaurace, shrnuté 

ve SWOT analýze: 

3.5.1 Silné stránky – Strenghts 

 kvalitní produkty, 

 netradiční jídelníček – moderní gastronomie, 

 mnoholetá praxe v oboru,  

 nízké náklady za pronájem, 

 jediná restaurace ve vesnici, 

 pěkné prostředí restaurace – stylová restaurace 

 budova jiţ dříve slouţila jako restaurace, lidé ji jako restauraci znají, lidé 

především z blízkého okolí ji začali opětovně navštěvovat 

 v budově je fungující penzion, 

 technické vybavení restaurace na vysoké úrovní 

 pokladní a skladovací systém na vysoké úrovni, 

 výhodné geografické umístění firmy v rámci Českého ráje 

 jednoduchá jasně definovaná organizační struktura, 

 denní menu 

 restaurace je prodejním místem turistické známky. 

3.5.2 Slabé stránky – Weaknesses 

 velká konkurence na trhu, 

 familiárnost podniku neboť můţe docházet k rozporům v rodině, 

 přetěţování vedoucího pracovníka – majitele, pracuje vţdy dvanáct dní v ku-

se v restauraci a ve volných dvou dnech se zabývá administrací restaurace, 

 vysoká fluktuace zaměstnanců, v pohostinství dochází k velkým změnám 

pracovních nabídek, v zimě lehce přeplatí platy zaměstnanců velké hotely 

na horách,    

 nedostatečná marketingová podpora, 

 velká vyjednávací síla dodavatelů, 

 vzdálenost od silnice číslo 32, 
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 nelze platit platební kartou 

 nízký počet obyvatel v Bukvici (137 obyvatel). 

3.5.3 Příležitosti – Opportunities 

 pozitivní peněţní toky, 

 nulové dluhy, 

 plánovaná obecní podpora cestovního ruchu, 

 moţnost otevření další restaurace ve vesnici Pševes, která je stejně jako Ko-

várna Bukvice volná, 

 získání dobrého jména restaurace, 

 poloha nedaleko trasy Praha – Jičín – Krkonoše, 

 v rámci budovy restaurace je i ubytovací zařízení, 

 pozice restaurace v Českém ráji, 

 turistické památky v okolí restaurace, 

 nedaleko trasa cyklostezky Jičínský okruh, 

 kontakty z předešlé praxe. 

3.5.4 Hrozby - Threats 

 výpověď z nájmu, 

 nedostatek zákazníků, 

 niţší ceny konkurence – vzhledem k zaměření restaurace jsou ceny pokrmů 

vyšší neţ v klasických venkovských restauracích, 

 lidský faktor – předchozí provozovatel restaurace zkrachoval, neboť ho 

okrádali vlastní zaměstnanci, 

 nedostatek pracovní síly, neboť i přes zvyšující se nezaměstnanost není práce 

v pohostinství atraktivním zaměstnáním, 

 sezónnost, 

 nová konkurence, 

 ţivelné pohromy, 

 legislativní podmínky. 

Nejdůleţitější z těchto faktorů jsou více popsány v následující kapitole 3.6 Ana-

lýza trhu. 
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3.6 Analýza trhu 

Analýza trhu je jiţ podrobně zpracovaná v předcházející části projektu. Z analytické 

části práce vyplývají tyto skutečnosti: 

3.6.1 Zákazníci restaurace 

Restaurace Kovárna Bukvice se zaměřuje na zákazníky ve věku od 30 do 55 let. Zákaz-

níky restaurace jsou lidé v pracovním věku, kteří rádi vyzkouší neobvyklý kulinářský 

záţitek v naší restauraci a jsou za něj ochotni zaplatit i o něco vyšší cenu neţ je v okolí 

běţné. 

 

3.6.2 SWOT analýza restaurace Kovárna Bukvice – hlavní faktory 

 

 

Pokud se tedy blíţe podíváme na jednotlivé části SWOT analýzy zjistíme, ţe 

mezi silné stránky podniku patří zejména typ restaurace se zaměřením na moderní 

gastronomii (v okolí restaurace Bukvice se podobná restaurace nenalézá). Další silnou 

stránkou je mnoholetá praxe v oboru pohostinství provozovatele restaurace, ze které 

 moderní gastronomie 

 mnoholetá praxe v oboru 

 jiţ dříve budova slouţila jako re-

staurace 

 technické vybavení restaurace 

na vysoké úrovní 

 pozice restaurace uprostřed Čes-

kého ráje 

 vhodné geografické umístění, … 

 velká konkurence na trhu 

 přetěţování vedoucího pracov-

níka 

 nedostatečná marketingová 

podpora 

 velká vyjednávací síla dodava-

telů 

 není moţné platit platební kar-

tou, … 

PŘÍLEŽITOSTI – OPPORTUNITIES 

 pozitivní peněţní toky, 

 nulové dluhy, 

 plánovaná obecní podpora cestov-

ního ruchu, 

 získání dobrého jména restaurace 

 v rámci budovy je penzion  

 kontakty z předešlé praxe 

 v budoucnu moţnost otevření další 

restaurace ve vedlejší vesnici, … 

HROZBY – THREATS 

SW 

OT 

SLABÉ STRÁNKY – WEAKNESSES SILNÉ STRÁNKY – STRENGHTS 

 

 výpověď z nájmu 

 niţší ceny konkurence 

 podpultový prodej 

 sezónnost 

 nová konkurence 

 nedostatek pracovní síly 

 nedostatek zákazníků, … 

Obrázek 14 Výsledná SWOT analýza 
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například plyne pouţívání štítků při skladování surovin. Pouţívání těchto štítků umoţ-

ňuje výbornou kontrolu nad skladovanými potravinami, tudíţ je téměř v tomto směru 

vyloučen postih od hygienické kontroly. Velkou výhodou je, i ţe pronajatá budova jiţ 

dříve slouţila jako restaurace, tudíţ na počátku podnikání nebylo nutné vkládat finanční 

prostředky do vybavení interiéru restaurace a finanční prostředky mohly být pouţity 

na pořízení technického vybavení. Výhodná je i pozice restaurace uprostřed Českého 

ráje, který je významným turistickým centrem v ČR.  

Mezi hrozby restaurace Kovárny patří výpověď z nájmu, budova restaurace je 

pronajatá od majitele, který v ní stále vede penzion. Cenová konkurenceschopnost, ne-

boť z důvodů zaměření restaurace jako kulinářské, jsou ceny jídel vyšší neţ u konku-

rence. Další hrozbou restaurací obecně je lidský faktor, kdy často dochází k tzv. podpul-

tovému prodeji zejména na baru. Významnou hrozbou je sezónnost, protoţe v okolí 

Jičína nejsou ţádná lyţařská centra. Za další výraznou hrozbu povaţujeme moţnost 

vzniku nové konkurence v okolí Bukvice. Závaţným problémem bylo zejména 

v minulém roce sehnat pracovníky do restaurace, protoţe práce v pohostinství není 

atraktivním obrem.  

Mezi důleţité příleţitosti restaurace Kovárny její pozitivní výsledky peněţních 

toků a nulová zadluţenost restaurace. Obrovskou příleţitostí jak pro restauraci, tak i pro 

podnikatele je plánovaná přestavba statku naproti restauraci, ze kterého by mělo vznik-

nout informační centrum spolu s ubytovnou. Velkou výzvou je i získání dobrého jména 

restaurace a tím i výhody oproti konkurenci. Příleţitost tvoří i fakt, ţe součástí restaura-

ce je i penzion pro 20 hostů, který vede majitel nemovitosti. Zde se nabízí moţnost spo-

lupráce jak při stravování ubytovaných hostů, tak i opačně moţnost ubytování v případě 

pořádání oslav v restauraci. Zejména při shánění zákazníků pro menší oslavy je vý-

znamnou příleţitostí kontakt s hosty z předešlé praxe, kde provozovatel působil jako 

šéfkuchař v hotelu Arnika ve Špindlerově mlýně. Poslední hlavní příleţitostí je moţnost 

startu další restaurace ve vesnici Pševes, na kterou nemá provozovatel zatím finanční 

prostředky.  

Za hlavní slabé stránky restaurace patří velká konkurence na trhu spojená 

s přechodem restaurací k moderním trendům v gastronomii. Za velmi významnou sla-

bou stránku musíme pokládat přetěţování provozovatele restaurace, neboť má na staros-

ti nejen správu celé restaurace, ale je zároveň i kuchařem. Další slabou stránkou podni-

ku je jeho nedostatečná marketingová podpora, která je řešena v marketingovém plánu 
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této práce. Určitě další slabou stránkou restaurace je, ţe v porovnání se svými dodavate-

li jako je Plzeňský Prazdroj, Coca-Cola, Nowaco či Nestlé je „velmi malý hráč“, tudíţ 

má slabou vyjednávací sílu. Poslední významnou slabou stránkou je nemoţnost platby 

platebními kartami.   

3.6.3 Hlavní konkurence v okolí podniku  

Největší konkurencí naší restaurace je Restaurace Radnice, která se nachází ve vesnici 

Libáň vzdálené od Bukvice 10 km. Na následném obrázku Obrázek 15 je znázorněna 

SWOT analýza restaurace Radnice. 

SWOT analýza restaurace Radnice – hlavní faktory 

 

Zdroj:  Vlastní tvorba 

Oproti restauraci Kovárna má restaurace Radnice výhodu v tom, ţe se nachází 

ve více neţ desetkrát větší obci neţ Kovárna. Restaurace v Libáni působí také déle neţ 

Kovárna Bukvice. Další výhodou je kuchyně, neboť restauraci vaří klasickou kuchyni, 

tudíţ návštěvníka nezaskočí nabízený sortiment restaurace ani ceny. Na druhou stranu 

ani nepřekvapí. 

 nachází se ve větší obci – Libáň 

má 1640 obyvatel 

 působí delší dobu neţ Kovárna 

bukvice 

 klasická kuchyně 

 nízké ceny pokrmů 

 majitel je pouze provozovate-

lem – opomíjí vybavení ku-

chyně  

 niţší kvalita pokrmů 

 od Jičína je vzdálená 23 km  

 velká vyjednávací síla dodava-

telů 

 neleţí přímo u silnice č 32, … 

PŘÍLEŽITOSTI – OPPORTUNITIES 

 restaurace se nachází nedaleko 

památky Staré hrady 

 vytvoření specializace restaurace 

 

HROZBY – THREATS 

SW 

OT 

SLABÉ STRÁNKY – WEAKNESSES SILNÉ STRÁNKY – STRENGHTS 

 

 zastaralý interiér restaurace 

 vysoké náklady na nájem 

 podpultový prodej 

 sezónnost 

 nová konkurence 

 nedostatek pracovní síly 

Obrázek 15 SWOT analýza restaurace Radnice 
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Hrozbou Radnice je zastaralý vzhled restaurace. Zároveň má restaurace Radnice 

dvojnásobný nájem neţ Kovárna Bukvice. Další hrozby jsou pak totoţné se SWOT ana-

lýzou restaurace Kovárny. 

Mezi příleţitosti restaurace Radnice jsme zařadili její polohu, nachází se totiţ 

velmi blízko od zámku Staré hrady a moţnost vytvoření specializace kuchyně 

v restauraci. 

Mezi slabé stránky patří skutečnost, ţe majitel restaurace není kuchař, tudíţ kva-

lita jídla je závislá na umu, píli a zkušenostech aktuálně zaměstnaného kuchaře. Slabou 

stránkou je i vzdálenost 23 km od Jičína, tudíţ se restaurace musí spolehnout zejména 

na hosty přímo z Libáně a okolí.  
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4 N{vrh podnikatelského z{měru 

4.1 Titulní strana 

 
Podnikatelský plán firmy 
 

 
Kulinářská restaurace 

Kovárna Bukvice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozovatel: Miroslav Grusman 

 

 

Adresa:      Zaloţení podniku: 15. 5. 2008 

Bukvice 33      Forma podnikání: OSVČ 

Jičín       Účetnictví: daňová evidence 

506 01       Plátce DPH: NE 

        

Tel.: 493 525 044      

web: www.restaurace-kovarna.cz    

email: restarace@restarace-kavarna.cz   

http://www.restaurace-kovarna.cz/
mailto:restarace@restarace-kavarna.cz


63 

 

4.2 Exekutivní souhrn 

Restaurace Kovárna je svým interiérem i svým zaměření směřována k tvoření neobvyk-

lých kulinářských záţitků a nezapomenutelných večerů pro hosty restaurace.  

Tento podnikatelský plán je zaměřen pro vytvoření strategie dalšího rozvoje pro 

úspěšné podnikání, zároveň však poslouţí jako podklady do výběrového řízení pro 

správu nového informačního centra ubytovny v obci Bukvice. 

K dalšímu úspěšnému provozu restaurace a plnění cílů přispějí i silné stránky 

podniku, mezi které patří:  

 zaměření restaurace směrem moderní gastronomie 

 dlouholetá praxe provozovatele restaurace v oboru kuchař,  

 interiér restaurace je kompletně zařízen, 

 moderní gastronomické vybavení, 

 restaurace se nachází uprostřed turistické oblasti Český ráj.   

V budoucnu provozovatel předpokládá plynulý nárůst návštěvnosti restaurace 

v době přibliţně následujících tří let (      Tabulka 8 Předpokládané mnoţství podáva-

ných pokrmů). Tento nárůst bude pouze utlumen v podzimních měsících, kdy dochází 

ke konci letní turistické sezóny. 

      Tabulka 8 Předpokládané množství podávaných pokrmů 

Poloţka Jednotka 

2009 

DPH19 

2010 

DPH19 

2010 

DPH9 

2011 

DPH19 

2011 

DPH9 

Počet pokrmů z lístku ks 10104 13932 13932 15948 15948 

Počet denních menu ks 21380 36000 36000 36000 36000 

Počet oslav Oslav 38 47 47 58 58 

Průměrná cena pokrmů Kč/Ks 83 88 83 92 88 

Průměrná cena menu Kč/Ks 59 62 59 65 62 

Průměrná trţba oslavy Kč/Ks 11800 12980 11800 14278 12980 

Roční tržby Kč 3184782 5096889 4827770 5780506 5469394 
    Zdroj: Zpracováno autorem na základě kalkulace 

V tabulce jsou uvedeny i průměrné ceny sluţeb restaurace a předpokládané roční trţby. 

V následujícím textu jsou pak uvedeny i průměrné marţe a předpokládané zisky 

v budoucích letech.  
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4.3 Strategie podniku 

Strategické cíle podniku jsou rozvrţeny na tři období. První období je zaměřeno 

na krátkodobé cíle vztahující se na dobu jednoho roku, druhé období – střednědobé je 

zaměřeno na cíle do tří let, poslední dlouhodobé cíle budou plánovány na dobu do pěti 

let.  

Krátkodobé cíle 

Do jednoho roku provozovatel restaurace předpokládá, ţe jiţ bude restaurace zavedená, 

coţ podle představ provozovatele znamená:  

1. Denní menu – kaţdodenně ve všední dny budou plně obsazené kapacity re-

staurace při podávání denních menu,  

2. Oslavy – v restauraci se budou pravidelně pořádat menší oslavy, jako jsou 

svatby, narozeniny, firemní akce (např.: rauty), společenské srazy, atd., 

s rezervacemi na minimálně měsíc dopředu  

3. Běţná obsazenost restaurace – restaurace bude mít pravidelnou i večerní ná-

vštěvnost. 

Prvního cíle restaurace dosáhne přirozeným přibýváním zákazníkům, neboť 

zvláště u obědových menu je nejlepší reklamou pozitivní doporučení. Vývoj prodeje 

menu je více popsán v kapitole 4.4 Obchodní plán. 

K dosaţení druhého cíle vyuţijeme marketingové strategie, která bude směřová-

na na propagaci právě menších oslav a večírků. Marketingová strategie je blíţe rozve-

dena v kapitole 4.5 Marketingový plán.  

K dosaţení posledního cíle bude opětovně zopakovaný roznos reklamních letá-

ků, s kupóny na desetiprocentní slevu. Zde se také stejně jako u prvního cíle projeví 

ve velké míře pozitivní doporučení zákazníků.  

Střednědobé cíle  

Ve výhledu tří let provozovatel plánuje, plnou samostatnost restaurace i bez přítomnosti 

přímo jeho osoby, zodpovědnost a vedení nad restaurací by mělo přejít buď na zodpo-

vědného kuchaře. Další variantou je jeho dcera Denisa Grusmanová, která je momentál-

ně v restauraci na pozici hlavní servírky. Při plné samostatnosti této restaurace chce 

podnikatel otevřít další restauraci ve vesnici Pševes. 

 K realizaci tohoto cíle bude provozovatel ţádat o dotaci z fondů Evropské unie, 

určitou překáţku tvoří skutečnost, ţe restauračních zařízení se přímo netýká ţádný 
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z operačních programů Evropské unie, proto budeme o dotace ţádat prostřednictvím 

operačního programu Rozvoje venkova, pomocí priority 3: Kvalita ţivota ve venkov-

ských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. Především pomocí skupiny opat-

ření: „Opatření ke zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech“. Tato oblast se 

týká obnovy a rozvoje vesnic a občanského vybavení a sluţeb.  

Další informace k tomuto operačnímu programu jsou uvedeny v literatuře [18].  

Předpokladem je koupě nemovitosti v hotovosti ze soukromých finančních re-

zerv podnikatele a z dotací financovat rekonstrukci a vybavení nové restaurace.   

Dlouhodobé cíle 

V horizontu pěti let je pak cílem provozovatele odkup pronajímaných prostorů restaura-

ce Kovárna v Bukvici od nynějšího majitele. 

 Jiţ dnes je budova restaurace k prodeji, nicméně majitel poţaduje za nemovitost 

6 500 000 Kč. Tato cena je nyní neakceptovatelná. 
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4.4 Obchodní plán 

Posláním restaurace je příprava a servírování pokrmů. Mnoţství a typ pokrmů připravo-

vaných v restauraci se odvíjí od poskytovaných sluţeb restaurace. Cílem restaurace je 

připravovat pokrmy moderní gastronomie během celého dne. V době oběda jsou serví-

rovaná obědová menu. Další sluţbou je příprava oslav, v rámci kterých je připravováno 

maso na grilu přímo v prostoru restaurace. V poslední řadě jsou v letní sezóně připravo-

vány další sluţby, jako jsou míchané nápoje či poháry. 

4.4.1 Celoroční jídelní lístek 

Celoroční jídelní lístek je zpracován provozovatelem restaurace. V restauraci je moţné 

objednat aţ pětichodový oběd. V jídelním lístku jsou na výběr:  

 předkrmy, 

 polévky, 

 hotová jídla,  

 masné pokrmy, 

 bezmasé pokrmy, 

 těstoviny, 

 saláty a 

 dezerty. 

Je zde i volný výběr příloh. Jednotlivé pokrmy včetně cen jsou uvedeny 

v Příloze A. Při bliţším pohledu je zřejmé, ţe lístek se skládá z obvyklých pokrmů. 

Z předkrmů mohu uvést například Hermelín, které jsou však vţdy nějak okořeněny či 

speciálně upraveny, v tomto případě sušenými rajčaty a bazalkovým olejem. 

Vývoj prodeje 

Prodej připravovaných pokrmů objednaných z celoročního jídelního lístku stále stoupá, 

zatím co se v prosinci minulého roku a v lednu tohoto roku nedalo takřka mluvit o pra-

videlné návštěvnosti, pouze o víkendu bylo denně vařeno přibliţně dvacet jídel.  Nyní 

se pohybuje v průměrných hodnotách deset pokrmů denně od pondělí do pátku a o ví-

kendech pak průměrně šedesát pokrmů denně. V týdnu je pokles způsoben podáváním 

denních menu. 

 Kapacita kuchyně byla na základě odhadu provozovatele stanovena na počtu 50 

jídel denně od pondělí do pátku a 120 jídel o sobotách a nedělích. Vývoj optimistické-
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ho, realistického a pesimistického odhadu je znázorněn v následující tabulce (Tabulka 9 

Předpokládané hodnoty prodeje restaurace – Celoroční jídelní lístek). Ve vývoji je za-

znamenán i očekávaný pokles prodeje zejména na podzim a v zimě, ale i nárůst v letní 

sezóně, přičemţ vývoj prodeje bude mít podle předpokladu v tomto roce stále vzrůstají-

cí tendenci.  

 

Tabulka 9 Předpokládané hodnoty prodeje restaurace – Celoroční jídelní lístek – rok 2009 

  Měsíc 

Odhad 

Optimistický Realistický Pesimistický 

Po - Pa So - Ne Po - Pa So - Ne Po - Pa So - Ne 

R
eá

ln
é 

 

h
o

d
n
o

ty
 

Leden 2009 6 25 6 25 6 25 

Únor 2009 7 42 7 42 7 42 

Březen 2009 8 51 8 51 8 51 

Duben 2009 10 60 10 60 8 60 

P
ře

d
p

o
k

la
d

 

Květen 2009 14 77 11 75 10 70 

Červen 2009 20 98 12 89 11 81 

Červenec 2009 29 119 13 101 12 89 

Srpen 2009 40 139 15 107 14 95 

Září 2009 51 122 18 102 14 87 

Říjen 2009 43 112 15 90 10 72 

Listopad 2009 39 107 11 79 8 65 

Prosinec 2009 42 119 14 92 11 82 

Leden 2010 49 135 19 113 14 94 

Zdroj:  Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 

 

4.4.2 Denní menu     

Denní menu jsou připravována od pondělí do pátku a podávaná jsou od 11:00 do 14:00. 

Kaţdý den je připravována jedna plévka a k ní jsou připraveny tři různé pokrmy jako 

hlavní chod. Celé menu stojí 59 Kč. 

Vývoj prodeje 

Stejně jak je tomu u pokrmů připravovaných z celoročního jídelního lístku i objem při 

připravovaných a servírovaných denních menu stále stoupá. Zatímco ještě v prosinci 

bylo denně připravováno v průměru dvacet menu denně, od ledna došlo ke zlomu a po-

čet podávaných denních menu začal postupně stoupat. Na začátku roku jiţ bylo podává-

no od pondělí do čtvrtka v průměru dvacet pět menu denně a v pátek, který se jiţ pravi-
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delně stal silnějším dnem, bylo připravováno čtyřicet denních menu. Nyní (duben 2009) 

je jiţ od pondělí do čtvrtka připravováno padesát menu a v pátek je to aţ osmdesát me-

nu denně.  

 Kapacita restaurace je sto padesát denních menu, přičemţ podle optimistického 

předpokladu provozovatele by této kapacity mohla restaurace dosáhnout jiţ za dva mě-

síce. Dle realistického předpokladu je to sedm měsíců a při pesimistickém předpokladu 

dosáhne restaurace plné kapacity aţ v lednu příštího roku. Tyto hodnoty jsou zobrazeny 

v následující tabulce Tabulka 10 Předpokládané hodnoty prodeje restaurace - denní me-

nu.   

 

Tabulka 10 Předpokládané hodnoty prodeje restaurace - denní menu – rok 2009 

  Měsíc 

Odhad 

Optimistický Realistický Pesimistický 

R
eá

ln
é 

 

h
o

d
n
o

ty
 

Červen 2008 5 5 5 

Prosinec 2008 20 20 20 

Leden 2009 28 28 28 

Únor 2009 37 37 37 

Březen 2009 46 46 46 

Duben 2009 55 55 55 

P
ře

d
p

o
k

la
d

 

Květen 2009 100 70 68 

Červen 2009 150 82 76 

Červenec 2009 150 95 84 

Srpen 2009 150 108 95 

Září 2009 150 119 106 

Říjen 2009 150 129 117 

Listopad 2009 150 150 128 

Prosinec 2009 150 150 139 

Leden 2010 150 150 150 

        Zdroj:  Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 

4.4.3 Oslavy 

Další významnou sluţbou naší restaurace je pořádání malých oslav v interiéru restaura-

ce při velikosti do 25 členů. Při příleţitosti oslavy je moţné se v restauraci domluvit 

na speciálním menu, nebo je moţné grilovat maso v restauračním grilu. 

V době konání oslav je vnitřní část restaurace uzavřena pro soukromou společ-

nost, pohoštění a obsluha volně přicházejících hostů je na venkovní zahrádce nebo 

na terase.  
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Vývoj prodeje 

Na rozdíl od předcházejících sluţeb restaurace se mnoţství poţádaných oslav v restau-

raci nezvyšuje. Od znovuotevření restaurace jsou pořádány přibliţně dvě aţ tři oslavy 

měsíčně přičemţ v lednu se v restauraci konala pouze jedna oslava. Tento vývoj však 

chce provozovatel restaurace změnit marketingovou podporou právě této sluţby. Tato 

marketingová podpora je blíţe popsána v kapitole 4.5 Marketingový plán. Zároveň 

ke zvýšení mnoţství konaných oslav přispěje i fakt, ţe na jaře a v létě se koná větší 

mnoţství oslav zejména svateb, zvýšení v prosinci je pak způsobeno předvánočními 

firemními večírky a oslavami.    

Díky této podpoře by restaurace chtěla, dosáhnou aţ šesti (v nejlepším případě 

osmi) oslav konaných v jednom měsíci, přičemţ termíny tohoto cíle jsou uvedeny 

v následující tabulce - Tabulka 11 Předpokládané hodnoty prodeje restaurace – oslavy – 

rok 2009. 

 

Tabulka 11 Předpokládané hodnoty prodeje restaurace – oslavy – rok 2009 

  Měsíc 

Odhad 

Optimistický Realistický Pesimistický 

R
eá

ln
é 

 

h
o

d
n
o

ty
 

Červen 2008 3 3 3 

Říjen 2008 2 2 2 

Prosinec 2008 3 3 3 

Leden 2009 1 1 1 

Únor 2009 2 2 2 

Březen 2009 3 3 3 

Duben 2009 3 3 3 

P
ře

d
p

o
k

la
d

 

Květen 2009 5 4 3 

Červen 2009 6 5 3 

Červenec 2009 7 5 3 

Srpen 2009 8 5 3 

Září 2009 4 2 2 

Říjen 2009 3 2 1 

Listopad 2009 3 2 1 

Prosinec 2009 4 4 3 

Leden 2010 4 4 2 

         Zdroj: Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 
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4.5 Marketingový plán 

V předcházející části podnikatelského plánu v kapitole 4.4 jsme se seznámili se sluţba-

mi restaurace Kovárny Bukvice. Tyto sluţby byly rozděleny do tří částí: 

 celoroční jídelní lístek, 

 denní menu a 

 oslavy. 

Tyto sluţby budou tudíţ rozdílně podporovány marketingovou kampaní, z čehoţ 

nejsilnější podpora bude věnována právě oslavám.  

V rámci této práce se tedy zaměříme na vytvoření nové větší marketingové pod-

pory, neţ měla restaurace doposud. Marketingová kampaň se skládá z těchto částí:  

 rozhlasová reklama, 

 reklamní plocha umístěná na rodinný dům na začátku vesnice, 

 nová internetová prezentace, 

 další marketingová podpora. 

4.5.1 Rozhlasová reklama 

Proč rozhlasovou reklamu? Rozhlasová reklama efektivně pokrývá celou Českou re-

publiku, zároveň je moţné pouze lokální zaměření jen na jednotlivé regiony. Denně 

poslouchá rádio 313 000 posluchačů, přičemţ průměrná doba poslechu je 231 minut. 

Výhodou rozhlasové reklamy je, ţe není úzce zaměřená na určitý segment trhu, jak vy-

plývá z následujícího obrázku –       Obrázek 16 Profil poslechovosti věkových katego-

rií. Zároveň z tohoto grafu vyplývá, ţe segment, který chce oslovit restaurace Kovárna 

(lidé ve věku 30 aţ 55 let) tvoří padesát procent posluchačů rádia. Další obrovskou vý-

hodou rozhlasové reklamy je její cena. 
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      Obrázek 16 Profil poslechovosti věkových kategorií 

 

     Zdroj: www.rrm.cz [34] 

Tato část reklamního plánu bude přímo namířena na podporu oslav konaných 

v restauraci.  

Po domluvě s provozovatelem restaurace, jsme zvolili pro rozhlasovou reklamu 

Rádio Černá Hora. Rádio Černá Hora je lokální východočeské rádio, jak vyplívá 

z následujícího obrázku - Obrázek 17 Pokrytí signálem – Rádio Černá hora. Toto rádio 

je velmi oblíbené jak vyplívá z analýzy poslechovosti českých rádií
16

 ze srpna 2008, 

kdy se v Královéhradeckém kraji umístilo na druhém místě s podlechovostí 52 tisíc po-

sluchačů denně a v pardubickém kraji na pátém místě s poslechovostí 32 tisíc poslucha-

čů denně. 

 Obrázek 17 Pokrytí signálem – Rádio Černá hora 

 

    Zdroj: www.cernahora.cz [33] 

                                                 
16

 Poslechovost českých rádií a analýzy [19][20]  
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Cena rozhlasové reklamy se pak odvíjí od konkrétní nabídky a sestaveného ba-

líčku reklamních sluţeb, přičemţ se běţně pohybuje mezi 15 000 aţ 30 000 korun. 

4.5.2 Reklamní plocha umístěná na rodinný dům na začátku vesnice 

Na okraji vesnice je předběţně s majitelem rodinného domu reklamní plocha na stěně 

tohoto domu. Reklama bude upozorňovat nové návštěvníky vesnice – cyklisty na exis-

tenci restaurace ve vesnici, na polohu a zaměření restaurace Kovárny.  

 Grafický námět této reklamní plochy zpracuje grafik, který vytvářel jak letáky 

pro restauraci tak i reklamní ceduli, která momentálně stojí před restaurací. Odhadovaná 

cena tohoto projektu je 7 200 korun. 

4.5.3 Nová internetová prezentace 

Internetová prezentace je v dnešní době neoddělitelnou částí marketingové podpory 

jakéhokoli podniku či firmy a podává informace novým, ale i stávajícím zákazníkům. 

Nové zákazníky musí na první pohled zaujmout a dovést je aţ do naší restaurace, napro-

ti tomu je pro stávající zákazníky informačním zdrojem například o aktuálně podáva-

ných denních menu či akcích, které se v restauraci konají a k těmto informacím musí 

být snadný přístup.  

Stávající internetová prezentace, která je na doméně www.restaurace-kovarna.cz 

je nevyhovující, neboť je zastaralá a není atraktivní. Náhled této prezentace je v Příloze 

B. Zároveň k ní má provozovatel restaurace špatný přístup, protoţe aktuální informace 

musí do prezentace zadávat programátor. Tudíţ tyto www stránky jsou spravovány 

správcem stránek, který si navíc za kaţdou úpravu účtuje pevnou taxu a to majiteli ne-

movitosti nikoli provozovateli, protoţe tyto stránky primárně slouţí jako prezentace 

penzionu. Tudíţ existuje ze strany majitele nemovitosti neochota k častým změnám 

obsahu prezentace, jako je například minimálně kaţdotýdenní zveřejňování rozpisu 

denních menu pro aktuální týden. Z tohoto důvodu je i na stránce, kde mají být zobra-

zené denní menu napsaná omluva z důvodu, ţe se stránka teprve připravuje. V tomto 

stavu je to uţ téměř rok.  

Z těchto důvodů byla na doméně www.kovarna-bukvice.webnode.cz vytvořena 

nová webová prezentace, která jiţ splňuje výše uvedené podmínky, viz následující ob-

rázek – Obrázek 18 Nová internetová prezentace restaurace. Velkým přínosem této in-

ternetové prezentace je, ţe jak vytvoření tak správu internetových stránek zvládne kaţ-

dý, kdo uţivatelsky ovládá počítač. Toto je umoţněno díky programu Webnode, který je 
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dostupný na adrese www.webnode.cz
17

. Další výhodou je i cena, vzhledem k tomu ţe 

webová prezentace byla zpracována autorem této práce, je tato prezentace zadarmo. 

 Po odsouhlasení této internetové prezentace majitelem nemovitosti bude adresa 

www.restaurace-kovarna.cz přesměrována na tyto nové stránky, neboť je pod touto ad-

resou restaurace prezentována na různých stránkách věnovaných turistickému ruchu.  

Obrázek 18 Nová internetová prezentace restaurace 

 

Zdroj: www.kovarna-bukvice.webnode.cz 

4.5.4 Další marketingová podpora 

Jednou z dalších marketingových podpor bude přímé oslovení svatebních salónů v Jičí-

ně za účelem vytvoření partnerství. Tato kampaň bude směřována především na propa-

                                                 
17

 Tvorba webových stránek zdarma www.webnode.cz  
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gaci malých svatebních oslav a za toto partnerství bude se salóny dohodnut procentuální 

podíl z trţeb za tyto oslavy ve výši 10 %.  

 Opětovně také dojde k tvorbě, tisku a rozmístění propagačních letáků restaurace. 

Tentokrát budou směřovány do informačních center u blízkých památek. Tyto propa-

gační letáky by měli přivést do restaurace nové zákazníky zejména turisty. Z tohoto 

důvodu by měly být vícejazyčné (němčina, angličtina).   

Však o nejlepší reklamu naší restaurace se starají sami zákazníci restaurace a to 

prostřednictvím pozitivního doporučení dalším potenciálním zákazníkům. Právě tato 

reklama se postarala o velký vzestup prodejnosti denních menu od ledna tohoto roku a 

předpokládáme, ţe podobně by tomu mohlo být u ostatních sluţeb restaurace Kovárny.   

4.5.5 Náklady na marketingovou podporu 

V tomto roce předpokládá provozovatel restaurace, se ţe náklady na marketingovou 

podporu budou pohybovat kolem 40 000 korun. V příštím roce, pokud bude marketin-

gová propagace úspěšná, by mělo dojít k navýšení těchto nákladů minimálně o 20 000 

korun aţ na dvojnásobek tohoto rozpočtu. 
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4.6 Organizační plán 

Restaurace je provozována Miroslavem Grusmanem na základě ţivnostenského listu, 

tudíţ formou podnikání je OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná. Budovu restau-

race pak vlastní provozovatele penzionu nad restaurací. Miroslav Grusman má restaura-

ci v pronájmu. 

 Klíčovými pracovníky podniku jsou jiţ mnohokrát zmíněný Miroslav Grusman, 

který v podniku působí jako provozovatel a zároveň šéfkuchař. Pro restauraci je nena-

hraditelnou osobou, je autorem celé skladby sortimentu restaurace. Druhou důleţitou 

osobou je Denisa Grusmanová, která je zodpovědná za fungování baru. Dalšími pozice 

v restauraci jsou: 

 Kuchař, 

 servírka - dvakrát, 

 úklid – dvakrát 

 účetní. 

Organizační strukturu v restauraci znázorňuje Obrázek 19 Organizační struktura. 

 

Obrázek 19 Organizační struktura 

 

4.6.1 Vzdělání, zkušenosti a zodpovědnost pracovníků 

Miroslav Grusman je vyučený kuchař s více neţ třicetiletou praxí v oboru z toho dva-

náctiletou praxí na pozici šéfkuchař v hotelu Arnika ve Špindlerově mlýně, kde získal 

neocenitelné zkušenosti. Momentálně má na starosti administrativu a provoz restaurace. 

V kuchyni připravuje pokrmy od pondělí do pátku a kaţdých čtrnáct dní i víkendy. 
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O víkendech má Miroslav Grusman za sebe jednou za čtrnáct dní sjednanou náhradu – 

druhého kuchaře, tím mu vzniká prostor pro řešení administrativy podniku. 

 Denisa Grusmanová momentálně kromě práce v restauraci studuje hotelovou 

školu v Pardubicích a po ukončení studia bude v restauraci pracovat na plný úvazek a 

zároveň se připravovat na pozici provozní restaurace. V restauraci pracuje na pozici 

hlavní servírka, převáţně pracuje v pátek a o víkendech. 

 Dalšími zaměstnanci jsou dvě servírky, které se střídají, jejichţ pracovní náplň je 

obsluha zákazníků a dvě paní na úklid, které mají na starosti úklid restaurace a umývání 

nádobí.  

 Účetnictví zpracovává pro restauraci externí účetní. 
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4.7 Hodnocení rizik 

Největší rizika, která ohroţují restauraci Kovárna Bukvice, jsou uvedeny ve SWOT 

analýze restaurace - v části hrozby. Tyto hrozby jsou:   

 výpověď z nájmu, 

 niţší ceny konkurence, 

 podpultový prodej,  

 nová konkurence, 

 nedostatek zákazníků. 

Ze slabých stránek SWOT analýzy stojí ještě za zmínku fakt, ţe v restauraci není 

moţné platit platební kartou. Záměrně však byl z hrozeb vyřazen nedostatek pracovní 

síly, neboť z důvodu aktuální ekonomické se k 1. dubnu 2009 podařilo obsadit všechny 

pozice v restauraci.  

V následující části textu jsou tyto rizika blíţe přiblíţeny a navrhnut způsob jak 

jejich riziko sníţit.    

4.7.1 Výpověď z nájmu 

Restaurace Kovárna je provozována v pronajaté budově. Součástí této budovy je i pen-

zion, který stále provozuje majitel nemovitosti. K váze této hrozby přispívá také fakt, ţe 

je nabídnuta k prodeji. V budoucnu tedy můţe dojít ke změně majitele a v návaznosti 

na to k novým problémům. 

 Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Je v ní však zakotvena půlroční 

výpovědní lhůta.   

 Tuto hrozbu chce podnikatel v budoucnu vyřešit koupí této nemovitosti. Cena 

nemovitosti je velmi vysoká (6 500 000 korun), proto koupě bude moţná nejdříve za pět 

let.  

4.7.2 Nižší ceny konkurence 

Zaměření restaurace jako kulinářské ji předurčuje k vyšším nárokům na kvalitu a roz-

manitost dodávaných surovin. Tento poţadavek se tudíţ odráţí v cenách jednotlivých 

pokrmů restaurace, které jsou draţší neţ u konkurence.  

 Podnikatel se občas setkává i s faktem, kdy zákazníci vstoupí do restaurace, po-

sadí se a po zhlédnutí jídelního lístku odcházejí z restaurace.  
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Tento fakt, ale musí restaurace nést, neboť si ceny nemůţe dovolit sníţit, tudíţ 

musí mířit cestou kvalitních a neobvyklých sluţeb. Do budoucna se restaurace musí 

zejména zaměřit na opětovnou návštěvnost svých zákazníků. Zde se například nabízí 

prostor k malým dárečkům při placení apod. Řídit se tedy heslem první dojem je rozho-

dující, ale poslední dojem zůstává.  

4.7.3 Podpultový prodej 

Rizikem, které existuje snad v kaţdém oboru podnikatelské činnosti, je lidský faktor. 

Navíc nejenom v pohostinství není mnoho lidí, kterým by nic neříkal podpultový pro-

dej. Mnoho podnikatelů, mezi nimi i bývalý provozovatel restaurace Kovárny, doplatilo 

právě na to, ţe podcenili toto riziko nebo mu dokonce nevěnovali ţádnou pozornost.  

Toto riziko by měl sníţit pokladní a skladovací systém restaurace a fakt, ţe u ba-

ru pracuje dcera podnikatele. Nicméně to neřeší celý problém, neboť Denisa studuje 

v aktuální době hotelovou školu a zejména v týdnu přechází kontrola zaměstnanců 

na provozovatele. Tudíţ musí v budoucnu provádět nahodilé kontroly svého personálu.  

4.7.4 Nová konkurence 

Pohostinství je obor činnosti, ve kterém sice existují bariéry vstupu, ale není nikterak 

těţké tyto bariéry překonat. Proto musí stále podnikatel počítat s moţným vznikem 

konkurence v okolí restaurace kovárny. 

 Pokud se podíváme na okolí restaurace blíţe, zjistíme, ţe existuje několik moţ-

ných míst, kde můţe vzniknout nové restaurační zařízení:  

1. Obec Pševes (od Bukvice vzdálená necelých 12 km), zde se nalézá objekt 

vhodný pro provozování restaurace, který je momentálně na prodej. Však je 

zastaralý a nový provozovatel bude muset nejenom zaplatit pořizovací cenu 

nemovitosti, ale i rekonstrukci této nemovitosti a celé vybavení restaurace. 

2. Přímo v Jičíně – Jičín je samostatné konkurenční prostředí, a pokud by tako-

vá restaurace nebyla typově stejně zaměřená jako Kovárna, příliš by ji neo-

hrozila. 

3. Přímo ve vesnici Bukvice - to není však pravděpodobné, neboť samotná ves-

nice je příliš malá pro provoz dvou restaurací, má 137 obyvatel.  

4. Poslední moţností je výstavba nové restaurace – motorestu poblíţ silnice čís-

lo 32. 
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Vstup nové konkurence se nedá vylučovat, nicméně by se o ní provozovatel dozvěděl 

s velkým předstihem a mohl by na tuto nově vzniklou konkurenci včas reagovat. 

Nicméně si musí restaurace co nejdříve vytvořit stálou a věrnou klientelu hostů. 

4.7.5 Nedostatek zákazníků 

Riziko nízké návštěvnosti je neustálým a největším rizikem, které ohroţuje nově ote-

vřenou restauraci. Právě pro sníţení tohoto rizika je navrţen celý marketingový plán 

restaurace. 

4.7.6 Není možné platit platební kartou 

Posledním významným nedostatkem restaurace je, ţe se v restauraci nedá platit platební 

kartou, coţ v dnešní době je jiţ v restauracích zcela běţnou sluţbou.  

 Pro zavedení plateb kartou je jedinou technickou podmínkou připojení 

k telefonické pevné lince, které restaurace má. Avšak provozovatel restaurace se proza-

tím nepřiklání pro zavedení platebního terminálu a to z důvodů vysoké pořizovací ceny 

bezdrátového terminálu a nevýhodným podmínkám bank. Z tohoto důvodu nebude pro-

zatím platební terminál v restauraci zaveden. O zavedení by provozovatel uvaţoval aţ 

na základě četných ţádostí zákazníků. 

4.7.7 Kritické faktory úspěchu 

Klíčové oblasti pro zlepšení jsou: 

 strach z konkurence – nenechat se ovlivnit tlakem konkurence, nebát se 

v případě potřeby (růst nákladů) ceny i zvýšit, 

 kontrola personálu – důsledně kontrolovat personál restaurace, aby nedošlo 

k vnitřnímu poškození firmy, 

 nedostatečná informovanost – sledovat informace o moţné budoucí konkurenci, 

 nedostatečná marketingová propagace firmy – rozšířit marketingovou propagaci 

restaurace, tak aby se o ní dozvědělo co moţná nejvíce potenciálních zákazníků 

 přetěţování vedoucího pracovníka – provozovatel by měl zaměstnávat dalšího 

kuchaře častěji neţ dva dny jednou za čtrnáct dní a tím si vymezit více času 

na řešení administrativy. 
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4.8 Finanční plán 

Do restaurace Kovárny vloţil provozovatel ještě před jejím otevřením vklad v podobě 

vlastního kapitálu přibliţně 400 000 korun. Tyto finanční prostředky byly pouţity 

na pořízení předmětů potřebných k otevření restaurace. Mezi těmito poloţkami byly 

například: 

 Suroviny, 

 gril, 

 porcelán, 

 počítač s pokladním systémem, 

 kávovar, 

 nářezák, 

 jistina pronajímateli, … 

Trţby z minulého roku za sedm a půl měsíce provozu restaurace činily 620 000 korun a 

postačily akorát na pokrytí nákladů, restaurace v minulém roce vykázala zisk v hodnotě 

1 000 korun. 

4.8.1 Vývoj nákladů 

V restauraci jsou variabilní náklady, které jsou tvořeny nákupními cenami zboţí a fixní 

náklady spojené s provozem restaurace. 

Variabilní náklady 

Variabilní náklady tvoří nákupní ceny zboţí a pak tu jsou náklady tvořené odepsaným 

zboţím a pohonné hmoty. 

 Odepsané zboţí – tyto náklady vznikají tím, ţe se některé potraviny neproda-

jí a musí se vyhodit na základě prošlého data spotřeby, dále jsou zde zahrnu-

ty i náklady vzniklé chybou lidského faktoru – chybné markování či rozlití 

nápoje na baru, nebo chybou kuchaře v kuchyni. V této době činí přibliţně 

5 000 korun měsíčně, 

 Pohonné hmoty – provozovatel denně najezdí průměrně 40 kilometrů 

při cestách do restaurace, pro zboţí, suroviny a dekorace. Činí přibliţně 

3 000 korun měsíčně. 
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Fixní náklady 

Rozpis aktuální výše měsíčních fixních nákladů je uveden v následující tabulce Tabulka 

12 Měsíční fixní náklady – duben 2009. Z tabulky je patrné, ţe tyto náklady tvoří:  

 Účetnictví – účetnictví restaurace je zpracováváno externí účetní, přičemţ 

předpoklad je takový, ţe se zaměstnáním většího mnoţství pracovníků 

na hlavní pracovní poměr a se zvýšením obratu v restauraci mohou v bu-

doucnu vzrůst i paušální platby sjednané s účetní firmou. 

 Nájem, elektřina, plyn, telefon – tyto náklady se budou zvyšovat s větším ob-

ratem restaurace. 

 Mzdy – tvoří největší poloţku těchto nákladů a jsou zde zařazeny, neboť ne-

ní moţné oddělit přesně jednotlivé objednávky (připravují se společně) a tak 

přímo určit podíl jednotlivých zaměstnanců.  

 
          Tabulka 12 Měsíční fixní náklady – duben 2009 

Přímé fixní náklady - měsíční 

Poloţka Duben 2009 

Účetnictví 3000 

Nájem 6500 

Elektřina 8800 

Plyn 2700 

Telefon 1300 

Mzdy 45000 

Celkem 67300 

Zdroj: Zpracováno na základě hodnot 

poskytnutých provozovatelem 

 

Měsíční fixní náklady činí 75 300 korun, přičemţ na podzim roku 2008 byly ve výši 55 

300. Do podzimu 2009 provozovatel předpokládá, ţe se mu tyto náklady skokově opět 

zvýší a to zejména v poloţce mzdy, neboť většinu zaměstnanců má nyní zaměstnaných 

na základě dohody o pracovním poměru, které bude převádět na hlavní pracovní pomě-

ry. Tento vývoj je znázorněn v následující tabulce - Tabulka 13 Vývoj měsíčních fix-

ních nákladů 1 rok a grafu - Obrázek 20 Vývoj měsíčních fixních nákladů 1 rok, ze kte-

rého je patrné, ţe k největším nárůstům dochází právě v poloţce mzdy. 
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Tabulka 13 Vývoj měsíčních fixních nákladů 1 rok 

Vývoj fixních nákladů 1 rok 

Poloţka Říjen 2008 Duben 2009 Říjen 2009* 

Účetní 3000 3000 3000 

Nájem 6500 6500 6500 

Elektřina 8800 8800 8800 

Plyn 2700 2700 4000 

Telefon 1300 1300 1700 

Mzdy 25000 45000 80000 

Celkem 47300 67300 104000 

* předpokládané hodnoty 

 Zdroj: Zpracováno na základě hodnot poskytnutých provozovatelem 

 

Obrázek 20 Vývoj měsíčních fixních nákladů 1 rok 

 

Zdroj: Zpracováno na základě hodnot poskytnutých provozovatelem 

K měsíčním fixním nákladům musíme dále připočítat jednicové fixní náklady, které 

obsahují: 

 Správní reţie – jsou zde obsaţeny například poloţka jako: svoz odpadu, růz-

né opravy v restauraci, poplatky na bankovním účtu, apod. 

 Výrobní reţie – obsahují: čistící prostředky, dekorace, dodatečné předměty 

potřebné pro konání oslav (ozdobné ubrousky), květinová výzdoba, apod. 
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 Pořízení plánovaného vybavení – další náklady pak tvoří pořízení plánova-

ného vybavení restaurace, které je popsáno v následující tabulce Tabulka 14 

Jednicové fixní náklady - rok 2009.   

 
    Tabulka 14 Jednicové fixní náklady - rok 2009 

Název Hodnota 

Správní reţie 100 000 

Výrobní reţie 120 000 

Propagace restaurace 40 000 

Pořízení potřebného vybavení: 

Vybavení zahrádky 12 000 

Venkovní gril 15 000 

Myčka na sklo 80 000 

Nádobí kuchyň 60 000 

Nádobí bar 20 000 

Nádobí plac 40 000 

Celkem 487000 

Zdroj: Zpracováno na základě hodnot  
poskytnutých provozovatelem 

 

V následujících letech je pak předpokládán meziroční nárůst veškerých nákladů 

o 5 aţ 10 %, přičemţ se rozdílně budou chovat: 

 náklady na propagaci (v druhém roce se zvýší, ve třetím roce se pak předpo-

kládá pokles těchto nákladů). 

 náklady na pořízení potřebného vybavení (ve druhém roce je vysoký nárůst 

na pořízení chybějícího vybavení, ve třetím pak stagnace či pokles této po-

loţky, neboť restaurace bude plně vybavená). 

 

4.8.2 Vývoj peněžních toků v letech 2009, 2010, 2011 

Pro vyčíslení předpokládaných trţeb v tomto a následujících dvou letech je nej-

prve nutné vyčíslit průměrné váţené hodnoty marţí restaurace a cen (jak cen nákupu 

zboţí, tak i cen prodeje nápojů a pokrmů v restauraci). Vzhledem k očekávané změně 

sazby daně z přidané hodnoty jsou vyčísleny marţe i podle těchto sazeb. Propočty jsou 

uvedené v příloze Příloha C Propočet váţených průměrných marţí a cen. Nákupní ceny 

vycházejí z kupních cen zboţí a kalkulací provozovatele restaurace, váhy prodejnosti 

jednotlivých poloţek jsou pak stanovené odborným posudkem provedeným také provo-

zovatelem a to v intervalu od 1 do 5, přičemţ zboţí s váhou 5 je objednáváno velmi 
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často, zatímco zboţí s váhou 1 se téměř neprodává. Výsledkem této kalkulace jsou prů-

měrné hodnoty pro jednotlivé skupiny. Tyto hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce  

Tabulka 15 Sledované hodnoty váţených průměru u jednotlivých skupin. 

   
 Tabulka 15 Sledované hodnoty vážených průměru u jednotlivých skupin 

Skupina 

Marţe dle váţe-

ného  (DPH19) 

průměru celé sku-

piny 

Marţe dle váţe-

ného  (DPH9) 

průměru celé 

skupiny 

Průměrná 

cena 

skupiny 

Váha 

skupiny 

průměr 

Poměr 

skupiny 

% 

Nealkoholické nápoje 89 112 30,02 2,81 

30 

Teplé nápoje 233 274 36,46 2,80 

Piva 29 45 25,69 3,33 

Vína 103 128 30,87 3,50 

Alkoholické nápoje 178 212 48,97 2,42 

Průměrná hodnota 126 154 33,55 14,86 

  

Předkrmy 82 104 74,09 2,86 

70 

Polévky 109 135 34,59 4,00 

Hotovky 83 106 109,15 5,00 

Hlavní jídla 107 132 192,58 3,77 

Bezmasé 111 137 98,12 2,67 

Těstoviny 147 177 114,66 3,33 

Saláty 99 123 113,93 3,00 

Dezerty 104 129 77,67 3,60 

Přílohy 156 188 29,46 2,46 

Denní menu 74 96 65,05 5,00 

Průměrná hodnota 107 133 92,04 35,69 

 Zdroj: Zpracováno autorem na základě kalkulace – Příloha C  

 

V této tabulce je také uveden poměr, jakým se na trţbách podílejí nápoje a po-

krmy, tento poměr je 30:70. 

Pomocí předcházejících hodnot pak vyčíslíme peněţní toky v roce 2009 z pohledu op-

timistického, realistického a pesimistického – viz.Tabulka 16 Peněţní toky v roce 2009 

- optimistický, realistický a pesimistický předpoklad. A dále výhled na roky 2009 (rea-

listický pohled), 2010 a 2011, přičemţ v letech 2010 a 2011 jsou toky vyčísleny 

v normální i sníţené sazbě DPH – viz.Tabulka 17 Předpokládaný prodej sluţeb, výše 

provize a zisk v letech 2009, 2010, 2011. 
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           Tabulka 16 Peněžní toky v roce 2009 - optimistický, realistický a pesimistický předpoklad 

  

Předpoklad 

Optimistický Realistický Pesimistický 

Roční tržby 4197470 3184782 2801531 

Variabilní náklady   

Nákup surovin 1292120 980381 862404 

Nákup nápojů 507082 384742 338443 

Pohoné hmoty  36000 36000 36000 

Odpady 60000 60000 60000 

Účetní 36000 36000 36000 

Nájem 78000 78000 78000 

Elektřina 105600 105600 105600 

Plyn 39600 39600 39600 

Telefon 18000 18000 18000 

Mzdy 750600 750600 750600 

Fixní náklady   

Správní reţie 100000 100000 100000 

Výrobní reţie 120000 120000 120000 

Propagace restaurace 40000 40000 40000 

Vybavebí zahrádky 12000 12000 12000 

Venkovní gril 15000 15000 15000 

Mička na sklo 80000 80000 80000 

Nádobí kuchyň 60000 60000 60000 

Nádobí bar 20000 20000 20000 

Nádobí plac 40000 40000 40000 

Zisk 787468 208859 -10116 
        Zdroj: Zpracováno autorem na základě kalkulace  

 

Z tabulky Tabulka 16 Peněţní toky v roce 2009 - optimistický, realistický a pesimistic-

ký předpoklad vyplývá, ţe dle realistického předpokladu dosáhne restaurace na konci 

roku 2009 zisku 208 859 korun. Podle optimistického předpokladu to bude 787 469 

korun, a pokud se splní pesimistická prognóza, vykáţe restaurace ztrátu ve výši 10 116 

korun. 

V tabulce 17 je pak znázorněn vývoj peněţních toků v tomto a následujících 

dvou letech. Přičemţ je počítáno s růstem nákladů meziročně o 5 aţ 10 procent. Nicmé-

ně pokud dojde k převedení sazby DPH u restaurací z devatenácti procentní sazby DPH 

na devíti procentní sazbu, je předpokladem, ţe příští rok nebude restaurace zvyšovat 

ceny, neboť zvyšování nákladů bude pokryto právě z finančních prostředků získaných 

změnou sazby DPH a dalším zvýšením návštěvnosti restaurace. 
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     Tabulka 17 Předpokládaný prodej služeb, výše provize a zisk v letech 2009, 2010, 2011 

Poloţka Jednotka 

2009 

DPH19 

2010 

DPH19 

2010 

DPH9 

2011 

DPH19 

2011 

DPH9 

Počet pokrmů z lístku Ks 10104 13932 13932 15948 15948 

Počet denních menu Ks 21380 36000 36000 36000 36000 

Počet oslav Oslav 38 47 47 58 58 

Průměrná cena pokrmů Kč/Ks 83 88 83 92 88 

Průměrná cena menu Kč/Ks 59 62 59 65 62 

Průměrná trţba oslavy Kč/Ks 11800 12980 11800 14278 12980 

Roční tržby Kč 3184782 5096889 4827770 5780506 5469394 

Pokrmy 70% marţe Kč 2229348 3567822 3379439 4046354 3828576 

Nápoje 30% marţe Kč 955435 1529067 1448331 1734152 1640818 

Průměrná provize pokrmů % 127 117 132 107 122 

Průměrná provize nápojů % 148 137 154 126 142 

Variabilní náklady pokrmů Kč 980381 1643704 1455118 1952935 1727007 

Variabilní náklady nápojů Kč 384742 645058 571049 766413 677749 

Marţe potraviny Kč 1248967 1924118 1924321 2093419 2101569 

Marţe nápoje Kč 570692 884009 877282 967739 963069 

KP na FN přímé - marţe Kč 1819659 2808126 2801604 3061158 3064638 

-FN přímé Kč 1123800 1475520 1475520 1611408 1611408 

KP na FN všeobecné Kč 695859 1332606 1326084 1449750 1453230 

-FN všeobecné Kč 487000 702000 702000 586200 586200 

Zisk Kč 208859 630606 624084 863550 867030 
     Zdroj: Zpracováno autorem na základě kalkulace  

 

Na základě předchozí tabulky tedy vyplývá, ţe v tomto roce by měla restaurace 

dosáhnout zisku 208 859 korun. V dalším roce pak dojde k nárůstu zisku (restaurace 

dosáhne zisku přes 600 000 korun) a v roce 2011 dojde jiţ k menšímu nárůstu a hodnota 

se stabilizuje na úrovni 800 000 korun.  
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Z{věr 
 

Cílem této diplomové práce bylo na základě analýzy firmy navrhnout strategii dalšího 

rozvoje pro úspěšné podnikání a vytvořit podklady pro výběrové řízení na správu uby-

tovny, která bude v budoucnosti stát naproti restauraci.  

 Řízení malého podniku není snadná věc, je zapotřebí mít vlastnosti manaţera, 

ale i zkušenosti z oboru. Provozovatel restaurace Kovárny tyto kritéria dozajista splňuje.  

Můţe se pochlubit dlouholetými zkušenostmi v pohostinství na pozici šéfkuchaře. 

Na své pozici zároveň získal mnoho zkušeností s vedením zaměstnanců či správou celé 

špičkové hotelové kuchyně. Má velké předpoklady pro úspěšné vedení vlastní restaura-

ce, ale i pro její další růst a rozvoj. 

 V rámci tohoto podnikatelského záměru byl podrobně popsán podnik a byla sta-

novena strategie dalšího rozvoje pro úspěšné podnikání. Majitel restaurace předpokládá 

dosaţení vrcholu návštěvnosti do tří let. V další části byla navrţena marketingová stra-

tegie pro restauraci. Strategie byla velmi ovlivněna výší aktuálních finančních prostřed-

kům restaurace, ale i s tímto omezením můţe výrazně přispět k rychlejšímu zvýšení 

návštěvnosti restaurace. Detailní vývoj návštěvnosti je popsán v obchodním plánu pod-

nikatelského záměru. 

Na základě provedených studií a finančního plán můţeme potvrdit předpoklad, 

ţe má restaurace velkou šanci na úspěch. Na konci roku 2009 by měla dosáhnout zisku 

v hodnotě dvě stě tisíc korun a v následujících letech by se zisk měl ještě navyšovat aţ 

na 867 030 korun v horizontu tří let. Je tu tedy velký prostor k  růstu zisku. Z dlouhodo-

bých plánů stojí před podnikatelem zajímavá výzva v podobě další restaurace v obci 

Pševes. Zde by v budoucnu mohl stát nový stylový, tematicky zaměřený motorest přímo 

na trase Praha – Špindlerův Mlýn. 

Restaurace je malou dynamickou firmou, která má v aktuální ekonomické situaci 

jednu nepopíratelnou výhodu a to je, ţe firma není zadluţená. Zároveň jiţ po prvních 

měsících svého provozu vykazuje zisk. V současné době si vytváří spokojenou kliente-

lu, o které svědčí opětovná návštěvnost hostů a na základě jejich doporučení příchod 

nových. Nejen proto má firma velký potenciál do budoucna.  
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Seznam symbolů a zkratek 

4P  Product, Prise, Place, Promotion 

a.s.  Akciová společnost 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DDS  Den daňové svobody 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DPH19 Daň z přidané hodnoty sazba 19% 

DPH9  Daň z přidané hodnoty sazba 9% 

ES  Evropská směrnice 

EU  Evropská unie 

IC  Informační centrum 

k.s.  Komanditní společnost 

ODS  Občanská strana demokratická 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development  

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

SLEPT Social, Legal, Ekonomical, Political, Technological 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

SWOT  Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats 

v.o.s.  Veřejná obchodní společnost 

VŠPS  Výběrové šetření pracovních sil 

ŢL  Ţivnostenský list   
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Příloha A Jídelní lístek 

Předkrmy 
1151      75 g    Grilované kuřecí prsíčko 

  s pikantním dresinkem z kysané smetany  

     a čerstvých bylin, česneková bageta    49,- 
 
1152  Pečená rajčátka  
  v sušené šunce prokládaná mozarellou  

  na salátu z rukoly s toustem 69,- 
 
1153  Hermelín  
  se sušenými rajčaty a bazalkovým olejem,  

  dýňový chléb 69,- 
 
1154 75 g Tataráček z lososa  
  s rukolovým olejem, salátovým truhlíkem 

  z filo těsta 75- 
 
1155 50 g Roláda z uzeného lososa  
  se zeleninovým tartarem s kysanou smetanou,  

  zdobený lososovým kaviárem 85,- 
 
1156 100 g Vepřový sulc  
  v pražské šunce na cibulovém salátu, chléb 39,- 
 
1157 75 g Uzená kachní prsíčka  
  s třešňovo-malinovým coulis, zdobená  

  pečenými medovými jablky ořechové toasty 85,- 
 
Polévky 
1200  Silný kuřecí vývar  
  s pečenou kuřecí roládkou a kořenovou  

  zeleninou 39,- 
 
1201  Česneková polévka  
  se šunkou, žloutkem a sýrovými topinkami 29,- 
 
1202  Houbové capuccino  
  se smetanovou pěnou a hříbkovou moučkou 25,- 
 
1203  Kuřecí vývar 
  s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35,- 
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Hotová jídla 
1250 150 g Kovářův hovězí guláš  
  zdobený opékanou klobáskou s variací  

  českých knedlíků 99,- 
 
1251 150 g Svíčková na smetaně  
  s brusinkami a houskovým knedlíkem 99,- 
 
Jídla 
1300 200 g Hovězí biftek  
  plněný nivou vázaný ve slanině 299,- 
 
1301 200 g Filet z mladého býčka  
  na anglický způsob, restovaná zelenina  
  na zahradních bylinkách, slaninová pěna  

  se zeleným pepřem 299,- 
 
1302 200g Vepřová panenka  
  plněná sušenými rajčaty s chřestem na kuřecích 
  hoblinách podávaná se zapékanou pyramidou  

  z bramborových lupínků, špenátu a hub shi-take 185,- 
 
1303 150 g Vepřová panenka  
  v cibulové marinádě pečená dorůžova s kousky 
  smaženého hermelínu a cibulkami restovanými  

  na bylinkách 135,- 
 
1304 150 g Řízečky z vepřové panenky  
  v česneko-zázvorové marinádě 129,- 
 
1305 200 g Medailonky z vepřové panenky  
  s omáčkou z lišek 139,- 
 
1306 150 g Pečené kachní prsíčko 
   s kuřecím soté se sherry a špenátovým  

  závinem 149,- 
 
1307 150 g Kuřecí prsíčko  
  zapékané se smetanou a hermelínem, opékaná  

  mini rajčátka s bazalkou  125,- 
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1308 150 g Kuřecí nugetky  
   v bramboráčku se zelným salátem 125,- 
 
1309 200 g Jehněčí kotletky  
  pečené v rozmarýnovém kouři s tomatem  

  plněným špenátem 299,- 
 
1310 200 g Steak z lososa  
  se zeleninou vařenou v páře a citrónovou  

  omáčkou 169,- 
 
1311 200 g Filet z candáta  
  s krevetovým máslem a restovanou zeleninou 169,- 
 
1312 200 g Candát na grilu  
  s cibulovou marmeládou a omáčkou  

  z červeného pepře 169,- 
 
Bezmasá jídla 
1350 300g Bramborové gnocchi  
  s houbovou omáčkou 89,- 
 
1351 300g Pyramida z pečené zeleniny  89,- 
 
1352      300g Smažená cuketa 
  v sezamovém závoji s cibulovou marmeládou 89,- 
 

Těstoviny 
1353 300g Těstoviny s cuketovým ragů  
  a hermelínem 89,- 
 
1354 300g Těstoviny s bylinkami, restovanou 
  šalotkou, mini rajčátky a cuketou  89,- 
 
1355 300g Těstoviny s kousky kuřecího masa,  
  špenátem a smetanovou omáčkou 119,- 
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Saláty 
1400       300g Ledový salát  
  s mini rajčátky, salátovou okurkou, paprikou 

  se zálivkou z kysané smetany 89,- 
 
1401 300 g Salát z listových salátů a kuřecích prsou  
  s bylinkovou zálivkou a hoblinkami parmezánu 109,- 
 
1402 300 g Salát z listových salátů  
  s uzeným lososem a vařeným vajíčkem 129,- 
 
1403 300 g Farmářský salát  
  ledový salát, kukuřice, kuřecí, nudličky,  

  opékaná slanina, smetanový dresink 95,- 
 
1404 250g Řecký salát „Feta“  
  s olivami a sýrem  85,- 
 
1405 300 g Salát z listových salátů  
  s kuřecí roládkou, sušenými rajčaty, parmezánem  

  a piniovými oříšky 139,- 

 

Dezerty 
1450  Smažená zmrzlina ve skořicovém  
  závoji s čokoládovou polevou 75,- 
 
1451  Švestky pečené v listovém kabátku  
  s vanilkovým krémem 45,- 
 
1452  Pyramida z listového těsta plněná  
  jablky a ochuceným tvarohem  
  na omáčkovém duetu 45,- 
 
1453  Horké třešně v karamelu se smetanovou 
  zmrzlinou přelité hořícím likérem 89,- 
 
1454  Teplé lesní plody marinované v koňaku  
  a portském víně s vanilkovou  
  zmrzlinou 89,- 
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Přílohy 
1500 150g Bramborové hranolky 28,- 
 
1501 200g Pečené brambory se slaninou 28,- 
 
1502 150g Bramboráčky 28,- 
 
1503 200g Vařené brambory 20,- 
 
1504 200g Šťouchané brambory 20,- 
 
1505 200g Těstoviny 20,- 
 
1506 150g Kus-kus 25,- 
 
1507 200g Dušená rýže 25,- 
 
1508 150g Brokolice vařená v páře 35,- 
 
1509 150g Zeleninová směs s květákem  
  Romanesco 35,- 
 
1510 160g Houskové knedlíky 25,- 
 
1511 200g Špekové knedlíky 28,- 
 
1512 200g Bramborové knedlíky 28,- 
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Příloha B Dosavadní internetová prezentace restaurace 
 

Obrázek 21 Dosavadní internetová prezentace 

 
Zdroj:  Vlastní tvorba 
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Příloha C Propočet vážených průměrných marží a cen 
  
Tabulka 18 Vážené průměrné marže a ceny - Nealkoholické nápoje 

 Váha 

Číslo 

zboţí Název 

Mnoţ-

ství 

Nákup-

ní 

cena 

Prodejní 

cena 

DPH 

19% 

DPH 9 

% 

Marţe v 

Kč  

DPH19 

Marţe v 

Kč  

DPH9 

Marţe v 

%  

DPH19 

Marţe v 

% 

DPH9 

   

Nealkoho-

lické nápoje 

4 1050 Bonaqua neperlivá 0,25 l 5,2 20 3,8 1,8 11 13 212 250 

4 1051 Bonaqua jemně perlivá 0,25 l 5,2 20 3,8 1,8 11 13 212 250 

5 1052 Coca-cola 0,33 l 12,5 28 5,32 2,52 10,18 12,98 81 104 

1 1053 Coca-cola light 0,33 l 12,5 28 5,32 2,52 10,18 12,98 81 104 

3 1054 Fanata 0,33 l 12,5 28 5,32 2,52 10,18 12,98 81 104 

2 1055 Sprite 0,33 l 12,5 28 5,32 2,52 10,18 12,98 81 104 

2 1056 Tonic 0,25 l 13 25 4,75 2,25 7,25 9,75 56 75 

2 1057 Nestea citron 0,2 l 13 25 4,75 2,25 7,25 9,75 56 75 

2 1058 Nestea pomeranč 0,2 l 13 25 4,75 2,25 7,25 9,75 56 75 

4 1059 Dţus jablečný 0,3 l 10 25 4,75 2,25 10,25 12,75 103 128 

4 1067 Dţus jahodový 0,3 l 10 29 5,51 2,61 13,49 16,39 135 164 

4 1060 Dţus multivitamínový 0,3 l 10 29 5,51 2,61 13,49 16,39 135 164 

3 1061 Dţus pomerančový 0,3 l 10 25 4,75 2,25 10,25 12,75 103 128 

2 1062 Cappy pomeranč 0,2 l 13 25 4,75 2,25 7,25 9,75 56 75 

2 1063 Cappy višeň 0,2 l 13 25 4,75 2,25 7,25 9,75 56 75 

2 1064 Cappy jahoda 0,2 l 13 25 4,75 2,25 7,25 9,75 56 75 

2 1065 Cappy černý rybíz 0,2 l 13 25 4,75 2,25 7,25 9,75 56 75 

2,5 1066 Red Bull 0,25 l 25 60 11,4 5,4 23,6 29,6 94 118 

suma 50,5   27   107 133 

průměr 2,81 
Zdroj: Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 
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Tabulka 19 Vážené průměrné marže a ceny - Teplé nápoje 

  Váha 

Číslo 

zboţí Název Mnoţství 

Nákupní 

cena 

Prodejní 

cena 

DPH 

19% 

DPH 9 

% 

Marţe v 

Kč  

DPH19 

Marţe v 

Kč  

DPH9 

Marţe v 

%  

DPH19 

Marţe v 

% 

DPH9 

  

Teplé 

nápoje 

4 1080 Espresso   7 28 5,32 2,52 15,68 18,48 224 264 

3 1081 Turecká káva   7 28 5,32 2,52 15,68 18,48 224 264 

2 1082 Vídeňská káva   10 35 6,65 3,15 18,35 21,85 184 219 

4 1083 Latte Macchiato   10 43 8,17 3,87 24,83 29,13 248 291 

3 1084 Capuccino   8,5 35 6,65 3,15 19,85 23,35 234 275 

2 1085 Alţírská káva   13 48 9,12 4,32 25,88 30,68 199 236 

2 1086 Horká čokoláda   7 29 5,51 2,61 16,49 19,39 236 277 

  1087 Smetana do kávy   1 3 0,57 0,27 1,43 1,73 143 173 

  1088 Šlehačka porce   3 10 1,9 0,9 5,1 6,1 170 203 

3 1089 Čaj   2 20 3,8 1,8 14,2 16,2 710 810 

2 1090 Grog   9,8 32 6,08 2,88 16,12 19,32 164 197 

3 1091 Svařené víno   11 35 6,65 3,15 17,35 20,85 158 190 

suma 28   33   265 310 

průměr 2,8 
Zdroj: Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 
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Tabulka 20 Vážené průměrné marže a ceny - Piva, vína 

  Váha 

Číslo 

zboţí Název Mnoţství 

Nákupní 

cena 

Prodejní 

cena 

DPH 

19% 

DPH 9 

% 

Marţe v 

Kč  

DPH19 

Marţe v 

Kč  

DPH9 

Marţe v 

%  

DPH19 

Marţe v 

% 

DPH9 

  

Piva 

3 1101 Gambrinus 10°  0,3 l 8,1 14 2,66 1,26 3,24 4,64 40 57 

5 1102 Gambrinus 10°  0,5 l 13,5 22 4,18 1,98 4,32 6,52 32 48 

3 1103 Pilsner Urquell 12° 0,3 l 13,2 18 3,42 1,62 1,38 3,18 10 24 

5 1104 Pilsner Urquell 12° 0,5 l 22 29 5,51 2,61 1,49 4,39 7 20 

3 1105 Radegast Birell 0,5 l 10,5 30 5,7 2,7 13,8 16,8 131 160 

1 1106 

Velkopopovický kozel 

černý  0,5 l 10 25 4,75 2,25 10,25 12,75 103 128 

suma 20   23   42 60 

průměr 3,33  

  

Vína 
3,5 1107 Víno bílé rozlévané  0,2 l 11 28 5,32 2,52 11,68 14,48 106 132 

3,5 1108 Víno červené rozlévané  0,2 l 9,5 28 5,32 2,52 13,18 15,98 139 168 

suma 7   28   122 150 

průměr 3,5   
Zdroj: Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 
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Tabulka 21 Vážené průměrné marže a ceny - Alkoholické nápoje 

  Váha 

Číslo 

zboţí Název Mnoţství 

Nákupní 

cena 

Prodejní 

cena 

DPH 

19% 

DPH 9 

% 

Marţe v 

Kč  

DPH19 

Marţe v 

Kč  

DPH9 

Marţe v 

%  

DPH19 

Marţe v 

% 

DPH9 

  

Alkoholické 

nápoje 

1 1001 Campari Bitter  0,1 l 22,5 79 15,01 7,11 41,49 49,39 184 220 

3 1002 Cinzano Bianco 0,1 l 11,2 39 7,41 3,51 20,39 24,29 182 217 

3 1003 Cinzano Rosso  0,1 l 11,2 39 7,41 3,51 20,39 24,29 182 217 

3 1004 Cinzano Extra Dry 0,1 l 11,2 39 7,41 3,51 20,39 24,29 182 217 

3 1005 Vaječný likér 0,04 l 6 25 4,75 2,25 14,25 16,75 238 279 

5 1006 Peppermint likér 0,04 l 6 25 4,75 2,25 14,25 16,75 238 279 

1 1007 Griotte  0,04 l 11,2 39 7,41 3,51 20,39 24,29 182 217 

1 1008 Bailey's 0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

2 1009 Curacao  0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

3 1010 Jäggermeister 0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

3 1011 Vodka Finlandia  0,04 l 11,2 39 7,41 3,51 20,39 24,29 182 217 

2 1012 Tuzemák 0,04 l 6,8 29 5,51 2,61 16,69 19,59 245 288 

3 1013 Fernet Stock 0,04 l 6,8 29 5,51 2,61 16,69 19,59 245 288 

3 1014 Fernet Stock Citrus  0,04 l 6,8 29 5,51 2,61 16,69 19,59 245 288 

2 1015 Fernet Stock 8000  0,04 l 8,2 35 6,65 3,15 20,15 23,65 246 288 

3 1016 Becherovka 0,04 l 8,2 35 6,65 3,15 20,15 23,65 246 288 

5 1017 Berentzen  0,04 l 6,8 29 5,51 2,61 16,69 19,59 245 288 

5 1018 Slivovice Jelínek  0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

3 1019 Bacardi rum bílý 0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 
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2 1020 Absinth  0,04 l 19,7 69 13,11 6,21 36,19 43,09 184 219 

Alkoholické 

nápoje 

2 1021 Tequila silver 0,04 l 22,5 79 15,01 7,11 41,49 49,39 184 220 

2 1022 Tequila gold 0,04 l 25,5 89 16,91 8,01 46,59 55,49 183 218 

4,5 1023 

Tullamore Irish whis-

ky 0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

2 1024 Jameson Irish whisky 0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

1 1025 Chivas Regal  0,04 l 27,2 95 18,05 8,55 49,75 59,25 183 218 

1 1026 Ballantine’s 0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

2 1027 Johnnie Walker  0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

2 1028 Jack Daniel’s 0,04 l 22,5 79 15,01 7,11 41,49 49,39 184 220 

5 1029 Jim Beam 0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

2 1030 Metaxa***** 0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

1 1031 Martell V.S. 0,04 l 27,2 95 18,05 8,55 49,75 59,25 183 218 

3 1032 Vodka Jelzin Clear  0,04 l 6,8 29 5,51 2,61 16,69 19,59 245 288 

2 1033 Vodka Amundsen  0,04 l 6,8 29 5,51 2,61 16,69 19,59 245 288 

1 1034 Vodka Gorbatschow  0,04 l 6,8 29 5,51 2,61 16,69 19,59 245 288 

1 1035 Gin Bols 0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

1 1036 Gin Beefater  0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

1 1037 Gin Bombay  0,04 l 14 49 9,31 4,41 25,69 30,59 184 219 

suma 89,5   44   205 242 

průměr 2,42   
Zdroj: Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 
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Tabulka 22 Vážené průměrné marže a ceny - Předkrmy, polévky, hotovky 

  Váha 

Číslo 

zboţí Název Mnoţství 

Nákupní 

cena 

Prodejní 

cena 

DPH 

19% 

DPH 9 

% 

Marţe v 

Kč  

DPH19 

Marţe v 

Kč  

DPH9 

Marţe v 

%  

DPH19 

Marţe v 

% 

DPH9 

  

Předkrmy 

4 1151 Grilované kuřecí prsíčko 75 g 17,57 49 9,31 4,41 22,12 27,02 126 154 

3 1152 Pečená rajčátka    29,69 69 13,11 6,21 26,2 33,1 88 111 

2 1153 Hermelín    30,22 69 13,11 6,21 25,67 32,57 85 108 

4 1154 Tataráček z lososa  75 g 31,5 75 14,25 6,75 29,25 36,75 93 117 

2 1155 Roláda z uzeného lososa  50 g 35,96 85 16,15 7,65 32,89 41,39 91 115 

2 1156 Vepřový sulc  100 g 14,57 39 7,41 3,51 17,02 20,92 117 144 

3 1157 Uzená kachní prsíčka  75 g 36,4 85 16,15 7,65 32,45 40,95 89 113 

suma 20   67   100 124 

průměr 2,86   

  

Polévky 

3 1200 Silný kuřecí vývar    14,37 39 7,41 3,51 17,22 21,12 120 147 

5 1201 Česneková polévka    13,58 29 5,51 2,61 9,91 12,81 73 94 

4 1202 Houbové capuccino    7,25 25 4,75 2,25 13 15,5 179 214 

4 1203 Kuřecí vývar    11,02 35 6,65 3,15 17,33 20,83 157 189 

suma 16   31   129 158 

průměr 4   

  

Hotovky 
5 1250 Kovářův hovězí guláš  150 g 38,75 99 18,81 8,91 41,44 51,34 107 132 

5 1251 Svíčková na smetaně  150 g 41,03 99 18,81 8,91 39,16 49,06 95 120 

suma 10   99   101 126 

průměr 5   
Zdroj: Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 
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Tabulka 23 Vážené průměrné marže a ceny - Hlavní a bezmasé pokrmy 

  

Vá-

ha 

Číslo 

zboţí Název Mnoţství 

Nákupní 

cena 

Prodejní 

cena 

DPH 

19% 

DPH 

9 % 

Marţe 

v Kč  

DPH19 

Marţe 

v Kč  

DPH9 

Marţe 

v %  

DPH19 

Marţe 

v % 

DPH9 

  

Hlavní 

pokrmy 

3 1300 Hovězí biftek 200 g 129,1 299 56,81 26,91 113,09 142,99 88 111 

4 1301 Filet z mladého býčka  200 g 129,1 299 56,81 26,91 113,09 142,99 88 111 

3 1302 Vepřová panenka  200 g 77,41 185 35,15 16,65 72,44 90,94 94 117 

5 1303 Vepřová panenka II 150 g 46,81 135 25,65 12,15 62,54 76,04 134 162 

3 1304 Řízečky z vepřové panenky 150 g 39,51 129 24,51 11,61 64,98 77,88 164 197 

5 1305 Medailonky z vepřové panenky  200 g 56,38 139 26,41 12,51 56,21 70,11 100 124 

3 1306 Pečené kachní prsíčko 150 g 55,29 149 28,31 13,41 65,4 80,3 118 145 

5 1307 Kuřecí prsíčko 150 g 39,84 125 23,75 11,25 61,41 73,91 154 186 

5 1308 Kuřecí nugetky 150 g 31,76 125 23,75 11,25 69,49 81,99 219 258 

2 1309 Jehněčí kotletky 200 g 134,73 299 56,81 26,91 107,46 137,36 80 102 

3 1310 Steak z lososa  200 g 69,2 169 32,11 15,21 67,69 84,59 98 122 

4 1311 Filet z candáta  200 g 62 169 32,11 15,21 74,89 91,79 121 148 

4 1312 Candát na grilu  200 g 59,59 169 32,11 15,21 77,3 94,2 130 158 

suma 49   175   127 155 

průměr 3,77   

  

Bezma-

sé po-

krmy 

2 1351 Bramborové gnocchi  300 g 24,11 89 16,91 8,01 47,98 56,88 199 236 

3 1351 Pyramida z pečené zeleniny  300 g 32,86 89 16,91 8,01 39,23 48,13 119 146 

3 1352 Smaţená cuketa  300 g 36,34 89 16,91 8,01 35,75 44,65 98 123 

suma 8   89   131 160 

průměr 2,67 
Zdroj: Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 
 



108 

 

 
Tabulka 24 Vážené průměrné marže a ceny - Těstoviny, saláty, dezerty 

  Váha 

Číslo 

zboţí Název Mnoţství 

Nákupní 

cena 

Prodejní 

cena 

DPH 

19% 

DPH 

9 % 

Marţe 

v Kč  

DPH19 

Marţe 

v Kč  

DPH9 

Marţe 

v %  

DPH19 

Marţe 

v % 

DPH9 

  

Těstoviny 

2 1353 Těstoviny s cuketovým ragů 300 g 29,76 89 16,91 8,01 42,33 51,23 142 172 

3 1354 Těstoviny s bylinkami  300 g 24,04 89 16,91 8,01 48,05 56,95 200 237 

5 1355 Těstoviny s kousky kuřecího masa 300 g 36,34 119 22,61 10,71 60,05 71,95 165 198 

suma 10   104   171 204 

průměr 3,33   

  

Saláty 

3 1400 Ledový salát  300 g 33,15 89 16,91 8,01 38,94 47,84 117 144 

3 1401 Salát z listových salátů a kuřecích prsou 300 g 37,13 109 20,71 9,81 51,16 62,06 138 167 

2 1402 Salát z listových salátů  300 g 40,23 129 24,51 11,61 64,26 77,16 160 192 

5 1403 Farmářský salát 300 g 35,31 95 18,05 8,55 41,64 51,14 118 145 

3 1404 Řecký salát „Feta“ 250 g 48,82 85 16,15 7,65 20,03 28,53 41 58 

2 1405 Salát z listových salátů  300 g 42,98 139 26,41 12,51 69,61 83,51 162 194 

suma 18   103   118 145 

průměr 3   

  

Dezerty 

5 1450 Smaţená zmrzlina ve skořicovém    25,19 75 14,25 6,75 35,56 43,06 141 171 

3 1451 Švestky pečené v listovém kabátku    13,7 45 8,55 4,05 22,75 27,25 166 199 

3 1452 Pyramida z listového těsta plněná    24,2 45 8,55 4,05 12,25 16,75 51 69 

5 1453 Horké třešně v karamelu se smetanovou    31,73 89 16,91 8,01 40,36 49,26 127 155 

2 1454 Teplé lesní plody marinované v koňaku    33,04 89 16,91 8,01 39,05 47,95 118 145 

suma 18   70   124 151 

průměr 3,6 
Zdroj: Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 
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Tabulka 25 Vážené průměrné marže a ceny - Přílohy, denní menu 

  Váha 

Číslo 

zboţí Název Mnoţství 

Nákupní 

cena 

Prodejní 

cena 

DPH 

19% 

DPH 9 

% 

Marţe v 

Kč  

DPH19 

Marţe v 

Kč  

DPH9 

Marţe v 

%  

DPH19 

Marţe v 

% 

DPH9 

  

přílohy 

4 1500 Bramborové hranolky  150 g 9,4 28 5,32 2,52 13,28 16,08 141 171 

5 1501 

Pečené brambory se 

slaninou 200 g 7,13 28 5,32 2,52 15,55 18,35 218 257 

4 1502 Bramboráčky  150 g 11,8 28 5,32 2,52 10,88 13,68 92 116 

3 1503 Vařené brambory 200 g 6 20 3,8 1,8 10,2 12,2 170 203 

4 1504 Šťouchané brambory 200 g 4,73 20 3,8 1,8 11,47 13,47 242 285 

1 1505 Těstoviny 200 g 6,15 20 3,8 1,8 10,05 12,05 163 196 

1 1506 Kus-kus 150 g 6,15 25 4,75 2,25 14,1 16,6 229 270 

2 1507 Dušená rýţe 200 g 5,15 25 4,75 2,25 15,1 17,6 293 342 

2 1508 Brokolice vařená v páře 150 g 11,27 35 6,65 3,15 17,08 20,58 152 183 

3 1509 

Zeleninová směs s kvě-

tákem Romanesco 150 g 11,2 35 6,65 3,15 17,15 20,65 153 184 

1 1510 Houskové knedlíky  160 g 4,8 25 4,75 2,25 15,45 17,95 322 374 

1 1511 Špekové knedlíky 200 g 8,55 28 5,32 2,52 14,13 16,93 165 198 

1 1512 Bramborové knedlíky 200 g 13,5 28 5,32 2,52 9,18 11,98 68 89 

suma 32   27   181 216 

průměr 2,46   

  

menu 5   Denní menu   25 59 11,21 5,31 22,79 28,69 91 115 
Zdroj: Zpracováno na základě hodnot odborného odhadu provozovatele 


