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Abstrakt 

Uvedená diplomová práce se zabývá vytvořením ekonomicky realizovatelného podnika-

telského plánu na založení hospodského zařízení s opravárenským servisem v Brně. Vy-

pracovaný návrh podnikatelského plánu vychází z provedených strategických analýz pro-

středí včetně provedení vlastního marketingového průzkumu za účelem zjištění klíčových 

faktorů ovlivňujících vstup a podnikání nového podniku na trhu. Na základě provedených 

analýz byla zvolena vhodná podnikatelská strategie, která je dále rozpracovaná do dílčích 

částí v podobě marketingového, provozního, organizačního a finančního plánu včetně 

zhodnocení rizik z projektu a časového harmonogramu. 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, hospodské zařízení, podnikatelská strategie, opravárenský servis, 

marketingový výzkum, strategické analýzy 

Abstract 

This diploma thesis deals with creation of economically feasible business plan for estab-

lishment of pub facility with repair service in Brno. The created business plan proposal is 

based on the strategic analysis of the company surroundings, including making own mar-

keting research to identify key factors influencing the entry and business of the new com-

pany on the market. Based on the analyzes, a suitable business strategy was chosen, which 

is further elaborated into partial parts in the form of marketing, operational, organizational 

and financial plans, including assessment of project risks and time schedule. 

Keywords 

business plan, pub facility, business strategy, repair service, marketing research, strategic 

analysis 
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Úvod 

Podnikání v České republice mělo celkově divoký vývoj. První rozmach nastal už 

za první republiky v Československu, který byl rázně utnut druhou světovou válkou, a ná-

sledně nástupem totalitního režimu. Komunismus a s ním související znárodnění většiny 

majetku měl pro všechny podnikatele destruktivní následky. Tento absolutní útlum trval 

po dobu téměř 50 let, než nastala Sametová revoluce a následný pád režimu. 

Po zániku komunismu se otevřely hranice a do naší země přitekl zahraniční kapitál, 

což znamenalo nakopnutí pro tuzemskou ekonomiku. Do světa podnikání se vrhlo mnoho 

nezkušených lidí. V rychlosti připravená legislativa mnohým pomohla a mnohým uško-

dila, totéž lze říci o úvěrech od bank, které v této době nevyžadovaly záruky jako dnes. 

Postupná stabilizace přišla až v novém tisíciletí a pokračuje dodnes. Až v dnešní 

době se formují jiné důvody, proč podnikat než s cílem být nejbohatší ze všech. Mezi 

další důvody potom můžeme zařadit svobodu v rozhodování, vykonávání práce, která 

baví, časovou flexibilitu nebo být prospěšnější pro společnost. Poslední bod se potom 

samozřejmě odvíjí od zvoleného typu podnikatelské činnosti. Tím se ovšem nesmazává 

potřeba podniku, aby jeho podnik byl v delším období v kladných finančních číslech 

a prosperoval. 

Dnešní doba nabádá množstvím a dostupností nejrůznějších produktů k nadměrné 

spotřebě a plýtvání věcí, které by se daly ještě opravit. Druhým problémem je potom fakt, 

že často opravy v servisovaných opravárnách jsou nákladnější než si pořídit věc novou. 

S tímto trendem chce bojovat nově vznikající podnik, který chce zákazníkům nabídnout 

kvalitní, levný, dostupný servis a místo, kde zákazníci budou moc posedět, pobavit a cel-

kově se odreagovat. 

Ať už má začínající podnikatel jakoukoli motivaci pro začátek podnikání, je pro něj 

stěžejní si vypracovat podnikatelský plán. Sebelepší nápad může totiž ztroskotat na zjiš-

tění o nákladnosti podniku, špatným aktuálním stavem situace v odvětví nebo improvi-

zovaným finančním plánem. 
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Vymezení problému a cíl práce 

Tato kapitola se bude věnovat vymezení podnikatelského záměru. Dále budou stanoveny 

cíle práce a metodika pro jejich dosažení. 

Podnikatelský záměr a následně podnikatelský plán je vytvořen pro otevření pohos-

tinského zařízení s opravárenským zařízením v Brně. Důvod, proč jsem si vybral toto 

téma ke zpracování pro diplomovou práci, je pomoci kamarádovi Dominikovi Guštarovi 

zhodnotit právě zmíněný podnikatelský záměr. 

Podnikatelský plán potom bude sloužit Dominikovi Guštarovi pro zhodnocení jeho 

nápadu a popsání všech záležitostí, které bude muset obstarat. Další účel se skýtá v nalá-

kání potencionálních investorů, kteří budou vědět díky tomuto plánu, co všechno bude 

podnik nabízet a představovat. 

Pevně věřím, že tento podnikatelský nápad má potenciál vytvořit komunitu lidí 

se stejnými zájmy a zároveň snížit plýtvání věcí. Je zde ambice pro vytvoření unikátního 

restauračního zařízení, kde zákazník může trávit kvalitní čas s přáteli, něco si nechat opra-

vit nebo se přijít vyslechnout zajímavé diskuze. 

V této práci budou používány pojmy pohostinství, hospodské zařízení a hospoda. 

Všechny tyto termíny souvisí s živností hostinské činnosti, jejíž obsahová náplň je defi-

nována Nařízením vlády č. 278/2008 Sb. jako činnosti spočívající v přípravě a prodeji 

pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány. 

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování ekonomicky realizovatelného 

plánu pro založení restauračního zařízení s opravářským servisem. Před navržením pod-

nikatelského plánu bude analyzováno postupně makroprostředí, oborové prostředí, trh 

a vnitřní stránky podniku. Pro jednotlivé analýzy budou použity autorem vybrané analy-

tické nástroje. 

Ještě před samotným zpracováním praktické části práce budou veškeré použité po-

jmy zpracovány v kapitole Teoretická východiska práce. 
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Pro analýzu makroprostředí bude použita SLEPT analýza, která popíše jednotlivé 

makroekonomické faktory, které autor považuje za důležité pro založení hospodského 

zařízení. Nástroj pro zhodnocení oborového a konkurenčního prostředí byl vybrán Porte-

rův model pěti hybných sil. Analýzu trhu bude provedena na základě výsledků vlastního 

marketingového průzkumu trhu. Poslední analýza bude provedena na zhodnocení vnitř-

ních stránek podniku, jelikož podnik ještě neexistuje, bude použita analýza vlastních 

zdrojů a schopností. Na základě výsledku analýz bude vytvořena SWOT matice, kde 

se vybrané faktory ohodnotí a zvolí se vhodná firemní strategie. Veškeré analýzy jsou 

zpracovány, aby mohlo být dosaženo hlavního cíle práce. 

Výsledná podnikatelská strategie na základě provedených analýz bude dále rozpra-

cována do dílčích částí podnikatelského plánu, mezi které řadíme mimo jiné finanční, 

organizační, marketingový nebo provozní plán. 



Teoretická východiska práce 19 

1 Teoretická východiska práce 

V následující kapitole budou popsány veškeré pojmy použité v diplomové práci. Budou 

zde postupně vymezeny základní pojmy jako je podnikání, podnikatelský plán, podnika-

tel nebo formy podnikání. V kapitole budou nadále teoreticky vymezeny všechny v práci 

použité analýzy. Praktická část práce potom staví na poznatcích z této kapitoly. 

1.1 Vývoj pohostinství v Brně 
Vývoj pohostinství v Brně sahá už do dob první republiky, kdy se řadila mezi gastrono-

mickou špičku v tehdejším Československu. Po změně režimu, ale řada podniků skončila 

z důvodu příchodu privatizace. Spousta tehdejších majitelů restaurací, kaváren a hospod 

byli totiž německé národnosti a byli po konci druhé světové války nuceně odsunuti (id-

nes.cz, 2018). 

Obrat nastal po sametové revoluci, kdy se z pohostinství stalo velice populární od-

větví. Tato popularita dokonce v současné době ještě více roste, a to i přes vidinu nevel-

kých zisků a vysoké úmrtnosti – tímto trendem se pohostinství velmi odlišuje od ostatních 

oborů. Lze předpokládat, že tato anomálie souvisí s českou kulturou, kdy hospoda ji for-

movala a postupně se stala její součástí. Podle databáze Numbeo v západním světě nee-

xistuje země, kde by byla taková poptávka po pivu, a zároveň by se jeho cena držela na 

tak nízké úrovni (Aktualne.cz, 2018). 

V současné době se Česká republika může pochlubit i největším výskytem restau-

račních zařízení na jednoho obyvatele. V konkrétních číslech to znamená jedno restau-

rační zařízení na 265 obyvatel. Pro srovnání například ve Velké Británii to je jedno re-

staurační zařízení na 780 obyvatel (AMSP.cz, 2018). 

Z výše uvedeného lze předpokládat, že pohostinství je velmi rizikové odvětví pro 

začínající podnikatele a úmysl založit si hospodské zařízení se může rychle bez propra-

covaného podnikatelského plánu vymstít podnikateli. Z tohoto důvodu by každý začína-

jící podnikatel měl v tomto odvětví mít perfektně promyšlenou finanční stránku podniku. 
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1.2 Formy podnikání 
Před započetím činnosti v podnikání je nutné promyslet a zvolit jeho správnou formu. 

V průběhu podnikání lze potom ono rozhodnutí přehodnotit a změnit, ovšem často to 

v praxi znamená další komplikace a nadbytečné náklady, kterým mohlo být zamezeno 

(Kolářová, 2013; Veber, Srpová, 2009). 

Základní rozdělení je na fyzickou a právnickou osobu, které mají mezi sebou určité 

odlišnosti jako je podle Kolářové (2013) například výše základního kapitálu, míra ručení 

za závazky, daňové zatížení nebo administrativní zatížení. 

1.2.1 Fyzické osoby 

V naší zemi jde o nejvyužívanější formu podnikání a v souvislosti s fyzickými osobami 

můžeme narazit na termín, který je používaný v českých zákonech o dani z příjmu, a to 

je OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná (Srpová, Řehoř, 2010). 

K účelům podnikaní musí fyzická osoba získat živnostenské nebo jiné oprávnění, 

být osobou zapsanou v obchodním rejstříku nebo osobou zapsanou v evidenci privátně 

hospodařících zemědělských subjektů. Existuje mnoho činností, které lze vykonávat a pro 

všechny nelze stanovit stejné podmínky. Z tohoto důvodu živnosti dále dělíme do pod-

skupin a před zažádáním fyzické osoby o živnost, je nutné nejdříve vyhledat podskupinu, 

do které spadá daná podnikatelská činnost. U živností se ovšem nejedná výlučně o čin-

nosti, kterou může provozovat pouze fyzická osoba, živnost může založit i osoba práv-

nická (Srpová, Řehoř, 2010; Staňková, 2007). 

1. Ohlašovací živnosti – těmto živnostem je povoleno uvedení do provozu na základě 

ohlášení a vydání živnostenského oprávnění a patří mezi ně: 

• Řemeslné živnosti 

• Vázané živnosti 

• Volné živnosti 
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2. Koncesované živnosti – těmto živnostem je povoleno fungování na základě koncese 

(Srpová, Řehoř, 2010). 

1.2.2 Právnické osoby 

Pro přehled typů právnických osob je vytvořena níže tab. 1, která ukazuje základní 

charakteristiky. 

Tab. 1 Srovnání obchodních společností 

Typ společ-
nosti 

Veřejná ob-
chodní spo-
lečnost v.o.s. 

Komanditní 
společnost 

k.s. 

Společnost 
s ručeným 
omezeným 

s.r.o. 
Akciová společ-

nost a.s. Družstvo 

Minimální 
počet zaklá-

dajících 
osob 

min. dvě 
osoby 

min. dva spo-
lečníci (jeden 
komanditista a 
jeden komple-

mentář) 

min. jedna 
právnická 
nebo fy-

zická osoba 

jedna právnická 
osoba nebo min. 

dvě fyzické 
osoby 

min. pět fy-
zických osob 

nebo dvě 
osoby práv-

nické 

Základní 
kapitál není stanoven 

poskytuje ko-
manditista v 
min. výši 5 

000 Kč 

min. 1 Kč 

s veřejnou na-
bídkou min. 20 

000 000 Kč; bez 
veřejné nabídky 
2 000 000 Kč 

50 tisíc 

Statutární 
orgán 

všichni spo-
lečníci 

komplemen-
táři jednatelé představenstvo představen-

stvo 

Ručení za 
závazky 

společníci ručí 
celým svým 
majetkem 

komanditisté – 
do výše svého 

vkladu 
komplemen-
táři – celým 
svým majet-

kem 

společnost 
ručí celým 
svým ma-

jetkem 
společníci 

ručí do 
výše ne-

splaceného 
vkladu 

společnost ručí 
celým svým ma-

jetkem 

družstvo ručí 
celým svým 
majetkem 

Účast na 
zisku 

rovným dílem 
mezi společ-

níky 

na poloviny 
mezi koman-
ditisty a kom-

plementáři 

dělení 
podle výše 
vkladu do 
základního 

kapitálu 

dělení podle po-
měru výše po-

dílu akcionáře k 
základnímu ka-

pitálu 

mezi členy 
družstva na 

základě výše 
jejich vkladu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kolářová (2013), iPodnikatel (2013) 

Pokud nastane rozhodnutí subjektu zvolit jako formu podnikání právnickou osobu, může 

očekávat vyšší administrativní náročnost a v řadě případů i povinnost složit základní 
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kapitál při založení společnosti. Veškeré právnické osoby musí být zapsány v obchodním 

rejstříku (Srpová, Řehoř, 2010). 

1.3 Podnikatelský plán 
Pro každého začínajícího i zaběhlého podnikatele je esenciální přetavit svůj podnikatel-

ský nápad do strukturované podoby. K tomuto účelu slouží podnikatelský plán. Existuje 

mnoho důvodů pro vyhotovení podnikatelského plánu, mezi které patří ověření života-

schopnosti a reálnosti záměru, nalezení partnera pro podnikání, k přesvědčení investorů 

pro zisk chybějících finančních prostředků nebo pro předání nových informací svým ob-

chodním partnerům (Srpová, 2011). 

Samotné sestavování může přinést podnikateli mnoho důležitých poznatků. Může to 

odhalit trhliny a nedostatky v podnikatelském záměru nebo naopak odhalit zbytečné vý-

daje. Díky dobrému podnikatelskému plánu je možné nahlédnout detailněji do samotného 

financování a rozvrhnout finanční prostředky a rovněž také zanalyzovat vnější a vnitřní 

prostředí a prozkoumat blíže trh, na který podnikatel hodlá vstoupit (Crawford-Lucas, 

Patricia, 1992). 

Obecně řečeno vytvoření podnikatelského plánu snižuje riziko neúspěchu podnika-

telského záměru a slouží jako nástroj pro evaluaci technickoekonomické smysluplnosti 

celého projektu (Staňková, 2007). 

Sestavení podnikatelského plánu stojí hodně úsilí a času. Jelikož není daný žádný 

předpis, jak by měl plán vypadat, je potřeba si strukturu promyslet dopředu a poté se jí 

systematicky řídit, jelikož samotný plán neslouží pouze pro potřeby zakladatele, ale i pro 

potencionální investory. Níže jsou vypsány části, které by měly být obsaženy v každém 

podnikatelském plánu (Staňková, 2007; Veber, Srpová, 2012). 

• Titulní list 

• Exekutivní souhrn 

• Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 

• Deskripce firmy 



Teoretická východiska práce 23 

• Obchodní a výrobní plán 

• Organizační plán 

• Marketingový plán 

• Finanční plán 

• Analýza rizik 

• Časový harmonogram 

• Přílohy 

Níže jsou potom jednotlivé části stručně popsány a rozvedeny. 

1. Titulní list 

Jedná se o první stranu dokumentu, kde je uvedeno název společnosti s jejím logem, 

jméno autora, název dokumentu, jména zakládajících oso a klíčových osob, den vzniku 

společnosti a další základní informace (Srpová, 2011). Jelikož se jedná o diplomovou 

práci, titulní list nebude součástí tohoto podnikatelského plánu. 

2. Exekutivní souhrn 

Podle Korába a Mihaliska (2005) se jedná o kapitolu, která bývá zpracována na začátku 

nebo naopak až na konci podnikatelského plánu. 

Exekutivní souhrn musí být jasný a srozumitelný. Pokud čtenář neporozumí kon-

ceptu byznys plánu a účelu plánu z exekutivního souhrnu, pravděpodobně nebude číst ani 

zbytek, v důsledku čehož může podnikatel ztratit potenciální investory i společníky (Ma-

riotti, 2014). 

Tato kapitola podnikatelského plánu by podle Mariottiho (2014) měla zodpovědět 

základní otázky čtenáři – kdo, co, jak a kdy. Kdo povede podnik? Co bude společnost 

dělat? Proč začínat daný podnik? Kdy bude plán implementován? Vzhledem k tomu, že 

se jedná o diplomovou práci, bude exekutivní souhrn obsažen v kapitole závěr práce. 

3. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 
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Tato kapitola podnikatelského plánu by měla zohlednit velké množství faktorů. Nejprve 

by měla nastat analýza makroprostředí zaměřená na dané odvětví, a to i z politického 

nebo legislativního hlediska a dosavadní trendy v odvětví. Po analýze odvětví by pozor-

nost měla směrovat ke konkurenci vznikajícího podniku včetně analýzy silných a slabých 

stránek konkurence (Koráb, Mihalisko, 2005). Veškeré použité analýzy v práci jsou blíže 

popsány v podkapitole 1.4. 

Jako další bod by měla být analýza potencionálních zákazníků, jejich segmentace 

pro účely vytipování cílového trhu pro podnik. V neposlední řadě by měla být zpracována 

analýza vlastních zdrojů a možností pro zhodnocení veškerých zdrojů podnikatele – ma-

teriálních i duševních (Koráb, Mihalisko, 2005). 

Pro účely analýzy trhu, odvětví, konkurence a vnitřního prostředí existuje mnoho 

druhů analýz. Autorem vybrané analýzy s jejich metodologií budou popsány v podkapi-

tolách SLEPT analýza, Porterův model pěti hybných sil, Marketingový průzkum, Ana-

lýza vnitřního prostředí a Analýza faktorů za pomocí SWOT matice. 

4. Deskripce firmy 

Pokud se byznys plán týká už založené společnosti nebo franšízy měla by se potom v této 

kapitole objevit historie společnosti a její popis. Samotná kapitola by neměla být moc 

dlouhá, měla by poskytnout jednoduchý podklad pro pochopení zbytku plánu. Doporu-

čuje se, aby tato část plánu také obsahovala přehled o společnosti a jejich zakladatelích, 

její progres a finanční úspěchy (Mariotti, 2014). 

Pokud se jedná o nově vznikající podnik měla by se tato kapitola krátce věnovat 

příběhu o pozadí nápadu pro podnik, jaké kroky byly učiněny pro vznik podniku (Mari-

otti, 2014). 

5. Obchodní a výrobní plán 

V prvotní řadě je potřeba, aby si podnikatel stanovil, zda se bude jednat o výrobní nebo 

nevýrobní podnik. V případě výrobního podniku je zapotřebí do této kapitoly obsáhnout 

veškeré hlavní výrobní procesy včetně počtu zařízení potřebných k manufaktuře výrobků. 
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Nemělo by se zapomenout taky na vstupní materiál, výrobní haly a v neposlední řadě 

skladové prostory (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007). 

V případě, že se jedná o nevýrobní podnik, tak mluvíme o obchodním plánu, jelikož 

podnik buď předprodává už vyhotovené výrobky třetím společnostem (B2B trh) nebo 

přímo koncovým zákazníkům (B2C trh). Zde se potom uvádí kapitálové potřeby podniku, 

náklady, popis druhů zboží nebo služeb, se kterými podnik bude operovat. Je zde taky 

popis samotného procesu prodeje zboží nebo poskytování služeb (Koráb, Režňáková, Pe-

terka, 2007). 

6. Organizační plán 

V této kapitole je blíže popsána forma vlastnictví popisovaného podniku. V případě zvo-

lení obchodní společnosti, jde zde předpoklad o rozvedení informací o managementu a 

obchodních podílech. Mělo by zde také být odůvodnění pro zvolení konkrétní právní 

formy. Současně je do organizačního plánu zahrnuta veškerá organizace podniku (Koráb, 

Mihalisko, 2005). 

7. Marketingový plán 

Cílem marketingového plánu je vytvořit plán, jak dostat produkt nebo službu od výrobce 

nebo poskytovatele k zákazníkovi. Každým rokem dostává marketing mnohem větší pro-

stor ve firmách, jelikož konkurence neustále přibývá a každá společnost se chce odlišit a 

svým unikátním způsobem přilákat zákazníka k sobě. 

Marketing by se neměl omezovat pouze na reklamu nebo další aktivity zaměřené na 

získání zákazníka. Měl by být spíše chápan jako nástroj, který v dravém tržním prostředí 

usnadňuje řešit situace, kdy se na straně nabídky nachází nadbytek konkurence a na straně 

poptávky je nedostatečné množství potencionálních zákazníků. Tenhle scénář nastane u 

téměř každé začínající společnosti, proto této části podnikatelského plánu musí být věno-

vána zvýšena pozornost (Srpová, Řehoř, 2010). 

Prvním krokem pro vytvoření úspěšného marketingového plánu je stanovit cíle, kte-

rých by mělo býti dosaženo. Samotné cíle se můžou překrývat s vizí podniku. Srpová a 

Řehoř (2010) doporučují zodpovědět na tři základní otázky: 
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• Jaké bude naše postavení na poptávaném trhu? 

• O jaký tržní podíl budeme usilovat v příštích letech? 

• Jaké expanzivní cíle společnost sleduje? 

Pro dosažení stanovených marketingových cílů musí být zvolený vhodný nástroj pro je-

jich následné dosažení. V této diplomové práci byl vybrán marketingový mix 4P. Ten se 

skládá ze 4 základních faktorů price (cena), product (produkt), place (prodejní místo) a 

promotion (propagace) (Foret, Procházka, Urbánek, 2003). 

• Produkt – mezi produkt řadíme především kvalitu, značku, design, obal. 

• Cena – zde patří především optimální cena, sleva, platební podmínky. 

• Prodejní místo – kam řadíme optimální distribuční cesty, počet distribučních mezi-

článků, distribuční systémy. 

• Propagace – mezi propagaci můžeme zařadit reklamu, podporu prodeje, vztah s ve-

řejností (public relations), přímý marketing nebo osobní prodej (Foret, Procházka, 

Urbánek, 2003). 

8. Finanční plán 

Pro každého investora jedna z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu, jelikož tato 

část převádí podnikatelský záměr do číselné podoby a tím se kontroluje jeho výnosnost. 

V této kapitole se i samotný zakladatel při vytváření podnikatelského plánu může ověřit, 

zda má dostatečný kapitál, jaký je jeho bod zvratu, jaké jsou náklady společnosti nebo 

zda predikované výnosy budou dostačovat na dosažení zisku společnosti (Koráb, Režňá-

ková, Peterka, 2007). 

Doporučuje se sestavit finanční plán vznikajícího podniku alespoň na dobu tří let a 

jinak tomu nebude ani v této diplomové práci. Jelikož predikce výnosů nemusí být vždy 

přesná, je raději sestaveno více variant finančních plánu a to optimistická, realistická a 

pesimistická (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007). 

Části finančního plánu potom tvoří především výkaz o peněžních tocích (cash flow), 

který jak už napovídá název sleduje peněžní toky ve firmě a dává podnikateli nebo 
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investorům pohled, jak je společnost schopna dostát svým závazkům. Výkaz zisku ztráty, 

který porovnává a vyčísluje výnosy a náklady, z nichž potom vyplývá hospodářský vý-

sledek společnosti, který udává, zda společnost je zisková nebo ve ztrátě. V neposlední 

řadě se také skládá rozvaha společnosti, která predikuje vývoj majetku společnosti a jeho 

zdrojů financování. 

Doporučuje se k finančnímu plánu přikládat i analýza bodu zvratu a vybrané pomě-

rové ukazatele (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007). 

9. Analýza rizik 

Předposlední kapitola podnikatelského plánu se zabývá identifikací rizik a návrhů pro 

jejich eliminaci. Jako nejvhodnější metoda pro byla vybrána metoda RIPRAN, která 

běžně slouží pro identifikaci rizik u vnějších hrozeb podniku, ale v případě podnikatel-

ského plánu lze využit zmíněnou metodu i pro identifikaci rizik ve vnitřní stránkách pod-

niku (Doležal, 2012). 

Identifikace rizik je důležité vykonat především, aby si podnikatel byl vědomý a 

připravený na možná rizika, která můžou při jeho podnikání nastat. Tímto krokem dává 

zakladatel podniku na vyrozuměnou i potencionálnímu investorovi, že je obeznámen 

s možnými riziky a pomocí metody RIPRAN je potom vybrána i vhodná strategie pro 

jejich eliminaci nebo alespoň strategie na jejich co nejvýše možné potlačeni (Koráb, 

Režňáková, Peterka, 2007). Analýza rizik je potom blíže popsána v podkapitole 1.4. 

10. Časový harmonogram 

V podnikatelském plánu je podstatné udělat časový harmonogram realizace. To znamená 

definovat a určit veškeré kroky a aktivity, které je potřeba udělat a vymezit jejich začátek 

a dobu trvání. Jednotlivé kroky mají býti seřazeny podle jejich posloupnosti. Pro sestavení 

časového harmonogramu jsou využívány nástroje jako může být Ganttův diagram nebo 

síťový graf PERT. V této diplomové práci bude použit Ganttův diagram. 

Jednotlivé aktivity na vzniklém harmonogramu je nutno při realizaci podnikatel-

ského plánu nutno kontrolovat, aby nedocházelo k neplánovaným zpožděním. Samotný 
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časový harmonogram je důležitý i pro případné investory, kteří díky němu mají přehled 

o tom, kdy může být podnik uveden do provozu (Srpová, 2011). 

1.4 Analytické nástroje a metody 
V této podkapitole budou postupně popsány veškeré použité analytické metody a ná-

stroje, kterých bylo využito pro dosažení hlavního cíle práce vytvoření realistického pod-

nikatelského plánu. 

1.4.1 SLEPT Analýza 

Podnik nelze brát jako samostatnou jednotku, která by byla nezávislá na vnějším okolí. 

Dané okolí má ve většině případů na podnik velmi silný vliv, naopak schopnost podniku 

ovlivňovat okolí je zpravidla nižší. Z tohoto důvodu je pro podnik esenciální znát okolní 

prostředí a provádět analýzu vnějšího prostředí, která mu dává možnost včas identifiko-

vat možné příležitosti nebo naopak předvídat a případně eliminovat potenciální hrozby. 

Existuje řada typů těchto analýz, v této diplomové práci bude využita tzv. SLEPT ana-

lýza, která se skládá z pěti hlavních oblastí: 

1. Sociální faktory 

Jelikož trh tvoří lidé, je mapování sociálních faktorů důležitý indikátor pro vytváření 

nabídky podniku. Tyto faktory lze rozdělit do dvou skupin. 

První skupina jsou demografické faktory, kam spadá převážně zkoumání oby-

vatelstva. Zde můžeme zařadit zkoumaní věkové struktury, hustoty osídlení, sociál-

ního rozložení, podílu obyvatel, kteří žijí ve městě oproti obyvatelům žijící na ven-

kově, nebo struktury obyvatelstva podle vzdělání. Při analýze těchto informací je 

důležité neopomíjet také proměny v čase a sledovat celkový vývoj obyvatelstva jako 

například úmrtnost, porodnost, migraci a další (Fotr, 2012). 

Druhou skupinu tvoří kulturní faktory. Kultura je podle Zamazalové (2009) de-

finováno jako člověkem vytvořené umělé životní prostředí. Je tvořena hmotnými i 

nehmotnými prvky, které se vztahují vždy k určitému společenství lidí. Je pro každý 
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podnik důležité, aby při analýze konkrétního trhu neopomíjel kulturní aspekty onoho 

společenství. 

2. Legislativní faktory 

Politické vlivy se za normálních podmínek implementují především za pomoci 

práva. Téměř veškeré podnikové činnost mají svůj rámec vytvořený právem a jeho 

institucemi a tím stanovují jaké chování je přípustné a jaké už je nad povolený rá-

mec. Každý jednotlivý podnik musí ctít současnou legislativu, která definuje jeho 

obor a zároveň musí kontrolovat v ní chystané změny (Synek, Kislingerová, 2015). 

3. Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory mají zásadní dopad na obory všech podniků. Každý podnik po-

tom musí identifikovat jaké faktory jsou pro něho důležité a jestli jsou pro něho 

hrozbou nebo příležitostí. Ekonomické faktory jsou vyjádřeny především makroe-

konomickými ukazateli, jako například ekonomickým růstem, inflací, mírou neza-

městnanosti nebo pohyby v úrokových sazbách (Fotr, 2012). 

4. Politické faktory 

„Politické okolí ovlivňuje podnik především jako souhrn vlivů, jejichž výrazem jsou 

politické (tj. mocenské) zájmy institucializované v politických stranách, koalici, opo-

zici atd.“ (Synek, Kislingerová, 2015, str. 17). 

Mezi politickými stranami existuje velká diverzifikace jak v názorech, 

tak v politických programech. Realizace jednotlivých programů má přímý vliv na 

podnikatele, proto politické faktory nesmí chybět v analýze makroprostředí. Nej-

větší měrou je podnikání ovlivněno politikou, která se odehrává na celostátní a ev-

ropské úrovni, role komunální politiky by ovšem také rozhodně neměla být zane-

dbávána (Synek, Kislingerová, 2015). 

5. Technologické faktory 

Pokroky v oblasti technologie a techniky jsou doprovázeny zvyšováním produkti-

vity v podnicích, vylepšováním konkurenceschopnosti a zlepšováním pracovních 
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podmínek. Technologický pokrok ale nemá vždy pouze pozitivní dopady. Mezi ne-

gativní vlivy lze zařadit možný vznik sociálních problémů nebo nepříznivý dopad 

na životní prostředí (Synek, Kislingerová, 2015). 

1.4.2 Analýza odvětví 

Při úvaze o založení podniku by neměla být opomenuta analýza odvětví a potencionálních 

konkurenčních sil. Ideální nástroj pro uskutečnění této analýzy je Porterův model pěti 

hybných sil, který postupně zkoumá možné substituty, dodavatele, nové konkurenty, stá-

vající konkurenty a zákazníky (Havlíček, 2011). 

 

 
Obr. 1 Porterův model pěti hybných sil (Fistro.cz, 2016) 

Podle Dvořáčka a Slunčíka (2012) Porterova analýza slouží k rozeznání základních klí-

čových charakteristik odvětví, které především spočívají v ekonomice a technologii. 

Podle Blažkové (2007) se Porterova analýza zabývá faktory, které mají dopad na zisko-

vost v odvětví. Oba autoři se shodují v zásadě na tom, že kterýkoli zmíněný faktor může 

přinést podniku příležitost nebo naopak představovat hrozbu (Blažková, 2007; Dvořáček, 

Sluník, 2012). 
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Níže jsou blíže popsány jednotlivé faktory, které jsou zkoumány v Porterově ana-

lýze. 

1. Tlak substitučních výrobků 

V souvislosti s tlakem substitučních výrobků hovoří Tomek a Vávrová (2009) pouze o 

produktech, které dokážou funkčně nahradit produkt společnosti, naopak Blažková 

(2007) zmiňuje také výrobky nebo služby, které jsou zástupné. Jako příklad zástupného 

produktu uvádí koupi DVD přehrávače místo jízdního kola. 

Existuje několik obecných postupů, jak snižovat tlak substitučních výrobků, je ale 

vždy na managementu podniku, aby zvolili ten správný postup pro svůj výrobek při této 

hrozbě. Mezi tyto činnosti můžeme zařadit snížení ceny výrobku lepší optimalizací ná-

kladů, rozšíření dodatečných služeb k výrobku, včasnou predikcí zákazníkových tužeb a 

v neposlední řadě inovací výrobku pro odlišení od konkurence (Blažková, 2007). 

2. Nová konkurence 

Pravděpodobnost vstupu nových konkurentů do odvětví je dána jeho atraktivitou. Ta je 

přímo úměrná velikostí marží a poptávce po produktu, a naopak nepřímo úměrná úrovni 

stávající konkurence a obtížnosti vstupu do daného odvětví. 

Společnost by se tedy měla připravit na to, jaké důsledky a rizika budou plynout, 

pokud začne přicházet do odvětví nová konkurence. Podnik také může přemýšlet o tom, 

jak vytvořit větší bariéry pro vstup do odvětví a tím znesnadnit vytváření nové konku-

rence (Grasseová, Brechta, 2013). 

3. Stávající konkurence 

Za konkurenci se dá označit podnik, který nabízí totožný nebo velice podobný produkt 

nebo službu jako zkoumaný podnik. Podle Tylla (2014) míra konkurence mezi podniky 

závisí na následujících faktorech: 

• Počet společností a jejich velikost v odvětví – čím více firem na jedno odvětví, tím 

vyšší konkurence. Toto platí pro velikostně podobné firmy, pokud by na trhu byla 

jedna dominantní firma, tak by ostatní společnosti spíše vyplňovaly tržní okénka. 
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• Dostupné výrobní kapacity, velikost nabídky a expanze odvětví 

• Vyšší fixní náklady, které nutí firmu k vyšší produkci, aby měla úspory z rozsahu, 

tato strategie, pokud je zvolena i konkurencí, může vést k převisu nabídky nad po-

ptávkou, a tedy k vyšší rivalitě mezi firmami. 

• Malá diferenciace produktu nebo služby. 

• Velké náklady na odchod z odvětví. Pokud se společnost potýká s tímto problémem 

z důvodů uvedených výše, tak ji to vede k vyšší rivalitě. 

4. Vyjednávací síla dodavatelů 

Mezi dodavatele patří veškeré subjekty, které nějakým způsobem zásobují podnik. Může 

zde být řeč o zásobování materiálem, polotovary, výrobky, ale i službami, které jsou třeba 

pro plynulé fungování společnosti. Vyšší síla vyjednávat nastává podle Tylla (2014) u 

dodavatelských subjektů většinou za těchto podmínek: 

• monopolní síla na straně dodavatelů 

• vysoké náklady na odchod ke konkurenčnímu dodavateli 

• vysoká míra specializace produktu a tím pádem obtížnost jeho nahrazení 

• možnost zkrácení distribuční cesty ke koncovému zákazníku a z toho plynoucí vy-

nechání prostředníka 

5. Vyjednávací síla zákazníků 

Kupující může být kterýkoliv subjekt na trhu, který je v přímém vztahu a kontaktu s da-

nou firmou. Ne vždy se jedná pouze o koncové zákazníky a spotřebitele konkrétního pro-

duktu společnosti, ale i distributory, prodejce atd. Existuje určitá podobnost mezi vyjed-

návací sílou zákazníka s vyjednávací silou dodavatelů. Tyll (2014) tvrdí, že vyjednávací 

síla zákazníka většinou nastává za těchto podmínek: 

• monopolní síla na straně zákazníků 

• nízké náklady na odchod ke konkurenčnímu dodavateli 

• vysoka úroveň informovanosti zákazníků o dalších nabídkách na trhu 
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• možnost zkrácení distribuční cesty k výrobci a z toho plynoucí vynechání dodavatele 

1.4.3 Marketingový průzkum 

Tahal a kol. (2017, s 19) uvádí marketingový průzkum jako důležitý nástroj pro vytváření 

objektivní informační základny pro manažerská rozhodnutí. Definici pro marketingový 

průzkum si vypůjčují z ESOMAR (European Society of Opinion and Marketing Re-

search), která je formulována následovně: „Marketingový výzkum je o naslouchání spo-

třebitelům.“ 

Myšlenku dále Tahal a kol. (2017) rozvádí a naznačuje, že v naslouchání je určitá 

pokora k zákazníkovi a zároveň to přispívá k jasnému pochopení principů, na nichž se 

zakládá zákaznicky orientovaná společnost. Stěžejním předpokladem pro pochopení trhu 

a spotřebitelů je potom zvládnout odlišit vlastní, neobjektivní názor od informací, které 

jsou získány nezávisle a objektivně. 

Marketingový výzkum standardně obsahuje tři části – plánování, sběr a analýzu dat. 

Výsledky se potom interpretují na základě výstupů z provedené analýzy dat (Kašík, 

Havlíček, 2009). 

Data pro marketingový výzkum dělíme na základě jejich získání na data primární a 

data sekundární. 

• Primární data – jedná se o data, která v dané podobě před provedením konkrétního 

výzkumu neexistovala. Označují se tak tedy veškeré informace, které se získají právě 

provedením konkrétního marketingového průzkumu. 

Předními výhodami primárních dat jsou jejich originalita a fakt, že nemusí být kon-

trolován jejich původ (na rozdíl od dat sekundárních). Nemůže zde také nastat pro-

blém s nesprávnou citací nebo jejich neoprávněným užitím. 

Při správném sběru korespondují primární data svojí povahou a obsahem s cíli pro-

váděného marketingového průzkumu. Zvláště při zkoumání marketingových pro-

blémů, u kterých je možno předpokládat častou proměnlivost, má tato skupina dat 

výhodu v aktuálnosti a relevanci k dané problematice. 
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Na druhou stranu je ale potřeba brát v potaz možnou časovou a finanční náročnost 

jejich získávání oproti datům sekundárním (Tahal a kol., 2017). 

• Sekundární data – jedná se o jakákoliv data, která už existují, a obvykle jde o levnější 

a rychlejší způsob získání dat. V současnosti existuje nepřeberné množství potenci-

álních zdrojů. Lze je získat buď ze zdrojů externích (např. výroční zprávy, statistiky, 

odvětvové reporty, data z obchodních rejstříků, a další) nebo ze zdrojů interních, 

kterými jsou nejrůznější již existující databáze uvnitř naší společnosti. Za sekundární 

se považují i ta data, která byla posbíraná jako primární, k již dříve provedenému 

výzkumu. 

Vybrání relevantních a výstižných sekundárních dat závisí z vysoké míry na zkuše-

nostech a odbornosti výzkumníka. Ten musí protřídit a vybrat správné zdroje (Tahal 

a kol., 2017). 

V oblasti výzkumu se využívají především dva hlavní přístupy – kvantitativní a kvalita-

tivní. Toto rozdělení je odvozeno od druhu dat, se kterými pracujeme, respektive sbíráme. 

Ony dva druhy dat mají totožné rozdělení, a to na kvantitativní a kvalitativní data. 

Rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem je už v jejich základním za-

měření, kdy kvantitativní výzkum se ptá „Kolik?“, zatímco kvalitativní výzkum se ptá 

„Proč?“. Kvantitativní výzkum se snaží získat data o četnosti něčeho, co se již stalo nebo 

právě probíhá, zcela výjimečně sleduje budoucnost. Jeho účelem je získat numerická data, 

která lze měřit. 

Kvalitativní výzkum zkoumá příčiny, důvody, proč se něco stalo nebo děje. Jeho 

základ tkví v psychologii a často je potřeba odborná pomoc specialistů pro psychologic-

kou interpretaci (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011). 

Účinný marketingový výzkum se skládá ze šesti etap procesu, které budou níže jed-

notlivě popsány. 

1. Definování problému a cílů výzkumu – je esenciální, aby zadavatel výzkumu nepo-

ložil výzkumnou otázku příliš obecně nebo naopak příliš úzce. V prvním případě by 

výzkum obsahoval příliš mnoho redundantních informací a zbytečně by se prodražil. 
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V druhém případě by výzkum přinesl velmi poskromnu odpovědí a jednalo by se o 

špatně alokované prostředky podnikatelem nebo firmou. 

2. Příprava plánu výzkumu – druhá etapa tkví ve vybrání vhodné metody marketingo-

vého výzkumu a ustanovení zdrojů dat (zda se bude jednat o data primární nebo 

sekundární). Obě tyto skutečnosti byly už blíže popsány v odstavcích výše. 

3. Sběr informací – jedná o etapu, která je nejnáchylnější na provedení chyby a zároveň 

i nejnákladnější část výzkumu. 

4. Analýza informací – je fází kde se zpracovávají nasbíraná data, nejčastěji pomocí 

četnosti, statistického zpracování (testování hypotéz) nebo rozhodovacích modelů. 

K lepšímu zpracování dat jsou často využívány grafy, tabulky nebo infografika. 

5. Prezentace výsledků – jedná se o poslední krok výzkumníka, jelikož se zde prezen-

tují relevantní výsledky zadavateli výzkumu. 

6. Rozhodnutí – závěrečná etapa, která je už na zadavateli výzkumu, který by měl zvá-

žit význam přednesených výsledku celého výzkumu.  

V této diplomové práci bude pro marketingový průzkum použita kvantitativní metoda, a 

to konkrétně forma dotazníkového šetření. Dotazování je považováno za nejpopulárnější 

metodu pro sběr dat (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011). 

Pro stanovení relevantních závěrů z marketingového výzkumu je potřeba sesbírat 

dostatečný počet platných odpovědí. K velikost tzv. výběrového souboru se podle Saun-

derse (2009) dá dojít dvěma způsoby. První způsob je spočítat velikost výběrového sou-

boru podle následujícího vzorce: 

n = r%×q%× ( 𝑧
𝑒%

)2 

Kde: 

n = minimální požadovaná velikost vzorku 

r% = část náležící do specifické kategorie 

q% = část nenáležící do specifické kategorie 
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z = hodnota korespondující k míře spolehlivosti 

e% = požadovaná mezní chyba 

Druhým způsobem, který byl použit i v této diplomové práci, je využití už Saundersem 

(2009) vypočítaných hodnot pro danou velikost populace. Tabulka je uvedena v přílohách 

práce. 

1.4.4 Analýza vlastních zdrojů a schopností 

Existuje mnoho analýz vnitřního prostředí firmy, mezi které můžeme například zařadit 

analýzy jako McKinsey 7S, ABC nebo COST analýzu. Ovšem v případě vznikajícího 

podniku není možné takovouto analýzu provést a její výsledky by nepřinesly podnikateli 

relevantní výsledky. Z tohoto důvodu je pro prozkoumání vnitřního prostředí použita 

analýza vlastních zdrojů a schopností. 

U analýzy vlastních zdrojů a schopností se spíše jedná o teoretickou úvahu o posou-

zení zdrojů a schopností začínajícího podnikatele. Podle Korába, Režňákové a Peterky 

(2007) se analyzují následující oblasti. 

1. Finanční zdroje 

Podnikatel nesmí při úvahách vynechat v žádném případě zhodnocení vlastních fi-

nančních prostředků, jejich dostupnost a rizikovost. Stěžejní částí je identifikace pří-

padných chybějících financí pro rozjetí podniku a rozhodnutí jakou formou se peníze 

získají. Mezi pomocné financování lze například řadit bankovní úvěr, crowdfundin-

govou kampaň (v případě start-upu), půjčky od nebankovní investice nebo přijetí 

dalšího podílníka. 

2. Hmotné zdroje 

Do hmotných zdrojů podnikání se řadí veškeré hmotné věci které jsou nezbytné k 

ustanoví společnosti – například budovy, pozemky, vybavení, automobil, dodávka 

atd. 

3. Nehmotné zdroje 
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Patří do nich veškeré nehmotné statky, které můžou býti využity efektivně k podni-

kání. Můžeme zde například zařadit certifikace, síť kontaktů a známostí, patenty, a 

další. 

4. Lidské zdroje 

Tato oblast zkoumá především majitele podniku a jeho schopnosti. Pokud od začátku 

podnikání existuje více podílníků, měly by být specificky popsány role, kterým se 

každý z nich má věnovat. Tohoto by mělo být dosáhnuto ne náhodně, ale zhodnoce-

ním slabých a silných stránek každého jednotlivce. V této diplomové práci je tvořen 

podnikatelský plán, který bude mít pouze jednoho majitele, ovšem bude zde roze-

brána dobrovolná výpomoc, která majiteli v oblastech, kde není zkušený, pomůže. 

1.4.5 SWOT Analýza 

Pro SWOT analýzu, která porovnává slabé a silné stránky podniku, které můžeme obdržet 

z interní analýzu podniku a příležitosti a hrozby, které můžeme získat z analýzy vnějšího 

prostředí podniku, se používá SWOT matice. Jako výsledek SWOT analýzy potom pod-

nikatel může určit vhodnou strategii pro podnik. V této diplomové práci budou jako pod-

klady pro sestavení SWOT matice, čímž bude provedena SWOT analýza, použity SLEPT 

analýza, Porterův model pěti hybných sil, marketingový průzkum a analýza vlastních 

zdrojů a schopností (Blažková, 2007). 

V tab. 2 lze vidět SWOT matici. V prvním sloupci jsou uvedeny nejdůležitější výsledky 

z provedených analýz, které jsou řazeny podle dopadu na podnik. 

• Silné stránky – mají kladný dopad na podnik, který je může využít na svůj rozvoj. 

Jsou identifikovány pomocí interní analýzy. 

• Slabé stránky – mají negativní dopad, podnik by se měl snažit ho co nejvíce snížit.  

Jsou taktéž identifikovány interní analýzou. 

• Příležitosti – identifikace probíhá pomocí zvolených metod pro analýzu vnějšího 

prostředí, podnik je může využít pro svůj prospěch. 
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• Hrozby – jsou odhaleny analýzou vnějšího prostředí, mohou podniku způsobit po-

tíže. 

 Druhý sloupec jsou váhy, které se přiřazují k jednotlivým faktorům, aby se určila 

jejich důležitost. Váhy nabývají hodnot mezi 0 až 1 a jejich celkový součet v rámci jedné 

kategorie musí být roven 1. Ve třetím sloupci je hodnocení, které nám značí spokojenost. 

Ta se pohybuje pro všechny faktory na stupnici od 1 do 5. Ve třetím sloupci je součin vah 

s hodnocením a v posledním sloupci je potom celkové skóre za parametry pod jednou ze 

čtyř kategorií. 

Tab. 2 SWOT Matice 

Parametry Váha Hodnocení Součin Celkem Silné stránky 
Silná stránka 1 

Součet = 1 
 1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 

 1-5 Silná stránka 1  1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 
Silná stránka 1  1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 
Slabé stránky         
Slabá stránka 1 

Součet = 1 
 1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 

 1-5 Slabá stránka 1  1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 
Slabá stránka 1  1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 

Příležitosti         
Příležitost 1 

Součet = 1 
 1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 

 1-5 Příležitost 1  1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 
Příležitost 1  1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 

Hrozby         
Hrozba 1 

Součet = 1 
1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 

 1-5 Hrozba 1 1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 
Hrozba 1 1 do 5 Součin = Váha x Hodnocení 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Korába, Režňákové a Peterky (2007) 

Na základě výsledků SWOT matice se vybere nejvhodnější strategie. Celkově můžou na-

stat 4 varianty, jak je ukázáno na obr. 2. 
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Obr. 2 Typy strategií vycházející ze SWOT analýzy (Vlastnicesta.cz, 2016) 

1. SO strategie se snaží využít silné stránky, které byly identifikovány s největší vý-

znamností ve prospěch příležitostí. 

2. WO strategie využívá příležitosti k překonání slabých stránek podniku.  

3. ST strategie se snaží maximálním způsobem využít silné stránky podniku k odvrá-

cení hrozeb. 

4. WT strategie je defensivní strategií, která se snaží o minimalizaci dopadů slabých 

stránek i hrozeb (Blažková, 2007). 
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1.4.6 Analýza rizik 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.3 v této diplomové práci bude použita metoda RIPRAN. 

Tato metoda se v klasickém případě používá pouze na analýzu hrozeb, ale u podnikatel-

ského plánu mohou být pomocí tohoto nástroje zkoumány i slabé stránky podniku. 

Metodologie pro zhotovení metody RIPRAN je složena z pěti hlavních částí. V první 

je nezbytné připravit analýzu rizik. Druhým krokem je identifikace rizik, která mohou 

nastat. Následuje jejich kvantifikace, kterou ilustruje tab. 3. Po vyhodnocení rizik přichází 

návrhová část na eliminaci nebo alespoň snížení dopadu rizik a poslední částí je celkové 

zhodnocení projektu a porovnání s počátečním stavem (Doležal, 2012). 

Tab. 3 Kvantifikace rizik 

Pravděpodobnost výskytu rizika  Hodnota Dopad rizika Hodnota 
Nepravděpodobné  0,01-0,20 Zanedbatelný  0-2 

Možné  0,21-0,40 Nízký  3-4 
Běžné  0,41-0,60 Běžný  5-6 

Pravděpodobné  0,61-0,80 Značný  7-8 
Jisté  0,81-1,00 Obrovský  9-10 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Doležala (2012) 

Po kvantifikaci rizik, což se vykoná součinem pravděpodobnosti jejich výskytu s jejich 

dopadem, je lze ohodnotit. Bodové ohodnocení, kterého lze dosáhnout, se nachází na 

stupnici 0-10. Podle Doležala (2012) existují tři kategorie, kam může být riziko na zá-

kladě obdrženého hodnocení zařazeny. Tyto kategorie jsou uvedeny v tab. 4. 

Tab. 4 Kategorie rizik 

Kategorie rizika  Hodnota rizika 
Běžné  0,8 – 3,5 

Závažné 3,6 – 6,3 
Kritické 6,4 – 9 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Doležala (2012) 
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2 Analýza problému a současná situace 

Tato kapitola nejprve pomocí SLEPT metody analyzuje makroprostředí a jeho faktory, 

které mají vliv na vznikající společnost. Dále bude prozkoumáno odvětví a konkurence 

pomocí Porterova modelu pěti hybných sil. Následovat bude prozkoumání trhu, které 

bylo provedeno marketingovým průzkumem. Vnitřní prostředí je analyzováno za pomocí 

analýzy vlastních zdrojů a schopností. Kapitolu bude shrnovat SWOT matice, podle které 

bude určena vhodná strategie pro vznikající podnik. 

2.1 SLEPT Analýza 

Následující kapitola analyzuje vnější okolí a jeho možné dopady pro vznikající společ-

nost. Některé uvedené grafy neobsahují data za rok 2018, jelikož nejnovější data nejsou 

v současné době dostupná. 

SLEPT analýza bude především vycházet z dat, která jsou důležitá pro samotný pod-

nik, který bude lokačně fixovaný na Brno. Proto tedy zkoumané faktory budou vybrány, 

aby byly spjaté s lokalitou nebo s ohledem na oblast podnikání. 

2.1.1 Sociální oblast 

První zkoumanou oblastí jsou sociální faktory, u kterých se blíže podíváme na počet oby-

vatel demografické složení, vzdělání obyvatelstva a spotřebu alkoholu na jednoho oby-

vatele. Údaje uvedené mezi sociálními faktory jsou vybrané na základě provedené seg-

mentace v podkapitole 2.3 Marketingový průzkum. Bude zde proto možné najít vývoj 

počtu studentů v Brně a rozdělení ekonomické aktivity na základě dosaženého vzdělání. 

Tab. 5 zaznamenává počet obyvatel v okresech Brno-město a Brno-venkov společně 

s průměrným věkem. Celkově v těchto dvou okresech žije 428 tisíc lidí a jejich průměrný 

věk je 41,4 let. Všechny vypsané lokality jsou v dojezdové vzdálenosti od Brna a jsou 

propojeny městskou dopravou, proto se zde mohou nacházet potenciální zákazníci. 
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Tab. 6 Počet a průměrný věk obyvatel v Brně-město a Brno-venkov k 31.12.2017 

Obec Okres Pohlaví Celkem Průměrný věk 

Brno Brno-město celkem 379,527 42.8 

Brno Brno-město muži 183,300 41.0 

Brno Brno-město ženy 196,227 44.4 

Kuřim Brno-venkov celkem 10,981 40.1 

Kuřim Brno-venkov muži 5,390 38.6 

Kuřim Brno-venkov ženy 5,591 41.5 

Ivančice Brno-venkov celkem 9,697 42.7 

Ivančice Brno-venkov muži 4,759 41.5 

Ivančice Brno-venkov ženy 4,938 43.8 

Tišnov Brno-venkov celkem 9,214 41.1 

Tišnov Brno-venkov muži 4,334 39.3 

Tišnov Brno-venkov ženy 4,880 42.7 

Šlapanice Brno-venkov celkem 7,486 41.9 

Šlapanice Brno-venkov muži 3,647 40.4 

Šlapanice Brno-venkov ženy 3,839 43.3 

Rosice Brno-venkov celkem 6,144 40.5 

Rosice Brno-venkov muži 3,014 38.9 

Rosice Brno-venkov ženy 3,130 42.0 

Modřice Brno-venkov celkem 5,246 41.1 

Modřice Brno-venkov muži 2,582 39.8 

Modřice Brno-venkov ženy 2,664 42.3 

    celkem 428,295 41.4 

Zdroj: (CZSO, 2018) 

Pokud se podíváme na pohyb obyvatelstva v čase v Jihomoravském kraji, který je na obr. 

3, lze pozorovat, že mimo počáteční roky tohoto století, je celkový přírůstek kladný a 

počet obyvatel se každým rokem zvyšuje. Je ovšem nutné dodat, že onen přírůstek není 

příliš vysoký, jelikož se jedná řádově o pár tisíc nových obyvatel za rok. 
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Obr. 3 Pohyb obyvatel v Jihomoravském kraji (CZSO, 2017) 

Jak z obr. 3, tak i z obr. 4 vyplývá, že počet cizinců se v Jihomoravském kraji rok od roku 

zvyšuje. V roce 2017 cizinci tvoří početnou menšinu v kraji a nejedná se pouze o sloven-

ské spoluobčany. Je potřeba, aby nové pohostinské zařízení nepodcenilo tuto skutečnost, 

co se týče jazykové vybavenosti svých zaměstnanců. 

 
Obr. 4 Počet cizinců v Jihomoravském kraji (CZSO, 2017) 

V oblasti vzdělávání se v posledních letech propadá zájem o studium na vysokých ško-

lách. V roce 2012 bylo na vysokých školách celkově 298 977 studentů, v roce 2017 už to 

bylo pouze 264 727. Pokud tento trend bude přetrvávat bude to mít dopad nejen na nižší 

vzdělanosti populace v České republice, ale i na odliv lidí z větších měst, potažmo z Brna. 



44 Analýza problému a současná situace 

 
Obr. 5 Počty žáků a studentů (CZSO, 2018) 

Pokud se podíváme na počet vysokoškolských studentů přímo v Brně (obr. 6), uvidíme, 

že je zde klesající trend ještě výraznější. Během čtyř let se snížil počet studentů na brněn-

ských vysokých školách o více než 15 tisíc, což může mít velký negativní dopad na zvo-

lený segment pohostinského zařízení. 

 
Obr. 6 Počet studentů vysokých škol v Brně (DataBrno, 2019) 

Další graf, který je na obr. 7, zobrazuje vývoj obsazenosti zaměstnání podle vzdělání a 

podle jednotlivých sektorů. V obou případech se situace za posledních 9 let změnila. 
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Pokud se zaměříme prvně na dělení zaměstnání dle dosaženého vzdělání, tak v roce 2017 

můžeme vidět vysoký nárůst podílu vysokoškoláků, a to konkrétně o 10,4 procentního 

bodu na 29 %. Tato statistika je zajímavá v kontrastu s obrázkem č. 6 a 5, který naopak 

dokládají klesající zájem o vysokoškolské studium. Tento nárůst vysokoškoláků v za-

městnání znamená pokles pro všechny ostatní kategorie. Konkrétně střední s maturitou o 

3,8 procentního bodu, středoškolské vzdělání bez maturity 5,1 procentního bodu a zá-

kladní vzdělání nebo bez vzdělání 1,5 procentního bodu. 

Odvětvové sektory se nevymykají normálním trendům. Je zde během sledovaného 

období od roku 2008 do roku 2017 mírný nárůst v terciárním sektoru (služby), který je 

vyvážený poklesem v sekundárním sektoru (průmysl). Primární sektor (zemědělství) os-

ciluje okolo 3 %. 

 
Obr. 7 Zaměstnaní podle dosaženého vzdělání a odvětvových sektorů v Jihomoravském kraji (CZSO, 
2017) 

Graf na obr. 9 znázorňuje vývoj konzumace alkoholických nápojů na 1 obyvatele. 
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Obr. 8 Spotřeba alkoholických nápojů na 1 obyvatele v České republice (CZSO, 2018) 

Zde můžeme pozorovat, že v posledním desetiletí konzumace piva má klesající tendenci, 

lihoviny mají relativně stejný objem spotřeby. Naproti tomu víno má mírně stoupající 

trend, kdy v roce 2017 se dostal na hranici 20 litrů na jednoho obyvatele České republiky. 

Na obr. 9 můžeme vidět rozdělení obyvatelstva Jihomoravského kraje podle ekono-

mické aktivity.  Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je v největším zastoupení ve věku 30-

44 let, druhá nejpočetnější skupina je 45-59 let. Třetí nejpočetnější skupinou ze čtyř je ve 

věku 15-29. Dle českého statistického úřadu žije v Jihomoravském kraji 996,2 tisíc oby-

vatel starších 15 let, z čehož pracovní sílu tvořilo 598 tisíc osob. 
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Obr. 9 Rozdělení obyvatelstva Jihomoravského kraje podle ekonomické aktivity (CZSO, 2017) 

2.1.2 Ekonomická oblast 

Ekonomická oblast vypovídá o současném stavu ekonomiky v zemi. Z toho se může pre-

dikovat i vyvozovat spousta věcí jako například kolik lidi budou ochotni utrácet, jak sta-

bilní je používaná měna nebo jak velká je nezaměstnanost. 

Na obrázku č. 10 je vyobrazen vývoj čistého disponibilního důchodu domácnosti v Jiho-

moravském kraji. V celém sledovaném období lze pozorovat s výjimkou roku 2011 kon-

tinuální růst (v absolutním vyjádření i v přepočtu na jednoho obyvatele), kdy v roce 2016 

dosáhl sledovaný index hodnoty 261,2 mld. Kč, což následně v přepočtu na jednoho oby-

vatele dělá 221,9 tis. Kč. Hodnota tohoto makroekonomického ukazatele v Jihomorav-

ském kraji dosáhla v roce 2016 ve srovnání s ostatními kraji třetí nejvyšší hodnoty 

(CZSO, 2017). 

 
Obr. 10 Čistý disponibilní důchod domácností v Jihomoravském kraji (CZSO, 2017) 

Pokud se podíváme na průměrný čistý roční peněžní příjem na osobu v domácnosti v Ji-

homoravském kraji, tak můžeme pozorovat, že obdobně jako u čistého disponibilního 
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důchodu má index kontinuální růst s výjimkou roku 2013, kdy byl v roce 2014 zjištěný 

pokles v reálném příjmů domácností. V roce 2016 potom průměrný čistý příjem domác-

nosti činil 175,6 tisíc Kč – průměrný čistý příjem na osobu činil 14 635 Kč.  

 
Obr. 11 Průměrný čistý roční peněžní příjem na osobu v domácnosti v Jihomoravském kraji (CZSO, 
2017) 

Ekonomický růst země vytváří příznivější podmínky pro zaměstnance i zaměstnavatele. 

Pro zaměstnance ovšem dává širší spektrum výběru zaměstnavatele, jelikož mnohé spo-

lečnosti rozšiřují svoje stavy. Tento aspekt posiluje vyjednávací sílu zaměstnanců, což 

má dopad na průměrnou měsíční mzdu, která stoupá nejenom v pohostinství, ale ve všech 

odvětvích. 

Jihomoravský kraj nebyl, jak je patrné z obrázku č. 12, výjimkou a je zde viditelný 

růst průměrných mezd. V roce 2017 potom průměrná mzda dosahuje až částky 28 549 

Kč. 

 
Obr. 12 Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji (CZSO, 2018) 

Pokud se blíže podíváme na odvětví, ve kterém bude operovat i budoucí podnik, je zde 

rovněž možné pozorovat růstový trend, ovšem nominální hodnota průměrné měsíční 

mzdy je mnohem nižší a v roce 2017 dosahuje částky 17 379 Kč. 
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Podle českého statistického úřadu (2017) v roce 2016 činila v Jihomoravským kraji 

průměrná mzda v tomto odvětví pouze něco málo přes 14 tisíc Kč. 

  
Obr. 13 Průměrná měsíční mzda v sektoru ubytování, stravování a pohostinství (CZSO, 2018) 

Změny rozšiřování stavů podniků zvyšuje počet volných pracovních pozic. Firmám se 

potom snižuje variabilita výběru, a naopak ekonomicky aktivní skupině obyvatel se vari-

abilita výběru zvyšuje. Tento fakt se závažným způsobem projevil i do pohostinského 

odvětví, což bude blíže rozebráno v analýze odvětví a konkurence. 

Na obr. 14 je graf znázorňující procentuální podíl nezaměstnaných vždy ke konci 

danému měsíci v roce. Od roku 2014 je zde klesající tendence, která se zastavuje v roce 

2017 na 4,6 %. Tento ukazatel je pro všechny společnosti hrozbou, jelikož klesá, jak bude 

i patrné z obrázku č. 15, počet uchazečů na jedno volné místo a firmy se musí přetahovat 

o volné zaměstnance. 
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Obr. 14 Podíl nezaměstnaných na konci měsíce v Jihomoravském kraji podle pohlaví (CZSO, 2017) 

Od roku 2014 můžeme v Jihomoravském kraji vidět drastický pokles počtu uchazečů na 

jedno volné pracovní místo. Ke konci roku 2013 se počet uchazečů v Jihomoravském 

kraji blížil ke 35 na jedno volné pracovní místo, na konci roku 2017 to už bylo pouze 2,2 

uchazečů. 

 
Obr. 15 Počet uchazečů na jedno pracovní místo v Jihomoravském kraji (CZSO, 2017) 

Na obr. 16 lze vidět počet uchazečů o zaměstnání rozdělených podle dosaženého vzdě-

lání. Pro hospodské zařízení se budou shánět zaměstnanci především z kategorií – Zá-

kladní a bez vzdělání, Vyučení, Nižší střední a střední bez maturity a výučního listu nebo 

Úplné střední všeobecné. Je zde předpoklad pro dostatečnou odbornost a nižší nároky na 

výši odměny pro zaměstnance. 
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Obr. 16 Rozdělení uchazečů o pracovní místa podle vzdělání k 31.12.2017 (CZSO, 2017) 

Jako poslední důležitý ekonomický ukazatel, který nesmí býti opomenut, je míra inflace 

neboli míra znehodnocení měny. Z důvodů toho, že většina firem drží nějaké finanční 

prostředky, je zásadní pro každý management společnosti vědět, jak moc se jim jejich 

peníze znehodnocují. Inflace také má velký dopad na určování ceny produktů, respektive 

by každý podnikatel nebo management měl započítávat inflaci do ceny produktu. 

 
Obr. 17 Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen (CZSO, 2018) 

2.1.3 Legislativní oblast 

Legislativa funguje jako soubor pravidel pro ekonomické subjekty, kterými se musí řídit. 

Polemika nad správností zákona je vždy na místě, proto by každý občan měl při volbách 

volit takové zastupitele do poslanecké sněmovny, aby jeho hlas byl přes zvolené 
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zastupitele, co nejvíce slyšet. Bohužel nezřídka se stává, že management nepřikládá le-

gislativě velkou váhu, a potom nedokáží společnost adekvátně připravit na jakékoliv le-

gislativní změny.  

Pro pohostinské podniky nabyl v květnu 2017 účinnosti velmi zásadní zákon, který 

ovlivnil fungování celé oblasti pohostinství. Řeč je o tzv. „protikuřáckém“ zákonu, celým 

názvem zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek pod č. 

65/2017. Bezpočet hospod a restauračních zařízení si zakládalo na nekuřáckých prosto-

rech nebo naopak na prostorech kuřáckých. Uvedenou zákonnou změnu lze považovat za 

podstatnou především z toho důvodu, že v České republice existuje stále velký počet ku-

řáků, kdy podle Českého statistického úřadu připadal v roce 2017 na jednoho obyvatele 

téměř 2000 kusů vykouřených cigaret (CZSO, 2018). 

Z průzkumu z roku 2018 od agentury Ipsos vyplývá, že 21 % provozovatelů hospod 

spatřuje největší problém v pohostinství právě v zákazu kouření. Hospodští, kteří poskytli 

rozhovor plátku Mladá fronta DNES (2018), tvrdí, že jim kvůli zákazu kouření klesly 

tržby až o třetinu a rovněž zapříčinil odliv štamgastů. Opačným problémem může být 

větší hlučnost zákazníků, kteří jsou nuceni choditi kouřit mimo prostory zařízení. 

 
Obr. 18 Hodnocení změn v pohostinství po zavedení zákazu kouření (Ipsos, 2018) 

V tab. 7 jsou veškeré výsledky již zmíněného průzkumu od agentury Ipsos. Mimo probí-

rané kouření jsou ještě identifikovány další tři hlavní problémy v pohostinství spojené 
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s legislativou, a to konkrétně výše DPH, příliš frekventované kontroly od státu, složitá 

administrativa a daně. 

Tab. 7 Největší problémy v pohostinství 

Největší problémy v pohostinství 
Hodnoty (údaje v 

%) 
Sehnat kvalitní personál 51 

Složitá administrativa a daně 36 
Výše DPH 27 

Příliš kontrol ze strany státu 24 
Dumpingové ceny alkoholu v supermarketech 23 

Zákaz kouření 21 
Odliv zákazníků 10 

Stravenky 9 

 

Zdroj: Ipsos, 2018 

Další stěžejní zákon pro pohostinné a restaurační zařízení, který byl přijat v roce 2016, je 

zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. Tento zákon představuje nákladovou položku pro 

podnik v podobě zařízení internetu a pronájmu elektronických pokladen. 

Vláda schválila zákon (ještě není účinný) a předložila ho do Poslanecké sněmovny 

o snížení DPH pro jídlo a nápoje podávané v restauracích. Podle Petra Holuba se má 

jednat o krok, který by měl zachránit upadající obor (iRozhlas, 2018). 

Další velký problém se zdá být, podle průzkumu od společnosti Ipsos, složitost le-

gislativy a distribuce nových informací k provozovatelům. Podniky se nové informace 

nejčastěji dozvídají z médií, což může představovat problém především s ohledem na 

možnou neúplnost nebo neprofesionální výklad nové nebo obměněné legislativy. Další 

nejpočetnější skupina, tedy osoby, pro které zdroj informací představuje odborný tisk, se 

s ohledem na výše nastíněný problém neprofesionálního výkladu prakticky neliší od první 

zmíněné skupiny. Zarážející je potom číslo 32 % podniků, které jako zdroje informací o 

legislativních změnách využívají svých osobních známostí. Až na dalších místech se na-

chází oficiální zdroje pro sběr těchto informací jako jsou například oficiální stránky mi-

nisterstev. 
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Obr. 19 Distribuce a složitost legislativy (Ipsos, 2018) 

Prostoru pro zlepšení dané situace je tedy mnoho, a to především ze strany státu, který by 

měl přijít na efektivnější způsob distribuce informací, aby se provozovatelé restauračních 

zařízení nemuseli uchylovat k neoficiálním zdrojům pro legislativní změny. 

2.1.4 Politická oblast 

Politická oblast v poslední době získává v České republice na důležitosti. Politické spek-

trum se od posledních dvou volebních období výrazně rozšířilo. Do Poslanecké sně-

movny se tak dostaly i extremistické a populistické strany. Velkou měrou se na tom může 

podílet bezpočet dezinformačních webů a nízká gramotnost občanů při zpracování a tří-

dění informací. Současná roztříštěnost politického spektra také může reflektovat názoro-

vou roztříštěnost české společnosti. 

Velké zastoupení nových a populistických stran v Parlamentu a jejich nástup k moci, 

může znamenat velký problém pro odvětví pohostinství, jelikož často změny nejsou kon-

cepčně zvládnuty a promyšleny z dlouhodobého hlediska. Pouze jsou udělány pro zisk 

hlasů na další vládnoucí období. 
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2.1.5 Technologická oblast 

Technologie ovlivňuje všechna odvětví, přičemž některá odvětví jsou přímo na technolo-

giích závislá nebo díky nim vznikla. Je potom na managementu jednotlivých firem, jak 

moc progresivní jsou v oblastí inovací a přejímaní nových technologií. 

Pohostinství a restaurační zařízení jsou spíše příjemci nových technologií než jejich 

vývojáři, ovšem i zde technologie posunuly zmíněné odvětví dopředu. Internet se stal 

během posledních let už samozřejmostí, velký tlak je na vlastnictví a spravování webo-

vých stránek nebo možnost platby kartou. 

Propagace a marketing také díky novým technologiím dostaly nový rozměr a většina 

marketingové kampaně a propagace už probíhá skrze internet. Jedná se především o vy-

užití vlastních webových stránek a sociálních sítí. 

2.2 Analýza odvětví 
V následující kapitole bude provedena analýza konkurence v daném odvětví. Pro tuto 

analýzu byl vybrán jako vhodný nástroj Porterův model pěti hybných sil. Výstupy z ana-

lýzy budou využity při sestavování závěrečné SWOT matice. 

Než bude detailněji popsán Porterův model pěti sil, budou ukázány grafy, které byly 

zkompletovány společností Ipsos v průzkumu pro obor pohostinství, zachycující důležité 

poznatky napříč celým odvětvím. 

Z průzkumu vyplývají varující výsledky pro celé odvětví, jelikož 6 % provozovatelů 

tvrdí, že budou muset brzy zavřít a dalším 40 % klesají tržby. Naopak pouze 10 % pro-

vozovatelů tržby rostou. Pouze méně než polovina podniků v odvětví má stabilní tržby. 
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Tab. 9 Pohostinství a tržby 

Pohostinství a tržby Hodnoty (údaje v %) 
Brzy budou muset zavřít 6 

Tržby stále klesají 40 
Stabilní úroveň tržeb 44 

Tržby rostou 10 

 

Zdroj: Ipsos, 2018 

Jako největší problém v oboru je podle průzkumu nedostatek kvalifikovaného personálu, 

přičemž tento fakt se může negativně projektovat právě do tržeb a může nabalovat další 

problémy. 

 
Obr. 20 Problém sehnat nového zaměstnance a nároky na vzdělání (Ipsos, 2018) 

Pouze 15 % restauračních zařízení přijímá lidi, kteří disponují vyučení v oboru, 56 % 

podniků potom dokonce přijímá lidi bez jakéhokoliv odborného vzdělání. Graf, který je 

zobrazen na obr. 20 je ještě více zarážející, jelikož podle průzkumu má 73 % restaurač-

ních zařízení problém sehnat nové zaměstnance a ve spojitosti s nízkými nároky na od-

borné vzdělání jde vidět obrovský nedostatek lidí v odvětví. 

Další velice zajímavý poznatek z průzkumu je ohledně samotného vzdělávání za-

městnanců. Z grafu je patrné, že téměř polovina zaměstnanců nemá zájem o jakékoliv 

vzdělávání a pouze 38 % má touhu se vzdělávat v oboru. Už ne tak překvapivý výsledek 

je u zaučování nových zaměstnanců, kdy 87 % podniků si své zaměstnance sami zaučují. 
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Obr. 21 Zájem o vzdělání a zaučování nových zaměstnanců (Ipsos, 2018) 

 

2.2.1 Stávající konkurence 

Následující podkapitola bude pojednávat o stávající konkurenci, která bude rozdělena na 

přímou a nepřímou. Jelikož se jedná o hospodské zařízení, které je lokačně fixováno na 

Brno a je ohroženo podniky především s výskytem v Brně, tak pro vymezení přímé a 

nepřímé konkurence bude použita spádová analýza. 

V Brně se nachází na 1400 zařízení, kde se dá občerstvit nebo zakoupit nápoj. Není 

proto v autorových silách popsat veškerou přímou a nepřímou konkurenci v této práci. 

Bude tedy vybrán vzorek pro každou z kategorií pomocí již zmíněné spádové analýzy 

(idnes.cz, 2018). 

Pro vymezení relevantní konkurence potom slouží spádová oblast, která je rozdělena 

do tří oblastí. První spádovou oblastí je užší centrum města Brna. Druhou spádovou ob-

lastí je potom širší centrum města Brna, přičemž třetí spádová oblast, již zahrnuje téměř 

celé město Brno. Drtivá většina přímé i nepřímé konkurence pro vznikající podnik se 

nachází v první a druhé spádové oblasti. Hospoda s opravárenským servisem se bude na-

cházet v první spádové oblasti na ulici Jeřábkova. Spádové oblasti byly vybrány na 
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základě společenského vyžití města Brna. Celé město směřuje společenský a kulturní ži-

vot do centra Brna, kdy tomu byla přizpůsobena i městská doprava. Brno je mezi většími 

městy výjimečné v tom, že centrum nepatří pouze turistům, ale i místním pracujícím a 

studentům. 

 
Obr. 22 Spádová analýza (mapy.cz, 2019) 

Do přímé konkurence lze zařadit podnik Bajkazyl, který se nachází na adrese Dornych 2a. 

Podnik je uveden jako přímá konkurence, jelikož se jedná o hospodské zařízení, kde se 

sdružují především cyklisti a můžou zde nechat opravit svoje kola. Do nepřímé konku-

rence byla vybrána hospodská zařízení, která se vyskytují převážně v první spádové ob-

lasti v nejbližším okolí, a jedno zařízení specializující se na opravování věcí. 

Bajkazyl 

Kavárna Bajkazyl byla znovuotevřena v roce 2016 a sídli na adrese Dornych 2a 

v těsné blízkosti Hlavního nádraží v Brně. Kavárna se může pyšnit servisem na kola 

a pořádáním večerních kulturních akcí, kdy zde vystupují nepříliš známí hudební 

interpreti. 
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Bajkazyl už operuje ve více městech a není pouze v Brně. Můžeme ho dále najít 

v Praze, Olomouci a Hradci Králové. Je dohledatelný na internetu, ovšem brněnské 

pobočce v současné době nefungují webové stránky. Jsou taktéž aktivní na sociál-

ních sítích, kde komunikují se zákazníky a informují je o nadcházejících událostech. 

Lze tedy pozorovat, že Bajkazyl se snaží rozšířit svůj brand po celé České republice, 

mezi což patří poskytování zázemí pro pořádání kulturních akcí a cyklisty. 

Hospoda disponuje wifi připojením, zahrádkou, nepříliš rozmanitou kuchyní a 

nápojovým sortimentem. Otevírací doba je do 23:00 a v sobotu je úplně zavřeno. 

Jako slabší bych vyhodnotil nezveřejnění ceníku hospody na internetu. 

Desert 

Lokál, který byl vybrán jako první zástupce nepřímé konkurence je Desert, a to pře-

devším z důvodu, že se bude jednat téměř o sousední podnik. Jedná se o hospodské 

zařízení, které v Brně vytvořilo svoji vlastní komunitu. Ta se převážně skládá z 

umělců a studentů v Brně. 

Desert nemá vlastní webové stránky, je ovšem aktivní na sociálních stránkách 

jako Facebook. Nedisponuje teplou kuchyní a nabízí pouze studená jídla jako je na-

kládaný hermelín nebo nivové koule. 

Hospoda nemá venkovní zahrádku, ani wifi připojení. I u tohoto podniku ab-

sentuje jakéhokoliv online uvedení ceníku nebo nabídky sortimentu pro potenciální 

nové zákazníky. Značení vchodu do hospody je tristní a snadno přehlédnutelné. Hos-

poda je zaměřena pouze na svoji stálou klientelu a je závislá na osobních doporuče-

ních od své stále klientely novým potenciálním klientům. 

Výčep Na Stojáka 

Hospoda, která se svým netradičním a neotřelým konceptem vyšvihla mezi nejzná-

mější podniky v Brně. Prvotní hospoda sídlí na Jakubském náměstí v Brně a během 

pár let už dokázali otevřít další dvě pobočky. První můžeme najít V Brně na adrese 

Pekařská a druhou potom v Praze v ulici Týnské. 
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Celý koncept hospody spočívá v malém útulném interiéru, kde se nachází 

dlouhý bar s několika výčepy různých klasických značek piv a speciálů. V celé hos-

podě není k nalezení jediná stolička k sednutí a hosté si tedy můžou vybrat, zda bu-

dou stát uvnitř u stolků či postávat venku na ulici. Hospoda zabodovala u zákazníků 

převážně díky umožnění využití venkovních prostor Jakubského náměstí před hos-

podou ke konzumaci zakoupených nápojů. 

Hospoda disponuje venkovními prostory a webovými stránky. Podnik je také 

aktivní na sociálních sítích. Je zde otevřeno denně vždy do půlnoci. 

V tab. 10 jsou shrnuty vybrané důležité údaje z konkurenčních podniků. 

Tab. 10 Komparace vybraných údajů konkurence 

Parametry Desert Bajkazyl Výčep Na Stojáka 

Zaměření Alternativní klub Kavárna Pivnice 

Místo Rooseveltova Dornych Běhounská 

Otevírací doba 

Po-Čt: 16:00-
2:00 

Pá: 16:00 - 3:00 
So: 18:00 - 3:00 
Ne: 18:00 - 1:00 

17:00 - 0:00 
NE: Zavřeno 

Všední dny: 12:00 - 
0:00 

Víkend: 14:00 - 0:00 

Platba kartou Ne Ne Ano 

Vlastní webové stránky Ne Ano Ano 

Průměrná cena pro dva 
hosty (Zomato.com) 400 Kč 350 Kč 330 Kč 

Venkovní zahrádka Ne Ano Ano 

Specifická komunita 
zákazníků Ano Ano Ne 

 

2.2.2 Nová konkurence 

Nejen ve světě, ale už i v Praze fungují podobně koncipované podniky, které se však liší 

tím, že se nejedná o hospody, ale o kavárny s opravárenským servisem. Právě od těchto 
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podnikatelských subjektů je myšlenka převzata a upravena pro hospodské zařízení. V za-

hraničí se jedná o velice úspěšné společnosti se silnou značkou, jako je například Repair 

Café. Je proto vysoce pravděpodobné, že podobný podnik může vzniknout v průběhu 

času i v Brně. Pokud takový podnik vznikne před podnikem popisovaným v této práci, 

tak to může mít enormní dopad pro toto zařízení. 

Podle dat z roku 2018 v loňském roce vzniklo v České republice na 3783 podniků, 

přičemž však současně 3508 podniků skončilo (idnes.cz, 2018). Takový údaj zhruba od-

povídá obměně 10 restauračních zařízení za jeden den. V Brně se neoficiálně praví, že 

každý den jedna hospoda nově otevře a jedna zavře. Celorepubliková čísla nicméně tohle 

uvedené tvrzení nevyvrací. Je tedy vysoká pravděpodobnost, že bude v Brně vznikat nová 

konkurence. 

Další faktor podporující fakt, že se podnik musí obávat nové konkurence jsou po-

měrně nízké náklady a žádné bariéry pro vstup do odvětví. 

2.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Jelikož se bude jednat o menší hospodské zařízení, nebude zde veliká vyjednávací síla 

k dodavatelům. Jediná výhoda pro hospodské zařízení je existence velkoobchodů jako je 

například typ Cash & Carry – Makro, kde je cena stejná pro všechny. Pokud se tedy ne-

podaří vyjednat lepší obchodní podmínky přímo s dodavateli jednotlivých produktů, bude 

se podnik zásobovat sám skrze zmíněný velkoobchodní řetězec. 

Na obrázku níže lze vidět tabulka s odpověďmi z průzkumu od agentury Ipsos, který 

probíhal na vzorku 301 provozovatelů. Lze vidět, že ve většině případů hospodské zaří-

zení nakupuje od vícero dodavatelů, ale nejvíce z velkoobchodu jiného typu, než zmíněný 

Cash & Carry. 
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Obr. 23 Výběr dodavatele (Ipsos, 2018) 

Způsob volby dodavatele probíhá nejčastěji na základě vlastních zkušeností, případně se 

upřednostňuje dlouhodobá spolupráce. První způsob je nepoužitelný, jelikož vlastní zku-

šenosti budou teprve vznikat. Ohledně dodávky piva se plánuje navázání dlouhodobé spo-

lupráce, ovšem u zbylých potřeb bude dodavatel vybírán na základě poměru kvality a 

ceny. 

Samotné vybavení hospody je jednorázová koupě, kde proběhne výběr dodavatelů 

podle ceny. Interiér hospody bude uspořádán ze starého nábytku, který před umístěním 

do podniku bude restaurován. U nářadí pro opravy bude vždy individuálně posouzeno, 

zda je výhodnější zakoupit nové, či použité. 

Vyjednávací síla dodavatelů zásobujících hospodu je tedy značně omezená cenovým 

stropem, který nastavuje velkoobchod. U dodavatelů, u kterých bude jednorázově nakou-

peno ve většině případů už použité zboží, neočekávám i vzhledem k jejich konkurenci 

jakékoliv problémy. Těmi je především myšlena nadnesená cena, neochota jednání, ne-

plnění termínů, či dodávek. 

Změny dodavatelů v oboru nejsou až tak časté. Vyplývá to z výzkumu od společ-

nosti Ipsos. Nejčastěji se jedná o změnu dodavatele v oblasti surovin a potravin. Z před-

cházejícího grafu ovšem vyplývá, že se bude nejčastěji jednat o přechod od jednoho vel-

koobchodu k druhému, u kterých nejsou dané žádné bariéry v podobě smluvních penalt. 

Také se lze jednoduše navrátit k původnímu dodavateli bez zhoršení vztahů. 
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Obr. 24 Změny dodavatelů (Ipsos, 2018) 

Mezi další potencionální dodavatele se může řadit i podnik v České republice, který tvoří 

síť opravářů. Podnik se nazývá Opravárna a sdružuje opraváře a zprostředkovává nejrůz-

nější služby. Fungují převážně přes sociální sítě a vlastní webové stránky. Jejich poslání 

se shoduje s posláním vznikajícího podniku zkoumaného v podnikovém plánu. 

Celý koncept funguje velice jednoduše prostřednictvím vytvoření zakázky a zapla-

cením zálohy (ta se vrací v případě nedokončení zakázky). Opravárna potom zakázku 

nabídne smluveným opravářům, kteří zakázku mohou nebo nemusí přijmout. V případě 

akceptace zakázky je potom opravářem odhadnuta cena a ta je zaslána zadavateli. Jakmile 

je výrobek opraven, zákazník uzavře zakázku na webových stránkách, čímž je celý proces 

ukončen. 

V souvislosti s výše uvedeným tkví tedy velký potenciál, obzvláště v možnosti při-

dání vznikajícího podniku do opravárenské sítě. Tento krok by mohl i napomoci k dostání 

se do povědomí více lidem. 
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2.2.4 Vyjednávací síla zákazníků 

Jak je již zmíněno v předcházející podkapitole Nová konkurence, v pohostinském odvětví 

zaniká a vzniká mnoho hospod. Jeden z důvodu pro takovou fluktuaci v oboru je i vyjed-

návací síla zákazníků. Z průzkumu od agentury Ipsos vyplývá, že 9 % pohostinství se 

obává o odliv zákazníků. Tento odliv může být způsoben mnoha faktory, jako je zvýšení 

ceny, změna personálu, úpadek kvality nabízených služeb, změna stylu hospody. 

Další významný faktor pro vysokou vyjednávací sílu zákazníků je celkový počet 

restauračních zařízení v Brně. Ten podle průzkumu z roku 2018 činí téměř 1400 míst, kde 

si zákazníci můžou objednat něco k jídlu nebo pití (idnes.cz, 2018). Mezi spočítané pod-

niky můžeme zařadit restaurační zařízení, kavárny, hospody, bistra, čajovny, pivnice, vi-

nárny a bary. Tato obrovská diverzifikace dává moc do rukou právě zákazníka, který si 

může vybrat zařízení podle své nálady, jelikož největší hustota zařízení je právě v centru 

Brna. 

S ohledem na provedenou segmentaci, která je blíže specifikována v podkapitole 

2.3, se u studentů vyjednávací síla snižuje, jelikož mají nižší disponibilní peněžní pro-

středky. Tím pádem se snižuje počet konkurenčních podniků, kam mohou zavítat. U dru-

hého segmentu pracujících mladších vysokoškoláků se vyjednávací síla zvyšuje. 

2.2.5 Hrozba substitučních produktů 

Každý podnik musí sledovat trendy v odvětví a hrozby substitučních produktů. Uvedené 

nemíjí ani restaurační zařízení, i když zde je hrozba mnohem menší než u technologic-

kých společností, v jejichž oboru se neustále vyvíjí nové technologické možnosti a pro-

dukty. 

Z tab. 7, která se nachází v kapitole SLEPT analýza, vyplývá, že 23 % provozovatelů 

pohostinských zařízení, kteří se zúčastnili průzkumu od agentury IPSOS, spatřují jako 

jeden z hlavních problémů dumpingové ceny alkoholu v supermarketu. Toto je jeden 

z možných substitučních výrobků, které ohrožují hospodské zařízení. 
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Ředitelka svazu pivovarů Ferencová potom říká, že nůžky mezi spotřebou piva za-

koupeného v maloobchodě a zakoupením v restauračním zařízení se zvyšuje a v minulém 

roce už byl poměr v procentech dosahoval 62 ku 38 (idnes.cz, 2018). Další aspekt před-

stavuje zjištěná statistika Českým statistickým úřadem, která je uvedena v kapitole 

SLEPT analýza na obrázku č. 8, a vyplývá z ní klesající meziroční spotřeba piva na jed-

noho obyvatele. 

2.3 Vlastní marketingový průzkum 
Cílem této kapitoly je identifikovat poptávku po produktech a službách, které budou na-

bízeny v novém hospodském zařízení a preference trhu u parametrů marketingového 

mixu. Marketingový průzkum probíhal formou dotazníkového šetření na obyvatelích 

Brna. Průzkum měl i další vedlejší cíle, a to zjistit preferovanou komunikaci podniku se 

zákazníkem a preferenci doplňkových služeb, které by potenciálně hospodské zařízení 

mohlo nabízet. Výsledky marketingového průzkumu budou použity pro vytvoření podni-

katelského plánu, konkrétně pomůžou sestavit marketingový plán a částečně se o ně bude 

opírat i finanční plán budoucího podniku. V marketingovém průzkumu nejsou využity 

žádné statistické metody, nebyly tedy stanoveny žádné hypotézy, jedná se o průzkum trhu 

a zpracování probíhalo formou zkoumání a analýzy absolutní nebo relativní četnosti. 

2.3.1 Metodologie výzkumu 

Jak již bylo zmíněno, marketingový průzkum probíhal formou online dotazníkového šet-

ření. Dotazník byl sestaven na portálu Google Forms. Tento nástroj byl vybrán z několika 

důvodů. Prvním důvodem bylo, že tento nástroj je bezplatný a volně dostupný k užívání. 

Další pozitivum je snadná orientace a příjemné uživatelské prostředí. V neposlední řadě 

je nutné zmínit lehké stažení výsledných dat pro další vlastní zpracování. Sběr odpovědí 

probíhal od 15. března do 10. dubna roku 2019. 

Samotný dotazník se skládal z 18 otázek. Byl zvolen menší počet otázek, aby re-

spondenti nebyli odrazeni časovou náročností vyplňováni dotazníku. První otázka je fil-

trační a slouží k vyřazení odpovědí lidí, kteří nenavštěvují hospodská zařízení v centru 
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Brna. Ostatních 17 otázek je seřazeno do struktury podle jednotlivých oblastí, kterých se 

dotýkají. Jedná se o otázky na poptávku po popisovaném hospodském zařízení s opravá-

renským servisem, složkami marketingového mixu (produkt, cena, propagace a lokace) a 

demografické údaje o respondentech. U některých otázek je uvedena škála, podle které 

mají respondenti hodnotit vybrané faktory. Škála má stupnici od 1 do 5, kde 1 je nejlepší 

možné hodnocení a 5 je nejhorší. 

První zásadní věcí je stanovení velikosti základního souboru, aby se mohla určit ve-

likost výběrového souboru pro zobecnění. Základní soubor se bude složen z obyvatel 

Brna, kteří jsou starší 18 let. Brno má celkově téměř 400 000 obyvatel a zjednodušeným 

odhadem stanovíme velikost základního souboru na 100 000. Podle Saunderse (2009) je 

možno určit velikost výběrového souboru pro marketingový průzkum. Pro 95 % interval 

spolehlivosti bude minimální počet odpovědí činit 383, aby mohly být výsledky zobec-

něny. Pokud by byl odhad nepřesný a základní soubor by přesahoval velikost 100 000 

populace, tak by bylo potřeba odpovědí 384, což nepředstavuje drastický rozdíl (tabulku 

lze nalézt v přílohách práce). 

Distribuce dotazníku probíhala přes sociální sítě Facebook a Instagram, byl distribuován 

v brněnské pobočce zaměstnavatele autora, jakož i v další brněnské společnosti, pro kte-

rou pracuje budoucí majitel zamýšlené společnosti. 

Dotazníkové šetření probíhalo v měsíci březen a celkově bylo vysbíráno 414 odpo-

vědí. První otázka byla filtrační a na základě ní bylo 27 odpovědí vyřazeno jako irele-

vantní. Konečný počet odpovědí je tedy 387, což je statisticky dostatečně významný počet 

odpovědí. Otázka měla následující znění „Navštěvujete hospodské zařízení v centru 

Brna?“, pokud tedy někdo odpověděl na jednu z možnost „spíše ne“ nebo „ne“, byly 

jejich následující odpovědi vyřazeny. Následující graf potom znázorňuje vysbírané od-

povědi, kdy 6,52 % nenavštěvuje hospody v centru Brna a 83,48 % respondentů je na-

vštěvuje. Jelikož byl dotazník zaměřený na populaci v Brně, lze zde už pozorovat, jak 

moc jsou hospody v centru Brna oblíbené mezi jeho obyvatelstvem. 
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Obr. 25 Četnost návštěv hospod v centru Brna 

2.3.2 Výsledky výzkumu 

Druhá otázka zjišťuje kolikrát do týdne se respondenti vyskytují v hospodském zařízení. 

Z odpovědí vyplývá, že to je nejčastěji jedenkrát nebo dvakrát za týden. Necelých 14 % 

respondentů je potom v hospodě dvakrát nebo třikrát za týden. Dále je zde ještě podíl 

nejlukrativnějších zákazníků, kteří hospodské zařízení navštěvují třikrát, čtyřikrát, pět-

krát, šestkrát nebo dokonce každý den v týdnu. Dohromady tvoří téměř 11 % respon-

dentů. 

 
Obr. 26 Počet návštěv zákazníků hospodských zařízení za jeden týden 

Následující otázka v průzkumu byla velice důležitá, jelikož výsledky z ní budou použity 

i v kapitole finanční plán podniku. Otázka zní následovně „Jaká je Vaše běžná útrata (v 
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Kč) v daném zařízení?“, z obr. 27 lze potom vyčíst, že téměř 57 % respondentů utratí 

v hospodě v rozmezí 200 až 300 Kč. Dalších necelých 24 % dotazovaných utratí v hos-

podském zařízení 0 až 200 Kč za jednu návštěvu. Dohromady tyto dvě skupiny dělají přes 

80 %. Třetí nejpočetnější skupinou je potom útrata v rozmezí 400–600 Kč, která tvoří 12 

% dotazovaných. Zbylých 8 % respondentů můžeme pomyslně rozdělit na dvě poloviny, 

kdy první z nich utratí v hospodském zařízení více jak 1000 Kč, a druhá se pohybuje 

v rozmezí 600-1000 Kč. 

 
Obr. 27 Výše útraty zákazníka za jeden týden 

Další položená otázka participantům dotazníkového šetření zkoumá jejich preference 

k nabídce produktů v hospodském zařízení. Výsledky jsou zaznamenány v relativní čet-

nosti. Drtivá většina (78 %) respondentů považuje za velice důležité, aby bylo v nabídce 

pivo. Podle výsledku průzkumu bude pro hospodu důležité zakomponovat do své nabídky 

kvalitní kávu a čaj, jelikož vyplynula důležitost mít tyto produkty v nabídce. Naopak 

sladké pochutiny nejsou pro zákazníky hospodského zařízení příliš důležité, a proto od 

nich hospoda odpustí a nebude je nabízet. Zajímavá skutečnost se vyskytla i u položek 

studená a teplá kuchyně, kdy důležitost vyšla na velmi podobné úrovni a jelikož však 

s teplou kuchyní není pro představovaný podnik počítáno, je na základě odpovědí možné 

kalkulovat s dobrou pravděpodobností, že by studená kuchyně mohla plnohodnotně slou-

žit jako alternativa ke kuchyni teplé. 
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Obr. 28 Preference produktů u respondentů 

Pátá otázka potom zkoumá preference zákazníků k doplňkovým službám hospodského 

zařízení. Výsledky jsou zaznamenány pouze v relativní četnosti. Dotázaní hodnotili cel-

kem pět doplňkových služeb, mezi kterými byly stolní fotbálek, šipky, kulečník, televize 

a venkovní prostory dedikované kuřákům. Právě u poslední zmíněné služby lze pozoro-

vat, že zde převažují pouze extrémní hodnoty na stupnici hodnocení. Tedy pro kuřáky 

jsou prostory velmi důležité, naopak pro nekuřáky jsou velmi nedůležité. Podle relativ-

ního rozložení by hospoda měla určitě poskytnout prostory dedikované právě kuřákům. 

Ke zbylým doplňkovým službám mají respondenti spíše neutrální vztah, jediný klad-

nější vztah ve významu důležitosti pro zákazníky je stolní fotbálek, naopak kulečník je 

pro zákazníky nejméně důležitý a vzhledem k jeho vysokým pořizovacím nákladům, ne-

bude kulečník pořízen do hospodského zařízení. 

 
Obr. 29 Preference doplňkových služeb u respondentů 

Šestá otázka se zaměřuje na důležitost faktorů, které můžou hrát roli při výběru hospod-

ského zařízení zákazníkem. Z obr. 30 jsou výsledky zaznamenány v relativní četnosti a 

je patrné, že příjemná obsluha je nutnost a nesplnění tohoto faktoru může mít pro hospodu 

nemilé a rozsáhlé dopady. To samé se dá říct o rychlosti objednávek, kdy se u ani jednoho 

z faktorů nenašel respondent, pro kterého by tento faktor nebyl důležitý. 

Výsledky dalších faktorů jsou také velice zajímavé pro hospodské zařízení. Pro více 

než 50 % dotázaných je velmi důležitá atmosféra v podniku, což je hned po příjemné 

obsluze nejvíce. Dále je zajímavý výsledek ohledně ceny (ne)alkoholických nápojů, jeli-

kož to je pro zákazníky v průměru jeden z nejméně důležitých faktorů pro výběr 
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hospodského zařízení. Toto může úzce souviset se zvykem zákazníků na nepříliš odlišné 

ceny nastavené konkurenčními podniky, a tedy nepřikládání tomuto faktoru příliš velké 

důležitosti. 

 
Obr. 30 Preference vybraných faktorů pro výběr hospody 

Další otázka směrovala na dotázání, zda by respondenta zaujal podnik, kde by se mohl 

stát součástí komunity. 63 % dotázaných se vyjádřila, že by je takový podnik zaujal, dal-

ších 22 % zabralo neutrální stanovisko a 15 % se vyjádřilo, že by je to nezaujalo. 

 
Obr. 31 Postoj respondentů k možnosti stát se součásti komunity v hospodském zařízení 

Sedmá otázka se ptá respondentů, zda vnímají manuální práci jako formu relaxace. 78 % 

dotázaných souhlasilo s tím, že relaxují při výkonu manuální práce, 3 % nemá vyhraněný 

názor na věc a zbylých 19 % se vyjádřilo nesouhlasně. 
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Obr. 32 Vyjádření respondentů, zda je manuální práce formou relaxace 

Následující otázka se ptá, zda by dotazovaní měli zájem chodit do hospody s opravářským 

servisem. Přes 40 % dotázaných nemá na to vytvořený názor a označili odpověď „nevím“. 

Dalších 41 % respondentů se nápad zamlouvá a měli by o takovou hospodu zájem. Zby-

lých 9 % respondentů projevilo nezájem o hospodu s opravářským servisem. 

 
Obr. 33 Zájem respondentů o hospodu s opravárenským servisem 

Hospoda nadále výzkumem zjišťuje, jaký potencionální zájem vyvolají nabízené doplň-

kové služby podnikem. Jedná se o kurzy workshopu a opravnu věcí. Přes 80 % projevilo 
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zájem alespoň o jednu z nabízených služeb. Z toho dokonce 52 % dotázaných projevilo 

zájem o obě doplňkové služby. Jedná se o skvělý výsledek průzkumu, jelikož predikuje 

využití obou doplňkových služeb. 

 
Obr. 34 Zájem o speciální doplňkové služby poskytované hospodským zařízením 

Další otázka se zaměřuje na adekvátní cenu za jeden opravárenský workshop podle sa-

motného zákazníka. Z odpovědí byly vyřazeny odpovědi od respondentů, kteří v minulé 

otázce zaznačili, že by neměli zájem ani o jednu z doplňkových služeb podniku. Odpo-

vědi jsou i rozděleny podle věku dotazovaných. Mladší věkové kategorie, jak lze vidět 

z obr. 35, jsou ochotni platit vyšší sumy za workshop. Hospodské zařízení by 

s workshopy mělo cílit na mladší věkové kategorie svým marketingem, jelikož je zde 

větší pravděpodobnost, že budou ochotni zaplatit větší sumu peněz za jeden workshop. 
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Obr. 35 Adekvátní částka podle respondentů za jeden workshop 

Následující otázka, která je znázorněna v tabulce na obr. 36, se ptala na nejpreferovanější 

způsob komunikace hospody se zákazníkem. Jednotlivé odpovědi jsou členěny dle věku 

respondentů. Lze pozorovat, že sociální sítě převažují především u mladších dotazujících, 

u nejstarší věkové kategorie potom převažují webové stránky, komunikace skrze telefon 

a newslettery. Z výsledků je patrné, že stěžejní nástroje pro komunikaci budou webové 

stránky, Facebook a Instagram. 

 
Obr. 36 Preference způsobu komunikace hospody se zákazníky podle respondentů 

Respondenti byli také dotázáni, co je nejčastěji přiměje vyzkoušet nová hospodská zaří-

zení. V drtivé většině se jedná o doporučení od známých. Tuto odpověď zvolilo celkem 

87 % respondentů. Reklamu na sociálních sítích potom zvolilo 10 % odpovídajících a 
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vlastní vyhledávání na webových stránkách potom necelé 3 %. Mezi odpověďmi v kate-

gorii „jiné“ se vyskytla taky odpověď Slevomat, kterou zvolili dva dotázaní. 

 
Obr. 37 Faktory výběru nového hospodského zařízení respondenty 

Následující otázky byly položeny pro získaní demografických ukazatelů. Jelikož byl on-

line dotazník šířen pomocí sociálních sítí skrze autora a v brněnských firmách lze před-

pokládat, že vzorek základního souboru nebude náhodný, ale bude těmito skutečnostmi 

ovlivněný. Toto se bude týkat především věku respondenta a nejvyššího dosaženého 

vzdělání. 

Jak bylo zmíněno v předcházejícím odstavci věk respondentů byl silně ovlivněn dis-

tribučními kanály dotazníku. Celých 85 % respondentů je ve věkové kategorii od 18 do 

40 let, kdy skupina 18–25 let tvoří 40 % a kategorie 26-40 tvoří 45 %. Zbylé dvě kategorie 

41-55 dělá 10 % a 56-65 tvoří 4 % dotázaných. Respondenti, kteří měli nižší věk než 18 
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let byli vyřazeni z průzkumu, jelikož z důvodu podnikatelské činnosti vznikající společ-

nosti, nejsou tyto odpovědi relevantní a mohly by zkreslovat celý průzkum.  

 
Obr. 38 Věk respondentů 

U otázky ohledně vzdělání respondentů, 55 % uvedlo, že dosáhlo vysokoškolského titulu. 

37 % dotázaných uvedlo, že dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou, dalších 6 % 

dosáhlo středoškolského vzdělání bez zakončení s maturitou a zbylá 2 % má vyšší od-

borné vzdělání. 
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Obr. 39 Dosažené nejvyšší vzdělání respondentů 

Předposlední otázka se ptala na pracovní status dotázaných. Ze všech respondentů je 55 % 

aktivně zaměstnaných. Dalších téměř 35 % je zaměstnaných a zároveň studujících a zby-

lých 10 % jsou studenti bez pracovněprávního vztahu. 

 
Obr. 40 Pracovní status respondentů 

Poslední otázka v dotazníku rozřazovala respondenty podle jejich místa bydliště. Více 

než 54 % respondentů bydlí v Brně mimo město mimo městskou část Brno-střed. Z Brna-
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střed pocházelo celkově 129 respondentů, což představuje třetinu ze výběrového souboru. 

Pouze malá část dotázaných bydlí mimo město Brno (Brno-venkov). 

 
Obr. 41 Rozřazení dotázaných podle místa jejich bydliště 

2.3.3 Souhrn marketingového průzkumu 

Samotný marketingový průzkum poskytl spoustu zajímavých informací, které bude shr-

novat tato kapitola. Vesměs marketingový průzkum přinesl pozitivní zprávy a výsledky, 

které potvrzují, že o myšlenku podnikatele bude v Brně zájem. 

Hlavní cíl marketingového průzkumu, kterým byl identifikovat poptávku po produk-

tech a službách, které budou nabízeny v novém hospodském zařízení a preference trhu u 

parametrů marketingového mixu, byl splněn. Před zjištěním samotné konkrétní poptávky 

byly otázky směřovány na obecnou poptávku po hospodských zařízeních v Brně. Bylo 

zjištěno, že téměř 84 % procent respondentů navštěvuje hospodské zařízení v Brně. Dále 

74 % dotázaných navštěvuje hospodské zařízení 1 nebo 2x do týdne, dalších 25 % ji na-

vštěvuje častěji do týdne a více než polovina (57 %) respondentů utratí v hospodě 200-
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300 Kč. Pro specifickou poptávku po vznikajícím hospodským zařízením s opraváren-

ským servisem neprojevilo prvotní zájem pouze necelých 9 % respondentů a přes 80 % 

projevilo zájem alespoň o jednu z doplňkových služeb, jímž jsou workshopy a opravá-

renský servis. Dále bylo zjištěno, že 63 % respondentů má zájem o podnik, kde by se 

mohli stát členy komunity. 

Marketingový výzkum splnil i svoje dílčí cíle, které napomohou k sestavení marke-

tingového plánu, a to konkrétně k sestavení marketingového mixu „4P“. Mezi standartní 

sortiment nabízený podnikem přibude na základě marketingového výzkumu i káva, která 

vyšla jako pro zákazníky důležitý produkt v nabídce, což bude představovat dodatečnou 

investici pro podnik. Další zjištěné preference vztahující se k sortimentu hospody jsou už 

standartní a nevybočují nijak od představ majitele. Pozitivní zjištění je potom u studené 

a teplé kuchyně, kdy obě položky získaly velice podobné preference a mohli by navzájem 

sloužit jako substituty. Naopak bude upuštěno od pořízení televize a biliardu. Stolní fot-

bálek a šipky budou zakoupeny. Venkovní prostor pro kuřáky je pro zákazníky důležitý. 

Více než cena je pro respondenty důležitá rychlost objednávek a příjemná obsluha. 

Správný výběr zaměstnanců bude stěžejní pro úspěch hospodského zařízení. Stěžejní ná-

stroje pro komunikaci se zákazníky budou webové stránky, Facebook a Instagram. Záro-

veň ale přes 87 % respondentů odpovědělo, že při vyzkoušení nové hospody dá na dopo-

ručení od známých. 

Segmentace 

Dotazník taky dodal mnoho užitečných informací pro vytvoření dvou hlavních segmentů, 

na které bude mířit prvotní marketingová kampaň a bude na ně zaměřen i prvotní design 

hospody. Jsou zvoleny pouze dva segmenty z důvodu preference užší specializace a sou-

středění prostředků na užší okruh segmentů. Pro oba segmenty bude kampaň zaměřena 

pouze na Brno město (včetně Brno střed). 

Prvním segmentem budou zaměstnaní vysokoškoláci ve věku 26-40 let. Tento seg-

ment byl zvolený na základě nejen výsledků z marketingového průzkumu, ale i na základě 

obrázku č. 7 z kapitoly SLEPT analýza. Zde je vidět, že celkový počet zaměstnaných lidí 

s vysokoškolským vzděláním za poslední dekádu v Jihomoravském kraji rapidně vzrostl. 



Analýza problému a současná situace 79 

Dalším důvodem je, že o samotný průzkum byl největší zájem mezi vysokoškolskými 

studenty. 

Druhým segmentem budou lidi od 18-25. Jedná se o skupinu, která je z hlediska 

vzdělání různorodá a mísí se zde jak studenti, tak i pracující, případně kombinace obou. 

Tento segment byl určen i z toho důvodu, že samotný koncept má ekologický nádech 

s tím, že brojí proti konzumu a snaží se ho omezit. Problematika ekologie a životního 

prostředí má větší odezvu u mladých a vzdělaných lidí (eurozpravy.cz, 2018). Toto se 

samozřejmě vztahuje i na první vybraný segment a byl to také jeden z důvodů jeho zvo-

lení. 

2.4 Analýza vnitřních zdrojů a schopností 
Tato kapitola pojednává o analýze vnitřního prostředí podniku a postupně budou roze-

brány hmotné, nehmotné, finanční a lidské zdroje budoucího podniku. 

2.4.1 Hmotné zdroje 

Mezi hmotné zdroje řadíme zařízení, pozemky a budovy. Hospoda bude provozována 

v pronajatých prostorách, které se budou vyskytovat v centru města Brna. Prostory budou 

pečlivě vybírány tak, aby zde mohly být provozovány i vzdělávací workshopy na opravu 

věcí.  

2.4.2 Nehmotné zdroje 

Mezi nehmotné zdroje můžeme především zařadit znalosti a zkušenosti majitele vznika-

jícího podniku. Majitelem bude Dominik Guštara, který je absolventem Vysokého učení 

technického v Brně, a to konkrétně fakulty strojního inženýrství. Po absolvování vysoké 

školy v roce 2017 začal pracovat pro strojírenskou firmu Kollmorgen s.r.o. 

V průběhu této doby se zúčastnil mnoha workshopů zaměřených na opravy věcí. 

Podnikatel si uvědomuje svoji mezeru v této oblasti a plánuje podstoupit další, tentokráte 

již certifikovaná školení. Jelikož získání odborné způsobilosti bude zásadní pro poskyto-

vání rad budoucím zákazníkům. V druhé hlavní oblasti podnikání nemá budoucí majitel 
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žádné zkušenosti. Dále má majitel v úmyslu absolvovat rekvalifikační kurz za účelem 

obdržení živnostenského oprávnění pro vzniklou právnickou osobu Druhý Dech s.r.o. 

2.4.3 Finanční zdroje 

Získat potřebný kapitál na založení podniku bývá často v počátcích podnikání nejsloži-

tější věcí. Je nutné brát v potaz plynoucí rizika z podnikání a možnost neúspěchu, a tedy 

i důsledek v podobě uzavření podniku, pokud bude nevýdělečný. Z tohoto důvodu je po-

třeba získat finance na podnikání z takových zdrojů, aby případný neúspěch neznamenal 

pro jeho majitele osobní bankrot. Finance na rozjetí podniku a jeho následný provoz bu-

dou získány z většího počtu zdrojů. 

Prvním zdrojem financování bude podnikatelův našetřený kapitál, který činí 300 000 

Kč. Tyhle peníze se skládají kombinací ze stavebního spoření a naspořených peněz ze 

současného zaměstnání. 

Druhým zdrojem financování bude představovat zápůjčka od finanční instituce, 

která bude vybrána na základě výhodnosti podmínek. Je plánováno získání zdrojů ve výší 

až 600 000 tisíc, ovšem konečná výše se bude odvíjet od výsledku třetího zdroje financo-

vání, případně i čtvrtého. V této práci bude odstoupeno od vybrání konkrétní bankovní 

instituce na poskytování prostředků, jelikož smluvní podmínky institucí jsou vysoce pro-

měnlivé a závislé na samotné výši poskytovaných zdrojů. 

Třetím zdrojem financování bude crowdfundingová kampaň, která bude mít za cíl 

vybrat částku 700 000 tisíc Kč. Crowdfundingová kampaň funguje na principu příspěvku 

lidí na podnikatelské nápady, které je zaujmou svojí propracovaností a originalitou. Člo-

věk, který se rozhodne přispět na daný nápad, potom neodchází s prázdnou, ale dostane 

příslib protislužby od vznikající společnosti. V tomto aspektu je veliký potenciál pro na-

lákání nových zákazníku do hospody a na workshopy. 

Jelikož by bylo krátkozraké spoléhat pouze na úspěšnost crowdfundingové kam-

paně, je vytvořen poslední čtvrtý zdroj financování. Jedná se o uzavření smlouvy s pivo-

varem. V podstatě se jedná o upsání na určitý počet let k propagaci a distribuci produktů 

od pivovaru, se kterým je uzavřena smlouva za finanční odměnu poskytnutou pivovarem. 
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V takovém případě by se mělo jednat o maximálně 500 000 Kč (Lidovky.cz, 2015). Z to-

hoto zdroje financování ovšem plyne i spousta nevýhod, kdy za největší z nich je pova-

žováno zavázání se na distribuci produktů pouze jednoho pivovaru včetně jeho propagač-

ních materiálů. Největší výhoda naopak tkví v absenci povinnosti provozovatele vrátit 

půjčené finanční prostředky v případě úspěšného provozu. 

Tab. 11 Možné zdroje financování 

Forma fi-
nancování 

Zdroj Financo-
vání 

Očekávaná 
částka (Kč) Výhody Nevýhody 

Vlastní na-
spořený ka-

pitál 

Naspořené pe-
níze 100 000 

Žádné podstupované ri-
ziko 

Jistota dostupnosti fi-
nančních prostředků 

Ušlý alternativní 
zisk 

 Stavební spoření 200 000 

Žádné podstupované ri-
ziko 

Jistota dostupnosti fi-
nančních prostředků 

Ušlý alternativní 
zisk 

Cizí kapitál Crowdfundin-
gová kampaň 700 000 

Splácení skrze odměny 
"investorům" skrze od-

měny. 
V případě úspěchu net-

řeba dalších cizích 
zdrojů k financování 

Nejistota úspěchu 
kampaně 

 Smlouva s pivo-
varem 500 000 

V případě úspěchu pod-
niku, není třeba vracet 

půjčku 

Zavázání se k pivo-
varu na dlouhou 

dobu 
Omezování mož-
ností při rozhodo-
vání podnikatele 

 Bankovní 
půjčka 600 000 Rychlá dostupnost pe-

něz 
Nejdražší cizí zdroj 

financování 

 

2.4.4 Lidské zdroje 

Lidské zdroje jsou stěžejním faktorem pro růst společnosti. Vznikající hospodské zařízení 

se z počátku bude převážně opírat o schopnosti zakladatele. Do uvedení k provozu 
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hospodského zařízení budou ovšem zakomponováni i další lidé, kteří si nebudou za svoji 

činnost nárokovat žádnou finanční odměnu, což povede k ušetření prvotních nákladů. 

Jako první výpomoc je zmíněn Filip Vykydal, který je i zároveň autorem podnika-

telského plánu pro rozjetí hospody s opravárenským servisem a bude vypomáhat s účet-

nictvím a finančním hospodařením. V současné době je pan Vykydal studentem magis-

terského oboru na Podnikatelské fakultě VUT a má zkušenosti z nadnárodní společnosti, 

kde rok a půl působil na pozici účetního. Poté rok a půl sbíral zkušenosti na pozici finanč-

ního analytika pro globální procurement. Zde se dostal do každodenního styku s analýzou 

přímých i nepřímých nákladů společnosti. Od března roku 2019 se přesunul na pozici 

specialisty pro vytváření reportů. Veškeré nabyté zkušenosti mohou pomoct zakladateli 

se správou financí a jejich analýzou. 

Další výpomoc přijde od Mgr. Marka Pšenka, který bude pro společnosti působit 

jako právní zástupce. Během své dosavadní praxe v advokacii posbíral mnoho zkušeností 

oblasti občanského i obchodního práva. Pan Pšenko tedy bude mít na starosti právní 

stránku podniku, a to od jeho formálního založení až po tvorbu a revizi veškeré smluvní 

dokumentace, jejíž uzavření bude klíčové pro vztahy s dodavateli a pronajímatelem pro-

stor pro hospodu. 

V oblasti marketingu budou vypomáhat rovnou dva zkušení marketéři. Prvním 

z nich je Lukáš Vožda, který má pětiletou praxi v oblasti analýzy a tvoření PPC reklam 

na internetu. Disponuje veškerými potřebnými znalostmi pro vytvoření efektivní a vyvá-

žené marketingové kampaně na internetu. Druhou osobou je Leona Mirošová, která má 

roční praxi v oblasti psaní textů a vytváření kampaně na sociálních sítích. Slečna Miro-

šová vytvoří a bude spravovat pro hospodské zařízení veškeré profily na sociálních sítích. 

S touto bezplatnou výpomocí je kalkulováno pouze z počátku podnikání, kdy po 

prvním roce by zakladatel uvedeným osobám začal vyplácet finanční odměnu nebo najal 

externí společnosti. Pro první rok to ale bude znamenat výrazné snížení a ušetření ná-

kladů, které můžou být použity v jiné oblasti. Jako formu poděkování majitel daruje ob-

chodní podíl na společnosti ve výši 1 % každému ze zmíněných pomocníků. 
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Tab. 12 Zdroje a schopnosti majitele a jeho pomocníků 

Jméno Zdroj a schopnosti Hodno-
cení (1-5) Dopad na podnikání 

Dominik Guštara Zkušenost s podnikáním 2 
Nepokrytí veškerých náleži-

tostí, špatné vedení společnosti; 
možný pokles tržeb 

 Zkušenost s vedením hos-
pody 1 

Žádné zkušeností s vedením 
lidí, procesy mohou špatně na-

vazovat 

 Vlastní auto 4 
Snižování počátečních výdajů 
společnosti; ulehčení zásobo-

vání 
 Vlastní naspořený kapitál 4 Snížení rizikovosti 

 Crowdfundingová kampaň 4 
Zvýšení povědomí o podniku, 
zisk finančních prostředků pro 

rozjetí podniku 

Marek Pšenko Právní služby 5 
Snižování nákladů společnosti; 

kvalitní smlouvy; právní 
ochrana 

Filip Vykydal Účetnictví 3 Snižování nákladů společnosti; 
časová úspora pro majitele 

 Rozpočetnictví 4 Snižování nákladů společnosti; 
přehled o finančních tocích 

Lukáš Vožda SEO Marketing 5 
Snižování nákladů společnosti; 
expert i na tvorbu webových 

stránek; dlouholeté zkušenosti 

Leona Mirošová Sociální sítě-Marketing 4 
Snižování nákladů společnosti; 
hluboká znalost sociálních sí-

tích; rozsáhlý networking 

 

2.5 SWOT analýza 
Tato kapitola slouží pro vyhodnocení faktorů zjištěných z provedených analýz. Jednotlivé 

faktory budou rozděleny do čtyř kategorií – Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti a 

Hrozby. Ke všem faktorům bude přiřazena váha a budou ohodnoceny. Po součinu vah a 

hodnocení může být na základě výsledných hodnot vybrána správná strategie pro začína-

jící podnik. V tab. 13 je vyhodnocena SWOT matice. 
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Tab. 13 SWOT matice 

  
Váha Hodnocení Součin Celkem 

Silné stránky 
Originální myšlenka pro podnik 0.4 5 2.00 

4.40 
Právní služby zdarma 0.1 3 0.30 

Pomoc s vytvářením marketingové kampaně 0.1 3 0.30 
Účetnictví zdarma 0.1 3 0.30 

Méně rizikové financování 0.3 5 1.50 
Slabé stránky         

Nezkušenost s provozováním hospody 0.6 4 2.40 
4.00 

Nezkušenost s podnikáním 0.4 4 1.60 
Přiležitosti         

Spolupráce s Opravárnou 0.3 4 1.20 

4.00 

Rostoucí disponibilní důchod domácností 0.05 2 0.10 
Rostoucí příjem domácností 0.05 2 0.10 

Oblíbenost hospod v centru obyvateli Brna 0.2 4 0.80 

Zájem o podnik, kde je možné být součástí komunity 0.3 5 1.50 

Zájem o workshopy, kde se dá naučit manuální zruč-
nosti 0.1 3 0.30 

Hrozby         
Klesající tržby odvětví 0.25 5 1.25 

4.50 

Nízký počet uchazečů na jedno volné místo 0.2 5 1.00 
Vysoká úmrtnost v odvětví 0.1 4 0.40 

Klesající nároky na kvalifikaci zaměstnanců 0.075 4 0.30 
Rostoucí mzdy v odvětví 0.05 2 0.10 

Substituce čepovaného piva lahvovým 0.2 5 1.00 
Klesající počet vysokoškolských studentů v Brně 0.05 3 0.15 

Malý zájem o vzdělání u zaměstnanců v odvětví 0.075 4 0.30 

 

Z tab. 14 vyplývá, že nejvyšších hodnot dosahují kategorie Silné stránky a Hrozby, proto 

bude zvolena pro podnik strategie ST, která maximalizuje silné stránky pro minimalizaci 

hrozeb vnějšího prostředí. Strategie bude blíže popsaná v kapitole 4.1. 

Tab. 14 Volba výsledné strategie 

  Silné stránky - 4.4 Slabé stránky 3.6 
Příležitosti – 4.0 Strategie SO Strategie WO 
Hrozby - 4.5 Strategie ST Strategie WT 
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3 Vlastní návrhy řešení, přínosy návrhů řešení 

V této kapitole budou zužitkovány závěry z analytické časti, díky kterým bude vybrána 

optimální strategie pro vstup na trh. Bude zde popsána vize a poslání podniku s detailním 

popisem jednotlivých fází podnikatelského plánu. Dále budou v kapitole identifikována 

možná rizika a návrhy pro jejich snížení, popřípadě jejich eliminaci. Na závěr bude vy-

pracován časový harmonogram pomocí Ganttova diagramu. 

3.1 Popis dlouhodobé strategie 
Tato kapitola blíže představí zvolenou dlouhodobou strategii, poslání podniku a vizi pod-

niku společně s jednotlivými cíli.  

1. Volba vhodné strategie 

Na základě zpracování SWOT matice byla zvolena strategie ST, která využívá silné 

stránky k minimalizaci hrozeb vnějšího prostředí. Především ze SLEPT a Porterova mo-

delu pěti hybných sil je zřejmé, že zvolené odvětví se zmítá v problémech a přežije pouze 

podnik, který dokáže minimalizovat finanční riziko, diferenciovat svůj produkt, naleznout 

tržní výklenek a zatraktivnit svoje prostředí pro zákazníky, aby se rádi vraceli. 

Přesně touto cestou se bude ubírat i vznikající podnik Druhý Dech, který se chce 

zaměřit lokálním hospodským zařízením na vymezenou spádovou oblast a vytvořit ko-

munitu lidí ze zvolených segmentů. Zároveň podnik bude nabízet doplňkové služby, které 

v Brně nemají obdobu v kombinaci s hospodským zařízením. Prioritou je získat dosta-

tečný finanční kapitál skrze crowdfundingovou kampaň, díky které se podnikání stane 

v nejistém odvětvovém prostředí méně rizikové. Zároveň majitel využije služby od svých 

známostí, aby snížil roční náklady společnosti. 

2. Poslání podniku 

Podnik chce vytvořit soudržnou komunitu lidí, která zde najde příjemné místo pro trávení 

svého volného času, a bude mít možnost se zde něčemu přiučit nebo nechat si spravit 

svoje poškozené či nefunkční věci. 
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3. Vize podniku 

Společnost plánuje vybudovat silnou značku, která se postupně transformuje z lokální 

hospody s opravárnou v koncept, který bude zastoupený v každém krajském městě. Tato 

vize je ovšem v daleké budoucnosti a dostání se k ní vede přes jednotlivé dílčí cíle pod-

niku, které jsou níže blíže popsány. 

• Krátkodobý – krátkodobým cílem společnosti bude obsadit kapacitu hospody na 

20 % a udržet ji po celou dobu prvního roku. 

• Střednědobý – cíl do tří let je dosáhnout průměrné obsazenosti kapacity hospody na 

23 %, což znamená zvýšení o 3 procentní body, a postupné vytvoření brand marke-

tingu na podporu značky hospody a jeho následnou propagaci. 

• Dlouhodobý – cíl do pěti let je evaluovat pomocí nového podnikatelského plánu do-

savadní průběh podnikání a zhodnotit, zda je podnik přípraven na první expanzi 

mimo Brno. 

3.2 Popis podniku 
Podnik bude mít jako hlavní podnikatelskou náplň pohostinskou činnost a vedlejší pod-

nikatelský záměr bude servis a oprava poškozených nebo nefunkčních věcí. 

1. Výběr právní formy 

Jako forma podnikání nově začínajícího hospodského zařízení s opravnou v Brně byla 

vybrána společnost s ručením omezeným. Předností této formy podnikání je nejméně 

nákladný a náročný proces při založení a není zde potřeba ručit svým vlastním majetkem, 

pouze majetkem společnosti a ručením společníků do výše nesplacených vkladů. Zaklá-

dající listiny vypracuje právní zástupce společnosti Mgr. Marek Pšenko, který se po dobu 

prvního roku fungování společnosti vzdá nároku na finanční odměnu za vykonanou práci. 

Podnik je podle klasifikace NACE (2018) zařazen do sekce L-ubytování, stravování 

a pohostinství pod číselným kódem 56300. 
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2. Jméno a logo podniku 

Správný výběr jména a loga společnosti může hrát důležitou úlohu pro úspěšné rozjetí 

společnosti a rozhodně by neměly být vybrány bez rozmyslu. Podnik se bude jmenovat 

Druhý Dech. Toto jméno má za cíl být pro zákazníky lehce zapamatovatelné. Obě kom-

ponenty názvu byly zvoleny záměrně tak, aby s ním každý zákazník dokázal asociovat 

„novou etapu“. Od názvu se slibuje, že vyvolá potřebnou zvědavost od potenciálních zá-

kazníků. 

Logo společnosti se bude skládat ze dvou komponent, které vyjadřují obě podnika-

telské činnosti. První část bude kladivo a druhá část pivo. První nákres loga je na obr. 42. 

 
Obr. 42 Logo společnosti, vlastní zpracování na základě wix.com (2019) 

3. Lokalita 

Pro lokaci nově vzniklé hospodského zařízení a servisu bude zvoleno centrum Brna, 

kde bude hospoda snadně dostupná i díky dobrému systému MHD v Brně. I v rámci 

centra však musí být zvolena lokalita správně, jelikož zde má velikou vyjednávací 

sílu zákazník a je tu obrovské množství konkurence. Špatné umístění může i v centru 

Brna znamenat krach. Jako příklad může být uveden hospoda Metro-bar, který 

vznikl na ulici Pekařská. Tato hospoda měla velice originální nápad udělat v Brně 

první „zastávku metra“ a skvělé PR, které ji vyneslo článek na Blesk.cz (2015). 

Obecně to bylo pohostinské zařízení, o které se vědělo a hodně mluvilo. U mluvení 
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to ovšem vždy i skončilo, jelikož zvolené umístění podniku bylo nešťastné mimo 

hlavní trasu, kde se shlukuje noční život Brna a pohostinské zařízení už dnes nepro-

vozuje svoji činnost. 

Lokace byla vybrána na ulici Jeřábkova, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem 

je zůstat na hlavní „tepně“ brněnského nočního života a vyvarovat se oblastem, kde 

se například nacházelo hospodské zařízení Metro-bar. Druhým důvodem je výskyt 

parkovišť v blízkém okolí (např. třída Kpt. Jaroše) pro případ, že by zákazník chtěl 

dovést věc k opravě automobilem. 

 
Obr. 43 Lokalita hospodského zařízení (Mapy.cz, 2019) 

Pro získání prostor byla zvolena forma pronájmu. K tomuto rozhodnutí se do-

spělo na základě vývoje cen nemovitostí v Brně, kde lze pozorovat strmý nárůst cen 

během posledních sedmi let. Během tohoto období se veškeré nemovitosti zdražily 
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v intervalu 50–70 % (remaxpro.cz, 2018). Tento trend je podle informací z článku 

ze serveru idnes.cz (2018) na svém maximu v Brně, ovšem stále se jedná v dnešní 

době o značnou sumu, kterou by podnikatel musel vynaložit a vzhledem k nestabilitě 

pohostinského odvětví by to byl nelogický krok. 

3.3 Provozní plán 
Tato kapitola bude popisovat výběr dodavatele, výběr provozovny a popis provozovny. 

Jedná se o obdobu obchodního plánu pro poskytovatele služeb. 

Pro výběr provozovny, jak už bylo zmíněno viz kapitola 4.2, byla zvolena forma 

podnájmu. Ideální prostory pro hospodské zařízení, které vyhovují majitelovi i s okolím 

byly nalezeny na ulici Jeřábkova. Je zde nabídka pronájmu pohostinských prostor za 145 

Kč za m2. Jedná se o celkovou plochu 269 m2, která vyjde na 39 000 Kč za jeden měsíc 

(sreality.cz, 2019). Samotné prostory jsou dostatečně veliké, aby zde mohly být provozo-

vány workshopy nebo přednášky, a je zde i předchystaná místnost, která má sloužit jako 

kuchyň. Tato místnost bude využita jako opravárna. K pronajaté ploše patří i venkovní 

prostory v podobě dvora, kde je možné zřídit i letní zahrádku po získání povolení od 

města. Na dvoře budou také zřízeno venkovní místo pro kuřáky. 

Celková kapacita hospody bude zřízena pro 45 hostů. Dohromady bude 10 stolů, z 

toho 3 stoly pro dva, další 4 stoly pro čtyři lidi, 2 stoly pro pět a jeden větší stůl pro osm 

zákazníků. V hospodě bude i zřízen společný prostor, kde bude stolní fotbal se šipkami. 

V tomto prostoru se budou také nacházet deskové hry na vypůjčení. Zahrádka potom 

představuje rozšíření kapacity, ovšem její velikost zatím nelze přesně predikovat. Podnik 

nebude nabízet teplou kuchyni, ale v nabídce se objeví studená kuchyně. V prostorách 

kuchyně se zřídí opravna. 
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Obr. 44 Rozmístění provozovny (sreality.cz, 2019) 

Otevírací doba provozovny je znázorněna v tabulce č.15. V neděli a v pondělí se před-

běžně počítá, že bude mít hospoda slabší dny z důvodů menšího počtu lidí ve městě (ko-

nec víkendu a odjezd studentů na víkend domů), proto je tomu i přizpůsobena otevírací 

doba. Konkrétní slabé dny se budou vyhodnocovat po otevření hospody do dvou měsíců 

provozu (Šindler, 2018). Jak je zmíněno v článku, majitel potom bude vyhodnocovat 

slabé dny a eliminovat je pomocí nabídnutím stolního fotbálku a šipek zdarma. V soboty 

budou v dopoledních hodinách pořádány workshopy. Frekvence workshopů bude potom 

ustálena na základě poptávky. V prvním roce se počítá s vyšším zájmem, jelikož 

workshopy budou nabízeny jako jedna z odměn při crowdfundingové kampani. 

Ve zbylých dnech bude otevírací doba od 16:00 odpoledne do 02:00 ráno. Při ab-

senci teplé kuchyně není důvod konkurovat v dopoledních a brzkých odpoledních hodi-

nách podnikům, které disponují teplou kuchyní. 
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Tab. 15 Provozní doba podniku 

Den Provozní Doba 
Pondělí 16:00-24:00 
Úterý 16:00 - 2:00 
Středa 16:00 - 2:00 
Čtvrtek 16:00 - 2:00 
Pátek 16:00 - 2:00 
Sobota 16:00 - 2:00 
Neděle 14:00 - 20:00 

 

Podnik bude mít dva hlavní procesy. První z nich bude provoz hospody, tedy proces, 

který bude vyžadovat dva zaměstnance, kdy první z nich bude provozní a bude se starat 

o plnění objednávek. Druhá osoba bude obsluha, která bude mít na starosti příjímání ob-

jednávek a jejich následnou distribuci po jejím splnění provozním hospody. 

Druhý hlavní proces bude příjímání objednávek k opravě věcí a distribuce poškoze-

ných věcí do opravárenské dílny ke spravení vybranému opraváři, a potom distribuci 

zpátky k zákazníkovi. Příjímání objednávek bude probíhat buď skrze webové stránky 

nebo potom osobně v hospodském zařízení. 

Vedlejšími procesy potom bude pořádání workshopů, zásobování hospody, inkaso-

vání plateb v hotovosti a kartou, správa webových stránek, dohlížení nad marketingovou 

kampaní, organizace přednášek a organizace turnajů ve stolním fotbálku a šipkách. 

Výběr dodavatele se odvíjí na základě podkapitoly 2.2.3, která popisuje preferovaný 

typ dodavatelů pro pohostinská zařízení. Tím jsou ve většině případů zvoleny velkoob-

chody typu Cash & Carry. Tímto se hodlá řídit i hospodské zařízení Druhý Dech a bude 

nakupovat od řetězce Makro, který v Brně sídlí v Tuřanech. Druhý dodavatel bude vel-

koobchod Baráček, kde se dá nakoupit nejrůznější druhy lihovin a piv. Provozovna vel-

koobchodu Baráček sídlí v ulici Hapalova 44 v Brně. Majitel společnosti využije k ná-

kupu od dodavatelů vlastní osobní automobil. 



92 Vlastní návrhy řešení, přínosy návrhů řešení 

Jednání budou vedena i s jednotlivými pivovary o dodávání piva, ovšem s ohledem 

na nejistotu vyjednávání a následné ceny za litr piva, bude ustanovena základní cena za 

pivo na základě ceníku velkoobchodu Baráček. 

Podnik ovšem potřebuje i další dodavatele, kteří zajistí potřebné provozní věci nutné 

k vykonávání činnosti. V tabulce č. 16 jsou shrnuti další důležití dodavatelé pro podnik. 

Tab. 16 Ostatní dodavatelé 

Služba Cena (za měsíc) v Kč Dodavatel 
Internet 350 Netbox 
Elektřina 2000 Fonergy 

Plyn 1500 Fonergy 
EET 339 Pokladnievidence.cz 

Mobilní tarif 499 T-Mobile 
OSA 515 OSA 

Celkem 5202 - 

 

Pro poskytování internetu byla vybrána společnost Netbox za cenu 350 Kč/měsíc. Inter-

net je potřebný ze dvou důvodů. Prvním důvodem je poskytnutí zdarma Wifi připojení 

pro zákazníky a druhým důvodem je nutnost internetového připojení kvůli EET (net-

box.cz, 2019). 

V tabulce 14 jsou vypsány zálohové platby za elektřinu a plyn (v restauraci bude 

plynové topení) od dodavatele Fonergy s.r.o. Samotná výše záloh vychází ze zkušeností 

stanovení záloh z podobně veliké jednotky (fonergy.cz, 2019). 

EET službu si podnik se pronajme od společnosti pokladnievidence.cz za 169 Kč na 

měsíc. Podniku bude stačit jedno zařízení na provoz a druhé záložní v případě poruchy 

prvního (pokladnievidence.cz, 2019). 

Mobilní tarif se smluví od společnosti T-mobile za jejich katalogovou cenu 499 Kč 

za měsíc (tmobile.cz, 2019). 



Vlastní návrhy řešení, přínosy návrhů řešení 93 

Poslední položka je poplatek organizaci Ochranný svaz autorský (dále jen OSA). 

Tomu se bude platit poplatek za možnost pouštění hudby v provozovně ve výši 515 Kč 

za měsíc (osa.cz, 2019).  

3.4 Marketingový plán 

V této kapitole je vypracován marketingový plán pro společnost Druhý Dech. Marketin-

gová strategie koreluje s dlouhodobou strategií podniku a v začátcích bude zaměřena na 

přilákání nových zákazníků do podniku. K propagaci slouží diferenciovaný produkt 

(opravárna, workshopy) a strategie se zaměří na vytyčené segmenty. V horizontu tří let 

se marketingová kampaň postupně soustředí na brand marketing na podporu značky. Cíle 

do jednoho roku budou zaměřeny na přilákání zákazníků do hospody, aby byla v průměru 

vytížená alespoň ze 20 %, a na udržení získaných zákazníků. Meziroční cíl potom bude 

zvýšit návštěvnost v průměru o jednoho zákazníka během jednoho dne. Toto meziroční 

tempo je nízko nastavené s ohledem na vývoj tržeb v odvětví. Analýza odvětví je zpraco-

vána v podkapitole 2.2. 

Vybraný nástroj pro dosažení vytyčeného krátkodobého marketingového cíle byl 

zvolen marketingový mix, který je níže blíže popsán. 

3.4.1 Produkt 

Produktem Druhého Dechu bude poskytování tří hlavních služeb. První služba je pohos-

tinská činnost s nabídkou studené kuchyně a nápojového lístku, který obsahuje nealko-

holické i alkoholické nápoje. Součástí hospody bude i poskytnutí zábavy v podobě des-

kových her, stolního fotbalu nebo šipek. 

Druhou hlavní službou bude nabídka opravárenského servisu pro zákazníky. Servis 

se uskuteční skrze nasmlouvané opraváře, kterým bude poskytnut prostor kuchyně jako 

zázemí. Každý nasmlouvaný opravář bude mít rozdílnou specializaci a v hospodě bude 

přítomen pouze v předem určeném dnu v týdnu. Toto je udělané z důvodu nabídnutí co 

nejširšího spektra druhů oprav. Hospodské zařízení může tedy nabídnout širší spektrum 

druhů oprav, mezi které spadá oprava mobilu, tabletu, kola, drobných domácích 
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elektrospotřebičů, notebooku (i vyčištění), stolní počítačů, hraček, oblečení, bot nebo hu-

debních nástrojů. Záměrem je začít spolupracovat se společností Opravárna, která sdru-

žuje a tvoří síť opravářů po celé České republice. 

Dále budou podnikem nabízené další doplňkové aktivity. 

1. Workshopy – jedná se o kurzy pro lidi, které budou spuštěny od začátku fungování 

podniku. Budou existovat dva druhy workshopů. Každý zákazník si pro přihlášení 

na workshop vytvoří registraci na webových stránkách společností. Zde se mu na 

profilu bude ukládat co všechno už absolvoval a naučil se. Na všech workshopech 

bude vždy individuální přístup k účastníkům. Cílem workshopů je vzdělávat lidi a 

zároveň snižovat zbytečný a nadměrný konzum. 

1.1. Tematický workshop – tento workshop se bude konat ve spolupráci s opravá-

řem na konkrétní téma, které bude vždy dopředu uveřejněno. Pro účastníka by 

hospoda sehnala veškeré potřebné nástroje na workshop včetně věcí, které se 

budou opravovat. Opravené věci by si ponechala hospoda a následně prodala 

na aukci, která bude popsána níže. 

1.2. Workshop Na Míru – tento typ workshopu bude uspořádán na opravu věcí, 

které vlastní účastník kurzu. Workshop se bude týkat vybraného okruhu (např. 

cyklistická kola, kuchyňské nástroje), aby byla zajištěna vždy perfektní odbor-

nost opraváře. Tohle bude samozřejmě dále specifikováno po nasmlouvání 

konkrétních opravářů. 

2. Aukce – jak již bylo naznačeno v předchozí podkapitole, hospoda bude z Tematic-

kého workshopu shromažďovat veškeré opravené věci a následně je bude na svých 

webových stránkách dražit v aukci. Částka bude následně připsána na účet účastníka 

workshopu, který danou věc opravoval. Tomu bude přičten kredit na jeho účet, který 

si bude moct vybrat v hospodě. 

3.  „Zábavný koutek“ – v průběhu fungování hospody by byl budován zábavný koutek 

(dokončen max do dvou let od otevření podniku). Ten by obsahoval deskové hry, 

šachy, stolní fotbal a šipky. V případě zájmu by byly pořádány turnaje. 
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4. Workshopy na další aktivity – po zavedení a ustálení podniku na trhu by hospoda 

směrovala na rozšíření svých workshopů na další činnosti, jako například vyšívání, 

pletení nebo batikování. 

5. Přednášky – V prostorách hospodského zařízení budou probíhat i odborné před-

nášky na opravování věcí, konzumu a odpadu. Ze začátku budou přednášky probíhat 

pod vedením majitele podniku Dominika Guštary. Hospoda plánuje do budoucna s 

rozšířením témat i hostitelů přednášek. Výjimkou v budoucnu nebudou ani politická 

témata, ovšem hospoda zůstane apolitická. 

V tab. 17 je ceník za jednotlivé aktivity. Je nutno dodat, že ceny se vztahují na jednu 

osobu. Cenou za workshop se zabýval marketingový průzkum. Nejčetnějšími odpověďmi 

k této otázce byly cenové rozsahy 800-1000 Kč, 1000-1300 Kč a 1500-2000 Kč. Podnik 

bude prodávat všechny druhy workshopů za jednotnou cenu 1500 Kč. Z této částky bude 

za každého účastníka předána suma 500 Kč opraváři, který bude vést kurz a je prediko-

váno, že v průměru za zbylých 500 Kč budou sehnány potřebné věci ke kurzu (poškozené 

věci určené k opravě). 

Aukce nebudou mít žádné náklady, ani generovat přímý zisk, jelikož budou probíhat 

na webových stránkách hospody a peníze získané prodejem věcí se připíší kupujícímu na 

účet k následné útratě v hospodě. 

Turnaj ve stolním fotbale bude organizovaný majitelem hospodského zařízení. Star-

tovné bude 50 Kč na osobu. Obdobně bude probíhat i turnaj v šipkách. Je plánováno, že 

turnaj ve stolním fotbale se bude konat každý druhý čtvrteční večer a turnaj v šipkách 

potom zase každý druhý úterní večer. Maximální počet účastníků na jeden turnaj ve stol-

ním fotbale bude 16 lidí a u turnaje v šipkách 12 účastníků. 

Přednášky a diskuze budou zdarma a přednášejícím nebude vyplácena žádná odměna. 

Podnik si od této aktivity slibuje větší zaplnění hospody a zvýšení tržeb po dobu před-

nášky, a především po ukončení přednášky. 
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Tab. 17 Ceník jednotlivých aktivit za jednu osobu v Kč 

  Náklad Cena Zisk 
Workshop 1000 1500 500 

Aukce 0 0 0 
Turnaj ve fotbálku 0 50 50 
Turnaj v šipkách 0 50 50 

Přednášky 0 0 0 

 

3.4.2 Cena 

Vytvoření správné cenové politiky je ve většině případů velice komplikovaná činnost, 

jelikož je složité odhadnout správnou cenu pro jednotlivé produkty. Pro podnik Druhý 

Dech bude cenová politika bezpochyby důležitá, nebude však stěžejní. Podnik se nebude 

snažit nalákat lidi na zavádějící ceny nebo naopak vystupovat jako luxusní podnik. Důvod 

proč cenová politika nebude nastavena stylem být, co nejlevnější je ze dvou důvodů. 

V pohostinství bude tento začínající podnik řadit mezi menší podniky, který nebude mít 

dostatečné prostředky hrát cenovou válku se zaběhnutými většími podniky, kterých je 

v okolí vybrané lokace nespočet. Druhým důvodem je, že to není potřeba vzhledem k vy-

braným segmentům. Popsané segmenty v kapitole 3.3.3, jsou složeny převážně z mla-

dých a pracujících lidí, kteří jsou ochotni (jak ukázal marketingový průzkum), nechat 

v hospodě nemalé množství peněz za jednu návštěvu. 

Společnost nemůže nastavovat ceny jakkoliv vysoko, ale musí se brát ohled na vy-

jednávací sílu zákazníka, která je zde opravdu veliká. Zákazník má na výběr nespočet 

možností mezi podniky, které se řadí mezi nepřímou konkurenci. Pokud by tedy cena 

byla příliš přemrštěná, tak může zvolit jiný konkurenční podnik. 

Z těchto důvodů nebude zahrnuta agresivní cenová politika do strategie firmy a cena 

produktů a služeb je stanovena tak, že obchodní přirážka zajistí dostatečnou marži, a zá-

roveň podnik nebude pod ani nad cenami konkurence. 

V tab. 18 lze nalézt cenové rozpětí pro jednotlivé nabízené produkty a služby. U 

položky pivo je počítáno s nabídkou minimálně dvou různých značek piv různých stupňů. 
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Víno bude na výběr bíle a červené. U tvrdého alkoholu bude největší výběr rumů a whis-

key, v nabídce ovšem nebude chybět i vodka a bylinné likéry. Jelikož z průzkumu vyply-

nulo, že káva i čaj jsou pro zákazníky důležité položky, bude nakoupen kvalitní kávovar 

pro dělání čerstvé kávy, u čaje zde bude výběr ovocného, zeleného a černého čaje. Džus, 

soft drinks, mošt, voda a domácí limonáda dotváří nabídku nealkoholických nápojů. U 

slaných pochutin je trochu vyšší cenové rozpětí, jelikož zde patří tyčinky, brambůrky, 

arašídy, pistácie, mandle a kešu. U studené kuchyně je také vyšší variace, jelikož se zde 

bude připravovat utopenec, nakládaný hermelín a speciálně pro vegany i nejrůznější po-

mazánky. Cena za zprostředkování opravy se bude odvíjet od výše opravy, ale minimálně 

dosáhne částky 50 Kč a maximálně bude činit 100 Kč. 

Tab. 18 Cenové rozpětí pro jednotlivé produkty a služby nabízené v podniku 

  Cenové rozpětí v Kč 
Pivo (0,5l) 35-40 

Víno (0,1dcl) 25-35 
Tvrdý alkohol (0,04cl) 45-120 

Káva 40-65 
Čaj 35-55 

Džus (0,33l) 35-40 
Soft Drinks (0,33l) 35-40 

Mošt (0,33l) 40-50 
(Ne)perlivá voda (0,33l) 25-30 
Domácí limonáda (0,5l) 50-60 

Slané Pochutiny 35-65 
Studená Kuchyně 60-120 

Zprostředkování opravy 50-100 

 

3.4.3 Místo 

Lokalita je zvolena, jak již bylo naznačeno v kapitole 4.2. je místo vybráno strategicky 

z několika důvodů. Jedním z nich je, že ulice Jeřábkova, kde se bude hospoda nacházet 

patří k hlavní brněnské tepně pro noční život. Ulice se též nachází v blízkosti Lužánec-

kého parku a je zde možnost parkování. V neposlední řadě hraje velkou roli i cena za metr 
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čtvereční, která je zde na úrovni 145 Kč/m2 oproti centru, kde se cena může vyšplhat až 

na 600 Kč/m2. 

3.4.4 Propagace 

Na propagaci hospody nebudou využity žádné letáky nebo billboardy, jelikož je to ná-

kladné a velice těžce se měří efektivnost tohoto druhu. Propagace bude hlavně soustře-

děna na sociální sítě a webové stránky, jelikož oba zvolené segmenty se vyskytují pře-

vážně v online prostředí. Jak pro sociální sítě, tak pro webové stránky budou vytvořeny 

PPC reklamní kampaně, které se zaměří na definované zákaznické segmenty. Na sociál-

ních sítích se bude také mířit na členy nejrůznějších kutilských skupin, kteří samozřejmě 

splňují segmentační kritéria. 

Tab. 19 Náklady na marketing 

  Cena v Kč 
Facebook 0 
Instagram 0 

Webové stránky 15000 
Práce PPC specialisty 0 

Rozpočet kampaně na měsíc 8000 
Spolupráce s Opravárnou 0 

 

Prvotní náklad na výrobu stránek je vyšší, jelikož je pro podnik důležité, aby byly funkční 

a designově perfektně zvládnuté. Tvorbu stránek bude mít na starosti Lukáš Vožda, který 

je zároveň specialista na PPC kampaně a SEO optimalizaci. Pro samotné kampaně je vy-

hrazeno 8000 Kč na měsíc. Toto je startovací částka, která bude první měsíc rovnoměrně 

rozložena mezi 4 kampaně (pro každý segment samostatná kampaň pro obě oblasti). Po 

prvním měsíci bude monitorována odezva kampaní a rozpočet může být alokován už ji-

nak než rovnoměrně. Účty na sociálních sítích jsou k vytvoření zdarma a zařazení do sítě 

společnosti Opravárna je taktéž zadarmo. 
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Není uvažováno o další marketingové kampani, jelikož se podnik bude řídit vý-

sledky marketingového průzkumu, kde právě tyto tři oblasti vyšly jako signifikantní pro 

zákazníky. 

3.5 Organizační plán 

Tato kapitola bude pojednávat o vedení společnosti, zaměstnanecké hierarchii, rozmís-

tění, provozní době podniku a outsourcingu potřebných služeb. 

Vedení společnosti bude na bedrech zakladatele Ing. Dominika Guštary. Jak již bylo 

uvedeno v kapitole 4.4. Pan Guštara nemá mnoho zkušeností s vedením hospody, proto 

podstoupí kurzy na management a vedení lidí. Co se týče druhé podnikatelské činnosti, 

tak zde už pan Guštara má bohatější zkušenosti, jelikož se účastnil několika workshopů 

na opravu věcí a sám se ve svém volném čase baví opravováním věcí. Ovšem majitelova 

hlavní náplň práce bude starání se o hospodu a samotná oprava věcí bude přenechána na 

nasmlouvaných opravářích. Z tohoto důvodu bude pro Dominika stěžejní absolvovat 

kurzy na management a vedení lidí. 

Pro ekonomické aspekty podniku bude mít po ruce konzultanta Filipa Vykydala, 

který mu bude bez nároku na finanční odměnu poskytovat rady v této oblasti, a zároveň 

vést účetnictví. Marketing bude mít na starosti Lukáš Vožda a Leona Mirošová. 

V tab. 20 je spočítaný potřebný časový fond pro chod hospodského zařízení a záro-

veň vykalkulovaný dostupný časový fond pro 4 zaměstnance za jeden měsíc. U časového 

fondu zaměstnanců je počítáno, že chod hospody vyžaduje dva zaměstnance současně. 

Z tohoto vychází, že na vedlejší procesy, jako je dohled nad marketingovou kampaní, 

organizace turnajů nebo zajištění zásobování, bude vyčleněno celkově 50 hodin měsíčně. 
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Tab. 20 Potřebný časový fond a dostupný časový fond zaměstnanců 

Den Otevírací doba v hodi-
nách 

Pondělí 8 
Úterý 10 
Středa 10 
Čtvrtek 10 
Pátek 10 

Sobota 10 
Neděle 6 

Průměrný počet hodin za 
den 9 

Počet hodin za měsíc 270 
Časový fond zaměstnanců 

za 1 měsíc 320 

 

Pro provoz hospody bude potřeba tedy najmout čtyři zaměstnance, a to konkrétně dva 

provozní a dva číšníky. Jeden z provozních bude majitel hospody a zbylý tři zaměstnanci 

budou následně majitelem vybráni. Důležitý předpoklad bude alespoň elementární zna-

lost angličtiny pro budoucí zaměstnance, aby hospoda mohla obsloužit i zahraniční zá-

kazníky. Dále zaměstnanci budou vybírání na základě zkušeností z pohostinství a sdílení 

poslání podniku. 

Plat pro nové zaměstnance bude ustanoven z průměrného platu v pohostinství, který 

byl taktéž zjištěn ze SLEPT analýzy a dosahuje téměř 18 000 Kč za měsíc. Níže je tab. 21, 

která ukazuje roční náklady pro zaměstnance. Provozní bude mít vyšší základní mzdu, 

kdy číšníkovi tento propad bude kompenzovaný dýškem. 

Tab. 21 Roční náklady na zaměstnance v Kč 

Položka Číšník Provozní 
Hrubá mzda 18,000 23,000 

Zdravotní pojištění (9 %) 1,620 2,070 
Sociální pojištění (25 %) 4,500 5,750 

Superhrubá mzda 24,120 30,820 
Roční Superhrubá mzda 289,440 369,840 

Roční náklad na zaměstnance 578,880 739,680 
Celkový roční náklad na 4 zaměstnance 1,318,560 
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Jak již bylo v podkapitole 4.2 zmíněno, opravna bude v hospodě zřízena místo kuchyně, 

kde bude udělaná dílna. Opraváři budou nasmlouvaní a nebudou zaměstnanci hospody. 

Hospoda bude fungovat pouze jako zprostředkovatel pro veškeré opravy a bude si účtovat 

procentuální výši z ceny opravy, ta ovšem nikdy nepřesáhne 100 Kč a zároveň nebude 

nižší než 50 Kč. 

Opraváři se budou střídat v dílně na základě dnů a podle počtu zakázek. Podnik jim 

bude vždy dostupný od 8 ráno a odcházet budou moci podle potřeby. V době otevření 

hospody se nebudou provádět hlučné opravy, které by zákazníky mohly rušit. 

Nové společnosti musí často outsourcovat, tedy k ušetření nákladů za zaměstnance 

si nechat službu poskytnout externí společností. V tomto konkrétním případě by tomu 

nebylo jinak, ovšem díky výpomoci, která je nabídnuta majiteli bude potřeba outsourco-

vat pouze daňové poradenství. Podle ceníku, který je uveden na stránkách euro.cz (2018) 

se počítá s ročními náklady na daňového poradce okolo 5000 Kč. 

3.6 Finanční plán 
V této kapitole bude popsán finanční plán podniku. Ten představuje stěžejní část podni-

katelského plánu, jelikož převádí myšlenku v čísla a kontroluje její rentabilitu. Postupně 

budou rozebrány očekávané náklady, tržby a na jejich základě budou vytvořeny finanční 

výkazy. Veškeré predikce budou rozplánovány na první tři roky fungování podniku. 

3.6.1 Výdaje 

Prvotní celkové výdaje bývají podstatně vyšší než následující klasické provozní výdaje, 

jelikož otevření podniku ve většině případů předchází investice. Z tohoto důvodu by pod-

nikatel měl mít připravený prvotní kapitál. Ani hospodské zařízení Druhý Dech tomu 

nebude výjimkou. 

Vlastní zdroje budou celkově tvořit 300 000 Kč, z čehož 200 000 Kč bude ze sta-

vebního spoření a zbylých 100 000 Kč je uspořeno majitelem ze současného zaměstnání. 

Další vlastní zdroje budou ve výši 700 000 Kč a budou získány z crowdfundingové kam-

paně. 
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V tab. 22 jsou popsány prvotní výdaje pro podnik. Na základě konzultace s budoucím 

právním zástupcem společnosti je odhadnuta cena na založení s.r.o. na 7000 Kč. Provize 

realitní kanceláři za sjednání dohody k prostoru k podnikání bude ve výši jednoho měsíč-

ního nájmu. 

Tab. 22 Prvotní jednorázové výdaje 

Položka Částka v Kč 
Založení s.r.o.                    7,000  
Provize RK                 39,000  
Barový pult s pípou                 18,000  
Vybavení hospody               120,000  
Nádobí do hospody                 20,000  
Vybavení opravárny                100,000  
Počítač                 12,000  
Počáteční zásoby               120,000  
Mobilní telefon                 10,000  
Šipky                 20,000  
Stolní fotbal                 18,000  

Marketingové počáteční náklady                 55,000  
Prostředky k úklidu                    2,000  
Pokladní software Harsys                 10,000  

Výdaje na Crowdfundingovou kampaň               100,000  
Kávovar                 10,000  
Celkem               661,000  

 

Pronajatý prostor nebude mít žádné vybavení. Vzhledem k povaze začínajícího pod-

niku se všechno vybavení bude shánět použité a odkupovat z bazaru, v samotném pod-

niku potom bude probíhat restaurovaní nábytku do jednotného stylu. Výdaje jsou po ma-

pování cen na bazarech odhadnuty na 258 000 Kč. V této ceně jsou zahrnuty veškeré 

výdaje na provozní vybavení hospody. Do položky vybavení hospody patří stole, židle, 

osvětlení, spotřebiče, dřez. Sociální zařízení už je vyhotovené v pronajaté hospodě. Ba-

rový pult bude zakoupeny společně s pípou a výčepem také z bazaru. Největší podíl u 

položky vybavení opravárny tvoří nástroje, které budou použity ke spravování věcí a 

velké stoly, na kterých budou probíhat opravy. Prvotní marketingové výdaje se skládají 
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z vytvoření webových stránek a rozjetí marketingové kampaně od 1.1.2019 do otevření 

podniku 31.12.2019.  

Společnost taky počítá s prvotní zásobou zboží do podniku. Ta bude ve výší 120 000 

Kč a bude obsahovat všechny produkty, které jsou popsány v tab. 18. Další důležitá po-

ložka je výdaj na crowdfundingovou kampaň. Crowdfundingová kampaň funguje na prin-

cipu sbírání příspěvků od lidí, kterým se líbí vznikající koncept. Na odměnu lidem, který 

přispějí na podnik peněžní částkou, je vyhrazeno 100 000 Kč. 

V tab. 23 lze vidět stále provozní výdaje. Nejsou zde zmíněny variabilní náklady, 

jelikož ty se budou odvíjet od různých variant příjmů. Nájem restauračních prostor vyjde 

majitele na 39 000 Kč za měsíc. Mzda pro 4 stále zaměstnance byla vykalkulována na 

109 880 Kč. Náklady na marketingovou kampaň jsou blíže rozvedeny v kapitole 4.4.4 a 

provozní výdaje marketingu vychází celkově na 8 000 Kč měsíčně. Odhad záloh na 

elektřinu a plyn vychází ze zkušeností majitele s placením záloh na podobných prostorech 

v minulosti. Internet bude nasmlouvaný od dodavatele Netbox.cz, jak bylo popsáno v ka-

pitole Provozní plán. Paušál na mobil vyjde majitele na necelých 500 Kč. 

Tab. 23 Provozní výdaje 

Položka Částka za měsíc (Kč) Částka za rok (Kč) 
Mzda zaměstnancům 109,880 1,318,560 

Marketingová kampaň 8,000 96,000 
Nájem budovy 39,000 468,000 

Internet 350 4,200 
EET 169 2,028 

Elektřina 2,000 24,000 
Plyn 1,500 18,000 
OSA 515 6,180 

T-mobile 499 5,988 
Pojištění 830 9,960 

Platební terminál 150 1,800 
Daňové poradenství - 5,000 

Celkem 162,893 1,959,716 
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Poplatek OSA v sobě zahrnuje poplatky Ochranářskému svazu autorů i Integramu, aby 

mohla být hudba p ouštěna z více reproduktorů. Poslední položky jsou platební terminál 

ke placení kartou a daňové poradenství. 

V tab. 24 je vypočítána průměrná celková marže. Ta je spočítána jako průměr marží 

všech výrobků v nabídce hospody. Je zvoleno cenové rozpětí, jelikož hospoda bude na-

bízet různou kvalitu a druhy jednotlivých položek sortimentu. Průměrná celková marže 

bude využita při kalkulaci variabilních nákladů společnosti k jednotlivým variantám tr-

žeb. 

Tab. 24 Celková průměrná marže 

Nákupní cenové 
rozpětí v Kč

Prodejní cenové 
rozpětí v Kč bez DPH

Cenový rozpětí 
v Kč s DPH

Průměrná 
marže v %

Pivo (0,5l)  11-13 28-32 35-40 60
Víno (0,1dcl)  5-8 20-28 25-35 75

Tvrdý alkohol (0,04cl)  5-20 45-120 45-120 90
Káva 4 34-55 40-65 90
Čaj  4-6 30-47 35-55 88

Džus (0,33l)  5-7 30-34 35-40 81
Soft Drinks (0,33l)  4-7 30-34 35-40 83

Mošt (0,33l) 8 34-43 40-50 79
(Ne)perlivá voda (0,33l) 5 21-26 25-30 78
Domácí limonáda (0,5l) 8 43-51 50-60 83

Slané Pochutiny  8-15 30-55 35-65 71
Studená Kuchyně 15-30 51-102 60-120 71

Průměrná celková marže 79  

3.6.2 Příjmy 

Obrat společnosti bude pocházet převážně ze tří hlavních činností, a to provoz hospody, 

opravárna a dělání workshopů. U workshopů nelze první rok počítat s příjmy, jelikož tato 

položka bude figurovat jako odměna pro přispěvatele crowdfundingové kampaně. Zbylé 

dvě položky jsou při odhadu tržeb spojeny do jedné kalkulace, kdy poplatek za opravu je 

součástí položky průměrná útrata zákazníka v hospodě, která je použita jako jeden z pa-

rametrů k predikci tržeb.  
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Metodologie výpočtu 

Pro výpočet příjmů bylo potřeba nejdříve odhadnout průměrný počet zákazníků za jeden 

den a tím odhadnout vytížení kapacity. To sloužilo i jako kontrola, zda první odhad není 

špatný, pokud by vytížení kapacity už v prvních měsících dosahoval přes například 80 %. 

Odhad počtu zákazníků probíhal v hospodě, kterou vlastní známý pana Guštary a 

tyto data mi byly poskytnuta. Hospoda sídlí v ulici tř. Kpt. Jaroše (sousedící ulice). Sběr 

dat probíhal pozorováním obsluhou podniku. Prostorově i typologicky se jedná o po-

dobný podnik, a tedy zjištěné údaje lze použít i pro účely Druhého Dechu. Bylo odhad-

nuto, že v průměru za jednu hodinu hospodu (kde probíhal sběr dat) navštíví 9 zákazníků.  

Odhad počtu osob je ale pouze první položka výpočtu. Druhá část vychází z odhadu 

útraty jednoho návštěvníka v hospodě. K tomuto účelu bude využit výsledek marketin-

gového průzkumu, který byl zpracován v kapitole 3.3. 

V tab. 25 jsou zpracovány údaje z marketingové otázky „Jaká je Vaše běžná útrata 

za jednu návštěvu v daném zařízení?“, kdy váha je pro jednotlivé odpovědi je určena 

relativním poměrem počtu odpovědí od respondentů. Poslední kategorie byla z výpočtu 

odejmuta jako extrémní hodnota, aby nedocházelo ke zkreslení výpočtu. Vážený průměr 

útraty na jednoho zákazníka vyšel na 280 Kč. Tento údaj byl použit při výpočtu optimis-

tické varianty tržeb. 

Tab. 25 Vážený průměr pro kalkulaci průměrné útraty zákazníkem 

Interval Průměr Váha 
0-200 100 24 
200-400 300 57 
400-600 500 12 
600-1000 800 3 
1000+ 1200 4 
Vážený průměr 279  

 

V tab. 26 je uveden výpočet pro průměrný počet zákazníků na jeden den při optimistické, 

realistické a pesimistické variantě. Počet zákazníků v realistické variantě odpovídá 
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výsledku pozorování v již zmíněném podniku. Z pohledu kapacity to znamená 20 % vy-

tížení. U pesimistického pohledu je kalkulováno s vytížením hospody na úroveň 15 % a 

u optimistické varianty je kalkulováno s vytížením na úroveň 25 %. 

Tab. 26 Výpočet počtu průměrného počtu zákazníků na jeden den 

Realistická 

Den 
Otevírací doba v hodi-
nách Počet zákazníků za hodinu Počet zákazníků za den 

Pondělí 8 9 72 
Úterý 10 9 90 
Středa 10 9 90 

Čtvrtek 10 9 90 
Pátek 10 9 90 
Sobota 10 9 90 
Neděle 6 9 54 

Průměrný počet zákazníků na den 82 
Pesimistická 

Den 
Otevírací doba v hodi-
nách Počet zákazníků za hodinu Počet zákazníků za den 

Pondělí 8 7 56 
Úterý 10 7 70 
Středa 10 7 70 
Čtvrtek 10 7 70 
Pátek 10 7 70 
Sobota 10 7 70 
Neděle 6 7 42 

Průměrný počet zákazníků na den 64 
Optimistická 

Den 
Otevírací doba v hodi-
nách Počet zákazníků za hodinu Počet zákazníků za den 

Pondělí 8 12 96 
Úterý 10 12 120 
Středa 10 12 120 
Čtvrtek 10 12 120 
Pátek 10 12 120 
Sobota 10 12 120 
Neděle 6 12 72 

Průměrný počet zákazníků na den 110 
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V tab. 27 je uveden výpočet tržeb za jeden měsíc a za jeden kalendářní rok. U opti-

mistické varianty je počítáno s útratou na jednoho zákazníka na základě výsledků marke-

tingového průzkumu. V realistické variantě je potom kalkulováno s průměrnou útratou 

ve výši 240 Kč na jednoho zákazníka a v pesimistické variantě je tato částka ještě snížena 

na 220 Kč na jednoho zákazníka. 

Tab. 27 Výpočet tržeb v Kč pro podnik Druhý Dech 

Leden
Průměrná útrata 
na zákazníka

Počet 
zákazníků

Počet dnů v 
měsíci Tržby

240 82 30 592,457.14           
Rok 7,109,485.71       

Leden
Průměrná útrata 
na zákazníka

Počet 
zákazníků

Počet dnů v 
měsíci Tržby

220 64 30 422,400.00           
Rok 5,068,800             

Leden
Průměrná útrata 
na zákazníka

Počet 
zákazníků

Počet dnů v 
měsíci Tržby

280 110 30 924,000.00           
Rok 11,088,000           

Optimistická

Pesimistická

Realistická

 

3.6.3 Finanční výkazy 

V této podkapitole budou představeny finanční výkazy pro variantu pesimistickou, aby 

se ověřila životaschopnost podniku za nastání nejméně příznivé predikce vývoje. Výkazy 

budou ovšem sestaveny pro všechny tři možné varianty. Varianta optimistická a realis-

tická bude dostupná v přílohách práce. 

Cashflow 

V tab. 28 je uvedena pesimistická varianta pro cash flow na rok 2020. V tab. 29 potom 

následuje cash flow na 3 roky dopředu s předpokladem, že je splněn dílčí cíl, a to mezi-

roční nárust v průměru o jednoho zákazníka na den. 
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Tab. 28 Cash flow – pesimistická varianta na rok 2020 

 

Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen 
Červe-

nec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Příjmy celkem 
    
1,422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

Vklad podnikatele 
       
300,000  

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

Crowdfundingová kampaň 
       
700,000  

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

Přijmy z prodeje 
       
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

   
422,400  

Výdaje celkem 
    
1,065,871  

   
404,871  

   
404,871  

   
404,871  

   
404,871  

   
404,871  

   
404,871  

   
404,871  

   
404,871  

   
404,871  

   
404,871  

   
409,871  

Prvotní výdaje před zaháje-
ním činnosti 

       
661,000  

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

               
-    

Fixní výdaje na provoz 
       
162,893  

   
162,893  

   
162,893  

   
162,893  

   
162,893  

   
162,893  

   
162,893  

   
162,893  

   
162,893  

   
162,893  

   
162,893  

   
167,893  

Variabilní výdaje 
       
235,978  

   
235,978  

   
235,978  

   
235,978  

   
235,978  

   
235,978  

   
235,978  

   
235,978  

   
235,978  

   
235,978  

   
235,978  

   
235,978  

Výdaje na dodávání zboží 
            
6,000  

        
6,000  

        
6,000  

        
6,000  

        
6,000  

        
6,000  

        
6,000  

        
6,000  

        
6,000  

        
6,000  

        
6,000  

        
6,000  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
       
356,529  

     
17,529  

     
17,529  

     
17,529  

     
17,529  

     
17,529  

     
17,529  

     
17,529  

     
17,529  

     
17,529  

     
17,529  

     
12,529  

Konečný zůstatek peněz 
       
356,529  

   
374,059  

   
391,588  

   
409,117  

   
426,647  

   
444,176  

   
461,705  

   
479,235  

   
496,764  

   
514,293  

   
531,823  

   
544,352  
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Tab. 29 Cash flow po dobu 3 let chodu podniku v Kč 

Položka 2020 2021 2022 

Výnosy celkem 
       
6,068,800  

       
5,148,000  

       
5,227,200  

Vklad podnikatele 
           
300,000                         -                           -    

Crowdfundingová kampaň 
           
700,000                         -                           -    

Příjmy z prodeje 
       
5,068,800  

        
5,148,000  

        
5,227,200  

Výdaje celkem 
       
5,524,448  

       
4,907,694  

       
4,951,939  

Prvotní výdaje před zaháje-
ním činnosti 

           
661,000  

                       
-    

                       
-    

Fixní výdaje na provoz 
       
1,959,716  

       
1,959,716  

       
1,959,716  

Variabilní výdaje 
       
2,831,732  

       
2,875,978  

       
2,920,223  

Výdaje na dodávání zboží 
             
72,000  

             
72,000  

             
72,000  

Rozdíl mezi výnosy a výdaji 
           
544,352  

           
240,306  

           
275,261  

Konečný zůstatek peněz 
           
544,352  

           
784,659  

       
1,059,919  

 

Rozvaha 

Jelikož podnik bude držet soubor movitých věcí (vybavení opravárny a hospody) přesa-

hující hodnotu 40 000 Kč, bude podnik tento dlouhodobý majetek odepisovat rovnoměr-

ným způsobem. Majetek bude zařazen do první účetní skupiny a bude odepisován po 

dobu 3 let. 

Tab. 30 Rovnoměrné odpisy dlouhodobého majetku společnosti v Kč 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 
2019 220,000 - - 
2020 176,000 44,000 44,000 
2021 88,000 88,000 132,000 
2022 - 88,000 220,000 
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Zjednodušená zahajovací rozvaha je uvedena v tab. 31. Příjem z crowdfundingové kam-

paně bude majiteli připsán na účet ještě před zahájením provozu podnikání. K datu ote-

vření podniku už majitel bude vlastnit dlouhodobý majetek společnosti a také bude mít 

nakoupené zásoby k začátku provozování podnikání. 

Tab. 31 Zahajovací rozvaha 

AKTIVA k 31.12.2019 

AKTIVA CELKEM 1,000,000 

Dlouhodobý majetek 220,000 

Dlouhodobý hmotný majetek   220,000 

Oběžný majetek 680,000 

Zásoby    120,000 

Krátkodobý finanční majetek   560,000 

PASIVA k 31.12.2019 

PASIVA CELKEM 1,000,000 

Vlastní kapitál 1,000,000 

Základní kapitál 1,000,000 
Cizí zdroje   
Krátkodobé závazky   

 

Rozvaha společnosti je v uvedena v tab. 32 a 33, kdy aktiva jsou vyjádřena v brutto i 

v netto verzi, kde probíhá korektura podle výše odpisů dlouhodobého majetku. Rozvaha 

je v práci uvedena pro pesimistickou variantu, pro optimistickou i realistickou variantu 

lze nalézt rozvahu v přílohách této práce. 
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Tab. 32 Aktiva společnosti pro pesimistickou variantu v Kč 

AKTIVA 
2020 

Brutto 2020 Netto 2021 Brutto 2021 Netto 2022 
Brutto 

2022 
Netto 

AKTIVA CELKEM 884,352 840,352 1,080,659 992,659 1,267,919 1,179,919 
Dlouhodobý majetek 220,000 176,000 176,000 88,000 88,000 0 
Dlouhodobý hmotný majetek   220,000 176,000 176,000 88,000 88,000 0 
Oběžný majetek 664,352 664,352 904,659 904,659 1,179,919 1,179,919 
Zásoby    120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
Krátkodobý finanční majetek   544,352 544,352 784,659 784,659 1,059,919 1,059,919 

 

V pasivech lze pozorovat, že podnik není financován cizími zdroji. Toto je způsobeno, že 

příjmy z crowdfundingové kampaně jsou účtovány do vlastního kapitálu. 

Tab. 33 Pasiva společnosti pro pesimistickou variantu v Kč 

PASIVA 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM 840,352 992,659 1,179,919 
Vlastní kapitál 840,352 992,659 1,179,919 
Základní kapitál 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
Výsledek hospodaření běžného 
roku -159,648 152,306 187,261 
Výsledek hospodaření minulých let 0 -159,648 -7,341 
Cizí zdroje 0 0 0 
Krátkodobé závazky 0 0 0 

 

Výkaz zisku a ztráty 

Jako poslední je uveden výkaz zisku a ztráty po období tří let pro pesimistickou variantu. 

Výkaz zisku a ztráty obsahuje veškeré predikované náklady a výnosy podniku. Výkaz pro 

optimistickou a realistickou variantu lze nalézt v přílohách práce. 
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Tab. 34 Výkaz zisku a ztráty pro pesimistickou variantu v Kč 

Výkaz zisku a ztráty 2020 2021 2022 

Tržby za prodej zboží 5,068,800 5,148,000 5,227,200 

Náklady vynaložené na prodané zboží 2,831,732 2,875,978 2,920,223 

Spotřeba materiálu a energie 42,000 42,000 42,000 

Výkonová spotřeba 2,873,732 2,917,978 2,962,223 

Osobní náklady 1,318,560 1,318,560 1,318,560 

Odpisy 44,000 88,000 88,000 

Jiné provozní náklady 992,156 671,156 671,156 

Provozní výsledek hospodaření (159,648) 152,306 187,261 

Ostatní finanční výnosy - - - 

Finanční výsledek hospodaření - - - 

Daň z příjmů za běžnou činnost - 28,938 35,580 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (159,648) 123,368 151,681 

Výsledek hospodaření před zdaněním (159,648) 152,306 187,261 

 

3.7 Analýza rizik 
Tato podkapitola bude identifikovat možná rizika, která můžou vzniknout při vstupu pod-

niku na trh. Následuje potom popsání scénářů pro snížení rizika nebo úplnou eliminaci 

rizika. V tab. 35 jsou identifikována nejpalčivější rizika, která mohou nastat. Níže budou 

blíže popsána a zároveň k nim bude navrhnuto opatření. 
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Tab. 35 Identifikace rizik 

Riziko Pravděpodobnost 
rizika 

Hodnota ri-
zika 

Výsledná hod-
nota 

Kategorie ri-
zika 

Nevybrání dostatečného kapitálu z 
crowdfundingové kampaně 0.7 10 7 Kritické 

Špatně vybraný segment 0.4 4 1.6 Běžné 
Výsledky marketingového průzkumu 

nebudou odrážet realitu 0.45 9 4.05 Závažné 

Nenaleznutí kvalifikované pracovní 
síly 0.8 7 5.6 Závažné 

Problém s dodavateli 0.2 6 1.2 Běžné 
Pokles konzumace piva v hospodě 0.6 8 4.8 Závažné 

 

1. Nevybrání dostatečného kapitálu z crowdfundingové kampaně 

Jedná se o kritické riziko, které by mělo enormní dopad na celý projekt. Crowdfun-

dingová kampaň totiž pro podnik znamená nejen získání levného cizího kapitálu, ale 

i přesnější průzkum poptávky po daném podniku než samotný marketingový prů-

zkum. Je to z důvodu, že člověk nejen projeví zájem o podnik, ale dokonce je ocho-

ten přispět peněžní částkou, aby takový podnik vzniknul. Pravděpodobnost je zde 

vysoká, jelikož majitel podniku nemá žádné předchozí zkušenosti s crowdfundingo-

vou kampaní. Dopadem tedy bude nedostatečný kapitál pro rozjetí podnikání a nut-

nost přehodnocení celého marketingového plánu. 

Opatření 

Opatřením tohoto rizika je uskutečnění alternativních zdrojů financování, které jsou 

blíže popsány v kapitole 3.4. Jedná se především o dojednání smlouvy s pivovarem 

o dodávání konkrétní značky piva. Jednalo by se o jeden z větších pivovarů, jako je 

například Staropramen nebo Plzeňský prazdroj. Zbytek potřebné částky by byl do-

financován spotřebním úvěrem. 

2. Špatné vybraný segment 
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Po uvedení podniku do provozu bude pozorováním zjišťováno, mezi jakou věkovou 

skupinou panuje o podnik největší zájem. Lehce se může stát, že dané segmenty byly 

špatně identifikovány a marketingové kampaně jsou špatně zaměřeny. 

Opatření 

Přepracování marketingové kampaně na nové zjištěné segmenty. Přizpůsobení mar-

ketingové komunikace a upravení produktové nabídky. 

3. Výsledky marketingového průzkumu nebudou odrážet realitu 

Toto riziko už je z části obsaženo v prvním zmíněném riziku. Pokud by výsledky 

marketingového průzkumu neodrážely realitu, tak by to pro podnik znamenalo nižší 

poptávku po jeho službách, a tedy celkový pokles tržeb. 

Opatření 

Vypracovat pesimistickou variantu finančního plánu a zjistit životaschopnost pod-

niku při nižší návštěvnosti a menší útratě jednoho zákazníka. 

4. Nenaleznutí kvalifikované pracovní síly 

S vývojem trhu práce v Jihomoravském kraji, který byl zpracován v kapitole 3.1 

(SLEPT analýza) a 3.2 (Porterova analýza), je vysoce pravděpodobné, že podnik 

bude mít problém naleznout dostatečně kvalifikovanou pracovní sílu. 

Opatření 

Soustředit se u zaměstnanců na jejich development a zajistit jim adekvátní školení 

na jejich rozvoj. Každý měsíc si vyhradit jednu hodinu na vyslechnutí problémů a 

zpětné vazby od zaměstnanců. Komunikovat správně vizi podniku svým zaměstnan-

cům. 

5. Problém s dodavateli 

Toto je spíše směřováno do budoucnosti, jakmile se ustanoví smlouva s pivovarem 

nebo jiným dodavatelem od velkoobchodu, kde může docházet k neplnění podmí-

nek, opoždění dodávek, které můžou mít dopad na chod podniku. 
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Opatření 

Konkurence mezi dodavateli je obrovská a tím i variabilita, která se tím dostává 

majitelovi k jejich výběru. V případě naplnění tohoto rizika se majitel jednoduše 

přesune k novému dodavateli nebo zpátky k nákupu přes velkoobchod. 

6. Pokles konzumace piva v hospodách 

V české republice je stoupající trend konzumace lahvového piva doma a pokles kon-

zumace piva v hospodách. 

Opatření 

Nasmlouvání lokálních značek piv a zavedení speciálů do denní nabídky. Jedná se o 

piva, které se zákazníkovi těžko hledají v nabídce supermarketů. 

V tab. 36 jsou nové výsledné hodnoty po zavedení výše popsaných opatření. Lze vidět, 

že u všech kategorií nastal pokles o jeden stupeň, kde to bylo možné. Jediné závažné 

riziko pořád představuje neúspěch crowdfundingové kampaně. 

Tab. 36 Nové hodnoty a kategorie rizik po zavedení opatření 

Riziko Pravděpodobnost 
rizika 

Nová hodnota 
rizika 

Výsledná hod-
nota 

Nová kategorie 
rizika 

Nevybrání dostatečného kapitálu z crowd-
fundingové kampaně 0.7 6 4.2 Závažné 

Špatně vybraný segment 0.4 2 0.8 Běžné 

Výsledky marketingového průzkumu ne-
budou odrážet realitu 0.45 4 1.8 Běžné 

Nenaleznutí kvalifikované pracovní síly 0.8 3 2.4 Běžné 

Problém s dodavateli 0.2 2 0.4 Běžné 

Pokles konzumace piva v hospodě 0.6 4 2.4 Běžné 

 

3.8 Časový harmonogram 
Na obr. 45 je sestaven časový harmonogram realizace projektu založení hospodského za-

řízení Druhý Dech, který začíná vytvořením projektového plánu 1.1.2019 a končí 



116 Vlastní návrhy řešení, přínosy návrhů řešení 

slavnostním otevřením restaurace 31.12.2019. Harmonogram realizace byl proveden za 

pomocí Ganttova diagramu. V tab. 37 jsou rozepsány jednotlivé úkoly. 

Tab. 37 Seznam jednotlivých činností při realizaci plánu 

Název úkolu Začátek Konec Počet dnů 
Vytvoření podnikatelského plánu 1/1/2019 5/15/2019 134 
Založení s.r.o. 6/1/2019 7/1/2019 30 
Vytvoření Facebookového účtu 6/1/2019 6/1/2019 1 
Vytvoření Instagramového účtu 6/1/2019 6/1/2019 1 
Vytvoření webových stránek 6/1/2019 7/1/2019 30 
Crowdfundingová kampaň 7/1/2019 10/31/2019 122 
Nastavení marketingové kampaně 7/1/2019 8/1/2019 31 
Rozjetí marketingové kampaně 8/1/2019 1/1/2020 153 
Dohodnutí o pronájmu 8/1/2019 8/15/2019 14 
Nakoupení vybavení 9/1/2019 11/1/2019 61 
Výběr dodavatelů 9/1/2019 10/1/2019 30 
Výběr zaměstnanců a opravářů 11/1/2019 12/1/2019 30 
Stěhování do pronájmu a vybavení prostor 12/1/2019 12/20/2019 19 
Nákup zásob 12/12/2019 12/30/2019 18 
Úklid prostor 12/28/2019 12/30/2019 2 
Uvedení hospody do provozu 12/31/2019 12/31/2019 1 
Pokračování v marketingové kampani 1/2/2020 12/31/2020 364 
Zahájení workshopů 1/4/2020 12/31/2020 362 
První aukce pořádána na webových stránkách 3/1/2020 4/1/2020 31 
První turnaj ve stolním fotbálku 3/31/2020 3/31/2020 1 
První turnaj v šipkách 4/1/2020 4/1/2020 1 
Doba, než podnik bude mít kladný hospodářský 
výsledek běžného roku 12/31/2019 12/31/2021 731 

Doba, než podnik bude mít kladný hospodářský 
výsledek (i za minulá období) 12/31/2019 2/1/2022 763 
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Obr. 45 Ganttův diagram 
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4 Závěr 

Hlavním cíl práce této diplomové práce, kterým bylo vypracování ekonomicky realizo-

vatelného podnikatelského plánu pro založení restauračního zařízení s opravářským ser-

visem, byl splněn. Hospoda Druhý Dech bude umístěna v Brně, a to konkrétně v ulici 

Jeřábkova. 

Analýza makroprostředí byla provedena pomocí SLEPT analýzy a vyplynulo z ní, 

že v Jihomoravském kraji roste počet obyvatel a průměrný věk je téměř 43 let. Toto je 

doprovázeno růstem počtu cizinců. Za poslední dekádu se taky zvýšil poměr zaměstna-

ných vysokoškoláku v Jihomoravském kraji. Na druhou stranu je klesající tendence počtu 

přijatých vysokoškolských studentů. Z ekonomického hlediska roste obyvatelům dispo-

nibilní důchod a průměrný čistý příjem. V pohostinství se průměrná hrubá mzda ustálila 

v roce 2017 na necelých 18 000 Kč. Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji má klesající 

tendenci, což se projevilo nižším počtu uchazečů na jedno volné místo. V oboru pohos-

tinství byly taky v posledních letech přijaty zákon o zákazu kouření v hospodách a zákon 

o evidenci tržeb, které mají dopad celé odvětví. 

Analýza odvětví byla provedena pomocí Porterova modelu pěti hybných sil. Jako 

první bylo zjištěno, že 40 % podniků klesají tržby a pouze 10 % rostou. Další problém 

v odvětví je problém sehnat nové a kvalifikované zaměstnance. V Brně byla identifiko-

vána početná nepřímá konkurence, k čemuž byla využita spádová oblast. Přímá konku-

rence byla nalezena pouze v jediném podniku v Brně. 

Poptávku po hospodském zařízení zkoumal marketingový průzkum. Z něho byl zjiš-

těn kladný zájem o hospodské zařízení s opravárnou a zákazníkovi preference, které byly 

zakomponovány do dílčích částí podnikatelského plánu. Poptávka byl taktéž zjištěna po 

nabízených doplňkových službách jako jsou workshopy. 

Návrhová část práce se zabývala popsáním fungování podniku jako celku. Prvně 

byla vybrána právní forma s.r.o., která se jeví autorovi jako nejvýhodnější ze strategic-

kého hlediska a nejlépe vyhovuje představené vizi podniku. Samotná hospoda bude po-

skytovat služby v oblasti hostinské činnosti a opravárenského servisu. Dále zde budou 
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poskytovány workshopy na naučení manuální zručnosti. Společnost taktéž představí ně-

kolik originálních marketingových nápadů jako je například aukce opravených předmětů. 

Provozní plán popisuje umístění provozovny a její následnou kapacitu. Ta bude cel-

kově 45 lidí. Dále je zde popsána otevírací doba a jsou zjednodušeně popsány hlavní a 

vedlejší procesy v hospodě. Nakonec kapitoly jsou vybráni hlavní dodavatelé. V marke-

tingovým plánu je uvedena marketingová strategie. Pro dosáhnutí strategie je využit mar-

ketingový nástroj „4P“. V organizačním plánu bylo zjištěno, že hospodské zařízení bude 

potřebovat pro svoje fungování čtyři zaměstnance. Jedním ze zaměstnanců bude majitel 

společnosti. 

Důležité pro naplnění hlavního cíle diplomové práce bylo sestavení realistického 

finančního plánu pro podnik. Pro samotné financování podniku je využito vlastního ka-

pitálu a crowdfundingové kampaně, což dohromady dá 1 mil. Kč kapitálu. Zde byly se-

staveny tři varianty – realistická, pesimistická a optimistická. V práci se zaměřilo přede-

vším na testování varianty pesimistické, aby se otestovalo, zda podnik bude výnosný i za 

těch nejhorších predikovaných podmínek. Bylo zjištěno na sestavených finančních výka-

zech, že podnik i za nejméně příznivé predikce dokáže generovat zisk. Prvotní výdaje 

budou dosahovat výše 661 tisíc Kč, provozní fixní měsíční výdaje vychází podnik na 162 

tisíc Kč. Měsíční variabilní výdaje u pesimistické varianty jsou odhadnuty na 516 tisíc 

Kč a měsíční příjmy z prodeje, které jsou odhadnuty na základě průměrného počtu zákaz-

níků za hodinu a průměrné útraty na zákazníka na 924 tisíc Kč. První rok společnost tedy 

firma nebude generovat kladný hospodářský výsledek, v dalším roce ovšem ho už podnik 

dosáhne. Pro podnik byly sestaveny finanční výkazy cash flow, rozvaha, výkaz zisku a 

ztráty, a to pro všechny tři zmíněné varianty.  

V posledních dvou kapitolách práce byly identifikovány možná rizika, která mohou 

nastat a k nim byly nastíněny scénáře, jak je zmírnit nebo úplně eliminovat. V poslední 

kapitole je potom pomocí Ganttova grafu znázorněn průběh a časová náročnost realizace 

projektu. 

Samotný podnik i přes těžkosti, které byla identifikována ve vnějším prostředí má 

obrovskou sílu ve svých silných stránkách a vytvoření komunity. Domnívám se, že 
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podnik by mohl svým konceptem přinést svěží změnu mezi stávající brněnské podniky a 

vytvořit prostory, kde se budou zákazníci rádi vracet. 
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A Marketingový průzkum 

  

Průzkum pro založení hospody s opravnou v Brně 

 

Dobrý den, 

Průzkum pro založení hospody s opravnou v Brně 

jmenuji se Filip Vykydal a jsem studentem druhého ročníku magisterského oboru na Pod-

nikatelské fakultě VUT. Níže je dotazník, jehož vyplněním, mi velice pomůžete získat 

primární data pro moji diplomovou práci. Dotazník by neměl zabrat více než 5 minut 

času. 

Moje diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem o založení hospody s opra-

várenským servisem v centru Brna. Pokud Vám je méně než 18, prosím, nevyplňujte do-

tazník. 

Děkuji moc za Váš čas a Vaši pomoc. 

 

Navštěvujete hospodské zařízení v centru Brna? 

* 

Ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Ne 

 

Kolikrát do týdne navštěvujete hospodské zařízení? 
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Do restauračních zařízení nechodím nebo pouze v ojedinělých případech 

1 

1-2 

2-3 

3-4 

4-6 

Denně 

Jiná… 

 

Jaká je vaše běžná útrata (v Kč) za jednu návštěvu v daném zařízení? 

 

0-200 Kč 

200-400 Kč 

400-600 Kč 

600-1000 Kč 

1000+ Kč 

Jiná… 

Který z níže uváděných produktů považujete za důležitý v nabídce hospodského za-

řízení na stupnici od 1 (velmi důležité) až 5 (velmi nedůležité) 

 

1 2 3 4 5 

Pivo  

Víno  
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Tvrdý alkohol  

Káva  

Čaj  

Nealkoholické nápoje  

Teplá kuchyně  

Studená kuchyně  

Slané pochutiny (brambůrky, tyčinky, etc.)  

Sladké pochutiny(zákusky, dorty, tyčinky, etc.)  

 

Které z níže uváděných doplňkových služeb považujete za důležité v nabídce hos-

podského zařízení na stupnici od 1 (velmi důležité) až 5 (velmi nedůležité). 

 

1 2 3 4 5 

Stolní fotbálek      

Šipky      

Kulečník      

Venkovní prostor pro kuřáky      

Televize      

 

Které z níže uváděných faktorů jsou pro Vás klíčové pro výběr a návštěvu hospody? 

(Ohodnoťte na stupnici 1 až 5 – známkování jako ve škole). 

 

1 2 3 4 5 

Příjemná obsluha  
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Rychlost objednávek  

Kvalita a chuť nabízeného jídla  

Kvalita (chuť, značka) nabízených nápojů  

Cena jídla  

Cena (ne)alkoholických nápojů  

Atmosféra  

Design a vybavení  

Komunita zákazníků navštěvujících hospodu  

 

Co rádi děláte ve volném čase? Vyberte prosím maximálně tři odpovědi. 

* 

 

Četba 

Hraní počítačových her 

Sport 

Návštěva divadelních představení, kin nebo muzeí 

Návštěva restauračních zařízení 

Starání se o zahradu 

Kutilství 

Volný čas trávím doma 

Jiná… 

 

Zaujal by Vás podnik, kde byste se mohli stát součástí komunity? 



Marketingový průzkum 137 

* 

Ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Ne 

 

Je pro Vás manuální práce formou relaxace? 

* 

Ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Ne 

 

Chodili byste do hospody s opravářským servisem? 

* 

Ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Ne 
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Měli byste zájem o níže uváděné doplňkové služby ze strany hospodského zařízení? 

 

Workshopy pro získání dovedností k opravení věcí 

Opravnu poškozených věcí 

Měl(a) bych zájem o obě doplňkové služby 

Nemám zájem o služby tohoto charakteru 

Jiná… 

 

Jaká částka je podle Vás adekvátní za koupi 8hodinového workshopu na opravu 

věcí? 

 

500-800 Kč 

800-1000 Kč 

1000-1300 Kč 

1300-1500 Kč 

1500-2000 Kč 

více než 2000 Kč 

Jiná… 

 

Jaký způsob komunikace (události a novinky, akce, rezervace apod.) s podnikem 

byste preferovali? Vyberte maximálně tři odpovědi. 

* 

Webové stránky hospody 

Facebook 
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Instagram 

Zomato 

Telefonicky 

Měsíční newsletter zasílaný formou emailů 

Restu 

Osobně u obsluhy 

 

Co Vás nejčastěji přiměje vyzkoušet nové hospodské zařízení? 

* 

Doporučení od známých 

Reklama na sociální sítích 

Vlastní vyhledávání na webových stránkách 

Jiná… 

 

Jaký je Váš věk? 

* 

 

18-25 

26-40 

41-55 

56-65 

Více než 65 
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Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

* 

Základní 

Střední bez maturity 

Střední s maturitou 

Vyšší odborné 

Vysokoškolské 

 

Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje Váš pracovní status? 

* 

Nezaměstnaný 

Zaměstnaný 

Student 

Zaměstnaný a zároveň student 

Starobní důchodce 

Neschopný pracovat 

 

Kde se nachází Vaše bydliště? 

* 

Brno-střed 

Brno město (kromě městské části Brno střed) 

Brno-venkov 

Jiná… 
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B Tabulka velikosti výběrového souboru 

 

 

C Realistická varianta – finanční výkazy 

 

Tab. 38 Rozvaha aktiv pro realistickou variantu 

AKTIVA 
2020 

Brutto 2020 Netto 2021 Brutto 2021 Netto 2022 
Brutto 

2022 
Netto 

AKTIVA CELKEM 1,784,990 1,740,990 2,874,217 2,786,217 3,957,576 3,869,576 
Dlouhodobý majetek 220,000 176,000 176,000 88,000 88,000 0 
Dlouhodobý hmotný majetek   220,000 176,000 176,000 88,000 88,000 0 
Oběžný majetek 1,564,990 1,564,990 2,698,217 2,698,217 3,869,576 3,869,576 
Zásoby    120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

Krátkodobý finanční majetek   1,444,990 1,444,990 2,578,217 2,578,217 3,749,576 3,749,576 
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Tab. 39 Rozvaha pasiv pro realistickou variantu v Kč 

PASIVA 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM 1,740,990 2,786,217 3,869,576 
Vlastní kapitál 1,740,990 2,786,217 3,869,576 
Základní kapitál 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
Výsledek hospodaření běžného 
roku 740,990 1,045,227 1,083,359 
Výsledek hospodaření minulých let 0 740,990 1,786,217 
Cizí zdroje 0 0 0 
Krátkodobé závazky 0 0 0 
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Tab. 41 Výkaz zisku a ztráty realistickou variantu 

Výkaz zisku a ztráty 2020 2021 2022 

Tržby za prodej zboží                    7,109,486             7,171,200                     7,257,600  

Náklady vynaložené na pro-
dané zboží                    3,971,780             4,006,257                     4,054,525  
Spotřeba materiálu a energie                         42,000                  42,000                          42,000  
Výkonová spotřeba                    4,013,780             4,048,257                     4,096,525  
Osobní náklady                    1,318,560             1,318,560                     1,318,560  
Odpisy                         44,000                  88,000                          88,000  
Jiné provozní náklady                       992,156                671,156                        671,156  
Provozní výsledek hospodaření                       740,990             1,045,227                     1,083,359  
Ostatní finanční výnosy                                 -                            -                                    -    
Finanční výsledek hospoda-
ření                                 -                            -                                    -    
Daň z příjmů za běžnou čin-
nost                       140,788                198,593                        205,838  
Výsledek hospodaření za běž-
nou činnost                       600,202                846,634                        877,521  
Výsledek hospodaření před zda-
něním                       740,990             1,045,227                     1,083,359  
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Tab. 42 Cash flow pro první rok podnikání realistická varianta v Kč 

Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červe-
nec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Příjmy celkem     
1,592,457  

   
592,457  

  
592,457  

  
592,457  

   
592,457  

     
592,457  

  
592,457  

     
592,457  

     
592,457  

     
592,457  

      
592,457  

     
592,457  

Vklad podnikatele        
300,000              -               -                -                 -                   -                -                   -                   -                   -                   -                   -    

Crowdfundingová kampaň        
700,000              -               -                -                 -                   -                -                   -                   -                   -                   -                   -    

Příjmy z prodeje        
592,457  

   
592,457  

  
592,457  

  
592,457  

   
592,457  

     
592,457  

  
592,457  

     
592,457  

     
592,457  

     
592,457  

      
592,457  

     
592,457  

Výdaje celkem     
1,160,875  

   
499,875  

  
499,875  

  
499,875  

   
499,875  

     
499,875  

  
499,875  

     
499,875  

     
499,875  

     
499,875  

      
499,875  

     
504,875  

Prvotní výdaje před zahájením 
činnosti 

       
661,000              -               -                -                 -                   -                -                   -                   -                   -                   -                   -    

Fixní výdaje na provoz        
162,893  

   
162,893  

  
162,893  

  
162,893  

   
162,893  

     
162,893  

  
162,893  

     
162,893  

     
162,893  

     
162,893  

      
162,893  

     
167,893  

Variabilní výdaje        
330,982  

   
330,982  

  
330,982  

  
330,982  

   
330,982  

     
330,982  

  
330,982  

     
330,982  

     
330,982  

     
330,982  

      
330,982  

     
330,982  

Výdaje na dodávání zboží            
6,000  

       
6,000  

      
6,000  

      
6,000  

       
6,000  

         
6,000  

      
6,000  

         
6,000  

         
6,000  

         
6,000  

          
6,000  

         
6,000  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji        
431,582  

     
92,582  

    
92,582  

    
92,582  

     
92,582  

       
92,582  

    
92,582  

       
92,582  

       
92,582  

       
92,582  

        
92,582  

       
87,582  

Konečný zůstatek peněz        
431,582  

   
524,165  

  
616,747  

  
709,330  

   
801,912  

     
894,495  

  
987,077  

  
1,079,660  

  
1,172,242  

  
1,264,825  

   
1,357,407  

  
1,444,990  
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Tab. 43 Cash flow pro první tři roky v realistické variantě v Kč 

Položka 2020 2021 2022 

Příjmy celkem 
       
8,109,486  

       
7,171,200  

       
7,257,600  

Vklad podnikatele 
           
300,000                         -                           -    

Crowdfundingová kampaň 
           
700,000                         -                           -    

Příjmy z prodeje 
       
7,109,486  

        
7,171,200  

        
7,257,600  

Výdaje celkem 
       
6,664,496  

       
6,037,973  

       
6,086,241  

Prvotní výdaje před zaháje-
ním činnosti 

           
661,000  

                       
-    

                       
-    

Fixní výdaje na provoz 
       
1,959,716  

       
1,959,716  

       
1,959,716  

Variabilní výdaje 
       
3,971,780  

       
4,006,257  

       
4,054,525  

Výdaje na dodávání zboží 
             
72,000  

             
72,000  

             
72,000  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
       
1,444,990  

       
1,133,227  

       
1,171,359  

Konečný zůstatek peněz 
       
1,444,990  

       
2,578,217  

       
3,749,576  
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Tab. 44 Rozvaha aktiv pro optimistickou variantu v Kč 

AKTIVA 
2020 

Brutto 2020 Netto 2021 Brutto 2021 Netto 2022 
Brutto 

2022 
Netto 

AKTIVA CELKEM 3,540,871 3,496,871 6,403,228 6,315,228 9,266,073 9,178,073 
Dlouhodobý majetek 220,000 176,000 176,000 88,000 88,000 0 
Dlouhodobý hmotný majetek   220,000 176,000 176,000 88,000 88,000 0 

Oběžný majetek 3,320,871 3,320,871 6,227,228 6,227,228 9,178,073 9,178,073 
Zásoby    120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
Krátkodobý finanční majetek   3,200,871 3,200,871 6,107,228 6,107,228 9,058,073 9,058,073 
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Tab. 45 Rozvaha pasiv pro optimistickou variantu v Kč 

 

PASIVA 2020 2021 2022 

PASIVA CELKEM 3,496,871 6,315,228 9,178,073 
Vlastní kapitál 3,496,871 6,315,228 9,178,073 
Základní kapitál 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
Výsledek hospodaření běžného 
roku 2,496,871 2,818,358 2,862,845 
Výsledek hospodaření minulých let 0 2,496,871 5,315,228 
Cizí zdroje 0 0 0 
Krátkodobé závazky 0 0 0 
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Tab. 47 Výkaz zisku a ztráty pro optimistickou variantu v Kč 

 

Výkaz zisku a ztráty 2020 2021 2022 

Tržby za prodej zboží                  11,088,000           11,188,800                   11,289,600  

Náklady vynaložené na pro-
dané zboží                    6,194,413             6,250,726                     6,307,039  
Spotřeba materiálu a energie                         42,000                  42,000                          42,000  
Výkonová spotřeba                    6,236,413             6,292,726                     6,349,039  
Osobní náklady                    1,318,560             1,318,560                     1,318,560  
Odpisy                         44,000                  88,000                          88,000  
Jiné provozní náklady                       992,156                671,156                        671,156  
Provozní výsledek hospodaření                    2,496,871             2,818,358                     2,862,845  
Ostatní finanční výnosy                                 -                            -                                    -    
Finanční výsledek hospoda-
ření                                 -                            -                                    -    
Daň z příjmů za běžnou čin-
nost                       474,405                535,488                        543,941  
Výsledek hospodaření za běž-
nou činnost                    2,022,465             2,282,870                     2,318,904  
Výsledek hospodaření před zda-
něním                    2,496,871             2,818,358                     2,862,845  
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Tab. 48 Cash flow pro první rok podnikání optimistická varianta v Kč 

 

Položka Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Příjmy celkem     
1,924,000  

   
924,000  

      
924,000  

     
924,000  

       
924,000  

     
924,000  

     
924,000  

     
924,000  

     
924,000  

     
924,000  

      
924,000  

     
924,000  

Vklad podnikatele        
300,000              -                    -                   -                    -                   -                  -                   -                   -                   -                   -                   -    

Crowdfundingová kampaň        
700,000              -                    -                   -                    -                   -                  -                   -                   -                   -                   -                   -    

Příjmy z prodeje        
924,000  

   
924,000  

      
924,000  

     
924,000  

       
924,000  

     
924,000  

     
924,000  

     
924,000  

     
924,000  

     
924,000  

      
924,000  

     
924,000  

Výdaje celkem     
1,346,094  

   
685,094  

      
685,094  

     
685,094  

       
685,094  

     
685,094  

     
685,094  

     
685,094  

     
685,094  

     
685,094  

      
685,094  

     
690,094  

Prvotní výdaje před zahájením 
činnosti 

       
661,000              -                    -                   -                    -                   -                  -                   -                   -                   -                   -                   -    

Fixní výdaje na provoz        
162,893  

   
162,893  

      
162,893  

     
162,893  

       
162,893  

     
162,893  

     
162,893  

     
162,893  

     
162,893  

     
162,893  

      
162,893  

     
167,893  

Variabilní výdaje        
516,201  

   
516,201  

      
516,201  

     
516,201  

       
516,201  

     
516,201  

     
516,201  

     
516,201  

     
516,201  

     
516,201  

      
516,201  

     
516,201  

Výdaje na dodávání zboží            
6,000  

       
6,000  

          
6,000  

         
6,000  

           
6,000  

         
6,000  

         
6,000  

         
6,000  

         
6,000  

         
6,000  

          
6,000  

         
6,000  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji        
577,906  

   
238,906  

      
238,906  

     
238,906  

       
238,906  

     
238,906  

     
238,906  

     
238,906  

     
238,906  

     
238,906  

      
238,906  

     
233,906  

Konečný zůstatek peněz        
577,906  

   
816,812  

   
1,055,718  

  
1,294,624  

    
1,533,529  

  
1,772,435  

  
2,011,341  

  
2,250,247  

  
2,489,153  

  
2,728,059  

   
2,966,965  

  
3,200,871  



Optimistická varianta – finanční výkazy 149 

 

Tab. 49 Cash flow na tři roky pro optimistickou verzi v Kč 

Položka 2020 2021 2022 

Příjmy celkem 
     
12,088,000  

     
11,188,800  

     
11,289,600  

Vklad podnikatele 
           
300,000                         -                           -    

Crowdfundingová kampaň 
           
700,000                         -                           -    

Příjmy z prodeje 
     
11,088,000  

      
11,188,800  

      
11,289,600  

Výdaje celkem 
       
8,887,129  

       
8,282,442  

       
8,338,755  

Prvotní výdaje před zaháje-
ním činnosti 

           
661,000  

                       
-    

                       
-    

Fixní výdaje na provoz 
       
1,959,716  

       
1,959,716  

       
1,959,716  

Variabilní výdaje 
       
6,194,413  

       
6,250,726  

       
6,307,039  

Výdaje na dodávání zboží 
             
72,000  

             
72,000  

             
72,000  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
       
3,200,871  

       
2,906,358  

       
2,950,845  

Konečný zůstatek peněz 
       
3,200,871  

       
6,107,228  

       
9,058,073  

 


