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1. Úvod 

 

Cílem mé diplomové práce bude Vás seznámit s projektem transformace rodinného 

podniku. V tuto dobu podnik funguje jako Obchodní centrum LUTO, zaměřené na 

prodej potravin. Mým úkolem bude tento podnik přetransformovat na zábavní klub. 

Není to tak dávno, kdy jsem nastupoval na vysokou školu do Brna, jakožto člověk 

z maloměsta, tedy z Prostějova, jsem obdivoval život v Brně. Zaujalo mě především 

velký prostor a tržní potenciál pro podniky typu taneční klub. Celých pět let studia, ale 

také zároveň navštěvování nejrůznějších zábavných zařízení, jsem čím dál více 

přemýšlel o tom, proč by něco v takovém to stylu nemohlo vyrůst i v Prostějově. Proč 

by lidé měli opouštět své město a jezdit se bavit jinam, proč by třeba lidé z jiných měst 

nemohli přijet k nám? Takovéto otázky jsem si kladl čím dál více. Lidé se bavit chtějí, 

avšak nikde v Prostějově k tomu nedostanou prostor. Dá se říci, že takový klub, který 

by odpovídal velikostně a množstvím nabídky jak jej znám v Brně, v Prostějově 

nenajdete. Ne že by snad v mém rodném městě nebylo kde se pobavit, ale nic z toho 

nepředstavuje místo, kde člověk může strávit celý večer a při tom se najíst, pobavit, 

zatančit, zahrát si nějakou společenskou hru. 

S postupem času a nutnosti přetransformovat dosavadní rodinný podnik, který sloužil jako 

smíšené zboží, jsem dostal plán, kudy by mohla vést cesta k prosperitě. Můj 

podnikatelský záměr tedy vyplývá z toho, vybudovat podobné zábavní centrum i 

v Prostějově. Pravda, Prostějov není Brno, nenalezneme zde množství vysokých škol, 

nenalezneme zde tisíce studentů a už vůbec se nejedná o tak velké město, avšak tržní 

potenciál, myslím, je zde dostatečně vysoký a míra poptávky po daných službách je 

enormní. Přeci jen, ať již se jedná o lidi mladé, řekněme kolem 20. let nebo lidi ve 

středním věku 30-40let, všichni mají jedno společné, a to chuť se bavit. Nechci zde 

vytvořit další z mnoha klubů či heren. Chci skloubit vše, co lidi chtějí do jednoho 

podniku. Chci přijít na trh s novým podnikem, který svým portfoliem služeb bude 

jedinečný a který bude mít sílu upevnit si své postavení na trhu. 

Ve své práci budu využívat všeho, co jsem se dozvěděl a naučil za dobu studia. V první 

části se jedná o teoretický vstup do diplomové práce, dále Vás seznámím s analýzou 

trhu, zákazníka a konkurence, budou použity analýzy typu SLEPT, SWOT a nebude 

chybět ani Porterův model pěti sil. 
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V aplikační části se budu zabývat především přestavbou celého areálu, jedná se zde o 

stavební úpravy, které budou nezbytné, dále vnitřní vybavení, rozborem nákladů 

projektu, provozních nákladů, prognózou tržeb, marketingovou strategií a na závěr 

celkové zhodnocení projektu. 

 

Věřím, že má práce dostatečně přesvědčí nejen komisi u státních zkoušek, ale také rodinu, 

která úspěšně podniká již mnoho let, a společnými silami dokážeme dále pokračovat 

v rodinných tradicích. 

 

1.1 Cíl práce 

 

Cílem této diplomové práce je transformace obchodního centra, které v dnešní době 

přestává splňovat očekávání vlastníků. Stávající podnik je nevyhovující a přestává být 

dostatečně schopen pokrýt své náklady. Mým úkolem bude Vám přiblížit přestavbu 

tohoto objektu na taneční klub-bar, o kterém jsem přesvědčen, že je tou správnou 

volbou do budoucna.   

1.2 Použitá metodologie 

 

Ve své práci využívám především sekundární data, jedná se o poznatky z knih, informace 

z internetu, časopisů a jiné odborné literatury. 

Co se týče primárních metod, požil jsem metodu dlouhodobého pozorování 
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2. Teoretická část 

 

„Podnikatel ve svém jednání vytváří cosi nového, čemuž náleží hodnota prostřednictvím 

vykládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických a 

společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního 

uspokojení“. [1] 

Takto definoval podnikatele v roce 1985 Robert D. Hisrich a já bych tuto definici chtěl 

použít, protože si myslím, že skvěle vystihuje práci mých rodičů i mé budoucí snažení.

  

Pojem“ podnikaní“ v dnešní době používáme běžně a já bych jen krátce chtěl zmínit, co 

vše si můžeme pod tímto pojmem představit, protože zahrnuje několik oblastí. [2] 

Ekonomické pojetí:  Je to vlastně proces, kde podnikatel, na základě ekonomických 

zdrojů a jiných aktiv, zvyšuje původní hodnotu, mluvíme zde o přidané hodnotě. 

Psychologické pojetí: Zde si člověk uvědomuje potřebu jakési seberealizace, postavení se 

na vlastní nohy a touhu něco dokázat či si něco splnit. 

Sociologické pojetí: Zde je potřeba si uvědomit, že podnikatel nerozvíjí jenom sám sebe, 

ale také všechny zainteresované lidi ve svém okolí. Hledá nové zdroje a jejich využití, 

dává pracovní příležitosti jiným a celkové napomáhá k vytváření blahobytu. 

Právnické pojetí: Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 

Ve své práci budu rozebírat výstavbu podniku, který můžeme zařadit jako mikrofirma. 

Bavíme se tedy o počtu zaměstnanců v rozsahu 1-9. 

Je nespornou skutečností, že právě malé a střední firmy tvoří drtivou většinu v EU. Jen 

v Evropě tvoří malé a střední firmy 99,8% všech firem což představuje cca na 19 

milionů podniků. 

Uvědomme si, že jsou to malé a střední firmy, které dávají šanci k svobodnému uplatnění 

občanů. Jakožto malý obchodník se střední firmou, či firmičkou -  jak chcete, nebudu 

disponovat velkou mocí, nemůžu dosáhnout monopolního postavení a budu vlastně 

jakýmsi protipólem politické i ekonomické moci. Takovíto lidé se musí naučit velké 
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zodpovědnosti a každý jejich krok musí být velmi pečlivě uvážený a naplánovaný! 

Jakýkoliv omyl či špatná investice pro ně znamená drtivou ztrátu, která může vést a 

k samotnému ukončení podnikání. Musíme si uvědomit, že jakožto podnikatel malé a 

střední firmy nemám kam uniknout a jakýkoliv nezdar si ponesu jen já sám. A z 

vidiny úspěchu a prosperity může být jen zklamání a dluhy po zbytek života! Jako asi 

největší výhodou malých a středních firem vidím v jejich pružnosti a schopnosti 

transformovat svoji činnost měnícím se skutečnostem během velmi krátké doby. [3] 

Přesto všechno se do podnikání každoročně pouští stále více lidí. Každý takovýto podnik 

vzniká na základě individuálního procesu lidského uvažování a nese s sebou společné 

rysy. Jedná se zejména o jakýsi bod zvratu, kdy člověk buď se chce osamostatnit a 

věnovat se svému řemeslu na vlastní pěst, protože uvážil, že je v oboru dobrý a cítí 

větší uplatnění v činnosti na živnostenský list nebo cítí jen jakousi touhu 

seberealizace. Ať tak či onak, musíme si uvědomit, že podnikání s sebou nese 

naprostou změnu dosavadního pracovního i osobního života. Za tím vším bych ještě 

chtěl zmínit pár impulzů, které mohou odstartovat podnikatelskou kariéru.  

Jako první tu je kulturní a rodinné prostředí, v němž člověk vyrůstá a žije. Myslím, že 

rodina a tradice jsou mnohdy velkým impulzem pro založení vlastního podniku, 

popřípadě pokračování v tom, co naši předkové načali. Jako příklad si může uvést 

pivovar Bernard. Druhý impulz vychází z toho, co jsem psal již výše, tedy osobní 

pocit a potenciál postavit se ve svém oboru na vlastní nohy. Asi největší problém toho 

všeho bych uvedl začínající finanční kapitál. Právě zde si musíme uvědomit, do jaké 

míry je naše představa a cíl realizovatelný.[4] 

Jakožto student vysoké školy ekonomického zaměření mám svoji vizi, kde chci být 

v budoucnu, mám stanovené své cíle, kterých chci dosáhnout a ve své práci bych se 

chtěl zabývat strategií jak toho všeho docílit. 
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2.1 Podnikatel vs. Zaměstnanecký poměr 

 

Asi základní otázka je, co je lepší, zda být zaměstnaným a mít „klid“ nebo práce na vlastní 

odpovědnost a samozřejmě možnost dostat se do jiných finančních sfér. 

Člověk se mlže dostat do několika situací.  

1) Mám zaměstnání a jakousi jistotu. Zde si musíme uvědomit, do jaké míry je pro nás 

výhodné opustit dané místo a pouštět se do něčeho nového s čím například nemáme 

dostatek zkušeností. V tomto případě bych byl velmi opatrný a podnikatelský záměr 

by měl být vyhotoven s velkou precizností a dostatečně se poradit s odborníkem. 

Nejen, že můžeme ztratit místo, ale můžeme si také velmi zkomplikovat život. 

2) Ztratil jsem místo. Ať už vlastní vinnou či jen z důvodu snižování stavu v podniku se 

ocitnu na „holičkách“, pak podnikání mlže být dobrým způsobem, jak zajistit sebe i 

svoji rodinu. Stále mějme na paměti velký finanční obnos v úvodu podnikání 

3) Třetí možnost je, že zaměstnání mám, ale má touha po seberealizaci převládá. 

Podnikání bez rizika si představíme jen stěží a, osobně takovéto podnikání ani neznám. 

Jakožto OSVČ mě čeká dlouhá řada povinnosti, které musím dodržovat. Bavím se zde o 

daních, účetní povinnosti, nejrůznější právní předpisy, poplatky, hygiena atd. a následném 

„honu“ nejrůznějších státních institucí o dodržování všech předpisů. Pochopitelně pokud 

obstojím, svůj úspěch můžeme vyčíslit v peněžní podobě.  

Na druhé straně stojí zaměstnání. V podstatě pokud získám dobré zaměstnání, je to pohoda. 

Nestarám se o daně, odvody za sebe, v podstatě mám vymezených 8 hodin denně, kde má 

můj zaměstnavatel povinnost mi zabezpečit vhodné pracovní prostředí a pokud budu 

dodržovat vše, co jsem podepsal ve smlouvě při přijetí, budu očekávat měsíční mzdu. 

Takovéto výhody se podnikatel nedočká. Jeho výdělek je přímo úměrný jeho 

dovednostem a co se osobního života týče, dovolenou si může dát jen stěží. [5] 

Takže zde se musíme sami rozhodnout co je nám bližší a kde se chceme v budoucnu nacházet 
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2.2 Úspěšné podnikání 

 

V této podkapitole bych chtěl uvést základní znaky, kterými musí podnikatel disponovat, 

chce-li, aby se jeho podnik rozvíjel a disponoval. Jak už jsme si řekli výše, malé 

střední podnikání a především jeho začátky, musí být dobře propracovány a 

promyšleny. Omyl se nevyplácí a nezdar si poneseme jen my sami.[6] 

1) Vytrvalost – Podnikatelská činnost není otázka jednoho dne a není to ani otázka 

jednoho roku, bavíme se zde o dlouhodobých záměrech a dlouhodobé cestě jak těchto 

záměrů docílit. Vytrvalost je jednou ze základních vlastností, bez kterých se 

neobejdeme ani v podnikání ani nikde jinde. A případný dílčí neúspěch by nás neměl 

odrazovat, ale měli bychom si z něj vždy vzít příklad. 

2) Sebedůvěra – „jsme malí a slabí, dosti těchto řečí! Malý je jen ten, kdo má malé cíle a 

slabí jen ten, kdo ztratil v sebe víru“ toto kdysi použil ve své básni Svatopluk Čech a 

já bych ji teď použil k tomuto tématu. Myslím, že perfektně vystihuje vše, co bych 

k tomu chtěl dodat. 

3) Odpovědnost – Odpovědnost je téma samo o sobě, nemusíme se zde bavit jen o 

právních předpisech, ale celkově o sobě a společnosti. Nesu odpovědnost za svůj 

podnik, za své zaměstnance, za svůj blahobyt i své okolí. 

4) Informovanost – O tomto tématu je vlastně celé dosavadní vzdělání. Cesta k úspěchu 

vede přes shromažďování, třídění, analýzu a vyhodnocovaní informací, které jsou 

nezbytné pro moji podnikatelskou činnost. 

5) Iniciativa – uvědomme si, že úspěch vede přes konkurenční výhodu, měli bychom být 

stále před konkurenci a ne ji pouze napodobovat či vlastně dohánět. Jsou to naše 

myšlenky, a naše touha být na trhu první popřípadě být lepší než ti druzí. 

6) Kontrola a sledování okolí – Zde se jedná o celkové sledování konkurence a trhu, 

podnikatel není, nebo by neměl být hráč, co si hraje na svém „písečku“ ale být 

součásti celého systému. Hledat své slabiny a slabiny své konkurence a taktéž vyhlížet 

nové tržní příležitosti. 

7) Cena x kvalita pružnost – Kvalita nebo kvantita?, kvalita nebo nízká cena? Co je více 

a co méně? Takovéto otázky si podnikatel musí klást a umět na ně odpovídat, je 

samozřejmé, že takovouto analýzu můžeme provádět až poté, co máme vymezený trh 

a vymezeného zákazníka. Každý má totiž jiné požadavky a jinou představu a je na nás, 

abychom docílili uspokojení maxima potenciálních zákazníků. 
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8) Úspěch – v tomto bodě je dobré si říci co si pod pojmem „úspěch“ představíme. Je to 

výsledek hospodaření a docíleny zisk? Nebo osobní pocit úspěchu a odhodlání jít dál? 

Pevně věřím, že celkový úspěch není o samotném zisku, nýbrž zisk je pouhý výsledek 

snažení se. Pokud dokážu správně investovat, starat se o podnik, zaměstnance, okolí a 

celkově mít zájem, zisk na sebe nenechá dlouho čekat. 

9) Racionalita – Podnikání s sebou nese různé bariéry a překážky, se kterýma se denně 

setkáváme. Podnikatel musí umět na ně reagovat. Jakýkoliv neúspěch totiž nastane 

pouze špatným rozhodnutím, špatným jednáním nebo nenadálými situacemi. 

10) Realita – Na podnikatele působí mnoho vlivů, politických, ekonomických, sociálních 

či ekologických. Podnikatel se buď dokáže přizpůsobit, nebo jeho pozice na trhu 

oslábne anebo v nejhorším jeho pozice zanikne. Vyhrávají pouze ti silní a 

přizpůsobiví. 6 

 

2.3 Živnosti a jejich rozdělení 

 

Pro začínajícího podnikatele je nezbytné, aby byl vlastníkem příslušného živnostenského 

oprávnění. Toto potvrzení (živnostenský list) se vyřizuje na příslušném živnostenském 

úřadě a nese s sebou několik povinností jako například výpis z rejstříku trestu, 

poplatky a jiné. 

2.3.1 Živnost 

 

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Živnostenským 

zákon, resp. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Rozdíl mezi 

podnikáním obecně a živnostenským podnikáním je v tom, že živnostenské podnikání 

spadá pod Živnostenský zákon. 

Zákon se vztahuje na osoby fyzické i právnické. Živnosti nejsou jen provozování 

"drobného podnikání" fyzickou osobou. Jeden podnikatel může provozovat i více 

živností, je však zároveň nutné, aby měl pro každou z nich živnostenské oprávnění. [7] 
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2.3.2 Rozdělení živností 

 

Základní rozdělení živnosti máme dvoje. Jsou to živnosti Ohlašovací a Koncesované. 

a) Ohlašovací – jak už název napovídá, jedná se o ohlášení na živnostenském úřadě, není 

potřeba žádné povolení, podmínka udělení je například odborná způsobilost. 

b) Koncesované – Zde se jedná o povolení na základě koncese (přesně vymezená na 

jejich činnost) spadá sem například notář, advokát, lékař atd.) 

 

 

2.3.3 Druhy živnosti 

 

Druhy živnosti máme tři. Jedná se zde o: 

A) Živnosti volné - Živnost volná obsahuje živnosti, které opravňující k výkonu činností, 

pro jejichž provozování zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Živnost volná a 

obory činností, které náleží do živnosti volné, obsahuje příloha č.4 k, živnostenského 

zákona. 

K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné 

podmínky (§ 6 odst. 1). Všeobecnými podmínkami jsou: a) dosažení věku 18 let, b) 

způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost. 

B) Živnosti vázané -  Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 

Živnostenského zákon, resp. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Obsah přílohy (předměty podnikání a další náležitosti) je uveden níže. Vázaných 

živností je cca 34.  

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat 

odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím 

orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. 

C) Živnosti řemeslné - Řemeslné živnosti jsou živnosti, které upravuje příloha č. 1 

zákona o živnostenském podnikání. Jsou to živnosti, pro jejichž provozování je třeba 

splnit všeobecné požadavky stanovené zákonem a nezbytnou odbornou způsobilost k 

jednotlivým živnostem (vzdělání, praxe, atp.). 
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2.4 Návrh podnikatelského plánu a zdroje financování 

 

Nedílnou součástí přípravných prací se založením firmy je zpracování zakladatelského 

rozpočtu a podnikatelského plánu. Tyto kroky jsou o to důležitější, čím větší rozměr 

podnikatelské činnosti se předpokládá. Podnikatel uvažující o založení firmy si musí klást 

otázku, v čem a jak bude podnikat (těžiště podnikatelského plánu), a následně tyto úvahy 

promítnout do finanční podoby (zakladatelského rozpočtu).[8] 

 

2.4.1 Zakladatelský rozpočet 

 

Úkolem zakladatelského rozpočtu je specifikovat a kvantifikovat finanční prostředky 

potřebné k zahájení podnikání. Zahájení podnikatelské činnosti můžeme rozdělit do 

několika stádií – založení firmy, zahájení podnikatelské činnosti, stabilizace 

podnikatelské činnosti. Těmito stádiím odpovídá režim financování ze startovního 

kapitálu a režim běžného financování. 

Zakladatelský rozpočet má dvě složky, rozpočet potřeby startovního kapitálu a rozpočet 

výnosů, nákladů a zisků popřípadě ztrát pro první období stabilizace podnikatelské 

činnosti. 

2.4.1.1 Finanční prostředky nutné k založení firmy 

 

Založení formy vyžaduje jednak vynaložení nezbytných finančních prostředků, jako je 

složení základního kapitálu, poplatky za vydání živnostenských listů, poplatky za 

výpis z rejstříku trestu, ověření listin, popřípadě za zápis do obchodního rejstříku atd. 

Vedle toho vzniká řada vyvolaných nákladů, které sice nejsou nezbytné, ale řada 

podnikatelů je realizuje – návrh loga společnosti, razítka, webové stránky, informační 

materiály atd. 
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2.4.1.2 Pořizovací náklady 

 

Tato rozpočtová položka představuje s ohledem na svoji velikosti finanční dopady do 

budoucnosti závažně rozhodovací krok. Týká  se takových záležitostí, jako nákup 

pozemků, budov, technického vybavení, administrativního zabezpečení podnikání 

apod. Je možné, že část těchto prostředků potenciální podnikatel vlastní, jinak se musí 

rozhodnout, jaký rozsah těchto prostředků s ohledem na zamýšlený předmět a rozsah 

podnikání bude potřebovat a jakým způsobem si je opatří – zda je nakoupí nebo si je 

pronajme, pořídí na leasing apod. 

2.4.1.3 Finanční prostředky vložené do nákupu 

 

Složitější je určení výše oběžného majetku – potřebného množství surovin a materiálu, 

resp. Zásob zboží. Faktorů ovlivňující tento propočet je celá řada – podíl, jakým 

suroviny, materiály, komponenty či nakoupené zboží vstupují do finálního produktu či 

služby, doba, po kterou jsou vázány ve výrobě či skladech, než jsou prodány 

zákazníkům, doba, za kterou jsou produkty či služby zákazníkem zaplaceny. 

2.4.1.4 Finanční prostředky pro zahájení činnosti 

 

Je to financování provozní činnosti do doby, než bude zabezpečeno financování z tržeb. 

Běžný chod firmy se neobejde bez profinancování provozních nákladů – mezd 

zaměstnanců, nákladů na energie, vodu, telekomunikační služby, dopravu, běžnou 

údržbu atd. Navíc se u začínající firmy nelze vyhnout některým úvodním nutným 

provozním nákladům, např. Hygienická měření, proškolení pracovníků z bezpečnosti 

práce a požární ochrany, úhrady pojištění apod. 

Nezanedbatelnou položku mohou tvořit náklady na propagační kampaně. I zde je třeba 

uvažovat minimálně s obdobím, dokud nepřijdou první platby za dodané zboží či 

služby od zákazníků. 

Založení firmy a nezbytné výdaje spojené se zahájením podnikání můžeme financovat ze 

zdrojů vlastních, tj. vkladů podnikatele a případných společníků, a zdrojů cizích, 

zejména bankovních úvěrů, půjček nebo leasingů. Z hlediska času můžou mít tyto 

zdroje financování charakter zdrojů dlouhodobých – splatnost z pravidla delší než 
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jeden rok nebo krátkodobých – splatnost do jednoho roku. O použití jednotlivých 

zdroj financování se rozhodujeme na základě jejich dostupnosti a také finančních 

nároků na jejich pořízení a splácení. 

2.4.1.5 Režim běžného financování 

 

Vedle stanovení potřeby finančních prostředků nutných na založení podniku a zahájení 

podnikatelské činnosti je nutné naplánovat předpokládané výnosy, náklady a 

hospodářský výsledek v jednotlivých letech. Zjistí se, zda bude firma schopna 

dosahovat zisk a jaká bude výše zisku v jednotlivých letech. Na základě těchto 

propočtů je možné odpovědět na otázku, zda a za jak dlouhou dobu firma splatí cizí 

zdroje. 

 

2.4.2 Zakladatelský plán 

 

Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti či 

fungováním existující firmy. Můžeme jej přirovnat k autoatlasu, který by nám měl 

usnadnit odpovědi an otázku typu: kde jsme, kam se chceme dostat a jak se tam 

dostaneme. Podnikatelský plán konkretizuje záměry podnikatele do budoucna. 

Zpracování podnikatelského plánu vyžaduje invenci, odvahu a flexibilitu. V případě 

středního podniku je výsledkem týmové práce, do které je nutné zahrnout široký okruh 

řídících pracovníků podniku.[9] 

 

2.4.2.1 Účel podnikatelského plánu 

 

Podnikatelský plán slouží k interním účelům, zejména je však vyžadován externími 

subjekty. 

Uvnitř firmy slouží podnikatelský plán jako plánovací nástroj, podklad pro rozhodovací 

procesy, nástroj kontroly atd. Zejména v případech kdy podnikatel firmu zakládá a kdy 

firma stojí před výraznými změnami, které mohou mít dlouhodobé důsledky an její 
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chod. Touto změnou mlže být například velká investice, sloučení s jiným 

podnikatelským subjektem, rozložení firmy na několik částí, vstup do strategické 

aliance, odprodej nebo uzavření neefektivních provozů. 

Přínosy podnikatelského plánu pro management spočívají zejména v tom, že jejich 

zpracování umožňuje: 

- Získání užitečných poznatků z analýz, které by měly předcházet přípravě 

podnikatelského plánu. Je to analýza například vnějšího okolí, legislativy, politické 

situace, domácí ekonomiky, daňové soustavy atd. 

- Přehledné demonstrování záměrů ve vývoji firmy, předpokladů, na kterých jsou tyto 

záměry postaveny a možných rizik jejich dosažení. 

- Predikci vývoje finančních toků, zjištění potřeby a tvorby finančních prostředků 

z podnikatelské činnosti. 

- Včasné odhalení možných slabin či rizik ve zvolených záměrech či cestách jejich 

dosažení. 

- Informovat zaměstnance o záměrech firmy v budoucnosti, budovat podnikovou 

kulturu. 

 

Externí subjekty 

Analyzují na základě podnikatelského plánu schopnost firmy realizovat náročnější 

investiční program, připravenost ucházet se o některý druh podnikatelské podpory atd. 

V tomto případě je totiž třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu (investory) o výhodnosti a 

nadějnosti projektu, na jehož financování kapitál potřebujeme. Kvalitně zpracovaný 

podnikatelský plán mlže významně přispět k získání potřebného kapitálu. 

2.4.2.2 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

 

Při zpracování podnikatelského plánu by měly být respektovány obecně platné zásady. 

Jejich smyslem není zpracovatele plánu nějakým způsobem omezovat. Jde o to, že 

zejména externí subjekt bude mít s největší pravděpodobností k dispozici plány jiných 

firem, které na něj chtějí také zapůsobit. Účelem následujících řádků proto je ukázat 
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směr, jakým podnikatelský plán formulovat a zvýšit tak jeho rating v očích osob mimo 

podnik. Z tohoto důvodu je nutné, aby plán byl: 

- Srozumitelnost, Pro sestavení podnikatelského plánu je vhodné vyjadřovat se 

jednoduše, neprezentovat zbytečně mnoho myšlenek v jedné větě, přídavná jména 

vybírat opatrně, není třeba s jejich počtem plýtvat. 

- Logický, myšlenky a skutečnosti uvedené v plánu musí na sebe navazovat, musí být 

podloženy fakty, tvrzení obsažená v plánu si nesmí odporovat. Je vhodné časový 

průběh znázornit graficky. 

- Uváženě stručný, myšlenky či závěry obsažené v plánu je třeba uvést stručně, ovšem 

v žádném případě ne na úkor postižení základních faktů. 

- Pravdivý a reálný, pravdivost uváděných údajů a reálnost podnikového vývoje by 

měla být samozřejmostí. 

- Respektování rizika, podnikatelský plán je o budoucnosti. Řadě podnikatelů dělá 

problém se dobře orientovat v současné chaotické realitě a předvídat budoucí vývoj je 

ještě obtížnější. Respektování rizik, identifikace rizik, popř. variantnost navrhovaných 

řešení v kritických momentech budoucího vývoje zvyšuje důvěryhodnost 

podnikatelského plánu. 

 

2.4.3 Příprava podnikatelského plánu 

 

Rozsah a propracovanost podnikatelského plánu závisí na velikosti firmy a účelu, pro 

který je určen. Podnikatel, který chce přijít n trh s unifikovanou řadou elektronářadí 

pro práci na zahrádce, bude potřebovat obsáhlejší podnikatelský plán především 

vzhledem k charakteru nabízených produktů a cílovému trhu. Na druhé straně 

podnikatel, který hodlá otevřít půjčovnu s videokazetami, vystačí s podstatně 

jednodušším plánem. Rozdíly mezi rozsahem podnikatelského plánu tedy mohou 

záviset na tom, zda se nová firma bude zabývat poskytováním služeb či výrobou, nebo 

zda půjde o zboží osobní či průmyslové spotřeby. Komplexnost podnikatelského plánu 

mlže být rovněž ovlivněna velikostí trhu, konkurencí a růstovým potenciálem. Při 

zpracování přihlížíme k tomu, zda se podnikatelský plán sestavuje pro interní či 

externí účely. 
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2.4.3.1 Sběr informací 

 

Asi výstižně význam tohoto kroku dokládá konstatování „štěstí přeje připraveným“.  Na 

kvalitě a množství získaných informací závisí kvalita rozhodnutí, protože na základě 

špatných informací se správné rozhodnutí činí jen velmi obtížně. Většinou se 

problémy s informacemi vyskytují zejména u malých firem a začínajících firem. 

Zavedené firmy již znají celkový trh poměrně dobře a mají z minulosti řadu informací 

o zákaznících, dodavatelích, konkurenci atd. V případě začínající firmy má lepší 

rozhodovací pozici podnikatel, který se v oboru uvažovaného podnikání pohyboval a 

zná informační zdroje. 

2.4.3.2 Formální úprava 

 

Jak již bylo řečeno, můžeme podnikatelský plán sestavovat za různým účelem a tomu 

bude také odpovídat formální úprava. Nic méně i zde je možno poskytnout obecná 

pravidla. Na první stranu jistě patří obchodní jméno firmy, logo a datum vyhotovení, 

dále adresa firmy a kontakt na osobu, která za sestavení plánu odpovídá. 

 

2.4.4 Struktura podnikatelského plánu 

 

Na trhu působila, působí a bude působit nepřeberná řada firem, a to jak z hlediska 

velikosti, tak odvětví, právní normy, způsobu řízení atd. Proto není možné doporučit, 

ba dokonce nařídit pevnou strukturu podnikatelského plánu, která by vyhovovala všem 

firmám. Na druhou stranu i přes tyto rozdíly existují některé formy plánu, které by se 

v něm mely vyskytovat bez ohledu na to, o jakou firmu se konkrétně jedná. 

Následující struktura je z výše uvedených důvodů pouze orientační. Je zde 

zdůrazňován spíše pohled budoucího investora, poskytovatele kapitálu. Právě 

nedostatek kapitálu při vstupu do podnikání a potřeba jeho získání bývá velmi často 

impulzem pro sestavení podnikatelského plánu. Pro úplnost uvádíme ve struktuře i ty 

části plánu, pro které začínající podnikatel nemá zatím dostatek informací a 

zpracovávají je již zavedené firmy. 
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2.4.4.1 Obsah 

 

I když se zdá samozřejmé zařadit před rozsáhlý písemný dokument jeho obsah, často se na 

to zapomíná. Tím se nejen ztíží vyhledávání, ale mlže to čtenáře, který chce rychle 

vyhledat určitou informaci v podnikatelském plánu, zbytečně rozladit. Obsah by měl 

být omezen pouze na první tři úrovně nadpisů. Větší podrobnost obsahu není nutná. 

 

2.4.4.2 Shrnutí 

 

Shrnutí nesmí být chápáno jako úvod, ale jako zhoštěná informace o tom, co je na 

následujících stránkách popsáno podrobněji. Po přečtení shrnutí se má v čtenáři 

probudit zvědavost a zájem přečíst si i zbytek plánu a zabývat se podrobnostmi. 

Rozsah shrnutí závisí na charakteru záměru obsažený v plánu a na výši potřebného 

kapitálu. 

 

2.4.4.3 Všeobecný popis firmy 

Na začátku popisu firmy zpravidla bývá krátká informace o dosavadní existenci firmy. 

Mělo by zde být uvedeno nejen datum založení, sídlo firmy, majitelé, představení 

hlavního produktu, ale také motivace k založení. U firem s historií uvedeme, zda došlo 

k podstatným změnám po dobu existence, jako například výměna vedení, reorganizace 

skupin produktů, změna právní formy nebo vstup strategického investora. 

 

2.4.4.4 Klíčové osobnosti 

 

Při posuzování podnikatelského plánu je na charakteristiku důležitých osob ve firmě 

kladen velký důraz. Výroba špičkového produktu pomoci nejmodernějších technologií 

bude málo platná, když ve vedení firmy budou manažeři, kteří nebudou umět této 

konkurenční výhody využít. Obvykle se uvádí dosažené vzdělání a praktické 

zkušenosti vedoucích pracovníků v řídících funkcí. 
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2.4.4.5 Produkty 

 

Nyní následuje popis produktů, které produkujeme nebo plánujeme, že zařadíme do svého 

portfolia. Bez zpracování této části nemůžeme později kvalifikovaně uvažovat o 

budoucí situaci na trhu, o budoucím obratu firmy.  Je zřejmé, že zavedené firmy mají 

své výrobky v různých stádiích životního cyklu. Popis zahájíme na prvním místě 

produktem, který bude zajišťovat největší část obratu. Poté se zmíníme o ostatních 

produktech našeho programu. Podstatné je prezentovat hlavní oblasti použití výrobku. 

Je sice dobré zmínit se o všech důležitých technických funkcí, ale dále už není nutné 

se zabývat technologickými podrobnostmi. Nesmíme zapomínat, že čtenář 

podnikatelského plánu není často zběhlí v našem oboru. Proto se o technických 

parametrech jen lehce zmíníme, zdůrazníme technické rysy a pak se soustředíme na 

popis produktu z hlediska zákazníka. 

2.4.4.6 Okolí firmy 

 

Firma jako živí ekonomický organismus nemlže existovat osamoceně. Je obklopena 

prostředím, které na ni působí a ovlivňuje její chování. Firma by měla své vnější 

prostředí velmi dobře znát, protože právě tam na ni čekají možné příležitosti, ale také 

ohrožení. Činitelé všeobecného okolí jsou v podstatě mimo dosah firemního 

ovlivňování. Každá firma je vnímána na základě konkrétních podmínek a okolností a 

každá je také jinak pociťuje. Podnikatel by měl nejen analyzovat parametry prostředí, 

sledovat její vývojové trendy, ale snažit se je i účelně využít pro další úspěšný rozvoj 

své firmy. Jedná se zejména o: 

- Ekonomické činitele (ekonomická situace země a její vývoj, tempa růstu ekonomiky, 

inflační tendence, nezaměstnanost, úroveň příjmů, struktura výdajů ve státním 

rozpočtu, daňové a celní podmínky, úrokové sazby aj.). 

- Technologické činitele (technologický rozvoj v zemi, zavádění nových technologií, 

tempo technologických změn, inovační potenciál země aj.) 

- Přírodní faktory (podnebí, přírodní zdroje, jejich výše a exploatace, životní prostředí). 

- Politickou situaci a její přepokládaný vývoj 

- Legislativní podmínky. 
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2.4.4.7 Prodej 

 

Prodej zahrnuje ty činnosti, které mají úzký vztah k trhu, tj. analýza trhu, plánování 

obratu, prodeje, distribuci produktů i opatření podporující prodej, jako je reklama, 

účast na veletrzích a práce s prospekty. Ani ty nejlepší produkty se neprodají samy. Na 

níže uvedené otázky hledá investor otázky při posuzování prodeje: 

- Jaké kroky budou potřebné od prvního kontaktu se zákazníkem až po vyřízení 

zakázky?  

- Jaké jsou běžné postupy při prodeji podobného produktu na trhu, a bere firma ve své 

koncepci tyto postupy v úvahu? 

- Kdo u zákazníka rozhoduje o koupi? 

- Jak dlouho zákazníkovy rozhodovací proces trvá? 

- Která opatření na podporu prodeje jsou plánována, proč a kdy? 

- Kolik pracovníků se bude zabývat odbytem a kolik to bude stát? 

 

2.4.4.8 Výroba provozních činností 

 

V této části půjde nejen o popis výrobních postupů, ale především o vyzdvižení 

konkurenčních výhod firmy. Podrobnost a rozsah popisu závisí do značné míry na 

tom, jaký význam pro firmu výroba či provozní činnosti mají. Uvádíme návod, o čem 

by bylo dobré se zmínit. Jsou to: 

- Výrobní postupy 

- Stroje a zařízení 

- Výrobní kapacity 

- Materiálové a surovinové zabezpečení 

- Prostorové umístění výroby 

Snažíme se popsat, jak výroba přispívá k úspěchu firmy. Mlže jít o různé podoby, jako 

například: 

- Firma disponuje levnějším výrobním postupem ve srovnání s konkurencí při 

srovnatelné kvalitě 



 

 

28 

 

- Firma je schopna vyrábět klíčové konkurenty, které nejsou na trhu 

- Firma vlastní technologii, kterou nikdo jiný nemá. 

 

2.4.4.9 Personální otázky 

 

U začínajících a menších firem postačí, když ke každé z předchozích kapitol na závěr 

uvedeme řešení personálních otázek v jednotlivých útvarech. U větších firem je lepší, 

když věnují řízení lidských zdrojů samostatný oddíl v podnikatelském plánu a předloží 

poskytovatelům kapitálu jasnou koncepci v oblasti pracovních sil. 

Pasáž personalistiky by měla poskytnout jasný přehled o současné situaci v personálním 

zabezpečení chodu firmy (počet a kvalifikační struktura pracovníků, zavedený systém 

udržování a zvyšování kvalifikace) a jaké nároky na personál budou vyžadovat výše 

uvedené podnikatelské záměry. 

Je vhodné též zmínit situaci na trhu práce v daném regionu – jaká je nabídka pracovních sil, 

dojezdová vzdálenost, existence potenciálních velkých zaměstnavatelů, kteří mohou 

přetáhnout naše zaměstnance apod. 

Výklad lze doplnit tabulkou, ze které bude zřejmé, kolik osob bude na konci každého roku 

v jednotlivých oblastech zaměstnáno, včetně informace o jejich kvalifikaci. V soupisu by 

měly být uvedeny i hrubé mzdy a platy. Přesné údaje o osobních nákladech se vedou ve 

finančním plánu. 

 

2.4.4.10  Finanční plán 

 

Finanční plán transformuje předchozí části podnikatelského záměru do finanční podoby. 

Prokazuje reálnost podnikatelského záměru. Výstupy finančního plánu tvoří: 

- Plánovaný výkaz zisků a ztráty 

- Plánovaná rozvaha 

- Plán peněžních toků 
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Plánované výkazy se doplní stručným komentářem, výstupy finančního plánu (absolutní 

ukazatele) musí mít reálné podklady, tzn. musí být zpracovány na základě dílčích plánů 

(např. prodejů), které mají být navzájem provázány. Minimální plánovací období je do 

doby vykázání zisku, resp. Kladného salda peněžních toků. 

Velmi důležité je přesvědčit externí subjekty o dlouhodobě rentabilním podnikatelském 

záměru. Pro doložení příznivého vývoje finanční situace firmy doporučujeme uvést 

v rámci finančního plánu poměrové finanční ukazatele. Patří mezi ne zejména ukazatele 

rentability likvidity, aktivity a zadluženosti. Ukazatele rentability informují poskytovatele 

kapitálu o schopnosti firmy tvořit zisk a zhodnocovat vložený kapitál. Ukazatele likvidity 

informují o schopnosti splácet včas a bez problému krátkodobé závazky, tedy o 

krátkodobé stabilitě firmy. Ukazatele aktivity ukazují intenzitu využití jednotlivých složek 

majetku. Ukazatele zadluženosti poskytují informace o dlouhodobé stabilitě firmy. 

2.4.4.11 Příloha 

 

V příloze k podnikatelskému plánu je možné uvést např. výpisy z obchodního rejstříku, 

životopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. Výkresy produktů, výsledky 

průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, správy a články z novin a časopisů o 

produktu a trhu, technologické schéma výroby, výkazy zisku a ztráty, rozvahy a 

peněžní toky za uplynulé období, reference významných osobností, důležité smlouvy, 

získané certifikáty aj. 
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3. Analytická část 

 

V této části diplomové práce Vás chci seznámit s analýzou daného trhu a daného prostředí, 

dále se zabývám analýzou zákazníka a podrobně rozebírám konkurenci, pokračování této části 

spořívá ve strategické situační analýzy v podobě SLEPT analýzy, Porterův model 

konkurenčních sil a závěrem zhodnocení SWOT analýzou, kde vyzvedneme silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby celého projektu. 

3.1   Předmět a důvod podnikání 

 

V mém případě se jedná o živnostenskou činnost (hostinská činnost), předmětem 

podnikání bude vytvoření tanečního klubu s posezením, možností stravování a herny. 

Jedná se o přestavbu obchodního centra o rozloze 483 m2.  Obchodní centrum 

fungovalo 18let pod vedením mé matky Dany Paníčkové a za svoji historii přežilo 

všechny formy konkurenčního boje. Nachází se na největším sídlišti v Prostějově - 

sídliště Hloučela. Ve své době byla na sídlišti jediná, avšak s dobou konkurence rostla 

do nevídaných rozměrů. Musela přežit supermarket UNION, dále BigBILLA, ze které 

se stala později jen BILLA, dále LIDL, PENNY a nakonec ALBERT. Všechny tyto 

supermarkety byly nejen na místním trhu, ale dokonce na jednom sídlišti. V poměrně 

malém Prostějově dále vyrostlo TESCO a KAUFLAND. Nutno dodat, že např. Tesco 

má prodejní ceny potravin nižší, než nákupky ve velkoobchodech, avšak přes všechny 

tyto nástrahy a konkurenční boj si udržela své místo na trhu a díky loajálním 

zákazníkům působila až do teď. 

Nízké tržby, obrovská konkurence, které se přestává dařit čelit a rostoucí věk byl 

zapříčiněním opuštěním od řemesla a žití z pronájmu celého obchodního centra. 

 

3.2 Vymezení trhu 

 

Jak jsme již zmínili, prostory pro vybudování – přestavbu obchodního centra na zábavní 

centrum se nachází ve městě Prostějov, na největším sídlišti Hloučela. Jedná se o 

prostor 483 m2, který bude zapotřebí přestavět a zbudovat zde taneční herna-bar. 
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Město Prostějov se nachází 17km jižně od Olomouce, je to okresní město a v roce 2011 

zde žilo 45 780 obyvatel. Hned z úvodu je zapotřebí říci, že se jedná o malé „dělnické 

městečko“. Je potřeba si uvědomit, že Prostějov není Brno nebo Praha. Tržní podíl 

není tak vysoký a potenciálních zákazníků není mnoho.[10] 

V Prostějově najdeme 14 středních škol z toho 3 gymnasia a jeden náznak vysoké školy. 

Jedná se o pobočku Baťovi univerzity s oborem marketing a cestovní ruch. Nutno 

dodat, že se plánuje tato VŠ uzavřít.  

Mým plánem ovšem není oslovení zákazníku jen z Prostějova, ale z celého okresu 

Prostějov a nejen z něj, oslovení musí proběhnout na zákazníky z celého kraje. 

Olomoucký kraj zahrnuje 5 okresů s celkovým počtem obyvatel 642 041 a to k roku 

2011. [11] 

Dle mého průzkumu vyplývá, že v městě Prostějov nenajdeme nic, co by se podobalo 

mému záměru. Lidé z PV se jezdí bavit do okolních okresních měst, jako jsou Zlín a 

Olomouc. Lidé z okolních vsí se baví na místních diskotékách. Avšak opravdový 

taneční klub, který se dá navštívit každý víkend je v Prostějově jen jeden a ten je ke 

všemu velmi nevyhovující (viz. Dále) Problémem je to, že Prostějov má nejvíce heren 

a hospod jako takových v ČR v poměru na obyvatele. Ovšem všechny dané podniky 

jsou na stejné bázi. Buď se jdete najíst nebo posedět a nebo tančit. Mým záměrem je 

vybudovat 3 v 1. Můj zákazník se u mě nají z minutkové kuchyně, má k dispozici 

posezení a jinou zábavu (bowling, stolní fotbal, šipky, kulečník atd.) a ještě každý 

víkend má možnost k tanci. 

Pokud bych měl shrnout kapitolu vymezení trhu, pak bych zvolil slogan: „Proč bychom se 

my měli jezdit bavit do jiných měst a proč by se jiná města neměla jezdit bavit 

k nám?“ 

3.3 Vymezení zákazníka 

 

Zde se jedná o velmi důležitou kapitolu. Špatné pochopení analýza nebo zaměření může 

mít fatální následky. Je velmi důležité odpovědět si na otázky, pro koho zde jsem a 

kdo je můj zákazník. Pro svého zákazníka totiž musím vytvářet prostředí a 

odpovídající portfolio služeb a zboží.  
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Pro obor mých služeb je dobré si uvědomit následující skutečnost. Pokud se chce člověk 

dobře najíst, pak musí do restaurace, pokud si chce posedět s přáteli, pak musí do 

pivnice a pokud se chce opravdu bavit, pak ať zajde ke mně do podniku. 

Nechci tím říci, že by se u mě nenajedl nebo neposeděl, ale moje stěžejní činnost vychází 

ze zábavního klubu. Můj zákazník má představovat člověka v letech od 18-35let. Mé 

zaměření je na veškeré studenty (plnoleté), absolventy a veškeré mladé lidi, kteří ještě 

neztratili chuť se bavit a seznamovat. Mé zaměření vyplívá dále z toho, po čem dané 

věkové rozmezí touží. Jedná se zde o hudbu a volby DJ, druhů společenských her a 

volbu nápojových lístků. 

Primární zaměření je na lidi v rozmezí 20-30 let. Jsou to studenti VŠ a absolventi či 

krátkodobě pracující. Jsou to lidé, kteří se cítí ještě velmi mladě, kteří ještě neřeší 

(většina) rodiny, možné dluhy v podobě hypoték aj. Tito lidé se stále ještě chtějí bavit 

a jsou ochotni utrácet peníze. 

3.4 Analýza konkurence 

 

Jak již jsem výše zmiňoval, ve městě Prostějov se nenachází žádny z podobných barů, 

který by měl tak všestranné portfolio. Přesto zde najdeme mnoho barů, které mi budou 

méně či více konkurovat a se kterýma budu muset svést boj o postavení na trhu. 

3.4.1 Restaurace Smíchovský zámeček 

 

     V této restauraci, konkurenčně nejblíže mému projektu, jak do rozsahu poskytovaných 

služeb tak geograficky, je zcela evidentní převis poptávky nad možnostmi a prostory 

podniku. Objekt je situován jako vilový rodinný dům, kde je v prvním patře zřízená 

restaurace a v druhém prostory pro pořádání akcí. Právě díky nedostatečné kapacitě 

těchto prostor (cca 50 osob) je společenský salón často vyprodán a zákazníci musí 

společenské akce zajišťovat jinde. Tento objekt není majetkem provozovatele, kde je 

stanoven vysoký nájem, což nutí provozovatele k vyšším cenám a prakticky k žádným 

investicím od doby zahájení provozu (1998). Tento podnik nepředstavuje řádné 

ohrožení i do budoucna – díky oddělení osob majitele a provozovatele zde není 

vyvíjená žádná inovační činnost, vznik konkurence, s ohledem na klientelu, tento 

podnik není schopen za stávající situace ustát.  
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Silné stránky: interiérové vybavení, kvalita prostředí 

Slabé stránky: Omezená kapacita, neexistence investic – cizí objekt, vysoký nájem, 

nemotivující podnikatelské aktivity a neexistence inovací. 

3.4.2 Bar CAMEL 

 

     Bar Camel se nachází na protější straně sídliště Hloučela, integrován do objektu 

nákupního střediska. Kapacita tohoto objektu je cca 200 osob. Tento bar je již 

geograficky příliš vzdálen mému podniku, ale bude vytvářet na daném sídlišti největší 

konkurenci.  Dominantou tohoto baru je jedna dráha bowlingu, čímž je ovlivněna i 

klientela podniku, kterou tvoří převážně hráči z celého města Prostějov. Výhodou a 

zároveň nevýhodou podniku je právě bowlingová dráha, která ovlivňuje i omezenou 

klientelu na úzkou skupinu osob. V podniku se dále nachází herna a rozdíl mezi bar 

Camel a mnou bude v možnosti stravování a prostoru k tanci. Tento podnik 

představuje velkou konkurencí. 

 

Silné stránky: Interiérové vybavení, bowling, novostavba – rozšiřování, dlouhodobě na 

trhu 

Slabé stránky: Podnik není v majetku provozovatele, podnik nemá nejlepší pověst, 

zastaralost 

 

3.4.3 Bar a restaurace HANÁ 

 

     Tento podnik je geograficky daleko od našeho zařízení, neopačné straně hlavního 

výjezdu z Prostějova – na hranici dalšího sídliště.     Co do vybavení je tento podnik 

poměrně zastaralý, budova restaurace je v druhém patře objektu Haná, ve kterém je 

dále supermarket a další pronajaté prodejny. Objekt je navíc nevhodně umístěn na 

poměrně rušné křižovatce, což zcela vyřadilo z provozu přilehlou terasní restauraci. 

Podnik je díky původnímu raně socialistickému interiéru navštěvován běžnou 
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klientelou jen zřídka, hlavní těžiště je pořádání akcí pro více osob (svatby, zábavy 

apod.). Při zohlednění toho, jakou roli hraje vzdálenost v oblasti gastronomických 

služeb je tento podnik jako konkurence zcela zanedbatelný.  

 

Silné stránky: Větší prostory, vlastní podnik 

Slabé stránky: Nevhodné umístění, zastaralý objekt i interiér, omezenost poskytovaných 

služeb – rigidnost nabídky. 

3.4.4 Hudební bar SIMETRIX 

 

Zde se jedná o jeden z mála klubu zaměřený na taneční hudbu. Jedná se o velmi malé 

prostory určené výhradně k tanci. Bar Simetrix má velmi dobré umístění v centru 

města avšak nabídka služeb je mizivá. Díky velmi malému prostoru zde nenajde 

možnost k sezení, netočí se tu pivo – nabídka je alko a nealko nápojů je řečena 

v podobě láhvového prodeje. Dá se říci, že lidé sedí v okolních restauracích a barech a 

kolem půlnoci si jdou zatančit. Stále mějme na paměti, že je to velmi nepříjemné, malé 

prostory a mnoho lidí působí klaustrofobicky.  

Silné stránky: jediný taneční klub v Prostějově, tradice, dobré umístění 

Slabé stránky: Velmi malý prostor, skoro žádná nabídka služeb, vysoké ceny 

3.4.5 Restaurace-klub FIESTA 

 

Tento podnik je největší s největší tradicí v Prostějově. Jeho umístění je u centra města na 

příjezdové cestě od Brna. Portfolio služeb je obrovské. Podnik je situován na patro. 

Rozlohou je největší ze všech. V přízemí najdeme vynikající restauraci a v prvním 

patře prostory k zábavě včetně malé herny. Tento podnik představuje největšího 

konkurenta a jeho pozice na trhu je jen velmi málo otřesitelná. Dá se říci, že i kdyby 

veškeré jejich služby byly otřesné, stále budou mít plno. Velmi dlouhá tradice, velké 

prostory a obrovská nabídka tvoří z Fiesty největší restauraci a klub v Prostějově. 

Jediné co zde nenajdeme je taneční parket, proto se na tomto podniku „přiživuje“ výše 

zmíněny klub SIMETRIX. 
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Silné stránky: Tradice, umístění, portfolio služeb, interiérové vybavení 

Slabé stránky: chybí prostor k tanci 

3.4.6 Ostatní 

Jak již jsem zmiňoval výše, v Prostějově najdeme v poměru na obyvatele nejvíce hospod, 

různých klubů a heren. Veškeré tyto zařízení však již nedisponuje velkou konkurenční 

silou a jsou živeny z malého podílu zákazníků, kteří hledají menší prostory k posezení. 

 

 

3.5 Strategická analýza 

 

Strategická analýza je velmi důležitou součástí tvorby strategie, jelikož umožňuje 

managementu firmy si uvědomit, jaká je současná situace, jaké má firma předpoklady 

úspěchu, na co by se měl management v současnosti i v budoucnu soustředit a kam by 

mělo jeho snažení v budoucnu směřovat.[12] 

V této strategické analýze budeme rozebírat makroprostředí, ke kterému zvolím SLEPT 

analýzu a mikroprostředí kde bude požit Porterův model pěti sil. 

3.5.1 SLEPT analýza 

 

SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí podle 

těchto faktorů: 

social – sociální hledisko 

legal – právní a legislativní hledisko 

economic – ekonomické hledisko 

policy – politické hledisko 

technology – technické hledisko 
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V rámci analýzy se nemapuje pouze současná situace, ale pozornost se věnuje zejména 

otázkám, jak se toto prostředí bude či může do budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí 

můžeme předpokládat. Je založena na zkoumání sociálních, legislativních, 

ekonomických, ale i ekologických, politických a technologických faktorů. [13] 

 

Sociální faktory: 

Do sociálních faktorů můžeme zahrnout aspekty týkající se demografie, dále sem patří 

makroekonomická charakteristika, sociálně-kulturní ukazatele a dostupnost pracovní 

síly. 

Pro demografické účely můžeme použít: 

velikost populace 

věková struktura 

etnické rozdělení 

Na tyto otázky mohu odpovědět v bodě (vymezení zákazníka) kde jsme si uvedli, že ve 

městě Prostějov žije 45 780 obyvatel. 
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Co se týče věkové struktury okresu Prostějov, zhotovil jsem následující tabulku. [14] 

 

Stav obyvatel k  31. 12.2009 110 214 

v tom: muži 53 682 

ženy 56 532 

Obyvatelé ve věku (k 31. 12.2009) 

0 - 14 15 715 

15 - 64 76 632 

65 a více 17 867 

z toho ženy ve věku 

0 - 14 7 716 

15 - 64 38 105 

65 a více 10 711 

Průměrný věk obyvatel (k 31. 12.2009) 41,0 

muži 39,4 

ženy 42,5 

Index stáří (k 31. 12. 2009) 113,7 

muži 89,5 

ženy 138,8 

Tabulka 1  

Zdroj: www.czso.cz 
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Makroekonomická charakteristika 

V této oblasti bych se zmínil o nezaměstnanosti v okrese Prostějov, která dosáhla k datu 

31.3.2011 hodnoty 10,56%. [14] 

Sociálně-kulturní aspekty 

Životní úroveň: „Drtivé většině obyvatel se v Olomouckém kraji žije dobře, vyplynulo to 

z nedávného průzkumu, který si nechal kraj zpracovat katedrou Politologie Univerzity 

Palackého. Dle závěrů, ke kterým zhotovitelé průzkumu dospěli, dělá lidem těžkou 

hlavu především nezaměstnanost a kvalita silnic“. ]15] 

Dostupnost pracovní síly: 

Pro můj podnikatelský záměr nepotřebují žádné odborníky. Není zapotřebí ani praxe či 

jiné nadstandardní vědomosti či schopnosti. Pro mé účely postačí člověk s výučním 

listem bez maturity. Prostějov se svojí nezaměstnaností moje nároky bez problému 

splňuje. 

 

Legislativní faktory 

V této souvislosti bych se chtěl zmínit o problematice vybudování herny.  

Vybudování herny, to znamená umístění hracích automatů, s sebou nese některé 

povinnosti. Za prvé objet musí projít schvalovacím procesem a také musí být objekt 

zkolaudován jako herna, pro získání potřebných povolení. V tomto odvětví je známý 

velmi negativní postoj měst a obcí, které mají zájem o vytlačení heren z měst. Jedna se 

zde o omezení počtu heren v centru. V našem případě se ovšem jedná o umístění na 

periferii města a s povolením nebude žádný problém.  

Co se týče daňové problematiky.  

DPH v tuto chvíli máme sazby 20% a snížená 10%. Od 1.1.2012 bude snížená sazba 14% 

a vyšší bude pořád dvacet a od 1.1.2013 se sjednotí obě sazby na 17,5% 

Můj podnik se povinnosti přihlásit se jako plátce DPH nevyhne a to díky právě herně, kde 

veškeré příjmy podléhají DPH. 
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DPFO pro rok 2011 tvoří 15%. 

Žádná jiná problematika z pohledu legislativních faktorů nehrozí 

Ekonomické faktory 

Pro ekonomické faktory použiji základní makroekonomické ukazatele [14] 

Hodnoty jsou uváděny k 31.12.2009 

HDP na 1 

obyvatele 345 601 Kč, b.c. 

Míra inflace 1,0 % 

Míra registrované nezaměstnanosti (k 31. 12.) 9,24 % 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v 

NH1) 23 488 Kč 

Průměrný starobní důchod (k 31. 12.) 10 045 Kč 

 

Vývoj státního rozpočtu: 

 

 

Obrázek 1  

Zdroj: www.czso.cz 
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Přístup k finančním zdrojům 

Bankovní sektor: finanční zdroje budu žádat u Českomoravské záruční rozvojové banky 

a.s., která se orientuje právě na poskytování úvěrů pro malé a střední podnikání. 

Nebankovní sektor: Jedná se o příjmy a dotace od dodavatelů a příjmy z reklam. K této 

problematice se bude věnovat později. 

 

Politické faktory 

Česká republika je demokracie s parlamentním charakterem:   

Zákonodárnou moc má parlament (posl. sněmovna, senát). Výkonná moc - vláda, její 

předseda je nejmocnější ve státě - navrhuje ministry. Premiérem se stává předseda 

vítězné politické strany, poražená strana tvoří opozici. 

 

Od roku 1993 se v ČR střídají vlády pravotě či levicově zaměřené, ale žádné převraty, 

revoluce či jiné nepříznivé faktory pro podnikání nehrozí. Faktory, které mohou z toho 

hlediska ovlivňovat podnikání je výše daní (která se mění s levicově vládnoucí 

stranou). Z pohledu našeho podnikání není tato skutečnost problémem. 

 

3.5.2 Porterův model konkurenčních sil 

 

Porterův model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení 

a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem 

jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. [16] 

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů – Jak snadné nebo obtížné je pro nového 

konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávající konkurenty silný 

konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 
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3. smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a 

objednávat větší objemy? 

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

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 

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

nahrazeny jinými? 

Někdy je používaná i 6tá síla, za kterou je považována vláda. Výsledkem jejich 

společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. 

 

Schéma pěti sil viz. Obrázek 

 

Obrázek 2 

 Zdroj: http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html 

 

Konkurenční prostředí. Tento bod jsem rozebral v kapitole“ analýza konkurence“. 

Konkurence je v dané oblasti vysoká, avšak portfolio služeb, které chci nabídnout má 

předčít vše, co bylo doposud v Prostějově nabídnuto. V žádném případě se nejedná o 

další z mnoha heren či barů, ale o jeden komplex, ve kterém zákazníci naleznou vše, 

aby nemuseli za zábavou jinam. 
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Nově vstupující. V tuto chvíli nevím o nikom, kdo by zamýšlel podobný plán. Toto riziko 

je v následujících 3-5 letech minimální. 

Dodavatelské portfolio tvoří zejména pivovar, se kterým chci ujednat 5-ti letou smlouvu. 

Moje povinnost bude 5 let odebírat pivo za poskytnutí dotace na realizaci tohoto 

plánu. Dále se jedná o firmu Autogames s.r.o. která dodává hrací automaty. S touto 

firmou taktéž hodlám podepsat smlouvu na 5 let a získání další dotace (vše viz níže). 

Další dodavatelé budou v podobě velko a malo-skladů pro alko a nealko nápoje, různé 

hudební skupiny a DJ´s pro taneční večery, zaměstnanci v podobě vyhazovač, 3x 

barman/barmanka, uklízečka. Množství nabídek, které mám k dispozici po stránce 

pracovní síly, nebo dodavatelských firem tvoří velkou škálu. 

Zákazníky představuje bod uvedený výše v kapitole „vymezení zákazníka“ Zjednodušeně 

jej tvoří zákazník ve věkovém rozmezí 18-35 let, který se chce bavit v podobě zábavy 

s přáteli – společenské hry, tanec a hazard. 

Substituty v této oblasti jsou absolutně minimální. Chuť se jít bavit s přáteli je v lidech 

stovky let a ani v následujících letech se na této skutečnosti nic měnit nebude. Co se 

týče bowlingové dráhy, tak zde mlže dojít k jakémusi poklesnutí zájmu, avšak tyhle 

ztráty jsou minimální, stejně jako oslabení návštěvnosti herny z důvodu např. oblíbení 

jiného typu hazardu jakou jsou v dnešní době poker live, ruleta live či kurzivní sázení. 

Šestou sílu v podobě vlády jsem již nastínil v SLEPT analýze. A není pro naši věc nijak 

důležitá. 

Tímto bych shrnul mikro a makro prostředí zamýšlejícího podniku. U makroprostředí 

jsem zvolil metodu SLEPT analýzy pro zjištění sociálních, legislativních, 

ekonomických, politických a technologických aspektů a vyvodil závěry, že v mém 

oboru podnikání nehrozí žádný větší problém.  

U mikroprostředí byl zvolen Porter a jeho metoda 5 ti konkurenčních sil, kde jsme si 

rozebrali konkurenci, dodavatelé, zákazníky, substituty a potenciální nové vstupy na 

tento druh trhu. Dále použijeme analýzu SWOT pro zjištění silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb. 
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3.5.3 SWOT analýza 

 

SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky společnosti, hrozby 

(Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským záměrem, projektem, 

strategii nebo i restrukturalizací procesů. 

Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové 

možnosti růstu. SWOT je součástí strategického (dlouhodobého) plánování 

společnosti. 

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní prostředí) a 

současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a 

klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje 

příležitosti a hrozby pro firmu. Pro vyspecifikování jednotlivých např. silných stránek 

bývá využit brainstorming s managementem firmy a specialisty na oblast, kterých se 

SWOT analýza týká. Po brainstormingu se vše roztřídí podle relevantnosti k záměru 

použití SWOT. Následně nastupuje kvantifikované hodnocení jednotlivých položek 

všemi zúčastněnými. Po zhodnocení a spočítání váhy jednotlivých např. silných 

stránek celým týmem se seřadí dle důležitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí 

managementu, jak s výsledky analýzy naloží a co bude realizovat. 

V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a slabými 

stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak v zápětí mohou 

být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy. [17] 
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SWOT analýza v grafu viz. Obrázek 

 

Obrázek 3  

Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/ 

Silné stránky: 

- Jak již jsem uvedl výše, moje příležitost je využít konkurenční výhodu neexistence 

podobného zařízení v dané lokalitě. Již výše jsem zmiňoval záměr vybudovat podnik, 

kde zákazník po příchodu má možnost z využití pestré nabídky služeb. Jedná se zde o 

možnost minutkové kuchyně, dále možnost sezení jako v jiné restauraci – baru, 

možnost tanečních večerů, různé společenské hry v podobě bowlingu, stolního fotbalu, 

šipek, kulečníku atd. v nespolední řadě je zde možnost herny. Tak velká nabídka 

služeb se v Prostějově nevyskytuje a mým záměrem je být první, kdo s takovým 

podnikem přijde. 

- Dalším silnou stránku vidím v rodinném podnikání. Jedná se o přestavbu obchodního 

centra na taneční hernu bar. Vše bude probíhat pod dohledem zkušených rodičů, na 

které se mohu obrátit s jakýmkoliv problémem. Je velmi motivující být v podnikání 

alespoň stejně úspěšný jako právě vlastní rodina. Především léta praxe a vědomostí 

v oboru bude z mých velmi silných stránek. 

- Prezentace firmy na internetu. Zde se jedná o samozřejmost zapojení celého podniku na 

online portál. Wi-fi a připojení na internet zdarma je samozřejmost. Dále se bude 

jednat o propracované webové stránky, kde mou snahou bude registrace zákazníků pro 
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pozdější výhody. Samozřejmě také ankety a soutěže pro přilákání zákazníků a zvýšení 

atraktivnosti. Takováto možnost u konkurence není. 

- „Máme vše co ostatní, ale ještě něco navíc“ tímto heslem chci prezentovat moji firmu. 

Objednávky a rezervace on-line, kuchyně, rozvoz jídel, wi-fi. Mám vše co ostatní a 

dávám zákazníkům možnost výběru. 

- Není nutnost žádných vysoce kvalifikovaných pracovníků. Právě naopak. Pracovat může 

kdokoliv a budu volit formu brigád, můžu nabídnout místa pro učiliště v oboru 

číšník/barman a možnost vyhýbat se problematice zaměstnanců. 

Slabé stánky: 

První slabou stránku vidím v umístění podniku. Podnik se sice nachází na největším a 

nejmladším sídlišti v Prostějově, avšak právě tuto skutečnost vidím spíše jako 

nepříznivou skutečnost. Obávám se množství stížností na rušení nočního klidu. Přeci 

jen se nejvíce lidí, vyhledávající zábavu pohybuje v centru. Přes centrum také prochází 

nejvíce lidí a podniky žijí z „náhodných“ zákazníku. Nejedná se tedy vždy o stejné 

zákazníky. Z tohoto důvodu musí náš podnik nabízet dostatek zábavy a akcí, proto, 

aby se lidé z okolí rozhodli zůstat a lidé z opačných částí města rozhodli přijet. 

Nevýhoda umístění je také ta, že hlavní nádraží je přesně na opačném konci města.  

Nový podnik. Jak jsem zmiňoval výše, Prostějov má v přepočtu na obyvatele nejvíce 

hospod a barů v ČR. Další podnik se jeví jako kapka v moři, avšak já tomu nevěřím. 

Žádný z těchto podniků nebude nabízet takové spektrum služeb jako já (vycházejme 

z kapitoly „analýza konkurence“). Vybudování určité image a tradice podniku bude 

jistý čas trvat a musíme na něj klást zvlášť velký důraz, aby se dostal do podvědomí 

lidí a podnik byl navštěvován i mimo konání akcí. 

Malý tržní potenciál. Tato problematika není jen slabou stránkou, ale možno říci přímo 

hrozbou. Největším problémem v dané lokalitě je absence vysokých škol. Pokud se 

podíváme např. na Brno, tak je jedno, jaký je den, jedno, kolik je hodin nebo jaký 

měsíc. Centrum města bude vždy plný. V Prostějově toto neplatí. Můžeme říci, že 

největší tržby očekávám v pátek a sobotu. Právě z hudebních vystoupení, po kterých 

lidé v Prostějově tolik touží. Naše otázka však zní, co přes zbytek týdne. V tomhle 

chci reagovat právě zbudováním bowlingových drah pro jak soukromé tak firemní 
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účely a dále právě hernou, od které očekávám zaplacení celkových provozních 

nákladů na celý podnik. 

. Podnik je sice mých rodičů, avšak moji smluvní povinností bude platit včas a řádně 

nájem, na kterém jsme se shodli a který odpovídá velikosti a umístění prostor. 

Poměrně vysoké počáteční náklady na přestavbu a vybavení. Samotná přestavba nebude 

trvat déle jako 2 měsíce, myslím si, že tento úsek budu schopen zkrátit min. o 

Nájemné 2 týdny. Jedná se o demolici stávajícího vnitřního vybavení a prostorů, 

zařízení baru, menšího pódia, sociálních zařízení a bowlingových drah. To vše plus 

první zásoby alkoholu aj. bude nákladné. 

 

Příležitosti: 

Být první na trh s něčím podobným a z toho plynoucí konkurenční výhoda 

Značná míra poptávky po zmiňovaných službách 

Všeobecná popularita a vyhledávanou zábavných podniků 

Spojení s restaurací (pro nabídku minutkové kuchyně), restaurace nabízí i kavárnu a 

penzion v čem vidím potenciál do budoucna pro vybudování rozlehlého fungujícího 

komplexu, který bude zahrnovat naprosto veškeré služby v podobě svateb, pohřbů či 

firemních večírků, dále pivnici a kavárnu, penzion a náš zmiňovaný zábavní klub. Pod 

vedením celého objektu poskytující tak vysokou nabídku služeb pro mladé, ale i pro 

staré bych se mohl dostat na absolutní špici v oboru nejen na okrese, ale i v celém 

olomouckém kraji a do jisté míry hegemonem v okrese. 

Hrozby: 

Největší hrozbu vidím právě v malém tržním podílu. Nelze se spoléhat pouze na místní trh 

z důvodu absence vysokých škol. Mladí lidé přes týden odjíždí do větších měst a 

hrozba mlže být, že se nenajde nikdo, kdo by můj podnik navštěvoval v pracovní dny. 

Herna nemusí stačit na pokrytí nákladů. 
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Legislativní faktory. Jak jsem zmiňoval, města se na stále zvyšující se počet heren dívají 

skrze prsty a vláda může zvýšit daňové zatížení, popřípadě přidělit městům právo 

herny citelně omezit, zavést nejrůznější vysoké poplatky popřípadě je vykázat z města. 

Stížnosti z řad občanů žijících v dané oblasti. Prostory pro taneční parket budou 

samozřejmě odhlučněné, i přesto se může ozývat nepříjemné dunění ze subwooferů a 

obtěžovat tak lidé v okolních panelových domech. Co se týče samotných zákazníků, 

tak v je v dané lokalitě dostatek restaurací a barů a nikde žádný problém s hlukem 

nebyl. 

Zbytečnému odkladu celého projektu.  

 

Tabulkové shrnutí: 

 

SIL6É STRÁ6KY SLABÉ STRÁ6KY 

S1 - První na trhu 

S2 – Rodinné podnikání a tradice 

S3 - Všestrannost 

S4 - Zaměstnanci 

S5 - Modernost  

W1 - Malý tržní potenciál 

W2 - Vzdálenost od centra 

W3 - Nový podnik bez image 

W4 - Vysoké počáteční náklady 

W5 - Nájemné 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

O1 - Prvenství na trhu 

O2 - Spolupráce s další firmou 

O3 - Míra poptávky po službách 

O4 - Všeobecná popularita zábavy 

T1 - Malý tržní potenciál 

T2 - Zbytečný odklad projektu 

T3 - Legislativa 

T4 - Nadměrný hluk a stížnosti 

Tabulka 2  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.6 Návrhy 

 

Po analýze konkurence jsme si přiblížili daný trh. Tvorba dalšího baru by nebyla zrovna 

nejlepším nápadem, protože trh je tím již přesycen. Jedná se tedy o přesné zaměření 

toho, čeho chceme dosáhnout. Zákazník musí mít možnost a prostor se najíst, mít 

dostatečné nabídky nápojových a jídelních menu, mít prostor k zábavě a taneční 

parket. V tomto případě můžeme tvořit konkurenci pro jiné podniky a být zajímavým 

cílem pro potencionální zákazníky. Prostory jsou dostatečně veliké a umožňují nám 

zajistit vše, po čem vymezený zákazník může toužit. 

3.6.1 Naše nabídka 

 

Pro zajištění všeho co potřebujeme, hodlám využít prostor 483 m2 a to bezezbytku. Bude 

se jednat o vybudování velkého baru v „americkém stylu“ tedy jedna se o dlouhý bar 

kolem jedné ze stěn, bar musí být dlouhý alespoň 15m. Dále se jedná o prostory 

k sezení, které budou tvořit kožené gauče a stoly, Dále prostory pro DJ stage a prostor 

k tanci. Chybět nebudou 4 dráhy bowlingu, stolní fotbal, šipky, juebox a v neposlední 

řadě prostor pro hernu, která musí být oddělená.  

Minutkovou kuchyni bude představovat sousední podnik, Restaurace LUTO, které je ve 

vlastnictví mého otce Josefa Paníčka. Jedná se o restauraci, bar, kavárnu a penzion, 

umístěný v těsné blízkosti (máme i společný dvůr viz.foto) , bude se jednat 

vybudování horizontální výtahové šachty pro přepravu jídla. Budování samotné 

kuchyně by bylo nemyslitelné z finančních důvodů i pro extrémní starosti, které 

kuchyně představuje. Minutková kuchyně nebude představovat hlavní zdroje příjmů, 

ale pouhé zvýšení nabídky a zvýšení atraktivnosti pro mé zákazníky. Jídlo se bude 

dělit mezi mě a otce 50% z marže jídla. 
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4. Aplikační část 

 

V této kapitole se budeme zabývat náklady celého projektu, bude se jednat o stavební 

práce nutné pro přestavbu, vybavení interiéru, vybudování bowlingové dráhy, 

zbudování a vybavení baru a celkového shrnutí těchto nákladů. 

Dále se jedná o provozní náklady představující energie, plyn, vodu, odpad, revize, 

zaměstnance a nájem s konečnou kalkulací 

Dočteme se také o zdrojích financování, bankovních úvěrech a spolupráci s dodavateli a 

pochopitelně prognózou tržeb. 

 

4.1 Transformace podniku 

 

Jak nám napovídá název celé diplomové práce, jedná se zde o přestavbu, transformaci, 

celého stávajícího podniku, který fungoval jako Obchodní centrum – LUTO, jednalo 

se zde o potraviny a smíšené zboží, pod vedením mé matky. V kapitole 3.1 jsem 

uváděl příčiny, které znemožňují další setrvání v této podnikatelské činnosti a potřeby 

změn. Celkový prostor tohoto objektu činí 483m2, jedná se tedy o poměrně velkou 

plochu a velkou škálu nápadů. V mém případě jsem se rozhodl o taneční klub – bar a 

této činnosti a nápadu věřím, že se jim povede a budou prosperovat, jak již jsem 

uváděl v analytické části. 

Transformace podniku bude probíhat dle následujícího scénáře. V první řadě se jedná o 

prodej dosavadního zboží a vyklizení celkového prostoru pro přestavbu. Stavební 

práce spočívají v demolici celého vnitřku a následné výstavbě sociálních zařízení, 

stavebních příprav pro instalaci bowlingových drah a výstavbě baru. Dále se jedná o 

zařízení typu vzduchotechniky a vybavení jako jsou sedačky, stoly, židle a vše co 

k tomu patří. 

Cílem transformace je tedy přestavět obchodní centrum se smíšeným zbožím na taneční 

klub – bar. Výsledkem by měla být prosperující firma, nabízející dostatek zábavy pro 

vymezené zákazníky, vytvoření nových pracovních pozic a celkové zvýšení kulturního 

využití v dané oblasti. 
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4.1.1 Firma 

 

6ázev firmy: Taneční klub – bar  LUTO 

Sídlo: A. Slavíčka 287/7a, 798 01 PROSTĚJOV 

Odpovědný vedoucí: Bc. Roman Paníček, Alojzov 38, Prostějov 

Kontakt: Panicek_leasing@email.cz 

Odpovědnost za projekt: Bc. Roman Paníček, Alojzov 38, Prostějov 

 

4.1.2 Stavební práce 

 

V této části diplomové práce se budeme zabývat analýzou a propočty celého projektu. 

V první řadě nás budou zajímat stavební úpravy, které bude provádět firma:[18] 

Jiří Boháč 

Ptení 168 

Prostějov 

IČO: 675 644 11 

DIČ: 325-6504232582 

 

     S touto firmou jsme spolupracovali v minulých letech i u jiných stavebních projektech, 

které realizovala moje rodina a vzhledem ke vzájemné spokojenosti, hodláme s touto 

firmou spolupracovat i v tomto případě. 

Bude se jednat v první řadě o demoliční práce, tedy o vybourání vnitřních prostor a 

následné zbudování sociálních zařízení, podlahových krytin, které budou tvořeny 

dlažbou, zbudování základních stavebních prací pro montáž bowlingové dráhy a 

vybudování baru. 
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Jak jsem uvedl výše, celou stavební činnost přenechám firmě Jiří Boháč. S touto firmou 

máme dobré zkušenosti a myslím si, že i nadále naše spolupráce bude probíhat 

v dobrém světle. 

Počáteční úpravy musí proběhnout v duchu demolice celého vnitřního prostoru, vybourání 

chladících boxu, které dříve sloužily pro chlazení uzenin a mléčných výrobku, 

vybourání veškerých příček a odstranění všeho tak, aby zbyla pouhá rozlehlá plocha. 

Následné úpravy budou spočívat ve vybudování sociálních prostor včetně montáže 

záchodů, umyvadel a to včetně obkladačských prací. Dále zbudování šaten, příčky, 

která bude oddělovat hernu od jiných prostor (vstup do herny je pouze od 18ti let). 

Následuje příprava pro montáž bowlingové dráhy. Dále zde máme skladovací prostory 

a kancelářské prostory.  

Veškerá podlahová krytina bude vydlážděná pro lepší opatrování. Stropní prostory po 

zbudování vzduchotechniky nechám klasicky pokrýt sádrokartonem.  

Ze severní strany musíme zbudovat protihlukovou stěnu (ze západní je druhá restaurace 

jak již jsem zmiňoval)  

Kancelářské vybavení převezmu ze stávajícího podniku, tedy nebude potřeba žádné další 

investice za vybavení. 

DO stavebních prací také zahrnuji výstavbu kompletního a zařízeného baru 

Vzduchotechnika: 

Vzduchotechnika je zařízení, které nám zajišťuje přívod a odvod v daném prostoru. 

Vytváří optimální prostředí (teplota, vlhkost, tlak), pečuje o příznivé klimatické 

poměry při různých výrobních procesech. 

Největším problém v restauraci je cigaretový kouř. Dříve se tento problém řešil 

odtahovým ventilátorem instalovaným přímo do zdi. Takový ventilátor byl velký, 

hlučný a po určité době také nedostatečný, neboť se zanášel mastnotami a prachem. 

Dnešní provozovny řeší nejen problém s cigaretovým kouřem, ale také splnění 

hygienických norem. Moderním trendem je však vytvoření příjemného prostředí, do 

kterého se bude zákazník rád a opakovaně vracet. Nedílnou součástí tohoto prostředí 

je samozřejmě kvalitní vzduch. 
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Větracích systémů, které jsou vhodné pro restaurace, je několik. Základním systémem 

jsou odtahové ventilátory, které jsou z hlediska komfortu nedostatečné. 

Dalším systémem je kombinace přívodní větrací jednotka s ohřevem a odtahového 

ventilátoru, případně odtahové jednotky. Tento systém vyžaduje instalaci vzduchových 

rozvodů a distribučních prvků. Systém je velmi vhodné doplnit dveřní clonou, která zabrání 

pronikání venkovního vzduchu dovnitř. Vliv venkovního prostředí tak bude minimalizován. 

Podívejte se na příklad větrání restaurace. 

V případě požadavku na vyšší energetickou úsporu lze navrhnout větrací jednotku 

s výměníkem na zpětné získávání tepla.[19] 

Pro horké letní měsíce je vhodné systém zkombinovat s klimatizací, která bude celý prostor 

chladit. 

O vzduchotechniku by se postarala za odhadovanou cenu 200 000,- Kč firma: 

 Multi-VAC spol. s r.o. 

Fáblovka 552 

533 52  Staré Hradiště 

 

Dle odhadů a poradě s p. Boháčem jsme se shodli na investici ve výši 2 miliony Kč. (za 

stavební práce). 

 

 

4.1.3 Interiér  

 

Interiér celého podniku musí odpovídat jak cenové relaci, tak být přiměřen věkové 

kategorii zákazníků. Na samotné vybavení musí být brán zřetel, protože do škaredého 

vybavení se lidé vracet nebudou. Škaredé záchody, propálené gauče a celkový 

zpustošený dojem může mít negativní následky na chod celé firmy. Pro vybavení 

celého prostoru jsem zvolil 2 firmy zabývající se restauračním zařízení, a které mi 

pomohou s pořízením. 
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Jedná se o firmy: Ateliér Dako - nábytek pro restaurace se sídlem v Praze a internetový 

podnik s adresou www.perfektni-nabytek.cz  

 

Sedací soupravy 

Samozřejmostí každého takového zařízení jsou sedací soupravy, které musí vytvářet 

pohodlné posezení, sedačky však musí být kožené, jedná se o problematiku propálení 

od cigaret. Dále jde o pohodlí a komfort. Pro naše potřeby jsem vybral koženou sedací 

soupravu s řadou 3 sedadel. 

 

Obrázek 4  

Zdroj: perfektni-nabytek.cz 

Tato kožená černá moderní souprava bude skvěle odpovídat požadavkům 

Cena za jeden kus je 42.124,- Kč vč. DPH 

Pochopitelně cena je značná, ovšem komfort a estetickou stránku splňuje tato sedačka na 

výbornou. Je jasné, že pouze tyto sedačky nestačí a proto budou tvořit jen jakýsi 

základ. Další prostory pro sezení ve větším kolektivu budou nabízet levnější, již ne 

kožené, ale přesto dostatečně elegantní sedací soupravy. 
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Obrázek 5  

Zdroj: perfektni-nabytek.cz 

Jedná se o dřevěné části soupravy kombinované s tzv. mořskou trávou, do interiéru budou 

skvěle pasovat. 

Cena za jeden kus je 16.660,- Kč vč. DPH 

K výše uvedené sedací soupravě taktéž bude zapotřebí stůl a to stejné barvy a stejného 

stylu 

 

Obrázek 6  

Zdroj: www.dako.cz 

Cena za jeden kus je 8.748,- Kč vč. DPH 
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Barové stolky a židle 

Samozřejmostí takového podniku jsou i barové stolky určené pro menší počet osob, které 

se chtějí pobavit. Pro naše účely skvěle postačí stolky od firmy Ateliér Dako. 

 

 

Obrázek 7  

Zdroj: www.dako.cz 

Úhledné barové stolky s výškou 74cm a průměrem 70cm. 

Cena za jeden kus je 4 163,-Kč vč. DPH 

 

Ke každému k těmto stolkům počítám 3 židle a to od stejné firmy. 

 

Obrázek 8  
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Zdroj: www.dako.cz 

Ratanová konstrukce a nylonový výplet s možností jakékoliv barvy 

Cena za jeden kus je 4.421,- Kč vč. DPH 

Barové židle 

Jako poslední možnost k sezení budou nabízet sezení u baru. To znamená vysoké barové 

židle. 

 

Obrázek 9 

 Zdroj: www.dako.cz 

Silná buková židle bez čalounění. 

Cena za jeden kus je 2.795,- Kč vč. DPH 

4.1.4 Bowling 

 

O celé provedení bowlingové dráhy, včetně instalace se bude starat firma Comax Leisure 

CZ a.s.[20] 

Comax Leisure CZ a.s. byla založena v roce 1998 jako nástupnická společnost firmy 

Comax Leisure spol. s r.o. (založena v roce 1995), a to po převzetí české pobočky 

firmy SEGA Amusements Europe v roce 1998. 
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Comax Bowling spol. s r. o. je 100% vlastněnou dceřinou společností firmy Comax 

Leisure CZ a.s.. Tato společnost vlastní a provozuje bowlingová a zábavní centra 

Planet Bowling a Planet Games v rámci nákupních a zábavních center. 18 

Bowlingová zařízení se dělí na dvě základní skupiny. Jedná se o takzvané standardní 

(profesionální) dráhy a dráhy určené ke komerčnímu využití. Hlavním rozdílem mezi 

těmito skupinami je způsob stavění kuželek. Standardní dráhy jsou vybaveny 

bezprovázkovými stavěči kuželek (naše firma dodává stavěče nové, případně 

repasované), nestandardní (komerční) dráhy stavěči provázkovými. Ostatní součásti 

(dráhy, scoring systém) jsou u obou skupin totožné. 

 

Obrázek 10  

Zdroj: http://www.comax.cz/comax-vystavba-bowlingovych-center.html 

Obrázek: schéma bowlingové dráhy v číslech 

Cena za 2 dráhy dle ceníku pro rok 2010 včetně stavěčů a všeho příslušenství pro provozování 

dráhy je stanovena na 1.308.000,- Kč vč. DPH 

4.1.5 Bar 

 

Samotná výstavba baru jako takového je zahrnuta do stavebních prací a odhaduje se na 

částku 200.000,- Kč. Jedná se o stavbu, pokrytí masívem, zrcadla, police, umyvadla a 

dřezy, myčka a vše co k baru patří. 
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Druhá věc je počáteční vybavení lihovinami. Nejedná se zde o pivo či limo. Jakékoliv 

nealko v podobě Coca-coly nebo Pepsi zajišťují zvlášť obchodní zástupci daných 

společností, nabízí zdarma lednice, sklenice atd. a nabízí zdarma i počáteční fasování 

pro platbu až po prodeji. 

Nám se zde bude jednat o nákup alkoholu, drinků a potřeb k míchání nejrůznějších 

koktejlů. Celkové náklady na tuto koupi odhadujeme na výši taktéž 200.000,-Kč 

 

4.1.6 Náklady na transformaci – shrnutí 

 

Do této kapitoly jsem chtěl zařadit stavební úpravy včetně vybudování prostorů, 

sociálních zařízení, podlahy a stropu, které budou nezbytné, vzduchotechniku, 

výstavbu baru nákup nábytku a zařízení bowlingové dráhy. 
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Interiérové náklady: 

 

 Množství Cena za kus 

v Kč. (Vč. DPH) 

Cena celkem (vč. 

DPH) v Kč 

Stavební práce 1  2 000 000,- 

Vzduchotechnika 1  200 000,- 

Bowling 1  1 308 000,- 

Sedačky kožené 10 42 124,- 421 240,- 

Stoly 4 8 748,- 34 992,- 

Sedačky dřevěné 10 16 660,- 166 660,- 

Barové stoly 10 4 163,- 41 630,- 

Židle ke stolům 30 4 421,- 132 630,- 

Barové židle 12 2 795,- 33 540,- 

Barové vybavení 1  200.000,- 

Celkem   4 538 692,- 

Tabulka 3  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

4.2 Zdroje financování 

 

Zdroje financování celého projektu budou celkem 3. Vysoké počáteční náklady tvoří 

velkou překážku a je zapotřebí, si všechny následující kroky dobře promyslet. Již na 

začátku je jasné, že primárním zdrojem finančních prostředků bude tvořit banka. 

Počáteční náklady na vůbec otevření podniku jsem výše vykalkuloval na 4.538.692,- 

Kč Zde jsou zahrnuty veškeré stavební úpravy, vzduchotechnika, vnitřní vybavení 

podniku, bowlingová dráha a zbudování a vybavení baru.  

První zdroj financování tedy bude představovat banka. 
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4.2.1 Bankovní úvěr 

 

Pro náš projekt se dobře hodí nabídka GE Money bank, která v této souvislosti s podporou 

malého a středního podnikání spolupracuje s Českomoravskou rozvojovou a záruční 

bankou a.s.  

V našem případě se jedná o produkt „zajištěný Expres business“. Základní výhodou 

rodinného podnikání je vzájemná výpomoc a ta se projeví právě při žádosti o úvěr, 

kdy moje matka bude ochotná ručit celou nemovitosti a tím zvýšit vyjednávací sílu pro 

co nejnižší úrokovou sazbu.[21] 

GE Money bank – Zajištěný expres business 

Zajištěný Expres Business je určen 

• právnickým osobám 

• fyzickým osobám - podnikatelům 

Charakteristika Zajištěný Expres Business  

• úvěr je poskytován až do výše 5.000.000 Kč  

• splatnost úvěru je až 10 let  

• o schválení úvěru rozhodneme do 1 dne 

• finanční prostředky obdržíte převodem na váš běžný účet nebo na kontokorentní či 

revolvingový účet 

• investiční část úvěru lze splácet formou anuit (stejná splátka po celou dobu úvěru) 

nebo lze odděleně splácet jistinu úvěru a úrok 

• provozní část úvěru splácíte dle svých potřeb 

• úvěr je zajištěn nemovitostí, která nemusí být ve vašem vlastnictví 

• přednostní odhad nemovitosti je zajištěn do 5 pracovních dnů, v případě objektů s 

podnikatelskou činností nebo s věcným břemenem do 10 dnů  

• úroková sazba se stanovuje individuálně dle finanční stability klienta a rizikovosti 

financování z pohledu banky 

• úvěr je možné předčasně splatit, splátky jistiny lze odložit 

• splacenou část úvěru lze opakovaně načerpat na váš běžný účet  
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Při takových to podmínkách by se výše úrokové sazby pohybovala v rozmezí 7-10% p.a. 

Pro naši potřebu bych žádal úvěr ve výši 4.000.000,- Kč na dobu 10 let = 120 měsíců a 

budu počítat s horší variantou úrokové sazby, tedy 10% p.a. 

Výše úvěru = 4mil. Kč 

Délka splácení = 120 měsíců 

Úroková sazba = 10% p.a. 

Po dosazení hodnot do internetové kalkulačky nám vyjdou hodnoty: [22] 

Měsíční splátka = 52 860,29,- Kč 

Celkem zaplaceno = 6.343.235,37 Kč 

Přeplaceno = 2.343.235,37 Kč  

Od banky tedy budeme žádat úvěr ve výši 4 miliony Kč., které nám pokryjí většinu 

veškerých počátečních nákladů. 

4.2.2 Pivovar 

 

Žijeme v době, kdy konkurenční prostředí nutí velké firmy hledat si nové zákazníky a 

nabízet jim nejrůznější slevy a prostředky pro upevnění své pozice na trhu. Jinak to 

není ani s pivovary. Znamená to, že největším pivovarem s největší odběrem piva není 

ten pivovar, jehož pivo je nejlepší, ale ten pivovar, který nabídne svým odběratelům 

nejlepší podmínky.  

V našem případě jsem jednal s pivovarem Plzeňský Prazdroj a.s. s jednatelkou pro 

Olomoucký kraj s pí. Ing. Ivetou Rehušovou, která má také na starosti styk se 

zákazníky a vyhledávání nových potenciálních odběratelů. 

Pivovar Plzeňský prazdroj je ochoten spolupracovat s drobnými živnostníky v hostinské 

činnosti a dodávat jim nejen pivo (sudové, láhvové atd.), ale i veškeré okolní 

vybavení. Jedná se zde o dodání píp, chladících systému, kompresorů, ale také sklenic, 



 

 

62 

 

popelníků, ubrusů, venkovních deštníků a veškerých věcí, souvisejících s danou 

činností. Nutno dodat, že na základě této propagace ušetřím nemalá peníze. 

Pivovar dále nabízí finanční výpomoci, jedná se o jakýsi „úplatek“ za to, že budu ochoten 

podepsat s danou firmou alespoň pětiletou spolupráci. Tato spolupráce pro mě není zas 

až tak výhodná jak se zdá, odvrácená stránka věci totiž spočívá v tom, že pivovar mi 

bude prodávat pivo s větší nákupní cenou (cca 100,- Kč na jednom sudu). Pro mě je 

ovšem podstatný fakt, že dostanu v hotovosti finanční prostředky pro zahájení 

podnikání. Pět let není tak dlouhá doba a po uplynutí této smlouvy se můžeme 

rozhodnout jinak. 

Dohoda s pivovarem za reklamní a propagační služby: 

Cena za reklamní a propagační služby a jejich poskytování po celou dobu trvání dané 

smlouvy, ujednané mezi dodavatelem a odběratelem na dobu předem stanovenou (5 

let), se dodavatel zavazuje uhradit na účet odběratele částku 270.000,- Kč + DPH 

v sazbě dle platného zákona o DPH k datu uskutečnění, pro nás tedy částka 324.000,- 

Kč. Obě strany se zavazují plnit si včas a řádně své závazky, které plynou z dané 

smlouvy. 

Nárok na plnou výši ceny za reklamační a propagační služby dle odstavce výše, je splnění 

podmínečných dohod a to odběrem výrobků od dodavatele (plzeňský Prazdroj a.s.) 

v minimálním množství  300hl/rok (Rok se počítá dle této dohody na 365dní.) 

Pro nás to znamená, že nám nastane povinnost odebírat produkt od dané společnosti a 

pochopitelně i s jeho dalším prodejem. 1 

300hl = 600 beček piva ročně, pokud budeme brát v úvahu rok jako 360dní, pak nám 

vzniká povinnost prodat alespoň 1,7 bečky denně. Myslím, že to nepředstavuje 

absolutně žádný problém. 

 

 

 

                                                           
1
 Samozřejmě existuje možnost obejití. Pivovar mi doveze sudové pivo a já ho rozprodám jiným podnikům. 

Splním tedy odběry. 
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4.2.3  Hrací automaty 

 

Není žádným tajemstvím, že od hracích automatů a vybudování herny, očekávám 

v podstatě 50%, ne-li více veškerých příjmů. Hrací automaty zajišťuje velká škála 

firem, avšak pro naše účely jsem zvolil firmu AUTOGAMES PROVE s.r.o. se sídlem 

Stolařská 490, 688 01 Uherský Brod. IČO 259 93 526. S touto firmou spolupracuje 

můj otec Josef Paníček a výše uvedená firma mu zajišťuje veškerý servis a dodej 

daných služeb. 

Se vzájemnou spokojeností si myslím, že i já bych rád spolupracoval s danou firmou. 

V tomto případě na základě ústního jednání s pí. Martinou Štěpánkovou, obchodní 

zástupkyní pro Olomoucký kraj a prezentaci mého projektu jsem dostal příslib 

finanční výpomoci odůvodněné opět jako reklama a propagační služby ve výši 

300.000,- Kč vč. DPH 

Jedná se zde opět o spolupráci na dobu určitou a to pěti let. V tomto případě se nejedná o 

žádný minimální odběr, ale řekněme konkurenční boje firem s nabídkou hracích 

automatu o zákazníka.  

4.2.4 Ostatní náklady 

 

Veškeré ostatní náklady spojené s poplatky za úvěr, s poplatky za povolení (stavební 

povolení, povolení herny, projektant atd.), které zajisté nebudou přesahovat 250.000,- 

Kč budu hradit ze svého. 

 

4.3 Provozní náklady 

 

V této kapitole budu chtít rozebrat celkové provozní náklady, to znamená, kolik mě bude 

stát provoz za jeden rok. 

Do provozních nákladů zařadím spotřebu elektrického proudu, plynu, vody, revizí, 

odpadu, nájemném a samotnými zaměstnanci. 
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4.3.1 Energie 

 

Dodávky elektrické energie bude zařizovat firma E.ON Česká republika s.r.o. 

Pokud budeme vycházet ze skutečnosti, že jedna firma zde bude končit, firma, která 

byla zajisté energeticky jasně nákladnější než moje plánovaná a tato firma zaplatila za 

rok 400 000kč, budu předpokládat i na základě informací ze sousední firmy podobné 

velikosti, že se moje roční náklady budou pohybovat do max. 300tis. Kč. Pokud se 

bavíme o měsíčních nákladech, pak se jedná o 25000,-Kč měsíčně. 

4.3.2 Plyn 

 

Zemní plyn, který má sloužit k vytápění prostor bude poskytovat společnost RWE. 

Vycházím zde opět z informací předešlé firmy. Tato forma protopila plynu za 107tisíc 

Kč. Nevidím jaký kolik rozdíl mezi potravinami a barem, tudíž použijeme stejná čísla, 

která vychází měsíčně na náklad 8.917 Kč. 

 

4.3.3 Voda 

 

Vodu nám bude poskytovat společnost Veolia Voda Česká republika. Do celkové částky 

je zahrnuto vodné, stočné i dešťová voda, celkové náklady za dodávky jsou 

odhadovány na 40 000,- Kč ročně tedy 3.334,- Kč měsíčně. 

4.3.4 Odpad 

 

Je naprostá samozřejmost potřeba odvozů odpadu. Pro město Prostějov tuto službu 

zajišťuje firma .A.S.A. – služby odpadového hospodářství v ČR. 

Celkové náklady za odvoz komunálního odpadu za rok se pohybují ve výši 8.400,-Kč. 

Měsíčně se jedná o náklad ve výši 700,- Kč 

Nutno dodat, že mi odpadá potřeba koupi kontejnerů, protože ty mi ponechá 

bezúplatně předchozí firma. 
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4.3.5 Revize 

 

Dle platných zákonů ČR musíme provádět revize elektřiny, plynovodů, emisí, hasičských 

přístrojů, hromosvodů, kouřovodů a dalších. Celkové náklady na tyto revize počítám 

na částku 6.000,- Kč za rok, tedy 500,- Kč měsíčně 

4.3.6 Zaměstnanci 

 

Jak již jsem uváděl výše, o zaměstnance velký zájem nejevím. Pochopitelně je nutno 

dodat, že dobrý podnik tvoří dobří zaměstnanci, avšak tato stránka je velmi nákladná a 

v daném odvětví těžko kontrolovatelná. Pro mé potřeby budou stačit 4 zaměstnanci. 

Zbytek pracovní síly bude tvořen pouze brigádním systémem.  

Otvírací dobu plánuji od 11:00 do 03:00, jedná se tedy o 16-ti hodinové směny, tato doba 

je zvolená záměrně. Uváděli jsme, že plánuji provozovat minutkovou, ale i klasickou 

kuchyni a nabídnu touto dobou možnost obědů. Pochopitelně největší nápory 

zákazníků očekávám až ve večerních hodinách, tedy až od 20:00. Víkendové směny 

budou končit „podle lidí“ každopádně tak, aby měl barman/barmanka dostatek času na 

odpočinek. 

Směny tedy budou 16-ti hodinové a budou se střídat na krátké a dlouhé týdny. To 

znamená, že pracovník pracuje pondělí a úterý, středa a čtvrtek má volno a pak pracuje 

pátek, sobota, neděle. Další týden pracuje pouze středa a čtvrtek. Je to systém běžně 

používaný v praxi. 

Pokud to vezmeme početně tak za den odpracuje 16 hodin. Za 14 dní, tedy po odpracování 

krátkého a dlouhého týdne odpracuje 7 dní po 16-ti hodinách. 7 x 16 = 112hodin. 

Měsíc má 4 týdny, takže v průměru každý zaměstnanec odpracuje 224 hodin. 

Na směnu plně postačují 2 zaměstnanci. Jeden zaměstnanec by byl málo. Budeme 

provozovat bowling a je za potřebí, aby v každém okamžiku byl vždy alespoň jeden 

pracovník za barem. Stejně tak se jedná o potřeby výběru výher z automatů. Nesmí se 

tedy stát, aby byl jeden pracovník, který by měl zároveň nastavovat hru pro bowling, 

dále vyplácet výhry a ještě se starat o klientelu. 
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Z tohoto důvodu a z praxe budu volit 2 pracovníky na směnu. O víkendech přibude ještě 

vyhazovač, s tím ovšem nebude pracovní poměr, ale pouze forma brigády.  

Náklady: 

Uvedli jsme, že každý pracovník měsíčně odpracuje 224hodin a to za mzdu 57,32 Kč/hod. 

Jedná se stále o poměrně slušnou mzdu. Na pracovníky nejsou kladeny žádné další 

povinnosti, absolutně stačí člověk s výučním listem bez maturity bez potřeby 

jakékoliv další kvalifikace či jazykových schopností. Jedná se o pozici 

barman/barmanka. Další věcí je „spropitné“, které nechávám zaměstnancům a nutno 

dodat, že výše spropitného je mnohdy na výši celé mzdy. 

224hodin měsíčně x 57,32 Kč = 12.840,- Kč měsíčně čistého chcete-li 15.788,-Kč 

Dále na sociálním pojištění 25% tedy 3.947,- Kč 

A samozřejmě zdravotní pojištění 9% tedy 1.421,- Kč 

Celkové náklady na jednoho zaměstnance měsíčně jsou tedy 21.156,- Kč 

Při úvaze čtyř zaměstnanců se tedy jedná 21.156 x 4 = 84.624,- Kč měsíčně. 

 

4.3.7 Nájem 

 

Stávající majitel, moje matka, Dana Paníčková  s firmou Obchodní centrum LUTO, A. 

Slavíčka 285/7a ukončí tedy svoji činnost potravin a uvolní prostory tohoto objektu 

pro nájemce, syna, Bc. Romana Paníčka r.č. 870511/4924 pro vybudování taneční 

herny-baru a krom jiného (viz. Smlouva v přílohách) se domlouvají na měsíčním 

nájemném 30.000,-Kč 
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4.3.8 Provozní náklady – shrnutí 

 

 Měsíčně v Kč Ročně v Kč 

Energie 25.000,- 300.000,- 

Plyn 8.917,- 107.000,- 

Voda 3.334,- 40.000,- 

Odpad 700,- 8.400,- 

Revize 500,- 6.000,- 

Zaměstnanci (4) 84.624,- 1.015.488,- 

Nájemné 30.000,- 360.000,- 

Bankovní úvěr 52.860,29,- 634323,48 

Celkem 205.935,29 2.411.211,48 

Tabulka 4  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z následující tabulky vyplývá, že měsíční náklady na provoz tohoto projektu činí 

205.935,- Kč v následující kapitole musíme zvážit, zda jsme schopni vydělat vůbec na 

denní provoz. 

 

 

4.4 Prognóza tržeb 

 

V předchozí kapitole jsme počítali investiční náklady na transformaci rodinného podniku, 

dále jsme si rozebírali roční a měsíční náklady na provoz zamýšleného podniku a 

v této kapitole se pokusím o prognózu tržeb a to v optimistickém, reálném a 

pesimistickém pojetí. 

Příjmy, které budu brát v potaz, plynou z tržeb z kuchyně (klasická i minutková), příjmy 

z výčepu (zde se jedná o příjmy z alkoholu a celkové veškerého barového prodeje), 

příjmy z bowlingových drah a na závěr příjmy z herny. 

BAR – První příjem bude plynout z prodeje zboží (alko-nealko), na úvod je potřeba říci, 

veškerý prodej je s velkou marží. V této podnikatelské činnosti se nejedná marže jak 
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známe, tedy 20%, ale marže od 100 do 500% za prodej jakéhokoliv výrobku. 

Nejmenší výnos je z piva, a to 100%. Musíme ovšem vzít v potaz, že piva prodáme 

nejvíce. Pro lepší orientaci a snadnější výpočty budeme tedy brát čistý zisk polovinu 

z tržeb na baru. 

KUCHY6Ě – Obrovskou výhodou, kterou mám k dispozici je možnost nabídky jídel, 

aniž bych musel vybudovat kuchyni. V dřívějších kapitolách jsem uváděl, že podnik 

sousedí s restaurací, kterou vlastní můj otec. Pro něj to znamená zvýšení odběru a pro 

mě zpestření nabídky. Zisky budeme dělit po domluvě napůl, pro lepší orientaci se 

jedná o čistý zisk 50,- Kč z jednoho jídla. 

BOWLI6G – Co se bowlingových tržeb týká, tak počáteční náklady se vším všudy jsou 

1.308.000,-Kč vč. DPH. Tato cena zahrnuje kompletní servis a všechno co k bowlingu 

patří, tedy není nutná žádná další investice. Bowlingové dráhy budou 2 a příjmy z nich 

jsou tedy již čistým ziskem. 

AUTOMATY – O výdělky z automatů se dělíme 3. Jednak stát, jednak majitelé automatů 

a pak já. Z celkové vhozené částky se odečte částka vyhraná (in – out). Tato částka 

představuje náš zisk, ze kterého si stát účtuje 21%. Mým záměrem je nainstalování 10 

hracích automatů a z toho mi vyplývá dle vyhlášky města Prostějov, platit za každý 

hrací automat 55,-Kč/den. Jedná se tedy o náklad 16.500,- Kč měsíčně pro město 

Prostějov. Tedy, z celkové vhozené částky po odečtení výher, 21% státu a 16.500,- Kč 

pro město Prostějov, se zbytek rozdělí na půl. Jedna polovina patří mě a druhá majiteli 

hracích automatů. Tento můj zisk pak dále normálně spadá do příjmů a tvoří základ 

daně (tzn. ještě ho musíme zdanit). 
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4.4.1 Pesimistická úvaha 

 

V pesimistické úvaze o prognóze tržeb budeme z výše uvedených zdrojů příjmů brát 

v potaz, že se daný podnik neuchytí a návštěvnost tohoto podniku bude takřka mizivá. 

Berme ovšem tyto údaje s nadhledem, protože lepší, než uvedená data, má i to nejhorší 

pohostinství někde na periferii města. 

 

 

Berem v potaz, že měsíc má 30 dní nebo 4 týdny. 

ZDROJ KUCHYNĚ BAR BOWLING AUTOMATY CELKEM 
ODHAD Denní prodej 

15 jídel, kde 
zisk z jednoho 
jídla = 50,-Kč 

NE-ČT denní 
návštěvnost 
20 lidí při 
útratě 200,-
Kč/os. 
PÁ-SO denní 
návštěvnost 
50lidí při 
útratě 400,- 
Kč/os 

Denně hra na 
každé dráze 2 
hodiny. Tedy 
4hodiny 
denně po 
250,-Kč/hod. 

IN – OUT = 
100.000,- Kč 
Z toho: 
21% stát = 
21.000,- 
Město PV = 
16500,- 
Majitel = 50% 
ze zbytku 

 

VÝPOČET 15 x 50 x 30 = 
22.500,-Kč 

NE-ČT 
5x20x200 = 
20.000,-Kč 
PÁ-SO 
100x400 = 
40.000,-Kč 
Měsíc = 
4x60000 = 
240000/2 = 
120.000,-Kč 

4x30x250 = 
30.000,-Kč 

100.000Kč 
-Stat = 21000 
-PV = 16500 
Cekem = 
62500 
50% majitel = 
31.250,-Kč 

 

CELKEM 22.500,-Kč 120.000,-Kč 30.000Kč 31.250,-Kč 203.750,-Kč 

Tabulka 5 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.2 Reálná úvaha 

 

Dle této úvahy bych se chtěl řídit, vycházím zde z možného scénáře, který by se měl 

odehrávat. Dané hodnoty nejsou nijak nadhodnoceny, ani podhodnoceny. Takovéto 

stanovy by měl naplňovat podnik v rozsahu, jak ho zamýšlím. 

 

 

ZDROJ KUCHYNĚ BAR BOWLING AUTOMATY CELKEM 
ODHAD Denní prodej 

50 jídel, kde 
zisk z jednoho 
jídla = 50,-Kč 

NE-ČT denní 
návštěvnost 
50 lidí při 
útratě 200,-
Kč/os. 
PÁ-SO denní 
návštěvnost 
125lidí při 
útratě 400,- 
Kč/os 

Denně hra na 
každé dráze 2 
hodiny. Tedy 
8hodiny 
denně po 
250,-Kč/hod. 

IN – OUT = 
250.000,- Kč 
Z toho: 
21% stát = 
52.500,- 
Město PV = 
16500,- 
Majitel = 50% 
ze zbytku 

 

VÝPOČET 50 x 50 x 30 = 
75000,-Kč 

NE-ČT 
5x50x200 = 
50.000,-Kč 
PÁ-SO 
250x400 = 
100.000,-Kč 
Měsíc = 
4x150000 = 
600000/2 = 
300.000,-Kč 

8x30x250 = 
60.000,-Kč 

250.000Kč 
-Stat = 52500 
-PV = 16500 
Cekem = 
181000 
50% majitel = 
90.500,-Kč 

 

CELKEM 75.000,-Kč 300.000,-Kč 60.000Kč 90.500,-Kč 525.500,-Kč 

Tabulka 6 Zdroj:  

Vlastní zpracování 
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4.4.3 Optimistická úvaha 

 

V této úvaze budu zisky co možná nejvíce optimalizovat. Domnívám se, že níže uvedené 

zisky dokonce budou i reálné z počátku podnikání. Jedná se o nový, v Prostějově 

dosud neznámy, podnik, který nemá obdoby. Myslím si, že v prvním kvartálu roku 

budou tyto prognózy skutečností, avšak později se dostaneme na úvahu reálnou. 

 

 

ZDROJ KUCHYNĚ BAR BOWLING AUTOMATY CELKEM 
ODHAD Denní prodej 

70 jídel, kde 
zisk z jednoho 
jídla = 50,-Kč 

NE-ČT denní 
návštěvnost 
80 lidí při 
útratě 300,-
Kč/os. 
PÁ-SO denní 
návštěvnost 
175 lidí při 
útratě 500,- 
Kč/os 

Denně hra na 
každé dráze 2 
hodiny. Tedy 
4hodiny 
denně po 
250,-Kč/hod. 

IN – OUT = 
100.000,- Kč 
Z toho: 
21% stát = 
21.000,- 
Město PV = 
16500,- 
Majitel = 50% 
ze zbytku 

 

VÝPOČET 70 x 50 x 30 = 
105.000,-Kč 

NE-ČT 
5x80x300 = 
120.000,-Kč 
PÁ-SO 
350x500 = 
175.000,-Kč 
Měsíc = 
4x295000 = 
1.180.000/2 = 
590.000,-Kč 

12x30x250 = 
90.000,-Kč 

400.000Kč 
-Stát = 84000 
-PV = 16500 
Cekem = 
299.500,-Kč 
50% majitel = 
149.750,-Kč 

 

CELKEM 105.000,-Kč 590.000,-Kč 30.000Kč 149.750,-Kč 934.750,-Kč 

Tabulka 7  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.4 Finanční toky – shrnutí 

 

V předcházejících kapitolách jsem se Vám snažil přiblížit podstatu transformace, její 

příčiny a směr, kterým bych chtěl dále směřovat. Prokázal jsem zdroje financování a 

při spolupráci s odborníky z praxe jsem se snažil nastínit odhadované měsíční tržby. V 

této podkapitole bych chtěl shrnout veškeré finanční toky a vyvodit závěr. 

4.4.4.1 TRANSFORMACE  –  Pořizovací náklady 

V kapitole 4.1 jsem uváděl, v čem transformace podniku bude spočívat a to včetně 

nákladů. Jednalo se o stavební úpravy, vzduchotechniku, vybavení interiéru, výstavby 

baru, vybavení baru, výstavby bowlingových drah a vše pro otevření klub-baru. 

Náklady pro tuto transformaci jsem vyčíslil na částku = 4.538.692,-Kč vč. DPH. 

4.4.4.2 Zdroje financování 

 

V kapitole 4.2 se dočteme o tom, z čeho a jak hodlám svůj projekt financovat, jedná se o 

bankovní úvěr ve výši 4.000.000,- Kč,  

finanční odměna od pivovaru za reklamní a propagační služby ve výši 324.000,- Kč, 

 podpory od automatů ve výši 300.000,- Kč 

Dále vlastní hotovost ve výši 250.000,- Kč. 

Celkový součet disponibilních zdrojů je tedy = 4.874.000,-Kč 

 

4.874.000 - 4.538.692 = 335.308,- Kč 

Po odečtení celkových nákladů na můj projekt může bez obav říci, že podnik lze 

transformovat. Zdroje financování jsou dostatečně vysoké a nebude zapotřebí ani 

vlastních prostředků. Vlastní prostředky můžeme využít pro marketingovou činnost, či 

odložit jako rezervu. 
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4.4.4.3 Provozní náklady 

 

U provozních nákladů jsem vycházel z účetnictví předchozí firmy, zabýval jsem se 

problémy režijních nákladů v podobě Energie, plynu, vody, odpadu, revizí, 

zaměstnanců, nájmu a podobně. Do těchto nákladů jsem taktéž zahrnul bankovní úvěr, 

kde měsíční splátka činní 52.869,29,-Kč. 

Pokud tedy sečteme veškeré měsíční náklady, které musím pokrýt, dostávám se na 

hodnotu 205.935,-Kč 

 

V prognóze tržeb jsem uváděl 3 možné schémata vývoje tržeb. 

Pesimistické pojetí, odhad = 203.750,-Kč 

Pokud odečteme měsíční náklady, dostáváme se do měsíční ztráty 2.185,29,-Kč. Je 

potřeba zdůraznit, že v této úvaze jsem návštěvnost podniku značně a záměrně 

podhodnotil, aby bylo názorné, jak by vypadaly tržby při minimální návštěvnosti. 

Můžeme ovšem sledovat, že podnik by i při tak nízké oblíbenosti stále dokázal pokrýt své 

náklady, podnik by nebyl ziskový, ale mohl by fungovat. 

Reálné pojetí, odhad = 525.500,- Kč 

Pokud odečteme měsíční náklady na provoz, dostaneme se na částku 319.564,71,-Kč. 

V tomto případě se již jedná o zisk před zdaněním. Je zde vidět dobrá volba a 

myšlenka pro budoucí vývoj podniku. Částku bez mála 320.000 Kč před zdaněním 

měsíčně, považuji za velmi slibnou a velmi příjemnou. 

Optimistické pojetí, odhad 934.750,- Kč 

Při odečtení měsíčních nákladů se dostáváme na zisk před zdaněním ve výši 728.814,71,-

Kč. Tuto částku, až může vypadat závratně, nepovažuji za nedosažitelnou. Bude se 

jednat o nový podnik, který dosud v Prostějově nikdo nezná. Mluvíme zde o portfoliu 

služeb, které hodlám nabízet. Předpokládám, že minimálně v prvním kvartálu se této 

částky dočkáme. S postupem času budou tržby klesat, ať už z důvodu poklesu 

návštěvnosti nebo vytvoření konkurenčních podniků, ale třeba také ročním obdobím. 
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Přeci jen v létě lidé odjíždí na dovolené, tráví čas na chatách a nemají chuť se bavit 

v uzavřeném a zastřešeném prostoru. S postupem času očekávám tržby v reálném 

pojetí. 

 

4.5 Marketing 

 

Definici marketingu existuje celá řada, pro naše účely budeme chápat marketing jako 

snahu firmy a zákazníků uvést do souladu svoje potřeby a očekávání. Můžeme to brát 

tak, že firma má zájem vydělávat peníze, zákazník má zájem uspokojit nějakou svoji 

potřebu. Tu uspokojí tím, že si na trhu koupí výrobek nebo službu firmy. 

Půjde tedy o to, vytvořit určitou rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Marketing může 

poptávku samozřejmě i vyvolat, ale tím se v naši práci zabývat nebudeme.[23] 

4.5.1 Marketingový mix 

 

Jako určení marketingové strategie použiji soubor nástrojů, které můžeme označit jako 

marketingový mix. Je dobré si uvědomit souvislosti a na základě toho poznání umět 

reagovat na situace, které nejsou v souladu s cíli firmy. Marketingový mix se skládá 

z pěti složek, jsou to: 

- Produkt 
- Cena 
- Místo a distribuce 
- Komunikace 
- Personál 

 

4.5.1.1  Produkt 

 

Hlavním produktem, který hodlám nabízet je zábava. Pod tímto pojmem  si můžeme 

představit cokoliv, ale v našem případě se jedná o možnost jídla, možnosti hudby a 

tance, možnosti společenských her v podobě kulečníku, šipek, bowlingu popřípadě 

hazardních her. Nesmí chybět ani bar a vše co k němu patří. Náš zákazník má 

k dispozici naprosto vše co může čekat od podniku tohoto charakteru. 
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Toto také považuji za základní konkurenční výhodu. Podnik v takovémto zaměření 

v Prostějově není. Vždy tam alespoň jedna složka chybí. Náš podnik se nachází na 

největším sídlišti v Prostějově, má dostatečné prostory a při transformaci dle našich 

záměrů bude zajisté velkým hráčem na kolbišti této podnikatelské činnosti 

v Prostějově. 

4.5.1.2 Cena 

 

První co bych chtěl v této souvislosti říci je, že marže v tomto oboru jsou vysoké. Jinak 

řečeno, nejmenší marži, která připadá v úvahu je 100% z jakéhokoliv produktu, který 

prodám. Cenu nám určuje konkurence. Musíme si ovšem uvědomit, že se jedná o 

klub-bar na úrovni a chceme se vyvarovat, aby náš podnik navštěvovali nevhodní lidé. 

Podnik je zaměřen pro zábavu mladých lidí a tomu také odpovídá cenová relace. 

Můžeme říci, že cena bude totožná s jakýmkoliv jiným klubem podobného zaměření. 

Zbytečné navyšování cen by mohlo mít negativní dopad na jeho návštěvnost, což 

hlavně na začátku podnikání určitě nechceme. 

4.5.1.3 Místo 

 

Jak již jsem uváděl, podnik se nahází ve městě Prostějov a to na sídlišti Hloučela, které je 

největším a zároveň nejmladším sídlištěm. Jedná se o komplex 482m2, který původně 

sloužil jako obchodní centrum. Podnik je umístěn na nově vzniklém obchvatu 

s výbornou dostupností a možností parkovat. V oblasti najdeme mnoho dalších 

menších baru, penzionu a hned naproti objektu se nachází fakultní nemocnice 

Prostějov. Dostupnost k mému podniku je vynikající. Jediný problém se může jevit 

vzdálenost od centra (cca 2km) a vzdálenost od hlavního nádraží, které se nachází na 

druhé straně města. Ovšem zastávka MHD je hned naproti mého podniku.  

4.5.1.4 Komunikace 

 

Komunikace se zákazníky je velmi důležitá pro naše podnikání a správně poskládanou 

nabídkou. Nemá smysl nutit lidem něco, co nechtějí. Je pro mě velmi důležité správně 

vyhodnotit aktuální poptávku jak po různém pití, tak i jiných službách, které můžou 

představovat například výběr hudebních skupin, výběr DJ´s, výběr jídla atd. Hlavním 
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nástrojem pro komunikaci se v dnešní době jednoznačně osvědčil internet a různé 

sociální sítě. Například Facebook. Vždyť každý pátý uživatel internetu má založený 

svůj profil. Vytvoření skupiny s názvem mého klubu je samozřejmostí. Je to velmi 

lehký a hlavně laciný způsob, jak upozornit lidi na různé nabídky a blížící se akce. 

V nástrojích komunikace také nemůžou chybět internetové stránky, kde si každý mlže 

podnik prohlídnou pod virtuální prohlídkou, každý se může podívat na on-line 

jídelníček, probíhající akce, připravované akce, má zde možnost velkou mírou i 

ovlivnit dění v podobě nejrůznějších anket a dotazníků. Myslím si, že bez internetu 

bych přišel o velký komunikační nástroj.  

Bezpochyby budu využívat i média v podobě rádií, letáky a novinových článku. Potřeba 

upozornit na sebe je velmi důležitá. A to nejen v počátcích podnikání, ale po celou 

dobu! 

4.5.1.5 Personál 

 

O personálu se podrobně zmiňuji v kapitole provozních nákladů. Musíme si uvědomit, že 

dobrou firmu dělají dobří zaměstnanci. Zaměstnanec musí být proškolen a musí dobře 

vědět, co prodává, komu to prodává a kde to prodává. Přestože se jedná o nízkou 

platovou kategorii, i přesto můj zaměstnanec musí splňovat základní kritéria a 

požadavky.  

Je samozřejmostí, že musí být oblečen do firemního oděvu, hned na první pohled musí být 

vidět kdo je zaměstnanec a kdo je zákazník.  Zaměstnanec musí být v dobrém 

fyzickém a psychickém stavu. Přeci jen, nikdo není zvědavý na špatnou náladu 

pracovníka. Hlavní je si uvědomit, že nikdo neřekne „ten pracovník je špatný“, ale 

řekne „ta firma je špatná“ a tomu musíme umět zabránit. Jak již jsem zmiňoval, 

zaměstnanci budou pro začátek 4. Jednak z mé vlastní zkušenosti vím, že to je 

dostatečný počet pro zvládnutí a také si musíme uvědomit, že zaměstnanec je velký 

luxus a náklady na jednoho zaměstnance není zanedbatelná částka. Proto jakákoliv 

další výpomoc bude probíhat výhradně v podobě brigád. 
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5. Harmonogram implementace 

 

K vypracování harmonogramu po sobě jdoucích kroků k realizaci mého podnikatelského 

plánu jsem využil aplikaci MS Project a to Ganttův diagram. 

Ganttův diagram (Gantt chart) lze vhodně využít k zobrazení časové náročnosti a 

posloupnosti jednotlivých částí projektu. Pro řízení a kontrolu projektu je potřeba 

přiměřeně detailní a zároveň realistické plánování. Kromě návaznosti jednotlivých 

dílčích částí projektu sledujeme i míru plnění těchto úkolů a celkovou časovou 

náročnost. Ganttův diagram zde slouží jako vizuální přehled o průběhu sledovaného 

procesu.[24] 

 

 

Obrázek 11  

Zdroj: vlastní zpracování pomocí MS Project 
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1. Vyklizení stávajících prostor. V tuto chvíli objekt funguje jako Obchodní 

centrum pod vedením mé matky. Po konzultaci jsme se shodli na trvání 3 

měsíců určených pro výprodej dosavadního zboží. Dále pro rozprodání 

vnitřního vybavení a celkového vyklizení prostorů určených pro transformaci. 

2. Žádost o úvěr. Současně s vyklízením prostor bude zapotřebí zajistit si veškeré 

zdroje financování. V tomto případě žádosti o úvěr u GE Money Bank ve výši 

4 miliony Kč. 

3. Spolupráce s pivovarem. Další ze zdrojů financování je pivovar. V našem 

případě se jedná o konzultace s Plzeňským Prazdrojem, a.s. zastoupené Ing. 

Ivetou Rehušovou o získání finančních prostředků za reklamní a propagační 

služby. 

4. Autogames s.r.o. Poslední z finančních zdrojů, jedná se o firmu poskytující 

hrací automaty a vytvoření spolupráce mezi mnou a výše uvedenou firmou. 

5. Zajištění bowlingových drah. Zde se jedná o sepsání objednávky o 2 

bowlingové dráhy a domluvě způsobu financování. Jak jsem již uváděl, vše 

budu financovat prostřednictvím bankovního úvěru.  Bowlingové dráhy bude 

dodávat firma Comax Leisure CZ. 

6. Příprava dokumentace. Do tohoto bodu spadá příprava veškeré potřebné 

dokumentace potřebné pro zahájení podnikání. Můžeme zde zařadit stavební 

povolení, povolení pro provozování herny, projektové plány, sepsání 

nájemních smluv, přepsání vodoměrů, plynoměrů, elektrických měřičů a smluv 

zajišťujících zdroje financování. 

7. Podpisy smluv. Po vypracování potřebné dokumentace přecházíme 

k podepisování smluv, především nájemní smlouvy a podpisům smluv u bank, 

pivovaru a hracích automatů. Protože se bude jednat o úvěr zajištění, bude zde 

jistě potřeba ještě přepisu na katastrálním úřadě. 

8. Stavební práce. Po vyklizení prostorů a získání potřebného kapitálu nastupuje 

stavební práce pana Boháče. Bude se jednat o vybourání dosavadního prostoru 

a následně přestavbě dle projektu. Stavební práce by neměli přesáhnout jeden 

měsíc. Nebude se jednat o žádné převratné změny a jeden měsíc plně dostačuje 

požadavkům. 

9. Nákup interiéru závisí na okamžiku získání finančních prostředků, časová 

rezerva je dostatečná, instalace interiéru bude prováděna po stavebních 

pracích. 
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10. Vzduchotechnika. Instalace bude prováděna zároveň při stavebních pracích. 

11. Dokončení rekonstrukce. Chápejme jako ukončení stavební činnosti, instalaci 

bowlingových drah, které čekají na stavební úpravy. Celkové dokončení a 

přípravu pro instalaci interiéru.  

12. Vybavení prostor. Zde se jedná o nanošení sedaček, stolů, židlí, vybavení baru 

a celkové přípravy pro otevření. Jeden týden na tuto činnost je dostatečná. 

13. Kolaudace. Zde musíme doufat, že vše proběhne v pořádku. Pokud vše půjde 

podle plánu, neměl by nastat žádný problém s kolaudací, na který vymezuji 

jeden den. 

14. Marketing. O způsobu propagace a komunikace jsem již mluvil, marketing je 

velmi důležitý a pro jeho plán a sestavení jsem vymezil 30 dní. Začátek této 

činnosti jsem zařadil hned při zahájení stavebních prací. 

15. Reklamní kampaň. Je důležité na sebe upozornit a to ne jen pouhou malou 

reklamou v místním tisku, ale přímo reklamní kampaní. Zde se jedná o noviny, 

tisk plakátů, rádiové reklamy, potisk auta aj. Tato kampaň potrvá po celou 

dobu transformace. 

16. Vytvoření PPR. Pro vytvoření příprav pracovních rolí vymezuji jeden týden. 

Věřím, že pro běžný provoz vystačí dva zaměstnanci na jednu směnu. Pro mě 

vzniká úkol výběr správných lidí a správné rozdělení toho, kdo co a jak bude 

vykonávat pro úspěšný chod firmy. 

17. Vypsání výběrového řízení. Zde se jedná o formu inzerátu v novinách. Tento 

způsob je dostatečný. Prostějov není zas tak velké město. Na tuto žádost nám 

vystačí jedno odpoledne. 

18. Analýza dodaných žádostí. Požadavky pro mé pracovníky nejsou příliš vysoké 

a výběr pracovníků bude spíše založen na jeho dosavadní praxi, popřípadě na 

jeho posudcích. Nebráním se ani nových absolventů učilišť. 

19. Výběr pracovníků. Z dodaných životopisů po analýze, na kterou si vyhrazuji 3 

dny, provedu výběr těch, kteří mě zaujmou nejvíce, a s těmi provedu ústní 

rozhovor. Na základě kterého se rozhodnu. 

20. Zaškolení pracovníků. Je potřeba vysvětlit jak které věci fungují, kdo za co 

zodpovídá a kdo má jaké povinnosti a co a jak bude probíhat. 3 dny budou 

dostatečně dlouhou dobou. 

21. Zahájení provozu. Provoz bych chtěl zahájit 11. ledna 2012 
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6. Závěr – zhodnocení  

 

Cílem mé diplomové práce bylo Vás seznámit s transformací rodinného podniku 

z obchodního centra na taneční klub-bar. Tuto přestavbu plánuji již mnoho let a nyní 

nastal čas pro její realizaci. Ve své práci jsem se snažil Vám přiblížit současnou situaci 

na trhu v daném odvětví podnikání. Seznámil jsem Vás se současnou konkurencí, 

rozebral jsem potencionálního zákazníka a uvedl důvody, proč si myslím, že tato 

transformace je nezbytná. Současně s tím i důvody, proč právě já a proč právě toto 

odvětví bude to pravé. 

V práci se dále dočítáme o strategické analýze, ke které bylo využito analýz typu SLEPT, 

SWOT nebo Porterův model. Tyto analýzy nám dobře poslouží pro správnou orientaci 

na trhu.  

V aplikační části mé diplomové práce řeším podstatné otázky financování tohoto projektu, 

nákup zboží a zařízení potřebného pro chod firmy a pochopitelně také náklady, které 

budou vznikat s provozem. Hlavní otázka, která nás zajisté bude zajímat, zní: „Bude 

tento projekt schopen fungovat?“  Další otázky jsou samozřejmě v podobném stylu a 

to zejména „budeme schopni pokrýt náklady?“, „budeme tvořit zisk?“  Na tyto otázky 

jsem se snažil odpovědět nejenom v kapitole Prognóza tržeb, ale zejména 

v podkapitole Finanční toky shrnutí, kde jsem poukazoval na to, že v reálné představě 

o vývoji tržeb se dostáváme na zisk před zdaněním ve výši 320.000,-Kč. Berme 

prosím v potaz, že veškeré nálady, které uvádím ve své práci, jsou podepřeny 

skutečností ze zdrojů z účetnictví z předchozí firmy, popřípadě z reálných ceníků 

firem. Veškeré ostatní náklady pro provoz či transformaci, kde nemůžeme přesně určit 

jejich výši, jsou nadhodnocené. K čemuž tržby, které uvádím v kapitole 4.4 – 

Prognóza tržeb, jsou naopak podhodnoceny.  

Pevně věřím, že podnik ze začátku bude vykazovat daleko vetší obrat, než uvádím. Mohl 

bych tento obrat přirovnat k optimistickému pojetí. Lidé v této lokalitě jsou hladoví po 

těchto službách, poptávka je vysoká. To dokazuje i to, že lidé z Prostějova jezdí velké 

vzdálenosti za tímto druhem zábavy. Můžu jmenovat Vyškov, Zlín, Olomouc atd. A 

zde bych chtěl vyzdvihnout počáteční úvahu, kterou naleznete v úvodu. Proč bychom 

my měli jezdit za zábavou? Proč by ostatní nemohli jezdit za zábavou k nám?! Na tyto 
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myšlenky, nad kterými zajisté nepřemýšlím jen já, ale též lidé v Prostějově, bych chtěl 

reagovat právě vybudováním tanečního klubu Luto. 

Reálné pojetí, které uvádím, můžeme brát jako pesimistické pojetí. S tímto názorem 

souhlasí i ostatní oslovení lidé, kteří pracují ve stejném, či podobném odvětví. Na 

základě těchto úvah, součtu všech nákladů, prognóze tržeb a celkového zhodnocení, 

považuji svůj projekt za nadějný do budoucna. 

Měl bych být první, a když už ne první, tak jediný, opravdově fungující podnik 

v Prostějově, který nabídne zábavu ve formě tanečního parketu, diskotéky, zábavy 

v podobě bowlingu, dobrého posezení, dobrého jídla a můžeme zmínit i hazardní hry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

82 

 

7. Literatura 

 

[1] VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualizované. 

Havlíčkův Brod : Grada, 2008. Pojetí a význam malých a středních firem, s. 320. 

ISBN 978-80-247-2409-6. 

[2] VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualizované. 

Havlíčkův Brod : Grada, 2008. Pojetí a význam malých a středních firem, s. 320. 

ISBN 978-80-247-2409-6. 

[3] VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualizované. 

Havlíčkův Brod : Grada, 2008. Pojetí a význam malých a středních firem, s. 320. 

ISBN 978-80-247-2409-6. 

[4] KORÁB, Vojtěch; MIHALISKO, Marek. Založení a řízení společnosti. Brno : 

Computer Press, a.s., 2005. Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem, s. 252. 

ISBN 80-251-0592-X. 

[5] VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualizované. 

Havlíčkův Brod : Grada, 2008. Status podnikatele versus zaměstnanecký poměr, s. 

320. ISBN 978-80-247-2409-6. 

[6] KORÁB, Vojtěch; MIHALISKO, Marek. Založení a řízení společnosti. Brno : 

Computer Press, a.s., 2005. Desatero úspěšného podnikatele, s. 252. ISBN 80-251-

0592-X. 

[8] VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualizované. 

Havlíčkův Brod : Grada, 2008. Zahájení podnikatelské činnosti, s. 320. ISBN 978-80-

247-2409-6. 

[9] VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualizované. 

Havlíčkův Brod : Grada, 2008. Zahájení podnikatelské činnosti, s. 320. ISBN 978-80-

247-2409-6. 

[23] CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. Praha : Grada, 2006. Pyramida 

zdrojů, s. 204. ISBN 80-247-1389-6. 

 



 

 

83 

 

8. Internet 

 

[8] Zivnost.eu [online]. 2010 [cit. 2011-05-24]. Co je to živnost. Dostupné z WWW: 

<http://www.xn--ivnosti-cxb.eu/co-je-zivnost/>. 

[10] Http://www.wikipedia.org/ [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Prostějov. Dostupné z 

WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Prost%C4%9Bjov>. 

[11] Http://www.wikipedia.org/ [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Olomoucký kraj. 

Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj>. 

[12] Www.strateg.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Strategická situační analýza. 

Dostupné z WWW: <http://www.strateg.cz/Strategicka_analyza.html>. 

[13] Www.mba-centre.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. SLEPT analýza. Dostupné z 

WWW: <http://www.mba-centre.cz/encyklopedie-pojmu/slept-analyza/>. 

[14] Www.olomouc.czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Nezaměstnanost v 

Olomouckém kraji k 30. 4. 2011. Dostupné z WWW: 

<http://www.olomouc.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_olomouckem_kraji

_k_30_4_2011>.  

[15] PETRLOVÁ, Monika. Www.itydenik.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Život v 

regionu? Vesměs spokojenost. Až na tu nezaměstnanost a silnice…. Dostupné z 

WWW: <http://www.itydenik.cz/zpravodajstvi/zpravy/zivot-v-regionu-vesmes-

spokojenost.-az-na-tu-nezamestnanost-a-silnice>. 

[16] STŘELEC, Jiří. Www.vlastnicesta.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Porterův 

model konkurenčních sil. Dostupné z WWW: 

<http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/porteruv-model-

konkurencnich-sil/>. 

[17] STŘELEC, Jiří . Www.vlastnicesta.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. SWOT 

analýza. Dostupné z WWW: 

<http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/>. 

[18] Www.stavby-bj.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Stavební firma Boháč Jiří. 

Dostupné z WWW: <http://www.stavby-bj.cz/>. 



 

 

84 

 

[19] Www.centrum-usporneho-vetrani.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Větrání 

restaurace - způsob jak zajistit příjemné prostředí pro Vaše hosty i pro Váš personál. 

Dostupné z WWW: <http://www.centrum-usporneho-vetrani.cz/vetrani-restaurace>. 

[20] Www.comax.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Výstavba bowlingových center . 

Dostupné z WWW: <http://www.comax.cz/comax-vystavba-bowlingovych-

center.html>. 

[21] Www.gemoney.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Expres-business. Dostupné z 

WWW: <http://www.gemoney.cz/ge/cz/2/zivnostnici-firmy/expres-business/zajisteny-

expres-business>. 

[22] Www.vydaje.cz [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Výpočet výše splátky úvěru. 

Dostupné z WWW: <http://www.vydaje.cz/Kalkulacky/vypocet-vyse-splatky-uveru>. 

[24] Lorenc.info [online]. 2011 [cit. 2011-05-24]. Ganttův diagram. Dostupné z WWW: 

<http://lorenc.info/3MA381/graf-ganttuv-diagram.htm>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

9. Seznam vložených objektů 

 

Obrázek č. 1: Vývoj státního rozpočtu 

Obrázek č. 2:  Porterův model pěti sil 

Obrázek č. 3: Schéma SWOT analýzy 

Obrázek č. 4: Kožená sedací souprava 

Obrázek č. 5: Sedací souprava 

Obrázek č. 6: Stůl 

Obrázek č. 7: Barový stolek 

Obrázek č. 8: Židle 

Obrázek č. 9: Barová židle 

Obrázek č. 10: Schéma Bowlingu 

Obrázek č. 11: Ganttův diagram 

 

Tabulka č. 1: Demografický přehled města Prostějov 

Tabulka č. 2: SWOT analýza – aplikace 

Tabulka č. 3: Interiérové náklady 

Tabulka č. 4: Provozní náklady 

Tabulka č. 5: Prognóza tržeb – pesimistická úvaha 

Tabulka č. 6: Prognóza tržeb – reálná úvaha 

Tabulka č. 7: Prognóza tržeb – optimistická představa 

 

 



Přílohy 

 

Příloha č. 1: Nájemní smlouva 

Příloha č. 2: Foto objektu 

Příloha č. 3: Živnostenský list 

Příloha č. 4: Půdorys objektu 



Smlouva 

O nájmu nebytových prostor 

Uzavřená dle zákona č. 115/90 Sb. V platném znění 

Článek 1 

Strany smlouvy 

Pronajímatel: Dana Paníčková, r.č. 585227/1018 bytem Žárovce 79, 798 03 Plumlov 

Dále jen pronajímatel 

Nájemce: Bc. Roman Paníček r.č. 870511/4924, bytem Alojzov 38, 798 04 Určice 

Dále jen nájemce 

Výše uvedení účastníci dále též označováni jako smluvní strany či strany nebo účastníci 

této smlouvy. 

Článek 2 

Cíl smlouvy 

Strany této nájemní smlouvy se na základě úplného konsensu o všech níže uvedených 

ustanoveních dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů, a to zejména zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a 

doplňků a zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a pronájmu nebytových prostor ve znění 

pozdějších změn a doplňků, na této nájemní smlouvě. 

Článek 3 

Účel smlouvy 

Předmětem této nájemní smlouvy je nájemní vztah (nájem) mezi stranami této smlouvy, 

přičemž účelem této nájemní smlouvy je upravení tohoto vzájemného vztahu v souladu s vůlí 

stran a obecně závaznými právními předpisy. 

 

 



Článek 4 

Předmět nájmu 

Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, jsou nebytové prostory v budově č.p. 

287 postavené na pozemku st. p. č.  421, v k.u.Krasice a obci Prostějov. Nemovitosti jsou 

zapsány u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na LV č. 

167 pro k.ú. Krasice a obec Prostějov. Nemovitosti jsou ve výlučném vlastnictví 

pronajímatele a pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout níže uvedené prostory do 

nájmu nájemci. 

Předmětem nájmu jsou nebytové prostory, nacházející se ve výše uvedené nemovitosti a 

prostory sloužící dosud jako prodejna potravin s příslušenstvím umístěná v přízemí 

nemovitosti v jeho levé části při čelním pohledu a to vše v úhrnné ploše 462,83m2.  

Článek 5 

Účel nájmu 

Účelem nájmu je provozování podnikatelské činnosti nájemce s předmětem podnikání – 

provozování taneční klub, bar. Pokud by provozování předmětu nájmu byla potřeba některá 

povolení, např. povolení o změně užívání pronajatých prostor, zajistí si je na své náklady 

nájemce, který je rovněž splní na své náklady všechny případné další podmínky stanovené 

právními předpisy a příslušnými úřady pro provozování předmětu nájmu před jeho uvedením 

do provozu, případně během provozu. 

Článek 6 

Práva a povinnosti pronajímatele 

Pronajímatel je povinen zajistit nájemci řádný a nerušený výkon jeho nájemních práv po celou 

dobu nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu této smlouvy, 

tak i účelu užívání předmětu nájmu. 

Pronajímatel nebo pověřená osoba jsou oprávněni vstoupit do předmětu nájmu v pracovních 

dnech v běžných provozních hodinách nájemce, a to zejména za účelem kontroly dodržování 

podmínek této smlouvy, jakož i za účelem provádění údržby, nutných oprav či provádění 

kontroly, jestliže je toho zapotřebí. 



Článek 7 

Práva a povinnosti nájemce 

Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu v rozsahu a účelu dle této smlouvy, a to po celou 

dobu nájemního vztahu. Nájemce je povinen hradit nájemné a další náklady za služby 

související s užíváním předmětu nájmu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Nájemce 

je povinen hradit s náklady spojené s běžným udržováním a opravami nebytových prostorů 

v rozsahu stanoveném analogicky jako pro nájemce bytů nařízením vlády č. 258/1995 Sb., 

kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku a další drobné opravy a údržbu 

předmětu nájmu s nákladem v jednotlivých případech do výše 10.000,- Kč. 

Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré změny, které 

nastaly na předmětu nájmu, a to jak zaviněním nájemce, tak i bez jeho vlivů a vůle. Nájemce 

je současně povinen bez zbytečného odkladu nahlásit pronajímateli potřeby oprav, které má 

pronajímatel provést, neboť nespadají do povolnosti nájemce. 

Nájemce se zavazuje zdržet se jakýchkoliv jednání učiněných v rozporu s touto smlouvou, 

která by protiprávně zasahovala do vlastnických práv pronajímatele. 

Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu šetrně jako řádný hospodář a v předmětu nájmu 

zajistit na své náklady jeho běžný úklid a na své náklady zajistit likvidaci a odvoz veškerého 

odpadu 

Nájemce je povinen zajistit v předmětu nájmu jeho provozování dodržování všech právních 

předpisů týkajících se bezpečnosti práce, požární ochrany, hygienických předpisů atd. 

Článek 8 

*ájemné 

Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné v měsíčních platbách, při čemž nájemné za 

jeden měsíc činí dle dohody účastníků této smlouvy 30.000,-Kč, slovy: 

třicettisíckorunčeských. Nájemce je povinen výše uvedenou částku platit do dvacátého dne 

předešlého měsíce a to k rukám pronajímatele. 

 

 



Článek 9 

Trvání smlouvy 

Tato smlouva je uzavřená na dobu neurčitou a začíná běžet podpisem smlouvy při předání 

objektu dne 3.11.2011. 

Nájemní poměr mlže skončit dohodou obou stran, při čemž dohoda musí být v písemné 

formě. Dále mlže být ukončen výpovědí některé ze smluvních stran dle ustanovení zákona o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor, výpověď musí být druhé straně doručena v písemné 

podobě. Nájemce má právo vypovědět tuto smlouvu nad rámec zákonných důvodů pro případ, 

kdy opatřením správního či jiného úřadu bude rozhodnuto o tom, že účel pronájmu, pro který 

byla tato nebytová prostora pronajata nebyl povolen nebo byl zakázán. 

Pro případ, že bude nájemce s platbou nájemného v prodlení o více než 15dnů je pronajímatel 

oprávněn nájemní smlouvu vypovědět. 

Článek 10 

Ustanovení závěrečná a přechodná 

Veškeré změny nájemní smlouvy je nutno učinit v písemné formě.  

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, při čemž pronajímatel obdrží 2 a nájemce 

taktéž 2 vyhotovení. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dne 3.11.2011. 

 

V Prostějově dne 25.5.2011 

 

 

 

…………………………………….                        …………………………………….. 

           Dana Paníčková                                                       Bc. Roman Paníček 
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