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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení 

podniku v oblasti výroby a rozvozu snídaní pro vybranou lokalitu. Teoretická 

východiska práce zahrnují základní pojmy související se zaměřením na nosnou 

myšlenku plánu, tvorbu obchodního modelu, skladbu podnikatelského plánu, zejména 

pak analyticko-výzkumné metody užité v rámci plánování. Analytická část se zabývá 

validací podnikatelské myšlenky a obsahuje identifikaci klíčových faktorů v širším 

kontextu prostředí, na jejichž souhrnu je pak následně vybírána vhodná strategie pro 

začínající podnik v této oblasti. Návrhová část popisuje vybranou strategii pro začínající 

podnik včetně obchodního modelu a jejich rozpracování do dílčích částí struktury 

podnikatelského plánu.  

 

Klíčová slova 

Podnikatelský plán, výroba a rozvoz snídaní, Lean Canvas, obchodní model, SWOT 

analýza 

 

Abstract 

The thesis is aimed at creating a real business plan for setting up a business in the 

production and distribution of breakfast for the selected location. Theoretical starting 

points for the work include basic concepts related to focusing on the carrier idea of the 

plan, the creation of the business model, the composition of the business plan, in 

particular the analytical-research methods used in the planning. The analysis section 

deals with the validation of the business idea and includes the identification of key 

factors in the wider context of the environment, the summary of which is then followed 

by a suitable strategy for a start-up in this area. The draft part describes the chosen 

strategy for the start-up business, including the business model, and their development 

into parts of the business plan structure. 

 

Key words 

Business plan, production and distribution of breakfast, Lean Canvas, business model, 

SWOT analysis 
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ÚVOD 

V současné době existuje plno možností, jak začít s podnikáním, ale začátky podnikání 

bývají spojené s vysokým rizikem a nejistou budoucností. Pokud chce někdo začít 

podnikat, často si klade otázky, které jsou spojené s možnými překážkami. Je nápad 

realizovatelný? Bude dostatečná poptávka po dané službě či produktu? Bude se podnik 

potýkat s vysokou konkurencí? Jaká je finanční náročnost na daný trh? Mám dostatek 

znalostí a zkušeností pro založení podniku? Co když bude podnik ve ztrátě? Přestože 

má potenciální podnikatel zajímavý nápad, faktor rizika a nejistot ho často odradí.  

K tomu, aby nápad nezůstal pouhou myšlenkou, je nutné mít dobrý koncept, který 

obsahuje kvalitně zpracovaný podnikatelský plán.  

Každé ráno by mělo začít čerstvou a vyváženou snídaní, která nás nastartuje na celé 

dopoledne. V současné době, která je obecně považována za uspěchanou, jsou lidé 

natolik pracovně vytíženi, že nemají čas a ani chuť ráno trávit nad přípravou kvalitní 

snídaně. Hlad zaženou něčím, co mají zrovna po ruce nebo nemají snídani vůbec. 

Takové řešení je nezdravé, lidé nemají plnohodnotnou snídani a z dlouhodobého 

hlediska se mohou projevit i zdravotní komplikace, což potvrzuje řada výzkumů, které 

jsou uvedeny v analytické části této práce. Z tohoto důvodu je žádoucí se zamyslet,  

proč si udělat čas a nasnídat se v klidu a zdravě.  

Diplomová práce otevírá otázku možnosti vytvoření úspěšného podnikání založeného 

na dovoz čerstvé a vyvážené snídaně rovnou na pracoviště zákazníků. Jednoduše 

snídaně až pod nos.  

Poznatky uvedené v této diplomové práci vytváří ucelený koncept, který odstraní rizika 

spojená se zakládáním podniku, a samotná myšlenka dovozu snídaní přímo  

na pracoviště zákazníka se může zrealizovat.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

V dnešní uspěchané době, kdy lidé jsou již od rána vystaveni stresu, nemají čas  

na přípravu kvalitní snídaně. Hlad zahání až při příchodu do pracovního prostředí 

nějakou svačinou, která není vždy pro tělo a zdraví plnohodnotná a vyvážená. Mnoho 

jedinců však zapomíná, že absence kvalitní a zdravé snídaně může způsobit zdravotní 

problémy. Častými problémy jsou začínající glykémie, potíže s obezitou nebo krevním 

tlakem. 

Hlavním cílem diplomové práce je vypracování ekonomicky reálného 

podnikatelského plánu, který poslouží jako podklad pro založení vlastního podnikání. 

Myšlenka podnikatelského plánu je zaměřena na výrobu a následný rozvoz snídaní  

až k samotnému zákazníkovi, a to pro městskou část Brno-Slatina.  

Diplomová práce je rozdělena do třech hlavních částí, které jsou vzájemně provázány.  

První část tvoří teoretické poznatky, které popisují základní pojmy v rámci nosné 

myšlenky podnikání, jako je stravovací služba, potravinářský podnik, business model 

Lean Canvas, SLEPTE analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil nebo SWOT 

analýza. Následně je definována struktura podnikatelského plánu včetně všech 

vymezení analyticko-výzkumných metod, které jsou použity v této práci. 

Druhá část je věnována analýze vnějšího, vnitřního a oborového prostředí, včetně 

provedení vlastního průzkumu, za účelem získání měkkých dat pro validaci prvotních 

myšlenek v business modelu Lean Canvas a tvorbě marketingového mixu. 

Jednostránkový model Lean Canvas dokáže ohodnotit a popsat příběh budoucího 

produktu nebo služby mnohem efektivněji, než jiné modely. Díky tomu bylo 

přehlednější směrování vybraného produktu a služby. Pro analýzu vnějšího prostřední je 

použita analýza SLEPTE, která v sobě zahrnuje sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, technologické a ekologické faktory. Díky těmto faktorům lze snadněji 

stanovit příležitosti a hrozby. Pro analýzu oborového prostředí byl vybrán model Porter, 

který dokáže určit atraktivitu daného oboru. Analýza vnitřního prostředí určuje zdroje  

a schopnosti, silné a slabé stránky autora podnikatelského plánu. 

Výstupy z jednotlivých analýz posloužily jako podklad pro sestavení SWOT matice, 

která v sobě zahrnuje jak silné a slabé stránky, tak příležitosti a hrozby. Na základě 
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výpočtů SWOT matice, pomocí nástrojů IFE a EFE byla následně stanovena vhodná 

strategie a obchodní model. Tento model je podrobněji popsán v návrhové části, která je 

třetí částí diplomové práce. Cílem vlastního marketingového výzkumu je zjistit, jaký 

postoj mají potenciální zákazníci na B2C trhu k přípravě snídaní a jaké jsou jejich 

preference. Získaná data poslouží k tvorbě marketingového mixu.  

Třetí část diplomové práce je věnována popisu podniku včetně zvolené obchodní 

strategie, dále je zde uveden obchodní model společnosti a struktura podnikatelského 

plánu. Ta se skládá z finančního, provozního, organizačního a marketingového plánu. 

Dále z plánu výroby a poskytování služeb včetně hodnocení rizik pomocí metody 

RIPRAN a harmonogramu realizace. Ten byl ztvárněn na základě Gantova diagramu, 

který znázorňuje činnosti spojené s realizací podnikatelského plánu. 

Celá návrhová část se opírá o výsledky z provedených analýz a marketingového 

výzkumu a je sestavena takovým způsobem, aby byl podnikatelský plán co nejvíce 

realizovatelný a životaschopný. K tomu slouží výsledky zobrazené ve finančním plánu 

této práce.  

Na základě Nového občanského zákonu účinného od 1. 1. 2014 byl pojem podnik 

nahrazen pojmem obchodní závod. Pro snadnější pochopení dané problematiky  

a uchopení koncepce celé práce se bude používat pojem podnik. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část diplomové práce se zabývá objasněním základních pojmů nezbytně nutných 

při zakládání podniku v oblasti stravovacích služeb. Dále jsou popsány jednotlivé 

právní formy podnikání a jejich členění. Nezbytně nutnou součástí teoretické části je 

také popis podnikatelského plánu, jeho struktura a přínosy nebo také analýza vnitřního  

a vnějšího prostředí. Pro analýzu vnějšího prostředí je použita analýza SLEPTE. Pro 

určení atraktivity zvoleného oboru bude využit Porterův model pěti konkurenčních sil. 

Vnitřní prostředí bude analyzováno na základě analýzy vnitřních zdrojů a schopností. 

Výsledky z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí budou použity pro vypracování 

SWOT analýzy. Součástí teoretických východisek práce je i popis nástrojů analýzy 

rizik. Na základě teoretických poznatků je dále zpracována samostatná praktická část 

diplomové práce. 

1.1 Nosná myšlenka plánu 

Představila jsem si, jaké by to asi bylo, kdybych přišla ráno do práce a tam na mě již 

čekala čerstvá a vyvážená snídaně bez jakékoliv námahy. Jednoduše snídaně až pod 

nos. Tuto myšlenku jsem se rozhodla zrealizovat. Má představa je zaměřena na výrobu 

a následný rozvoz snídaní přímo k zákazníkovi do pracovního prostředí. Čerstvá  

a vyvážená snídaně tak dodá zaměstnancům energii na celé dopoledne. Věřím, že díky 

dovozu snídaní přímo na pracoviště dokážu zákazníkům zpříjemnit jejich pracovní rána. 

Další podkapitoly popisují uvedenou myšlenku zachycenou v podobě pojetí zákonných 

norem a ekonomickou činností na území České republiky. 

1.1.1 Vymezení stravovacích služeb a jejich provozování v ČR 

Stravovací službou se podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

rozumí stravovací služba definována jako výroba, příprava nebo provoz pokrmů 

provozovatelem potravinářského podniku za účelem podávání občerstvení. 

Potravinářský podnik je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 178/2002 definován jako veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, 

který vykonává činnosti související s jakoukoli fází výroby, skladování, balení, 

přepravy, dovozu a prodeje potravin. 
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Provozovatelem potravinářského podniku je dle nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (ES) č. 178/2002 fyzická nebo právnická osoba, která je nositelem povinností 

v oblasti stravování. 

Zkratka CZ-NACE značí klasifikaci ekonomických činností. Předpona CZ nám říká,  

že se jedná o činnosti poskytované na území České republiky. Tuto klasifikaci obstarává 

Český statistický úřad. Klasifikace CZ-NACE je také velmi důležitá pro zjištění, v jaké 

vlně spuštění EET se podnik nachází. Hlavní členění klasifikace CZ-NACE je 

následující: 

1) První úroveň je označována jako sekce a je označována písmeny A až U. 

2) Druhá úroveň je označována jako oddíl a označení je dvoumístný číselný kód. 

3) Třetí úroveň je označována jako skupina a označení je trojmístný číselný kód. 

4) Čtvrtá úroveň je označována jako třída a označení je čtyřmístný číselný kód. 

5) Pátá úroveň je označována jako podtřída a označení je pětimístným číselným  

kódem (managementmania.cz, 2016). 

V tabulce č. 1 a 2 je zachycen výčet ekonomických činností, který je důležitý  

pro následné provádění analýz z pohledu vývoje daného trhu: 

Tabulka č. 1:Zařazení ekonomické činnosti  dle klasifikace CZ-NACE 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: czso.cz, 2020). 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Zařazení ekonomické činnosti  dle klasifikace CZ-NACE 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: czso.cz, 2020). 

I Ubytování, stravování a pohostinství 

56 Stravování a pohostinství 

56.2 Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb 

56.29 Poskytování ostatních stravovacích služeb 

56.29.9 Poskytování jiných stravovacích služeb 

 

1.1.2 Právní formy podnikání v této oblasti na území ČR 

Výběr vhodné právní formy podnikání závisí na mnoha faktorech, které jsou  

pro konkrétního podnikatele důležité. Jedná se například o jednoduchost založení, 

C Zpracovatelský průmysl 

10 Výroba potravinářských výrobků 

10.7 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků 

10.71 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 
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finanční náročnost, ručení za závazky nebo účetní a daňové zatížení, které ovlivňuje 

různými způsoby zvolenou právní formu podnikání.  Při výběru vhodné právní formy je 

právě daňové zatížení rozhodujícím klíčem. Pod pojmem daňové zatížení si lze 

představit daň z příjmů fyzických a právnických osob nebo odvody na sociální 

zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (portal.pohoda.cz, 2013). 

Každý podnikatel má odlišné preference a požadavky, proto rozhodnutí o právní formě 

podnikání je velice individuální. Pro začínajícího podnikatele jsou však nejvíce 

používané potenciálně přípustné právní formy podnikání v podobě osoby samostatně 

výdělečně činné nebo společnosti s ručením omezeným (portal.pohoda.cz, 2013). 

Podnikání na základě živnostenského oprávnění 

Živností se rozumí soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem,  

na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených 

živnostenským zákonem. Živnost může být provozována jak fyzickou, tak právnickou 

osobou, za předpokladu splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). 

Druhy živnosti se dle zákona č. 455/1991 Sb. dělí na živnosti: 

 ohlašovací, 

 koncesované. 

Živnost ohlašovací je provozována na základě ohlášení u kteréhokoli živnostenského 

úřadu v České republice. Ohlašovací živnost se dělí následujícím způsobem: 

 řemeslná se nachází v příloze číslo 1 živnostenského zákona. Pro vykonávání 

této živnost je zapotřebí získat odborné vzdělání nebo praxi. Příkladem řemeslné 

živnosti je pekařství, cukrářství, truhlářství nebo malířství, 

 vázaná živnost je uvedena v příloze číslo 2 živnostenského zákona. Podnikání  

na základě vázané živnosti vyžaduje splnění odborné způsobilosti a všeobecných 

podmínek. Příkladem živnosti vázané je vedení účetnictví, daňové evidence nebo 

oční optika, 

 volná živnost je taková živnost, která není zařazena mezi živnosti vázané, 

řemeslné ani koncesované. Podnikání na základě volné živnosti nevyžaduje 

žádné prokazování odborné, ani jiné způsobilosti. Pouze je potřeba splnit 

všeobecné podmínky, kterými se rozumí plná svéprávnost, tedy dovršení věku  
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18 let a bezúhonnost, kterou si živnostenský úřad může ověřit v trestním rejstříku 

(zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). 

Koncesovaná živnost je založena na základě vydání koncesní listiny. Od živnosti 

ohlašovací se liší v tom, že k většině z nich se vyjadřuje příslušný orgán, který má 

pravomoci v tom, že může stanovit zvláštní podmínky, za jakých bude koncese 

provozována. V první fázi musí podnikatel podat žádost o koncesi, dále živnostenský 

úřad si vyžádá stanovisko dotčeného orgánu a následně dochází k vydání rozhodnutí  

o udělení koncese. Příkladem takové živnosti je provozování cestovní kanceláře  

nebo provozování pohřební služby (Schwartzhoffová, 2018, str. 15; zákon č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání). 

Poplatky za ohlášení u výše uvedených živností činí 1.000 Kč (jakpodnikat.cz, 2019). 

Podnikání fyzických osob 

Pokud se rozhodneme podnikat jako fyzická osoba, je zapotřebí získat živnostenské 

nebo jiné oprávnění k provozování své podnikatelské činnosti. Podmínky pro získání 

takového oprávnění jsou: 

 všeobecné podmínky - za všeobecné podmínky se považují plná svéprávnost  

a bezúhonnost. Svéprávnost lze přidělit i nezletilému přivolením soudu 

k souhlasu zákonného zástupce. Bezúhonnost lze prokázat výpisem z evidence 

rejstříku trestů (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). 

 zvláštní podmínky - zvláštními podmínkami se rozumí odborná nebo jiná 

způsobilost, pokud to živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. 

Odbornou způsobilost může občan České republiky prokázat například dokladem 

o odborné kvalifikaci, ukončení odborného vzdělání nebo praxí (zákon  

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). 

Podnikání právnických osob 

Právnické osoby jsou vymezeny zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 

Sb.), který rozlišuje právnické osoby na osobní společnosti, kapitálové společnosti  

a družstva. Pro zpracování diplomové práce je důležité porovnat dvě základní možnosti 

právní formy podnikání v České republice. A to podnikání jako fyzická osoba, dále jen 

OSVČ nebo jako právnická osoba, dále jen společnost s ručením omezeným – s.r.o. 

Charakteristika těchto forem je uvedena v tabulce č. 3. 



 

 

 

18 

 

Tabulka č. 3: Zásadní rozdíly mezi OSVČ a s.r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: pohoda.cz, 2014) 

Fyzická osoba (OSVČ) Právnická osoba (s.r.o.) 

vyšší riziko podnikání z důvodů ručení za 

své závazky celým svým majetkem 

ručení za závazky společnosti jen do výše 

nesplaceného základního kapitálu 

dobré jméno na trhu většinou ztratí hodnotu 

při ukončení aktivního života OSVČ 

u s.r.o. dochází každým rokem své existence 

k budování obchodního jména, pověsti a 

hodnoty společnosti 

sociální a zdravotní pojištění OSVČ není 

daňově uznatelný náklad, proto nelze snížit 

daňový základ 

SP a ZP hrazené za zaměstnance je daňově 

uznatelný náklad, tím dochází ke snížení 

daňové povinnosti 

OSVČ platí z rozdílu mezi příjmy a výdaji 

daň z příjmu ve výši 15 %. SP platí 29,2 % 

z polovičního vyměřovacího základu a ZP 

13,5 % ze základu daně 

Právnická osoba platí pouze daň z příjmů ve 

výši 19 % a srážkovou daň ve výši 15 % při 

výplatě podílu na zisku jednotlivým 

společníkům 

lze uplatnit výdaje procentem z příjmu nelze uplatnit výdaje procentem z příjmu 

 

1.2 Business model Lean Canvas 

Start-up je počáteční fáze života podniku s cílem dodání nových výrobků nebo služeb, 

avšak s vysokým stupněm nejistoty. Snahou start-upu je tedy vložení podnikatelského 

nápadu na papír nebo plátno a jeho validace v podnikatelském prostředí, přičemž finální 

fází je samotné zpracování podnikatelského záměru (simplyoffice.cz, 2017). 

Podstatou modelu Lean Canvas je jakýsi vztah mezi problémem a řešením. Vychází 

z předpokladu, že pokud najdeme u zákazníků dostatečně silný problém, který jsme 

schopni vyřešit, zvyšujeme tak pravděpodobnost úspěchu. Tento jednostránkový 

business model vychází z modelu Business model CANVAS, jelikož zakladatel modelu 

Lean Canvas Maurya vynechal čtyři stavební prvky původního Business modelu 

Canvas a nahradil je novými, díky kterým je lépe chápána situace začínajících firem.  

Nápad na nový výrobek či službu, který je popsán a znázorněn jako jednostránkový 

výkres, má mnohem větší pravděpodobnost pochopení, šíření a sdílení. Tento model  

tak dokáže ohodnotit a popsat příběh budoucího produktu nebo služby mnohem 

efektivněji, než jiné modely. Snadněji tak uvidíme budoucí směřování produktu  
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či služby. Tento model je vhodným komunikačním nástrojem, který nám dokáže jasně  

a stručně ujasnit zadání budoucího plánu. Dokáže tak stanovit rizika ještě před 

zahájením analytické části projektu. Jeho zaměření spočívá v uvědomění si, jaké 

problémy mohou mít zákazníci, kterým má být služba nebo produkt poskytnut, a tyto 

problémy díky novému produktu či službě vyřešit. Tato myšlenka modelu Lean Canvas 

je klíčová, jelikož existuje mnoho propracovaných služeb a produktů, o které ale není  

na trhu zájem (systemonline.cz, 2016). 

Složení Business modelu Lean Canvas je tvořeno devíti samostatnými stavebními 

prvky, které jsou znázorněny na obrázku č. 1. Každý prvek je systematicky testován 

v pořadí od největšího rizika, po to nejmenší. 

 

Obrázek č. 1: Business model Lean Canvas  

(Zdroj: Nytra, 2018) 

Problém 

V první řadě je zapotřebí určit minimálně jeden hlavní problém k řešení, který se týká 

zákaznického segmentu. Jinou vhodnou variantou, jak přemýšlet o problémech  

a potřebách, je přemýšlet o úkolech, s nimiž se náš vybraný zákaznický segment 

potřebuje vypořádat. Podle Clayton M. Christensen:“Když lidé potřebují něco udělat, 

pořídí si produkt nebo službu, která práci odvede za ně. Úloha marketéra je pochopit, 

které úlohy se v životě zákazníka pravidelně opakují a kvůli kterým úlohám by si mohl 
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pořídit produkt jejich společnosti.“ Vypsat si přehled existujících alternativ je 

nezbytnou součástí při stanovení problémů, jelikož právě tyto alternativy značí, jakým 

způsobem jsou popsané problémy řešeny právě dnes (Maurya, 2016, str. 53). 

Zákaznický segment 

Pokud máme sepsaný přehled problémů spolu s existujícími alternativami, je vhodné 

přejít na část zákaznický segment a co nejkonkrétněji jej specifikovat. V první řadě je 

zapotřebí se zaměřit na prvotního zákazníka a dále na ostatní uživatele (Maurya, 2016, 

str. 53-54). 

Unikátní hodnota 

Tento stavební prvek business modelu slouží k uvědomění si, čím můžeme nebo 

chceme být jedineční a odlišní od ostatních a proč bychom to měli být právě my,  

aby nám byla věnována pozornost a důvěra zákazníka. Udělat dobrý dojem  

na potenciálního zákazníka je velmi podstatné, protože až na základě pozornosti může 

dojít k prodeji našich výrobků nebo služeb. Tato oblast je pro začínající podniky velice 

náročným úkolem, jelikož je zapotřebí v několika málo slovech vystihnout podstatu 

svého podniku a učinit z ní titulek své úvodní stránky. Kromě toho musí být unikátní 

hodnota odlišná od ostatních, neboť na diferenciaci velice záleží (Maurya, 2016, str. 

54). 

Řešení 

V tuto chvíli je čas nad možným zamýšlením se nad jednotlivými způsoby řešení. Ty se 

mohou během tvorby podnikatelského plánu měnit už po pouhých několika 

rozhovorech se zákazníky (Maurya, 2016, str. 55-56). 

Kanály 

Komunikační kanály slouží ke zvyšování povědomí o výrobcích a službách firmy  

mezi zákazníky a jsou tak nezbytným prostředkem při předávání hodnotové nabídky 

právě vybranému segmentu zákazníků (Maurya, 2016, str. 56-57). 

Tok příjmů 

Tato oblast je pro zákazníka velice citlivá, jelikož stanovením určité ceny může dojít ke 

změně vnímání nabízeného produktu. Lidé se často domnívají, že výrobky nebo služby 

s vyšší cenou mají být považovány za kvalitnější či spolehlivější. Zajímavějším 
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zjištěním je to, že cena, kterou si u výrobků nebo služeb stanovíme, určuje náš 

zákaznický segment (Maurya, 2016, str. 57). 

Struktura nákladů 

Vhodným doporučením je stanovit si náklady, které budou potřeba při uvedení výrobků 

nebo služeb na trh. Důležitým aspektem je rozčlenit tyto náklady na fixní a variabilní. 

Náklady fixní totiž nejsou závislé na objemu vyráběných výrobků či služeb. Variabilní 

náklady jsou oproti fixním nákladům přímo úměrné vyráběnému množství. Dále může 

jít o náklady v podobě úspor z rozsahu, kdy firma ušetří náklady díky rozšíření své 

produkce nebo služeb. Dále se doporučuje využít data zahrnující toky peněžních příjmů 

a strukturu nákladů pro výpočet bodu zvratu a odhadnout tak dobu, finanční prostředky 

a úsilí k tomu, abychom do takového bodu dospěli (Maurya, 2016, str. 58). 

Klíčové metriky 

Dalším prvkem tohoto modelu jsou metriky, které jsou nezbytné pro vyhodnocení 

úspěšnosti a neúspěšnosti stanoveného plánu. Je zapotřebí definovat hlavní ukazatele  

a u každého z nich uvést jakých hodnot a za jaké období chceme dosáhnout. Je důležité 

zmínit jen takové metriky, které nám umožňují se rozhodovat a přijímat nápravná 

opatření. Jinými slovy je důležité, abychom byly schopni říci, jak se zachováme, pokud 

výsledek bude jiný, než předpokládáme (machacek.consulting.cz, 2017). 

Nespravedlivá výhoda 

Posledním stavebním prvkem business modelu Lean Canvas je prvek nespravedlivá 

výhoda. Tento prvek se vyplňuje nejobtížněji, proto také zastává závěrečnou pozici 

modelu. U nespravedlivé výhody mnozí dávají příklad určité konkurenční výhody, která 

ve skutečnosti konkurenční výhodou není. Řada prací zaznamenává jako výhodu 

prvenství, to ale může být i poněkud značná nevýhoda. Za nespravedlivou výhodu 

považuje Jason Cohen něco, co nejsme schopni snadným způsobem zkopírovat  

nebo koupit. Za takovou nespravedlivou výhodu lze považovat například osobní 

autoritu, existující zákazníky, tým snů nebo informace od zasvěceného člověka uvnitř. 

Pokud naše podnikání je ve fázi tvorby podnikatelského plánu, může se stát, že toto 

políčko bude prázdné. Součástí modelu Lean Canvas je nespravedlivá výhoda proto, 

abychom se museli zamyslet nad tím, jak se můžeme odlišit od ostatních konkurentů,  

a aby tato diferenciace měla smysl (Maurya, 2016, str. 62-63). 
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1.3 Analýza podnikatelského prostředí 

Analýza podnikatelského prostředí, jak je níže uvedeno na obrázku č. 2, má nejčastější 

rozdělení na prostředí vnější a vnitřní. Vnější prostředí firmy se dále člení  

na makroprostředí a mikroprostředí. Do vnitřního prostředí spadají zdroje a schopnosti 

firmy. Všechny části jsou důkladně popsány v následujících odstavcích. 

 

Obrázek č. 2: Analýza podnikatelského prostředí  

(Zdroj: Jakubíková, 2009, str. 98) 

Vnější prostředí je členěno na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí se 

neustále mění, a tak opatrnost, zběhlost v trendu a okamžitá reakce na vnější hrozby 

nebo příležitosti jsou pro nás jako podnikatele nesmírně důležité. Mezi nejznámější 

analýzy makroprostředí patří analýza SLEPTE. Pro analýzu mikroprostředí je popsán 

Porterův model pěti konkurenčních sil (Jakubíková. 2009, str. 118). 

Posloupnost jednotlivých analýz podnikatelského prostředí je v této práci uspořádána 

následovně: 

 výzkum preferencí u potenciálních zákazníků, 

 analýza oboru dle Porterova modelu pěti sil, 

 analýza obecného prostředí pomocí metody SLEPTE, 

 analýza vlastních zdrojů a schopností. 
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1.3.1 Výzkum preferencí u potenciálních zákazníků  

Aby bylo možné zjistit preference u potenciálních zákazníků, je nutné provést 

marketingový výzkum. Ten má za cíl opatřit určitá měkká data od potenciálních 

zákazníků, která nelze získat jiným způsobem (Kozel, 2006, str. 48). 

Marketingový výzkum  

Může být prováděn kvantitativním přístupem, kdy informace jsou získávány od velkého 

počtu vzorků. Tento přístup je vhodný již u vzniklých společností. Snaží se ověřit 

platnost předpokládaných hypotéz a daná problematika není zkoumána do hloubky. 

Oproti tomu kvalitativní přístup, zkoumá postoje a názory u určité méně početné 

skupiny potenciálních zákazníků (marketing-mix.cz, 2015). 

Marketingový výzkum se skládá z dvou hlavních etap. V první etapě je rozebírána fáze 

přípravná, která předchází vlastnímu sběru a interpretaci dat. Ta zahrnuje: 

 formulace problému - určuje oblast zkoumání a identifikuje daný problém, 

 definování cíle výzkumu - formulace centrální výzkumné otázky, 

 orientační analýza situace - vyhledávání informací o zkoumané oblasti  

a tvorba literární rešerše, 

 vymezení hypotéz - tvorba neprokázaných tvrzení, které je za cíl potvrdit nebo 

vyvrátit. Při využití metody kvantitativního výzkumu se hypotézy testují.  

Při provádění kvalitativního výzkumu jsou nahrazeny výzkumnými otázkami,  

na které se hledají odpovědi, 

 plán výzkumu - slouží jako podklad pro konzultaci mezi výzkumníkem  

a zadavatelem výzkumu. Takový plán obsahuje základní informace o metodě  

a sběru dat, velikosti a struktuře výběrového souboru, způsobu kontaktování 

respondentů (Grasseová, 2013, str.169–170). 

Po sestavení přípravné fáze přichází fáze realizační, která zahrnuje: 

 sběr dat - rozhovory s respondenty, 

 zpracování a kontrola dat - kontrola úplnosti a logických nesrovnalostí dat  

a jejich následné kódování a převedení do elektronické podoby, 
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 analýza dat - využití statistických metod a sledování závislostí mezi 

sledovanými znaky u kvantitativního výzkumu a hloubková analýza měkkých 

dat u kvalitativního výzkumu, 

 interpretace výsledků výzkumu - přenos výstupů analýzy do závěrů, 

 prezentace výsledků výzkumu (Grasseová 2013, str.170–171). 

Za vhodně zvolený přístup v souladu s nosnou myšlenkou diplomové práce byl vybrán 

kvalitativní přístup. Tento přístup je zaměřen na zjištění příčin a důvody lidského 

chování. Zkoumá hloubkově názory potenciálních zákazníků, zjišťuje spotřebitelské 

chování, což značí vysokou vypovídající schopnost a aktuálnost. Kvalitativní 

vzorkování je prováděno pro dosažení vhodného a adekvátního sběru dat. Kvalitativní 

výběr pracuje s malým počtem respondentů, ale s velkým objemem podstatných dat, 

které jsou získány na základě rozhovorů. Počet respondentů pro provedení rozhovorů 

není zdola vymezen, ale je dán nutností pro danou otázku získat dostatek informací. 

Proces vzorkování je ukončen ve chvíli, kdy získané informace nepřináší nové 

podstatné informace (Hendl, 2006, str. 7). 

Metody pro sběr dat 

Rozhovory, skupinové rozhovory a diskuze jsou jedny z metod, jak lze získat 

kvalitativní data. Průzkum preferencí u zákazníků bude analyzován na základě 

individuálních rozhovorů, což je jedna z nejpoužívanějších metod kvalitativního 

výzkumu. Uplatnění je především v testování nových výrobků či služeb. Rozhovory 

jsou nejčastěji prováděny s předem provedenou segmentací potenciálních zákazníků, 

přičemž se přihlíží k jejich společné zkušenosti ať už v oblasti kulturní, nebo sociální. 

Odlišnosti mohou být založené na pohlaví nebo zájmu každého z respondentů (Hendl, 

2006, str. 7; Machková, 2006, str. 59-60).  

Preference zákazníka 

Výraz preference značí přednost něčeho před něčím, povahový sklon k určitým 

činnostem a zájmům. Existuje několik faktorů, které ovlivňují preferenci našich 

zákazníků. Mezi takové faktory patří šíře a kvalita výrobků a služeb, dále pak faktor 

času. Zákazník požaduje kratší dobu reakce mezi objednáním a dodáním. Spolehlivost 

dodání objednávky je také jeden z faktorů, který je pro zákazníky velmi důležitý. 
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Takový přístup je typický v případě podniku, který nemá skladování zásob, ale pracuje 

se zásobami právě v čase, kdy jsou potřeba (Keller, 2007, str. 280).  

Homogenní preference představuje trh, na kterém mají všichni zákazníci téměř stejné 

preference. Opakem jsou pak rozptýlené preference, což značí, že zákazníci se  

ve svých preferencích liší. Shlukové preference zase rozdělují zákazníky na přirozené 

tržní segmenty (Keller, 2007, str. 280).  

Potenciální zákazník 

V první řadě je zapotřebí určit, poznat a vybrat svého zákazníka. Je důležité stanovit, 

kteří lidé mají problém, co je charakterizuje a spojuje. Dále zda vůbec mají potenciál 

být naším zákazníkem. Na základě segmentace trhu lze určit potenciálního zákazníka. 

Trh lze rozdělit na segmenty, které spojuje určitá charakteristika. Příkladem může být 

stejné město nebo podobný příjem (nastartujtese.cz, 2020). 

Potenciálními zákazníky mohou být zaměstnanci mikro, malých, středních nebo 

velkých podniků. Z pohledu počtu zaměstnanců se podniky podle klasifikace Evropské 

unie dělí následujícím způsobem: 

 mikro podniky - do 10 zaměstnanců, 

 malé podniky - do 50 zaměstnanců, 

 střední podniky - do 250 zaměstnanců, 

 velké podniky (mpo.cz, 2018). 

Na základě výsledků výzkumu budou v businnes modelu uvedeny podniky, které 

zaměstnávají potenciální zákazníky. 

Zákazník na B2C trhu 

Jedná se o trh, který se především zaměřuje na přímý prodej koncovým zákazníkům 

(adaptic.cz, 2020). 

1.3.2 Analýza oboru dle Porterova modelu pěti sil 

Analýza mikroprostředí se zabývá prostředím v rámci formování strategie společnosti. 

Úspěchy, jež společnost získá, nejsou jen důsledkem činnosti společnosti, jsou 

především ovlivněny dalšími činiteli, které se nacházejí právě v mikroprostředí 

společnosti. Všechny komponenty, které jsou v bezprostředním okolí, ovlivňují možnou 

realizaci hlavní činnosti, kterou je uspokojit potřeby zákazníků a dalších 
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zainteresovaných skupin. Do zainteresovaných skupin patří například zaměstnanci, kteří 

očekávají finanční odměnu, jistotu a uspokojení z práce nebo také dodavatelé, kteří 

očekávají pravidelné hrazení dodávek (Jakubíková. 2009, str. 128-132). 

Model pěti sil také bývá nazýván jako model konkurenčních sil, který zkoumá faktory 

ovlivňující podnikání v konkurenčním prostředí uvnitř jednotlivého odvětví. Tento 

model je nezbytný pro každý začínající podnik, jenž právě vstupuje na trh z toho 

důvodu, že dokáže prognózovat vývoj konkurenční situace v daném odvětví. Díky tomu 

dochází k omezujícím nástrahám a slabinám hned na začátku podnikání. Porterův model 

napomáhá vyvarovat se hrozbám od současných i budoucích konkurentů. Při použití 

tohoto modelu lze snadněji vytvořit informační základnu pro rozhodování o tvorbě 

konkurenční výhody dané organizace (Váchal, Pártlová, 2008, s. 35). 

Porterův model zahrnuje následujících pět konkurenčních sil: 

 dodavatelé - množství dodavatelů, specializace, alternativy k dodávkám, 

vyjednávací síla o ceně, množství, 

 odběratelé - vyjednávací síla o ceně, informovanost zákazníků o nabídkách, 

udržitelnost zákazníků, 

 potenciální konkurenti - bariéry vstupu na trh, ceny, státní regulace, 

 stávající konkurenti - velikost konkurence, kvalita zboží a služeb, stanovení 

ceny, 

 substituty - riziko a množství vstupu nových výrobků nebo služeb, kvalita  

a parametry, vztah zákazníků k substitutům (Dedouchová, 2001, str. 17-23). 

1.3.3 Analýza obecného prostředí pomocí metody SLEPTE 

SLEPT analýza zahrnuje celou řadu trendů, které jsou zkoumány v rámci okolí podniku. 

Mezi ně patří trendy společenské, legislativní, ekonomické, politické, technické nebo 

ekologické, u kterých není jednoznačné, jak budou působit na vybraný podnik. Proto je 

zapotřebí samotná identifikace trendů, na základě které lze snadno určit ten 

nejproduktivnější (Mallya, 2007, s. 40-41). 

Sociální trend  

Sociální faktory velice působí jak na poptávku po zboží či službách, tak i na nabídku 

pracovní síly. Tato oblast je tvořena lidmi, bez kterých by trh nemohl fungovat. Proto je 
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nezbytně nutné mít na zřeteli strukturu obyvatelstva nebo zkoumat životní úroveň 

obyvatelstva  (Mallya, 2007, s. 41). 

Legislativní trend  

Stát, ve kterém hodlá nový podnik vstoupit na trh, je jedním z velice významných 

složek při rozhodování o zahájení činnosti podniku. Je to z toho důvodu, že má značnou 

váhu nejen v oblasti vymezení prostoru pro podnikání, ale upravuje i samotné podnikání 

a může tak ovlivnit rozhodování a budoucnost podniku. To ale není jediná věc, různé 

zákony, vyhlášky, normy značně ovlivňují podnikatele při jejich činnosti  

(Mallya, 2007, s. 43). 

Ekonomický trend   

Ekonomická situace ve státě do značné míry ovlivňuje rozhodování podniku.  

Je zde zapotřebí, aby podnik bral na vědomí ekonomický růst, který zvyšuje spotřebu  

a příležitosti na trhu, ale současně i hrozby, před které jsou podniky postaveny. 

Významnou složkou je i výše úrokové míry, která ovlivňuje skladbu použitých 

finančních prostředků a investiční aktivitu podniku. Při nízké úrovni úrokové míry 

dochází k realizaci podnikových záměrů. Nebo zda existuje silná centrální banka, která 

bude stabilně poskytovat úvěry a úspory nejen v krátkodobém časovém horizontu  

(Sedláčková, Buchta, 2006, str. 18; Mallya, 2007, s. 44). 

Politický trend  

Politická situace představuje pro podniky jak příležitost, tak hrozbu. Politická omezení 

se dotýkají každého podniku prostřednictvím cenové politiky. U politického trendu je 

zapotřebí zaměřit se především na stabilitu politického prostředí dané země  

(Mallya, 2007, s. 47). 

Technologický trend 

Pokud dojde k vážné změně v oblasti techniky, je na organizaci, jak se s tím vypořádá. 

Pohled vpřed může být pro každý podnik velice významným krokem, neboť dokáže 

odhadnout technický rozvoj. Informovanost o technických a technologických změnách, 

které v daném okolí podniku probíhají, je zapotřebí proto, aby se podnik dokázal 

vyhnout zaostalosti a vytvářel tak aktivní inovační činnosti. Příkladem je být investice  

do technologií, které mají za úkol chránit životní prostředí (Mallya, 2007, s. 48; 

Sedláčková, Buchta, 2006, str. 18). 
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Ekologický trend  

Při zakládání podniku je zapotřebí, aby se zvážil pohled na životní prostředí. Analýza 

ekologického prostředí v oblasti působení daného podniku je velice přínosná,  

neboť dokáže eliminovat případné konflikty s lokálními zvyky či regulací (Mallya, 

2007, s. 48). 

Výstupy z analýzy SLEPTE jsou značným přínosem pro SWOT analýzu, neboť tvoří 

první část této analýzy (Kalouda, 2017, s. 105). 

1.3.4 Analýza vlastních zdrojů a schopností 

Tato interní analýza slouží k tomu, aby došlo ke zjištění strategické způsobilosti, kterou 

podnik musí mít, aby byl schopen včas a vhodně reagovat na příležitosti a hrozby 

vznikající nepřetržitě v jeho okolí (Krauseová, 2013, str. 15-16).  

Cílem této analýzy je posoudit konkurenceschopnost podniku, identifikovat silné a slabé 

stránky ve vztahu ke konkurenci a z toho vyplývající ekonomický potenciál.  

Jak konkurence, tak atraktivní odvětví totiž hraje důležitou roli v tom, zda podnik 

dosahuje zisku, či nikoliv. Konkurenční výhoda ve smyslu dělat něco lépe  

než konkurence, nebo dělat něco jinak než konkurence je předpokladem dlouhodobého 

úspěchu a takto je na ni potřeba nahlížet a snažit se o udržení si postavení právě  

v konkurenčním prostředí (Vochozka, 2012, str. 132). 

Do analýzy vnitřního prostředí jsou zahrnuty zdroje a schopnosti společnosti, které jsou 

základem pro budování konkurenčních výhod. Ty mohou mít charakter:  

 hmotných - vybavení, stroje, skladovací prostory, dopravní prostředek,  

 lidských - struktura pracovních sil, organizace práce, vzájemné zastupování, 

mezilidské vztahy,  

 finančních - kapitál, možnost získat úvěr, 

 nehmotných - image společnosti, know-how, ochranná známka, znalost trhu 

(Jakubíková. 2009, str. 119; Vochozka, 2012, str. 132). 

1.4 Analýza faktorů pomocí SWOT matice 

Tato analýza je analýzou zkoumající silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky, 

příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) dané společnosti.  SWOT analýza se 

skládá z externí a interní analýzy. Úkolem externí analýzy je zvolit z vybraných 
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příležitostí a hrozeb takové faktory externího prostředí, které mají značný vliv  

v rozhodování daného podniku a mohou tak ovlivnit jeho strategické postavení. Cílem 

interní analýzy je poukázat na silné a slabé stránky podniku (Fotr a kol., 2012, str. 39). 

Smyslem SWOT matice není pouze vytvořit seznam potenciálních příležitostí, hrozeb, 

silných a slabých stránek. Pokud má tato analýza plnit určitou roli v procesu tvorby 

strategie podniku, musí její poznatky směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení 

vlivů, k předpovědi vývojových trendů externího prostředí a vnitřní situace a jejich 

vzájemných souvislostí (Sedláčková, Buchta, 2006, str. 91). 

Existuje několik variant, jakým způsobem lze hodnotit SWOT matici. Pro tuto 

diplomovou práci byl vybrán způsob hodnocení faktorů externího prostředí pomocí 

matice EFE a hodnocení faktorů interního prostředí pomocí matice IFE. 

1.4.1 Hodnocení faktorů externího prostředí - matice EFE 

Při tvorbě matice EFE je zapotřebí si v první řadě vybrat významné příležitosti  

a hrozby, které mohou ovlivnit záměry podniku. V tabulce pak budou odděleně 

seřazeny vybrané příležitosti a hrozby. Vhodné je zvolit stejný počet jak příležitostí,  

tak hrozeb. Dále dochází k přiřazení vah jednotlivým faktorům, a to dle důležitosti 

každého z nich. Hodnotící škála je v rozmezí 0,00 - 1,00. Celkový součet jednotlivých 

vah u příležitostí a hrozeb musí být roven 1. Následně dochází k hodnocení jednotlivých 

faktorů rizika bez ohledu na to, zda se jedná o příležitost nebo hrozbu. Hodnotí se 

stupnicí 1 - 4. Kdy 1 značí nízký vliv daného faktoru a 4 ten největší vliv. Každý faktor 

se poté vynásobí zvolenou váhou a stupněm vlivu, kdy získáme celkový součin 

jednotlivého faktoru.  Dále stanovíme součet všech součinů z každé kategorie 

příležitostí a hrozeb. Celkový součet pak značí citlivost faktorů. Výsledné hodnoty  

tak dávají informace o tom, zda má podnik věnovat pozornost danému faktoru (Fotr  

a kol., 2012, str. 41-42). 

1.4.2 Hodnocení faktorů interního prostředí - matice IFE 

Místo příležitostí a hrozeb matice IFE hodnotí vybrané silné a slabé stránky, které 

budou opět odděleny, seřazeny a vybrán tak stejný počet jak silných, tak slabých 

stránek. Hodnotící škála je uváděna v rozmezí 0,00 - 1,00 podle důležitosti silných  

a slabých stránek. Celkový součet jednotlivých vah musí být roven 1. Následně dochází 

k hodnocení jednotlivých faktorů podle jejich vlivu. Hodnotí se stupnicí 1 - 4.  
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Kdy 1 značí významnou slabou stránku daného faktoru a 4 nejsilnější silnou stránku. 

Dále stanovíme součet všech součinů z každé kategorie silných a slabých stránek. 

Celkový součet, jak u silných, tak u slabých stránek značí, zda je zapotřebí těmto 

výsledkům věnovat větší pozornost. Celý proces určení matice IFE a EFE je znázorněn 

v tabulce č. 4 a 5. Aby bylo možné zachovat významnost matice EFE a IFE jako 

hodnotící metody, je zapotřebí pracovat s faktory zjištěnými z předchozích analýz 

prostředí podniku (Fotr a kol., 2012, str. 43-45). 

Poté, co jsou určeny hodnoty v každé kategorii, je třeba určit stanovení i celkové 

hodnoty jak pro interní, tak externí faktory. Interní faktory jsou výsledkem součtu sum 

za silné a slabé stránky. Externí faktory jsou rovny součtu za příležitosti a hrozby. 

Porovnáním externích a interních faktorů pak získáme jasný směr, na jakou skupinu 

faktorů bychom se měli zaměřit. Díky kombinaci nejvyšších hodnot obou faktorů  

lze snadně určit strategii, která se označuje jako ST, WT, SO nebo WO (Fotr, a kol. 

2012, str. 45). 

Tabulka č. 4: Hodnocení SWOT matice pomocí  IFE 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle : Mallya, 2007, str.  85-86) 

 Faktory IFE Váha Hodnocení 
Součin 

(V x H) 

Suma 

součinů 

za 

kategorii 

S Stabilní výrobní program 0,2 5 1,000  

 

 

 

3,575 

S Používání moderních technologií 0,1 2 0,200 

S Dobré zákaznické vztahy 0,2 4 0,800 

S Výhodná cena 0,05 2 0,100 

S Časová flexibilita 0,2 4 0,800 

S Služby zdarma 0,075 3 0,225 

S třicetiletá záruka 0,075 2 0,150 

S Poradenské služby 0,1 3 0,300 

W Krátká působnost na trhu 0,15 1 0,150  

 

2,700 
W Nízká úroveň reklamy 0,2 3 0,600 

W 
Podobné výrobky se stejnou úrovní 

kvality 

0,2 2 0,400 

W doprava 0,25 3 0,750 

W Slabá obchodní síť 0,2 4 0,800 
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Tabulka č. 5: Hodnocení SWOT matice pomocí EFE  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle : Mallya, 2007, str.  85-86) 

 Faktory EFE Váha Hodnocení 

Součin 

(V x 

H) 

Suma 

součinů 

za 

kategorii 

O Dostupná a levná pracovní síla 0,3 3 0,900 

2,950 

O Dostatečné zdroje surovin 0,35 3 1,050 

O Využití nových trhů 0,3 3 0,900 

O 
Zvýšení platební schopnosti 

obyvatelstva 
0,05 2 0,100 

T Vstup nové konkurence na trh 0,3 4 1,200 

3,000 

T Nepříznivá geografická poloha 0,1 1 0,100 

T 
Nízká úroveň tolerance 

obyvatelstva na zvýšení dopravy 
0,1 2 0,200 

T 
Nepříznivá ekonomická situace 

v regionu 
0,2 3 0,600 

T Zvýšení cen surovin a energie 0,3 3 0,900 

 

Po výpočtu sumy součinu za celou kategorii je zapotřebí zjistit stav pro hodnotu 

interních a externích faktorů. Interní faktory zjistíme jako součet sum za silné a slabé 

stránky. Externí faktory vypočítáme jako součet sum za příležitosti a hrozby. 

Interní faktory (IFE) = 3,575 + 2,700 = 6,275 

Externí faktory (EFE) = 2,950 + 3,000 = 5,950 

Na základě výše zjištěných údajů můžeme zjistit výslednou hodnotu SWOT analýzy.  

Ta je rovna bilanci mezi interními a externími faktory. Výpočet je následující: 

Bilance = interní faktory - externí faktory = (3,575+2,700) – (2,950+3,000) = 0,325 

(Mallya, 2007, str. 85-86). 

1.4.3 Volba strategie pro začínající podnik 

Pro určení vhodné strategie je vybrána matice SWOT. Princip této matice, která je 

zobrazena v následující tabulce č. 6, spočívá v tom, že se snaží rozebrat vliv externích 

faktorů (Opportunity, Threat) a interních faktorů (Strenghts, Weaknesses), v souvislosti 

uvažované strategie (Fotr a spol, 2012, str. 54). 
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Tabulka č. 6: SWOT matice 

Zdroj: (Vlastní zpracování dle: Fotr  a kol. 2012). 

IFE EFE 

pozice hodnocení pozice hodnocení 

Silné stránky (S) 3,575 Příležitosti (O) 2,950 

Slabé stránky (W) 2,700 Hrozby (T) 3,000 

Rozdíl (S-W) 0,875 Rozdíl (O-T) -0,05 

 

Z této matice lze určit možné charakterizované strategie a to strategie SO, WT, ST  

a WO, které značí obrázek č. 3 (Fotr a kol., 2012, str. 54). 

 

Obrázek č. 3: Určení strategie podle SWOT matice  

Zdroj: (Jakubíková, 2008, str . 104)  

Všechny tyto čtyři strategie jsou vysvětleny níže. 

Strategie MAXI – MAXI (SO) 

Tato strategie nás směřuje k uplatnění silných stránek S při využití identifikovaných 

příležitostí O. Je zapotřebí respektovat možný vliv slabých stránek W a identifikované 

hrozby T musí být zohledněny. Tuto strategii můžeme provést například ve výběru 

levnějšího cizího kapitálu nebo v omezení vstupu nových konkurentů na trh (Fotr a kol., 

2012, str. 54). 
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Strategie MINI – MAXI (WO) 

V první řade je zapotřebí se zaměřit na zlepšení svých slabých stránek W a využít při 

tom identifikované externí příležitosti O. Často ale právě slabé stránky W brání využití 

příležitosti O. Realizace této strategie může být viditelná ve zvýšení objemu tržeb 

v nových tržních segmentech nebo v uzavření krátkodobého úvěru na překlenutí 

problému s likviditou. Díky získání peněžních prostředků tak můžeme investovat  

do potřeb (Fotr a kol., 2012 str. 54). 

Strategie MAXI – MINI (ST) 

Jde o strategii zaměřenou na využití silných stránek S a vyhnutí se nebo redukování 

působení hrozeb T. Zaměření může být například na eliminaci výpadků v objemu tržeb 

díky snižování provozních nákladů. Lze i využít služby poskytované outsorcingovou 

společností za účelem zvýšit kapacity výroby (Fotr a kol., 2012, str. 54). 

Strategie MINI – MINI (WT) 

Jedná se o strategii zaměřející se na defenzivní přístup s redukováním slabých stránek  

a vyhýbáním se hrozbám. Zde se může objevit návrh na redefinaci cílů a plánu nebo 

také zahájit nutné operativní změny v plánu. Je možné i najít strategického partnera pro 

zvládnutní překážek, které přicházejí z externího prostředí (Fotr a kol., 2012, str. 55).  

Výběr vhodné strategie pro malou firmu by měl být založen na silných stránkách  

a využití základní konkurenční výhody dané společnosti. Mezi nejčastěji využívané 

varianty strategií malých podniků patří strategie koncentrace na vybraný tržní 

segment, strategie diferenciace, strategie diverzifikace a strategie kooperace 

(Srpová a Veber, 2012, s. 197).  

V případě začínajících podniků je možné v podstatě uvažovat pouze o dvou: strategie 

diferenciace se zaměřením na tržní výklenek, využití kooperačních partnerů. 

Strategie Diferenciace 

Tato strategie funguje v případě, že zákazník ocení jedinečnost daného produktu. Jen 

tak za něj bude ochoten zaplatit vyšší cenu. Cílem tedy je udržet si jedinečnost daných 

produktů a služeb. V případě, že diferenciace poskytuje zákazníkovi určitou hodnotu, 

vzniká tak konkurenční výhoda. Úspěšná diferenciace umožňuje podniku získat vyšší 

úroveň loajality zákazníka. Strategie může být zaměřena na velkou skupinu zákazníků 

nebo na úzký segment zákazníků, který má určité požadavky (Mallya, 2007, str. 115). 
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1.5 Identifikace a analýza rizik z plánu dle metodiky RIPRAN 

Existuje několik metod, jak identifikovat a analyzovat rizika plánu. Pro tuto diplomovou 

práci byla vybrána metoda RIPRAN, která zahrnuje následující části: 

1) Identifikace rizik  

2) Kvantifikace rizik 

3) Reakce na rizika 

4) Celkové posouzení rizik 

Proces analýzy rizik podle zmiňované metody RIPRAN je znázorněn na obrázku č. 4. 

 

Obrázek č. 4: Proces analýzy rizik dle metody RIPRAN  

Zdroj: (r ipran.cz, 2019) 

Metoda RIPRAN je znázorněna v následující tabulce č. 7. V prvním kroku sestavení 

metody je zapotřebí identifikovat hrozby, které nám vychází z analýz jak vnějšího,  

tak vnitřního prostředí. K takové hrozbě je pak zapotřebí stanovit scénář, tedy děj, který 

nastane v důsledku výskytu hrozby. V dalším kroku dochází ke zjištění 

pravděpodobnosti výskytu scénáře, hodnoty dopadu na scénář a na závěr výslednou 

hodnotu rizika (Doležal, 2012, str. 92). 

Tabulka č. 7: Základní údaje hodnocení rizik dle metody RIPRAN  

(Zdroj: Vlastní zpracování  dle: Doležal 2012, str .  92) 

Pořadové 

číslo rizika 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost 

% 

Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 
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Metoda RIPRAN se zaměřuje na určení pravděpodobnosti výskytu scénáře na danou 

hrozbu. V níže uvedené tabulce je rozložení významnosti pravděpodobnosti. 

Tabulka č. 8: Pravděpodobnost scénáře dle metody RIPRAN 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Doležal, 2012, str.  92)  

Vysoká pravděpodobnost VP nad 33 % 

Střední pravděpodobnost SP  10 - 33% 

Malá pravděpodobnost NP  pod 10 % 
 

Hrozby, které nám vyplynou ze zkoumaných analýz, mají určitý stupeň dopadu. 

V následující tabulce je znázorněn malý, střední a velký dopad, který může nastat, 

jestliže nastane určité riziko. 

Tabulka č. 9: Dopad rizika dle metody RIPRAN 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Doležal, 2012, str.  92) 

Velký dopad VD 

 velké ohrožení stanoveného cíle  

 velké ohrožení koncového termínu projektu  

 r iziko překročení celkového rozpočtu  

 škoda přes 20 % z hodnoty rozpočtu 

Střední dopad SD 

 škoda do 20 % z hodnoty rozpočtu 

 ohrožení termínu, nákladů, zdrojů  

 nutný zásah do plánu projektu  

Malý dopad MD  
 škoda do 0,5 % z celkového rozpočtu 

 menší zásahy do plánu projektu  
 

Hodnota rizika uvedena v tabulce č. 10 se pojí právě s dopadem rizika  

a s pravděpodobností scénáře. Pokud je hodnota rizika vysoká, znamená to, že danému 

riziku se musíme určitým způsobem pokusit vyhnout. Zda hodnota rizika bude střední, 

přichází na řadu tvorba rizikového plánu. Malou hodnotu rizika můžeme akceptovat. 

Reakce na rizika jsou uvedeny v tabulce č. 11 (Doležal, 2012, str. 92). 

Tabulka č. 10: Hodnota rizika dle metody RIPRAN 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Doležal, 2012, str.  92) 

 MD SD VD 

VP 
SHR 

střední hodnota rizika 

VHR 

vysoká hodnota rizika 

VHR 

vysoká hodnota rizika 

SP 
MHR 

malá hodnota rizika 

SHR 

střední hodnota rizika 

VHR 

vysoká hodnota rizika 

MP 
MHR 

malá hodnota rizika 

MHR 

malá hodnota rizika 

SHR 

střední hodnota rizika 
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Tabulka č. 11: Reakce na rizika dle metody RIPRAN  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Doležal, 2012, str.  92) 

MHR riziko akceptujeme 

SHR tvorba rizikového plánu 

VHR riziku se snažíme vyhnout 

 

Díky zjištěným údajům z metody RIPRAN tak dokážeme stanovit určitá opatření  

pro snížení hodnoty rizika na takovou úroveň, která bude akceptovatelná. Určitá 

opatření mohou přinášet i náklady spojené s těmito zásahy nebo také termín realizace 

opatření a určit osobu, která bude mít zodpovědnost za realizaci nových opatření,  

jež povedou ke snížení hodnoty rizika. Poslední část slouží k vyhodnocení, zda nová 

opatření skutečně sníží původní hodnotu rizika (Doležal, 2012, str. 92). 

1.6 Struktura a obsah podnikatelského plánu 

Tvorba podnikatelského plánu je nezbytnou součástí při založení podniku  

jak pro interní, tak pro externí účely. Jde o písemný dokument, na jehož základě jsme 

schopni posoudit reálnost a životaschopnost našeho podnikatelského záměru. Interně 

může podnikatelský plán sloužit jako podklad pro zaměstnance, kdy vedení společnosti 

umožní zaměstnancům náhled na stručný výtah například o základním cíli společnosti. 

Díky tomu dochází k posílení identity pracovníka se společností. Pro externí účely 

slouží podnikatelský plán jako podklad k přesvědčení podnikatelské podpory (investora)  

o výhodnosti a nadějnosti plánu, na jehož financování je nezbytný požadovaný kapitál. 

Na základě kvalitně zpracovaného podnikatelského plánu tak dochází ke snadnějšímu 

způsobu získání potřebného kapitálu (Srpová a Veber, 2008, str. 98). 

Výsledky podnikatelského plánu jsou prezentovány investorům a zákazníkům, pro které 

je určen, a proto musí obsahovat takové informace, na které chce veřejnost znát 

odpověď. Zpracovat podnikatelský plán do nejmenších detailů je doporučeno u nově 

vznikajících podniků. U podniků, které mění pouze aktivity, není potřeba detailně 

vypracovaný podnikatelský plán (Srpová a Veber, 2008, str. 98). 

Pro podnikatelský plán není stanovena jednotná forma, co by měl takový plán 

obsahovat. V následující části je uvedena obvyklá struktura podnikatelské plánu,  

ve které je zahrnuto: 
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 titulní strana 

 exekutivní souhrn 

 analýza trhu 

 popis podniku 

 provozní plán 

 marketingový plán 

 operační plán 

 organizační plán 

 hodnocení rizik 

 finanční plán 

 přílohy. 

Dále jsou podrobněji popsány jednotlivé části podnikatelského plánu. 

Titulní strana 

Za identifikační část každého dokumentu je považována titulní strana, která poukazuje 

na základní koncepci, kterou hodlá podnikatel rozvíjet. Titulní strana nejčastěji zahrnuje 

název a sídlo společnosti, logo společnosti (pokud existuje), název podnikatelského 

plánu, jméno autora, popis společnosti a povahu podnikání (Koráb, 2008, str. 56). 

S ohledem na akademickou povahu práce není titulní strana součástí návrhové části 

práce. 

Exekutivní souhrn 

Jde o stručný popis těch nejdůležitějších částí celého podnikatelského plánu. Rozsah 

takového exekutivního sumáře bývá zpracován maximálně na dvě stránky. Vytváří se  

až jako poslední část celého podnikatelského plánu a je důležitým podkladem  

pro investory s cílem zaujmout tyto osoby. Pokud exekutivní souhrn investory osloví, 

mají zájem se zaobírat celým podnikatelským plánem, proto je důležité této kapitole 

věnovat maximální pozornost (Koráb, 2007, str. 75). 

V sekci exekutivní souhrn se nachází: 

 zakladatel, klíčové postavy podnikatelského plánu a uvedení, proč právě oni se 

budou podílet na realizaci, 

 silné stránky, výhody zakládaného podniku, 
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 stručný popis podnikatelského záměru, 

 cílové skupiny zákazníků na trhu, tržní umístění a příležitosti na trhu, 

 zhodnocení manažerských a jiných dovedností, které mohou přispět k úspěchu 

podnikatelského plánu, 

 zohlednění existujících a potřebných finančních prostředků, 

 zhodnocení dovedností podnikatele, které pomohou také přispět k úspěchu 

podnikatelského plánu (Koráb, 2007, str. 75, Staňková, 2007, str. 99-100). 

S ohledem na akademickou povahu práce je kapitola „exekutivní souhrn“ součástí 

kapitoly „závěr“ v této práci. 

Analýza prostředí 

Analýza trhu se ve značné míře zaměřuje na existující konkurenční prostředí, zkoumá 

silné a slabé stránky každého konkurenta a očekávaný odhad reakce. Dále se zaměřuje 

jak na současné, tak na budoucí dodavatele. Důležitá část zkoumaného trhu jsou 

potenciální zákazníci, ve smyslu kdo jsou potenciální kupující, kde se nachází a jaké 

mají potřeby. Proto je důležité podrobně charakterizovat tržní segment. Dostaneme  

tak obraz o lokální demografii, příjmové skupině, sociálních postojích a velikosti 

domácností (Staňková, 2007, str. 100).  

Analýza trhu je popsána v kapitole analýza obecného prostřední pomocí SLEPTE 

analýzy. Dále je trh popsán v analýze atraktivity oboru podle Portera. 

Popis podniku 

Popis podniku slouží jako prostředek pro představu, o jaký podnik se vlastně jedná. Jde 

tak o uvedení nosné myšlenky daného podnikatelského plánu. Návrhová část této práce 

začíná právě uvedením čtenáře do oblasti zakládání podniku. Důležité je zmínit formu 

podnikání, předmět činnosti, volbu vhodné strategie pro začínající podnik nebo určení 

vize a cílů, kterých se začínající podnik snaží dosáhnout (Koráb, 2007, str. 76-77). 

Dále se zde uvádí: 

 jakou má začínající podnik konkurenční výhodu, 

 s čím přichází na trh (výrobek nebo služba), 

 faktory podporující úspěch v podnikání v podobě myšlenky, ceny, kvality, 

osobního přístupu, 
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 důvody pro podnikání právě ve zvoleném odvětví (Staňková, 2007, str. 99-100). 

Při tvorbě jména je v první řadě zapotřebí zjistit, zda název nebo internetová doména  

již existuje. Ověření, zda doména není obsazena, zjistíme pomocí českého vyhledávače 

CZ-NIC (nic.cz, 2020). Chránit svoji značku lze prostřednictvím registrace ochranné 

známky, kterou poskytuje Úřad průmyslového vlastnictví (upv.cz, 2019). 

Provozní plán 

Na základně provozního plánu je podnik schopen určit, jakým konkrétním způsobem 

zajistí dodání služeb v požadovaném množství, čase a kvalitě. Jde tedy o podrobný 

rozpis postupu při vlastním dodávání služeb. Provozní plán je tedy velice individuální  

z pohledu každé organizace v závislosti na charakteru činnosti a povaze dodávaných 

služeb. Patří sem zejména: 

 plány popisující postupy, rozpis služeb a jejich pokrytí zaměstnanci a technikou, 

 plány popisující logistiku, skladování a manipulaci s materiálem a výrobky,  

 plány informačních a komunikačních technologií, 

 plány ochrany životního prostředí (Slavík, 2014, str. 116-117). 

Plán lidských zdrojů je nedílnou součástí provozního plánu, jelikož zahrnuje takové 

postupy organizace, aby pro všechny plánované činnosti měla ve správný čas správné 

lidi na správném místě. Na základě tohoto plánu je podnik schopen stanovit potřebný 

počet zaměstnanců s potřebnou kvalifikací. Mezi takové činnosti patří: 

 plán potřeb zaměstnanců z hlediska počtu a kvalifikace, 

 plán personálního rozvoje, vzdělání a další způsoby zvyšování kvalifikace, 

 plán odměňování zaměstnanců, zahrnující plán vyplácení mezd a odměn, 

 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Slavík, 2014, str. 117). 

Marketingový plán 

Díky marketingovému plánu dochází k uvědomění si, jakým způsobem budou 

strategické cíle zakládajícího podniku dosaženy za pomoci konkrétních marketingových 

strategií. Marketingová strategie se zabývá třemi okruhy problémů: 

 segmentace trhu, 

 určení tržní pozice ve vybraných segmentech, 

 zvolení vhodného marketingového mixu. 
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Marketingový mix 

Marketingový mix zohledňuje jak vybraný tržní segment, tak zvolenou tržní pozici  

a skládá se z následujících čtyř nástrojů. Někdy nazýváno jako nástroje 4P: 

 produkt (product), 

 cena (price), 

 distribuce (place), 

 propagace (promotion) (Srpová a kol., 2011, str. 22-23).  

Produkt 

Tento nástroj tvoří podstatu nabídky firmy. Proto se označuje jako jádro marketingu. 

Zabývá se otázkami směřujícími na splnění požadavků svých zákazníků a na vlastnosti 

produktu, jeho design, balení, životní cyklus produktu, doplňkové služby nebo v jakých 

objemech se bude produkt vyrábět (Srpová a kol., 2011, str. 23).  

Cena 

Cena je velice významnou součástí marketingových nástrojů. Stanovení ceny je  

pro začínající podnik nesmírně důležité. Špatně nastavené ceny mohou podnik 

nasměrovat do ne příliš ziskových výsledků. Stanovením ceny ovlivňujeme zájem 

zákazníků, jejich rozhodování o koupi a stanovujeme svoji konkurenční pozici na trhu. 

Abychom správně dokázali stanovit výši ceny za své výrobky nebo služby, musíme mít 

na zřeteli zvolenou cenovou politiku, která vyplývá z cílů každé firmy. Existují různé 

cíle cenové politiky, jako jsou orientace na přežití, orientace na maximální zisk nebo 

orientace na co největší podíl na trhu (Srpová a kol., 2011, str. 24-25). 

Orientace na přežití 

Tento cíl cenové politiky se využívá v situaci, kdy firma čelí velkému počtu 

konkurentů, při neočekávané změně potřeb zákazníků, popřípadě pokud disponujeme 

velkým množství zásob. Cena tak neobsahuje zisk a je nižší, než úroveň nákladů. 

Využití této varianty lze pouze pro krátké období, v rámci něhož musí dojít k vyřešení 

situace nebo k úplnému odchodu z trhu (Srpová a kol., 2011, str. 25). 

Orientace na maximální zisk 

Jak již název naznačuje, cena se stanoví tak, aby dosáhla co nejvyššího zisku,  

kdy vychází z odhadu poptávky (Srpová a kol., 2011, str. 25). 
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Orientace na co největší podíl na trhu 

Tuto cenovou politiku lze využít v případě, že firma má největší tržní podíl na trhu  

a dosahuje tak nejnižších nákladů a v delším časovém období nejvyššího zisku. 

Stanovení ceny závisí na konkurenčních cenách, přičemž v porovnání s konkurencí 

bude naše cena o něco menší až stejná (Srpová a kol., 2011, str. 25). 

Distribuce 

Forma dodání zboží nebo služby zákazníkovi může probíhat hned několika způsoby.  

A to dodáním přímo spotřebiteli nebo pomocí zprostředkovatele. Pokud si zvolíme 

prodej přímo zákazníkovi, výhodou dodávky je přímý kontakt se zákazníkem, 

maloobchodní způsob prodeje nebo nižší náklady na distribuci. Za nevýhody nepřímého 

prodeje se považuje ztráta kontaktů se zákazníkem, a nekontrolovatelnost  

nad prezentací produktu konečnému zákazníkovi (Koráb, 2008, str. 565). 

Propagace 

To, jak naše firma působí na okolí, je obraz toho, zda s námi dodavatelé, zákazníci  

nebo zaměstnanci chtějí spolupracovat. Je nesmírně důležité dbát na dojem, jakým 

společnost působí navenek, ale i uvnitř. Nejlepší propagace je totiž šíření  

od spokojených zákazníků, ale i dodavatelů a zaměstnanců. Zapojit tedy do propagace 

přímo spotřebitele je ten nejsnadnější způsob propagace bez jakýchkoliv nákladů. 

Komunikace uvnitř firmy je podstatný nástroj pro chod celé firmy. Zaměstnanci musí 

být obeznámeni o tom, jaké jsou plány a změny ve společnosti (Staňková, 2007, str. 67). 

Organizační plán 

Organizační plán podniku vystihuje jeho organizační struktura, která značí pravomoc, 

odpovědnost, nadřízenost i podřízenost všech členů organizace a jednotlivých útvarů. 

Taková organizační struktura může mít hned několik podob, a to podle toho, zda se 

jedná o organizační strukturu vycházející z dělby pravomocí, z činností nebo jejich 

výsledků nebo o organizační strukturu s pružnými prvky (Beránek, 2013, str. 37). 

Finanční plán 

Finanční plán přeměňuje předchozí části podnikatelského plánu do číselné podoby. Řeší 

tak reálnost podnikatelského plánu z ekonomického hlediska. Výstupem finančního 

plánu jsou plán výkazu zisku a ztráty, plán rozvahy, plán peněžních toků, které jsou 

doplněny stručnými komentáři. Minimální plánovací období, pro které se finanční plán 
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stanovuje, je do doby, kdy podnik dosahuje zisku, splatí úvěr nebo do doby životnosti 

investice. Finanční plán v návrhové části bude zahrnovat určení bodu zvratu. Bod zvratu 

je dán vzorcem č. 1. kde q je množství produkce, F jsou fixní náklady a p-b je rozdíl 

mezi cenou za jednotku produktu a variabilními náklady na jednotku produkce (Srpová, 

Řehoř a kol., 2010, str. 65; Synek 2011, str. 136-137). 

𝑞𝑏𝑧 =
𝐹

𝑝 − 𝑏
 

Vzorec č. 1: Bod zvratu 

Zdroj: (Synek 2011, str.  136) 

Hodnocení rizik 

Za pomoci analýzy rizik lze vytvořit taková preventivní opatření, která budou potřebná 

v případě, že daná riziková situace opravdu nastane. Častá rizika, která působí  

na společnost, jsou v podobě změny v chování zákazníků, legislativních změn, 

technologického pokroku, reakce konkurentů, ale také slabých stránek podniku (Srpová, 

Řehoř, 2010, str. 66).  

Analýza rizik je podrobněji rozpracována v kapitole Hodnocení rizik. 

Operační plán 

Operační plán vzniká na základě rozpracování časového harmonogramu, kdy se podnik 

snaží určit potřebný čas pro klíčové činnosti a aktivity při realizaci podnikatelského 

plánu. Pro znázornění časového harmonogramu podnikatelského plánu bude použit 

Ganttův diagram, který velmi jednoduše zaznamenává začátek a konec předem 

stanovených úkolů. Tento diagram je velice často využíván právě díky své 

jednoduchosti a srozumitelnosti. Dnes se tyto diagramy využívají pro komunikaci, 

jednání a vyhodnocení předem stanovených úkolů (Svozilová, 2006, str. 134-135). 

Znázornění časového harmonogramu pomocí Ganntova diagramu je zakotveno v závěru 

návrhové části. 

Přílohy 

Přílohy jsou poslední částí podnikatelského plánu. Vyskytují se zde takové informativní 

materiály, pro které není vhodné místo v samostatných kapitolách podnikatelského 

plánu, ať už kvůli velikosti nebo specifikaci. Je ale možné se na jednotlivé přílohy  

v samotném textu odkazovat. (Koráb. 2007, str. 38; Srpová a Veber, 2008, str. 98). 



 

 

 

43 

 

2 ANALÝZA PROBLÉMŮ A SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se zabývá identifikací klíčových faktorů ve vybraném prostředí.  

Na začátku je popsána myšlenka na nový výrobek, službu, který je znázorněn jako 

jednostránkový list v Business modelu Lean Canvas. Následně dochází k validaci této 

myšlenky pomocí vlastního výzkumu u potenciálních zákazníků. K analýze oborového 

prostředí byl využit Porterův model pěti sil. Pro analýzu vnějšího prostředí byla vybrána 

analýza SLEPTE. Poslední část této kapitoly se zabývá analýzou vlastních zdrojů  

a schopností. Výsledky z uvedených analýz slouží jako vstupy pro vypracování SWOT 

analýzy. Ta dává jasný podklad pro správné zvolení obchodní strategie.  

2.1 Business model Lean Canvas 

Pro zachycení prvotních myšlenek v oblasti založení podniku na výrobu a rozvoz 

snídaní ke konečnému zákazníkovi je využit Business model Lean Canvas, který je 

znázorněn na obrázku č. 5. Sepsané myšlenky budou validovány na skupinu 

potenciálních zákazníků provedením kvalitativního výzkumu. Získaná měkká data od 

potenciálních zákazníků budou využita pro finální verzi business modelu, který bude 

uveden v návrhové části této práce. Stručný popis a posloupnost prvotních myšlenek je 

popsán na následujících řádcích. 

Problém-zákaznický segment 

V současné době, která je obecně považována za uspěchanou, jsou lidé natolik pracovně 

vytíženi, že nemají čas a ani chuť ráno trávit nad přípravou kvalitní snídaně.  

Tyto poznatky vyplývají na základě osobní zkušenosti autora diplomové práce. 

Prvními vlaštovkami jsou zaměstnanci účetních a daňových kanceláří, dále 

zaměstnanci ICT v městské části Brno-Slatina. Časová náročnost u takových povolání 

je zřejmá a vyplývá na základě poznatků autora práce. 

Unikátní hodnota 

Diferenciace v dodávání snídaní přímo do pracovního prostředí každého zákazníka 

může přilákat řadu pracovně vytížených zaměstnanců. Čerstvost, kvalita a vyváženost 

snídaní bude pro podnik základ. Najít provozovnu v blízkosti potenciálních zákazníků 

ušetří jak náklady spojené s dodáním snídaní, tak čas, který bude v ranních hodinách 
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hrát velkou roli. Díky krátké vzdálenosti mezi provozovnou a zákazníky je možné 

snadněji eliminovat případné ranní dopravní zpoždění. 

Řešení 

Řešením by bylo vytvořit takovou snídani pro zákazníky, která by zajišťovala dodávku 

čerstvé a vyvážené snídaně rovnou na pracoviště. 

Kanály 

Prvotní cestu k zákazníkům si podnik získá oslovením účetních, daňových a ICT 

společností s prosbou o provedení individuálních rozhovorů se zaměstnanci.  

Před zahájením provozu bude těmto firmám nabídnut malý vzorek snídaní. Nabídka 

snídaní bude zveřejněna na webových a sociálních stránkách. 

Cenový model 

Prodejní cena za jednu snídani se bude pohybovat v rozmezí od 59 Kč až po 129 Kč. 

Dovoz samotné snídaně ke konečnému zákazníkovi bude součástí stanovené prodejní 

ceny. Při průměrné denní výrobě 50 ks na začátku podnikání bude podnik generovat 

zisk. Prodejní cena bude stanovena na základě několika faktorů. Prvním faktorem bude 

určit cenu tak, aby převyšovala celkové jednicové výdaje spojené s daným produktem. 

Dále bude zapotřebí stanovit cenu takovou, aby splňovala preference potenciálních 

zákazníků, ale zároveň dosahovala výše zisku.  

Struktura nákladů 

Nejvýznamnější nákladovou položkou, u které nebude docházet ke generování zisku, je 

strávený čas nad validací jednotlivých myšlenek. Dále jsou zde vyčísleny náklady 

spojené s nabízenými ochutnávkami a rozvozem do kanceláří. 

Indikátory 

Úspěchem podniku budou kladné reference od zákazníků, kteří svými doporučeními 

přilákají další zákazníky. Dalším meřítkem bude měsíční počet objednávek. Prvotním 

indikátorem úspěchu bude projevený zájem o dodání snídaní během individuálních 

rozhovorů s potenciálními zákazníky. 

Nespravedlivá výhoda 

Za výhodu je možné považovat předem navázané vztahy s potenciálními zákazníky.  

To z toho důvodu, že autor práce je z řad zaměstnanců účetní kanceláře v Brno-Slatina.
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Obrázek č. 5 Prvotní myšlenky zachycené v  obchodním modelu Lean Canvas 

Zdroj: (vlastní zpracován í) 
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2.2 Primární výzkum u potenciálních zákazníků na trhu 

Pro získání měkkých dat přímo od potenciálních zákazníků byl zvolen primární 

průzkum prostřednictvím kvalitativního přístupu. Taková data jsou podkladem  

pro doplnění potřebných informací do businnes modelu Lean Canvas, který pomáhá 

sjednotit získaná data, včetně nápadů a myšlenky podnikatelského plánu.  

Centrální výzkumná otázka zní: Jaké návyky v oblasti stravování mají potenciální 

zákazníci a jaké jsou jejich preference v oblasti nabízených produktů a služeb v této 

oblasti? 

Hlavním cílem práce je zjistit, jaký postoj mají potenciální zákazníci na B2C trhu 

k přípravě snídaní a jaké jsou jejich preference. Získaná data poslouží k tvorbě 

marketingového mixu.  

Metodologie výzkumu 

Aby bylo možné naplnit hlavní a vedlejší cíle práce, je zapotřebí získat data přímo  

od potenciálních zákazníků. Data byla získána prostřednictvím kvalitativního výzkumu, 

a to formou individuálních rozhovorů. Kvalitativním vzorkováním lze získat měkká 

data od cíleně vybraných respondentů.  

Na základě segmentace byly osloveny 4 podniky, které splňují vybraná kritéria, jako 

jsou lokalita a oblast podnikání. Byly provedeny individuální rozhovory s jednotlivými 

jednateli společností o možnosti provedení rozhovorů s jejich zaměstnanci. Pomocí toho 

byly zjištěny další klíčové informace pro tuto analýzu. Jako příklad je možné zmínit 

počet zaměstnanců ve vybraném podniku, pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců  

a zájem o nabízenou službu.  

Původním záměrem bylo provést rozhovory formou osobního setkání. Z důvodu 

nepříznivé situace, která byla zapříčiněna pandemií COVID-19, byly otázky  

k individuálním rozhovorům zaslány potenciálním zákazníkům prostřednictvím  

e-mailové komunikace. Otázky, které sloužily pro individuální rozhovory, jsou 

k nalezení v příloze č. 4 diplomové práce. 

Kvalitativní předem definovaný vzorek je tvořen zaměstnanci mikro, malých  

a středních podniků sídlících v městské části Brno-Slatina, jejichž povolání se podle 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj ve spolupráci se statistickým úřadem 
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Evropské unie považuje za vytížené vzhledem k  náročnostem na znalosti v jejich oboru 

(czso.cz, 2020). Dále lze u této skupiny zaměstnanců hovořit o časové náročnosti 

povolání. Tyto poznatky vyplývají na základě pozorování a praxí v účetní společnosti 

samotného autora práce. Jedná se tedy o zaměstnance ICT, účetních a daňových 

kanceláří. Jako prvotní oblast dovozu snídaní je vybrána městská část Brno-Slatina 

z důvodu krátké distribuce mezi provozovnou a potenciálními zákazníky. V tabulce  

č. 12 jsou uvedeny údaje o dotazovaných včetně jejich počtu a formě sběru dat. 

Tabulka č.  12 Kvalitativní vzorkování  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Zaměstnanci 
Velikost podniků podle 

počtu zaměstnanců 

Počet 

dotazovaných 
Metoda sběru dat 

Účetní a daňové 

kanceláře 
mikro, malé střední 14 e-mail, telefon 

ICT služeb malé, střední 5 e-mail, telefon 

  

2.3 Analýza a výsledky výzkumu 

Celkové shrnutí z provedeného výzkumu formou individuálních rozhovorů je 

zachyceno ve shrnujícím protokolu, který je zobrazen v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: shrnutí  výzkumu 

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Návyky a 

zvyklosti 

 ranní absence pocitu hladu  

 konzumace snídaní probíhá převážně na pracovišti 

 nedostatek času na přípravu snídaně 

Preference 

produktu 

 zdravá snídaně z kvalitních surovin plná ovoce a zeleniny 

 domácí pomazánka s čerstvým domácím pečivem 

 zdravější verze různých obložených baget 

 ovesná kaše s ovocem, avokádový toust, vajíčka 

 nesnášenlivost potravin (lepek, mléko, maso) 

Cena 
 cena v rozmezí 40 Kč až 200 Kč za snídani 

 ochota zaplatit vyšší cenu za čerstvost a kvalitu snídaní 

Distribuce 

 poptávka po službách rozvozu snídaní přímo na pracoviště 

 pověření osoby k převzetí hromadné objednávky 

 individuální převzetí 

Propagace  webové stránky, sociální sítě, e-mail, letáky přímo na pracoviště 

Lidé  automatizovaný způsob objednávky/ asistovaná služba pro dotazy 

Procesy 

 objednávky přes webové stránky 

 platba předem, hotově,  kartou 

 rozvoz snídaní od 7:00 do 9:00 
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2.3.1 Návyky a zvyklosti dotazovaných 

V první fázi rozhovorů bylo potřeba zjistit, jak respondenti vnímají samotnou snídani. 

První blok otázek směřoval k tomu, zda si oslovení potenciální zákazníci najdou čas  

na přípravu snídaně. Jejich odpovědi se přikláněly na dvě strany. Těch, kteří nachází 

v ranních hodinách chvilku času na přípravu snídaně, bylo málo.  

„Je to snad jediné jídlo dne, které u mě má nějaký řád.“ (Účetní 3) 

„Jsem typ člověka, který si raději přivstane a připraví si dobrou snídani, takže si čas vždycky 

udělám.“ (Účetní 5)  

Větší zastoupení měla skupina respondentů, kteří během pracovního týdne nemají nebo 

nechtějí věnovat dostatek času na přípravu kvalitní snídaně.  

„V týdnu si na snídani vůbec nenajdu čas. O víkendu si však čas na přípravu snídaně vždycky 

najdu. V pracovním týdnu je to ale velmi hektické.“ (Právník 4)  

„Ráno zpravidla nestíhám, takže buď nesnídám vůbec, nebo si něco ulovím po cestě a snídám  

až po příchodu na pracoviště.“ (Asistentka daňového poradce 1) 

Dále bylo zkoumáno, zda respondenti snídají doma nebo na pracovišti a zda vůbec mají 

možnost snídat po příchodu na pracoviště. Pozitivním zjištěním je, že respondenti mají 

možnost se před začátkem pracovního výkonu nasnídat. Velká část z nich tuto 

možnost využívá každý den.  

„Ano, prostě začnu psát evidenci práce až po snídani. Spousta kolegů v práci snídá.“ (Právník 

4)  

„Ano, umožní. Máme volnou pracovní dobu a snídaně je zcela na každém z nás.“ (Účetní 1) 

Závěrem prvního bloku bylo zjistit, zda respondenti mají vůbec zájem o dodávání 

snídaní přímo na pracoviště. Výsledky jsou pro můj podnikatelský plán velice příznivé. 

Myšlenka dovozu snídaní přímo na pracoviště se dotazovaným líbila.  

„Myšlenka se mi líbí, mnohým lidem by snídaně na pracovišti ušetřila čas strávený doma, 

přípravou na pracovní den.“ (Účetní 6)  

„Odpadla by každodenní myšlenka co si dát a neochota strávit u přípravy čas.“ (IT 1)  

„I když snídám doma, myšlenka se mi líbí a určitě bych tuto možnost využívala,  

ať už pro svačinu nebo rychlý oběd, vždy by se našla příležitost.“ (Účetní 5)  

„Tato myšlenka se mi velmi líbí, ušetřilo by mi to čas strávený samotným nakupováním každé 

ráno cestou do práce.“ (Právník 4) 
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2.3.2 Preference produktu 

V této části měli respondenti za úkol uvést jejich představu o snídani po příchodu  

do práce. Zdravá snídaně z kvalitních surovin je podle respondentů základ pro rychlý 

start do pracovního dne. Nejčastěji respondenti zmiňovali čerstvé domácí pečivo 

s domácí pomazánkou, ovesné kaše s ovocem, avokádový toast, vajíčka  

nebo zdravější verze různých druhů baget.  

„Kvalitní suroviny, střídání sladká, slaná snídaně, ne rozmražené pečivo a univerzální kaše, 

které si můžu udělat doma.“ (Daňový poradce 1)  

„Něco vydatného pro dodání energie na dopoledne. Třeba míchaná vajíčka se slaninou,  

nebo vaječná omeleta.“ (IT 2)  

„Mám ráda zdravé snídaně, které zasytí na celé dopoledne. Například různé druhy kaší, 

semínka, oříšky a hodně ovoce. Když už něco slaného, tak rozhodně čerstvé pečivo s domácí 

pomazánkou nebo vaječnou omeletu.“ (Asistentka daňového poradce 1)  

„Mám ráda zdravý životní styl a nerada jím stále to samé dokola, takže by to mohl být 

například avokádový chléb.“ (Účetní 2) 

„Já osobně preferuji hlavně slanou snídani. Plněná bageta se sýrem, šunkou, zeleninou by mi 

vyhovovala. To bych byla úplně spokojená. Případně tousty či chleby s pomazánkou, třeba 

avokádovou. Taky bych nepohrdla nějakým lehkým salátkem. Ale umím si představit i nějakou 

kaši s hezky vyskládaným ovocem, mám ráda, když to má nějakou hezkou podobu.“ (Účetní 8)  

Dobrou připomínkou je fakt, že snídaně určené do kanceláří, kde je na každém 

pracovním stole spousta důležitých podkladů, nesmí mít tekutou konzistenci.  

„Osobně většinou snídám jídla, která mi na pracovišti nepřekáží, nezaberou spoustu místa, 

nehrozí vylití.“ (Právník 2)  

Denní nabídka snídaní by měla být pestrá, už z důvodu individuálního výběru každého 

potenciálního zákazníka. Nesnášenlivost potravin potvrdilo několik z nich.  

„Netrpím vyložené nějakou alergií nebo intolerancí, ale jsem už řadu let vegetariánka a dost mi 

vadí i v kavárnách a restauracích, že často není možné sehnat vegetariánskou snídani. Takže 

bezmasé varianty bych rozhodně uvítala.“ (Účetní 4) 

„Ano, trpím celiakií, takže jsem musela ze svého života úplně vyřadit lepek, nesnesu ho ani 

v malém množství. Je to další z důvodů, proč pak „hladovím“, protože objednat si něco 

bezlepkového pořád není nic jednoduchého.“ (Účetní 3) 

Respondenti si připravují snídaně doma nebo využívají substituty mého 

podnikatelského plánu, jako jsou supermarkety nebo pekárny.  
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„Snídani si připravuji sama doma, když to čas dovolí. Většinou se jedná o běžné pracovní dny. 

Když je náhodou nějaký fofr, tak se po cestě do práce zastavím v pekárně. Do kaváren  

na snídani ráda zavítám spíš o víkendu s kamarádkami.“ (Účetní 6)  

„Kupuji si snídaně spíše cestou do práce v pekárně nedaleko pracoviště nebo v supermarketu.“ 

(Účetní 5) 

 „Ráno nic připravit nestihnu a nákup při cestě do práce hodně zdržuje, proto se často stává,  

že pokud nic nenajdu ve své lednici (jogurt, kousek šunky či sýra) jsem bez snídaně.“ (Účetní 7)  

Pro takového respondenta je dovoz snídaně na pracoviště ideální volbou. Díky 

dovozu kvalitní a čerstvé snídaně bude více efektivní, což ocení také jeho 

zaměstnavatel. 

Respondenti měli dále za úkol popřemýšlet o tom, zda se zajímají o kvalitu a složení 

snídaně nebo snídají to, co mají zrovna po ruce. Řada z nich, z časového hlediska, 

neřeší vyváženost snídaně během pracovního týdne.  

„Během pracovního týdne snídám to, co je po ruce. O víkendu nad tím většinou přemýšlím.“ 

(Účetní 1)  

„Když si mám připravit snídani, tak ji často „dělám hladem“. Takže vše, co se dá, ale moc se 

mi líbí, když je snídaně zdravá a hezky vypadá.“ (Daňový poradce 2)  

Druhá skupina respondentů se o složení snídaně velice zajímá.  

„Nad složením snídaně určitě přemýšlím nebo aspoň se o to většinou snažím.“ (Účetní 8)  

„Řeším složení, kvalita a složení jsou pro mě důležité.“ (Účetní 4)  

„Mám ráda zdravé snídaně, takže se snažím chystat si všechno čerstvé a pokud tu možnost 

nemám a něco kupuji, vždycky si čtu složení.“ (Účetní 6) 

2.3.3 Cena 

Nejnižší uvedená částka byla 40 Kč, avšak nejvyšší hodnota 200 Kč. 

„Když si to srovnám s cenou v kavárně nebo takovém nějakém podniku, myslím si, že do 100 Kč 

jsem schopná a ochotná zaplatit. Samozřejmě v závislosti na tom, o jakou konkrétní snídani  

by se jednalo. Pokud by to bylo něco lepšího, tak bych asi byla schopná si i připlatit.“ (Daňový 

poradce 1) 

„Uvítala bych, kdyby stály do 60 Kč. Záleželo by mi na potravině. Za jogurt s cereáliemi  

bych 60 Kč dát nejspíš nechtěla. U čerstvého pečiva se zeleninou, vajíčkem nebo třeba tuňákem 

bych byla ochotna zaplatit víc.“ (Účetní 4)  
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„Když se zamyslím, kolik jsem schopna zaplatit za snídani v nějaké kavárně o víkendu,  

tak si myslím, že cena kolem 100 Kč je optimální. Musím zohlednit i to, že pokud bych tuto 

částku měla platit každý den, tak se mi to asi finančně nevyplatí.“ (Účetní 6) 

Potenciální zákazníci by ve většině případů dali přednost platbě předem (on-line 

platba) oproti platbě v hotovosti. 

„Předem, platba on-line, neboť ne vždy mám hotovost, navíc by platba v hotovosti byla další 

zdržení.“ (IT 3)  

„Preferuji on-line platbu kartou, avšak v případě hromadného objednávky snídání, bych uvítal 

stejný systém, jako máme s obědy. Tedy, existovala by nějaká sdílená tabulka, do které  

by zaměstnanci napsali produkt, který chtějí objednat. Následně pověřená osoba (sekretářka)  

by udělala objednávku, což by se platilo vždy na konci týdne hotově.“ (Účetní 9) 

Naprostá většina dotazovaných respondentů dává přednost kvalitě před cenou.  

Za kvalitnější výrobky jsou ochotni zaplatit vyšší cenu.  

„Ráda si zaplatím za kvalitu, takže pokud by bylo jídlo opravdu kvalitní a služba by byla 

profesionální, tak si ráda připlatím.“ (Účetní 6)  

„U snídaně je pro mě rozhodující faktor kvalita. Jsem ochoten si připlatit.“ (Účetní 1)  

„Určitě kvalita, koupím si raději lepší a zdravější ingredience, i když za cenu daleko vyšší.“ 

(Daňový poradce 2)  

„Ano kvalita. Nemá cenu si nechat vozit něco jako bagety z benzinky.“ (IT 1)  

„Rozhodně rozhoduje kvalita. Nepotřebuji, aby bylo vše bio, ale zároveň nekupuji například 

šunku, která má pod 90 % masa.“ (Účetní 4) 

 Pokud by však nastavená cena převyšovala částku obědového menu, respondenti  

by takovou snídani neobjednávali každý den. 

„Pokud by cena byla vyšší než obvykle, nejspíš bych si tento typ snídaně dopřála jenom občas  

a doplnila jej v týdnu o svou levnější variantu.“ (Účetní 3) 

2.3.4 Distribuce 

Většina respondentů projevila zájem o dodání snídaní přímo na pracoviště.  

To je pro podnikatelský plán velice pozitivní zjištění.  

„Kdybych si pro ni měla někam dojet, tak bych o snídani už takový zájem zřejmě neměla.“ 

(Účetní 8)  

 



 

 

 

52 

 

 „Myslím si, že spoustě lidem by to ulehčilo život. Přímo u nás v kanceláři jsou lidé, kteří jsou 

líní si snídani připravovat sami a když vidím, co kolikrát snídají, tak bych jim ty snídaně 

připravovala raději sama.“ (Účetní 4) 

Pověření jedné osoby, která bude mít kompetence ohledně převzetí hromadné 

objednávky, respondentům zcela vyhovuje. Zaměstnanci mají takový systém  

u objednávek obědů zaveden. Rádi by v tom pokračovali i co se týká dovozu snídaní. 

Potřebné pouze je, aby si zvolili vhodného zástupce, který je v ranních hodinách  

na pracovišti.  

„To by nebyl problém. Při objednávání a přebírání obědů už to u nás funguje.“ (Účetní 1)  

„Ano, myslím, že by to bylo jednodušší, jak pro nás, tak pro společnost, která snídaně zajišťuje. 

Jeden člověk by měl na starosti objednávky, vybral by peníze a potom to převzal a zaplatil 

přepravci.“ (Asistentka daňového poradce 1) 

2.3.5 Propagace 

Respondenti by nejraději získávali informace o aktuální nabídce prostřednictvím 

webových stránek, e-mailu nebo Facebooku. Nabídkový leták obdržený přímo  

na pracoviště by respondenti také uvítali.  

„Pro účely kanceláře by možná bylo fajn dostávat vždy letáček s aktuální nabídkou, ze které si 

můžeme vybrat.“ (Účetní 6)  

„Na webových stránkách, kam bych se podívala. Absolutně nesnáším nevyžádanou reklamu.“ 

(Právník 2)  

„Webová stránka společnosti, možná ještě e-mail, Facebook.“ (IT 2)  

„Za mě rozhodně Facebook. Ve firmě hodně používáme tuhle sociální síť a vyhledáváme si přes 

ni i obědová menu. Jsme na to tak zvyklí a vyhovuje nám to víc, než to někde hledat  

na stránkách a podobně. Pokud by byly snídaně formou pevného menu, tak máme letáček 

vyvěšený na nástěnce v práci.“ (Účetní 1) 

Mezi sociální sítě, které respondenti nejvíce využívají, patří Facebook a Instagram. 

„Facebook využívám více na zprávy. Za tímto účelem si raději představuji Instagram 

s případnou fotkou dané nabídky.“ (Účetní 8)  

„Rozhodně Facebook a myslím si, že můžu mluvit i za ostatní kolegy v práci. Je nás pár,  

co Instagram máme, a i tak ho na tyhle věci nikdy nepoužíváme.“ (Právník 1)  

„Nejvíce používám Instagram, kde sleduji i různé foodblogery, kavárny, restaurace. 

Facebook používám spíš pracovně.“ (Účetní 3) 
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2.3.6 Procesy 

Dovoz snídaní by respondentům vyhovoval v rozmezí od 7:00 do 9:00  

„Vzhledem k tomu, že vstávám v 6.30, maximálně do 8.00, pak už bych umřela hlady.“ (Účetní 

4)  

„Chodím do práce relativně brzo. Jak jsem říkala, dělá se mi špatně, když snídám pozdě, takže 

za mě už někdy mezi 7. a 8. hodinou.“ (Účetní 3)  

„Máme proměnlivou pracovní dobu, takže si myslím, že okolo 9 by to bylo ideální.“ (IT 1)  

Jako výhodu vidím právě krátkou vzdálenost mezi potenciálními zákazníky  

a provozovnou.  

Objednávkový systém by respondenti uvítali formou hromadného zápisu do interní 

tabulky, ke které má každý zaměstnanec přístup. Dále se přikláněli k objednávce 

prostřednictvím e-mailové komunikace nebo webových stránek.  

„Zapsáním se do hromadné objednávky, o kterou se pak dál nemusím starat. Máme  

to tak i s obědy.“ (Účetní 8)  

„Standardní systém objednávky telefonem, nebo prostřednictvím webové stránky společnosti 

přichází v úvahu.“ (Účetní 4)  

„Myslím si, že e-mailem by to bylo pohodlnější. Je menší pravděpodobnost, že se na něco 

zapomene.“ (Účetní 1)  

„Nejvíc by se mi líbil nějaký online formulář, kde bych si mohla naklikat, co bych chtěla  

a rovnou zaplatit on-line. Ten by byl samozřejmě otevřený jen do určité hodiny. Pak bych 

případně upřednostnila telefon.“ (Daňový poradce 1) 

Převzetí objednávky si respondenti představují tak, že zastupující osoba převezme 

všechny objednávky, které nechá například na recepci společnosti.  

„Nejlépe předem zaplacenou objednávku nechat zabalenou na recepci.“ (Právník 2) 

„U hromadné platby by byl trošku problém s tím placením předem. V tomto případě bychom 

museli chystat peníze do obálky v hotovosti.“ (Účetní 5) 

Vše by záleželo na domluvě v každé společnosti. Někteří preferují platbu předem, jiní 

zase platbu hotově vždy pověřené osobě, která by celkovou částku předala kurýrovi. 

„Jakmile bude rozvoz na cestě k nám, tak pošle SMS zprávu. Pověřená osoba si připraví peníze 

a půjde jej čekat ke vchodu, kde snídaně převezme a zaplatí.“ (Účetní 7)  

„U obědů také chystáme peníze do obálky, takže v tom nevidím problém.“ (Účetní 8) 
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2.3.7 Lidé 

V této oblasti bylo zapotřebí zjistit, zda by potenciálním zákazníkům vyhovovala plně 

automatizovaná služba nebo by preferovali asistovanou službu s možností se 

kdykoliv telefonicky spojit s provozovatelem služby. Téměř naprostá většina 

dotazovaných se přiklání k automatizované službě.  

„Čím více automaticky, tím lépe. Samozřejmě mít možnost kontaktovat někoho při nedodání 

nebo chybě ve zpracování objednávky bych uvítal.“ (Právník 1)  

„Myslím si, že by to mělo být zautomatizované. Žádné pozdější přeobjednávky, doobjednávky 

apod. Zdržuje to na obou stranách a může nastat problém s placením a vyúčtováváním. Mám  

to tak u klienta.“ (Účetní 3)  

„Možnost se spojit s provozovatelem bych uvítala v případě, že by objednávky probíhaly  

na týdenní bázi (objednávka pro celou firmu na týden dopředu). Pak se totiž může stát, že někdo 

v průběhu týdne onemocní, nebo nedorazí do práce a měli bychom snídani navíc. Takto by se 

dal upravit počet snídaní.“ (Účetní 6)  

Asistovanou službu by respondenti využili jen v případě rychlého dotazu ohledně 

složení snídaně nebo změny objednávky.  

„Často mám totiž dotazy ohledně toho, jestli je jídlo možno udělat bez šunky nebo nějaké jiné 

přísady, kterou nejím, takže bych ráda měla možnost zeptat se takhle na přímo a dostat ihned 

odpověď.“ (Účetní 4) 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny výsledky rozhovoru, které přináší určité příležitosti  

a hrozby, s kterými bude pracováno v analýze IFE a následné vytvoření SWOT matice. 

Tabulka č. 14: Příležitosti a hrozby vyplývající z výsledků výzkumu  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Výsledky výzkumu 
Příležitost (O)/ 

hrozba (T) 

Preference zdravější a chutnější snídaně O 

Lidé snídají na pracovišti O 

Nedostatek času pro přípravu kvalitní a zdravé snídaně O 

Poptávka po službách rozvozu snídaní přímo na pracoviště ve 

spádové oblasti 

O 

Nesnášenlivost potravin u potenciálních zákazníků (lepek, laktóza) T 
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2.4 Analýza atraktivity oboru 

Uvedená kapitola se zabývá analýzou atraktivity oboru z hlediska analýzy 

potencinálních zákazníků na trhu, stávající konkurence, substitutů, tak i dodavatelů. 

Shrnutí klíčových faktorů zjištěných v této oblasti je provedeno na základě Porterova 

modelu 5 sil. 

2.4.1 Analýza stávající konkurence na trhu 

Pro zjištění případných hrozeb a uskutečnění podnikatelského záměru bylo potřeba 

zjistit, zda existuje přímá konkurence v daném oboru podnikání. Pro zjištění těchto 

informací byla provedena analýza. Analýza byla provedena formou vyhledávání 

možných konkurentům na internetu a telefonickým kontaktováním jednotlivých 

podniků s cílem zjistit zda poskytují rozvoz snídaní. Na základě provedené analýzy 

vyhledáváním přímé konkurence bylo zjištěno, že pro danou lokalitu Brno-Slatina 

neexistuje přímá konkurence. Žádná z firem z kategorie CZ-NACE sekce I, C se 

nezabývá rozvozem snídaní do městské části Brno-Slatina. Do budoucna však 

s ohledem na situaci způsobenou COVID-19 nelze vyloučit, že podniky v oblasti 

stravování nerozšíří své služby o případný dovoz snídaní až k samotnému zákazníkovi. 

Do dnešní doby tak žádný z podniků neučinil. 

Portál damejidlo.cz je zprostředkovatel rozvozů pokrmů přímo k zákazníkovi. Ovšem 

po vytvoření zkušební objednávky, která byla provedena samotným autorem práce, je 

nutné říci, že tento portál žádné snídaně do městské části Brno-Slatina nerozváží.  

To stejné bylo zjištěno na dalším portále rozvoz.net., restu.cz, wolt.com  

a rozvozjidla.net. 

2.4.2 Analýza bariér a hrozby vstupu nové konkurence 

Je důležité si uvědomit, jak těžké je vstoupit na daný trh z důvodu legislativy. Každý 

nový podnik v oblasti stravování musí splňovat různá legislativní nařízení,  

což pro mnohé představuje silnou překážku. Pokud podnik nebude respektovat zákony 

platné v České republice, může se dostat do značných potíží. Česká legislativa, kterou je 

nutné při založení podnikání v oblasti stravování splňovat, je tak obsáhlá, že řadu 

potenciálních podnikatelů odradí od založení podniku. Další překážkou může být 

nesplnění podmínek nutných pro sjednání bankovního úvěru, který bude potřebný  
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pro založení podniku v případě, že zakladatel nebude disponovat dostatkem svých 

finančních zdrojů. Jako další hrozba se jeví finanční náročnost pro založení podniku 

v oblasti stravování. S tím souvisí zejména pořízení osobního automobilu do podnikání 

včetně vybavení kuchyně nebo jejího pronájmu. 

2.4.3 Vyjednávací síla potenciálních zákazníků 

Potenciálními zákazníky jsou zákazníci B2C trhu. Na tomto trhu lze snadněji přímo 

navázat vztah s každým zákazníkem a zjistit tak jeho individuální potřeby. Cílem 

podniku je co nejvíce uspokojit potřeby budoucích zákazníků. Spokojený odběratel 

jednoduše předá kladné reference svému kolegovi, což je pro podnik nejlepší a hlavně 

bezplatný způsob získání dalších zákazníků. Pro stanovení prodejní ceny je vyjednávací 

síla zákazníků významná. Při vysoké prodejní ceně může zákazník zvolit levnější 

alternativu v podobě vlastní přípravy nebo nákupu hotové snídaně u substitutů.  

Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že pokud by cena snídaní 

převyšovala ceny obědového menu, takovou snídani by si zákazníci dopřávali jen 

párkrát do týdne. Z výše uvedených faktorů vyplývá, že stanovení prodejní ceny bude 

výrazně ovlivněno preferencemi potenciálních zákazníků. Výsledná cena za daný 

produkt bude pevně stanovena. Poskytování množstevních slev podnik prozatím 

neplánuje. Na obrázku č. 6 je znázorněna spádová oblast včetně umístění potenciálních 

zákazníků. 

 

Obrázek č. 6: Vymezení spádové oblasti Brno-Slatina 

Zdroj: (vlastní zpracování dle mapy.cz ,  2020) 
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Z tabulky č. 15 vyplývá, že podnik bude mít značnou možnost oslovit řadu 

potenciálních zákazníků. 

Tabulka č. 15: Počet ekonomických subjektů podle CZ-NACE k 31. 12. 2018 

Zdroj: (vlastní zpracování dle:  czso, 2019) 

Počet ekonomických subjektů v Brně podle kategorie CZ-NACE k 31. 12. 2018 

CZ-NACE J - 62 J - 63 M - 69 M - 70 

Brno 3 625 564 5 147 2 172 

2.4.4 Analýza dodavatelů 

Stejně jako u vyjednávací síly zákazníků je zapotřebí položit si otázku, kdo budou naši 

dodavatelé a jakou vyjednávací sílu od každého z nich lze očekávat. Pro výrobu snídaní 

je zapotřebí hned několik dodavatelů, jejich vymezení je znázorněno v následující 

tabulce č. 16. 

Tabulka č. 16: Určení obecného rozdělení dodavatelů  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Obecné rozdělení dodavatelů  Dodání služby,  zboží 

Administrat iva 

 EET pokladna 

 účetní program  

 mobilní tarif  

Nákup potravin 

 farmáři,  

 hypermarkety  

 supermarkety 

Provoz 

 nájemní prostory 

 obaly na snídani  

 webové stránky  

 propagace 
 

Kvalitní snídaně si žádá výrobu z kvalitních surovin. Ty mohou být získány právě  

od lokálních farmářů, které nabízí produkty bez chemické úpravy. Díky odběru surovin 

od takových farmářů budou podpořeny české produkty a naše snídaně se mohou 

odkazovat na výrobu z kvalitních a českých surovin přímo od farmářů. V dnešní době  

i hypermarkety nebo supermarkety disponují značným prostorem vyhrazeným  

pro zdravé a bio produkty, které jsou pro přípravu zdravých a vyvážených snídaní 

vhodnou volbou. 

U lokálních farmářů může nastat situace, kdy nebudou schopni uspokojit požadovanou 

objednávku z důvodu nedostatečného množství poptávaných potravin ze strany 

podniku. Jako začínající podnik jsem pro tyto dodavatele neatraktivní z pohledu 
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snižování cen u výrobků. Jejich vyjednávací síla je vysoká. Na druhou stranu  

však těchto dodavatelů je značná řada, což jejich vyjednávací sílu částečně snižuje.  

V tomto ohledu není problém přejit k jinému dodavateli. Při delší spolupráci s farmáři  

a díky většímu odběru potravin může dojít k množstevní slevě.  

Pro administrativní úkoly spojené s podnikatelskou činností bude zapotřebí pořídit 

účetní program a EET pokladnu. Dále bude zapotřebí sjednat neomezený tarif od 

operátorů na českém trhu. 

Prostor provozovny bude potřeba najít poblíž potenciálních zákazníků, abychom 

předešli ranním dopravním komplikacím. Ty mohou zapříčinit zpoždění dodávky.  

Pro zmapování možných nájemních prostor pro umístění provozovny, byl proveden 

průzkum trhu potenciálních provozoven ve spádové oblasti. Pro oblast podnikání je 

zapotřebí najít takovou provozovnu, která bude splňovat hygienické normy a základní 

vybavení pro výrobu snídaní. Na základě provedené analýzy trhu bylo zjištěno, že se  

ve spádové oblasti nevyskytuje provozovna, která splňuje výše uvedené požadavky. 

Prostřednictví síti kontaktů známých, byla nalezena jedna provozovna, která splňuje 

zadaná kritéria výběru. Vzhledem k tomu, že pronajímatel nabídl velmi nízkou cenu  

za pronájem z důvodu známosti, jedná se o neférovou konkurenční výhodu.  

Dále je zapotřebí určit dodavatele obalů, ve kterých budou snídaně rozváženy.  

Mezi dodavatele takových obalů patří internetové obchody krabickynajidlo.cz,  

gastro-obaly.cz nebo ecofol.cz. I tady nelze očekávat nízkou vyjednávací sílu  

u dodavatelů. 

2.4.5 Analýza substitutů 

Existuje velká řada substitutů, které mohou ovlivnit budoucí poptávku po dovozu 

snídaní až k samotnému zákazníkovi. Tyto substituty jsou však pouze částečnou 

alternativou, jak si ráno dopřát kvalitní snídani. Substituty, na rozdíl od mé 

podnikatelské myšlenky, nedisponují nabídkou služby, která by dodala snídani  

až k samotnému zákazníkovi přímo do pracovního prostředí. Mezi substituty v městské 

části Brno-Slatina, které jsou uvedeny v následující tabulce, se nachází potraviny, 

čerpací stanice nebo restaurace, které nabízí již hotové snídaně. Jejich výčet je uveden 

v následující tabulce č. 17. V sekci restaurace byly všechny firmy osloveny s dotazem,  
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zda poskytují také rozvoz snídaní až k samotnému zákazníkovi. Bylo zjištěno, že žádná 

z uvedených restaurací, které nabízí snídaně přímo v provozovně, rozvoz neposkytují.  

Tabulka č. 17: Substituty v městské část Brno-Slatina 

Zdroj: (Vlastní zpracování dle : mapy.cz, 2020). 

Substituty Umístění Otevírací doba 

RESTAURACE 

Fat-free, s.r.o. Slatina - Tuřanka 55 7:00 

Baštírna, s.r.o. Slatina - Tuřanka 1211 7:00 

Slatina bistro Stlatina - Tuřanka 115a 7:00 

Jídelna Pauza, s.r.o. Slatina - Tuřanka 115 7:00 

POTRAVINY 

Kaufland Slatina - Řípská 27 7:00 

Lidl Slatina - Hviezdoslavova 1288 7:00 

Penny Market Slatina - Hviezdoslavova 1318 7:00 

Albert Slatina - Jihomoravské nám. 1098 7:00 

Potraviny večerka Slatina - Tihonova 436 8:00 

Potraviny BODI Slatina - Tihonova 546 6:00 

ČERPACÍ STANICE 

OMV Slatina - Černovická 1167 24 hod. denně 

MOL Slatina - Hviezdoslavova 1168 24 hod. denně 

BENZINA Slatina - Hviezdoslavova 1474 24 hod. denně 

Robin Oil Slatina - Řípská 3 24 hod. denně 

Tank ONO, s.r.o. Slatina - Hviezdoslavova 1173 24 hod. denně 

 

Za nejvýznamnější substitut lze považovat zdravou bezlepkovou restauraci Fat-Free, 

která nabízí svým zákazníkům konzumaci snídaní přímo v prostorách restaurace. Jejich 

nabídka snídaní je velmi různorodá. Zákazníci si mohou vybrat z řad sladkých  

či slaných snídaní. Čerstvě připravené snídaně jsou poskytovány zákazníkům v ranních 

a dopoledních hodinách, nejdříve však od 7:00-10:00 hod. Přidanou hodnotu pro mou 

nosnou myšlenku podnikatelského plánu vidím v tom, že restaurace sice nabízí čerstvou  

a vyváženou snídani svým zákazníkům, avšak zákazník musí vynaložit čas  

na konzumaci snídaní přímo v prostorách restaurace. To pro některé zákazníky 

z časového hlediska může být potíž a takový druh snídaní vyhledávají spíše o víkendu. 

Týdenní nabídka restaurace Fat-free je zobrazena na následujícím obrázku č. 7. 
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Obrázek č. 7: Týdenní nabídka snídaní restaurace Fat -free 

Zdroj: (fat-free.cz, 2020). 

S ohledem na situaci způsobenou pandemií COVID-19 se změnila část poskytovaných 

služeb u podniků, které spadají do sekce I a C podle výše uvedené kategorie. Podniky, 

které dříve pouze nabízely své produkty v prostorách provozovny, nyní z důvodu 

nařízení vlády musely své provozovny zavřít nebo vydávat své výrobky přes výdejní 

okénko. Řada z nich se rozhodla také své výrobky rozvážet přímo k zákazníkům. V tuto 

chvíli není možné určit, zda rozvoz svých výrobků budou nabízet i po skončení 

pandemie. V současné době však potenciální zákazníci využívají home-office,  

takže nabídku těchto restaurací nevyužívají. Zde nastupuje substitut v podobě domácí 

přípravy (Zelinka, 2020; Klíma 2020).  

Substituty, které jsou uvedeny v této analýze, pro danou lokalitu Brno-Slatina i během 

této pandemie rozvoz neposkytují. 

2.4.6 Souhrn výsledků pro posouzení atraktivity trhu dle Porterova modelu 

Rivalita současných konkurentů na trhu 

Na trhu se dlouhodobě nevyskytuje přímá konkurence pro danou lokalitu. Nelze ovšem 

vyloučit, že podniky v oblasti stravování rozšíří své služby i o rozvoz snídaní. Byla  

by to tak jedna z reakcí na vzniklou situaci ohledně COVID-19.  
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Hrozba a bariéry vstupu nové konkurence na trh 

Kapitálová náročnost na vstup do odvětví se jeví jako jedna z bariér. Další silnou 

překážkou je značné množství legislativních nařízení, které je nutné splnit pro založení 

podniku v této oblasti.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Na začátku podnikání bude daný podnik pro dodavatele neatraktivní z pohledu 

snižování cen u výrobků. Jejich vyjednávací síla je silná. Při delší spolupráci s farmáři  

a díky většímu odběru potravin může dojít ke snižování cen. Na druhou stranu však 

těchto dodavatelů je značná řada, což jejich vyjednávací sílu částečně snižuje. V tomto 

ohledu není problém přejít k jinému dodavateli. 

Vyjednávací síla zákazníků 

Pro stanovení prodejní ceny je vyjednávací síla zákazníků významná. Při vysoké 

prodejní ceně si může zákazník zvolit levnější alternativu v podobě vlastní přípravy 

nebo nákupu hotové snídaně u substitutů.  

Hrozba substitutů 

Substituty neposkytují rozvoz snídaní přímo k zákazníkovi v dané lokalitě. V případě 

trvání neutěšené situace, způsobené pandemií, je možnou hrozbou změna poskytování 

služeb rozšířením o rozvoz snídaní. 

V tabulce č. 18 jsou uvedeny klíčové faktory plynoucí z provedené analýzy pěti 

konkurenčních sil, které slouží jako podklad pro vyhodnocení SWOT matice.  

Tabulka č. 18: Výsledky atraktivity oboru podle Porterova modelu  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Výsledky atraktivity oborů podle Porterova modelu 
Příležitost (O)/ 

hrozba (T) 

Absence přímé konkurence O 

Velký výběr pro potenciální spolupráci s dodavateli O 

Možnost umístění provozovny v blízkosti potenciálních zákazníků O 

Množstevní sleva při větším odběru potravin u dodavatelů O 

Pozitivní reference zvýší počet nových zákazníků O 

Vysoká prodejní cena produktů může odradit zákazníky T 

Rozšíření poskytovaných služeb u substitutů o rozvoz snídaní T 

Vstup nové konkurence z důvodu zvyšující se poptávky po rozvozu   T 

Legislativní a kapitálové bariéry vstupu na trh T 
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2.5 Analýza obecného prostředí pomocí metody SLEPTE 

Determinujícím faktorem pro rozsah a hloubku analýzy SLEPTE je již od počátku 

plánovaná lokalita a tím je městská část Brno-Slatina, kde je vymezena spádová oblast. 

SLEPTE analýza má za úkol analyzovat okolí podniku prostřednictvím zkoumaných 

faktorů. Mezi zkoumané faktory se řadí faktor sociální, legislativní, ekonomický, 

politický, technologický a ekologický. Pro daný podnikatelský záměr je analyzováno 

všech 6 faktorů, neboť každý z nich má určitou výraznou hodnotu při přípravách 

realizace nosné myšlenky. 

2.5.1 Sociálně-kulturní faktory  

Mezi sociálně-kulturní faktory patří vymezení zákaznického segmentu ve spádové 

oblasti těchto zákazníků, jejich průměrný věk, návyky a zvyklosti při přípravě snídaní. 

Zákaznický segment 

Potenciálními zákazníky jsou zaměstnanci mikro, malých a středních podniků sídlících 

v městské části Brno-Slatina, jejichž povolání se podle Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj ve spolupráci se statistickým úřadem Evropské unie považuje  

za vytížené, vzhledem k náročnostem na znalosti v jejich oboru (czso.cz, 2020).   

Dále je možné u této skupiny zaměstnanců hovořit o časové náročnosti povolání.  

Tyto poznatky vyplývají na základě pozorování a praxí v účetní společnosti samotného 

autora práce. Níže uvedená tabulka značí klasifikaci ekonomických činností, ve kterých 

potenciální zákazníci vykonávají svoji práci.  

Tabulka č. 19: Potenciální zákazníci  

Zdroj: (Vlastní zpracování dle czso.cz, 2020).  

Potenciální zákazníci podle kategorie CZ-NACE 

62.0 činnosti v oblasti informačních technologií 

63.1 činnosti související se zpracováním dat a webhostingem 

69.1 právní činnosti 

69.2 účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

70.1 činnosti vedení podniků 

70.2 poradenství v oblasti řízení  
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Průměrný měsíční výdělek potenciálních zákazníků 

Prvotními zákazníky pro výrobu a rozvoz snídaní jsou zaměstnanci účetních, daňových 

a IT kanceláří sídlící v městské části Brno-Slatina. V tabulce č. 20 jsou uvedeny 

průměrné hrubé měsíční mzdy dle zaměstnání. Je patrné, že každým rokem dochází  

ke zvyšování mezd, což lze označit za pozitivní zjištění.   

Tabulka č. 20: Průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji podle zaměstnání  

Zdroj: (Vlastní zpracování dle ispv.cz, 2020)   

Hrubé měsíční mzdy podle zaměstnání v Jihomoravském kraji v Kč 

Zaměstnání 2014 2015 2016 2017 2018 1/2 2019 

Účetní  20 846 22 148 23 648 25 257 27 305 28 165 

Odborná účetní  25 510 26 867 27 605 28 975 31 189 32 598 

Hlavní účetní 40 952 42 100 43 141 45 811 49 024 52 516 

Podnikoví právníci 56 681 60 565 62 229 65 013 67 572 75 013 

IT, programátoři 35 863 36 249 37 991 39 380 41 321 44 531 

Daňoví specialisté 

a daňoví poradci 62 755 67 277 69 325 71 339 77 891 74 147 

 

Počet ekonomických subjektů podle CZ-NACE  

V tabulce č. 21 je uveden celkový počet ekonomických subjektů podle kategorie  

CZ-NACE, která nám vymezuje působení potenciálních zákazníků. Zjištěná data 

vypovídají o značném zastoupení těchto ekonomických subjektů. 

Tabulka č. 21: Počet ekonomických subjektů podle převažující činnosti CZ -NACE 

Zdroj: (vlastní zpracování dle:  czso, 2020) 

Počet ekonomických subjektů v Brně podle kategorie CZ-NACE k 31. 12. 2019 

CZ-NACE 2016 2017 2018 2019 

J – informační a komunikační činnosti (58–63) 4 285 4 888 5 318 5 315 

M – profesní, vědecké a technické činnosti (69–75) 24 088 25 174 26 126 26 133 
 

V tabulce č. 22 je uveden počet ekonomických subjektů, které spadají podle CZ-NACE 

do kategorie 62, 63, 69 a 70.  

Tabulka č. 22: Počet ekonomických subjektů podle CZ -NACE k 31. 12. 2018 

Zdroj: (vlastní zpracování dle:  czso, 2019) 

Počet ekonomických subjektů v Brně podle kategorie CZ-NACE k 31. 12. 2018 

CZ-NACE J - 62 J - 63 M - 69 M - 70 

Brno 3 625 564 5 147 2 172 
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Kulturní oblast je zastoupena několika zjištěnými výzkumy v oblasti stravování 

(snídaně) obyvatel v ČR, které poukazují na návyky a zvyklosti při přípravě snídaní. 

Průzkum realizovaný společností Mixit.cz jasně poukazuje na to, že Češi nemají zájem 

věnovat více času přípravě snídaně, než je nezbytně nutné. Třetina z celkových sedmi 

tisíc dotazovaných uvedla, že snídá až v práci. Z průzkumu z roku 2014 vyplývá, že lidé 

v té době věnovali přípravě snídaní více času, než dnes (mixit.cz, 2014). 

Podle průzkumu damejidlo.cz, který se zaměřoval na to, jak Češi snídají, bylo 

zjištěno, že 1/3 lidí snídá až v práci. Doba, kdy lidé nejčastěji snídají v pracovním 

prostředí, je mezi sedmou a devátou hodinou dopolední. Průzkum také uvádí,  

že polovina respondentů preferuje snídaně zdravějšího typu a druhá polovina dává 

přednost spíše chuti. Zastánci zdravého stravování preferují snídani v podobě müsli, 

ovoce a potravin s nízkým obsahem cukru. Masným výrobkům a rozmrazovanému 

pečivu se vyhýbají. Respondenti preferují, když jim snídani připraví někdo jiný. 

V průměru jsou za takovou snídani ochotni zaplatit 102 Kč (press.aspen.pc, 2016). 

Z průzkumu pro společnost Bebe Dobré ráno vyplývá, že až 62 % dotázaných 

nesnídá. Příčinou je právě nedostatek času. Dále respondenti uvedli ranní nechutenství  

a chybějící pocit hladu (reflex.cz, 2017). Na základě dalšího průzkumu zveřejněného 

společností Kaufland, který byl realizovaný agenturou STEM/MARK, bylo zjištěno,  

že téměř 1/3 Čechů (32 %) snídá až v práci. 39 % Čechů snídá nepravidelně  

nebo vůbec, z toho 42 % uvedlo důvod, že snídani prostě nestíhají (kaufland.cz, 2019). 

2.5.2 Legislativně-politické faktory 

Jeden z nejdůležitějších faktorů, který musí nově vznikající potravinářský podnik 

zohlednit, je rozhodně faktor legislativní. Níže jsou uvedeny všechny podstatné údaje, 

které by neměly být opomenuty právě při zakládání takového podniku. 

Daň z příjmů fyzických osob 

Předmětem této daně jsou příjmy ze samostatné činnosti uvedené v § 7 zákona  

č. 586/1992 Sb., zákon české národní rady o daních z příjmů. Mezi příjmy  

ze samostatné činnosti patří příjmy ze živnostenského podnikání. Tyto příjmy jsou 

zdaněny sazbou daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 %. Přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob je nutné podat nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. 

Za předpokladu, že daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, podává se 
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daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Platba záloh 

na DPFO se odvíjí od samotné daně z podaného ročního přehledu. Zálohy platí všichni 

poplatníci, kteří v předchozím roce zaplatili na dani z příjmu více než 30 000 Kč,  

ale zároveň maximálně 150 000 Kč. V tomto případě se platí 2 zálohy ročně ve výši  

40 % z poslední zaplacené daně z příjmu. Splatnost první zálohy je 15. června a druhé 

15. prosince (zákon č. 586/1992 Sb., zákon české národní rady o daních z příjmů). 

Daň z přidané hodnoty (DPH) 

Při zahájení výdělečné činnosti je zapotřebí porozumět základním pravidlům daně 

z přidané hodnoty. Proto jsou níže vysvětleny podmínky vzniku plátce DPH, dále  

pak pro koho může být plátcovství výhodné a naopak pro koho může být velkou zátěží. 

Plátcovství DPH 

Každý začínající podnikatel se může stát plátcem daně z přidané hodnoty  

ať už dobrovolně, na základě svého uvážení, nebo povinně. Povinnost uděluje zákon  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který říká, že plátcem daně z přidané 

hodnoty se stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za období  

12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne  

1 000 000 Kč. Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani 

náleží za uskutečněné zdanitelné plnění. Jestliže podnikatel nepřekročí výše uvedený 

obrat, může se stát dobrovolným plátcem DPH (zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, 2004). 

Výhody/nevýhody plátcovství DPH  

Jestliže nakupujeme výrobky nebo služby od dodavatelů, kteří jsou plátci DPH, je  

pro nás výhodné být také plátce DPH, jelikož si můžeme odečíst DPH z celkové ceny. 

Stejně tak je výhodnější být plátcem DPH, pokud prodáváme své výrobky nebo služby 

zákazníkům, kteří jsou také plátci DPH (vimvic.cz, 2017). 

V případě, že naši zákazníci nejsou plátci daně z přidané hodnoty a náš podnik nemá  

ze zákona povinnost registrace k DPH, je pro nás výhodné se k plátcovství DPH 

neregistrovat. Jestliže nakupujeme od neplátců DPH, je pro nás výhodnější se k DPH 

také neregistrovat. Být neplátcem DPH je výhodou i v případě, jestli na nakupované 

zboží nebo služby se vztahuje snížená sazba DPH a na výrobky nebo služby, které 

prodáváme, je zvýšená sazba DPH. Za další nevýhodu je považována administrativní 
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náročnost. Pokud osoba vede daňovou evidenci a neregistrovala se k DPH, její 

povinností je jednou za rok podat na místně příslušný finanční úřad daňové přiznání 

k dani z příjmů fyzických osob. Plátce DPH je ale povinen každý měsíc podávat 

přiznání k DPH (cevelova.cz, 2014; vimvic.cz, 2017). 

Daň silniční 

Pokud používáme motorová vozidla k činnosti, ze kterých plynou příjmy ze samostatné 

činnosti (§ 7) podle zákona upravujícího daně z příjmů, je zapotřebí přihlásit se k dani 

silniční. Poplatníkem daně je v nejčastějších případech ten, kdo je jako provozovatel 

vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla. Daňové přiznání k dani silniční je 

povinnost podat nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí 

zdaňovacího období. Úhrn předepsaných záloh, vyplývajících z přiznání k dani silniční, 

zaplatiti jednou částkou na celý rok (Zákon č. 16/1993 Sb., zákon české národní rady  

o dani silniční, 1993). 

Zákon o evidenci tržeb (EET) 

Mezi tržby, které podléhají zákonu o EET, se zahrnují tržby, které splňují formální 

náležitosti pro evidovanou tržbu, která zakládá rozhodný příjem. Tyto tržby musí být 

uskutečněné na území České republiky. Mezi formální náležitosti pro evidovanou tržbu 

patří platba poplatníkovi, která je uskutečněna nejčastěji v hotovosti. Rozhodným 

příjmem u poplatníka DPFO se rozumí příjem ze samostatné činnosti, který je 

podnikáním (§7). Pro evidenci tržeb je nutné pořídit elektronickou pokladnu (Zákon  

o evidenci tržeb, předpis č. 112/2016 Sb., 2016). 

V daňovém přiznání k DPFO je možné zohlednit slevu na pořízení elektronické 

pokladny na evidenci tržeb, a to pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník 

poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. 

Sleva na dani činí 5.000 Kč. Tuto slevu na dani může uplatnit pouze fyzická osoba 

(Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů §35bc, 1992). 

Zdravotní průkaz 

Toho, kdo je zákonem povinen vlastnit zdravotní průkaz, vymezuje zákon č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví. §19 tohoto zákona vymezuje hned několik činností,  

u kterých je nutností takový průkaz vlastnit. Pro téma podnikatelského plánu postačí 

uvést tyto činnosti, které souvisí s nosnou myšlenkou podnikatelského plánu. Vlastnit 
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tento průkaz je potřeba při uvádění potravin do oběhu, při výrobě potravin  

nebo při provozování stravovacích služeb. Vyřízení zdravotního průkazu je zapotřebí 

ještě před zahájením pracovní činnosti. Již od prvního dne zahájení činností je nutné 

prokázat platnost průkazu. Vydání průkazu je velmi snadné. Postačí návštěva 

praktického lékaře, který provede zdravotní prohlídku, která by měla prokázat dobrý 

zdravotní stav žadatele. Cena, kterou zaplatíme za vystavení průkazu, není taxativně 

stanovena zákonem a pohybuje se v rozmezí od 200 Kč do 400 Kč (euro.cz, 2019). 

Platba záloh na zdravotní pojišťovnu u OSVČ 

V prvním kalendářním roce zahájení činnosti se odvádí měsíční zálohy vypočtené 

z minimálního vyměřovacího základu. To platí pro OSVČ, která nespadá do skupiny,  

na kterou se minimální odvody na zdravotní pojišťovnu nevztahují. Pro rok 2020 je 

minimální měsíční vyměřovací základ stanoven na částku 17 417,50 Kč a minimální 

měsíční záloha na pojistné tak činí 2 352 Kč. V dalších letech činí minimální 

vyměřovací základ na zdravotní pojištění 50 % příjmů ze samostatné činnosti  

po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Záloha  

na pojistné je stanovena jako 13,5 % z měsíčního vyměřovacího základu. V dalších 

letech výkonu činnosti se při stanovení záloh na pojistné vychází ze skutečně 

dosažených příjmů. Nově vypočtené zálohy z podaného přehledu se poprvé zaplatí  

za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled (finance.cz, 2019). 

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu 

Je OSVČ povinna podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla 

povinnosti podat daňové přiznání. Přehled lze podat osobně na pobočce zdravotní 

pojišťovny, poštou nebo elektronicky (vzp.cz, 2020). 

Platba záloh na sociální pojištění u OSVČ 

V prvním roce zahájení činnosti se odvádí měsíční zálohy na sociální pojištění alespoň 

v minimální výši, která je pro rok 2020 stanovena částkou 2 544 Kč. První platba, která 

musí být odvedena na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, je za měsíc, 

kdy je zahájena samostatná výdělečná činnosti. Pojištění musí být uhrazeno nejpozději 

do 20. dne následujícího měsíce. Druhý a následující roky vykonávání výdělečné 

činnosti se dále platí zálohy vyplývající z podaného Přehledu o příjmech a výdajích  

za příslušný kalendářní rok (finance.cz, 2019). 
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Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro MSSZ 

OSVČ, která po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je 

povinna podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ příslušné MSSZ nejpozději  

do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zákona o daních z příjmu podat 

daňové přiznání za tento kalendářní rok. Vyplněný přehled lze doručit přímo  

na pobočku MSSZ nebo prostřednictvím interaktivního formuláře e-Portálu ČSSZ. 

Novou výši zálohy je nutné uhradit nejpozději od měsíce, ve kterém byl podán Přehled 

o příjmech a výdajích na MSSZ (cssz.cz, 2020). 

Hromadné oznámení zaměstnavatele na ZP 

Toto oznámení slouží k plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele při vzniku, 

změně nebo zániku pracovního poměru se zaměstnancem. Má tak povinnost včas  

a ve správné výši odvádět pojistné za své zaměstnance. Za den nástupu do zaměstnání 

se považuje den, od kterého dle pracovní smlouvy vznikl pracovní poměr. Dnem 

ukončení pracovního poměru zaniká povinnost zaměstnavatele platit za své 

zaměstnance pojistné. Jedná se tak o den ukončení pracovní smlouvy (vzp.cz, 2020). 

Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění 

Zaměstnavatel má povinnost přihlásit se nejpozději do 8 kalendářních dnů od svého 

vzniku do registru zaměstnanců. Lhůta 8 dnů platí i v případě odhlášení se z registru 

zaměstnanců v situaci, kdy přestal být zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je povinen 

oznámit den nástupu zaměstnance, den ukončení zaměstnání a ohlásit tak každou změnu 

údajů. To vše také nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala 

(cssz.cz, 2020). 

Označování alergenů  

Každý poskytovatel stravovacích služeb je podle Nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) č. 1169/201 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, povinen 

uvádět u svých výrobků seznam alergenů. Alergie na různé druhy alergenů se vyskytuje 

až u 30 % populace. Na takové alergeny není lék. Proto každý jedinec musí být 

informován a předem varován, jaké alergeny se v jídle vyskytují. V následující tabulce 

je uvedený zákonem stanovený seznam alergenů. Každý provozovatel si může vybrat 

zákonem stanovený způsob uvádění alergenů u svých výrobků (Nařízení EU  

č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, 2011). 
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V návrhové části této práce, v kapitole marketingový mix, konkrétně v kategorii 

produkt, je znázorněn způsob uvádění alergenů. Tyto alergeny budou uváděny  

na webových stránkách u každého výrobku. 

Tabulka č. 23: Seznam alergenů 

Zdroj: (vlastní zpracování dle:  Nařízení EU č. 1169/2011)  

Seznam alergenů 

1. obiloviny obsahující lepek 8. skořápkové plody  

2. korýši a výrobky z nich 9. celer a výrobky z něj 

3. vejce a výrobky z nich 10. hořčice a výrobky z ní 

4. ryby a výrobky z nich 11. sezamová semena a výrobky z nich 

5. jádra podzemnice olejné (arašídy) 12. oxid siřičitý a siřičitany 

6. sójové boby a výrobky z nich 13. vlčí bob (lumina) a výrobky z nich 

7. mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) 14. měkkýši a výrobky z nich 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Školení BOZP se týká všech subjektů, které zaměstnávají zaměstnance, ať už na hlavní 

nebo vedlejší pracovní poměr. Práva a povinnosti vyplývají z české legislativy z více 

než 200 právních předpisů, jako jsou zákony, vyhlášky, nařízení vlády nebo směrnice 

EU. Níže jsou uvedeny alespoň nejdůležitější zákony: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci (bozp.cz, 2017). 

Takové školení se musí týkat činnosti, kterou zaměstnanec pro svého zaměstnavatele 

vykonává. V žádném zákoně není stanoveno, jak často se má školení BOZP opakovat. 

Pouze se doporučuje 1krát za 2 roky. Povinnost, která je zákonem stanovena, se  

však vztahuje na zajištění školení BOZP svým zaměstnancům, a to vždy při nástupu  

do pracovního poměru. Výhodou tohoto školení je, že může probíhat online. E-learning 

školení je totiž velmi efektivní, účinné a navíc náklady na školení jsou zpravidla  

až o 50 % nižší, než klasická prezenční forma školení (bozp.cz, 2017). 

Školení BOZP by OSVČ neměla brát na lehkou váhu. Pokud OSVČ nezajistí svým 

zaměstnancům bezpečnost práce nebo neposkytne ochranné pracovní pomůcky, pokuta 

se může vyšplhat až do výše 1 000 000 Kč (bozp.cz 2017). 
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HACCP 

Každý, kdo provozuje činnost související se stravováním, musí ve svém podniku mít 

zavedený takzvaný systém HACCP. Jedná se o systém preventivních opatření sloužící 

k ochraně zdraví při práci. Tuto povinnost stanovuje nařízení Evropského parlamentu  

a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin. Díky tomuto systému lze včasně identifikovat 

nebezpečí a eliminovat tak poškození zdraví spotřebitele. Určuje tak slabá místa a snaží 

se o jejich eliminaci a zajištění bezpečnosti pokrmu. Smysluplnost je v tom, že je 

potřeba, aby všichni pracovníci měli přiměřeně rozsáhlé znalosti na všech úrovních 

výroby a práce s potravinami. Kritické místa vyplývají z vyhlášky č. 137/2004 Sb.,  

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách na provozní a osobní 

hygienu (hygpraha.cz, 2019). 

GDPR 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů General Data Protection Regilation  

ve zkratce GDPR je v celé Evropské unii účinné od 25. května 2018. V České republice 

tak toto nařízení nahradilo právní úpravu vymezenou v zákoně č. 101/200 Sb.,  

o ochraně osobních údajů. Takové nařízení má za cíl hájit práva občanů Evropské unie 

proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Nařízení GDPR se 

tedy týká všech, kteří zpracovávají data svých uživatelů (gdpr.cz, 2020). 

Časté legislativní změny 

V každém předvolebním období je slýcháváno, že politické strany sníží administrativní 

náročnost převážně živnostníkům. Po volebním období ale nastává spíše větší zatížení 

nebo přizpůsobení se neustálým legislativním změnám. Příkladem může být zákon  

č. 112/2019 Sb., o evidenci tržeb. První vlna EET byla spuštěna 1. prosince 2016.  

U dalších vln došlo k odkladům, proto poslední vlna EET bude spuštěna v květnu roku 

2020.  

Politická situace v České republice se nedá přirovnat ke stabilní. Časté změny 

v zákonech negativně působí na podnikatele a živnostníky. Příkladem je uplatnění 

paušálních výdajů u OSVČ. Paušální výdaje u živnostníků se stanoví  

jako 60 % z příjmů. V roce 2017 došlo novelou zákona o dani z příjmů ke zpřísnění 

podmínek pro stanovení výdajů procentem z příjmů. V daňovém přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob tak pro rok 2018 byla stanovena hranice pro uplatnění 
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paušálních výdajů z původních 2 000 000 Kč na 1 000 000 Kč. Tedy maximální výše 

výdajů se snížila z částky 1 200 000 Kč na částku 600 000 Kč. V přiznání k DPFO  

pro rok 2019 opět nastává změna díky účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., tzv. daňový 

balíček a stanovený limit se opět vrací na původní částku 2 000 000 Kč. Pro rok 2019 se 

sice živnostníkům opět sníží daňové zatížení, avšak každoroční změny nutí nejen 

živnostníky k neustálé pozornosti na legislativní změny (zakonyprolidi.cz, 2019). 

Níže je uvedeno několik vyhlášek a zákonů, s kterými je nutné pracovat v průběhu 

zahájení činnosti. 

 Vyhláška č. 38/2001 Sb., vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických 

požadavkách na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy,  

 Zákon č. 110/1997 Sb., zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně  

a doplnění některých souvisejících zákonů,  

 Vyhláška č. 113/2005 Sb., vyhláška o způsobu označování potravin  

a tabákových výrobků nebo Vyhláška č. 417/2016 Sb. Vyhláška o některých 

způsobech označování potravin,  

 Vyhláška č. 602/2006 Sb., vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací 

služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, 

 Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a dále také o požární 

prevenci. 

2.5.3 Ekonomické faktory 

Do ekonomických faktorů je zapotřebí zahrnout vývoj tržeb právě v odvětví, ve kterém 

chce potravinářský podnik zahájit svoji ekonomickou činnost. Výroba a rozvoz snídaní 

spadá dle klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE do sekce C – zpracovatelský 

průmysl a dále do sekce I - ubytování, stravování a pohostinství. Vývoj tržeb podle 

CZ-NACE v sekci C je zobrazen v následující tabulce. Příznivé zjištění pro vznik 

potravinářského podniku je to, že od roku 2017 se tržby v oddílu 10 - výroba 

potravinářských výrobků meziročně zvyšují.  
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Tabulka č. 24: Vývoj  tržeb podle CZ-NACE - zpracovatelský průmysl  

Zdroj: (Vlastní zpracování dle czso.cz, 2020)  

Kategorie CZ-NACE Meziroční změna 

C - Zpracovatelský průmysl 2015 2016 2017 2018 2019 

10 - Výroba potravinářských 

výrobků 
-1,2 -1,6 5,3 2,9 5,3 

 

Vývoj tržeb podle CZ-NACE v sekci I je dále zobrazeno v tabulce č. 25. Z té je patrné, 

že každoročně dochází k nárůstu tržeb v oddílů 56 - stravování a pohostinství. 

Tabulka č. 25: Vývoj tržeb podle CZ-NACE - Ubytování, stravování a pohostinství  

Zdroj: (Vlastní zpracování dle czso.cz, 2020)  

I- I - Ubytování, Stravování a 

pohostinství 
2013 2014 2015 2016 2017 

56 - stravování a pohostinství 

(v tis. Kč) 
73 770 75 380 79 874 86 248 104 299 

 

Z výsledků tržeb v sekci C a I lze předpokládat, že vývoj tržeb bude i nadále růst. 

Přispívat tomu může vývoj HDP a nezaměstnanosti. Tyto ukazatele jsou popsány níže. 

Lidé mají více peněžních prostředků k nákupu těchto služeb. 

Vývoj cen PHM za 1 l Natural 95 

Pro účely diplomové práce je zapotřebí zohlednit vývoj cen u PHM - Natural 95. V roce 

2019 byla průměrná cena za 1 l stanovena na 31,74 Kč. V roce 2020 v důsledku 

pandemie cena silně poklesla. Průměrně se cena k březnu 2020 pohybovala kolem  

28 Kč. Při kalkulaci výdajů na PHM je v této práci počítáno s odhadovanou průměrnou 

cenou 30 Kč za 1 l Natural 95 (czso.cz 2020; ct24.ceskatelevize.cz, 2020). 

Hrubý domácí produkt (HDP) 

Ukazatel HDP vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vyprodukovaných 

v daném časovém úseku na daném území. Je schopen dobře interpretovat stav 

výkonnosti dané ekonomiky. Z grafu č. 1 lze jednoznačně konstatovat, že ukazatel HDP 

v období 2010 - 2018 silně roste. To vede ke zvyšování životní úrovně obyvatelstva  

a kupní síly. Lidé tak mají možnost více nakupovat a dopřát si statky a služby, na které 

jim dříve nevystačily finanční prostředky (czso.cz, 2020)  
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Vzhledem k situaci způsobené COVID-19, která zasáhla každého jedince nejen v naší 

společnosti, lze počítat s poklesem HDP o -5,1 %. Takovou prognózu z nynějšího 

pohledu nelze jednoznačně považovat za pesimistickou. Vše se bude odvíjet  

od navržených opatření stanovených vládou, která budou mít dopad na vývoj 

ekonomiky (ct24.ceskatelevice.cz, 2020). 

 

 

Graf č. 1: HDP Jihomoravského kraje na jednoho obyvatele  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: czso.cz, 2020) 

Nezaměstnanost 

Z důvodu klesající nezaměstnanosti, která je uvedena v grafu č. 2, roste tlak  

na zaměstnavatele ohledně zvyšování mezd. Na trhu práce není dostatek 

kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatelé se tak předhánějí o získání 

kvalifikovaných pracovníků, působících u konkurence právě zvyšováním mezd. Lidé 

jsou v dnešní době sebevědomější, co se týká požadavků finančního ohodnocení. Vyšší 

mzdy tak mají kladný dopad na spotřebitele. Díky vyšším mzdám jsou zaměstnanci 

ochotni utratit větší obnos finančních prostředků na takové statky a služby, na které jim 

při nižších mzdách nevystačily finanční prostředky (e15.cz, 2018; idnes.cz, 2018).  
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Graf č. 2.: Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji  

(Zdroj: Vlastn í zpracování dle: czso.cz, 2020) 

Podle průzkumu Kantar CZ pro Českou televizi bylo zjištěno, že pouze 1/3 respondentů 

se obává o ztrátu zaměstnání z důvodu pandemie COVID-19. Zaměstnanci se obávají 

situace, že zaměstnavatelé z důvodu nízkých tržeb nebudou mít na výplatu svých 

zaměstnanců nebo že dojde k propouštění (ct24.ceskatelevice.cz, 2020). 

Zaměstnanci účetních a daňových společností mají možnost vykonávat svoji práci 

v režimu home-office. V současné situaci, v důsledku pandemie, tak zaměstnavatelé 

tuto možnost plně využívají (Zelinka, 2020; Klíma, 2020). 

Potenciální zaměstnanci na DPP a jejich dostupnost 

V tabulce č. 26 je uveden celkový počet studentů, které bude možné oslovit s nabídkou 

práce. Střední škola disponuje dostačujícím počtem studentů, kteří mají možnost 

ucházet se o potřebnou praxi ve svém oboru. V návrhové části v kapitole Organizační 

plán je uvedeno, že na výpomoc v ranních hodinách bude potřeba jeden brigádník z řad 

studentů střední školy Brno, Charbulova obor pekař, kuchař. Tito brigádníci budou 

potřeba od druhého roku zahájení podnikatelské činnosti. 

Tabulka č. 26: Počet potenciálních brigádníků z řad studentů SŠ Brno, Charbulova  

Zdroj: (vlastní zpracování dle: Charbulova.cz, 2020).  

Obor  Počet studentů 

4leté obory vzdělání s maturitní zkouškou - kuchař 120 

3leté obory vzdělání s výučním listem - pekař 90 
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Úrokové sazby 

Pro rok 2020 ČNB zvýšila úrokové sazby. Dvoutýdenní repo sazba (2T) se zvýšila  

na 2,25 %. Lombardní sazbu zvýšila na 3,25 % a diskontní sazbu na 1,25 % (cnb.cz, 

2020). Zvyšováním úrokových sazeb se ČNB snaží utlumit přehřátou ekonomiku. 

Přehřátí ekonomiky se nejvíce projevuje na trhu práce projevem rekordně nízké 

nezaměstnanosti. To způsobuje nedostatek pracovních sil. Zaměstnavatelé jsou  

tak nuceni nabízet vyšší mzdy, aby si udrželi své zaměstnance. Díky vyšším příjmům 

jsou tak potenciální zákazníci schopni více utrácet. Růst úrokových sazeb se negativně 

projeví zvyšováním nákladů na pořízení cizího kapitálu, který je při začátcích podnikání 

často potřebný. Ne každý začínající podnikatel disponuje dostatkem vlastních zdrojů, 

které by mohl do začátku podnikání vložit (kurzy.cz, 2020).  

Z důvodu pandemie COVID-19 se Česká národní banka rozhodla snížit základní 

úrokovou sazbu na 1 %, lombardní sazbu na 2 % a diskontní sazbu na 0,05 %. Kvůli 

pandemii tak ČNB očekává silnou recesi.  Snížení úrokových sazeb má za cíl podpořit 

zotavování domácí ekonomiky. Podnikatelé tak budou mít lepší podmínky pro získání 

levnějších úvěrů na investice a provoz. Domácnosti tato opatření pocítí zase v oblasti 

získávání levnějších půjček na bydlení (cnb.cz, 2020) 

Česká republika má dobré podmínky pro to, aby se vývoj ekonomiky dokázal dostat  

do původního stavu před vznikem COVID-19. Na rozdíl od roku 2008 máme zdravé 

veřejné finance, nízké zadlužení, přebytkové zdravotní pojišťovny a stabilizovaný 

bankovní sektor. Tyto všechny benefity pomůžou překonat tuto složitou situaci. 

Současná situace v důsledku pandemie se mění tak rychle, že v tuto chvíli nelze 

jednoznačně predikovat konkrétní čísla o možném vývoji naší ekonomiky 

(ct24.ceskatelevice.cz, 2020). 

2.5.4 Technologické faktory 

Technologické faktory hrají v dnešní době klíčovou roli pro fungování podniku. Pokud 

se snaží organizace rychle reagovat na potřeby trhu a implementují nové technologie, 

mohou ovlivnit například zvýšení ziskovosti. Důraz na komunikaci prostřednictvím 

sociálních sítí, internetu, je neopominutelný fakt. Lidé mají málo času a chtějí se dostat 

k informacím v co nejkratším čase. Aktivita na sociálních sítích nemusí být finančně 

náročná. Digitalizace a automatizace procesů usnadňují samotnou práci a komunikaci 
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například s dodavateli, odběrateli nebo finančním úřadem. Je tedy žádoucí zvolit 

vhodný systém a nástroje pro jednotlivé operace. Jsou situace, kdy podnik musí 

akceptovat změny v zákonech, které přináší digitální způsob přenosu dat. Příkladem je 

zřízení EET pokladny pro platby v hotovosti. Nové trendy v oblasti výroby a uchování 

potravin mohou přinášet značné výhody oproti konkurenci. 

2.5.5 Ekologické faktory 

Při výrobě snídaní se každý den budeme potýkat s nemalým množstvím plastových, 

papírových a skleněných obalů, které je potřeba třídit. Na ekologii jako takovou je 

v dnešní době kladen značný důraz. Dle průzkumu společnosti (ekokom.cz, 2019) bylo 

zjištěno, že Česká republika si v této oblasti vede velmi dobře. Nejvíce zastoupený 

recyklovaný druh je papír, dále sklo, plasty, kovy a nápojové kartony. V tabulce č. 27 je 

uvedeno, jak se vyvíjí třídění odpadu v České republice. Snídaně budou dodávány 

v recyklovaných obalech a chod celého podniku bude dbát na ochranu životního 

prostředí. 

Tabulka č. 27: Vývoj třídění odpadů v České republice  

Zdroj: (Vlastní zpracování dle czso .cz, 2020) 

Nakládání s 

odpadem v ČR 
2014 2015 2016 2017 2018 

Recyklace odpadu 

(v tunách) 
6 160 095 7 628 594 8 282 617 8 470 294 10 030 956 

 

2.5.6 Shrnutí klíčových faktorů z obecné analýzy SLEPTE 

Tato kapitola popisuje základní faktory, které byly na základě provedené analýzy 

zjištěny. 

Sociálně-kulturní faktory 

Příznivým zjištěním je dostatek potenciálních zákazníků, kteří dle klasifikace CZ-

NACE spadají do sekce 62, 63, 69, 70 ve spádové oblasti. Trend v oblasti zvyšování 

mezd u potenciálních zákazníků je další pozitivní faktor. Na základě průzkumů bylo 

zjištěno, že třetina lidí v České republice nesnídá vůbec. Důvodem je ranní nechutenství 

a absence pocitu hladu, což vede k tomu, že lidé snídají až na pracovišti. Preferují 

konzumaci již hotových připravených snídaní a to z toho důvodu, že nechtějí věnovat 

čas samotné přípravě.  
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Ekonomické faktory 

Pozitivním zjištěním je vývoj tržeb podle CZ-NACE v sekci C a I. Atraktivita odvětví 

nám dává příznivé podmínky pro vstup na tento trh. Snížení úrokových sazeb, 

v důsledků pandemie COVID-19, bude mít pozitivní dopad na stanovení lepších 

podmínek pro sjednání bankovního úvěru, který bude potřeba na začátku podnikání. 

Pokud by se nepříznivá situace způsobená COVID-19 opakovala v průběhu několika 

let, může nastat riziko, že zákazníci budou převážně pracovat na home-office.  

To způsobí snížení poptávky a poklesu tržeb.  

Politicko-legislativní faktory 

Z hlediska těchto faktorů lze říci, že podnikání v tomto odvětví se jeví jako složité. 

Vstup do tohoto oboru si s sebou nese řadu zákonem stanovených povinností, které je 

nutné splnit při založení podniku. Příkladem je zřízení elektronické evidence tržeb 

(EET), získání certifikátu HACCP nebo provedení školena na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci (BOZP). Dále nutnost potravinářského průkazu a prokázání přítomných 

alergenů v potravinách.  

Technologické faktory 

Podnik bude působit v potravinářském odvětví, z toho důvodu je využívání moderních 

technologií žádoucí. Digitalizace, sociální sítě a efektivní zvolené nástroje jsou klíčové.  

Ekologické faktory 

Z výsledků průzkumu lze konstatovat, že lidé v České republice si opravdu dávají 

záležet na třídění odpadu a životním prostředí, ve kterém se nacházíme, jim není 

lhostejné. Snídaně budou dodávány v recyklovaných obalech a chod celého podniku 

bude dbát na ochranu životního prostředí. 

Celkové shrnutí získaných dat z analýzy SLEPTE, je uvedeno v následující tabulce. 

Tyto data dále budou sloužit jako podklad pro vytvoření SWOT matice, ze které bude 

nadále stanovena vhodná strategie pro zahájení ekonomické činnosti. 

V tabulce č. 28 jsou uvedeny jednotlivé faktory z analýzy SLEPTE, které poslouží jako 

podklad pro sestavení SWOT matice. 
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Tabulka č. 28: Shrnutí analýzy SLEPTE  

Zdroj: (Vlastní zpracování)  

SLEPTE analýza 
Příležitost (O)/ 

hrozba (T) 

Nedostatek času pro přípravu snídaní O 

Zvyšující se tržby v daném odvětví O 

Trend zvyšující se mzdy u potenciálních zákazníků O 

Vysoký počet potenciálních zákazníků O 

Konzumace snídaní probíhá na pracovišti O 

Preference zdravější a chutnější snídaně O 

Nové trendy v oblasti výroby a uchování potravin O 

Zájem obyvatel o lepší životní prostředí (recyklace) O 

Jednoduché a bezplatné podmínky pro tvorbu marketingu O 

Dostatek studentů středních škol v oblasti podnikání O 

Časté legislativní změny spojené s daným odvětvím T 

Zvyšující se tržby v daném odvětví T 

Finanční náročnost na vstup do odvětví v oblasti stravování T 

Nízká nezaměstnanost v Jihomoravském kraji T 

Nasazení zaměstnanců na režim home-office v případě návratu 

pandemie 

T 

Náročné legislativní podmínky pro založení podniku  T 

 

2.6 Analýza vlastních zdrojů a schopností 

Tato analýza popisuje, s jakými vlastními zdroji a schopnostmi je možné při začátku 

nosné myšlenky podnikatelského plánu počítat. 

Hmotné zdroje 

Nejvýznamnější hmotnou položkou, kterou lze vložit do začátku tohoto podnikání, je 

jednoznačně osobní automobil, který je nezbytný nejen na nákup a dovoz surovin  

a dalších potřeb pro výrobu snídaní, ale také pro rozvoz snídaní až k samotnému 

zákazníkovi. Jeho hodnota činí 80 000 Kč. Dále bude vloženo osobní automobil ve výši 

100 000 Kč od člena rodiny, který bude v podniku zaměstnán. Základní kuchyňské 

vybavení, které v mé domácnosti přebývá, najde své uplatnění právě pro výrobu 

snídaní. Celková hodnota vybavení je vyčíslena na 15 000 Kč. Pro administrativní práci, 

která zahrnuje účtování jednotlivých dokladů, komunikaci s úřady a se zákazníky bude 

do podnikání vložen osobní notebook v odhadované výši 8 000 Kč a osobní mobil  

ve výši 5 000 Kč a tiskárna ve výši 3 000 Kč. Nevýhodu v rámci hmotných zdrojů 

vidím v nedisponování vlastními prostory pro výrobu snídaní. 
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Finanční zdroje 

Z vlastních zdrojů je možno vložit do začátku podnikání finanční částku v celkové 

hodnotě 200 000 Kč a dalších 150 000 Kč ze strany rodinných příslušníků. Tyto peněžní 

prostředky ze strany rodiny jsou poskytnuty formou bezúročné půjčky a mají tak přispět 

k snadnějšímu průběhu v začátcích podnikání. Ke splacení půjčky bude docházet  

vždy poslední měsíc kalendářního roku. Výše první splátky v prvním roce zahájení 

podnikání je odhadována ve výši 25 000 Kč. 

Nehmotné zdroje 

Výhodu v oblasti nehmotných zdrojů vidím v praxi a hloubkových znalostech v oblasti 

účetnictví a daní. Z toho důvodu může podnik ušetřit nemalé výdaje za poradenské  

a účetní služby, jako je například vedení daňové evidence, zpracování daňového 

přiznání a komunikaci s úřady. Jednání se zákazníky, zjišťování jejich potřeb a snaha 

uspokojit tyto potřeby vyplývají z dvouletých zkušeností, které byly získány v rámci 

působení v obchodním řetězci Tchibo na pozici asistent prodeje. Mít před zahájením 

podnikatelské činnosti jistotu v odběru svých snídaní od potenciálních zákazníků se jeví 

jako určitá výhoda. Část respondentů, kteří projevili značný zájem o dodání snídaní, 

byla tvořena zaměstnanci účetní a daňové společnosti, ve které je mé působení na pozici 

junior účetní. 

Lidské zdroje 

Kvalitní lidské zdroje jsou základem úspěšného podnikání. Právě lidé jsou nositelé 

znalostí, zkušeností a podnětů pro nové nápady. Jako výhodu vidím právě zkušenosti  

v oblasti účetnictví a práce se zákazníkem, která je zde klíčová. Velkou výhodu  

lze vnímat také v síti kontaktů, které jsou k dispozici. Díky tomu je možnost bezplatné 

konzultace s odborníky na hygienické podmínky v provozovnách potravinářských 

podniků a z oblasti daňového poradenství. Tyto informace jsou žádoucí pro vznik 

samotné podnikatelské myšlenky. Jeden ze zaměstnanců bude rodinný příslušník, který 

je do podnikatelského záměru velmi zapálený a sdílí stejné hodnoty a nápady.  

Mít možnost se obrátit na někoho spolehlivého a oddaného vnímám jako základ 

úspěchu. Výše zmíněné atributy jsou přidanou hodnotu, které by měly dopomoci  

k úspěšné realizaci mého cíle. V tabulce č. 29 jsou uvedeny silné a slabé stránky, které 

vyplývají z provedené analýzy. 
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Tabulka č. 29: Souhrn interních zdrojů a schopností  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

2.7 Analýza faktorů pomocí SWOT matice 

Tato analýza pracuje s jednotlivými faktory vyplývajícími z externího a interního 

prostřední. V první části této analýzy byla sestavena EFE a IFE matice. Výsledky 

z těchto matic poslouží jako podklad pro vytvoření SWOT matice, díky kterým bude 

následně určena vhodná strategie při zakládání podniku.  

2.7.1 Vyhodnocení faktorů externího prostředí pomocí matice EFE 

Nejprve je nutné se podívat na to, jaké faktory z externího uvedené v tabulce  

č. 30 prostředí hrají důležitou roli pro cíl této práce. Na základě analýzy bylo zjištěno, 

že příležitostí pro zakládání podniku je více nežli hrozeb. Jako velkou příležitost 

vnímám poptávku po rozvozu snídaní do pracovního prostředí. Tento fakt podporuje,  

že lidé snídají až po příchodu na pracoviště. Další příležitostí je umístění provozovny 

v krátké vzdálenosti od potenciálních zákazníků. Díky tomu lze předejít případným 

dopravním komplikacím v ranních hodinách. Ty totiž mohou zapříčinit to, že snídaně 

nebude včas dodána na pracoviště zákazníka. Absence přímé konkurence ve spádové 

oblasti dává podniku značnou výhodu pro vstup na daný trh. Výsledky ukázaly také 

hrozby, na které je potřeba myslet v průběhu samotné realizace. Jako největší počáteční 

hrozby je možné považovat finanční náročnost pro založení podniku v oblasti 

stravování a náročné legislativní podmínky. Dále mohou nastat různé komplikace 

spojené se vstupem konkurentů v dané lokalitě nebo návrat pandemie, což může vést  

ke snížení poptávky. 

Interní zdroje a schopnosti 
Silná stránka (S)/ 

Slabá stránka (W) 

Využití osobního automobilu, notebooku a dalšího základního 

vybavení do podnikání 
S 

Vklad do podnikání z vlastních zdrojů ve výši 200 000 Kč S 

Praxe v oblasti účetnictví a daní S 

Zkušenost v jednání se zákazníky S 

Dlouhodobé vztahy s potenciálními zákazníky S 

Rodinný příslušník jako zaměstnanec podniku S 

Bezplatná konzultace s odborníky z oblasti daňové problematiky 

a hygienických norem 
S 

Chybí vhodné prostory pro výrobu snídaní W 

Chybějící zkušenosti s řízením businessu W 



 

 

 

81 

 

Tabulka č. 30: Vyhodnocení faktorů externího prostředí pomocí matice EFE  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

EFE faktory Váha Hodnocení 
Součin 

(V x H) 

PŘÍLEŽITOSTI 

Preference zdravější a chutnější snídaně 0,02 2 0,04 

Lidé snídají na pracovišti 0,03 4 0,12 

Nedostatek času pro přípravu kvalitní a zdravé snídaně 0,02 3 0,06 

Poptávka po službách rozvozu snídaní přímo na pracoviště 

ve spádové oblasti 
0,06 4 0,24 

Absence přímé konkurence ve spádové oblasti 0,05 4 0,2 

Velký výběr pro potenciální spolupráci s dodavateli 0,03 2 0,06 

Možnost umístění provozovny v blízkosti zákazníků 0,06 4 0,24 

Množstevní sleva při větším odběru potravin u dodavatelů 0,03 3 0,09 

Pozitivní reference zvýší počet nových zákazníků 0,05 4 0,2 

Zvyšující se tržby v daném odvětví 0,02 1 0,02 

Trend zvyšující se mzdy u potenciálních zákazníků 0,02 2 0,04 

Dostatek studentů středních škol v oblasti podnikání 0,03 3 0,09 

Vysoký počet potenciálních zákazníků 0,05 3 0,15 

Nové trendy v oblasti výroby a uchování potravin 0,03 2 0,06 

Jednoduché a bezplatné podmínky pro tvorbu marketingu 0,04 4 0,16 

Zájem obyvatel o lepší životní prostředí (recyklace) 0,02 1 0,02 

∑ 
  

1,79 

HROZBY 

Nesnášenlivost potravin u potenciálních zákazníků (lepek, 

laktóza) 
0,05 3 0,15 

Finanční náročnost pro založení podniku v oblasti 

stravování 
0,03 2 0,06 

Vysoká prodejní cena produktů může odradit zákazníky 0,06 3 0,18 

Rozšíření poskytovaných služeb u substitutů o rozvoz 

snídaní 
0,05 3 0,15 

Vstup nové konkurence z důvodu zvyšující se poptávky po 

rozvozu  
0,06 4 0,24 

Náročné legislativní podmínky pro založení podniku 

v oblasti stravování 
0,05 3 0,15 

Časté legislativní změny spojené s daným odvětvím 0,05 2 0,1 

Zvyšující se tržby v daném odvětví 0,02 1 0,02 

Nízká nezaměstnanost v Jihomoravském kraji 0,02 1 0,02 

Nasazení zaměstnanců na režim home-office v případě 

návratu pandemie 
0,05 3 0,15 

∑ 1,00 
 

1,22 
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2.7.2 Vyhodnocení faktorů interního prostřední pomocí IFE 

Výsledky z výzkumu související s interním prostředím vyšly s převahou silných 

stránek. Jednotlivé faktory vyplynuly jak z analýzy rozhovorů, tak ze samotného 

zkoumání situace na trhu. Jako klíčový faktor pro založení podniku vnímám nejvíce  

ve vlastnění vybavení, které bude vloženo do podnikání, dále vklad z vlastní finančních 

zdrojů a zkušenosti z oblasti účetnictví. Tyto zdroje umožní snížit hodnotu plánovaného 

bankovního úvěru. Pro budování klientely je jako silná stránka považována síť 

potenciálních konzultantů a zákazníků. Za největší slabou stránku lze uvést nezkušenost 

v oblasti zakládání podniku a nedisponováním vlastních prostor pro výrobu snídaní. 

Další faktory je možné vidět v tabulce č. 31. 

Tabulka č. 31: Vyhodnocení faktorů interního prostřední pomocí IFE  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

IFE faktory 
Váh

a 
Hodnocení 

Součin 

(V x H) 

SILNÉ STRÁNKY 

Využití osobního automobilu, notebooku a dalšího 

základního vybavení do podnikání 
0,12 3 0,36 

Vklad do podnikání z vlastních zdrojů ve výši 150 000 

Kč, bezúročná půjčka od rodiny ve výši 150 000 Kč 
0,12 4 0,48 

Praxe v oblasti účetnictví a daní 0,11 2 0,22 

Zkušenost v jednání se zákazníky 0,10 2 0,2 

Dlouhodobé vztahy s potenciálními zákazníky 0,13 4 0,52 

Bezplatná konzultace s odborníky z oblasti daňové 

problematiky a hygienických norem 
0,11 2 0,22 

Rodinný příslušník jako zaměstnanec podniku 0,12 3 0,36 

∑ 
  

2,36 

SLABÉ STRÁNKY 

Chybí vlastní prostory pro výrobu snídaní 0,10 3 0,3 

Žádná zkušenost v oblasti řízení podniku 0,09 4 0,36 

∑ 1,00 
 

0,66 

 

2.7.3 SWOT matice 

Výsledné hodnoty vyplývající z matic EFE a IFE poslouží pro výpočet SWOT matice, 

který je znázorněn v tabulce č. 32 a následnému určení strategie podniku.  
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Tabulka č. 32: SWOT matice 

Zdroj: (vlastní zpracování)  

IFE EFE 

Pozice Hodnocení Pozice Hodnocení 

Silné stránky (S) 2,36 Příležitosti (O) 1,79 

Slabé stránky (W) 0,66 Hrozby (T) 1,22 

Rozdíl (S-W) 1,7 Rozdíl (O-T) 0,57 

 

Z výsledné SWOT matice je možné určit strategii podniku, která vyplývá z uvedeného 

grafu č. 3. 

 

Graf č. 3: Určení strategie z výsledků SWOT matice  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Z provedených analýz a zkoumání vzešly určité faktory, které je nutné brát na zřetel. 

Výsledky ve SWOT matici ukazují, že podnik má celou řadu silných stránek, které jsou 

doprovázeny identifikovanými příležitostmi z externího, oborového a interního 

prostřední. Na základě těchto zjištění vyšla vhodná strategie SO pro založení podniku 

pro rozvoz snídaní. Silná příležitost se nabízí na základě poptávky po rozvozu snídaní 

do pracovního prostředí. Tento fakt podporuje, že lidé snídají až po příchodu  

na pracoviště. Vzhledem k tomu, že ve spádové oblasti není výskyt přímé konkurence, 

strategií SO je zaměření se na tento tržní výklenek. 

Zaměření se na 

tržní výklenek 
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Před samotnou realizací, následným zakládáním a řízením podniku je nutné a žádoucí 

využít jednotlivé příležitosti a silné stránky. Samozřejmě je potřeba pracovat 

s identifikovanými hrozbami z vnějšího prostředí a slabými stránky, které mohou 

negativně ovlivnit cíl této práce.  
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3 NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS 

Návrhová část této práce plně navazuje na výsledky z analytické části práce. Jednotlivé 

podkapitoly slouží pro představení podnikatelského plánu. V první části je definována 

zvolená strategie včetně základních informací o podniku, které je na začátku podnikání 

nutné vymezit.  Dále je uveden obchodní model Lean Canvas, který je podpořen 

zjištěnými měkkými daty od potenciálních zákazníků. Po představení podniku následuje 

marketingový, organizační, provozní a finanční plán, z nichž se každý soustředí  

na řízení jiné oblasti uvnitř podniku. Další část je věnována identifikaci a analýze rizik 

z plánu dle metodiky RIPRAN. Následně dochází ke stanovení opatření pro snížení 

rizik včetně vyhodnocení, zda nová opatření skutečně sníží původní hodnotu rizik. 

Závěrem návrhové části je grafické zpracování časového harmonogramu znázorňující 

konkrétní činnosti podniku pro zahájení výroby a rozvozu snídaní přímo do kanceláří.  

3.1 Popis podniku a zvolená strategie 

V této kapitole je uvedeno několik zásadních rozhodnutí, které je potřeba provést  

před zahájením podnikatelské činnosti. K takovým rozhodnutím patří název včetně loga 

podniku, zvolení vhodné právní formy podnikání nebo volby plátcovství DPH. Tyto 

údaje jsou zaznamenány v tabulce č. 33. Dále je uvedena zvolená strategie SO, která se 

zaměřuje na tržní výklenek za doprovodu silných stránek a dalších vyskytujících se 

příležitostí na daném trhu. 

Zvolená strategie 

Strategie vyplývající z provedené SWOT analýzy nám říká, jak využít příležitosti  

na trhu, které budou podporovány silnými stránkami podniku. Jde tedy o strategii SO.  

Silná příležitost se nabízí na základě poptávky po rozvozu snídaní do pracovního 

prostředí. Tento fakt podporuje, že lidé snídají až po příchodu na pracoviště. Vzhledem 

k tomu, že ve spádové oblasti není výskyt přímé konkurence, strategií podniku je 

zaměření se na tento tržní výklenek. 

Posláním podniku je výroba a rozvoz snídaní přímo na pracoviště konečného zákazníka 

pro městskou část Brno-Slatina. Vizí podniku je stát se nejvyhledávanějším 
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prosperujícím podnikem pro dovoz snídaní přímo do kanceláří pro městskou část  

Brno-Slatina.  

Smyslem dovozu snídaní do pracovního prostředí je pomoci se kvalitně nasnídat  

a zároveň ušetřit čas zákazníkům, jejichž povolání se řadí mezi časově vytížené. Tyto 

služby pomohou zákazníkům ušetřit čas na přípravu snídaně, a zároveň díky kvalitní 

snídani pocítí větší energii při jejich pracovních výkonech. Výše uvedené činnosti 

směřují k dosažení cíleného zisku samotného podnikání. 

Obchodní strategie  

Cílem obchodní strategie je dosáhnout vytyčených cílů podniku Snídaně od Sojky. 

Podklady pro tvorbu této strategie byly provedené analýzy, díky kterým budou vhodně  

a efektivně provedené jednotlivé kroky. Mezi klíčové faktory se řadí lokalita 

provozovny, kvalitní suroviny od kvalitních dodavatelů, rychlost dovozu, atraktivní 

nabídka snídaní a vhodný marketinkový mix.  

Rychlost včasného dovozu bude částečně zajištěna pomocí vhodně zvoleného umístění 

provozovny. Provozovna bude v blízké lokalitě potenciálním zákazníkům  

a dodavatelům, což sníží dobu rozvozu a náklady spojené s PHM. Kvalitní suroviny 

budou získávány od dodavatelů nabízejících pouze české suroviny. Na základě 

provedené analýzy byla získána měkká data od potenciálních zákazníků, která slouží 

k sestavení atraktivní nabídky jednotlivých snídaní. Podrobný popis jednotlivých kroků 

marketingového mixu je popsán v kapitole Marketingový plán. Samotné aktivity 

povedou k zaplnění tržního výklenku ve spádové oblasti Brno-Slatina. 

Jméno a logo podniku 

Rozhodování o grafickém zpracování loga včetně obchodního názvu OSVČ bylo 

jednoduché. Cílem bylo, aby název a logo bylo výstižné a značilo obor působení  

na daném trhu. Obchodní název „Snídaně od Sojky“ bylo pro moji osobu jasnou 

volbou. Na obrázku č. 8 je znázorněné logo, které charakterizuje jak moji osobu,  

tak činnost v daném oboru. Dominantou celého loga je sojčí pírko, které je snadno 

zapamatovatelné pro zákazníky. 
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Obrázek č. 8: Logo 

Zdroj: (vlastní zpracování)  

 

Tabulka č. 33: Základní údaje o podniku  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Právní formy podnikání: na základě živnostenského oprávnění jako OSVČ 

OSVČ: Šárka Sojková 

Název: Snídaně od Sojky 

Sídlo provozovny: Kaštanová 125, Brno-Tuřany 

CZ-NACE: C - zpracovatelský průmysl 

10.71 - výroba pekařských a cukrářských výrobků, 

kromě trvanlivých 

I - ubytování, stravování a pohostinství 

56.29.9 - poskytování jiných stravovacích služeb 

Odpovědný zástupce: pro účely diplomové práce není zveřejněn 

Zahájení činnosti: 1. 1. 2021 

Plátce/neplátce DPH: neplátce DPH 

Způsob evidence podnikání: vedení daňové evidence 

Živnost: výroba, obchod a služby uvedené v příloze č. 1 a 4 o 

obsahových náplních živností volných a řemeslných 

Kontakt: Šárka Sojková, Tel.: xxx xxx xxx, 

www.snidaneodsojky.cz 

 

Právní forma podnikání 

Podnikání na základě živnostenského oprávnění jako OSVČ je na začátku podnikání 

nenáročné a nenese s sebou takové administrativní zatížení, jako u jiných forem 

podnikání. Výroba a rozvoz snídaní patří mezi živnosti ohlašovací. Podle přílohy 
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č. 1 a 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních živností volných  

a řemeslných, je nutné tuto živnost ohlásit na místě příslušného živnostenského úřadu 

jako živnost řemeslnou a volnou. U volné živnosti se nevyžaduje žádné prokazování 

odborné, ani jiné způsobilosti. Pouze je potřeba splnit všeobecné podmínky, kterými se 

rozumí plná svéprávnost a bezúhonnost, kterou si živnostenský úřad může ověřit 

v trestním rejstříku. Řemeslná živnost vyžaduje kromě splnění všeobecných podmínek 

také splnění odborné způsobilosti. Jedná se tak o dosažené vzdělání v oboru  

nebo praxi, ani jednu variantu nesplňuji. Z toho důvodu bude odpovědným zástupcem 

osoba, která splňuje výše uvedené požadavky a prokáže odbornou způsobilost 

doložením maturitního vysvědčení v oboru hotelnictví a 4 roky praxe v kavárně 

(zakonyprolidi.cz, 2019). 

Vedení daňové evidence 

Fyzická osoba, která podniká jako OSVČ, není povinna vést účetnictví. Její povinností 

je vést daňovou evidenci, kde je nutné evidovat příjmy, výdaje, stav závazků  

a pohledávek, včetně stavu peněžních prostředků a majetku. 

Plátcovství DPH 

Na začátku podnikatelské činnosti bylo zvoleno stát se neplátcem DPH, jelikož nejsou 

splněny žádné zákonem stanovené povinnosti registrace k této dani. Vzhledem k tomu, 

že konečný zákazník není plátce DPH, je pro realizovaný podnik vhodné stát se 

neplátcem DPH. Plátcovství DPH by bylo pro podnik administrativně náročnější. 

V dalších letech podnikání je možné uvažovat o dobrovolném plátcovství DPH. 

Důvodem může být pořízení nového osobního automobilu pro svoji ekonomickou 

činnost. DPH z pořízeného vozu by bylo možné nárokovat zpět. Dále může jít  

o překročení obratu, který ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

stanovuje povinnost registrace k této dani. 

Cíle společnosti 

Strategické cíle jsou klíčové pro upřesnění stanovené vize. Tyto dlouhodobé cíle určují 

hlavní směr a zároveň určují směr pro stanovení operativních cílů. 

 Do 3 let se stát nejvyhledávanějším podnikem v této oblasti. Generovat 

měsíční tržby ve výši 180 000 Kč. Průměrná denní výroba 100 ks snídaní 

denně. Zaměstnávat 3 zaměstnance. Počet sledujících na sociálních sítích 
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překročí hranici 1500 sledujících. Navýšit zaměstnanci měsíční hrubou 

mzdu o 5 000 Kč na 25 000 Kč hrubého. 

Střednědobý cíl: 

 od 2. roku podnikání generovat měsíční tržby ve výši 150 000 Kč. Průměrná 

denní výroba 80 ks snídaní denně. Zaměstnat dva zaměstnance na DPP pro ranní 

výpomoc. Počet sledujících na sociálních sítích překročí hranici 800 sledujících. 

Navýšit zaměstnanci měsíční hrubou mzdu o 5 000 Kč na 20 000 Kč hrubého. 

Krátkodobý cíl: 

 během 1. roku zahájení podnikání bude průměrná denní výroba 50 ks. Tato 

výroba bude zohledňovat sezónní výkyvy. Generovat měsíční tržby ve výši 

90 000 Kč. Zaměstnat rodinného příslušníka na HPP.  Počet sledujících  

na sociálních sítích překročí hranici 400 sledujících.  

 200 sledujících do 3 měsíců od založení živnosti 

Následující kapitoly návrhové části poslouží ke snadnějšímu průběhu splnění předem 

stanovených cílů. 

3.2 Obchodní model 

V analytické části této práce byly prvotní myšlenky zakladatele podniku zachyceny  

v Business modelu Lean Canvas. Pro validaci prvotních myšlenek byly provedeny 

individuální rozhovory s potenciálními zákazníky. Získaná měkká data byla zohledněna 

ve finální verzi obchodního modelu zobrazeném na obrázku č. 9. Cílem výzkumu bylo 

zjistit, jaký postoj mají potenciální zákazníci na B2C trhu k přípravě snídaní a jaké jsou 

jejich preference. Výsledky výzkumu tedy slouží jak pro doplnění měkkých dat  

do obchodního modelu, tak pro tvorbu marketingového mixu. Pro zpracování finálního 

obchodního modelu byly zohledněny zjištěné faktory z provedených analýz, které jsou 

uvedeny v analytické části této práce. 

V současné době, která je obecně považována za uspěchanou, jsou lidé natolik pracovně 

vytíženi, že nemají čas a ani chuť ráno trávit nad přípravou kvalitní snídaně. Tato 

prvotní myšlenka autora práce se potvrdila během individuálních rozhovorů, ale také  

z provedené analýzy sociálně-kulturního faktoru v analýze SLEPTE. Řešením tohoto 
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problému je vytvořit takovou snídani pro zákazníky, která by zajišťovala dodávku 

čerstvé a vyvážené snídaně přímo na pracoviště. Jednoduše snídaně až pod nos. 

Výběr vhodného segmentu zákazníků byl určen na základě zjištěných údajů  

o vytíženosti jednotlivých povolání, na základě vlastních poznatků získaných 

působením v účetní společnosti. Prvotními zákazníky jsou zaměstnanci účetních  

a daňových kanceláří, dále zaměstnanci ICT služeb v městské části Brno-Slatina, jejichž 

povolání je považováno za vytížené jak z časového hlediska, tak z hlediska náročnosti 

na znalosti. Určitou výhodu vidí začínající podnikatel v předem navázaných vztazích  

s potenciálními zákazníky, díky působení v jedné z účetních společností, která byla 

oslovena pro provedení individuálních rozhovorů. 

Diferenciace v dodávání snídaní přímo do pracovního prostředí každého zákazníka 

může přilákat řadu zaměstnanců. Čerstvost, kvalita a vyváženost snídaní bude  

pro podnik základ. Najít provozovnu v blízkosti potenciálních zákazníků ušetří jak 

náklady spojené s dodáním snídaní, tak čas, který bude v ranních hodinách hrát velkou 

roli. Díky krátké vzdálenosti mezi provozovnou a zákazníky je možné snadněji 

eliminovat případné ranní dopravní zpoždění.  

Na základě provedené analýzy trhu bylo zjištěno, že se ve spádové oblasti nevyskytuje 

provozovna, která splňuje výše uvedené požadavky. Prostřednictvím síti kontaktů 

známých, byla nalezena jedna provozovna, která splňuje zadaná kritéria výběru. 

Vzhledem k tomu, že pronajímatel nabídl velmi nízkou cenu za pronájem z důvodu 

známosti, jedná se o neférovou konkurenční výhodu. 

Prodejní cena byla stanovena na základě mnoha faktorů. Cena musí převyšovat náklady 

související s výrobou a dodáním snídaní, generovat zisk a v neposlední řadě splňovat 

požadavky zákazníků. Prodejní cena za snídaně, která se pohybuje v rozmezí od 69 Kč 

do 109 Kč, všechny výše uvedené aspekty splňuje.  

Nejvýznamnější nákladovou položkou, u které nebude docházet ke generování zisku, je 

strávený čas nad validací jednotlivých myšlenek. Také čas nutný pro nafocení hotových 

výrobků. Fotky budou sloužit pro propagační účely. Dále jsou zde vyčísleny náklady 

spojené s nabízenými ochutnávkami a rozvozem do kanceláří. Výdaje potřebné  

na provoz podniku se budou skládat z fixních složek běžného provozu a variabilních 

složek podle počtu objednaných snídaní. 
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Obrázek č. 9: Obchodní model Lean Canvas  

Zdroj: (vlastní zpracování)
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3.3 Marketingový plán 

Tato kapitola má za úkol pomocí vhodných marketingových nástrojů koordinovat 

realizaci stanovených cílů. Marketingový plán vymezuje zákaznický segment včetně 

určení tržní strategie a marketingových cílů. Na základě stanovené segmentace a tržní 

pozice je vytvořen marketingový mix.  

Marketingové cíle 

Cílem práce je zjistit, jaký postoj mají potenciální zákazníci na B2C trhu k přípravě 

snídaní a jaké jsou jejich preference. Získaná data poslouží k tvorbě marketingového 

mixu. 

 Zvolené marketingové cíle stínují operativní cíle, které byly vytvořeny pomocí 

metody SMART. Jak už bylo popsáno výše, strategický cíl je následující:  

Do 3 let se stát nejvyhledávanějším podnikem v této oblasti. Generovat 

měsíční tržby ve výši 180 000 Kč. Průměrná denní výroba 100 ks snídaní 

denně. Zaměstnávat 3 zaměstnance. Počet sledujících na sociálních sítích 

překročí hranici 1 500 sledujících. Navýšit zaměstnanci měsíční hrubou 

mzdu o 5 000 Kč na 25 000 Kč hrubého. 

Jednotlivé marketingové aktivity k dosažení strategického cíle jsou následující: 

 vhodná kategorizace marketingového mixu, 

 strategické umístění provozovny, 

 atraktivní nabídka snídaní, podle preferencí potenciálních zákazníků, 

 stanovení ceny za jednotlivé snídaně včetně kalkulace nákladů na tyto snídaně, 

 efektivní distribuce produktu, 

 vytvoření přehledného objednávkového systému, 

 strategická propagace k získání potenciálních zákazníků. 

Marketingový mix 

Pro zvolenou myšlenku podnikatelského plánu je marketingový mix 4P rozšířen o další 

kategorie. Do marketingového mixu budou zahrnuty tyto kategorie: produkt, cena, 

distribuce, propagace, lidé, procesy, místo. Zjištěné preference a potřeby potenciálních 

zákazníků poslouží k tvorbě marketingového mixu. 



 

 

 

93 

 

3.3.1 Strategické umístění provozovny 

Provozovna se bude nacházet v blízkosti potenciálních zákazníků, což je pro rozvoz 

snídaní značnou výhodou. Díky tomu lze předejít případným dopravním komplikacím 

v ranních hodinách a nižším výdajům na PHM. Ty totiž mohou zapříčinit to, že snídaně 

nebude včas dodána na pracoviště zákazníka. V kapitole Distribuce je znázorněna trasa 

dodání snídaní od provozovny přímo k zákazníkovi.  

3.3.2 Nabízené snídaně včetně rozvozu 

Jádrem celého marketingu je produkt. Proto je potřeba nabízet takové snídaně, které 

budou splňovat požadavky zákazníků. Nabídka snídaní je vytvořena na základě 

zjištěných požadavků a preferencí od potenciálních zákazníků: 

 avokádový toast od Sojky (A: 1,5,8,11), 

 domácí houska s vajíčkovou pomazánkou (A:1,3,7,10), 

 ovesná kaše s ovocem (A: 1,7,8), 

 jogurt s domácí granolou a ovocem (A: 7,8), 

 vaječná omeleta (A: 3, 7), 

 různé varianty domácích obložených baget (A: 1, 3, 7). 

Ilustrační fotky hotových snídaní od Sojky jsou uvedeny v příloze č. 5 této práce.  

Při sestavování nabídky snídaní bylo zapotřebí zohlednit nesnášenlivost potravin  

u potenciálních zákazníků. Na základě jejich výpovědí bylo zjištěno, že řada z nich trpí 

intolerancí na lepek a mléko. Nabídka bude různorodá. Každý zákazník tak bude mít 

možnost si vybrat podle své chuti a potřeb. Dle individuálních požadavků se některé 

přísady mohou ze snídaně vyloučit. Jako příklad lze uvést vaječnou omeletu bez sýru 

nebo šunky.  

Rozšířený produkt o rozvoz snídaní ke konečnému zákazníkovi 

Součástí nabízeného produktu bude také samotný rozvoz ke konečnému zákazníkovi. 

Výdaje spojené s rozvozem snídaní jsou uvedeny v kapitole Výdaje běžného provozu  

a jsou obsaženy v prodejní ceně snídaní. Trasa rozvozu od provozovny ke konečnému 

zákazníkovi je pak znázorněna v kapitole Distribuce 
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3.3.3 Cenová politika a stanovení prodejní ceny 

Stanovení ceny za snídani je do značné míry ovlivněno zákazníkem. Na základě 

výsledků z rozhovorů bylo zjištěno, že zákazníci jsou ochotni za snídani zaplatit 

v rozmezí od 40 Kč do 200 Kč. Pozitivním zjištěním je, že za kvalitní snídani dokáží 

zaplatit vyšší částky. V tabulce č. 34 je uvedena kalkulace nákladů na jednu snídani 

včetně stanovení prodejní ceny a výši zisku (v Kč). Nákladová cena je stanovena  

vždy na jeden kus při průměrné denní výrobě 50 ks snídaní. Taková denní výroba je 

odhadována na první rok podnikání, kdy byly zohledněny sezónní výkyvy a další možné 

nástrahy, které by vedly ke snížení denní poptávky. Náklady související s nákupem 

potravin byly stanoveny na základě zjištěných cen od potenciálních dodavatelů. Dále 

jsou uvedeny měsíční náklady běžného provozu včetně rozvozu a celkové náklady. 

Rozpis měsíčních výdajů na běžný provoz je uveden v kapitole Výdaje běžného 

provozu. Tyto náklady v sobě zahrnují jak fixní, tak variabilní složku. Celkové náklady 

běžného provozu jsou značně vysoké. V 2. roce podnikání díky vhodně zvolenému 

marketingovému mixu, dojde k odhadovanému nárůstu průměrné denní výroby na 80 

ks. Pro 3. rok podnikání jsou odhady průměrné denní výroby na 100 ks. V důsledku 

zvyšující se denní výroby tak bude docházet k poklesu celkových nákladů na jeden 

výrobek a růstu zisku. 

Prodejní cena byla stanovena na základě několika faktorů. Prvním faktorem bylo určit 

cenu tak, aby převyšovala celkové jednicové náklady. Dále bylo zapotřebí stanovit cenu 

takovou, aby splňovala preference potenciálních zákazníků, ale zároveň dosahovala 

výše zisku. Tyto preference byly zjištěny na základě měkkých dat získaných 

z individuálních rozhovorů. Jelikož podnik nemá žádnou přímou konkurenci, prodejní 

cena byla srovnávána se substituty ve spádové oblasti. Na základě těchto faktorů byla 

stanovena prodejní cena. Ta bude při zvyšujícím se počtu denních objednávek stále 

stejná. Dále byla určena marže a výše zisku. Marže je % vyjádření rozdílu mezi 

prodejní a nákupní cenou. Vzorec pro výpočet marže je následující:  

𝑀𝑎𝑟ž𝑒 𝑣 % =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 − 𝑛á𝑘𝑢𝑝𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑦

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑛í 𝑐𝑒𝑛𝑎 
∗ 100 

 

Vzorec č. 2:Výpočet marže 

Zdroj: (webtrh.cz, 2015) 
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Tabulka č. 34: Kalkulace nákladů na jednu snídani včetně stanovení prodejní ceny  

a zisku, při předpokládané denní výrobě  50 ks 

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Nabídka snídaně  Nákupní 

cena 

Výdaje 

běžného 

provozu 

Celkové 

výdaje  

Prodejní 

cena 

Marže 

v % 

Zisk 

Avokádový toast  22 47 69 109 37 % 40 

Ovesná kaše 

s ovocem  17 47 64 69 7 % 5 

Vaječná omeleta  25 47 72 89 19 % 17 

Domácí housky 

s vajíčkovou 

pomazánkou  18 47 65 89 27 % 24 

Jogurt s domácí 

granolou, ovocem  17 47 64 69 7 % 5 

Obložené bagetky 19 47 66 89 26 % 23 
 

Výše zisku při zvyšujícím se počtu denních objednávek roste. Důvodem jsou snižující 

se celkové náklady na jednici výrobku. V následujících dvou tabulkách č. 35 a 36 jsou 

zaznamenány snižující se celkové výdaje a zvyšující se zisk právě díky zvýšenému 

dennímu počtu vyrobených snídaní ve druhém a třetím roce podnikání. Tyto tabulky 

značí průměrnou denní výrobu pro 2. a 3 rok podnikání. 

Tabulka č. 35: Kalkulace nákladů na jednu snídani včetně stanovení prodejní ceny  

a zisku, při předpokládané denní výrobě 80 ks  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Nabídka snídaně  Nákupní 

cena 

Výdaje 

běžného 

provozu 

Celkové 

výdaje  

Prodejní 

cena 

Marže 

v % 

Zisk 

Avokádový toast  22 41 63 109 42 % 46 

Ovesná kaše 

s ovocem  17 41 58 69 16 % 11 

Vaječná omeleta  25 41 66 89 26 % 23 

Domácí housky 

s vajíčkovou 

pomazánkou  18 41 59 89 33 % 30 

Jogurt s domácí 

granolou, ovocem  17 41 58 69 16 % 11 

Obložené bagetky 19 41 60 89 32 % 29 
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Tabulka č. 36: Kalkulace nákladů na jednu snídani včetně stanovení prodejní ceny  

a zisku, při předpokládané denní výrobě 100 ks  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Nabídka snídaně  Nákupní 

cena 

Výdaje  

běžného 

provozu 

Celkové 

výdaje  

Prodejní 

cena 

Marže 

v % 

Zisk 

Avokádový toast  21 38 59 109 46 % 50 

Ovesná kaše 

s ovocem  16 38 54 69 21 % 15 

Vaječná omeleta  24 38 62 89 30 % 27 

Domácí housky 

s vajíčkovou 

pomazánkou  17 38 55 89 38 % 34 

Jogurt s domácí 

granolou, ovocem  16 38 54 69 21 % 15 

Obložené bagetky 18 38 56 89 37 % 33 

 

3.3.4 Proces objednávky snídaní 

Každou středu bude zveřejněna nabídka na další týden. Objednávky bude možné 

provést od středy do pátku do 12:00 hodin. Zrušit objednávku bude možné nejpozději 

den předem do 9:00 hodin. Vždy před první objednávkou si zákazník určí, jakým 

způsobem budou probíhat platby. Zákazník má možnost výběru ze dvou variant.  První 

varianta je platba v hotovosti, kartou vždy při předání. Druhá varianta je platba  

přes bankovní účet vždy po provedení objednávky. Snídaně budou dodávány v rozmezí 

od 07:15 do 9:00 hodin. Dovoz snídaní bude přizpůsoben na základě požadavků 

zákazníků. Výhodou je, že potenciální zákazníci se nachází v okruhu 3 kilometrů.  

Dále je popsán celkový proces rozvozu snídaní. Zákazník může během procesu 

objednání využít asistovanou službu poskytovanou provozovatelem podniku. Při plně 

automatizované objednávce budou zákazníci postupovat následujícím způsobem: 

 v nabídce snídaní si zvolí vybranou variantu, 

 určí množství a vloží do košíku, 

 vyplní kontaktní údaje a doručovací adresu, 

 zvolí způsob platby, 

 po úspěšné objednávce zákazník obdrží informativní e-mail s upřesněním doby 

doručení. 
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3.3.5 Distribuce 

Pro distribuci snídaní byla vybrána varianta přímého prodeje pro zákazníky z B2C trhu 

ve spádové oblasti Brno-Slatina. Snídaně budou pouze dováženy přímo k zákazníkovi. 

Výhodou je tak přímý kontakt a krátká vzdálenost mezi provozovnou a zákazníkem. 

Díky tomu lze předejít případným dopravním komplikacím v ranních hodinách. Ty totiž 

mohou zapříčinit to, že snídaně nebude včas dodána na pracoviště zákazníka. 

Z hlediska průzkumu se převzetí hromadné objednávky pověřenou osobou jeví jako 

nejlepší varianta. Tato varianta je u zákazníků využívána při objednávání obědů  

do kanceláří. Vše bude záležet na individuální domluvě. 

Celkové měsíční výdaje na PHM jsou stanoveny ve výši 3 590 Kč. Tato částka zahrnuje 

jak samotnou distribuci ke konečnému zákazníkovi, tak výdaje spojené s nákupem 

potravin pro výrobu a cesty nutné k samotnému podnikání. Na obrázku č. 10 je 

zaznamenána trasa od provozovny až k zákazníkovi. Body A, B, C, D představují 

společnosti s potenciálními zákazníky. 

 

Obrázek č. 10: Vzdálenost mezi provoz ovnou a potenciálními zákazníky  

Zdroj: (vlastní zpracování dle: mapy.cz, 2020) 

provozovna 

C B 

A 

D 
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3.3.6 Propagace 

Oslovení potenciálních zákazníků proběhlo již samotnými individuálními rozhovory. 

Zákazníci si nabídku snídaní budou moci dohledat hned několika způsoby. První 

možností jsou webové stránky společnosti. Pro ty, kteří nedávají přednost online 

vyhledávání, bude nabídka snídaní poskytnuta formou letáčků s aktuální nabídkou. Dále 

bude zřízena facebooková stránka a profil na Instagramu. Výhodou založení firemních 

profilů na sociálních sítích je to, že jsou zcela bezplatné. Na instagramový  

a facebookový profil budou každý den přidávány fotky hotových snídaní. Tato 

prezentace pomůže získat sledovanost a naplnit tak cíl 200 sledujících do 3 měsíců  

od založení živnosti. Sledující tak budou mít možnost nahlédnout na aktuální nabídku 

snídaní. Sledovanost na sociálních sítích lze zvýšit samotným zapojením zákazníků. 

Doručení snídaní „Snidaneodsojky“ mohou sdílet na svých instagramových,  

facebookových profilech s přidáním hastagu #snidaneodsojky, #snidanebrnoslatina 

nebo přímo označením stránky @snidaneodsojky. Díky jejich pomoci bude rychleji 

překročena hranice 400 sledujících do 1 roku od založení podniku.  

Zvýšit povědomí u potenciálních zákazníků bude dosaženo pomocí distribucí letáků 

s aktuální nabídkou snídaní přímo do kanceláří ve spádové oblasti. Tyto propagační 

materiály budou rozdávány do firem přímo provozovatelem podniku. Pro tvorbu 

propagačních letáků bude využit bezplatný program Canva, ve kterém bylo vytvářeno 

logo podniku. Měsíční výdaje na tisk letáčků jsou odhadnuty ve výši 200 Kč. Výdaje  

na rozvoz těchto propagačních materiálů jsou zahrnuty v celkových měsíčních výdajích 

na PHM. Samotný propagační leták je uveden v příloze č. 6 této práce. Všechny výše 

uvedené propagační kanály pomohou snadněji dosáhnout marketingových cílů. Nárůst 

sledujících má pozitivní dopad jak na celkový image podniku, tak na zvyšující se počet 

denních objednávek a splnění tak stanoveného cíle 80 ks snídaní do 1 roku od založení 

podniku. 

Pro tvorbu webových stránek byl osloven kamarád, který má v této oblasti dlouholetou 

zkušenost. Celkové výdaje na založení webové stránky jsou vyčísleny na 7 000 Kč. 

Správa webových stránek a profilů na sociálních sítích bude plně v kompetenci 

provozovatele podniku. Díky tomu lze ušetřit výdaje spojené se správou webových 

https://www.instagram.com/explore/tags/becolorful/
https://www.instagram.com/explore/tags/becolorful/
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stránek a sociálních profilů. Na druhou stranu provozovatel obětuje svůj čas, který se 

nedá vyčíslit finančně.  

3.4 Provozní plán 

Tato kapitola v sobě zahrnuje popis provozovny, činnosti potřebné pro zabezpečení 

podmínek nutných při práci v daném oboru a popis vybraných dodavatelů. 

3.4.1 Plán výroby a služeb 

Měsíční nájem provozovny je vyčíslen na 10 000 Kč. Jedná o neférovou výhodu oproti 

konkurenci, protože cena byla stanovena na základě dobrého vztahu s pronajímatelem. 

V ceně nájmu jsou zahrnuty veškeré energie, svoz odpadu a služby vrátnice, která celý 

objekt hlídá 24 hodin denně. Provozovna splňuje podmínky pro získání certifikátu 

HACCP. V tabulce č. 37 jsou uvedeny základní informace o provozovně. 

Tabulka č. 37: Základní informace o provozovně  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Základní informace o provozovně 

Sídlo provozovny  Kaštanová 125, Brno-Tuřany 

Pronajímatel   NERA s.r.o 

Měsíční nájem  10 000 Kč 

Maximální kapacita provozovny na výrobu snídaní   200 ks denně 

 

Na obrázku č. 11 je znázorněna část provozovny pro výrobu snídaní. 

   

Obrázek č. 11: prostor provozovny pro výrobu snídaní  

Zdroj: (NERA, s.r .o., 2020) 

Časový plán provozu je znázorněn v tabulce č. 38. Uvedené doby trvání jsou 

odhadovány. Vše se bude odvíjet od denního počtu objednávek, stanoveného času 
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dovozu zákazníkem a od dalších aspektů. Doba potřebná pro výrobu 50 ks snídaní byla 

konzultována s odborníky v oblasti stravování.  

Tabulka č. 38: Časový plán provozu  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Časový plán Činnosti 

5:00- 7:15 Příprava snídaní 

7:15-9:00 Rozvoz snídaní ve spádové oblasti 

7:15-7:45 Úklid provozovny 

7:45-8:15 Propagace hotových snídaní na sociálních sítích 

9:00-11:00 Nákup potravin, rozvoz letáků k potenciálním zákazníkům 

11:00-14:00 Uskladnění potravin a příprava na další den 

 

3.4.2 Plán lidských zdrojů  

Takový plán musí určit všechny potřebné zaměstnance nutné k plynulému provozu 

včetně plánu vyplácení mezd. Mzdy budou vypláceny vždy 10. den v měsíci. 

Školení BOZP a PO včetně zpracování dokumentace 

Každý zaměstnanec při vstupu do zaměstnání bude odkázán na provedení online kurzu 

Bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Celkové náklady na tento kurz 

jsou 200 Kč na osobu. Dále bude zapotřebí zpracování dokumentace BOZP a PO.  

Ta bude zpracována po odborné prohlídce provozovny. Provedení prohlídky bude 

předem sjednáno s odborníkem společnosti Dokumentace BOZP.cz. Celkové výdaje  

na zhotovení dokumentace jsou ve výši 5 000 Kč (dokumentacebozp.cz, 2020). 

Celková doba potřebná pro školení včetně zpracování dokumentace bude uvedena 

v další části této práce v kapitole časový harmonogram. 

Podmínky pro získání certifikátu HACCP 

Pro získání certifikátu HACCP podnik využije bezplatnou nabídku od společnosti 

MAKRO Cash & Carry ČR. V první fázi bude zapotřebí zaregistrovat se na stránkách 

makro.cz. Následně je nutné projít online školením. Po absolvování online školení je 

nutné provést online test, který prověří znalosti nutné k získání certifikátu HACCP.  

Po úspěšném absolvování testu podnik získá potřebný certifikát. Dále si podnik vytvoří 

příručku systému HACCP včetně sanitačního plánu (makro.cz, 2020). 

Celková doba potřebná pro získání certifikátu včetně sanitačního plánu bude uvedena 

v další části této práce v kapitole Časový harmonogram realizace. 
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Zdravotní průkaz 

Důležité je, aby každá osoba měla potřebnou kvalifikaci na provádění úkonů. Každá 

osoba, která je při pracovních činnostech v kontaktu s potravinami, má povinnost 

vlastnit zdravotní průkaz a prokázat znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Takové 

podmínky stanovuje zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Znalosti nutné 

k ochraně veřejného zdraví je možné získat například absolvováním kurzu hygienického 

minima. Celkový výčet znalostí je uveden v příloze č. 3 vyhlášky 490/2000 Sb.,  

o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých 

oborech ochrany veřejného zdraví. Cena za vyřízení zdravotního průkazu u obvodního 

lékaře je 250 Kč. 

3.4.3 Popis vybraných dodavatelů 

Snídaně od Sojky budou připravovány z těch nejkvalitnějších surovin. Vzhledem 

k tomu, že je strategií podniku čerstvost a kvalita vyrobených snídaní, budou nakoupené 

potraviny splňovat tyto kritéria a původ bude od českých výrobců. Jen tak se  

lze vyhnout případným potížím při kontrolách hygieniků a dalších státních institucí. 

V tabulce č. 39 jsou uvedeni dodavatelé, kteří nabízí české výrobky od lokálních 

farmářů a společností.  

Tabulka č. 39: Dodavatelé potravin nabízející české produkty  

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 Ovoce a zelenina Masné produkty Mléčné produkty 

L
id

l  Sady v Králové 

 Zemědělské družstvo 

 Haňovice Bylinky s.r.o. 

 Maso uzeniny Polička 

 Steinhauser 

 LE&CO 

 Hollandia 

 Jaroměřická 

mlékárna 

K
au

fl
an

d
 

 BRAMKO 

 Český ráj 

 VH Agroprodukt 

 Jižní Morava a.s. 

 Odbytové družstvo 

Polabí 

 Bylinky s.r.o. 

 Maso Brejcha 

 Maso Jičín 

 Naše maso z Modletic 

 K-Bio 

A
lb

er
t 

 Efko cz 

 Česká chuť 

 Tržnice U Alberta 

 Bylinky s.r.o. 

 Steinhauser 

 Rýznar 

 Kostelecké uzeniny 

 Masokombinát 

Polička 

 Zelenka 

 Jaroměřická 

mlékárna 

 Mlékárna Hlinsko 

 Mlékárna 

Otinoves 

 Ekomilk 
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Dalšími dodavateli budou společnosti Penny a Makro. Tyto společnosti mají vyhrazená 

práva na své dodavatele, a proto seznam svých dodavatelů veřejnosti neposkytují. 

Všichni tito dodavatelé se nachází ve spádové oblasti Brno-Slatina.  

Potraviny budou dále nakupovány od českých farmářů, kteří poskytují své produkty  

na Zelném trhu v Brně. Tito dodavatelé budou využíváni pouze v období letní sezóny 

prodeje. Pro nákup regionálních potravin poslouží obchod Moraváček-Regionální 

potraviny, který se nachází nedaleko provozovny. Vejce z volného chovu nebo  

na podestýlkách budou odebírána od společnosti Kroutil, s.r.o., která vejce dováží 

přímo zákazníkovi. Na základě telefonního rozhovoru bylo zjištěno, že tato společnost 

dokáže uspokojit poptávku 360 ks vajec týdně. Pro přípravu domácího pečiva budou 

použity ty nejkvalitnější mouky Pernerka. Tyto mouky lze zakoupit v supermarketech 

Lidl nebo Kaufland. 

Snídaně budou rozváženy v krabičkách pořízených z internetového obchodu ecofol.cz 

krabickynajidlo.cz, gastro-obaly.cz. Průměrná cena za jeden obal u těchto dodavatelů je 

stanovena ve výši 4 Kč. 

Daňová evidence bude vedena pomocí účetního programu Money S3, který slouží jak 

pro živnostníky, tak pro společnosti s ručením omezeným. Celkové výdaje na pořízení 

základního modulu Money S3 Lite včetně roční licence jsou ve výši 7 478 Kč. Také 

EET pokladna bude zakoupena od stejného dodavatele ve výši 8 500 Kč. 

3.4.4 Kalkulace měsíčních výdajů na PHM 

Výpočet měsíčních výdajů na pohonné hmoty pro 2 osobní automobily v podnikání je 

uveden v následující tabulce č. 40. Odhadované měsíční výdaje na PHM během prvního 

roku podnikání jsou ve výši 3 590 Kč. Orientační počet ujetých kilometrů podnikání je 

stanoven na 80 km za den. Tyto cesty zahrnují dopravu do provozovny včetně dopravy  

z provozovny do místa bydliště jak provozovatele, tak zaměstnance podniku. Dále 

zahrnují rozvoz snídaní ke konečnému zákazníkovi, cesty určené pro nákup potravin  

a cesty nutné k samotnému podnikání. Cena za 1 l Natural 95 je uvedena jako průměrný 

odhad zohledňující výkyvy v ekonomice. Pro druhý a třetí rok podnikání podnik 

uvažuje o měsíčních výdajích ve výši 4 039 Kč. Denní počet ujetých kilometrů je 

odhadován ve výši 90 km. 
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Tabulka č. 40: Kalkulace měsíčních výdajů na PHM  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Měsíční výdaje na PHM  

Spotřeba na 1 km při spotřebě 6,8 l/100 km 0,068 

Cena za 1 km při ceně 30 Kč/l Natural 95 2,04 Kč 

Cena za ujetých 1760 km za měsíc  3 590 Kč 

 

Výroba pracovních oděvů 

Každému zaměstnanci při nástupu do pracovního prostředí bude přidělena ručně ušitá 

zástěra s logem firmy. Zástěry budou ušity vlastními zdroji. Celkové náklady na ušití  

4 ks jsou ve výši 800 Kč. Tyto náklady jsou zakomponovány v celkových prvotních 

nákladech na začátku podnikání. 

3.5 Organizační plán 

Podstatou organizačního plánu jsou lidské zdroje a schopnosti. Takový plán zahrnuje 

rozdělení kompetencí a pravomocí u všech osob, které nějakým způsobem budou 

přispívat k chodu celého podniku.  

Struktura organizace je velmi jednoduchá. V prvním roce podnikání bude zapotřebí 

zajistit dva pracovníky. Jedním z nich bude samotný autor diplomové práce,  

jako zakladatel podniku. Hlavní náplň práce bude spočívat v nákupu potravin k výrobě 

snídaní včetně rozvozů ke konečnému zákazníkovi, komunikaci se zákazníky, sestavení 

nabídky snídaní, marketingové, finanční a personální oblasti a zajištění plynulého chodu 

provozu. Měsíční osobní spotřeba pro OSVČ na začátku podnikání je stanovena  

na 15 000 Kč. V druhém roce podnikání je odhadována měsíční osobní spotřeba OSVČ 

ve výši 25 000 Kč a ve třetím roce 30 000 Kč. 

Další pracovník byl vybrán z členů rodiny. Ten bude mít na starosti výpomoc s výrobou 

snídaní včetně rozvozu ke konečnému zákazníkovi. Měsíční odvody zaměstnavatele 

jsou stanoveny ve výši 20 146 Kč včetně příplatku za práci přes noc, která bude 

vykonávána od 5:00 do 6:00. Níže uvedená tabulka č. 41 značí výpočet čisté mzdy  

u jediného zaměstnance pro první až třetí rok podnikání spolu s měsíčními odvody 

zaměstnavatele. 

 

 



 

 

 

104 

 

Tabulka č. 41: Výpočet čisté mzdy u jediného zaměstnance  

Zdroj: (Vlastní zpracování)  

Výpočet měsíční mzdy (v Kč) 1. rok 2. rok 3. rok 

Hrubá mzda  14 600 20 000 25 000 

Příplatek 10 % za práci v noci 384 384 384 

Hrubá mzda celkem 14 984 20 384 25 384 

SP zaměstnavatel (24,80 %) 3 716 5 055 6 295 

ZP zaměstnavatel (9 %) 1 349 1 835 2 285 

SP zaměstnanec (6,5 %) 974 1 325 1 650 

ZP zaměstnanec (4,5 %) 674 917 1 142 

SHM (základ daně) 20 049 27 274 33 964 

Daň 3 015 4 095 5 100 

Sleva na dani 2 070 2 070 2 070 

Záloha na daň 945 2 025 3 030 

Zákonné pojištění  97 132 165 

Čistá mzda 12 391 16 117 19 562 

Měsíční odvody státu 7 755 11 290 14 567 

Měsíční odvody zaměstnavatele 20 146 27 407 34 129 

 

V rámci úspory nákladů jako výpomoc je možné oslovit studenta Střední školy Brno, 

Charbulova ve studijním programu kuchař, pekař, který získá potřebnou praxi ve svém 

oboru. Podmínky a doporučení vhodného studenta budou vyjednány přímo se školou. 

Náplní práce by byla výpomoc při přípravě pokrmů. Dva studenti budou zaměstnáni na 

Dohodu o provedení práce a to od 2. roku zahájení provozu. Maximální počet 

odpracovaných hodin na DPP za jeden měsíc je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, stanoven na 25 hodin. Hodinová sazba bude ve výši 150 Kč. Celkové výdaje  

na mzdu studenta jsou ve výši 3 930 Kč za měsíc. Tato částka zahrnuje i 10 % příplatek 

za práci v noci. Brigádník bude potřeba 2 - 3krát týdně pouze v ranních hodinách  

a to od 5:00 do 7:00 hodin. Díky této výpomoci bude možné zvýšit průměrnou denní 

výrobu na 80 ks snídaní a splnit tak jeden ze stanovených cílů. Další varianta získání 

brigádníků může být z řad mých kamarádů, kteří již před založením podnikání projevili 

značný zájem o tuto pozici. Tabulka č. 42 znázorňuje výpočet čisté mzdy  

u zaměstnanců na DPP, kteří budou potřeba od 2. roku zahájení podnikatelské činnosti. 

Při výpočtech čisté mzdy bylo předpokládáno, že brigádník podepíše Prohlášení 

poplatníka za dané zdaňovací období. 
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Tabulka č. 42: Výpočet čisté mzdy u zaměstnanců na DPP  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Výpočet měsíční mzdy u DPP (v Kč) Brigádník 1 Brigádník 2 

Hodinová sazba (v Kč) 150 150 

Maximální počet odpracovaných hodin za měsíc 25 25 

Hrubá mzda 3 750 3 750 

Příplatek 10 % za práci v noci 180 180 

Hrubá mzda celkem 3 930 3 930 

Daň 15 % 600 600 

Sleva na dani  2 070 2 070 

Daň po slevě  0 0 

Čistá mzda  3 930 3 930 

Celková náklady zaměstnavatele 7 860 

 

Díky odborným znalostem, které byly získány pětiletou praxí v účetní a daňové 

kanceláři, bude zpracování podkladů pro vedení daňové evidence plně 

v mé kompetenci. Na základě přátelských vztahů s kolegy z účetní a daňové kanceláře 

budou veškeré poradenské služby poskytovány zcela zdarma. Jejich služby budou 

využity během zpracování ročního přiznání k DPFO, včetně kontroly podání přehledů 

na MSSZ a VZP. Potřebná doba pro kontrolu přiznání k DPFO včetně zmíněných 

přehledů je stanovena na 2 hodiny. Tuto kontrolu bude provádět daňový poradce.  

Jako kompenzaci za jeho provedenou práci bude poskytnuta snídaně zcela zdarma. 

Výdaje jsou odhadnuty na 50 Kč. 

3.6 Finanční plán 

Základem finančního plánu je stanovit prvotní výdaje související se založením podniku. 

Dále je uvedena Evidence příjmů, výdajů, majetku, závazků na začátku podnikání, která 

uvádí jednotlivé položky aktiv a pasiv. Dále jsou uvedeny jednotlivé výdaje na běžný 

provoz podniku. 

3.6.1 Prvotní výdaje pro založení podniku 

Výdaje, které je zapotřebí vynaložit ještě před začátkem podnikání, jsou uvedeny 

v tabulce č. 43. Jedná se o jednorázové výdaje, bez kterých není možné zahájit 

podnikatelskou činnost v daném oboru. 
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Tabulka č. 43: Prvotní výdaje nutné k založení podniku v oblasti stravování  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Prvotní výdaje před zahájením podnikatelské činnosti (v Kč) 

Výpis z rejstříku trestů 2 krát FO a odpovědný zástupce 200 

Zápis do Živnostenského rejstříku 1 000 

Pořízení EET pokladny 8 500 

Zřízení webových stránek 7 000 

Účetní program Money S3 Lite včetně roční licence 7 478 

Vyřízení zdravotních průkazů 2x 500 

Dokumentace BOZP a PO včetně školení 5 400 

Výroba 4 ks zástěr s logem firmy 800 

Boxy na uchování chladu potravin pro přepravu snídaní 2 000 

Nákup surovin pro výrobu prvotních ochutnávek 3 000 

PHM 1000 

Celkem 36 878 

 

3.6.2 Evidence příjmů, výdajů, majetků závazků na začátku podnikání 

Součástí zahajovací rozvahy u OSVČ jsou jednotlivé položky aktiv a pasiv. Aktiva 

představují majetek, který podnik vlastní. Pasiva vyjadřují to, jak jsme k majetku přišli, 

zda jsme ho vložili do podnikání nebo pořídili na dluh. Do podnikání budou vloženy 

dva osobní automobily. Položka zásoby je tvořena základním vybavením, které je 

možné vložit do podnikání z vlastních zdrojů. Příkladem je kuchyňské vybavení nebo 

vybavení pro nutné administrativní úkony spojené s podnikáním. Peníze v pokladně  

a na bankovním účtu slouží k pokrytí prvotních nákladů včetně nákladů na běžný 

provoz v 1. měsíci podnikání. Vlastní kapitál je tvořen osobním vkladem zakladatele 

podniku. Cizí zdroje představují bezúročnou půjčku z řad rodinných příslušníků. 

Tabulka č. 44: Evidence příjmů, výdajů, majetku, závazků na začátku podnikání  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Aktiva (v Kč) Pasiva (v Kč) 

DHM 180 000 VLASTNÍ KAPITÁL 200 000 

Osobní automobil 80 000 Základní kapitál 200 000 

Osobní automobil 100 000   

OBĚŽNÁ AKTIVA 170 000 CIZÍ ZDROJE 150 000 

Zásoby 31 000 Půjčka od rodiny 150 000 

Peníze v pokladně 40 878     

Peníze na bankovním účtu 98 122     

AKTIVA CELKEM 350 000 PASIVA CELKEM 350 000 
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3.6.3 Plán měsíčních výdajů na běžný provoz  

Tento plán zobrazený v tabulce č. 45 má za úkol jasně určit měsíční výdaje běžného 

provozu pro 1. až 3. rok podnikání. Plán měsíčních výdajů na běžný provoz v sobě 

zahrnuje složky fixních a variabilních výdajů. Z tabulky je patrné, že výdaje běžného 

provozu se zvyšujícím se počtem vyrobených snídaní klesají. Díky tomu bude podnik 

v dalších letech podnikání dosahovat vyšších zisků. 

Tabulka č. 45: Plán měsíčních výdajů na běžný provoz  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Plán měsíčních výdajů  1. rok 2. rok 3. rok 

Průměrná denní výroba (v ks) 50 80 100 

Měsíční výroba (v ks) 1 100 1 760 2 200 

Nájemné 10 000 10 000 10 000 

Mobilní tarif 700 700 700 

PHM 3 590 4 039 4 039 

Mzdy včetně odvodu na SP, ZP 20 146 35 267 41 989 

Kancelářské potřeby 300 300 500 

Letáčky 200 300 400 

SP a ZP OSVČ 4 896 4 896 4 896 

Neočekávané výdaje 2 500 5 000 5 000 

Krabice na snídani 4 400 7 040 8 800 

Rezerva na daně a poplatky 5 000 5 000 7 500 

Celkem  51 691 72 152 83 585 

Výdaje běžného provozu n jednu snídani 47 41 38 

 

3.6.4 Plán měsíčních příjmů včetně celkových výdajů 

Pro první rok podnikání se předpokládá průměrná měsíční výroba 1 100 ks snídaní.  

Při plánování měsíční výroby byly zohledněny výkyvy, které mohou v průběhu roku 

nastat. Příkladem je období letních prázdnin nebo Vánoce. Množství prodaných snídaní 

u jednotlivé nabídky není možné před zahájením podnikání přesně stanovit. Proto  

u každého druhu snídaní je stanoven stejný počet vyrobených kusů. Měsíční tržba  

v 1. roce podnikání je odhadována ve výši 94 216 Kč. Pro představu zvyšujících se 

tržeb je v tabulce č 46 uveden také 2. a 3. rok podnikání. Předpokládané měsíční tržby  

ve 2. roce jsou ve výši 150 756 Kč a ve 3. roce měsíční tržby dosahují výše 188 432 Kč. 

Faktory, které mají podíl na zvyšujících se tržbách ve 2. a 3. roce, jsou snižující se 
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jednicové náklady na nákup surovin a výdaje běžného provozu. Výdaje běžného 

provozu totiž při zvyšujícím se počtu prodaných kusů klesají.  

Tabulka č. 46: Plán měsíčních tržeb od 1. do 3. roku podnikání  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

1. rok podnikání (v Kč) 

Nabídka 

snídaně 

Nákupní 

cena na 

jednici 

Prodané 

množství 

(v ks) 

Nákupní 

cena 

Výdaje 

běžného 

provozu 

Celkové 

výdaje 

Tržba Zisk 

Avokádový 

toast 22 183 4 033 8 615 12 648 19 980 7 332 

Ovesná kaše 

s ovocem  17 183 3 116 8 615 11 731 12 648 917 

Vaječná 

omeleta  25 183 4 583 8 615 13 198 16 314 3 116 

Housky 

s vajíčkovou 

pomazánkou 18 183 3 299 8 615 11 915 16 314 4 399 

Jogurt 

s granolou, 

ovocem 17 183 3 116 8 615 11 731 12 648 917 

Obložené 

bagetky 19 183 3 483 8 615 12 098 16 314 4 216 

Celkem za měsíc 1 100 21 629 51 691 73 320 94 216 20 896 

2. rok podnikání (v Kč) 

Celkem za měsíc 1 760 34 609 72 152 106 761 150 756 43 995 

3. rok podnikání (v Kč) 

Celkem za měsíc 2 200 41 059 83 585 124 644 188 432 63 788 

 

3.6.5 Odhad budoucích tržeb 

Při predikci budoucích tržeb pro 1. až 3. rok podnikání bude daný podnik počítat 

s možnými 3. variantami, které mohou nastat. Jedná se tak o pesimistickou, realistickou 

a optimistickou variantu předpovědi tržeb. Denní výroba je pro 1. rok podnikání 

stanovena na 50 ks. Tato výroba v sobě zahrnuje sezónní výkyvy, se kterými musí 

každý podnik počítat.  

 Pesimistická varianta počítá s denní výrobou 45 ks snídaní. Roční výroba je 

stanovena na 11 880 Ks. Roční tržby jsou vyčísleny ve výši 1 017 720 Kč. 
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 Realistická varianta, se kterou je počítáno v celé této práci odhaduje denní 

výrobu na 50 ks. Ročně tak podnik vyrobí 13 200 snídaní. Tržby za první rok 

podnikání jsou ve výši 1 130 592 Kč. 

 Optimistická varianta představuje denní výrobu 80 ks denně. Roční výroba je 

stanovena na 21 120 ks. Předpoklad tržeb je ve výši 1 809 072 Kč. 

Pro 2. a 3. rok jsou jednotlivé varianty uvedeny v tabulce č. 47. 

Tabulka č. 47: Odhad budoucích příjmů pro 1. až 3. rok  

Zdroj: (vlastní zpracování) 

Období Pesimistická varianta Realistická varianta Optimistická varianta 

  

Prodané 

množství 

(v ks) 

Tržby 

(v Kč) 

Prodané 

množství 

(v ks) 

Tržby 

(v Kč) 

Prodané 

množství 

(v ks) 

Tržby 

(v Kč) 

2021 
45 ks denně 50 ks denně 80 ks denně 

11 880 1 017 720 13 200 1 130 592 21 120 1 809 072 

2022 
50 ks denně 80 ks denně 100 ks denně 

13 200 1 130 592 21 120 1 809 072 26 400 2 261 184 

2023 
80 ks denně 100 ks denně 120 ks denně 

21 120 1 809 072 26 400 2 261 184 31 680 2 713 920 

 

Pokud v prvním roce podnikání dojde k naplnění realistické varianty, podnik  

v 11. měsíci překročí zákonem stanovený obrat 1 000 000 Kč pro povinnou registraci 

k DPH. V následujícím měsíci, po překročení obratu, je povinností podniku registrovat 

se k této dani. Plátcem DPH se podnik stává v měsíci po provedené registraci k této 

dani. Na tuto skutečnost se podnik připravoval již od prvního měsíce zahájení 

podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že podnik již od prvního měsíce dosahuje 

výše zisku, je velice pravděpodobné, že každý měsíc od vzniku povinnosti plátcovství 

DPH bude podnik odvádět tuto daň na výstupu, než aby byla daň na vstupu vrácena.  

Pro účely diplomové práce je od začátku podnikání ve výdajích běžného provozu 

položka Rezerva na daně a poplatky. Tuto rezervu podnik využije ve 2. roce podnikání 

pro platbu DPH.  

Prodejní cena po vzniku povinnosti plátcovství DPH nebude navýšena. Sazba DPH 

bude odvedena ze stanovené prodejní ceny, která byla již od samotného začátku 

ponížena o zahrnuté výdaje - rezerva na daně a poplatky.  
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3.6.6 Plán peněžních příjmů a výdajů 

Plán peněžních příjmů a výdajů uvedený v tabulce č. 48 zahrnuje všechny 

předpokládané příjmy a výdaje, které během celého roku může daný podnik vykazovat. 

Na začátku podnikání bylo vloženo 200 000 Kč ze strany zakladatele podniku a 150 000 

Kč ze strany rodinných příslušníků. Předpokládané měsíční tržby v prvním roce 

podnikání jsou ve výši 94 216 Kč. Výdaje na začátku podnikání jsou ve výši 36 878 Kč. 

Celkové měsíční výdaje byly stanoveny na 88 361 Kč. Výpočet daně silniční je uveden 

v příloze č. 1 této práce. Také plán peněžních toků pro 2. a 3. rok je uveden v příloze  

č. 2 diplomové práce. OSVČ si bude během prvního roku podnikání vyplácet 15 000 Kč 

pro svoji potřebu. Konečný stav peněžních prostředků v 1. roce podnikání je pro podnik 

velice příznivý. Půjčka od rodinných příslušníků bude na konci roku ponížena  

o splacení v celkové hodnotě 25 000 Kč. 
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Tabulka č. 48: Plán peněžních příjmů a výdajů pro 1. rok  podnikání 

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Položka rozpočtu/měsíc leden únor březen duben květek červen červenec srpen září žíjen listopad prosinec CELKEM

PŘÍJMY CELKEM 444 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 1 480 592

Tržby 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 94 216 1 130 592

Vklad OSVČ 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000

Půjčka od rodiny 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000

VÝDAJE CELKEM 125 239 88 361 88 361 92 561 88 361 88 361 88 361 88 361 88 361 88 361 88 361 123 361 1 136 410

Zápis do Živnostenského rejstříku 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

Zřízení webových stránek 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

Vyřízení zdravotních průkazů 2x 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Dokumentace BOZP a PO 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000

Školení dvou osob na BOZP a PO 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

Výpis z rejstříku trestů 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

Zástěry 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800

Pořízení EET pokladny 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500

Účetní programvčetně roční licence 7 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 478

Boxy na uchováni teploty potravin 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000

Nájemné 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000

Mobilní tarif 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8 400

PHM 4 590 3 590 3 590 3 590 3 590 3 590 3 590 3 590 3 590 3 590 3 590 3 590 44 080

Kancelářské potřeby 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600

Letáčky 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400

Mzdy 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 20 146 241 752

SP a ZP OSVČ 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 58 752

Povinné ručení automobilů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000

Silniční daň pro obě vozidla 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200

Neočekávané výdaje 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 30 000

Rezerva na daně a poplatky 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000

Nákup surovin 24 629 21 629 21 629 21 629 21 629 21 629 21 629 21 629 21 629 21 629 21 629 21 629 262 548

Krabice na snídaně 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400 52 800

Osobní spotřeba OSVČ 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000

Splátka půjčky  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 318 977 5 855 5 855 1 655 5 855 5 855 5 855 5 855 5 855 5 855 5 855 -29 145 344 182

KONEČNÝ STAV PENĚZ 318 977 324 832 330 687 332 342 338 197 344 052 349 907 355 762 361 617 367 472 373 327 344 182

Plán předpokládaných příjmů a výdajů na 1. rok podnikání
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3.6.7 Určení bodu zvratu 

Určení množství prodaných snídaní, od kterého bude podnik dosahovat zisku, je 

znázorněn v grafu č. 4. Předpokládané měsíční množství vyrobených ks je stanoveno  

na 1 100 ks snídaní. Podnik bude generovat zisk od 741. prodané snídaně. Bod zvratu,  

při kterém podnik nedosahuje zisku ani negeneruje ztrátu, je tedy při 740. snídani.  

Tyto výsledky jsou pro podnik příznivé. 

 

Graf č. 4: Bod zvratu 

Zdroj: (vlastní zpracování)  

3.6.8 Plán příjmů, výdajů a základu daně  

Na základě výpočtů uvedených v tabulce č. 49 již po 1. roce podnikání podnik dosahuje 

kladného rozdílu mezi příjmy a výdaji, které ovlivňují základ daně. Z tohoto rozdílu  

po odečtení položek snižující ZD je nutné uhradit daň z příjmů včetně doplatků na VZP  

a MSSZ. Doplatky a přeplatky vzniklé z ročního vyúčtování daně jsou zahrnuty v plánu 

příjmů, výdajů a základu daně v příloze č. 2. Záporná hodnota, v položce doplatek  

na VZP z ročního přehledu, značí přeplatek. Tento přeplatek bude podnikateli vrácen  

po podání ročního přehledu na VZP. Vzhledem k tomu, že v 1. roce podnikání bude 

zřízena EET pokladna, je možné si v daňovém přiznání za rok 2021 snížit základ daně  

o 5 000 Kč. Výše a způsob výpočtu ročních odpisů u hmotného majetku je uveden 

v příloze č. 1 této práce. Výše čistého zisku bude podnikateli sloužit pro osobní 

spotřebu a úhradu bezúročných splátek rodinným příslušníkům.  
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Tabulka č. 49: Plán příjmů, výdajů a základu daně pro 1. - 3. rok podnikání  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Plán příjmů, výdajů a ZD pro 1. - 3. rok podnikání (v Kč) 

  1. rok (2021) 2. rok (2022) 3. rok (2023) 

Příjmy 1 130 592 1 809 072 2 261 184 

Výdaje 872 658 1 264 380 1 456 044 

ZD 257 934 544 692 805 140 

Odpisy 19 800 40 050 40 050 

ZD 238 134 504 642 765 090 

Daň z příjmů FO (15 %) 35 715 75 690 114 750 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 

Sleva na pořízení EET pokladny 5 000 0 0 

Daň po slevě 5 875 50 850 89 910 

Platba záloh na DPFO 0 0 20 340 

Daň celkem 5 875 50 850 69 570 

Pojistné na SP z DPFO 34 768 73 678 111 703 

Roční úhrn zaplacených záloh na SP 30 528 33 354 60 708 

Doplatek na MSSZ 4 240 40 323 50 995 

Nová výše záloh na MSSZ 2 897 6 140 9 309 

Pojistné na VZP z DPFO 16 074 34 063 51 644 

Roční úhrn zaplacených záloh na ZP 28 224 28 224 32 117 

Doplatek na VZP z přehledu -12 150 5 839 19 527 

Nová výše záloh na VZP 2 352 2 839 4 304 

Čistý zisk 240 169 407 629 604 658 

 

3.6.9 Stav majetku, závazků, pohledávek a zásob vždy na konci roku 

Stav majetku, závazků, pohledávek jsou další údaje, které musí OSVČ sledovat  

pro doplnění údajů do přiznání k DPFO. Hodnota sledovaného dlouhodobého majetku 

je na konci roku ponížena o odpisy majetku. Pro první rok podnikání je výše odpisů 

stanovena ve výši 19 800 Kč. Výše odpisů pro 2. a 3. rok je stanovena na  40 050 Kč. 

Výpočet odpisů je uveden v příloze č. 1 této práce. Na konci každého roku podnikání 

dochází ke splácení půjčky od rodinných příslušníků. Splátka půjčky je v 1. roce 

podnikání ponížena o úhradu ve výši 25 000 Kč. Ve 2. roce jde o úhradu ve výši 50 000 

Kč a ve 3. roce dochází k úplnému splacení půjčky ve výši 75 000 Kč. Závazky vůči 

zaměstnancům, institucím SP a ZP vyplývají z prosincových mezd, avšak úhrady s tím 

spojené se provádí až následující měsíc, tedy vždy v lednu následujícího roku.  

Níže uvedená tabulka č. 50 značí stav vždy k 31. 12. daného roku. Položka zásoby 
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v sobě obsahuje obaly na snídaně a všechny trvanlivé potraviny, které podnik  

při inventarizaci vždy k 31. 12. bude zaznamenávat. 

Tabulka č. 50: Stav majetku, závazků, pohledávek a zásob  k 31. 12. 2021 – 2023 

Zdroj: (vlastní zpracování)  

Stav majetku a závazků k 31. 12. 2021 – 2023 (v Kč) 

Položky/rok 2021 2022 2023 

Majetek 160 200 120 150 80 100 

půjčka od rodinného příslušníka 125 000 75 000  0 

Pohledávky 0 0 0 

Zásoby 5 000 7 000 9 000 

Závazky vůči zaměstnancům včetně 

odvodů na SP, ZP, daň z mezd 20 146 35 267 41 989 

3.7 Hodnocení rizik 

Pro hodnocení rizik byla zvolena analýza RIPRAN, která se v první části zaměřuje  

na identifikaci hrozeb, se kterými se může daný podnik potýkat. V tabulce č. 51 jsou 

stanoveny pravděpodobnosti výskytů jednotlivých hrozeb a následně jejich scénáře. 

Poté bylo zapotřebí určit pravděpodobnost daných scénářů včetně velikosti dopadu 

rizik. Na závěr jsou stanoveny hodnoty rizik, které se pojí právě s dopadem těchto rizik 

a pravděpodobností scénářů. Poslední část obsahuje předpokládané náklady spo jené se 

snížením hodnoty rizik. 

Identifikování jednotlivých faktorů a jejich specifikace vyšly na základě provedené 

hloubkové analýzy, která je podrobně popsána v kapitole Analýza faktorů pomocí 

SWOT matice. 
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Tabulka č. 51: Stanovení hodnoty rizika  

Zdroj: (vlastní zpracování)  

R Hrozba Ppst. Výskytu 

hrozby 

Scénář Ppst. Výskytu 

scénáře 

Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

Předpokl. 

náklady 

1 

Nezohlednění 

nesnášenlivosti potravin 

u zákazníků 

VP 

Nebude poptávka od 

zákazníků, kteří trpí 

intolerancí na určitý druh 

potravin 

SP VD VHR 
Časová 

náročnost 

2 

Prodejní cena produktů 

nebude vyhovovat 

potenciálním zákazníků 

VP 

Nedostatečná poptávka 

po produktech, snížení 

ziskovosti 

SP VD VHR 
Časová 

náročnost 

3 

Vstup konkurence na 

trh působící ve stejné 

oblasti služeb 

VP 

Přechod stávajících a 

potenciální zákazníků ke 

konkurenci 

SP VD VHR 

Časová a 

finanční 

náročnost 

4 

Nasazení zaměstnanců 

na režim home-office 

v případě návratu 

pandemie 

NP 

Pokles poptávky po 

dovozu snídaní přímo na 

pracoviště 

VP VD VHR 

Časová a 

finanční 

náročnost 

5 

Finanční náročnost na 

vstup do odvětví 

v oblasti stravování 

VP 
Nutnost sjednání 

bankovního úvěru 
SP SD SHR 

Časová 

náročnost 

6 

Náročné legislativní 

podmínky pro založení 

podniku v oblasti 

stravování 

SP 
Neuskutečnění realizace 

podnikatelského plánu 
NP VD SHR 

Časová a 

administrativní 

náročnost 

7 

Časté legislativní 

změny spojené s daným 

odvětvím 

SP 

Finanční pokuta za 

nedodržení legislativních 

opatření 

MP MD MHR 

Časová a 

finanční 

náročnost 
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R1 

Během rozhovorů s potenciálními zákazníky bylo zjištěno, že řada z nich trpí 

intolerancí na lepek nebo laktózu. Pokud by podnik nebral ohled na tuto skupinu 

zákazníků, denní objednávka by nemusela být naplněna. Při sestavování denní nabídky 

snídaní je žádoucí zohlednit nesnášenlivost potravin u potenciálních zákazníků. Každý 

zákazník tak bude mít možnost si vybrat podle své chuti a potřeb. Na základě 

požadavků od zákazníků se mohou některé přísady ze snídaně vyloučit podle jejich 

preferencí. Náklady spojené s tímto rizikem nejdou vyčíslit finančně, protože se jedná  

o časově náročnější činnost související se sestavením takové nabídky snídaní, které 

budou reagovat na jednotlivé potřeby zákazníků. 

R2 

Druhé riziko je spojené se stanovením prodejní ceny. Vysoká prodejní cena může 

odradit potenciální zákazníky. Tento faktor může ovlivnit snížení denní objednávky 

snídaní. Riziko bude redukováno tím způsobem, že se při stanovení prodejní ceny 

zohlední také zjištěné preference zákazníků, které byly zjištěny na základě provedeného 

výzkumu. S tímto rizikem se bude podnik potýkat neustále, protože mají jednotliví 

zákazníci odlišné hranice pro akceptování prodejní ceny za snídani.  

R3 

V průběhu realizace podnikatelského záměru a během provozu podniku je nutné brát  

na zřetel možnost vstupu nové konkurence, která bude nabízet stejný druh služeb. 

V případě, že takový scénář nastane, bude vytvořen rizikový plán. Tento plán bude 

obsahovat jednotlivá opatření, která budou mít za cíl udržet stávající zákazníky a oslovit 

nové zákazníky i přes nově vzniklou konkurenci. Možná opatření v tomto směru mohou 

být například nové sestavení nabídky snídaní, sladký nebo slaný dárek ke snídani  

pro stávající i nové zákazníky, zvýšení marketinkové aktivity na sociálních sítích  

nebo rozšíření oblasti pro distribuci snídaní.  

R4 

Nasazení zaměstnanců na režim home-office v případě návratu pandemie je riziko, které 

jasně předpokládá snížení počtu objednávek. Podnik nemůže předvídat návrat 

pandemie, případně další obdobná rizika. Návrhem je, že v době pandemie  

se podnik zaměří na jiný segment zákazníků. Příkladem může být dovoz snídaní  
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do zařízení, která z důvodu opatření nemohou provozovat vlastní stravovací zařízení  

a chtějí omezit styk mezi lidmi (například výrobní podniky, pečovatelské domy).  

R5 

Finanční náročnost na vstup do odvětví v oblasti stravování je další riziko, se kterým 

musí daný podnik ještě před zahájením podnikatelské činnosti počítat. Náklady  

na vybavení provozovny bývají vysoké. Z tohoto důvodu bude využit pro výrobu 

snídaní prostor v pronájmu, který splňuje základní požadavky pro vykonávanou činnost. 

Vzhledem k tomu, že se využije tato varianta, nebude potřeba vynaložit tak vysoké 

finanční prostředky jako při samotné koupi provozovny včetně vybavení.  

Pro realizaci podnikatelského záměru budou primárně využity vlastní finanční zdroje  

a zdroje od rodinných příslušníků. Pouze v nejnutnějším případě a v nejnižší možné 

míře by bylo přistoupeno ke sjednání bankovního úvěru. Primárním záměrem je, aby se 

podnik nezadlužoval u bankovních institucí a s tím spojenými platbami úroků z úvěru. 

Hlavní výhody využití finančních zdrojů z řad rodinných příslušníků jsou bezúročné 

splátky a případná možnost prodlevy splácení. Finanční obnos ze strany rodiny je 

v hodnotě 150 000 Kč. Ke splátkám této půjčky bude docházet vždy jednou ročně. Další 

finanční prostředky budou vloženy přímo od provozovatele podniku v celkové výši 200 

000 Kč. Celkové finanční prostředky na začátku podnikání jsou ve výši 350 000 Kč. 

R6 

Náročné legislativní podmínky pro založení podniku v oblasti stravování je riziko 

působící ještě před samotným začátkem podnikání. Splnění všech zákonem stanovených 

předpisů a vyhlášek v oblasti stravování je nejen časově, ale i administrativně náročné. 

V kapitole Analýza vlastních zdrojů a schopností jsou popsané zdroje, které pomohou 

předcházet uvedenému negativnímu scénáři. Jako například možnosti bezplatné 

konzultace s odborníky v oblasti potravinářství a daňové problematiky.  

R7 

Vzhledem k tomu, že hodnota rizika spojená s častými legislativními změnami je malá, 

nebude sestaven rizikový plán. Z toho důvodu je toto riziko pro podnikatelský plán 

akceptováno. 

Následující tabulka č. 52 ukazuje snížení hodnoty rizika právě díky stanoveným 

opatřením. 
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Tabulka č. 52: Nová hodnota rizika 

Zdroj: (vlastní  zpracování) 

 

3.8 Časový harmonogram realizace  

Časový harmonogram realizace je znázorněn pomocí Ganttova diagramu v grafu  

č. 5 této práce, který značí posloupnost mezi klíčovými činnostmi a aktivitami  

při realizaci podnikatelského plánu. V první řadě je zapotřebí ohlásit samotnou živnost 

na živnostenském úřadě. Před podáním žádosti o živnostenském podnikání je potřeba 

prostudovat veškeré informace s tím spojené. Dále je potřeba požádat o výpis z rejstříku 

trestů a vyřízení zdravotních průkazů. Navázání kontaktů s dodavateli ještě  

před zahájením podnikatelské činnosti je pro podnik, který bude odebírat produkty  

od farmářů, důležité. Ještě před obdržením výpisu z živnostenského rejstříku je možné 

zahájit všechna potřebná školení spojená se získáním certifikátu HACCP, včetně 

potřebné dokumentace BOZP a požární ochrany (PO). Další aktivity budou směřovat  

R Hrozba 
Hodnota 

rizika 
Reakce na rizika 

Nová 

hodnota 

rizika 

1 
Nezohlednění nesnášenlivost 

potravin u zákazníků 
VHR 

Sestavení nabídky sdílení 

s ohledem na nesnášenlivost 

potravin a preferencí u 

potenciálních zákazníků 

MHR 

2 

Prodejní cena produktů 

nebude vyhovovat 

potenciálním zákazníků 

 

VHR 

Stanovení ceny s ohledem 

na zjištěné preference 

zákazníků 

MHR 

3 

Vstup konkurence na trh 

působící ve stejné oblasti 

služeb 

VHR 

Vytvoření rizikového plánu, 

který bude obsahovat 

relevantní opatření 

MHR 

4 

Nasazení zaměstnanců na 

režim home-office v případě 

návratu pandemie 

VHR Změna segmentu zákazníků SHR 

5 

Náročné legislativní 

podmínky pro založení 

podniku v oblasti stravování 

SHR 

Možnost bezplatné 

konzultace s odborníky 

v oblasti potravinářství a 

daňové problematiky 

MHR 

6 

Finanční náročnost na vstup 

do odvětví v oblasti 

stravování 

SHR 

Nalezení vhodného prostoru 

v nájmu, disponování 

vlastních finanční zdrojů a 

bezúročná půjčka 

MHR 
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ke sjednání schůzky s pronajímatelem provozovny a sjednání smluvních podmínek  

pro pronájem provozovny. Činnost potřebná pro tvorbu firemního loga, zřízení 

webových stránek, založení profilů na sociálních sítích je stanovena na 1 týden.  

Již od samotného založení profilů bude podnik aktivní na těchto stránkách. Po získání 

živnostenského oprávnění je povinností podniku oznámit tuto skutečnost příslušné SP  

a ZP do 8 dnů po oznámení živnosti. Ochutnávky budoucích výrobků budou ještě  

před zahájením ekonomické činnosti, což je stanoveno od roku 2021, dodány  

do podniků, s jejichž zaměstnanci byly prováděny individuální rozhovory a jsou  

tak potenciálními zákazníky. Ještě před tím je ale zapotřebí objednat obaly,  

ve kterých budou snídaně dodávány. Poslední aktivita před zahájením podnikatelské 

činnosti bude potřebná pro odstranění možných nedokonalostí. 
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Graf č. 5: Časový harmonogram realizace pomocí Ganttova diagramu 

Zdroj: (vlastní zpracování)  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit realizovatelný podnikatelský plán určený  

pro založení podniku na výrobu a rozvoz snídaní ke konečnému zákazníkovi.  

Na základě všech provedených analýz, včetně zohlednění možných vyskytujících  

se rizik bylo zjištěno, že podmínky pro založení podniku v oblasti stravování jsou 

příznivé. Pozitivním zjištěním je počet potenciálních zákazníků ve vybraném segmentu. 

Skupinu potenciálních zákazníků tvoří zaměstnanci mikro, malých a středních podniků, 

jejichž povolání se řadí mezi vytížené jak z časového hlediska, tak z hlediska náročnosti 

na rozsáhlé znalosti v daném oboru. Tento segment zákazníků velice ocení ušetřený čas 

strávený přípravou kvalitní a vyvážené snídaně. Tito zákazníci hráli značnou roli  

při stanovení prodejní ceny, ale i při tvorbě marketingového mixu. Pokud by podnik  

při sestavování prodejních cen nezohledňoval preference zákazníků, rázem by nastal 

scénář nenaplnění denních počtů objednávek.  

Zvolenou obchodní strategií je zaměřit se na tržní výklenek. Pro spádovou oblast  

Brno-Slatina doposud žádná společnost neposkytuje rozvoz snídaní až k samotnému 

zákazníkovi. Důležitým zjištěním je fakt, že naprostá většina oslovených potenciálních 

zákazníků projevila zájem o dovoz snídaní až na pracoviště. 

Samotná realizace podnikatelského plánu bude financována vlastními zdroji autora 

práce v celkové výši 200 000 Kč. Další zdroje budou poskytnuty ze strany rodinných 

příslušníků v podobě bezúročné půjčky ve výši 150 000 Kč.  

Při stanovení průměrného množství vyrobených kusů byly zohledněny sezónní výkyvy, 

které mohou během roku nastat. Proto průměrná denní výroba pro 1. rok podnikání je 

odhadována ve výši 50 ks snídaní za den. Pro 2. rok je denní výroba stanovena na 80 ks 

a pro 3. rok se odhaduje na 100 ks. Měsíční odhad (uvažováno s 22 pracovními dny 

v měsíci) vyrobených snídaní v 1. roce podnikání je předpokládán na 1 100 ks.  

Již v 1. měsíci podnikání bude podnik generovat zisk. Vyrobené množství, od kterého 

podnik bude generovat zisk, je od 740. snídaně z celkových 1 100 vyrobených snídaní 

za měsíc.  

Pro odhad budoucích příjmů byly zohledněny 3 varianty. Pesimistická, realistická 

a optimistická. V diplomové práci bylo počítáno s realistickou variantou. Predikce 

měsíčních tržeb pro 1. rok byla stanovena na 94 216 Kč. Roční tržby jsou odhadovány 
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ve výši 1 130 592 Kč. Roční výdaje, které ovlivňují základ daně, jsou ve výši   

872 658 Kč. Výše čistého zisku po úpravě základu daně je 240 169 Kč. Ve 2. roce 

podnikání je výše zisku odhadována se zvýšeným počtem objednávek na částku  

407 629 Kč a ve 3. roce zisk dosahuje výše 604 658 Kč. Výše čistého zisku bude 

podnikateli sloužit pro osobní spotřebu a úhradu bezúročných splátek rodinným 

příslušníkům. Je však nutné podotknout, že při realizaci podnikatelského plánu se 

předpokládané částky mohou lišit.  

Na základě výše provedených analýz a vytvořeného podnikatelského plánu vyplývá,  

že podnikání zaměřené na výrobu a rozvoz snídaní pro městskou část Brno-Slatina  

by při své realizaci mohlo být úspěšné. Díky vytvoření reálného a životaschopného 

podnikatelského plánu byla eliminována rizika spojena se vstupem a působením  

na daném trhu. Pokud by podnik zahájil podnikatelskou činnost bez sestaveného 

podnikatelského plánu, jeho působení na trhu by nejspíše skončilo z důvodu 

nepřipravenosti, podceňování rizik a opomíjení veličin ovlivňující podnikání.  

Díky vytvořenému podnikatelskému plánu má podnik větší jistotu ve vstupu a udržení 

se na zvoleném trhu. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Výpočet ročních odpisů u DPH včetně stanovení daně silniční 

Vstupní cena automobilu ve výši 100 000 Kč 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 

2021 89 000 11 000 11 000 

2022 66 750 22 250 33 250 

2023 44 500 22 250 55 500 

2024 22 250 22 250 77 750 

2025 0 22 250 100 000 

 

Vstupní cena automobilu ve výši 80 000 Kč 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 

2021 71 200 8 800 8 800 

2022 53 400 17 800 26 600 

2023 35 600 17 800 44 400 

2024 17 800 17 800 62 200 

2025 0 17 800 80 000 

 

Druh vozidla 

Objem motoru 

(m3) 

Datum 1. 

registrace 

Roční sazba     

(v Kč) 

osobní vozidlo 999 2014 1800 

osobní vozidlo 1461 2016 2400 

Celkem za rok (v Kč) 4 200 
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Příloha č. 2: Plán peněžních příjmů a výdajů pro 2. rok podnikání 

 

 

 

Položka rozpočtu/měsíc leden únor březen duben květek červen červenec srpen září žíjen listopad prosinec CELKEM

PŘÍJMY CELKEM 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 1 809 072

Tržby 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 150 756 1 809 072

VÝDAJE CELKEM 133 911 133 911 131 876 138 111 134 264 134 264 134 264 134 264 134 264 134 264 134 264 196 264 1 673 921

Roční licence účetního programu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000

Nájemné 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000

Mobilní tarif 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8 400

PHM 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 48 468

Kancelářské potřeby 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600

Letáčky 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 600

Mzdy 35 267 35 267 35 267 35 267 35 267 35 267 35 267 35 267 35 267 35 267 35 267 35 267 423 204

SP a ZP OSVČ 4 896 4 896 4 896 4 896 5 249 5 249 5 249 5 249 5 249 5 249 5 249 5 249 61 576

Povinné ručení automobilu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000

Silniční daň pro obě vozidla 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200

Neočekávané výdaje 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000

Rezerva na daně a poplatky 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000

Nákup surovin 34 609 34 609 34 609 34 609 34 609 34 609 34 609 34 609 34 609 34 609 34 609 34 609 415 308

Krabice na snídaně 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 105 600

Doplatky na DPFO z přiznání 2021 0 0 5 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 875

Doplatky na VZP z ročního přehledu 0 0 -12 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 150

Doplatky na MSSZ z ročního přehledu 0 0 4 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 240

Osobní spotřeba OSVČ 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 300 000

Splátka půjčky  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 16 845 16 845 18 880 12 645 16 492 16 492 16 492 16 492 16 492 16 492 16 492 -45 508 135 151

KONEČNÝ STAV PENĚZ 361 027 377 872 396 752 409 397 425 889 442 381 458 873 475 365 491 857 508 349 524 841 479 333

Rozpočet předpokládaných příjmů a výdajů na 2. rok podnikání
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Příloha č. 3: Plán peněžních příjmů a výdajů pro 3. rok podnikání 

 

 

Položka rozpočtu/měsíc leden únor březen duben květek červen červenec srpen září žíjen listopad prosinec CELKEM

PŘÍJMY CELKEM 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 2 261 184

Tržby 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 188 432 2 261 184

VÝDAJE CELKEM 155 236 155 236 252 249 159 436 158 965 169 135 158 965 158 965 158 965 158 965 158 965 256 135 2 101 217

Roční licence účetního programu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000

Nájemné 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000

Mobilní tarif 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8 400

PHM 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 4 039 48 468

Kancelářské potřeby 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000

Letáčky 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 800

Mzdy 41 989 41 989 41 989 41 989 41 989 41 989 41 989 41 989 41 989 41 989 41 989 41 989 503 868

SP a ZP OSVČ 5 249 5 249 5 249 5 249 8 978 8 978 8 978 8 978 8 978 8 978 8 978 8 978 92 820

Povinné ručení automobilů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000

Silniční daň pro obě vozidla 0 0 0 4 200 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200

Neočekávané výdaje 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 60 000

Rezerva na daně a poplatky 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 90 000

Nákup surovin 41 059 41 059 41 059 41 059 41 059 41 059 41 059 41 059 41 059 41 059 41 059 41 059 492 708

Krabice na snídaně 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 105 600

Platba záloh na DPFO 0 0 0 0 0 10 170 0 0 0 0 0 10 170 20 340

Doplatky na DPFO z přiznání 2022 0 0 50 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 850

Doplatky na VZP z ročního přehledu 0 0 5 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 839

Doplatky na MSSZ z ročního přehledu 0 0 40 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 323

Osobní spotřeba OSVČ 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000

Splátka půjčky  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 75 000

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 33 196 33 196 -63 817 28 996 29 467 19 297 29 467 29 467 29 467 29 467 29 467 -67 703 159 967

KONEČNÝ STAV PENĚZ 512 529 545 725 481 908 510 904 540 371 559 668 589 135 618 602 648 069 677 536 707 003 639 300

Rozpočet předpokládaných příjmů a výdajů na 3. rok podnikání



 

 

 

 

IV 

 

Příloha č. 4: Otázky k individuálním rozhovorům 

 

Najdete si čas na přípravu snídaně, nebo snídáte za pochodu? 

Snídáte doma, nebo na až po příchodu na pracoviště? 

Umožní Vám zaměstnavatel při příchodu do práce se nejdříve nasnídat? 

Pokud snídáte na pracovišti, měli byste zájem o dodání snídaní přímo na pracoviště?  

Jak se Vám tato myšlenka líbí? 

Jaká je vaše představa ideální snídaně, kterou byste chtěli snídat v pracovním prostředí? 

Trpíte nesnášenlivostí potravin?  

Kupujete si snídani při cestě do práce, nebo si ji připravujete sami doma?  

Jakou částku jste za snídani včetně rozvozu ochotni zaplatit? 

Jaký typ platby preferujete? Platby v hotovosti, nebo přes účet on-line? 

Měli byste zájem o dodání snídaní přímo na pracoviště? 

Určili byste si jednu osobu, která bude mít na starosti převzetí objednaných snídaní? 

Jakou formou byste chtěli dostávat informace ohledně aktuální nabídky snídaní?  

Jaké sociální sítě využíváte nejvíce? 

V jakém časovém rozmezí je pro Vás přijatelný dovoz snídaně? 

Jakým způsobem byste chtěli provádět objednávky?(telefonicky, mailem, webové 

stránky…) 

Jakým způsobem byste si představovali převzetí objednávky? 

Měli byste možnost pověřit jednu zastupující osobu, která by měla na starosti 

objednávky včetně hromadné platby za dodané snídaně? Například asistentka 

společnosti apod.? 

Dáváte přednost spíše plně automatizované služby v této oblasti, nebo byste preferovali 

asistovanou službu s možností kdykoliv se telefonicky spojit s provozovatelem služeb? 

Přemýšlíte nad složením snídaně, nebo snídáte to, co máte zrovna po ruce? 

 

 

 



 

 

 

 

V 

 

Příloha č. 5: Snídaně od Sojky 

 

        Jogurt s domácí granolou a ovocem 

 

 

 



 

 

 

 

VI 

 

 Vaječná omeleta 

 

  

Domácí obložené bagetky 

 

 



 

 

 

 

VII 

 

 

Avokádový toast od Sojky 

 

 

 Domácí housky s vajíčkovou pomazánkou a ředkvičkami 

 



 

 

 

 

VIII 

 

Příloha č. 6: Propagační leták Snídaně od Sojky 

 


