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Abstrakt  

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení Podnikatelského záměru za účelem 

založení kavárny.  Dílčím cílem bude popsat SWOT analýzu, PEST analýzu, Porterův 

model konkurenčních sil, marketingový mix a finanční plán. 

 

Abstract 

The main goal of this work is to assemble a Business plan, in order to in order to establish 

a cafe.. The sub-aim here will then be to describe the SWOT analysis, PEST analysis, 

porter's model of competitive forces, marketing mix and financial plan. 
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Úvod 

 

V současné době čelí každý podnik drsným podmínkám konkurenčního prostředí. 

Činnosti podniku by měly být zaměřeny na získání a udržení preferovaného podílu na 

trhu a na dosažení nadřazenosti nad konkurencí, což je do jisté míry zajištěno 

strategickým plánováním v podnicích. Správně vyvinutý koncept a na jeho základě 

vypracovaný plán dávají dohromady perspektivu rozvoje společnosti. To znamená, že v 

konečném důsledku odpovídá na nejdůležitější otázku podnikatelů: stojí za to investovat 

do tohoto podnikání, přinese to příjem, který pokryje všechny náklady vyžadující úsilí? 

To je důležité hlavně pro malý podnik, jehož zdroje jsou zpravidla velmi omezené. 

Znamená to, že business plánování je v dnešní době relevantní. 

Ve skutečnosti je restaurační podnikání po celém světě velmi specifické a úspěch nezávisí 

ani tak na výši investic nebo kvalitě gastronomie a interiéru, ale na schopnosti restaurátora 

vycítit změny v preferencích spotřebitelů a včas na ně reagovat. Zájem restaurátorů o 

tento tržní segment však nejenže nemizí, ale zvyšuje se, což usnadňuje relativní 

ekonomická stabilita v zemi a nenasycení trhu s restauracemi. 

Nyní jsou zákazníci kaváren náročnější než dříve s ohledem na úroveň služeb a vytvářejí 

si osobní názor ohledně kavárny. Nyní již nehledají odpověď na otázku: „kam jinam by 

bylo možné zajít na kávu?“, ale „kde by to bylo příjemnější?“. Návštěvnost restaurace 

závisí na osobním vkusu zákazníků a často ji lze ovlivnit poskytnutím požadované 

restaurační služby. 

Kavárna je malá instituce, která se řadí mezi stravovací zařízení, ale liší se od nich 

specifickým sortimentem. Kromě povinně podávané kávy – hlavním produktem kavárny, 

jsou v sortimentu obvykle prezentovány cukrářské výrobky, které úspěšně harmonizují s 

chutí kávového nápoje. 

Vlastní podnikání mě zajímá už dlouhou dobu, mám spoustu nápadů a témat, ale vždy je 

potřeba začít něčím konkrétním. Proto jsem se zaměřila na zajímavý, ale poměrně 

komplikovaný obor – restaurační prostředí. Jak bylo zmíněno, požadavky zákazníků 

restaurací, kaváren a barů se zvyšují, není tedy výjimečné najít v obchodech kromě kávy 

také dezerty, alkohol atd. Tento typ zboží tedy přestává být exkluzivním. Zajímalo mě, 

jak tento problém vyřešit. Za co bude zákazník ochoten zaplatit více? Za originalitu 
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různých nápojů, za svou náladu v okamžiku požití nápoje, za dobře strávený čas ze 

získaných zážitků, za způsob pití nápoje, za originální myšlenku, kterou restaurační 

jednotka nabídne. Dnes lidé chtějí něco jiného a něco speciálního. Proto jsem se rozhodla 

vypracovat návrh na založení multikavárny, která bude nabízet zákazníkům nejen širokou 

a kvalitní řadů nápojů, svačin, dezertů, ale bude se i určitým způsobem lišit od ostatních, 

jako například pravidelným konáním workshopů, ochutnávek a dalších akcí. Chtěla bych, 

aby lidé získávali pocit z dobře stráveného času sami se sebou, ale i s různými lidmi, se 

kterými se mohou v podniku seznámit, protože dle mého názoru je dobrý odpočinek nejen 

posezení u kávy, ale i poznávání nových věcí.  
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1 Cíl práce  

 

Generování nápadů, vývoj strategie, analýza alternativ, přijímání investičních rozhodnutí, 

racionální implementační proces, monitorování prostřednictvím následného auditu a 

systematické sebevzdělávání personálu jsou hlavní fáze na cestě od prvního 

podnikatelského nápadu k dosažení zisku. 

Podnikatelské záměry zahrnují počáteční návrh, jinými slovy navrhování rozvoje 

obchodní jednotky. Potřeba neustálého zlepšování zahrnuje i přístup k podnikání jako k 

procesu. Malé změny zahrnují úpravu veškerých procesů a přizpůsobení se existujícím 

ekonomickým nástrojům.   

Předmětem této diplomové práce je podnikatelský záměr. Předmětem výzkumu je proces 

podnikového plánování a jeho místo v plánovacím systému podniku. 

Cílem diplomové práce je vypracovat podnikatelský záměr na založení vlastní kavárny v 

podmínkách fungujících tržních vztahů. 

K dosažení tohoto cíle byly v práci stanoveny výzkumné úkoly: 

1. Prozkoumat základní principy plánování a vypracovat podnikatelský záměr 

podniku;  

2. Provést analýzu vlivu faktorů na budoucí podnik; 

3. Provést analýzu konkurence na současném trhu ve zvolené lokalitě;  

4. Vytvořit SWOT analýzu za účelem stanovení strategických postupů pro dosažení 

lepší pozice na trhu; 

5.  Vypracovat marketingový mix s následným výběrem vhodné lokality, 

stanovením cen a určením produktů a služeb nabízených podnikem a sestavením 

organizační struktury; 

6. Provést finanční analýzu, kde bude stanovena finanční náročnost projektu a jeho 

návratnost. Vybrat vhodné financování a odhadnout tři varianty očekávaných 

tržeb a nákladů za účelem zjištění vhodnosti projektu a možnosti podniku 

vykazovat zisk nebo ztrátu; 

7. Posledním úkolem je provedení analýzy rizik a návrh opatření k možným rizikům.  
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2 Teoretická východiska práce  

 

V této části budou popsané teoretická východiska práce, které budou zaměřené na to, co 

je podnikatelský záměr, podnikání a jeho formy. Dále budou rozebrané analýzy pro 

tvorbu podnikatelského plánu, základní body finanční analýzy a metod hodnocení 

investic, zdroje financovaní a analýza rizik.  

 

2.1 Podnikatelský záměr 

 

Podnikatelský plán je stručný, přesný, dostupný a srozumitelný popis navrhovaného 

podnikání, nezbytný nástroj při zvažování velkého množství různých situací, který 

umožňuje vybrat nejslibnější požadovaný výsledek a určit prostředky k jeho dosažení. 

Podnikatelský plán je dokument, který umožní řídit podnikání, a proto může být 

prezentován jako integrální prvek strategického plánování a jako průvodce pro provádění 

a kontrolu. Je důležité považovat podnikatelský plán za samotný proces plánování a 

nástroj interního řízení firmy. 

Podnikatelský plán je dokument, ve kterém jsou formulovány cíle podniku, je uvedeno 

jejich odůvodnění, jsou stanoveny cesty k dosažení, jsou stanoveny a vypočítány 

potřebné finanční prostředky a ukazatele finanční výkonnosti. Zpravidla se vypracovává 

na několik let (obvykle na dobu tří až pěti let), rozdělených podle roků. Nejčastěji jsou 

údaje za první rok uváděny podle jednotlivých měsíců a za následující roky jsou na 

ročním základu. Při přípravě plánů pro stávající podniky se často používá postupný plán, 

ve kterém se každoročně vypracuje podrobný plán na příští rok a obecný podnikatelský 

plán se dále zpřesňuje a prodlužuje o další rok. [1] 

 

2.1.1 Uživatelé podnikatelského plánu 

• Akcionáři a majitelé, pro něž je důležitý samotný proces vývoje, kdy musí 

promyslet a vyřešit konkrétní problémy související se zajišťováním výroby, 

vývojů, marketingu, organizace, řízení, kontroly a hledání partnerů; 
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• Zaměstnanci podniku, kteří se mohou podílet na přípravě. Seznámení s 

podnikatelským plánem jim umožňuje mít jasnou představu o strategických 

směrech rozvoje jejich podnikání a taktice růstu; 

• Investoři, které je potřeba přesvědčit o vysoké spolehlivosti, perspektivě, 

propracovanosti a návratnosti projektu. 

2.1.2 Struktura plánu 

 

Na základě analýzy standardů lze rozlišit následující typickou strukturu business plánu: 

1. Titulní stránka. 

2.  Shrnutí / Úvod. 

3. Analýza trhu. 

4. Podstata projektu. 

5. Marketingový plán. 

6. Technicko-technologická charakteristika. 

7. Organizační plán. 

8. Finanční plán. 

9. Posouzení rizik. 

10. Přílohy. [2] 

 

Titulní stránka.  

 

Účelem této části je poskytnout představu o projektu. Na základě toho může potenciální 

investor okamžitě určit, zda je pro něj účast na projektu zajímavá. Na titulní straně se 

obvykle uvádí následující data: 

• název společnosti; 

• informace o majitelích nebo zakladatelích; 

• stručný popis podstaty navrhovaného projektu; 

• celkové náklady na projekt; 

• označení důvěrné povahy tohoto dokumentu. 
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Shrnutí / Úvod.  

 

Hlavním úkolem této časti je posílit zájem potenciálního investora o projekt na základě 

krátkého pokrytí jeho nejdůležitějších bodů. Tato část obsahuje: 

• podrobnější popis směru podnikání; 

• obecné posouzení stavu poptávky po produktech, které nabízí podnik na základě 

analýzy situace na trhu a perspektivy na její změnu v budoucnosti; 

• odůvodnění perspektivy projektu; 

• nezbytné investice do projektu; 

• lhůtní doba projektu. 

 

 

Analýza trhu 

 

Cílem této části je prokázat vysokou míru platnosti hlavní myšlenky projektu. V této části 

bývají uvedeny výsledky komplexního marketingového výzkumu následujících 

ukazatelů: 

• dynamika tržeb na trhu v průběhu několika předchozích let a předpokládaná míra 

růstu; 

• cenové trendy; 

• komplexní charakteristiky konkurentů; 

•  přidělování nových a rychle rostoucích podniků v tomto odvětví s popisem 

hlavních směrů jejich činnosti a specifik tržních strategií; 

• charakteristika spotřebitelů; 

• posouzení dopadu vědeckých, technických a sociálních aspektů; 

• slibné tržní příležitosti. 

Tato informace je nezbytná pro potvrzení faktu, že firma může počítat se stávajícím trhem 

v podmínkách hospodářské soutěže. Je to nejtěžší ale zároveň jedna z nejdůležitějších 

částí podnikatelského plánu. Další části jsou závislé na analýze trhu. 
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Podstata projektu – Exekutivní souhrn  

Tato část představuje hlavní myšlenku navrhovaného projektu. V této části si má 

potenciální investor jasně představit konkrétní projekt, stupeň připravenosti podniku 

k zahájení provozu a předpoklady pro jeho realizaci jakož i potřebné finanční prostředky 

pro tento účel. V tomto ohledu se v této části odrážejí následující ustanovení: 

• hlavní cíle; 

• charakteristika cílové skupiny spotřebitelů, která má sloužit, a klíčové faktory 

úspěchu na trhu; 

• podrobný popis (technická specifikace) produktu, jehož parametry musí splňovat 

požadavky vybraného segmentu trhu; 

• vývojová fáze, čistota patentů a ochrana zboží; 

• charakteristika podniku; 

• celkové náklady na projekt, včetně harmonogramu a výše výrobních investic, 

počátečních nákladů na marketing produktů a organizaci řízení. 

Marketingový plán. 

 Zde jsou jasně definovány úkoly pro všechny prvky marketingového mixu s uvedením 

toho, co by mělo být provedeno, kým, kdy a jaké finanční prostředky jsou na to potřebné. 

Odhaluje obchodní a servisní politiku, ceny, reklamní strategie. Jak jsou ceny nastaveny, 

jaké ceny jsou plánovány. Jaká reklama bude použita, v jakých zdrojích bude uvedena, 

jaké náklady na reklamu budou požadovány. 

Hlavní body marketingového plánu jsou: 

• program komplexního průzkumu trhu, který má být realizován během projektu 

• celkový objem a sortiment prodaných produktů, členěný podle období realizace 

projektu, až po dosažení plánované kapacity; 

• oblasti vývoje produktů; 

• požadavky na balení, jeho parametry a vzhled; 

• zdůvodnění cenové politiky; 

• plánování prodeje; 
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• plánování distribuce produktů; 

• plánování reklamní kampaně; 

• plánování služeb; 

• marketingový kontrolní systém. 

Obchodní plán  

V této části je definován výrobní či obchodní program podniku v situaci, kdy podnik 

nevyrábí například stroje, ale poskytuje služby. Je zde uveden podrobný popis 

obchodního procesu s rozborem míst, která jsou z technologického a organizačního 

pohledu složitá a popis cest k jejich překonání. Představuje výrobní kapacitu, potřeby 

surovin a materiálů, složení zařízení, strojů, kontrolu kvality produktů.  Popisuje 

informace o poskytování služeb, popsanou subdodavateli a vazby.  

Organizační plán 

Tato část se zabývá vývojem opatření pro organizační podporu projektu. U stávajících 

podniku je popsáno hodnocení stupně souladu jejich organizační struktury a použitých 

metod řízení se specifikaci jejich cílů a způsobu dosažení. U začínajících podnikatelských 

jednotek je potřeba popsat návrh všech struktur, které by měly být maximálně spojeny 

s hlavními strategickými ustanoveními projektu. Tradiční struktura oddílů obvykle 

obsahuje následující prvky: 

• právní forma; 

• organizační struktura řízení včetně schématu, ustanovení, pokynů a vztahu 

jednotek; 

• vlastnosti zakladatelů; 

• charakteristiky řídícího týmu; 

• práce zaměstnanců; 

• umístění podniku. 
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Finanční plán.  

Cílem této části je celkové ekonomické zhodnocení celého projektu z hlediska návratnosti 

nákladů, úrovně ziskovosti a finanční stability podniku. Pro investory je tato část 

nejzásadnější a nejzajímavější, protože jim umožňuje posoudit míru atraktivity projektu 

ve srovnání s jinými způsoby využití hotovosti. Tato část obsahuje celou řadu 

následujících finančních dokumentů: 

• jednorázové náklady (zařízení, stroje, movitý majetek; náklady na instalaci 

zařízení; terénní úpravy a rekonstrukce výrobních prostor; počáteční zásoby 

surovin a materiálů, různé druhy paušálních částek; poplatek za licenci; registrace 

a prezentace; peníze na nečekané výdaje); 

• provozní náklady (veškeré mzdy a odměny; nájemné; inzerce; dopravní náklady; 

provozní náklady; pojištění všech typů; daně; úroky z půjček a úvěrů, opravy a 

prevence; náklady na školení zaměstnanců; nečekané výdaje); 

• výkaz zisku a ztráty – ukazuje finanční proveditelnost nového podniku;  

• rozvaha – představuje finanční podmínky společnosti k určitému datu. Detailně 

popisuje prvky vlastnictví (aktiva) a výši závazků (pasivní). Odráží čistou 

hodnotu a likviditu firmy; 

• predikční rozvaha na konci prvního roku v její tradiční podobě; [3] 

Návrhy na úroveň financování 

Tato část by měla objasňovat: 

• množství peněz, které budete potřebovat; 

• období, ve kterém je budete potřebovat; 

• návrh, jak budou použity. 

V případě, že podnikatelský plán slouží jako prostředek vlastní organizace, budou v této 

části popsány cíle podniku a metody k dosažení těchto cílů a výsledků. 
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Posouzení rizik 

Účelem této části je identifikace potenciálních problémů a obtíží, s nimiž se může při 

provádění projektu setkat. Investor se musí ujistit, že má podnikatel střízlivý pohled na 

situaci a je připraven na obtíže, které vždy provázejí realizaci jakéhokoliv, i sebelépe 

připraveného projektu. Tato část obvykle obsahuje následující informace: V této části 

jsou obvykle uvedeny následující informace: 

• veškeré možné problémy, které mohou komplikovat realizaci projektu; 

• soubor preventivních opatření, která sníží pravděpodobnost konkrétního 

problému nebo oslabí jeho negativní dopad; 

• scénáře chování v případě nepříznivých událostí; 

• zdůvodnění nízké pravděpodobnosti výskytu potenciálních problémů. [3] 

2.2 Podnikání a jeho formy  

 

V této kapitole budou definovány pojmy podnikání a podnikatel. Následně budou 

rozepsány právní formy podnikání se souhrnnou tabulkou druhů obchodních korporací.  

2.2.1 Podnikání a podnikatel  

 

Pojmem podnikání nebo podnikatelská činnost se rozumí iniciativní nezávislá činnost 

občanů a jejich sdružení, realizovaná na vlastní nebezpečí a na vlastní majetkovou 

odpovědnost, jejímž cílem je generovat zisk. 

Rozvoj podnikání hraje nezastupitelnou roli při dosahování hospodářského úspěchu a 

rychlého tempa růstu průmyslové výroby. Je základem inovativní a produktivní povahy 

ekonomiky. Čím větší podnikatelské subjekty mají možnost projevit svou iniciativu a 

tvůrčí schopnosti, tím menší je rozdíl mezi potenciálními a skutečnými výsledky vývoje. 

Takovým způsobem podnikání je: 

• proces, vytvářející něco nového, co má hodnotu (zboží, služby, informace) a je 

cenné pro spotřebitele; 
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• proces, který je navržen tak, aby vyhovoval dynamicky se měnícím lidským 

potřebám, tzn., že je nepřetržitý, neustále se obnovující; 

• proces, prováděný na základě neustálé kombinace ekonomických zdrojů, 

efektivního a mimořádně racionálního využití pro dosažení nejlepších výsledků. 

Pojem podnikatel dle Nového Občanského Zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník) lze definovat takto:  

• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; 

• osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, 

která jedná jménem podnikatele; 

• fyzická i právnická osoba; 

• osoba zapsaná v obchodním rejstříku. [4] 

2.2.2 Právní formy podnikání  

 

Před zahájením podnikání musí každá osoba rozhodnout o formě vlastnictví. 

V současně době lze podnikat na základě:  

• zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v novelizovaném znění;  

• zvláštních zákonů upravujících podnikání v oblastech, které jsou z působnosti 

živnostenského zákona vyloučeny (viz §3 citovaného zákona);  

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů;  

• zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v novelizovaném znění (účelového 

družení, které není samostatnou právnickou osobou).  

Každá právní forma má kladné i záporné stránky. Není možné přesně říct, která forma je 

pro realizaci podnikání nejlepší. Výběr právní formy mohou usnadnit určitá kritéria. Je 

třeba vzít v úvahu: 

• počet účastníků; 

• požadavky na minimální výši základního kapitálu; 

• metodu a rozsah pokynů pro budoucí závazky; 

• kompetence v řízení; 

• finanční příležitosti; 
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• opatření právní regulace. 

Další kritéria mohou vycházet z rozsahu činnosti, z výpočtu daňových sazeb a dalších 

podmínek. 

 

Podnikání fyzických osob  

 

Formou podnikaní fyzických osob se rozumí OSVČ, což je osoba samostatné výdělečně 

činná. OSVČ provádí svou činnost na základě zákona o „provádění samostatné 

podnikatelské činnosti“. Registrace této formy je relativně jednoduchá. Dodržování 

minimálních administrativních požadavků, poskytování důkazů o dosavadních 

kvalifikacích a zkušenostech – to vše je více než dostačující pro registraci v obchodním 

rejstříku. Náklady na registraci a zřízení OSVČ jsou několikanásobně nižší než založení 

některé formy právnické osoby. Při podnikaní OSVČ je životnost firmy limitována 

délkou života majitele. Činnost je prováděna pod vlastním jménem, na vlastní riziko a 

vydělává na vlastí účet.  

Dle zákona je živnost rozdělena do dvou skupin, na živnost ohlašovací a koncesovanou. 

Každá z nich se řídí zákonem, ale mají jiné podmínky pro podnikání. [5] 

Živnosti ohlašovací se dělí na: 

• Volné – pro tento typ živnosti není nutná odborná způsobilost; 

• Řemeslné – pro tento typ je jednou z podmínek provozování odborné 

způsobilosti, která má být být prokázána dokladem o vzdělání; 

• Vázané – stejně jako u řemeslné má být dle zákona uznána odborná 

kvalifikace uznávacím orgánem.  

Živnost koncesovaná může být prováděná pouze na základě státního povolení – koncese.  

 

Podnikaní právnických osob 

 

Právnické osoby jsou definovány Zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 

Sb.). V současné době zahrnuje několik druhů korporací: společnost s ručením 

omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

družstvo, evropská společnost. [6] 
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Obchodní korporace  

Tabulka 1: Přehled obchodních společností  

Druh obchodní 

korporace 

Založení Základní 

kapitál 

Ručení Orgány 

 

SPOLEČNOST 

S RUČENÍM 

OMEZENÝM – 

S.R.O. 

 

fyzickými nebo 

právnickými 

osobami. Min. 

počet je 1 osoba 

min.1 Kč společnost ručí 

veškerým 

majetkem, 

společník do 

výše 

nesplaceného 

vkladu 

valná hromada – 

nejvyšší orgán, 

statutární orgán – 

jednatel či 

jednatelé 

 

 

 

 

 

AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST – 

A.S. 

 

 

jeden zakladatel 

(pouze právnická 

osoba) nebo více 

zakladatelů 

 

rozvržený na 

určitý počet 

akcií o určité 

jmenovité 

hodnotě (ZK 

při veřejné 

nabídce akcií 

min. 20 000 

000 Kč, ZK bez 

veřejné 

nabídky akcií 

min. 2 000 000 

Kč) 

celým svým 

majetkem, 

akcionáři neručí 

za závazky 

společnosti 

 

představenstvo 

jako statutární 

orgán a dozorčí 

rada jako kontrolní 

orgán 

 

 

VEŘEJNÁ 

OBCHODNÍ 

SPOLEČNOST – 

V.O.S. 

 

min. dvě osoby 

 

není stanoven 

 

osoby ručí svým 

majetkem 

(společně a 

nerozdílně) 

 

 statutárním 

organem veřejné 

obchodní 

společnosti může 

být jeden 

společník, několik 

společníků nebo 

všichni společníci. 

 

KOMANDITNÍ 

SPOLEČNOST – 

K.S. 

 

dva a více 

společníků 

 

vkládá 

komandista v 

min. výši 5 000 

Kč 

komandisté ručí 

do výše vkladu, 

komplementář 

ručí celým svým 

majetkem 

společnost vedou 

komplementáři 

 

 

DRUŽSTVO 

 

min. 5 fyzických 

osob nebo min. 2 

právnické osoby 

zákon 

nestanovuje 

minimální výši 

členského 

vkladu 

družstvo ručí 

celým svým 

majetkem, 

členové neručí za 

závazky družstva 

 

členská schůze 

představenstvo 

kontrolní komise 

 

EVROPSKÁ 

SPOLEČNOST – 

SE 

 

 120 tis. euro 

rozvržených na 

určitý počet 

akcií o určité 

jmenovité 

hodnotě 

celým svým 

majetkem, 

akcionáři neručí 

za závazky 

společnosti 

 

nejvyšším 

orgánem je valná 

hromada 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.3 Analýzy pro tvorbu podnikatelského plánu  

 

Tradičně je vnější prostředí podniku rozděleno na makro a mikroprostředí. 

Makroprostředí zahrnuje vnějšní faktory, které nepřímo působí na úrovni země nebo 

regionu na všechny ekonomické subjekty na svém území. Mikroprostředí má naopak 

přímý dopad na organizaci, včetně fyzických a právnických osob, které přímo 

spolupracují s organizací v procesu její současné činnosti (konkurenti, dodavatelé, 

spotřebitelé atd.) 

 

Marketingové makroprostředí 

Faktory zahrnující toto okolí nelze ovlivnit ani předvídat. Společnost se musí 

přizpůsobovat ke všem změnám. Faktory makro-prostředí lze ovlivnit pomocí PEST 

analýzy.  

 

2.3.1 PEST analýza  

 

PEST analýza je jednoduchá a uživatelsky přívětivá metoda pro analýzu vnějšího 

prostředí podniku. Metoda PEST analýzy se často používá pro posouzení klíčových 

tržních trendů odvětví. Výsledky PEST analýzy je možné využít pro stanovení seznamu 

hrozeb a příležitostí při sestavování SWOT analýzy společnosti. PEST analýza je nástroj 

pro dlouhodobé strategické plánování a je sestavena na 3-5 let dopředu s roční aktualizací 

dat.  

 

P (Political) — faktory politicko-legislativního prostředí společnosti. Při analýze 

politicko — legislativního prostředí v odvětví trhů nebo zemí se doporučuje odpovědět 

na otázky týkající se klíčových změn v oblasti politické stability a regulací. Při hodnocení 

těchto faktorů jsou nejdůležitější tyto informace: 

• změní-li se v blízké budoucnosti legislativní rámec země, trhu, průmyslu, ve 

kterém společnost funguje; 

• zda ovlivní změny legislativního rámce činnost společnosti (především v oblasti 

ziskovosti podniku). Například vstupní zákon, který bude omezovat možnost 

přirážek na zboží; změna zdanění v oboru nebo zavedení nových tarifů; založení 
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zákona, jež omezuje reklamu nebo distribuci zboží; zpřísnění požadavků na 

certifikaci zboží; 

• je třeba věnovat pozornost úrovni zásahu státu do podnikání společnosti. Vliv 

zásahu státu do podnikání pomohou určit odpovědi na následující otázky: Je to 

významné? Změní se něco v blízké budoucnosti?  

• je důležitá také úroveň korupce průmyslu a jeho dopad na činnost společnosti. 

• vztah země s jinými zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. Budou se tyto 

vztahy měnit, zjednodušovat nebo komplikovat? 

 

E (Economical) — faktory ekonomického stavu trhu. Během analýzy této skupiny 

faktorů je třeba určit 6 klíčových parametrů charakterizujících stav ekonomiky země / 

trhu, na kterém společnost funguje.  

• dynamika vývoje ekonomiky-recese, růst, stagnace; 

• změna měnových kurzů, nákladů na kapitál; 

• změna míry nezaměstnanosti; 

• změna míry inflace; 

• změna disponibilního příjmu na obyvatele; 

• trendy v bankovnictví. 

 

S (Socio — cultural) — faktory sociálního a kulturního stavu trhu. Během analýzy této 

skupiny faktorů je třeba popsat 5 klíčových parametrů: 

• změna demografického stavu: pohyb populace (ztráta nebo růst), polo-věková 

struktura trhu, změna rasové příslušnosti; 

• úroveň vzdělanosti obyvatelstva včetně úrovně kvalifikace lidských zdrojů; 

• funkce mentality, důležité kulturní hodnoty; 

• změna sociálních vrstev obyvatelstva; 

• změna vkusu a preferencí publika, zavedené mýty a předsudky. 

 

T (Technological) jsou faktory, které charakterizují technologický pokrok v průmyslu. 

Tato skupina faktorů vyžaduje podrobnou analýzu, protože v době technologického 

procesu může změna technologie zásadně ovlivnit zavedený stav trhu. 

Při analýze technologických faktorů je třeba věnovat pozornost 4 parametrům: 
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• možné změny v klíčových technologiích, používaných na trhu (inovace vybavení, 

materiálů, obchodních modelů a metod podnikání); 

• vliv internetu na vývoj trhu; 

• vliv mobilních technologií na vývoj trhu; 

• inovace v informačních technologiích, které umožňují efektivnější konkurenci na 

trhu.  [7] 

 

2.3.2 Porterova analýza   

 

Strategický model analýzy 5 konkurenčních sil popsal Michael Porter v roce 1979. 

Michael Porter popsal z pěti strukturálních jednotek každého odvětví způsoby tvorby, 

konkurenční výhody a dlouhodobé ziskovosti zboží, jakož i způsoby, kterými může 

společnost v dlouhodobém horizontu udržet svou ziskovost a konkurenceschopnost. 

Teorie konkurence Michaela Portera říká, že na trhu existuje pět hnacích sil, které určují 

možnou míru zisku na trhu. Každá síla v modelu Michaela Portera představuje 

samostatnou úroveň konkurenceschopnosti zboží: 

• tržní síla kupujících; 

• tržní síla dodavatelů; 

• hrozba vstupu nových účastníků; 

• nebezpečí výskytu náhradního zboží; 

• úroveň konkurenčního boje aneb vnitropolitická konkurence. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Porterův model 5 konkurenčních síl 

Zdroj: https://fistro.cz/ 

 

https://fistro.cz/
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Michael Porter se domníval, že tyto prvky jsou na trhu hnací silou tržní konkurence, což 

je uvedeno i v názvu modelu – model pěti sil konkurence Porter. 

Konkurenční analýza odvětví dle Portera pomáhá určit intenzitu a závažnost 

konkurenčních sil v odvětví, najít takovou pozici, v níž bude společnost maximálně 

chráněna proti vlivu konkurenčních sil a bude s nimi schopna bojovat. 

Zlaté pravidlo teorie pěti sil konkurence Michaela Portera je následující: čím slabší vliv 

konkurenčních sil, tím má společnost více příležitostí k získání vysokého zisku. Naopak 

čím vyšší je vliv konkurenčních sil, tím vyšší je pravděpodobnost, že žádná společnost 

není schopna zajistit vyšší ziskovost kapitálových výdajů. Průměrná ziskovost průmyslu 

je dána nejvlivnějšími konkurenčními silami. 

 

První síla: Hrozba vstupu nových hráčů 

 

Proč jsou noví hráči nebezpeční? Noví hráči obvykle přinášejí na trh nové výrobní 

kapacity, technologie a zdroje. Tato skutečnost může být pro daný průmysl šokující, může 

změnit chování spotřebitelů a stanovit nové pracovní standardy pro stávající hráče. 

Síla vlivu nových hráčů závisí na bariérách vstupu do odvětví a na rychlosti reakce 

stávajících hráčů na trhu. Pokud jsou bariéry vstupu a úroveň odporu vůči existujícím 

společnostem vysoké bude dopad nových žadatelů o zisk v tomto odvětví minimální. Při 

práci s novými hráči je proto důležité vytvořit správně bariéry pro výstup. 

 

Druhá síla: tržní síla kupujících 

 

Kupující mohou mít vliv na konkurenceschopnost výrobku, jelikož jsou spotřebitelé 

konečného produktu a na úkor uspokojení svých potřeb ovlivňují jeho existenci na trhu. 

Společnost by se měla při vývoji strategie zaměřit na ty kupce, kteří mají na existenci na 

trhu nejmenší vliv. 

Spotřebitelé mohou zkomplikovat konkurenci kladením vyšších nároků na kvalitu zboží 

a úroveň služeb, vyvíjejí tlak na cenovou úroveň. Vyšší požadavky, kladené na konečný 

výrobek, nutí výrobce zvyšovat kvalitu vznikajícího produktu s důsledkem zvyšování 

nákladů (kvalitnější suroviny, další varianty poskytování služeb atd.), a tím se snižuje 

úroveň jejich zisku. 
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Podmínky růstu vlivu kupujících: 

• kupující je velké množství a nakupují ve velkém měřítku. za takových podmínek 

bude společnost nucena dělat neustále ústupky kupujícím, aby zajistila zaručený 

příjem a zisk; 

• výrobky prodávané na trhu jsou nahraditelné; kupující mezi nimi může volně 

přecházet bez dalších rizik; 

• kupující vykazují vysokou citlivost na cenu, a mají vysokou potřebu snížit úroveň 

svých nákladů v budoucnosti; 

• výrobky zakoupené v průmyslu jsou surovinou pro jiné odvětví. kupující proto 

budou mít tendenci snižovat náklady na nákup a hledat výhodnější nabídky, aby 

snížili náklady na své hotové výrobky; 

• spotřebitelé nejsou spokojeni s kvalitou zboží, které existuje na trhu, mají skrytou 

nebo jasnou potřebu nových podmínek a vlastností. 

 

Třetí síla: tržní síla dodavatelů 

 

Dodavatelé mohou mít vliv na konkurenceschopnost zboží společnosti na trhu, protože 

jsou vlastníky zdrojů pro výrobu zboží. Růst cen surovin a uzavírání obchodů za 

nevýhodných podmínek pro společnost vede k růstu nákladů na hotové výrobky, růstu 

výrobních nákladů. V případě nemožnosti zvýšení maloobchodních cen hotových 

výrobků na srovnatelné úrovni s růstem surovin se v odvětí snižuje ziskovost z prodeje 

zboží nebo služeb. 

Existují 4 situace, ve kterých mají dodavatelé vysoký vliv na zisky společnosti. Podmínky 

růstu vlivu dodavatelů: 

• nízký počet dodavatelů v průmyslu. extrémní případ: na trhu existuje monopol 

nebo oligopol; 

• množství zdrojů, které dodavatelé vyrábějí, je časově a objemově omezeno, není 

na trhu potřebné; 

• při přechodu k jiným alternativním dodavatelům jsou náklady vysoké (může to 

souviset s jedinečností surovin, nebo se stávajícími závazky vůči dodavatelům); 
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• průmysl není pro dodavatele prioritou a implementace zdrojů mu neposkytuje 

výnosy a příjmy.  

 

Čtvrtá síla: Příchod substitutů 

 

Náhradní výrobky či substituty omezují tržní potenciál z hlediska zvyšování cen. 

Náhradní produkty obvykle ovlivňují stanovení horní hranice tržních cen, což vzhledem 

ke zvyšujícím se výrobním nákladům a cenám surovin snižuje ziskovost společnosti. 

Dokud hráči na trhu nemohou zlepšit kvalitu produktů a odlišit své zboží od náhradních 

produktů, bude mít průmysl nízký zisk a omezený růst na trhu. 

Následující druhy zboží představují hrozbu pro růst a zisk společnosti: 

• substituty schopné poskytovat nejlepší poměr ceny a kvality. Takové výrobky při 

neexistenci vysoké úrovně diferenciace budou vždy podněcovat spotřebitele k 

přechodu; 

• substituty vyráběné velkými hráči, kteří mají vysoké zisky na alternativních trzích 

a na stávajícím trhu jsou schopni podnikat méně výnosně. 

 

Pátá síla: domácí konkurence 

 

Soutěž mezi stávajícími konkurenty se jakýmkoli způsobem snižuje zlepšováním jejich 

postavení na trhu a získáváním větší části spotřebitelů. Intenzivní konkurence vede k 

cenové konkurenci, zvýšeným nákladům na propagaci zboží, někdy ke zvýšení kvality 

produktů, zvýšením investic do nového vývoje. To vše snižuje ziskovost průmyslu. 

Úroveň intenzity konkurence je vysoká nebo roste, pokud má odvětví následující 

podmínky:  

• velký počet hráčů a jejich vyrovnanost ve výši prodeje.  

• nízký růst (nebo pokles) trhu, který vede k neustálému přerozdělování trhu, 

zabavení podílu na trhu od sebe navzájem. 

• nízká diferenciace a standardizace produktu v tomto odvětví vytváří pro 

spotřebitele nekonečný počet alternativ, vede k neustálému přechodu spotřebitele 

z jednoho hráče na druhého, poskytuje vysokou nestabilitu budoucího příjmu a 

zisku. 
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• výrobky patří do kategorie rychle se kazících produktů, což podporuje snižování 

cen a neposkytuje příležitost zmrazit zásoby. 

• vysoké bariéry pro opuštění odvětví vytvářejí hráče s nízkou ziskovostí a 

nadměrnou výrobní kapacitou na trhu. [8] 

 

2.3.3 SWOT analýza  

 

Metoda SWOT analýzy je univerzální technika strategického řízení. Je to analýza silných 

a slabých stránek organizace, a zároveň příležitostí a hrozeb ze strany vnějšího prostředí. 

Společnosti často provádějí SWOT analýzu nejen svých produktů, ale také produktů 

konkurence, protože tento nástroj velmi jasně organizuje veškeré informace o vnitřním a 

vnějším prostředí jakékoli organizace.  

Výhodou SWOT analýzy je to, že uživateli umožňuje ve správném kontextu jednoduše 

prostudovat postavení společnosti, produktu nebo služby v oboru. Proto je 

nejvyužívanějším nástrojem v oblasti řízení rizik a rozhodování v oblasti řízení. 

Výsledkem SWOT analýzy podniku je postupný akční plán s uvedením termínů, priorit 

implementace a nezbytných zdrojů pro implementaci.  

Doporučuje se SWOT analýzu provádět nejméně jednou ročně v rámci strategického 

plánování a rozpočtování. SWOT analýza je často prvním krokem v obchodní analýze při 

sestavování marketingového plánu. 

 

Prvky SWOT analýzy 

 

Dekódování zkratek pro SWOT analýzu: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

(Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti, Hrozby). 

 

• Strengths – silné stránky 

 

Silné stránky produktu nebo služby. Takové vnitřní charakteristiky společnosti, které 

poskytují konkurenční výhodu na trhu nebo výhodnější postavení ve srovnání s 

konkurenty, jinými slovy ty oblasti, ve kterých je zboží lépe a stabilněji zajištěno než u 

konkurence. 
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Význam silných stránek pro strategické plánování: díky silným stránkám může 

společnost zvýšit úroveň tržeb, zisků a podílu na trhu, silné stránky zajišťují výhodné 

postavení produktu nebo služby ve srovnání s konkurencí. Silné stránky mají být neustále 

posilovány, zlepšovány a používány při komunikaci se spotřebitelem trhu. 

 

• Weaknesses – slabé stránky  

 

Slabé stránky nebo nedostatky produktu nebo služby. Jsou to takové vnitřní 

charakteristiky společnosti, které komplikují růst podniku, brání produktu ve vedoucím 

postavení na trhu, nejsou na trhu konkurenceschopné. 

Význam slabých stránek pro strategické plánování společnosti: slabé stránky společnosti 

brání růstu tržeb a zisků, a tím táhnou společnost zpět. V důsledku slabých stránek může 

společnost z dlouhodobého hlediska ztratit podíl na trhu a ztratit konkurenceschopnost. 

Je nutné sledovat oblasti, ve kterých společnost není dostatečně silná, zlepšovat je, vyvíjet 

speciální programy, aby se minimalizovalo riziko slabostí ovlivňujících výkon 

společnosti. 

 

• Opportunities – Příležitosti 

 

Příležitosti společnosti jsou příznivé faktory vnějšího prostředí, které mohou v budoucnu 

ovlivnit růst podnikání. Význam tržních příležitostí pro společnost ve strategickém 

plánování znamená, že tržní příležitosti představují zdroje růstu podniku. Příležitosti je 

třeba analyzovat, vyhodnotit a vyvinout akční plán pro jejich využití se zapojením silných 

stránek společnosti. 

 

• Threats – Hrozby 

 

Hrozby společnosti jsou negativní faktory životního prostředí, které mohou v budoucnu 

oslabit konkurenceschopnost společnosti na trhu a vést k nižším prodejům a ztrátě podílu 

na trhu. Význam tržních hrozeb pro společnost ve strategickém plánování: hrozby 

naznačují potenciální rizika společnosti v budoucnosti. Každá hrozba by měla být 

posouzena z hlediska pravděpodobnosti výskytu v krátkodobém horizontu a z hlediska 
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možných ztrát pro společnost. Proti každé hrozbě je třeba navrhnout řešení, která je 

minimalizují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: SWOT analýza 

Zdroj: http://www.exportguru.cz/ [9] 

 

2.3.4 Marketingový mix  

 

Jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších marketingových konceptů je 4P nebo 

koncept marketingového mixu. Tato myšlenka se objevila v roce 1964, když Neil Borden 

publikoval svůj článek „Koncept marketingového mixu“, ve kterém se pokusil spojit 

všechny prvky, které je třeba vzít v úvahu při sestavování marketingového plánu 

společnosti. Zpočátku takový plán obsahoval mnohem více bodů, ale Nealovi se podařilo 

snížit jejich počet na 4 a usnadnit jejich zapamatování. Tímto způsobem se vyvinul 

komplex 4P. [11,12] 

 

Základní model: marketingový mix 4P 

 

Zcela první model byl postaven na velkém počtu prvků: branding, distribuce, ceny, 

individuální prodej, reklama, propagační akce, balení, služby, vývoj produktů. Později 

Jerome McCarthy seskupil všechny prvky a vytvořil univerzální model 4P, výhodnější 

pro analýzu a vývoj marketingové strategie. Základní model 4P zahrnuje prvky: produkt, 

cena, místo, propagace. [10] 

http://www.exportguru.cz/


  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Marketingový mix 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

• Product – Produkt 

 

Prvek produkt zahrnuje produkt nebo službu, kterou společnost nabízí svým zákazníkům 

(potenciálním i stávajícím). Je to základ konceptu 4P, od této fáze by měl začít vývoj 

marketingové strategie. 

Ve fázi popsání produktu je nutno zjistit, jaké funkce bude produkt zajišťovat? Jaká je 

jeho jedinečná výhoda? Jak vysoce kvalitní bude produkt? U různých kategorií 

spotřebitelů bude ukazatel kvality měřen různými způsoby. Jak široký bude rozsah, jaká 

bude služba pro koncového uživatele. 

Značky produktu se vztahují také na tuto část konceptu. Je nutné vyvinout jméno, které 

bude možné registrovat a chránit, vyvinout logo a firemní identitu. Neméně důležité je 

balení produktu. Mělo by vyniknout mezi konkurenty, ale nemělo by být příliš odlišné – 

mohlo by se stát, že si spotřebitel podvědomě zařadí výrobek jiné do kategorie, než do 

které skutečně patří. 

 

• Price – Cena 

 

Cena ovlivňuje nejen zisk, kterého společnost dosáhne, ale také vnímání produktu 

spotřebitelem. Pokud je přiřazená cena mnohem vyšší nebo mnohem nižší, než se 

očekávalo, může to nepříznivě ovlivnit rozhodnutí o nákupu a snížit důvěru spotřebitelů. 

Cenová politika společnosti určuje, do kterého cenového segmentu bude produkt umístěn. 

To přímo ovlivňuje vnímání spotřebitele. Ceny přímo ovlivňují strategii vstupu na trh. 
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Při nastavování ceny je třeba myslet na různé taktiky cen pro různé prodejní kanály, 

například je možnost nastavit speciální slevy na objem nebo nabídnout speciální cenu pro 

určitou sadu zboží, taková „nabídka“ také umožní zabývat se přeskupováním. Stejně 

důležité je vzít v úvahu ceny, které jsou stanoveny v době různých propagačních akcí 

(pokud je společnost plánuje uspořádat), nebo určit podmínky pro uskutečnění 

propagační akce. 

 

• Place – Místo 

 

V této části marketingového mixu je zvažován způsob distribuce produktu. Výrobek musí 

být ve správný čas na správném místě, aby se spotřebitel rozhodl jej zakoupit. 

Je nutné určit geografii produktu, plánovanou expanzi na další trhy a teritoria. Neméně 

důležité jsou kanály, kterými bude zboží distribuováno. Je nutné stanovit pravidla pro 

výpočet jejich velikosti a pokuty pro obchodníky v případě porušení požadavků. Ale také 

určete, kolik produktu musíte mít jako zásoby v případě zásahu vyšší moci. 

 

• Promotion – Propagace 

 

Tato část obsahuje všechny druhy marketingové komunikace. Propagace může být 

zaměřena jak na informování spotřebitelů o produktech, zhotovování nebo úpravu jejich 

image, tak na vytváření potřeby pořízení nebo opětovného nákupu. 

Tato část definuje požadovanou propagační strategii (push nebo pull). Stanovuje rozpočet 

na komunikaci a plánovaný podíl hlasu značky na celkovém toku reklamních sdělení. 

Dále má být stanoven výsledek, který má být dosažen díky propagaci (měl by být 

vyjádřen v konkrétních číslech, například očekávaný podíl na trhu nebo zvýšení věrnosti 

zákazníků o 10 %). Jsou vybrány komunikační kanály, plánována nezbytná opatření, 

která se společnost chystá zorganizovat nebo kterých je nutné se účastnit. Připravuje se 

mediální strategie a plán pořádání propagačních a jiných marketingových akcí.  
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2.4 Finanční analýza 

 

Finanční část podnikatelského plánu zvažuje finanční podporu podniků, firem, organizací 

a nejefektivnější využití dostupných finančních zdrojů na základě posouzení aktuálních 

finančních informací a předpokládaného objemu prodeje zboží a služeb na trzích v 

následujících obdobích. 

Finanční plán se zpravidla vztahuje na 3-5 let a je vypracován ve formě následujících 

výhledových finančních dokumentů: 

 

• Výkaz zisku a ztrát  

jedná se o výkaz výnosů které mají být přijaty ve stanoveném období, a nákladů 

vzniklých při tvorbě těchto výnosů. Rozdíl je zisk nebo ztráta. Jedná se o všechny 

výnosy, které mají být přijaty, a nejen o těch, které byly obdrženy peněžní formou 

v daném období. Stejně tak se berou v úvahu všechny vzniklé náklady, a to nejen 

skutečně zaplacené v tomto období; 

 

• Cash Flow   

je to peněžní tok v rámci společnosti, projektu nebo produktu. Jedná se o volné 

peníze na účtech a po ruce (volná rezerva), tj. nejlikvidnější aktiva. Je vyjádřen 

jako konečný ukazatel se záporným nebo kladným znaménkem, který je tvořen z 

příjmů a plateb. Je zřejmé, že kladný cash flow je lepší než záporný peněžní tok. 

Společnost může s volnými penězi po ruce rychle investovat do podnikání a získat 

ještě více peněz a zisku. Je to také silný argument pro banky a věřitele, kteří 

zvažují možnost poskytnutí půjčky; [13] 

 

•  Rozvaha podniku 

rozvaha je dokument, který je hlavní formou podnikové zprávy o práci provedené 

v minulém roce. Odráží v sobě finanční stav účetní jednotky k určitému datu. 

Údaje v něm obsažené jsou informativní pro účetní, manažery, akcionáře, úvěrové 

instituce a investory. 
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2.5 Metody hodnocení efektivnosti investic  

Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů jsou jedním z hlavních prvků 

investiční analýzy. Je to hlavní nástroj pro správnou volbu nejlepšího investičního 

projektu, pro zlepšení investičních programů a minimalizaci rizik. Metody hodnocení 

investičních projektů nemají být ve všech případech jednotné, protože investiční projekty 

se velmi liší z hlediska nákladů, doby použitelnosti a užitečných výsledků. U malých 

investičních projektů, které nevyžadují velké kapitálové investice, významně neovlivňují 

změnu produkce a mají také relativně krátkou dobu použitelnosti, lze použít 

nejjednodušší metody výpočtu. Provádění rozsáhlých investičních projektů (nová 

výstavba, rekonstrukce, vývoj zásadně nových typů produktů atd.), vyžadující velké 

investiční náklady, vyžaduje zohlednění velkého počtu faktorů a v důsledku toho i 

složitějších výpočtů, jakož i zdokonalení metod pro hodnocení efektivnosti. 

2.5.1 Metoda čisté současné hodnoty  
 

Hodnota čisté současné hodnoty (NPV – Net Present Value) se vypočítá jako rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními toky z výnosů a nákladů vzniklých v průběhu investice za 

předpokládané období. Podstatou kritéria je porovnání současné hodnoty budoucích 

peněžních příjmů z realizace projektu s investičními náklady nezbytnými pro jeho 

realizaci. [13] 

Podmínky pro investiční rozhodnutí na základě tohoto kritéria jsou následující: 

• pokud je NPV <0, budou investoři v případě přijetí projektu ve ztrátě;  

• pokud NPV =0, pak se v případě přijetí projektu jmění investorů nezmění, ale 

objem výroby se zvýší;  

• pokud je NPV> 0, pak investoři dosáhnou zisku.  

Vzorec pro výpočet Čisté Současné Hodnoty: 
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kde:       

NPV je čistá současná hodnota, 

CFt    jsou peněžní toky v jednotlivých letech, 

n      je doba životnosti projektu, 

r      je diskontní úroková míra. 

2.5.2 Vnitřní výnosové procento  
 

Vnitřní výnosové procento nebo Internal Rate of Return – IRR je úroková sazba, při 

které je současná hodnota všech peněžních toků investičního projektu (tj. NPV) nulová. 

To znamená, že při takové úrokové míře bude investor schopen vrátit své počáteční 

investice.  

Význam výpočtu tohoto koeficientu při analýze efektivnosti plánovaných investic je 

následující: IRR ukazuje maximální přípustnou relativní úroveň nákladů, které mohou 

být spojeny s tímto projektem.  

 

Vzorec pro výpočet Vnitřního Výnosového Procenta: 

 

 

 

kde: 

IRR je vnitřní výnosové procento, 

t  je doba životnosti, 

CFt je roční úspora nákladů (nebo roční příjem) v roce t, 

IN   je investiční výdaj. [14] 

 

2.5.3 Doba návratnosti investic 

Doba návratnosti se chápe jako doba od okamžiku zahájení projektu do okamžiku, kdy 

je zařízení provozováno a provozní příjem se rovná počáteční investici (kapitálové 

náklady a provozní náklady).  
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Tento ukazatel odpovídá na otázku: kdy dojde k plné návratnosti investovaného kapitálu? 

Ekonomický význam indikátoru je určit období, za které může investor vrátit investovaný 

kapitál.  

2.6 Zdroje financování podniku  

 

Finanční prostředky podniku jsou součtem všech vnitřních i vnějších prostředků, které 

společnost plně využívá, používá je jako prostředek k plnění dluhových závazků a jsou 

zaměřeny na běžné výdaje a rozšíření podniku. Když má firma finanční prostředky v 

požadovaném množství a efektivně je využívá, je to klíč k úspěšnému podnikání, jeho 

stabilitě, likviditě a platební schopnosti.  

Zdrojem financování je stabilní a funkční způsob příjmu peněz a seznam ekonomických 

subjektů, které takové prostředky mohou poskytnout. Je důležité zvolit nejziskovější 

zdroj financování, který by byl vhodný pro konkrétní projekt a přinášel největší 

dividendy. 

Financování je rozděleno do následujících typů: 

• interní zdroje finančních prostředků; 

• externí zdroje; 

• smíšený typ. 

2.6.1 Interní zdroje financování  
 

Za první a klíčové zdroje financování činnosti podniku lze považovat jeho vlastní zdroje. 

Interní financování zahrnuje: 

• počáteční kapitál; 

• finance akumulované během provozu podniku, tvořené vnitřním rezervním 

fondem; 

• ostatní investice soukromých právnických osob. 
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2.6.2 Externí zdroje financování  
 

Pro plné fungování podniku nestačí vlastní kapitál. Existuje několik důvodů, například 

doby splácení dluhu se zpravidla liší od obdržení prostředků z prodeje. Kromě toho nesmí 

být finanční prostředky zaslány včas a mohou nastat i různé události vyšší moci. Patří 

sem také inflace (pokud odpisované prostředky nemohou pokrýt náklady na nezbytné 

zdroje pro pokračování výrobního procesu), růst samotného podniku, vytvoření poboček 

nebo dceřiných společností. V takových situacích se společnost obrací na externí zdroje 

finančních prostředků. 

Zapůjčené prostředky jsou považovány za závazky a dělí se na krátkodobé a dlouhodobé, 

což je spojeno se splatností. Ty se zase dělí na úvěry (dle doby splácení jednoho roku 

nebo více) a ostatní závazky. Krátkodobé závazky zahrnují půjčky na dobu kratší než 12 

měsíců, dluhy z půjček od dodavatelů atd. 

Jedním z nejdůležitějších vnějších zdrojů financování je půjčka vydaná bankovní 

institucí. Dříve vysoké úrokové sazby neumožňovaly mnoha organizacím využívat 

půjčky jako zdroj finančních prostředků, protože to bylo nad jejich finanční možnosti. V 

současné době je však tato metoda pro firmy dostupná.  

Po přijetí úvěrů se mezi příjemcem a bankou vytvoří smluvní vztah. Smlouva nebo 

bankovní smlouva proces legitimizuje, konsoliduje všechny nuance a má zpravidla 

standardní formu. 

Na rozdíl od úvěru jako externího zdroje financování byl nedávno prosazován leasing. 

Leasing je formou pronájmu téměř jakéhokoli zařízení nebo stroje, u kterého lze zajistit 

převod vlastnictví. Někdy se při uzavírání leasingové smlouvy lze dohodnout na 

výhodnějších podmínkách. Vždy je možné s „leasingovou společností“ vyjednat 

podmínky, které jsou pro společnost vhodné pro splácení leasingu, leasing vyžaduje méně 

dokumentů pro registraci, a proto zabere méně času než úvěr. 

 

2.7 Bod zvratu 

 

Bod zvratu je objem výroby a prodeje produktů, při kterém budou náklady vyrovnány 

příjmům, a společnost začne vytvářet zisk z výroby a následného prodeje každé 

následující výrobní jednotky. Jinými slovy, bodem zvratu se rozumí okamžik, kdy 
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společnost plně kryje ztráty a činnosti společnosti začnou přinášet skutečný zisk. Bodem 

zvratu je objem prodeje, při kterém je zisk společnosti nulový.  

Bod zvratu se měří fyzicky nebo peněžně. Tento ukazatel bodu zvratu umožňuje určit, 

kolik produktů je třeba prodat, kolik práce je třeba vykonat, aby byl zisk společnosti byl 

nulový. V bodě zvratu tedy výnosy pokrývají výdaje. Pokud dojde k překročení bodu 

zvratu, vytvoří společnost zisk, pokud není bodu zvratu dosaženo, následně dojde ke 

ztrátě. 

 

Výpočet bodu zvratu umožňuje: 

 

• určit optimální náklady na prodej výrobků, práce nebo služeb; 

• vypočítat, v jakém časovém rámci se nový projekt vyplatí. To znamená, že se 

stanoví okamžik, kdy přijatý příjem bude vyšší než náklady podniku; 

• sledovat změny bodu zvratu s cílem zjistit stávající problémy ve výrobě a prodeji 

výrobků, práce a služeb; 

• analyzovat finanční situaci podniku; 

• zjistit, jak ovlivní změna ceny prodaných produktů, provedené práce, 

poskytnutých služeb nebo výdajů vzniklých za výsledný příjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Bod Zvratu 

Zdroj: www.economicshelp .org [15] 
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Vzorec pro výpočet Bodu zvratu: 

Q = FN / (p-vn) 

kde: 

FN jsou fixní náklady 

p   je cena za ks 

vn jsou variabilní náklady na ks 

 

2.8 Analýza rizik  

 

Každá obchodní činnost je spojena s určitými riziky, který je spojený s charakteristikami 

odvětví, konkurenty a také s obecnou politickou a ekonomickou situací v zemi. 

Podnikatelský plán by měl zvážit potíže v příštích 2-5 letech. Je důležité, aby manažer 

identifikoval potenciální rizika a připravil účinnou strategii pro jejich řešení. 

Tato část by měla řešit kritická rizika a možné problémy, které mohou bránit 

implementaci podnikových strategií. V důsledku toho se může objevit hlavní riziko 

podnikání jako: 

• reakce konkurenta; 

• slabé stránky pracovníků marketingu, výroby nebo řízení; 

• moderní pokroky v technologii, která může vést k životaschopnosti produktu. 

 

I když se riziko těchto faktorů neočekává, měly by být stále projednány a mělo by být 

prokázáno, proč nezpůsobují riziko. 

Pro každou ze zvažovaných rizikových složek by měl být předložen plán minimalizace. 

Stejně tak by měla být zvážena strategie pro překonání každého obtížného místa 

(problému) mezi identifikovanými. Tyto nepředvídané plány a strategie ukazují 

potenciálnímu investorovi, že manažer cítí nejdůležitější rizikové složky a je připraven je 

překonat, pokud se objeví. 

Schopnost porozumět rizikům a vypracovat vhodný akční plán je zásadní pro posouzení 

kvality řízení. Tato část je důležitým ukazatelem schopnosti vedení efektivně reagovat na 

situace, které představují nebezpečí pro dosažení cílů podniku. 
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Klasifikace rizik:  

 

1. Druhy rizik podle nebezpečí: 

• Technologická rizika jsou rizika spojená s lidskou činností (například znečištění 

životního prostředí). 

• Přírodní rizika jsou rizika nezávislá na lidských činnostech (například 

zemětřesení). 

• Smíšená rizika jsou rizika, která jsou přírodními událostmi, ale jsou spojena s 

lidskou činností (například sesuv půdy související se stavebními pracemi). 

2. Druhy rizik podle oblastí projevu: 

• Politická rizika jsou rizika přímých ztrát a úbytku nebo ztráty zisku v důsledku 

nepříznivých změn politické situace ve státě nebo jednání místních orgánů. 

• Sociální rizika jsou rizika spojená se sociální krizí. 

• Ekologická rizika jsou rizika spojená s pravděpodobností občanskoprávní 

odpovědnosti za udělanou škodu životnímu prostředí, jakož i život a zdraví třetích 

osob. 

• Obchodní rizika jsou rizika ekonomických ztrát vznikajících při jakékoli 

obchodní, průmyslové a hospodářské činnosti. Složení komerčních rizik zahrnuje 

finanční rizika (spojená s prováděním finančních transakcí) a výrobní rizika 

(spojená s výrobou produktů (práce, služby), provádění všech typů výrobních 

činností). 

• Profesionální rizika jsou rizika spojená s výkonem profesních povinností 

(například rizika spojená s odbornou činností lékařů, notářů atd.). 

3. Druhy rizik dle schopnosti predikce: 

• Předvídaná rizika jsou rizika spojená s cyklickým vývojem ekonomiky, měnícími 

se fázemi finančního trhu, předvídatelným vývojem konkurence atd. 

Předvídatelnost rizik je relativní, protože prognóza se 100 % výsledkem vylučuje 

daný jev z kategorie rizik. Například inflační riziko, úrokové riziko a některé další 

typy. 

• Nepředvídatelná rizika jsou rizika charakterizovaná úplnou nepředvídatelností 

výskytu. Například rizika vyšší moci, daňové riziko atd.  
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3 Analýza současného stavu  

 

V této části práce bude provedena analýza vnějších faktorů pro navrhovaný podnik, která 

bude zahrnovat PEST analýzu (pomůže k posouzení klíčových tržních trendů v tomto 

odvětví), výsledky analýzy PEST (k určení hrozeb a příležitostí při sestavování dalších 

firemních analýz) a Porterův model pěti konkurenčních sil, (nástroj pro analýzu 

konkurenčních podmínek převládajících na trhu umožňující posoudit míru vlivu, který 

každá z pěti sil vyvíjí na společnost). Na začátku se zaměřím ještě na historii vývoje 

kaváren ve světě a na moderní trendy kaváren. 

 

3.1 Historie kaváren a současné trendy  

 

V této kapitole bude stručně popsána světová historie vývoje kávy a kaváren, dále se 

zaměřím na moderní trendy kaváren, abych se vcítila do problematiky a mohla zhotovit 

návrh pro budoucí marketingové akce.  

 

3.1.1 Historie kaváren a kávy  

 

Počínaje XV-XVI. stoletím začaly vznikat podniky, v nichž bylo možné popíjet kávu, 

užívat si její vůni a chuť. Velice brzy tyto kavárny začaly přitahovat lidi s možností 

setkání, takže se staly jakýmsi střediskem veřejného života, kde mohli lidé získat 

nejnovější zprávy a diskutovat o aktuálních událostech. Kavárny hrály výjimečnou roli 

při přípravě revoluce ve Francii, protože shromáždily celou populaci milující svobodu. 

Kavárny byly středem veřejného života, právě zde se konala setkání různých kulturních 

a politických hnutí. Návštěvníci kaváren, kteří byli v kontaktu s lidmi blízkými duchem, 

sdíleli svůj smutek a radost, našli porozumění a podporu. 

Důležitá byla role kaváren ve vývoji umění, kultury, literatury ve Francii, Itálii a dalších 

zemích. 

Historie kávy zahrnuje několik období. Historie kávy začíná ze starověku a je zakořeněna 

v prvních civilizacích Středního východu, i když původ kávy je stále nejasný. První kávu 

přinesli do Evropy v roce 1615 benátští obchodníci. Stalo se to během objevení dvou 

dalších horkých nápojů v Evropě – horké čokolády přivezené z Ameriky Španěli v roce 
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1528 a čaje, který se poprvé objevil v Evropě v roce 1610. Nejslavnější benátská kavárna 

Cafe Florian v Piazza San Marco byla otevřena v roce 1720. V současné době je kavárna 

stále otevřena. Zajímavé je, že největší pojišťovna na světě Lloyd v Londýně začínala 

jako kavárna. [16] 

 

3.1.2 Současné moderní trendy 

 

Během posledních několika let se psychologie zákazníků kavárny výrazně změnila. 

Majitelé populárních kaváren zaznamenávají nárůst počtu jednotlivých návštěv. Lidé 

kavárnu hojně využívají k setkání s přáteli, k výkonu práce, nebo třeba jen k trávení času 

o samotě. 

Kavárny jsou populární jak mezi mladými lidmi (ve věku 20–30 let), tak mezi nejvíce 

platebně schopnou částí populace – lidmi staršími 35 let. Dříve to byli hlavně návštěvníci 

segmentu restaurací, ale dnes existuje tendence přecházet z drahé spotřeby na dostupnější. 

Zákazníci přitahují „speciální nabídky“, tj. „nápoje dne“, obědy a snídaně se slevou nebo 

za pevnou cenu. 

Podíl objednávání těchto „balíčků nabídek“ se zvýšil o 25 %. V době neuvěřitelné 

popularity rychlého občerstvení přitahují kavárny na obchod« s sebou »a čerstvé pečivo. 

V současnosti není problém najít vynikající kávu, takže spotřebitel je velmi zhýčkaný. 

Pokud byly dříve dobré nápoje připravovány pouze ve specializovaných institucích 

(kavárnách), dnes existují vynikající kávovary pro domácnost a obrovský výběr zrnkové 

kávy, což umožní lidem připravovat kvalitní kávu i doma. Obyčejný člověk, který není 

velkým znalcem, necítí v této problematice významný rozdíl. Proto majitelé kaváren 

neustále zavádějí nové produkty a přitahují návštěvníky neobvyklým vkusem a rozšiřují 

nabídku o občerstvení a pečivo. Většina zákazníků, kteří chodí do kavárny na občerstvení 

a nápoje jsou vnímáni jako „must have“. Nejlepší restaurace a kavárny se spoléhají na 

nabídku pokrmů, nabízejí složitější jídla a zlepšují svou prezentaci, rozšiřují nabídku 

dezertů a dbají na nejmódnější trendy. Pokud jde o nápoje, jejich sortiment by měl být 

také široký. Nejnovějším trendem jsou například „nečaje“ třeba čaj z angreštu nebo 

rakytníku. Poslední dobu má každá kavárna nebo restaurace tendenci vyvíjet individuální 

přístup ke každému klientovi. Nyní je personalizace vysoce kvalitní služba. To je 

obzvláště důležité pro mladší generaci. 
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V současné době je docela populární tak zvaný multiformát. V klasických kavárnách 

klesá návštěvnost po 16:00 - 17:00. Majitelé módních kaváren kupují licenci na alkohol 

ke zvýšení prodeje a chtějí překvapit hosty koktejly a také nabídnout široký vinný lístek. 

Role baristy se ve světle trendů stává mnohem důležitější. Už není jen osobou, která vaří 

kávy a monitoruje čistotu kávovaru, ale také nositelem „tajných“ znalostí a majitelem 

jedinečného receptu. 

Je to ústřední postava a tvář kavárny. Barista se už neskrývá za pultem, ale jde k 

zákazníkům, komunikuje s nimi a prokazuje své dovednosti. Měl by to být mixolog a 

kouzelník směsí a vůní. Skutečný odborník má cenu zlata. Dnes je tato profese stále 

populárnější. Konají se různé soutěže a workshopy. 

Vlna zdravé výživy pokrývá celou stravovací službu v zemi. Dnes jsou pro úspěšný 

marketing jednoduše zapotřebí „zelené“ položky menu. Trendem jsou alternativní mléčné 

výrobky neobsahující laktózu – sójové, rýžové, ovesné mléko a nápoje na něm založené. 

Nepečené dezerty a ručně vyráběné sladkosti jsou také v módě. 

Lidé si začali více uvědomovat, co konzumují. Bude užitečné připravit vysvětlující karty 

pro hosty, kde bude popsané, odkud káva pochází, kde byla pražená a se kterými farmáři 

spolupracuje. Tyto informace okamžitě vychází ve známost a kavárna bude zařazena do 

seznamu kaváren zdravého životního stylu.  

V zájmu přilákání zákazníků a lepšího seznámení návštěvníků s jídly pořádají restaurace 

a kavárny zajímavé a informativní kurzy vaření. Pro restaurace a kavárny je to skvělý 

způsob PR a dobře vydělaných peněz. 

 

3.2 PEST analýza  

 

Pest analýza poskytuje pro budoucí podnik takzvaný helicopter view – pohled shora na 

vnější prostředí společnosti a její postavení na trhu. 

 

Politické – legislativní faktory  

 

Kavárna se nachází v České republice, v okresu Uherského Hradiště. Česká republika se 

nachází v srdci Evropy a je stabilní právní zemí. Politika, je ovlivněná mezinárodními 

organizacemi, jichž je Česká republika členem. Česká republika je právním státem, a 
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proto je bezpečné zde podnikat jak ze sociálního, tak z ekonomického hlediska. 

Soukromé vlastnictví je chráněno zákonem, takže podnikání se není nutno obávat. Stát 

poskytuje podnikatelům co nejvíce volných pracovních podmínek. Stejně jako v jiných 

zemích EU se vláda snaží podporovat drobné podnikatele a tím vytváří dobré 

podnikatelské zázemí, i začínajícím podnikatelům.  

Z legislativního pohledu je nutno brát v úvahu, že podnikání v České republice se řídí 

živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikaní) a 

Obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Obor podnikání, ve 

kterém bude kavárna navrhována, je pohostinství. Tento obor se řídí základními právními 

předpisy, které zahrnuji řádů zákonů, vyhlášek a nařízení evropského parlamentu:  

1. Zákony:  

• zákon o zaměstnávání dle zákoníku práce č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

• zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákon č 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů  

• zákony tykajicí se sociálního a zdravotního pojištění zaměstnců  

• zákon o dodržování požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) a vyhláška č. 246/2001 o požární prevenci.  

• daňové zákony (daně z příjmu, případně DPH apod.)  

• zákon o ochraně spotřebitelů 634/1992 Sb. 

• zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.  

2. Vyhlášky  

• Vyhláška MZ č.137/2004 Sb., o hygienických potžadavcích na stravovací služby 

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, (novela 602/2006!).  

• Vyhláška MZ č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro 

styk s potravinami a pokrmy, v platném znění.  
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• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.  

• Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v 

platném znění (počty WC).  

• Vyhláška č. 490/2000 Sb., rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví.  

Kromě zákona je nutné řídit se nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES), což 

zahrnuje:  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví 

obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví  

zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu  

Daňová problematika 

1. Daň z příjmu právnických osob 

Právnické osoby jsou povinny se registrovat u finančního úřadu v místě bydliště, 

individuální podnikatelé v místě registrace v České republice do 15 dnů ode dne získání 

povolení k podnikání. Hlavní povinnou daní je daň z příjmu. Podnikatelé musí podat 

přiznání k dani z příjmu do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, což je obvykle 

kalendářní rok, tzn. do 31. března. Zisky pro společnosti, u nichž je Česká republika 

státem umístění, tj. daňoví rezidenti České republiky, podléhají zdanění, a to se týká 

zisků, které společnost získala z činností po celém světě. Daňová legislativa neobsahuje 

ustanovení týkající se zdanění skupin společností, tj. podání daňového přiznání 

obsahujícího informace o konsolidované účetní závěrce není možné; a takovým 

způsobem každá společnost zařazená do skupiny podléhající dani v České republice proto 

musí podat samostatné daňové přiznání. Sazba daně z příjmu právnických osob je 19 %. 

Pokud společnost nepodniká, a v důsledku toho předloží nulový zůstatek, neplatí daň z 

příjmu. [17] 
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2. Daň z příjmu fyzických osob 

Účtuje se ve výši 15 % z těchto příjmů: mzdová práce, příjem z podnikání, z nájemného 

a ostatní příjmy. Zákon stanovuje určité druhy příjmů, které nepodléhají dani z příjmu. 

Jedná se o příjem z pořízení akcií, z darování nemovitostí, z dědictví, z movitého majetku. 

V České republice je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Daňové přiznání se v České 

republice podává, pokud roční příjem jednotlivce přesáhne částku 15 tisíc korun. Každý 

občan země by se měl hlásit k dani, včetně cizinců, kteří v České republice měli pobýt 

alespoň 183 dní v intervalech nebo nepřetržitě. Příjmy jednotlivců, které jsou přijímány 

ze zahraničních zdrojů, podléhají také zdanění. V tomto případě je sazba daně 15 %. Od 

fyzických osob se vyžaduje, aby předložily zprávu daňovým úřadům do 1. dubna roku 

následujícího po vykazovaném roce. [17] 

Ekonomické faktory  

 

Česká republika se v prvním čtvrtletí roku 2018 stala pátou v seznamu nejrychleji 

rostoucích ekonomik Evropské unie po Lotyšsku, Polsku, Slovinsku a Maďarsku. Hrubý 

domácí produkt České republiky se nejvíce skládá ze domácí spotřeby a investic.  Podle 

posledních údajů se růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí 2018 meziročně zpomalil na 4,4 

% z 5,5 % ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. HDP čtvrtletně vzrostl o 0,4 %.  

Podle posledních statistik je v České republice nezaměstnaných pouze 2,6 % populace. 

A to je za posledních dvacet let extrémně nízká hodnota. Počet volných pracovních míst 

však roste. V současné době je to již více něž 300 000 a tato čísla nejsou konečná. 

Zaměstnavatelé neustále nabízejí nové možnosti zaměstnání v naději, že přilákají kvalitní 

a odborné pracovníky, a snaží se udržovat zaměstnance výbornými pracovními 

podmínkami. 

V současné době podle prognóz ekonomických analytiků pokračuje aktivní růst HDP. 

Hlavní hnací silou ekonomiky v zemi zůstávají osobní příjmy občanů, které neustále 

rostou. Prakticky neexistuje nezaměstnanost a Češi nepotřebují úspory. Každý den se s 

jistotou dívají do budoucnosti. Blaho obyvatelstva přímo závisí na jejich příjmu, který 

neustále roste. Majitelé firem a velké společnosti se však této situací obávají. 

Katastroficky chybějící pracovníci a zkušený personál. Výsledkem je výrazné snížení 

produktivity. To se odráží v ziscích českých společností. Mimochodem, právě nedostatek 
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práce vedl podnikatele k naléhavé potřebě zvyšovat platy. V loňském roce dosáhl růst 9 

%. Mnoho analytiků je přesvědčeno, že takové nepřiměřené zvýšení příjmů domácností 

může nakonec vést k hospodářskému poklesu. Důvodem je, že společnosti jednoduše 

nebudou mít možnost svým zaměstnancům platit velké částky. Ale podle předpovědí v 

nadcházejícím roce lze opět očekávat navýšení mezd v průměru o 6 – 7 %. 

 Míra inflace  

Inflace je měřená indexem spotřebitelských cen odráží roční procentuální změnu hodnoty 

průměrného spotřebního koše zboží a služeb, kterou lze v určitých intervalech, například 

ročně, fixovat nebo měnit. 

 

Tabulka 2: Mira inflace – přehled  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Graf 1: Mira inflace v ČR 

Zdroj: www. knoema.ru [18] 

          Zdroj: www. knoema.ru [18]

 

Dle grafu a tabulky jde vidět, že za posledních 10 let, od roku 2007 byl velký nárůst v roce 

2008, kvůli světové finanční krizi, v dalších letech se situace začala výrazně zlepšovat. S 

nízkou inflací ceny rostou velmi pomalu, ale stále rostou. V poslední době je inflace v ČR 

je na velmi nízké úrovni, přibližně 2 %. Na trhu práce vznikají nová pracovní místa a 

míra nezaměstnanosti se snižuje, jak bylo zmíněno výše. Díky takovým příležitostem 

v ekonomice roste kupní síla obyvatelstva, zvyšuje se jejich životní úroveň a lidé jsou 

více ochotní nakupovat.  

 

 

Rok Hodnota Změna, % 

2018 2,1 -12,28% 

2017 2,5 258,53% 

2016 0,7 120,94% 

2015 0,3 -10,07% 

2014 0,3 -76,08% 

2013 1,4 -56,25% 

2012 3,3 71,48% 

2011 1,9 30,18% 

2010 1,5 44,47% 

2009 1 -83,97% 

2008 6,4 122,87% 

2007 2,9  
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Sociální faktory  

 

Česká republika má nadprůměrné ukazatele pro pracovní místa a platy, osobní 

bezpečnost, vzdělání a dovednosti, subjektivní pohodu, rovnováhu mezi pracovním a 

osobním životem a sociální souvislosti. 

Nejzajímavější jsou ze sociálních faktorů demografické charakteristiky a míra 

nezaměstnanosti.   

Kavárna se bude nacházet v okresu Uherského Hradiště. Uherské Hradiště je významným 

historickým městem jihovýchodní Moravy. Ve městě Uherské Hradiště žije přes 90 tis. 

obyvatel.  

Počet obyvatel obce Uherského Hradiště k 1.1.2020:  

• Muži (do 15.let) 1 779 

• Muži (nad 15.let) 10 084  

• Ženy (do 15. let) 1 644 

• Ženy (nad 15. let) 11 574  

Celkem je 25 081 osob.  

Pokud jde o zaměstnanost, 74 % českých občanů ve věku 15 až 64 let má placenou práci, 

což je vyšší než průměrná úroveň zaměstnanosti v ostatních zemích. [19] 

 

Míra nezaměstnanosti                                           Tabulka 3: Mira nezaměstnanosti v ČR – přehled  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Mira nezaměstnanosti v ČR 

Zdroj: www. knoema.ru [20] 

    Zdroj: www.knoema.ru [20]

 

Rok Hodnota Změna, % 

2018 2,2 -22,39% 

2017 2,9 -26,76% 

2016 3,9 -21,41% 

2015 5 -17,84% 

2014 6,1 -12,06% 

2013 6,9 -0,37% 

2012 7 3,98% 

2011 6,7 -7,91% 

2010 7,3 8,67% 

2009 6,7 53,14% 

2008 4,4 -17,51% 

2007 5,3  

http://www.knoema.ru/
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Nezaměstnanost je v České republice dlouhodobě rekordně nízká. To vede k tlaku na 

zaměstnavatele a vyšší platy. Pro firmy je stále obtížnější najít nové zaměstnance pro 

obsazení volných pozic. Míra nezaměstnanosti v České republice je nyní nejnižší ze všech 

28 členských států EU. 

Dle uvedených grafů a tabulky jde vidět, že posledních 10 let (od roku 2007) se neustále 

snižovala míra nezaměstnanosti v České republice.   

 

Technologické faktory 

 

Moderní informační technologie jsou i nadále hlavní hnací silou hospodářského růstu a 

podmínkou modernizace různých sektorů hospodářství. Strategické cíle informačních 

technologií jsou: zajistit rozvoj podnikání, jeho zpracovatelnost a kvalitu, 

konkurenceschopnost a snížení nákladů na obchodní procesy. V současné době se v 

restauračních podnicích rozšiřuje automatizace práce. Informační technologie 

zefektivňují a usnadňují proces organizace a řízení podniku. Moderní informační systémy 

určené speciálně pro restaurační podniky mohou výrazně zjednodušit, optimalizovat a 

urychlit řadu rutinních každodenních operací specifických pro toto podnikání. Vliv 

informační a komunikační technologie je vyznaný pro každý podnik a pomáhá zvýšit 

konkurenceschopnost a poptávku společnosti na trhu. 

V navržené kavárně bude používán z pohledu informační a komunikační technologie 

web, internetové aplikace, e-mail, a IT program pro sledování nákladů a vnitřní 

komunikace kavárny. V kavárně bude využíván pokladní systém pro kavárny, který bude 

umožňovat přiřadit účtenky ke správnému stolu na mapě, zkontrolovat stav spotřeby 

surovin, provádět rychlé inventarizace, tvorbu provozního výkaznictví o finančních 

výsledcích, peněžních tocích, sortimentu a obratu. Číšníci nebudou mít žádnou rutinní 

práci s přepisováním objednávky z poznámkového bloku do programu. Použití tabletu při 

objednávce umožňuje návštěvníkům ukázat fotografie hotových jídel, zamezí podvodům 

zaměstnanců kavárny. To vše vede ke zvyšování důvěry zákazníků. 

Stejně tak důležité jsou požadavky na zařízení a vybavení: 

 

• dodržování hygienických norem; 
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• dlouhodobý provoz; 

• vysoce kvalitní výrobní materiály; 

• ověřený výrobce 

• dostupnost záruky. 

 

3.3 Porterův model pěti konkurenčních sil  

 

Porterův model pěti konkurenčních sil určuje do jaké míry zasahuje ohrožení konkurence 

pro budoucí podnik.   

 

 Stávající konkurence  

 

Stávající konkurence ve zvolené lokalitě pro budoucí podnik je poměrně velká. Na trhu 

města je 15 kaváren, které mají přibližně stejnou nabídku. Pro analýzu stávajících 

konkurentů jsem si zvolila sedm nejvýznamnějších kaváren ve městě, které jsem 

navštívila a přečetla si hodnocení návštěvníků na webových stránkách, abych mohla lépe 

posoudit míru konkurence a na základě toho vypracovat souhrnnou tabulku, která je 

uvedena níže. Nejvíce mě zajímaly následující kritéria: umístění stávajících kaváren, cena 

za sortiment, kvalita nabízené kávy, rozsah služeb (snídaňové menu, doplňkové služby, 

otevírací doba, možnost snídaně nebo „brunch“, speciální program, nabídka 

alkoholických nápojů). 

Dle tabulky stávající konkurence níže lze zhodnotit, že všechny podniky mají přibližně 

stejnou cenovou politiku, ceny za nabízené kávové nápoje jsou průměrné. Cena se 

v závislosti na dodavatelích a kvalitě může lehce lišit u alkoholických nápojů. Téměř 

všechny kavárny jsou umístěny v centru města. Kavárna „Jiné café“ má otevřeno každý 

den a otevírací doba je vhodná i pro hosty, kteří upřednostňují možnost večerního 

posezení. „Café-bistro Titique Uherské Hradiště“ se dle otevírací doby nejvíce zaměřuje 

na ranní hosty vyhledávající snídaně a na možnost odpoledního posezení. Sobotní 

otevírací doba je zkrácená a v neděli je zavřeno. „Refuel Coffee“ je kavárna zaměřená na 

zdravou výživu a nabízí návštěvníkům širokou nabídku snídaní a svačin, sortiment nápojů 

je rovněž bohatý. Dle otevírací doby se kavárna v pracovních dnech zaměřuje na 

dopolední zákazníky a v sobotu pouze na „snídaňové“ hosty. „Kafe uprostřed“ má 
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otevřeno pouze od pondělí do pátku, od jiných kaváren ji odlišuje uskutečňování akcí 

jako např. scénické čtení, divadelní premiéry atd. „Topkafe“ má dle recenzí na internetu 

výbornou nabídku snídaní, a jejich hlavním produktem je pečivo. U kavárny „Coffee and 

Bakery Svoboda & Březík“ je rovněž hlavním produktem pečivo, které produkují ve své 

vlastní pekárně. Je zde také možnost posezení v srdci města.  Nejsilnějším konkurentem 

pro navrhovanou multikavárnu může být „Flowerscoffe“ a to na základě téměř všech 

kritérií, které byly hodnoceny. Mají velice dobrou otevírací dobu, především v pátek, kdy 

jeotevřeno až do půlnoci. Na rozdíl od ostatních kaváren ve městě mají širokou nabídku 

rumů s možností degustace, což je v současné době velice lákavé. Dále je kavárna 

zajímavá tím, že kromě nabídky kávy a dezertů se specializuje i na rozvoz květin, čímž 

mají zajištěn vyšší zisk a zároveň se jedná o dobrou formu propagace. Za druhého 

konkurenta považuji „Refuel Coffee“ jejichž výhodou je kromě výborných snídaní i 

velice příjemná atmosféra. „Jiné café“ považuji za třetího nejvýznamnějšího konkurenta 

mezi sedmi vybranými kavárnami, jelikož je to nejstarší a nejvýznamnější kavárna 

v centru města. Kavárnu navštěvuje široká škála zákazníků od školáků až po senioryJe to 

dobré místo pro posezení, kavárna má dvě patra a letní zahrádku. Jedinou nevýhodou je 

nedostatečná kvalita nabízené kávy, která je zde hlavním produktem.  

 

Tabulka č.4 – Stávající konkurenty 

 

 Kavárny       

 

 

 

 

 

Kritéria 

hodnocení      

Jiné café Café-bistro 

Titique 

Uherské 

Hradiště 

 

Refuel 

Coffee 

 

Kafé 

uprostřed 

 

Top 

kafé 

 

Coffee 

and 

Bakery 

Svoboda 

& Březík 

 

Flowersco

ffe 

Umístění Masaryk

ovo nám. 

 

Nádražní 

ul. 27 

 

Mariánské 

nám. 61 

 

Prostřední 

44 

 

Havlíčk

ova 173 

 

Prostřední 

135 

 

Všehrdova 

176 

Cena průměrná průměrná průměrná průměrná průměrn

á 

nízká průměrná 

Kvalita 

kávy 

průměrná dobrá dobrá, mají 

vice druhů 

dobrá dobrá průměrná průměrná 

Rozsah 

služeb 

kavárna 

pro 

posezení; 

domácí 

dezerty 

domácí 

dezerty; 

snídaně; 

svačiny 

 

kavárna je 

zaměřená 

raw 

dezerty; 

zdravou 

výživu 

domácí 

dezerty; 

akce; 

prodej 

lístků 

snídaně; 

pečivo; 

dezerty 

široký 

sortiment 

pečiva 

 

rozvoz 

květin; 

kvalitní 

káva; 

domácí 

dorty; 
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prémiové 

rumy z 

celého 

světa; 

místní vína 

 

Otevírací 

doba 

po-ne: 

9:00 - 

0:00 

 

po-pá: 

06:30- 

19:00, 

so: 7:00-

11:00 

po-čt: 7:30-

16:30 

pá: 7:30-

19:00 

so: 8:00-

12:00 

po-pá: 

8:00-18:00 

po-pá: 

5:30-

18:00 

so: 

6:30-

12:00 

po-pá: 

6:30-

18:00 

so: 7:00-

11:00 

 

po-čt 

09:00 - 

19:00 

pá 

09:00 - 

00:00 

so 

15:00 - 

00:00 

Dostupnot 

snídaně či 

„brunch“ 

ne, pouze 

dezerty 

v nabídce 

nejsou 

uvedeny 

konkrétní 

položky 

snídaní, ale 

mají bagety 

a jogurty 

snídaně, 

brunch 

 snídaně 

7:00-

10:00 

snídaně 

7:00-

10:00 

snídaně 

Provozová

ní special 

eventu či 

akce 

ne ne ne ano ne ne degustace 

rumů 

Alkoholic

ké nápoje 

různé 

druhy 

ne ano ano ano ne ano, i 

degustace 

rumů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Nová konkurence  

 

V současné době je trh velmi dynamický. Otevírá se mnoho nových podniků. Hosté 

kaváren mají větší nároky na nápoje. Úroveň kávové kultury roste velmi rychle. Je těžké 

posoudit, zda se mění tržní kapacita. Můžeme však s jistotou říci, že segment kaváren, 

které pracují s vysoce kvalitní čerstvě praženou kávou a mají vysokou úroveň přípravy 

nápoje, není dosud nasycený. To je ale záležitost velice krátké doby. Vstup nové 

konkurence ohrožuje skoro každý podnik, proto je důležité se zaměřit na kvalitu kávy, 

produktů, profesionalitu obsluhy, realizaci marketingových akcí, aby byla vytvořena stálá 

klientela.  
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 Vliv zákazníků 

Cílovou skupinou kaváren jsou zpravidla lidé ve věku 20 až 42 let s vyšším vzděláním a 

příjmy od 500 USD měsíčně. Navíc se toky zákazníků dělí podle denní doby: od 7 do 10 

hodin ráno – zaměstnanci nejbližších kanceláří a zahraniční turisté přicházejí na snídani, 

pak začínají obchodní jednání a obědy, po 15:00 se objeví mnoho studentů, kteří se 

setkávají až do večera. Většina návštěvníků chodí do kavárny bez ohledu na pohlaví, věk 

nebo status sociální skupiny. Kavárny jsou stejně přístupné a zajímavé pro všechny 

věkové skupiny. Důležité je to, že v kavárně je člověk ochoten nechat více peněz než v 

rychlém občerstvení, ale méně než v restauraci. Nicméně přepokládám, že cílovou 

skupinou kavárny budou docela akční lidé který mají nejenom zájem o kvalitní kávu ale 

chtějí se také zúčastnit v různých akcích a workshopů, což by mělo vzbudit zájem u 

dalších lidí a každý zákazník si v této kavárně může najít svůj předmět zájmu.  

 Vliv dodavatelů  

 

Image kavárny vytváří kvalita nabízené kávy. Při nákupu je potřeba pečlivě zvážit tvar, 

barvu a pražení kávových zrn. Je důležité porozumět vůni surovin a připraveného nápoje, 

určit stupeň nasycení a vycítit, zda je všechno v pořádku. Vůně skutečně dobrých zrn je 

čistá, bez dalších zápachů a jejich barva a velikost jsou v jednom balení jednotné. Nejlepší 

možností je zakoupit tři až čtyři druhy kávy pro různé druhy nápojů.  

Pro kavárnu začneme kupovat kávu přes internetové obchody od různých dodavatelů, 

abychom mohli ověřit kvalitu, chuť a v důsledku toho zvolit spraného dodavatele. Přes 

jeden internetový obchod budeme kupovat italskou kávu – Lavazza.  Kávová zrna od této 

značky je možné nakupovat přes internetový obchod nebo v budoucnu je možné začít 

spolupráci s distributory této značky. Oficiální distributor pro Českou republiku je 

COFFEEBREAK S.R.O. a v jejich nabídce je široká škála kávových směsí určených pro 

maloobchod, profesionální gastronomii, kanceláře i vending. Vedle toho nabízeji také 

originální doplňky, příslušenství, čaje, čokoládu, další speciality a technologie.  Od 

druhého dodavatele budeme kupovat čerstvou kávu ze celého světa. Tato káva bude 

používána především při ochutnávkách kávy a workshopech. Veškeré suroviny pro 

přípravu drobných zákusků, nápojů v lahvích, mycí prostředky, hygienické potřeby, 
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kancelářské potřeby a další potřebné věci pro konání akcí, workshopů a ochutnávek se 

budou pořizovat z obchodu MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.  

 

 Substituční produkty  

 

Za substituční produkt lze v případě takového typu podnikání považovat tak zvané „café 

na kolech“ nebo mobilní kavárnu. Ti, kteří si chtějí vzít kávu s sebou si ji mohou zakoupit 

venku po cestě. Další hrozba substitutů se nejzačastěji objevuje v letě, když se otevírají 

letní zahrádky, což je pro zákazníky velice lákavé, často dá zákazník přednost letnímu 

posezení před kvalitou nabízených produktů. Tímto by mohl být snížen počet návštěvníků 

v letním období. V takové situaci je důležité zjistit, čím je možné přilákat návštěvníky. 

Může to být koktejlová show, speciální akce s letní nabídkou, anebo pořízení mobilní 

kavárny v letním období. Budeme se však snažit najít takové umístění pro kavárnu, aby 

bylo možné udělat aspoň malou venkovní zahrádku. Jedním z doplňujících návrhu 

kavárny je parodické provádění různých druhů akcí, workshopu, ochutnávek čí „master 

classes“, proto jako substitut může být jakákoliv instituce, která může uskutečnit 

podobnou akci a tím se může snížit počet návštěvníků.  

  

3.4 Marketingový výzkum  
 

V době od 1.4. 2020 do 15.4.2020 jsem prostřednictvím internetového dotazníku 

provedla drobný marketingový výzkum. Účelem průzkumu bylo zjistit, jestli lidé 

navštěvují kavárny v okolí, kolik jsou ochotni uhradit peněz, a hlavně jestli mají zájem o 

akce, workshopy, degustace a o nabídku snídaní a „brunch“.  

Na dotazník mi odpovědělo 30 osob pocházejících z Uherského Hradiště. Procentuální 

přehled odpovědí dotazovaných osob je uveden níže.  
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1. Pohlaví respondentů  

 

Obrázek č. 5 – Procentuální přehled pohlaví respondentů  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Dotazníku se zúčastnilo 16 žen a 14 mužů, což ukazuje, že návštěvnost mužů a žen je 

téměř vyrovnaná.  

 

2. Věk respondentů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Procentuální přehled věku respondentů  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Ze dotazovaných osob ve věku pod 18 let jsou 3 osoby, mezi 18 a 25 lety je 10 osob, mezi 

26 a 45 lety je 10 osob a ve věku 45 a více bylo dotazováno 6 osob.  
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3. Navštěvujete kavárny v okolí?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7– Procentuální přehled návštěvnosti kaváren respondenty 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všichni respondenti jsou návštěvníky kaváren.  

 

 

4. Jak často navštěvujete kavárny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 – Procentuální přehled frekvence návštěv respondentů  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Ze 30 respondentů 9 osob navštěvuje kavárny 1–2krát měsíčně, 13 osob navštěvuje 

kavárny 3 – 6krát měsíčně a 8 osob navštěvuje kavárny více než 6krát měsíčně.  
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5. Kolik peněz průměrně utratíte za jednu návštěvu v kavárně? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 – Procentuální přehled průměrných útrat respondentů  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Dle provedeného dotazovaní průměrná útrata za jednu návštěvu na jednu osobu je cca 

150 až 200,- Kč. U 9 respondentů je průměrná útrata mezi 100 a 150, - Kč, u dalších 9 

osob je průměrná útrata více než 250,- Kč, a to zejména u osob, které jsou ve věkové 

skupině nad 26 let. Dalších 12 dotazovaných je ochotno utratit 150 až 200,- Kč za jednu 

návštěvu.   

 

6. Měli bystě zájem o degustace, workshopy a další akce? 

       Obrázek č. 10 – Procentuální přehled zájmu o degustace, workshopy a další akce respondentů  

 Zdroj: vlastní zpracování  

Ze 30 dotazovaných respondentů má zájem o akce 18 osob z nichž je 15 osob ženského 

pohlaví. Dvanáct osob nemělo zájem o akce. 
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7. Pokud ANO, kolik byste utratil(a) za takovou akce?  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11 –   Procentuální přehled průměrných útrat za akce respondentů  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Ze 18 osob majících zájem o degustace, workshopy a další akce by bylo 8 respondentů 

schopno zaplatit 150, - Kč za jeden vstup, dalších 7 osob by bylo schopno zaplatit 200 až 

250, - Kč a poslední 3 osoby stanovily cenu ve výši 250,- Kč a více za jednu akci.  

 

8. Měli byste zájem o širokou celodenní nabídku snídaně či „brunch“?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 – Procentuální přehled zájmu o snídaně či „brunch“  

Zdroj: vlastní zpracování  

Ze 30 respondentů má 23 osob zájem o snídaně či „brunch“ a jen 7 osob nemělo o takovou 

nabídku zájem.  
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3.5 SWOT analýza  
 

Provedení SWOT analýzy zahrnuje studium interních faktorů podnikání (silné a slabé 

stránky), které mohou v budoucnu společnost ovlivnit, a také faktorů vnějšího trhu 

(příležitosti a hrozby) – které firmu neovlivňují přímo, ale mohou být použity v její 

prospěch. 

SWOT analýza je sestavená na základě analýzy konkurentů, která byla vytvořena nejen 

na základě internetových zdrojů, ale i na osobní návštěvě („mystery shopping“) každé 

konkurenční kavárny existující na současném trhu v okolí.  

 
Tabulka č. 5 – SWOT analýza  

 

Silné stránky Slabé stránky 

 široký sortiment 

 vysoká kvalita služeb a produktů 

 průměrná cenová hladina 

 uskutečnění akce, eventu, provádění 

degustačních akcí či ochutnávek 

 odlišnost od konkurentů 

 nedostatečné manažerské zkušenosti 

 dosud nevytvořený image kavárny 

 vysoké náklady na založení a provoz 

kavárny 

 

 

Příležitosti Hrozby 

 přilákaní investorů 

 přilákaní pravidelných dodavatelů 

kvalitních produktů a partnerů 

 přilákání nových zákazníků 

prostřednictvím rozsáhlé 

marketingové společnosti 

 rozšíření sortimentu díky objevení 

velmi výhodných nabídek společností 

třetích stran 

 ekonomická nestabilita  

 silní konkurenti 

 změny v zásadách dodavatelů vůči 

kavárně 

 vysoké provozní náklady  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Silné stránky  

 

• Uskutečňování akcí, workshopů, degustací a dalších programů 

Na rozdíl od ostatních kaváren je nejsilnější stránkou budoucího podniku uskutečňování 

akcí, eventu, degustací a dalších programů pro návštěvníky. Bude se jednat především o 

art and wine, degustace různých druhů kávy, workshopy o vaření a pečení. Nabídka 

takových programů se bude uskutečňovat minimálně dvakrát za měsíc, na základě 

požadavků zákazníků. Kavárna bude schopna uskutečnit i akce které budou požadovat 

zákazníci, jako např. soukromé večírky. V budoucnu bude jedna z příležitostí k přilákání 

partnerů možnost účastnit se a organizovat společné akce různých druhů, kterou pak bude 

možné považovat za silnou stránku kavárny.    

 

• Široký sortiment 

Nabídka produktů a služeb kavárny bude připravena tak, aby byl uspokojen každý cílový 

zákazník. Jde nejen o širokou nabídku v menu kavárny, ale i o možnost příjemného 

trávení času díky nabízeným doplňujícím programům. Kavárna bude díky svému 

širokému sortimentu nabízet možnost ranní snídaně, odpolední kávy, ale i večerního 

posezení s přáteli.  

 

• Průměrná cenová hladina  

V budoucí kavárně budou stanoveny průměrné ceny dle porovnaní s konkurenty 

v lokalitě umístění a to tak, aby každý potenciální zákazník měl možnost ochutnat kvalitní 

a širokou nabídku kavárny.  

  

• Vysoká kvalita poskytovaných služeb a produktů  

Touto silnou stránkou je myšlena nejen vysoká kvalita produktů a kávy, ale i chování a 

kvalifikace zaměstnanců. Každý zaměstnanec či brigádník by měl mít potvrzení o 

absolvování kurzu baristy nebo bude případně vyškolen. Pro uskutečňování degustací 

vína, kávy a koktejlů budou povoláni odborníci z této sféry. Pro uskutečnění art programu 

bude pozvána osoba na základě dohody o provedení práce, která má vystudovanou 

odbornou univerzitu, praxi v oboru a především zkušenosti s výukou. Pro podporování 
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kvality a udržení velkého počtu stálých zákazníků bude potřeba vždy komunikovat s 

návštěvníky a žádat je o zpětnou vazbu.  

 

 Slabé stránky 

 

• Vysoké náklady na založení a provoz podniku  

 Pro každý podnik jsou historickým problémem vysoké náklady na založení a provoz. Je 

to nejčastěji spojeno s touhou   nabídnout zákazníkům produkt v nejvyšší kvalitě a 

vyloučit silné zvýšení cen za nabídku, které by způsobilo ztrátu podílu v konkurenčním 

prostředí. Nicméně je vždy možnost toto držet pod kontrolou. Budeme se snažit 

vybudovat dobré vztahy s dodavateli surovin, abychom měli možnost slevy a vzájemné 

propagační reklamy. Dále budeme průběžně sledovat náklady na provoz a poptávku 

zákazníků, abychom vyloučili zakoupení nepotřebného množství surovin a zboží.  

 

• Nedostatečné manažerské zkušenosti  

Jde zejména a o nedostatek zkušeností jak v restauračním podnikání, tak v podnikání 

obecně. V takové situaci je zapotřebí prostudovat velké množství teoretických podkladů 

a (nebo) využít pomoc kvalifikovaných odborníků. 

 

• Dosud nevytvořený image kavárny  

Při založení dané kavárny se nejedná o nákup franšízy, ale o vytvoření vlastního podniku. 

Nová značka se bude rozvíjet, prorazí a stane se populární. Samozřejmě to bude těžší než 

v situaci již stávajících a rozpoznatelných kaváren nebo restaurací na které jsou lidé 

zvyklí. Proto je potřeba začít dobrou marketingovou propagací, zejména na internetu, 

ještě před zahájením provozu.  

 

Příležitosti  

 

Každá příležitost dává podniku možnost rozvoje a růstu. Je nutné se vždy snažit o 

zlepšení image firmy a o vybodání nejlepší pozice v konkurenčním prostředí. Tato zásady 

poskytují možnost přilákat partnery a dodavatele kvalitních produktů, a hlavně z toho 

vyplývá možnost budoucího rozšíření kavárny na území státu. Velkou příležitostí je díky 
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prováděným akcím a dalším programům možnost ukázat se na trhu jako organizátor 

v provádění eventu, oslav a účastnění se na veřejných akcích. Každou příležitost kavárny 

lze v budoucnu při správném přístupu považovat za silnou stránku v konkurenčním 

prostředí.  

 

Hrozby  

 

• Ekonomická nestabilita  

Hlavní hrozbou je ekonomická nestabilita. Platební schopnost obyvatelstva klesá a v roce 

2020 je předpovídaná možná ekonomická krize. V tomto případě musíme přemýšlet, jak 

snížit náklady a ceny, pohybující se v levnějším segmentu. 

 

• Silní konkurenti 

 Pro možné řešení je třeba prozkoumat konkurenty, pochopit, jaké mají slabiny, a poté 

zajistit, aby jejich slabé stránky byly našimi silnými. 

 

• Změny v zásadách dodavatelů vůči kavárně 

Pro eliminaci této hrozby je potřeba vybudovat dobré vzájemné vztahy s dodavateli a 

dobrý image kavárny, aby dodavatelé nechtěli ztratit podnik jako zákazníka.  
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4 Vlastní návrhy řešení  

 

Na základě prováděných analýz současného stavu v této části bude prováděná struční 

představa, jak by měla být kavárna provozována. Dále bude zjištěno, jestli bude podnik 

v zisku nebo ve ztrátě v predikci na tři první roky provozu. 

 

4.1 Podnikatelský záměr  
 

Na základě provedených analýz pro tento podnikatelský záměr s účelem založení kavárny 

bude zjištěno, jestli má budoucí podnik šanci se v této sféře podnikaní uživit a zda má 

budoucnost. Dále bude stručně rozebrána organizační a logistická otázka provozu 

kavárny.  

Popis podniku  

Název: XXX s.r.o. 

Majitel/Společník: Elizaveta Rakhmanina 

Sídlo: Uherské Hradiště  

Předmět podnikání: hostinská činnost, ohlašovací řemeslná. 

Hlavní činnost podniku: Připravování a prodávání teplých a studených jídel k místní 

spotřebě, studené a teplé nápoje (káva, čaj, koktejly, alkohol atd.). V kavárně budou pro 

vytvoření příjemné atmosféry a pro relaxaci návštěvníků organizovány programy jako 

degustace, art akce, workshopy a další. Takové programy podnik považuje za hlavní 

odlišnost od současné konkurence na trhu.  

 

4.1.1 Právní forma  
 

Jako právní formu pro budoucí kavárnu jsem zvolila společnost s ručením omezeným. 

Podnik vznikne s jedním zakladatelem a základním kapitálem 110 000,- Kč. Podnik 

vznikne v okamžiku, kdy proběhne podepsání listin u notáře a následným zápisem do 

obchodního rejstříku.  

Při založení podniku s.r.o. do zakladatelské listiny jsou další povinné náležitosti:  

• obchodní jméno firmy; 

• sídlo společnosti (souhlas majitele nemovitosti); 

• předmět podnikání; 



  65 

• přesný počet společníků a jejich způsob jednání za společnost včetně údajů; 

• výše základního kapitálu a forma splacení kapitálu; 

• výše jednotlivých vkladů společníků; 

• informace o jednatelích a členech dozorčí rady (jméno a bydliště); 

• kdo je správcem vkladu; 

• náklady spojené se založením společnosti.  

 

4.1.2 Popis činnosti  
 

Jako podnik jsem se rozhodla založit multikavárnu v centru okresu Uherské Hradiště. 

Kavárna by měla sloužit pro návštěvníky nejen jako místo pro posezení, ale i místo pro 

získávání nových zážitků v příjemné atmosféře. Koncepce navrhované kavárny je 

založena nejen na nabídce kvalitní kávy, nápojů a „brunch“, ale i na možnosti účasti na 

různých akcích, workshopech a ochutnávkách. V současné době lidé navštěvují kavárny 

za účelem posezení, přičemž se často věnují mobilním telefonům. Určitou část populace 

však tento způsob trávení volného času přestává bavit, a tak začínají vyhledávat události 

a akce pro oživení každodenního života.  

Pravidlo takových akcí je jednoduché: hosté potřebují ochutnat a vyzkoušet něco nového. 

A co je nejdůležitější, hosté mají radost z příjemně stráveného dne či večera. Takový 

proces nabije pozitivními emocemi, jasnou náladou a potěšením.  

Pokud lidé jako návštěvníci kavárny chtějí strávit zábavně a zajímavě volný čas, sdílet 

večer se svými přáteli a blízkými, setkat se s něčím neobvyklým, pak jistě ocení takové 

workshopy a akce. Tato možnost pomáhá rozvíjet kreativitu a poznávat nové věci. 

 

4.1.3 Marketingový mix 
 

Marketingový mix je jedním z hlavních faktoru pro založení podniku, který předpokládá, 

že všechny marketingové akce a činnosti jsou rozděleny do čtyř podmíněných skupin. 

 

Produkt  

 

Běžným produktem kavárny je vybraná káva. V nabídce bude více druhů, aby mohla 

kavárna uspokojit potřeby a chuti každého zákazníka. Dalším produktem kavárny bude 
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menu snídaní a „brunch“. Jejich nabídka se bude po dobu provozu kavárny průběžně 

měnit dle chuti a objednávek zákazníků. Nedílnou součástí nápojového listu bude 

koktejlový a vinný lístek, a to především pro večerní návštěvníky. Nejzájmovějším 

produktem anebo spíše službou a odlišností bude nabízení speciálních akcí. V kavárna 

plánuje po otevření začít provádět aspoň jednu akci za měsíc. Po zkušební době provede 

analýzu poptávky a zájmu a následně bude uskutečňovat akce dvakrát až třikrát měsíčně 

Druhy navrhovaných akcí:  

• paint and wine – coffee – koktejl; 

• barman akce – na bázi jednoho druhu alkoholu připravení a následné ochutnaní 

koktejlů;  

• ochutnávka kávy a poznávání kávové atmosféry; 

• provádění tematických workshopů o vaření čokolády a dalších, kde by lidé mohli 

získat nové znalosti a sdílet je s ostatními; 

• v budoucnu při poptávce bude možné uskutečnění rodinných programů, akcí pro 

rodiče a děti.  

 

Cena  

 

Průměrně jsou denní návštěvníci kaváren ochotni průměrně utratit 200 korun dle 

provedeného marketingového průzkumu, to se ale vždy odvíjí od důvodu návštěvy. 

Buďto si návštěvník objedná pouze kávu či nápoj nebo se rozhodne pro koupi zákusku či 

dezertu. Večerní návštěvníci jsou ochotni utratit i více především v závislosti na kvalitě 

nabízených nápojů a atmosféře podniku. Na začátku podnikání budou ceny za programy 

a akce loajální, ve průměrné výši 200,- Kč za osobu. Je to z toho důvodu, aby měli 

potenciální zákazníci možnost si akce vyzkoušet. V počáteční fázi bude kavárnu jako 

podnik velice zajímat zpětná vazba od klientů, aby se mohl podnik zlepšovat, následně 

rozvíjet a v důsledku toho i zvyšovat ceny. 
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Tabulka č.6 – Průměrný odhad cen za nabídku 

Množství Nápoje 

Průměrná 

cena, -kč 

7 g káva  40,00 Kč 

1ks čaj  45,00 Kč 

1 ks  voda – lahev 330 ml 25,00 Kč 

1 ks  voda – lahev ml 58,00 Kč 

1 ks  horká čokoláda  45,00 Kč 

1 ks  matcha latte 50,00 Kč 

1 ks  alko koktejly  80,00 Kč 

0,04 l lihoviny – alko nápoje  47,00 Kč 

0,7 l víno  199,00 Kč 

0,2 l  víno – sklenice  45,00 Kč 

Množství Jídlo 

Průměrná 

cena, -kč 

1 ks  dezert  55,00 Kč 

1 ks  čokoládové bonbony  35,00 Kč 

1 ks  snídaně – brunch“  75,00 Kč 

1 ks  jogurt 45,00 Kč 

1 ks  kaše  50,00 Kč 

1 ks  croissant se šunkou/ sýrem 50,00 Kč 

Množství Služby 

Průměrná 

cena, -kč 

1 vstup degustace kávy/čaje s výkladem 1 h  150,00 Kč 

1 vstup degustace vína s výkladem  200,00 Kč 

1 vstup draw and wine  300,00 Kč 

1 vstup draw  200,00 Kč 

1 vstup workrshop cheesecake pečení  150,00 Kč 

1 vstup workshop čokoláda – bonbony  200,00 Kč 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Distribuční cesty  

 

Kavárna bude umístěna v centru Uherského Hradiště v bytové rezidenci, což umožnuje 

dobrou dostupnost pro návštěvníky, a to zejména lidem, bydlícím v této rezidenci a okolí. 

Zákazníci budou obsluhováni číšníky (bez samoobsluhy).  

Přímé marketingové distribuční cesty umožňují podniku oslovit zákazníka co 

nejrychlejším způsobem tak, aby bylo možné navázat kontakty, přijímat objednávky a 

poskytovat služby. Tento přístup navíc bude umožnovat kavárně plně řídit propagaci 

svých produktů na trhu. Tato metoda prodeje je také výhodná pro spotřebitele: je 

pohodlná, flexibilní a umožňuje rychle vyřešit problémy, které se vyskytnou přímo u 
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poskytovatele služeb. Po určité době provozu kavárny, odhadem po 4 měsících od 

zahájení, se bude projednávat možnost doručení objednávek přímo ke „dveřím“ pro 

klienty, kteří bydlí v rezidenci nebo v nejbližším okolí. Tato možnost by byla vhodná pro 

zákazníky, kteří neradi vaří, nebo nemají možnost odcházet z domu. Objednávku bude 

možné vytvářet přes internet či telefonicky. Sjednaná objednávka bude dodána do dvaceti 

minut. Tato služba by měla by být pro zákazníky bytem v této rezidenci zdarma.  

 

Propagace  

 

Druhy propagace, které bude kavárna využívat: 

• sociální sítě; 

• webová stránka;  

• vnější reklama; 

• účast na akcích8; 

• sdílení informací o kavárně přes zákazníky známým; 

• reklama na internetu;  

• targeting marketing.  

 

Koncept marketingu v restauračním byznysu je založen na jasné vizi portrétu typického 

klienta, pochopení jeho potřeb a preferencí. Nejpopulárnější je momentálně reklama na 

internetu – solidní kavárna je téměř povinna mít svůj vlastní web a stránku na sociálních 

sítích. Web restaurace a stránka na sociální síti je pestrou a plnou webovou prohlídkou 

prostor podniku, a fotografií jídel, což by mělo probudit chuť k jídlu. Stránka by měla 

umožňovat interaktivní komunikaci – mělo by existovat fórum nebo virtuální recenzní 

kniha, jejíž naplnění je třeba věnovat velkou pozornost a laskavě reagovat na negativní 

komentáře a pozitivní zpětnou vazbu od zákazníků, a především umět správně využít 

danou zpětnou vazbu. Pomocí vlastního webu kavárny je možné uskutečnit virtuální 

prohlídku interiéru, ukázat nabídku nápojů a zákusků a sdělovat prostřednictvím webu 

akce kavárny. Pro přilákání návštěvníků do vlastní kavárny přes internet bude kavárna 

používat tradiční metody – kontextovou reklamu ve vyhledávačích (google, seznam atd.) 

a to z toho důvodu, že čas od času lidé hledají nové kavárny. Neustále budeme kavárnu 

registrovat a propagovat ve specializovaných katalozích (webových portálech) které 
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poskytují informace o městě, pořádaných akcích, restauracích, kavárnách, nočních 

klubech, divadlech, kinech a dalších kulturních a zábavních akcí a podniků města. 

Potenciální zákazníci obvykle hledají právě na těchto místech.  

Další možnost propagace na internetu je prostřednictvím sociální sítě. V současné době 

má skoro každý vlastní stránku na Facebooku a Instagramu a lidé rádi sledují aktuální 

dění právě prostřednictvím těchto sítí. Sociální sítě bude podnik pro propagaci využívat 

co nejvíce. Hlavní výhodou sociálních sítí je možnost zdarma ukázat potenciálním 

návštěvníkům, jak funguje život kavárny od procesu založení přes běžnou pracovní dobu 

kavárny až do procesu živého vysílání probíhající akce přes Instagram. Počítám s tím, že 

v budoucnu tento způsob propagace mohl přilákat více a více zájemců a přispěl by tak ke 

zlepšení image podniku.  

Vnější reklama – při otevření restaurace by reklamní média dobře zviditelnily nově 

otevřenou kavárnu – například to mohou být reklamní bannery v místě nebo přímo v 

budově kde se bude kavárna nacházet. Vnější reklama by samozřejmě měla být v souladu 

s duchem podniku, měla by přitahovat potenciální zákazníky, měla by být kreativní a 

jedinečná.  

A nakonec nelze zapomenout, že nejlepší, a hlavně bezplatná reklama je« Word of Mouth 

marketing ». V současné době je tento typ velice populární a často se vysílá na internetu. 

V takovém typu byznysu je důležitá zpětná vazba od zákazníků jak pozitivní, tak 

negativní, to je největší pomocník firmy. Proto je potřeba povzbuzovat návštěvníky, aby 

poskytovali zpětnou vazbu o návštěvě kavárny.  

Další možnost živé propagace je účast na akcích a partnerských programech. Tímto jsou 

myšleny restaurační dny, veletrhy, prázdninové akce ve městě. Kavárna bude nejen 

poskytovat možnost posezení pro zákazníky ale hlavně bude na rozdíl od ostatních 

organizovat workshopy, čímž zároveň realizuje živou reklamu.  

Targeting by umožnil kavárně racionální využití marketingového rozpočtu a maximální 

využití reklamních kampaní, a to z toho důvodu, že tento nástroj je jedním z 

marketingových mechanismů, který umožňuje všem uživatelům na internetu vybrat 

cílové publikum podle určitých kritérií (například podle věku, místa bydliště, pohlaví) a 

inzerovat na něj svůj produkt, aby dosáhl co nejlepšího reklamního účinku. 
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4.1.4 Realizace projektu  
 

Pro realizaci projektu je důležité nastavit správný harmonogram činnosti pro založení 

podniku. Termín otevření kavárny je plánován na 1.1.2021. Do této doby je nutno správně 

popsat každou činnost a postup pro otevření kavárny, a vyřešit otázku financování. 

 

4.1.5 Strategie  
 

Konkurence mezi majiteli kaváren a restaurací je stále velmi vysoká: proto bude pro mě, 

jako pro majitelku kavárny, potřeba rychle se přizpůsobit měnícím se podmínkám, 

kompetentně vybudovat marketingovou strategii a optimalizovat obchodní procesy, aby 

se snížily náklady. 

 

Pro dosažení strategie lepší pozice na trhu je potřeba dodržovat firemní identitu. Není 

nutné být vlastníkem mezinárodního řetězce restaurací, aby lidé rozpoznali vaše 

produkty. Je potřeba se postarat, aby logo a firemní barvy kavárny byly nejen v logu a 

reklamě, ale také na kávových šálcích a dalších místech podniku. Je potřeba se také 

zamyslet nad brandingem stránek na internetu nebo nad mobilní aplikací. 

 

Další strategie je vytvoření speciálního akčního plánu a rozpočtu. Při propagaci kavárny 

musíme být bezpochyby přizpůsobiví, s ohledem na rychlost, se kterou se trendy v této 

oblasti mění – ale zároveň musíme předem pochopit, jaké propagační akce a speciální 

nabídky poskytneme v různých ročních obdobích a samozřejmě kolik utratíme za 

propagaci. Návštěvníci, zejména ti pravidelní, milují rozmanitost a individuální přístup – 

proto je potřeba je potěšit tematickými nápoji a občerstvením, omezenými sezónními 

nabídkami a povýšením na oblíbené pozice. Speciální nabídky jsou tak cenné, jelikož je 

zákazník může ochutnat pouze v časově omezeném období.  

 

Poměrně populární je v internetové době „Být k dispozici online“. V ideálním případě by 

se zákazník k získání všech nezbytných informací o podniku měl dostat pouze kliknutím 

na první odkaz ve výsledcích vyhledávače. Bude potřeba se postarat o to, aby kavárna 

byla označena na online mapách, aby lidé mohli napsat recenzi nebo zpětnou vazbu na 



  71 

oblíbených specializovaných portálech a webech. Bude potřeba provést optimalizaci 

webu a hlídat provádění hashtagu naší kavárny na sociálních sítích. 

 

Aby lidé chodili do kavárny opakovaně, je potřeba přilákat loajální cílovou skupinu, a to 

pomocí lidí, kteří budou aktivně využívat propagační akce a speciální nabídky, reagovat 

na slevy, doporučovat kavárnu přátelům a kolegům – obecně loajálnímu publiku.  

Vzhledem k tomu, že život moderního člověka si nelze představit bez chytrého telefonu, 

je obtížné přijít s rychlejším způsobem, jak mu sdělit informace. Proto další varianta 

přilákání cílové skupiny je pomocí sociálních sítí a chytrých telefonů. Bude potřeba 

vytvářet reálné fotografie a poutavé texty, protože lidé přicházejí do kavárny nejen kvůli 

chutnému jídlu a nápojům, ale také kvůli atmosféře – proto je potenciálním hostům 

potřeba ukázat, co můžeme nabídnout pomocí webových stránek a sociálních stránek. 

Například: nechat personál podniku mluvit o pracovním procesu, o nových produktech, 

které se objevují, a doplnit text fotografiemi nebo videi. V ideálním případě by publikum 

– návštěvníci měli začít propagovat kavárnu zveřejňováním fotografií interiéru, zajímavě 

servírovaných nápojů a jídel a dalších věcí, které stojí za to zachytit na sociálních sítích. 

Nedílnou součástí dosažení lepší pozice na trhu je práce s jakoukoliv zpětnou vazbou 

(pozitivní a negativní) a účastnit se akcí a partnerských programů. Je potřeba vždy 

odpovídat na komentáře, protože reakce na recenze či komentáře je způsob, jak ukázat 

publiku, že jsme aktivní, pracujeme na svých chybách, staráme se o zákazníky.  

 

4.1.6 Druhy nabízené kávy  
 

V běžném provozu kavárny bude zákazníkům nabídnuta káva různých druhů od značky 

Lavazza. Zvolila jsem si tuto značku kávy z toho důvodu, že je na světovém trhu poměrně 

populární a z konkurenčního okolí ji nenabízí ani jedna kavárna. Nezpochybnitelným 

důkazem výjimečné popularity kávy Lavazza je skutečnost, že podle statistik pro přípravu 

své ranní kávy používá 80 % Italů kávu právě této značky. Káva Lavazza je po celém 

světě dnes uznávána jako standard výjimečné kvality, chuti a vůně. Další důvod výběru 

této značky je skvělý poměr ceny a kvality kávy.  

Nejpopulárnější druhy kávy značky Lavazza a jejich popis, který bude uveden v nabídce 

kavárny: 
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• Filtro Classic je směsí arabských zrn sbíraných na afrických a jihoamerických 

plantážích. Nezapomenutelný zážitek s vůní květin a jemnou chutí, s jedinečnými 

pikantními tóny. Káva je vytvořena speciálně pro přípravu pouze v kávovarech. 

• Super Crema Lavazza – taktéž vhodný druh kávy pro přípravu espressa, pomocí 

kávovaru vytvoří tato káva krásnou zlatavou pěnu střední hustoty. 

• Top Class Lavazza je káva vyrobena ze směsi arabských zrn pěstovaných v 

Brazílii a Střední Americe. Nápoj zaujme výraznou chutí čokolády. 

• Crema Gusto – káva s velkou převahou zrn robusta, která umožní připravit velmi 

silný nápoj se zářivou intenzivní chutí. Káva Lavazza Crema Gusto se může 

pochlubit okouzlující čokoládovou vůní a jemnou pikantní krémovou chutí. 

• Lavazza Club – káva kterou ocení milovníci nejlepších odrůd latinskoamerické 

kávy arabica. Kávová zrna pražená podle specifické technologie dávají hotovému 

nápoji výjimečnou nezapomenutelnou chuť. Lavazza Club je silná a osvěžující 

káva, nejlepší volba pro energický začátek dne. 

• Crema Aroma je jedinečná káva, kterou lze připravit libovolným způsobem, aniž 

by byla ovlivněna výsledná chuť – vždy s jemnou chutí. Káva Lavazza Crema 

Aroma se nejlépe hodí na přípravu nápojů, na mléčné bázi.  

Dále se bude nabídka kávy postupně rozšiřovat pro znalce, milovníky kávy a zákazníky, 

kteří rádi ochutnají něco nového. Tato nabídka bude zahrnovat kávu z celého světa, tím 

se budeme snažit prezentovat každou zemi a její kávovou historii. Takové druhy kávy 

budou zejména pro účely degustací.  

 

4.1.7 Umístění  
 

Vzhledem k tomu, že v současné době je v Uherském Hradišti poměrně velká konkurence 

kaváren na dvou centrálních náměstích a vzhledem k neexistenci vhodných prostor 

k pronájmu jsem se rozhodla dohledat prostor, který je ve fázi dokončení hrubé stavby. 

Přes webové stránky jsem našla prostor, který je situován v přízemí nově vznikající 

rezidence na ulici Hradební, jenž se nachází v historickém centru města Uherského 

Hradiště.  

Výhodou takového umístění je možnost úpravy, přestavby či rozdělení nabízených 

prostor na přání zájemce při dohodnutí adekvátních podmínek akceptovatelných pro obě 
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strany. Další výhodou je možnost umístění reklamního billboardu či polepů na komfortní 

prosklené výlohy, které rezidence nabízí. A poslední výhodou je, že v této rezidenci 

budou umístěny byty a kanceláře, což poskytuje možnost přilákat více zákazníků, jelikož 

je to nejbližší kavárna v docházkové vzdálenosti.  

 

 

 

Obrázek č. 13 - Mapa umístění kavárny 

Zdroj: mapa.cz 

 

Vedle této rezidence je dostatek parkovacích míst a veřejných ploch města Uherského 

Hradiště, nachází se 8 minut od autobusového nadrží Uherského Hradiště a zhruba 3 

minuty chůze od Masarykova náměstí.  

 

4.1.8 Organizační struktura  
 

Pro provoz podniku jsem navrhla jednoduší variantu organizační struktury, která bude 

dostačující pro začáteční roky fungování kavárny. Dle obrázku níže se na provozu 

kavárny budou podílet majitelka, jeden zaměstnanec a dva brigádníci.  

 

Obrázek č. 14 – Organizační struktura podniku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Majitelka

Brigádník Brigádník

Zaměstnanec
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Naplň práce:  

Majitelka: 

- zajištění provozu podniku – organizace podniku, plánování a koordinace činnosti 

kavárny; 

- studie spotřebitelské poptávky po produktech kavárny; 

- sjednávání a uzavírání smluv o dodávkách potravinářských výrobků, polotovarů 

a surovin, zajištění jejich včasného přijetí, kontrolování doby dodání, rozsahu, 

množství a kvality příjmu a prodeje produktů; 

- stanovuje úřední povinnosti pro zaměstnance jemu podřízené a přijímá opatření k 

zajištění jejich provádění; 

- zajištění zásob potravinářských výrobků vč. suroviny používané k přípravě 

produktů pro stravování atd; 

- marketing podniku; 

- příprava programů, akcí, workshopů; 

- částečná výpomoc jako obsluha v kavárně; 

- vedení účetnictví na začátku provozu kavárny (s dvouletou praxí); 

- inventura; 

- částečný úklid. 

Zaměstnanec: 

- plnění úředních úkolů od majitele;  

- řízení brigádníků jako zástupce majitele;  

- vedení pokladny (záskok);  

- sestavování směn pro brigádníky (záskok za majitele);  

- inventura; 

- sledování stavu zásob v kavárně; 

- obsluha v kavárně; 

- úklid; 

- příprava nápojů a občerstvení.  

Brigádníci (2x): 

- obsluha v kavárně;  

- příprava nápojů a občerstvení; 

- úklid. 
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Zaměstnanec bude mít osmihodinovou pracovní dobu od pondělí do pátku a na začátku 

provozu bude mít stanovenou hrubou mzdu ve výši 18 000,- Kč. Zaměstnanec bude 

fungovat jako klasická obsluha s drobnou administrativní prací, dle potřeby bude v pozici 

zástupce provádět drobnou náplň práce majitelky, za kterou bude po zkušební době 

odměňován. V době, kdy zaměstnanec nebude pracovat v kavárně, bude na podnik 

dohlížet majitelka. V případě nutné potřeby a dohody může být zaměstnanec zaměstnán 

i o víkendu se 100 % příplatkem za každou odpracovanou hodinu. Stanovená mzda za 

hodinu práce zaměstnance je 112,- Kč.  

Brigádníci mají na starost pouze obsluhu kavárny, přípravu nápojů a občerstvení, úklid a 

plnění drobných úkolů od majitele či zaměstnance. Jde o pomoc s inventurou a případné 

sledování zásob a následného informování zaměstnance či majitele. Na začátku provozu 

podniku předpokládám, že měsíčně bude potřeba odpracovat cca 215 hodin brigádníky. 

Práce bude probíhat na základě dohody se stanovenou průměrnou hodinovou mzdou, 

která bude na začátku provozu činit 100,- Kč za každou odpracovanou hodinu.  

 

Otevírací doba a popis pracovní doby zaměstnance a brigádníků 

Tabulka č 7 – Otevírací doba 

Otevírací doba 

pondělí 8:00-18:00 

úterý 8:00-19:00 

středa 8:00-19:00 

čtvrtek 8:00-19:00 

pátek 8:00-00:00 

sobota 10:00-22:00 

neděle  8:00-13:00 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak bylo zmíněno výše zaměstnanec je zaměstnáván na HPP a bude mít pracovní dobu 

od pondělí do pátku od 08:00 do 17:00 s hodinovou přestávkou na oběd. Z důvodu 

přípravy kavárny k dennímu provozu bude směna začínat v 7:30.  

Brigádníci se budou každodenně střídat a nejvíce budou zaměstnáváni v pátek a o 

víkendu. Níže je uveden počet přepokládaných hodin práce brigádníků v kavárně. Směny 

mohou být upraveny dle denní návštěvnosti kavárny a mohou být dopolední a odpolední, 

vždy dle potřeby a dohody. Rozpis směn bude však vždy s brigádníky projednán. 
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Majitelka a zaměstnanec podniku budou vést online kalendář pro sledování a udělování 

směn, k němuž budou mít přístup i brigádníci.  

 

Tabulka č. 8 – Přehled pracovních směn brigádníků 
 

Brigádník č.1 Brigádník č. 2 

pondělí 4 hodiny - 

úterý 3 hodiny - 

středa 3 hodiny 2 hodiny 

čtvrtek 3 hodiny - 

pátek 4 hodiny 4 hodiny 

sobota 8 hodin 8 hodin 

neděle 3 hodiny 5 hodin 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.1.9 Logistické zajištění  
 

Na začátku provozu kavárny jsem pro zakoupení hlavního zboží a surovin zvolila známé 

dodavatele, obchody a internetové obchody.  

 

Káva Monro s.r.o. 

Je internetovým obchodem pražené kávy výhradně z afrických plantáží, plantáží Jižní a 

Střední Ameriky, Austrálie a dalších kávových destinací. Tento obchod je na trhu od roku 

2004 a má poměrně dobrou pozici na trhu, nabízí možnost spolupráce s firmami, 

obchody, restauracemi a kavárnami. Poskytuje i možnost ochutnání nabízených druhů 

kávy. Tato značka kávy bude zakoupena především pro znalce kávového světa a speciál 

eventy. Kávu je možné objednat přes webové stránky nebo přímo v obchodě či na skladě. 

Dodání poštou je do 3 dnů.  

 

Orfeo Office, s.r.o. – Prodej kávy.cz 

Tento internetový obchod poskytuje možnost zakoupení nejen kávy ale i čaje, vína, sirupů 

a dalších drobností. Výhodou tohoto obchodu je prodej kávovarů, jeho příslušenství a 

poskytování servisu kávovarů. V tomto obchodě bude nevětším odebíraným produktem 

káva značky Lavazza. Zaslaní zboží je prostřednictvím přepravních společností a dodání 

je vždy rychlé.  
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MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 

 

V tomto obchodě budou zakoupeny suroviny, lihoviny, nealko nápoje, hygienický 

materiál atd. Nákup bude zajištovat majitelka několikrát za měsíc nebo prostřednictvím 

nabízené služby dopravy přímo z obchodu.  

 

ITALAT CZ s.r.o. 

 

Tento obchod se nachází ve Blatnici pod Sv. Antonínkem, 20 km od kavárny. Obchod se 

nejvíce zabývá výrobou italských sýrů. V obchodě se budou objednávat sýry, salámy, 

šunky, olivy, grissini, slané italské snacky a další drobné občerstvení.  

 

4.2 Finanční plán   
 

Účelem vypracování finančního plánu pro podnikatelský záměr na založení kavárny je 

zveřejnit zdroje oběhu finančních prostředků, změřit výnosové a výdajové části 

finančních zdrojů podniku a odrážet stav těchto prostředků a jejich zdroje krytí k určitému 

datu. 

V této kapitole budou popsány potřebné náklady na založení podniku, stanovené 

provozní náklady, přepokládané tržby a tím bude následně zjištěno, jestli podnik bude v 

zisku či ve ztrátě. Na základě tohoto zjištění bude vypočítán předpokládaný tok peněz 

(cash flow) a proveden výpočet návratnosti investic. Mezikrokem bude zvolení typu 

financování projektu.  

 

4.2.1 Počáteční náklady na založení podniku  
 

V dané podkapitole jsou rozebrány nezbytné náklady na založení kavárny. Do těchto 

nákladů je potřeba zahrnout náklady na zřízení živnosti, marketingové náklady, náklady, 

které jsou nutné pro vybavení a rekonstrukci kavárny a následně náklady na zahájení 

podnikatelské činnosti.  
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Tabulka č. 9 - Počáteční náklady pro založení kavárny  

 

Náklady na založení s.r.o.       11 000,00 Kč  

  

Marketingové náklady         4 000,00 Kč  

Propagace    

internetové stránky          1 000,00 Kč  

vizitky 250 ks             550,00 Kč  

letáky 200             650,00 Kč  

tisk lístků 30ks         1 500,00 Kč  

tisk doprovodného programu 30 ks             300,00 Kč  

Náklady na vybavení   247 000,00 Kč  

vybavení      60 000,00 Kč  

kávovar       52 000,00 Kč  

mlýnek na kávu      10 000,00 Kč  

nábytek      50 000,00 Kč  

dekorace       10 000,00 Kč  

nádobí       15 000,00 Kč  

Ostatní       50 000,00 Kč  

Náklady na zahájení podnikatelské 

činnosti       43 200,00 Kč  

Nájemné za 1 měsíc      18 000,00 Kč  

Internet + telefon         1 200,00 Kč  

Energie za 1 měsíc         6 000,00 Kč  

mzdové náklady      18 000,00 Kč  

   

Náklady celkem    305 200,00 Kč  
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na začátku zahájení podnikatelské činnosti je potřeba vynaložit náklady – poplatky na 

zřízení živnosti a také je nutné vynaložit náklady na propagaci kavárny. Do takových 

nákladů bude zahrnuto tištění lístků, které budou zahrnovat nápoje, nabídku snídaní/ 

„brunch“ a svačin, postupně se bude lístek doplňovat o tisk nabídky programů/ 

akcí/degustací. Dále proběhne založení internetových stránek, které zajistím pomocí 

známých, zabývajících se internetovými stránkami za symbolickou cenu. S vytvářením 

vizitek se obrátím také na známou, která nachystá elektronický návrh a následně bude 

předán kopírovacímu centru.  
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Dále je potřeba zakoupit kávovar, mlýnek na kávu, drtič ledu, nábytek, nádobí a nezbytné 

věci pro dekoraci a vybavení.  

Dále je dle vypočítaných nezbytných nákladů pro založení podniku potřeba sestavit 

rozvahu před zahájením podnikání na základě které je potřeba rozhodnout kolik 

finančních prostředků ještě chybí pro založení kavárny a následně rozhodnout o typu 

financování chybějících finančních prostředků.  

Tabulka č.10 - Rozvaha před založením podniku  

 

AKTIVA PASIVA 

Stálá aktiva 222 000 Vlastní kapitál 110 000 

Oběžná aktiva 88 000 Cizí zdroje 200 000 

  Bankovní úvěry a výpomoci 200 000 

Celkem 310 000 Celkem 310 000 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výpočtu potřebných nákladů na založení podniku a disponibilních vlastních zdrojů 

vyplývá, že chybí finanční zdroj ve výši 200 000, -Kč. Pro zajištění chybějícího 

finančního zdroje jsem si zvolila financování pomocí bankovního úvěru. Majitelka má na 

začátku provozu a založení podniku 110 000,- Kč jako vlastní kapitál.  

 

Tabulka č. 11 - Přehled úvěrů  

 

Podmínky 

pro získání 

úvěru 

Česká spořitelna, 

a. s. 

Československá 

obchodní 

banka, a. s. 

Komerční 

banka, a.s. 

MONETA 

Money Bank, 

a. s. 

Raiffeisenba

nk 

Název 

úvěru 

Firemní úvěr 

Start-up 

Firemní úvěr 

Start-up 

Profi úvěr Start Rychlý online 

úvěr pro 

živnostníky 

(Expres 

Business) 

Úvěr se 

zárukou EIF 

Účel úvěru Možnost využít od 

okamžiku založení 

živnosti nebo 

firmy až do tří let 

podnikatelské 

historie.                       

Úvěr pro 

začínající 

podnikatele vznikl 

ve spolupráci s 

Úvěr pro 

začínající firmy 

a živnostníky 

vznikl 

za podpory 

Evropského 

investičního 

fondu.           

Úvěr pro 

začínající 

podnikatele, 

jehož pomocí je 

možné financovat 

zásoby, 

pohledávky, 

stroje, budovy, 

automobily, 

výrobní linky, 

Úvěr Express 

Business je 

určen pro 

OSVČ a 

firmy, daňové 

rezidenty ČR. 

Neúčelový 

úvěr se 

zárukou EIF 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
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Evropským 

investičním 

fondem (EIF) 

nákup materiálu, 

vybavení 

kanceláře atd. 

Maximální 

výše úvěru 

600 000 Kč 600 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 650 000 Kč 

Splatnost až 6 let až 8 let až 5 let až 8 let až 5 let 

Podmínky 

poskytnutí 

úvěru 

bez doložení 

daňového přiznání 

bez nutnosti 

finančních 

výkazů 

stačí pouze 

vyplnit dotazník 

(fop a po) a přijít 

na pobočku 

– doba 

podnikání 

alespoň 12 

měsíců 

– sídlo 

podnikání a 

trvalé bydliště 

v čr 

– subjekt není 

v likvidaci, 

insolvenčním 

nebo 

exekučním 

řízení 

– subjekt 

nemá žádné 

závazky vůči 

FÚ a ČSSZ 

– podnikatel 

nebo firma s 

ročním 

obratem od 

300 tis. do 50 

mil. kč                

– platné 

daňové 

přiznání za 

minulé účetní 

období nebo 

min. šest 

výpisů z účtu                             

– finanční 

výkazy: 

rozvaha a 

výkaz zisků a 

ztrát 

–  potvrzení o 

bezdlužnosti 

na daních a 

sociálním 

pojištění 

Zajištění/ 

záruka 

finanční podpora 

využívá záruku 

financovanou 

evropskou unií v 

rámci programu 

pro zaměstnanost 

a sociální inovace 

(easi). 

financování 

využívá záruku 

financovanou 

evropskou unií v 

rámci programu 

pro zaměstnanost 

a sociální inovace 

(easi). 

úvěr se zárukou 

evropského 

investičního 

fondu (eif) 

- úvěr se 

zárukou eif 

Úroková 

sazba 

9 % p.a. 9 % p.a. 9,9 % p.a. od 5,9 % p.a. 5,9 % p.a. 

Poskytnutí 

a správa 

úvěru a 

poplatky 

zdarma zdarma - zdarma - 

Podklady 

pro založení 

úvěru 

– občanský průkaz                  

– živnostenský list 

– v případě, že 

ještě není daňové 

přiznání, je 

potřeba doložit k 

posouzení 

- doložení 

podnikatelského 

záměru 

 – občanský 

průkaz a druhý 

doklad 

totožnosti 

(řidičský 

průkaz nebo 

pas).  

– jedno platné 

daňové 

přiznání za 

minulé účetní 

období nebo 

min. šest 

výpisů z účtu                             
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možnosti získání 

úvěru výpisy z 

podnikatelského či 

osobního účtu za 

poslední 3 měsíce 

– daňové 

přiznání 

nebudete 

potřebovat 

– finanční 

výkazy: 

rozvaha a 

výkaz zisků a 

ztrát 

–   potvrzení 

o 

bezdlužnosti 

na daních a 

sociálním 

pojištění 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky přehledu úvěrů vyplývá, že pro zahájení podnikatelské činnosti je nejlepší 

variantou financování „Firemní úvěr – Start-up“ od banky Česká Spořitelna, a.s. Tento 

úvěr je možné využít od okamžiku založení podniku. Banka poskytuje možnost půjčky 

až do výše 600 000,- Kč, při úrokové sazbě 9 % a po dobu splatnosti až 6 let. Pro získání 

takového úvěru je potřeba pouze občanský průkaz, živnostenský list a není potřeba 

daňové přiznání. Tento úvěr vnikl ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) 

a je poskytován na základě záruky tohoto fondu. Cílem fondu je podporovat malé 

a střední podniky a zvyšovat možnost získání financí na rozjezd a rozvoj jejich 

podnikání. 

 

„Firemní úvěr – Start-up“ od banky Česká Spořitelna, a.s. 

Tabulka č.12 - Shrnutí informací o úvěru  

Shrnutí úvěru 

Výše úvěru 200 000,00 CZK 

Úrok 9 % 

Doba splácení (počet let) 3 

Měsíční splátka 6 360,00 CZK 

Celkem k platbě za období 228 960,00 CZK 

Přeplatek 28 957,80 CZK 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v případě zapůjčení 200 000, - Kč prostřednictvím 

Firemního úvěru – Start – up od České Spořitelny a.s. po dobu 3 let, což je 36 měsíců a 

úrokovou sazbou 9 % bude měsíční splátka činit 6 360,- Kč. Za celou dobu zapůjčení 

zaplatím částku v hodnotě 228 960, - Kč a z toho přeplatím bance 28 957,80,- Kč. 

Podrobný měsíční splátkový kalendář je uveden jako příloha číslo 1.  
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Odpisy 

Zakoupený dlouhodobý majetek, do kterého je zahrnuté vybavení, kávovar, mlýnek na 

kávu dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. patří do odpisové skupiny 2. Tato 

skupina se odepisuje po dobu 5 let a pracovní přístroje a nábytek lze odepisovat 

rovnoměrně. Dle Zákona o daních z příjmů jsou stanoveny další sazby odepisování: 

v prvním roce je sazba 11 %, v dalších letech 22,5 %.  

 

Tabulka č. 13 - Odpisy dlouhodobého majetku  

Rok Sazba v % Výpočet Roční odpis Zůstatková cena 

1 11 (172000*11) /100 18 920,00 Kč 153 080,00 Kč 

2 22,25 (172000*22,5) /100 38 270,00 Kč 114 810,00 Kč 

3 22,25 (172000*22,5) /100 38 270,00 Kč 76 540,00 Kč 

4 22,25 (172000*22,5) /100 38 270,00 Kč 38 270,00 Kč 

5 22,25 (172000*22,5) /100 38 270,00 Kč 0,- Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Odhad nákladů 

V této kapitole jsem stanovila měsíční náklady na běžný provoz v realistické variantě 1. 

roku, které jsou uvedeny v tabulce níže.  

 

Tabulka č. 14 – Odhad měsíčních nákladů na provoz  

Nájemné  18 000,00 Kč 

Energie 4 000,00 Kč 

Internet a telefon 1 198,00 Kč 

Mzdy 64 150,00 Kč 

Odpisy 1 577,00 Kč 

Osobní náklady 14 534,00 Kč 

Splátka úvěru  6 360,00 Kč 

Náklady na nákup zboží 43 600,00 Kč 

Celkem 153 419,00 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Fixní náklady jsou nájemné, energie, platba za telefon a internet, mzdy, opisy, osobní 

náklady, které zahrnují náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem a splátka úvěru. Do variabilních nákladů patří náklady vynaložené na 

nákup zboží, které je přímo závislé na počtu objednávek a poptávek zákazníků. Při 

vypočítání odhadů nákladů v jednotlivých letech jsem u realistické, optimistické i 

pesimistické varianty měla výši variabilních nákladů dle očekáváné poptávky.  V prvním 

roce podnikání jsou měsíční náklady ve výši 153 419,- Kč a za rok činí celkové náklady 

na provoz 1 841 026, - Kč bez nákladů vynaložených na založení podniku a zakoupení 

dlouhodobého majetku.  

 

4.2.2 Roční příjmy  
 

Vzhledem k tomu, že jde o založení nové kavárny a jedná se o začínající podnik budu pro 

odhadnutí poptávky vycházet z průměrného počtu zákazníků v konkurenčním prostředí 

v okolí a z názorů návštěvníků kaváren podobného typu.  

Pro tento podnikatelský záměr bude predikce ročních příjmů vypočítána ve třech 

variantách – realistická, optimistická a pesimistická. Na základě průměrného počtu 

návštěvníků u konkurence očekávám v prvním roce v realistické variantě 30 zákazníků 

denně, v optimistické variantě přepokládám průměrný počet zákazníků 45 a 

v pesimistické variantě 20 zákazníků denně. Dále jsem v tabulce níže vypočítala přibližný 

odhad útrat zákazníků na základě obvyklých průměrných objednávek v kavárnách, dle 

kterých jsou vypočítány orientační příjmy. Očekávám, že každý návštěvník bude 

objednávat nejen standartní položky, jako je káva, nápoj, dezert, ale očekávám taktéž 

velkou poptávku po snídaních či „brunch“. Minimální denní počet objednávek snídaní je 

v realistické variantě 12. Odpolední či večerní zákazníci budou objednávat alko nápoje 

(v průměru 20 objednávek). V případě nižší poptávky o alko nápoje v první polovině 

týdne očekávám vyrovnání objednávek ve středu, pátek a sobotu z důvodu vyšší večerní 

návštěvnosti v tyto dny. Dále jsem do očekáváných příjmů zahrnula průměrný počet 

prováděných akcí/degustací atd., což by mělo v realistické variantě v prvním roce 

provozu být dvakrát za měsíc při deseti zúčastňujících. Pro výpočet očekávaných útrat za 
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doplňující program jsem vycházela z průměrné ceny 200,- Kč dle odpovědi vyplývající z 

marketingového průzkumu.  

 

Roční příjmy – 1. rok provozu  

Tabulka č. 15 - Průměrný odhad denních útrat zákazníků v prvním roce provozu kavárny  

  Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

snídaně/ „brunch“  900,00 Kč 1 500,00 Kč 750,00 Kč 

káva/čaj  1 200,00 Kč 1 800,00 Kč 800,00 Kč 

alko 1 400,00 Kč 2 100,00 Kč 700,00 Kč 

nápoj 1 375,00 Kč 2 475,00 Kč 825,00 Kč 

dort/zákusek 1 650,00 Kč 2 475,00 Kč 1 100,00 Kč 

akce/workshop/ 

degustace atd.  4 000,00 Kč 12 800,00 Kč 1 000,00 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č.16 – Odhad příjmů - 1. rok provozu  

1. Rok Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Denní příjem 
6 525,00 Kč 10 350,00 Kč 4 175,00 Kč 

Měsíční příjem 
176 912,50 Kč 287 075,00 Kč 111 637,50 Kč 

Roční příjem 
2 122 950,00 Kč 3 444 900,00 Kč 1 339 650,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Roční příjmy – 2. rok provozu  

V dalším roce přepokládám 20% nárůst objednávek v každé variantě. Roční příjmy 

budou vypočítány stejným způsobem, a to na základě odhadu průměrných útrat dle 

objednávek návštěvníků kavárny u kterých došlo ke zvýšení o 20 %. Stejně tak dojde ke 

zvýšení počtu prováděných akcí/workshopů/degustací atd. o 50 %. Následně se zvýší počet 

účastníků a také ceny programů o 20,- Kč.  

 

Tabulka č 17 – Průměrný odhad denních útrat zákazníků v druhém roce provozu kavárny.  

  Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

snídaně/ „brunch“  
1 080,00 Kč 1 800,00 Kč 900,00 Kč 

káva/čaj  
1 440,00 Kč 2 160,00 Kč 960,00 Kč 

alko 
1 680,00 Kč 2 520,00 Kč 840,00 Kč 

nápoj 
1 650,00 Kč 2 970,00 Kč 990,00 Kč 
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dort/zákusek 
1 980,00 Kč 2 970,00 Kč 1 320,00 Kč 

akce/workshop/ 

degustace atd.  
9 900,00 Kč 31 680,00 Kč 2 475,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 18 – Odhad příjmů - 2. rok provozu  

2. Rok Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Denní příjem 
7 830,00 Kč 12 420,00 Kč 5 010,00 Kč 

Měsíční příjem 
215 325,00 Kč 341 550,00 Kč 135 240,00 Kč 

Roční příjem 
2 583 900,00 Kč 4 098 600,00 Kč 1 622 880,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Roční příjmy - 3. rok provozu 

Ve 3. roce přepokládám nárůst zákazníků o 10 %. Dále navýšení počtu prováděných 

akcí/workshopů/degustací atd. o 50 %. a následné zvýšení počtu účastníků. Dojde ke zvýšení 

průměrné ceny programu o 50,- Kč.  

 

Tabulka č.19 – Průměrný odhad denních útrat zákazníků v třetím roce provozu kavárny.  

  Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

snídaně/ „brunch“  
1 188,00 Kč 1 980,00 Kč 990,00 Kč 

káva/čaj  
1 584,00 Kč 2 376,00 Kč 1 056,00 Kč 

alko 
1 848,00 Kč 2 772,00 Kč 924,00 Kč 

nápoj 
1 815,00 Kč 3 267,00 Kč 1 089,00 Kč 

dort/zákusek 
2 178,00 Kč 3 267,00 Kč 1 452,00 Kč 

akce/workshop/ 

degustace atd.  
25 312,50 Kč 81 000,00 Kč 6 328,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 20 – Odhad příjmů – 3. rok provozu  

3. Rok  Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Denní příjem 
8 613,00 Kč 13 662,00 Kč 5 511,00 Kč 

Měsíční příjem 
253 557,00 Kč 443 043,00 Kč 152 369,00 Kč 

Roční příjem 
3 042 684,00 Kč 5 316 516,00 Kč 1 828 435,00 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 21 - Shrnutí očekáváných ročních příjmů v jednotlivých letech.  

Rok Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

1. Rok 
2 122 950,00 Kč 3 444 900,00 Kč 1 339 650,00 Kč 

2. Rok 
2 583 900,00 Kč 4 098 600,00 Kč 1 622 880,00 Kč 

3. Rok 
3 042 684,00 Kč 5 316 516,00 Kč 1 828 435,00 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Očekávané roční příjmy v jednotlivých letech jsou orientační a vypočítané na základě 

průměrných útrat zákazníků.  

 

4.2.3 Roční náklady  
 

V tabulce číslo č. 22 jsou uvedeny odhady nákladů v jednotlivých letech v realistické, 

optimistické a pesimistické variantě.  

 

Tabulka č. 22 – Shrnutí odhadů ročních nákladů v jednotlivých letech  

Rok Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

1. Rok 
1 841 026 Kč 1 997 986 Kč 1 644 825 Kč 

2. Rok 
1 937 356 Kč 2 230 349 Kč 1 806 555 Kč 

3. Rok 
1 988 162 Kč 2 362 775 Kč 1 896 602 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro výpočet ročních nákladů v realistické variantě jsem vycházela z údajů z tabulky 

Náklady na provoz v prvním roce, v 2. roce jsou náklady zvýšeny o roční nárůst mzdy o 

10 % a o roční nárůst nákladů na zakoupené zboží o 20 %. S tímto navýšením počítám 

na základě meziročního státního růstu mezd a cen na potraviny, zvýšení počtu zákazníků 

a odměňování zaměstnanců. Ve 3. roce proběhne zvýšení mezd o dalších 6 % a náklady 

na nákup zboží se budou zvyšovat o dalších 10 % ze stejných důvodů jak v předchozím 

roce.   
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V optimistické variantě jsou vypočítány náklady na roční provoz v jednotlivých letech z 

ročních nákladů v realistické variantě, ve které proběhne 10% růst celkových nákladů 

vzhledem k očekávanému vyššímu počtu zákazníků.  

Odhad nákladů v pesimistické variantě je vypočítán na základě realistické varianty a 

předpokladu, že se nebudou v jednotlivých letech zvyšovat mzdy a vzhledem k nižšímu 

počtu objednávek bude vynaloženo o 40 % měně nákladů na nákup zboží.   

Je možné, že se na základě neexistence velké zkušenosti v restauračním podnikání 

v prvním roce zvýší náklady na provoz.  

 

4.2.4 Celkové tržby a náklady  
 

V této kapitole na základě vypočítaných očekávaných příjmů a nákladů (viz tabulka č.21 

a tabulka č.22) na provoz kavárny v jednotlivých letech (1., 2. a 3. rok dle realistické, 

optimistické a pesimistické varianty) zjistíme, jestli podnik bude ve zisku či ztrátě.  

 

Tabulka č. 23– Zisk/ztráta kavárny 1. rok  

1 Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Roční tržby 2 122 950 Kč 3 444 900 Kč 1 339 650 Kč 

Roční náklady 1 841 026 Kč 1 997 986 Kč 1 644 825 Kč 

Zisk/ztráta před 

zdaněním 
281 924 Kč 1 446 914 Kč -  305 175 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č.24 – Zisk/ztráta kavárny 2. rok  

2 Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Roční tržby 2 583 900 Kč 4 098 600 Kč 1 622 880 Kč 

Roční náklady 1 937 356 Kč 2 230 349 Kč 1 806 555 Kč 

Zisk/ztráta před 

zdaněním 
646 544 Kč 1 868 251 Kč -   183 675 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 25 – Zisk/ztráta kavárny 3. rok  

3 Realistická varianta Optimistická varianta Pesimistická varianta 

Roční tržby 3 042 684 Kč 5 316 516 Kč 1 828 436 Kč 

Roční náklady 1 988 162 Kč 2 362 775 Kč 1 896 602 Kč 

Zisk/ztráta před 

zdaněním 
1 054 522 Kč 2 953 741 Kč -   68 167 Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulky č.23, 24 a 25 uvedené výše ukazují, že ve všech letech v realistické a 

optimistické variantě při stanovených odhadech vykazuje podnik zisk. Přitom jde o 

vysoké částky, což poskytuje možnost vytvářet si peněžní zásobu na další náklady, 

neočekávané výdaje nebo na případné zvýšení počtu potřebné pracovní síly, zejména 

brigádníků.  

V pesimistické variantě ve všech letech podnik vydělává málo, ale není ve ztrátě. 

V současné situaci se spoléhám na realistickou a optimistickou variantu, přičemž se 

budeme snažit dělat vše pro přilákaní co největšího počtu zákazníků a vybudování image 

kavárny.  
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4.2.5 Přepokládaný Cash Flow  
 

V této kapitole je vypracována tabulka s očekáváným peněžním tokem v prvních třech 

letech realistické varianty provozu kavárny.  

 

Tabulka č. 26 Cash Flow – realistická varianta 

  1 2 3 

Počáteční stav 

peněžních prostředků 110 000,00 591 924,00 1 238 468,00 

Úvěr 200 000,00 - - 

Tržby 2 122 950,00 2 583 900,00 3 042 684,00 

Příjmy 2 322 950,00 2 583 900,00 3 042 684,00 

Výdaje 1 841 026,00 1 937 356,00 1 988 162,00 

Cash flow 481 924,00 646 544,00 1 054 522,00 

Konečný stav 

peněžních 

prostředků̊ 591 924,00 1 238 468,00 2 292 990,00 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro výpočet očekávaného Cash Flow ve prvních letech provozu kavárny jsem vycházela 

z přepokládaných údajů o příjmech a výdajů z tabulky č. 23 realistické varianty. Do 

počátečního stavu peněžních prostředků je zahrnut vlastní kapitál a do příjmů jsou 

započítán úvěr a očekávané tržby.  
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4.3 Návratnost investic  
 

Návratnost investice je finanční koeficient ukazující úroveň ziskovosti nebo ztráty 

podniku, počítajícím s výší investic vloženým do zahájení podnikání. Návratnost 

investice zobrazuje proces vracení investovaných investičních zdrojů na založení kavárny 

v důsledku čistého peněžního toku z investic vynaložených před zahájením provozu.  

 

Tabulka č. 27 – Návratnost investice  
 

Reálná varianta Optimistická varianta 

VK 110 000,00 110 000,00 

Cizí kapitál 200 000,00 200 000,00 

Úroky z CK 28 958,00 28 958,00 

Roční zisk 281 924,00 1 446 914,00 

Doba návratnosti 

(let) 

1,2 0,2 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro vypočítaní návratnosti investic jsem použila následující vzorec: (vlastní kapitál + cizí 

kapitál + úroky) / roční zisk.  

Dle tabulky číslo 27 lze zhruba odhadnout, že doba návratnosti investice je 1,5 roku. 

V případě optimistické varianty jde o návratnost investice do půl roku.  
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4.4 Rizikovost  
 

Riziko je pravděpodobnostní kategorie měřící se jako pravděpodobnost určité úrovně 

ztrát. Každý podnikatel si pro sebe stanoví přijatelný stupeň rizika. Přijatelným rizikem 

může být hrozba úplné ztráty zisku z konkrétního projektu nebo z podnikatelské činnosti 

obecně. Aby bylo možné včas rozpoznat možný výskyt rizika a minimalizovat nebo 

zabránit pravděpodobným důsledkům jeho dopadu na firmu, je nutné znát „nepřítele“ 

osobně a být schopným ho ovládat.  

 

Rizika, která se mohou vyskytnout v průběhu podnikaní mohou být jak z vnitřní stany, 

tak z vnější strany. Vnější rizika pro podnik s restaurační činností mohou být spojena se 

stavem tržního prostředí, obecnou cenovou hladinou, přítomností určitých trendů ve 

spotřebě. Vnitřní rizika v navrhovaném podniku jsou spojena s organizací práce v rámci 

podniku.  

 

4.4.1 Rizika v etapě založení podniku  
 

Takový typ rizika má velký vliv při stanoveném harmonogramu zahájení provozu 

kavárny pro návštěvníky. Na rizika, který se mohou objevit ještě před provozem kavárny 

je nutno vždy pamatovat a snažit se v předstihu navrhnout možné opatření, aby nenastal 

takzvaný krach před zahájením podnikatelské činnosti, nebo aby nedošlo k vysokému 

vynaložení nákladů pro otevření kavárny, ke kterým budoucí podnik nebyl připraven.  

 

Riziko  Opatření ke snížení rizika 

Zpoždění dodávky nábytku, čí 

vybavení, stroje do kavárny 

 Je nutno předem provést objednávky 

veškerého potřebného vybavení, 

nejlépe se domluvit v předstihu o 

uchovaní tohoto vybavení na skladu 

nebo přímo s majitelem prostoru  

Zpoždění nebo nedodržení stanovených 

termínů pro získání povolení 

podnikatelské činnosti a schválení  

 Kontaktovat právnickou firmu či 

právníka, aby poradil nebo získal 

povolení, na trhu jsou takové 
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společnosti, které jsou schopny vyřídit 

veškeré podklady, který jsou nezbytné 

pro zápis do oř.  

Zpoždění termínů opravy prostor  Při přípravě nájemní smlouvy a 

projednávání opravy prostor je nutné 

věnovat velkou pozornost lhůtám.  

 

4.4.2 Vnější rizika v provozu kavárny: 
 

Riziko  Opatření ke snížení rizika 

Snížení platební schopnosti obyvatel   V tomto případě nastane buď 

snížení ceny, nebo podnik přejde na 

publikum s vyššími příjmy. 

Zvýšení konkurence v okolí   Jedinečná obchodní nabídka a další 

konkurenční výhody umožňují 

snížit riziko 

Změna trendů a snížení poptávky po 

kávě ze strany zákazníků  

 Toto riziko je minimální. I v tomto 

případě je však vždy možné 

soustředit se na přípravu dalších 

nápojů. 

 

 

4.4.3 Vnitřní rizika v provozu kavárny: 
 

Riziko  Opatření ke snížení rizika 

Rychlé opotřebení zařízení  Toto riziko je poměrně vysoké a 

výpadky výroby jsou nepřijatelné, 

abychom toto riziko snížili, 

musíme znát technika, kterého lze 

kontaktovat v případě 

neočekávané poruchy 
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Krádeže ze strany zaměstnanců  Snížení rizika je možné zavedením 

systému video dohledu 

Špatný zákaznický servis  Snížení prostřednictvím 

vypracovaného systému trestů a 

zavedením pokut 

Zavádění položek jídel či nápojů, které 

nejsou populární 

 Aby se eliminovalo toto riziko je 

nutné zahrnout do povinnosti 

zaměstnance pravidelné sledování 

poptávky po některých položkách 

lístku.  

Platební neschopnost podniku, např. 

Splacení úvěru 

 Je potřeba pravidelně sledovat 

příjmy a výdaje podniku 
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5 Závěr  
 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského záměru na založení 

kavárny, která vstoupí na trh s nabídkou kvalitní kávy, nápojů, snídaní a s různými 

akcemi, které ani jedna kavárna na současném trhu v zvolené lokalitě nenabízí. Takový 

druh služeb bude obchodní jednotka považovat za hlavní odlišnost od ostatních.  

Moje diplomová práce je složena ze následujících částí: úvod, vymezení problému a cíle 

práce, teoretická východiska, analýza současného stavu, vlastní návrh řešení a závěr.  

První část zahrnuje stanovení cíle práce a dílčích cílů, které měly být dosaženy při 

vypracovaní této diplomové práce. Druhá část obsahuje teoretická východiska práce. Tam 

byly rozebrány nejvýznamnější pojmy, které jsou spojeny s popsáním struktury 

podnikatelského plánu, co je podnikání a jaké jsou jeho formy a rozebrané analýzy 

vnitřního a vnějšího prostředí, finanční analýza, zdroje financovaní, metody hodnocení 

investic a rizikovost.  

Ve třetí části diplomové práce jsem se zabývala realizací analýzy současného stavu na 

jejímž základě jsem navrhla založení multikavárny. Tato kapitola začíná historií vývoje 

kaváren a současných moderních trendů, dále zahrnuje PEST analýzu, pomocí které jsem 

nastínila současné trendy a situaci v okolí. Dále byla provedena analýza konkurence 

pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Konkurence byla hodnocena na základě 

osobní návštěvy, podobným způsobem jako je metoda „mystery shopper“. Tato kapitola 

byla doplněna o marketingový průzkum v podobě dotazníku, dle kterého bylo možné 

odhadnout průměrnou útratu zákazníka, zájem o workshopy, degustace a další akce a 

ochotu utrácení peněz zákazníky. Hlavním zjištěním je, že sedmdesát procent 

respondentů má zájem o nabídku snídaní a „brunch“. Dále tato část diplomové práce 

obsahuje vypracovanou SWOT analýzu, která je důležitá pro stanovení strategie podniku. 

V této analýze považuji za silné stránky obchodní jednotky v odlišnosti od stávávající 

konkurence v zvolené lokalitě konání akcí a workshopů, vysokou kvalitu služeb a 

produktu. Stanoveným slabým stránkám jako nedostatečné manažerské zkušenosti a 

dosud nevytvořený image kavárny, se lze vyhnout nastudováním současných byznys 

trendů a poradenstvím odborníků. V takovém typu podnikání je také potřeba se zabývat 

vytvářením image kavárny díky rozsáhlé marketingové kampani.  
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Jako hlavní příležitost pro budoucí podnik jsem zvolila možnost přilákaní investorů pro 

budoucí projekty, dodavatele a partnery se kterými budeme budovat dlouhodobou a 

pevnou vazbu, aby se podniku otevřely další možnosti a mohl se dále rozvíjet.  

 Na základě vypracovaných analýz v této části byla vypracována další část vlastního 

návrhu řešení.  

Čtvrtá část následuje po provedené analýze současného stavu popsání budoucího 

podniku, zvolení právní formy s.r.o.  a potenciální umístění kavárny. Dále byl vypracován 

marketingový mix, který je souhrnem nástrojů, parametrů, kterými bude budoucí kavárna 

uspokojovat potřeby zákazníků. Dle vypracovaného marketingového mixu jsem jako 

hlavní propagační kanál zvolila sociální sítě a je to zejména aplikaci „instagram“. Jako 

vlastníka mě bude nejvíce zajímat zpětná vazba od zákazníků, na základě, které se 

budeme neustále zlepšovat.  

Dalším krokem provedeným na základě analýz bylo popsaní strategie budoucí kavárny, 

kde byly stanoveny tyto hlavní body: vybudování marketingové strategie a 

optimalizování obchodních procesů v průběhu provozu, vedoucí ke snížení nákladů; 

dodržování firemní identity a vytváření image; vytvoření speciálního akčního plánu a 

rozpočtu; přilákaní loajální cílové skupiny. Tyto body jsou stanoveny pro minimalizaci 

slabých stránek a eliminaci hrozeb. V dalších kapitolách bylo popsáno umístění, 

rozebraná organizační otázka včetně náplně práce zaměstnanců a logistické zajištění pro 

běžný provoz kavárny.  

Další nejvýznamnější bod této části je finanční plán podniku, ve kterém byly stanoveny 

a popsány nejdůležitější prvky jako náklady, výnosy, byl zvolen typ financovaní a 

zjištěno, jestli bude podnik v zisku nebo ve ztrátě v predikci na tři první roky provozu.  

Na začátku finančního plánu byly stanoveny počáteční náklady na založení podniku, a to 

ve výši 305 200, - Kč. Tak nízké náklady na založení jsou z toho důvodu, že zvolený 

prostor k pronájmu bude opraven dle našich představ na náklady majitele rezidence, 

ve které by měla být budoucí kavárna umístěna.  Po stanovení nákladů a dostupných 

vlastních peněžních prostředků jsem rozhodla o doplnění financování pomocí úvěru pro 

začínající podnikatele. Zvolila jsem si Firemní úvěr „Start-up“ od banky Česká 

Spořitelna, a.s. Tento úvěr je se zárukou Evropského investičního fondu. Tento úvěr byl 

zvolen z toho důvodu, že pro začínající podnikatele banka není ochotna poskytovat úvěry 

bez historie podnikaní.  
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Dále jsem ve finančním plánu stanovila odhad ročních nákladů a příjmů a odhad na tři 

roky dle průměrných útrat zákazníků na základě čísel konkurence.  Na tomto základě byly 

vyčísleny celkové tržby v jednotlivých letech a ve třech variantách: realistická, 

optimistická a pesimistická a poté bylo určeno, jestli bude podnik vykazovat zisk nebo 

ztrátu. V prováděných odhadech šlo o vykazovaní zisku podniku v realistické a 

optimistické variantě, což dává možnost podniku dle potřeb zvyšovat náklady, přijmout 

dle potřeby další pracovní sílu a bez problému dělat peněžní zásobu nebo investovat do 

rozvoje podniku. V pesimistické variantě podnik vykazuje ztrátu. Nicméně počítám s tím, 

že při stanovené strategii a správném reagování na změny v okolí a trendech bude podnik 

přitahovat co nejvíce zákazníků a zaměřovat se na optimistickou variantu.   

Dále jsem vypracovala přepokládaný cash flow v prvních třech letech provozu kavárny 

v realistické variantě a stanovila návratnost investic. Při realistické variantě je návratnost 

zhruba 1,5 roku a v optimistické variantě je to půl roku.  

Na konci části vlastního návrhu řešení jsem se zabývala rizikovostí podniku. Byla 

navrhnuta opatření k vnějším a vnitřním rizikům která mohou vzniknout za provozu 

podniku a také při založení kavárny.  

Na závěr bych chtěla říci že při správně vybudované marketingové kampani, která je 

v tomto druhu podnikání jedním z hlavních klíčů k úspěchu je realizace projektu na 

založení kavárny ekonomicky proveditelná.  

Úkoly této diplomové práce byly splněny a cíle je dosaženo.  
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Obrázek č. 7– Procentuální přehled návštěvnosti kaváren respondenty………………..57 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Splátkový kalendář 

 

měsíc 

počáteční 

hodnota splátka úrok úmor 

konečná 

hodnota 

1 

                           

200 000  

                                          

6 360  

                                          

1 500  

                                          

4 860  

                                    

195 140  

2 

                           

195 140  

                                          

6 360  

                                          

1 464  

                                          

4 896  

                                    

190 244  

3 

                           

190 244  

                                          

6 360  

                                          

1 427  

                                          

4 933  

                                    

185 310  

4 

                           

185 310  

                                          

6 360  

                                          

1 390  

                                          

4 970  

                                    

180 340  

5 

                           

180 340  

                                          

6 360  

                                          

1 353  

                                          

5 007  

                                    

175 333  

6 

                           

175 333  

                                          

6 360  

                                          

1 315  

                                          

5 045  

                                    

170 288  

7 

                           

170 288  

                                          

6 360  

                                          

1 277  

                                          

5 083  

                                    

165 205  

8 

                           

165 205  

                                          

6 360  

                                          

1 239  

                                          

5 121  

                                    

160 084  

9 

                           

160 084  

                                          

6 360  

                                          

1 201  

                                          

5 159  

                                    

154 925  

10 

                           

154 925  

                                          

6 360  

                                          

1 162  

                                          

5 198  

                                    

149 727  

11 

                           

149 727  

                                          

6 360  

                                          

1 123  

                                          

5 237  

                                    

144 489  

12 

                           

144 489  

                                          

6 360  

                                          

1 084  

                                          

5 276  

                                    

139 213  

13 

                           

139 213  

                                          

6 360  

                                          

1 044  

                                          

5 316  

                                    

133 897  

14 

                           

133 897  

                                          

6 360  

                                          

1 004  

                                          

5 356  

                                    

128 541  

15 

                           

128 541  

                                          

6 360  

                                              

964  

                                          

5 396  

                                    

123 146  

16 

                           

123 146  

                                          

6 360  

                                              

924  

                                          

5 436  

                                    

117 709  

17 

                           

117 709  

                                          

6 360  

                                              

883  

                                          

5 477  

                                    

112 232  

18 

                           

112 232  

                                          

6 360  

                                              

842  

                                          

5 518  

                                    

106 714  

19 

                           

106 714  

                                          

6 360  

                                              

800  

                                          

5 560  

                                    

101 154  

20 

                           

101 154  

                                          

6 360  

                                              

759  

                                          

5 601  

                                       

95 553  
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21 

                              

95 553  

                                          

6 360  

                                              

717  

                                          

5 643  

                                       

89 909  

22 

                              

89 909  

                                          

6 360  

                                              

674  

                                          

5 686  

                                       

84 224  

23 

                              

84 224  

                                          

6 360  

                                              

632  

                                          

5 728  

                                       

78 495  

24 

                              

78 495  

                                          

6 360  

                                              

589  

                                          

5 771  

                                       

72 724  

25 

                              

72 724  

                                          

6 360  

                                              

545  

                                          

5 815  

                                       

66 909  

26 

                              

66 909  

                                          

6 360  

                                              

502  

                                          

5 858  

                                       

61 051  

27 

                              

61 051  

                                          

6 360  

                                              

458  

                                          

5 902  

                                       

55 149  

28 

                              

55 149  

                                          

6 360  

                                              

414  

                                          

5 946  

                                       

49 203  

29 

                              

49 203  

                                          

6 360  

                                              

369  

                                          

5 991  

                                       

43 212  

30 

                              

43 212  

                                          

6 360  

                                              

324  

                                          

6 036  

                                       

37 176  

31 

                              

37 176  

                                          

6 360  

                                              

279  

                                          

6 081  

                                       

31 095  

32 

                              

31 095  

                                          

6 360  

                                              

233  

                                          

6 127  

                                       

24 968  

33 

                              

24 968  

                                          

6 360  

                                              

187  

                                          

6 173  

                                       

18 795  

34 

                              

18 795  

                                          

6 360  

                                              

141  

                                          

6 219  

                                       

12 576  

35 

                              

12 576  

                                          

6 360  

                                                 

94  

                                          

6 266  

                                          

6 310  

36 

                                 

6 310  

                                          

6 360  

                                                 

47  

                                          

6 313      0                                      

  

                                    

228 960  

                                       

28 958    
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Příloha č. 2 – Měsíční variabilní náklady na provoz  

 

Položka  Kč/ks Ks/měsíc Náklady/měsíc 

Aquila neperlivá 0,33  6,13 265 1 624,45 

Aquila 0,75  15,525 132 1 024,65 

Tonic Kinley 0,25 (classic, ginger ale, 

bitter lemon)  

17,14 50 857,00 

Rioba Jablko/pomeranč/ananas 100 %  11,39 132 1 503,48 

Čaj 250 g sypaný  300 2 600,00 

Čerstvá́ mata (50gr)  29,79 7 208,53 

Med porcovaný́ 20g 5,09 100 509,00 

Smetana 200 ml  23,58 10 235,80 

Káva 1 kg  400 9 3 600,00 

Mléko plnotučné 17,02 50 851,00 

Mléko kokosové-mandlové-ovesné-

sojové 1l 

55 10 550,00 

Sirup Monin 0,7 l různé druhy 250 1 250,00 

Zmrzlina  150 2 300,00 

Mražené lesní plody/maliny/borůvky/ 

jahody 1 kg  

80 2 160,00 

Cukr krystal 1 kg  14,38 1,5 21,57 

Chef Bagety více zrnné 12ks baleni 81,42 26 2 116,92 

Croissant 8,9 133 1 183,70 

Bageta/chleba na pannini 13 100 1 300,00 

Šunka 500 gr 114,89 2,5 287,23 

Sýr gouda 1 kg  149,39 1 149,39 

Slanina 500 gr  113,85 1 113,85 

Mozzarella ITALAT 1 ks  20 50 1 000,00 

Zelené olivy bez pecek 935 gr x2 141 2 282,00 

Sušená rajčata 1,6 kg 297,85 1 297,85 

Ledová salát 1ks  21,74 7 152,18 

Rukola 29,9 5 149,50 

Ořechy kg  320 4 1 280,00 

Tyčinky Grissini saltelli – solené – 

valledoro - 100 g 

33 10 330,00 

Jogurt 1kg 64,29 3 192,87 

Ovesné vločky 1,6kg 129,95 1 129,95 

Avokádo ks  35 60 2 100,00 

Mouka bezlepková 1 kg 50 1 50,00 

Ricotta 1,5 kg 147,09 2 294,18 

Vejce 30 ks 89,36 6 536,16 
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Beefeater 1L 369 1 369,00 

Martini bianco 1l  199,9 1 199,90 

Martini dry 1l  182,9 1 182,90 

Campari 1L 353 1 353,00 

Aperol 0,7L 266 2 532,00 

Cinzano Prosecco 1x750ml  179,93 6 1 079,58 

Vaječný likér 0,5L  72,48 1 72,48 

Absolut vodka 1L  363 1 363,00 

Olmeca Tequila Blanco 38% 1x1l  555,39 1 555,39 

Havana club anejo especial 40% 1l  520,3 1 520,30 

Havana Club rum 3yo 40% 1x1l  423,5 1 423,50 

Malibu 1L 366,63 1 366,63 

Jameson 1L 484 1 484,00 

Víno 8 druhu 1 lahev 0,7 L 120 100 12 000,00 

Hygienický materiál (papír, ubrousky, 

mycí potřeby) 

1491,91 1 1 491,91 

Pytle na odpadky Multi-Top zavazovací 

35L 4x30ks 

153,67 2 307,34 

WC gel s dezinfekcí 750 ml  57,96 1 57,96     

Celkem  
  

43 600,14 

 

https://sortiment.makro.cz/cs/cinzano-prosecco-750ml/262536p/
https://sortiment.makro.cz/cs/havana-club-3-anos-40-1l-/102289p/
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	2.6.1 Interní zdroje financování
	2.6.2 Externí zdroje financování

	2.7 Bod zvratu
	2.8 Analýza rizik

	3 Analýza současného stavu
	3.1 Historie kaváren a současné trendy
	3.1.1 Historie kaváren a kávy
	3.1.2 Současné moderní trendy

	3.2 PEST analýza
	3.3 Porterův model pěti konkurenčních sil
	3.4 Marketingový výzkum
	3.5 SWOT analýza

	4 Vlastní návrhy řešení
	4.1 Podnikatelský záměr
	4.1.1 Právní forma
	4.1.2 Popis činnosti
	4.1.3 Marketingový mix
	4.1.4 Realizace projektu
	4.1.5 Strategie
	4.1.6 Druhy nabízené kávy
	4.1.7 Umístění
	4.1.8 Organizační struktura
	4.1.9 Logistické zajištění

	4.2 Finanční plán
	4.2.1 Počáteční náklady na založení podniku
	4.2.2 Roční příjmy
	4.2.3 Roční náklady
	4.2.4 Celkové tržby a náklady
	4.2.5 Přepokládaný Cash Flow

	4.3 Návratnost investic
	4.4 Rizikovost
	4.4.1 Rizika v etapě založení podniku
	4.4.2 Vnější rizika v provozu kavárny:
	4.4.3 Vnitřní rizika v provozu kavárny:


	5 Závěr
	Seznam použité literatury
	Seznam obrázků, tabulek, grafů
	Přílohy

