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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení čajovny 

poskytující vodní dýmky, která se nazývá Nadčaje Hookah. Práce je rozdělena do tří částí 

– teoretickou část, analytickou část a část praktickou.  

Klíčová slova 

podnikatelský plán, podnikání, cíle, plánování, analýza SWOT, Porterova analýza pěti 

sil, analýza SLEPT, finanční plán 

 

Abstract 

This thesis focuses on creating a business plan for the establishment of a teahouse 

providing hookahs, which is called Nadčaje Hookah. Thesis is divided on three parts – 

theoretical part, analytical part and practical part. 

Key words 

business plan, entrepreneurship, targets, planning, SWOT analysis, Porter’s five forces 

analysis, SLEPT analysis, financial plan 
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ÚVOD 

Současná doba neustále tlačí na to, aby se zvyšovala úroveň poskytovaných služeb a 

nabízeného zboží, především v oblasti pohostinství a čajoven. Je to způsobeno 

zvyšujícími se nároky zákazníků a změnou jejich preferencí. Zákazníci neustále kladou 

důraz na kvalitu a technologii. Každý podnik by se měl těmto požadavkům vyjít vstříc a 

neustále pokračovat v inovaci jeho produktů, tedy pokud chce udržet svoji 

konkurenceschopnost na trhu. Proto je nutné na trh přijít s něčím novým, něčím. co udává 

trend a zákazníci příliš neznají. Vhodný koncept určený převážně pro mladou generaci 

zaujímá oblast poskytování vodních dýmek, zahraničních tabáků a speciálních asijských 

čajů. V tomhle konceptu si mohou zákazníci dopřát odpočinek v příjemném moderním 

prostředí a relaxovat u kouření dýmek a pití speciálních asijských čajů. V této oblasti 

podnikání je obrovský potencionál převážně v menších městech, jelikož ve větších 

městech je poměrně rozšířen a nachází se zde určitý počet konkurentů. Podnikatelská 

činnost v tomhle odvětví se rychle stává oblíbené mezi svými zákazníky, avšak musí být 

vykonávána správně, jelikož vybudovat si znalosti o provozování takového typu podniku 

není jednoduchou záležitostí. 

V dané oblasti mám již několikaleté zkušenosti, jak z navštěvování čajoven po celém 

světě, tak s možností nahlédnutí do procesu provozování jedné z čajoven, kterou vlastní 

známý. Dle mého názoru se jedná o vhodný koncept vyplňující mezeru na trhu, který je 

primárně určen pro mladší generaci zákazníků, avšak není pravidlem, že dané služby 

nevyužijí i věkově starší. 
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1 CÍLE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je kompletní zpracování podnikatelského plánu pro 

založení čajovny, která se nazývá Nadčaje Hookah nacházející se ve městě Šternberk 

v Olomouckém kraji. Pro naplnění cíle budou využity analytické metody a nástroje z 

oblasti strategického řízení pro zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí firmy včetně 

provedení vlastního výzkumu s cílem zjištění preferencí zákazníků. Návrhová část bude 

představovat podrobné zpracování marketingové, obchodní, organizační a finanční části 

plánu včetně hodnocení rizik z projektu a harmonogram jeho realizace. Diplomová práce 

je rozdělena do tří hlavních částí, mezi které jsou zařazena teoretická východiska práce, 

analýza problému a současné situace a závěrečná část obsahující vlastní návrhy řešení. 

V teoretických východiscích práce budou uvedeny informace získané z odborné 

literatury. Cílem je literární rešerše o zakládání podniku v daném oboru, včetně možných 

forem podnikání a podnikatelského plánu. Rešerše má sloužit k vytvoření kritického 

přehledu současných znalostí týkajících se založení čajovny, na základě čehož se budou 

následující části práce odvíjet. Veškeré využité zdroje budou odkázány na seznam použité 

literatury v závěru práce. 

Analýza problému a současné situace bude zaměřena na analýzu vnějšího prostředí a trhu, 

dále na analýzu vnitřních zdrojů a schopností. Ke zpracování analytické části vnějšího 

prostředí a trhu bude využita SLEPT analýza, Porterův model konkurenčního prostředí a 

vlastní marketingový výzkum. Cílem SLEPT analýzy je identifikace vnějších faktorů, 

které podnik nemůže ovlivnit, a které jsou napojené na širší okolí. Jedná se o identifikaci 

faktorů, které ovlivňují vstup a podnikání nového podniku, dále také určení dopadů na 

podnikání. Data ze SLEPT analýzy se využívají i u marketingového a finančního plánu. 

Cílem Porterova modelu pěti konkurenčních sil je zmapování situace v podnikatelském 

prostředí působení podniku, a to se zaměřením na dodavatele, odběratele, substituční 

služby, stávající konkurenci a vstup nové konkurence. Model slouží jako podklad pro 

vytvoření marketingového plánu v návrhové části práce. Cílem vlastního marketingového 

výzkumu je zjištění preferencí potenciálních zákazníků, přičemž jeho výsledky slouží k 

vhodnému nastavení nabídky služeb začínajícího podniku. 
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Vnitřní prostředí podniku bude zhodnoceno analýzou SWOT a MCKinsey 7S. Veškeré 

výsledky ze zmíněných analýz budou následně shrnuty, na základě čehož bude nastavena 

optimální strategie podniku a sestavena návrhová část práce. Na základě zjištění z 

analytické části bude zpracována část vlastních návrhů řešení. Cílem návrhové části práce 

je na základě předchozích částí práce sestavení reálného podnikatelského plánu na 

založení čajovny Nadčaje Hookah, která se bude skládat z obchodní, marketingové, 

organizační a finanční části, včetně zhodnocení rizik a tvorby harmonogramu realizace.  

Ke zpracování výše zmíněných částí diplomové práce budou využity následující zdroje 

dat:  

• Primární data budou získána prostřednictvím dotazníků, jejichž rozmístění bude 

situováno na veřejná místa ve městě Šternberk a sociální sítě. Cílem těchto 

dotazníků bude zjištění preferencí potencionálních zákazníků, na základě čehož 

bude možné vytvořit vyhovující nabídku. Data z vyplněných dotazníků budou 

zpracována a následně převedena do tabulek a grafických zobrazení pro jejich 

lepší přehlednost. Tento sběr primárních dat pomocí dotazníků bude součástí 

analytické části práce a také podkladem pro část návrhovou.  

• Sekundární data budou vyhledávána na veřejně dostupných internetových 

stránkách. Budou se týkat zmapování konkurenčních podniků a potenciálních 

zákazníků. Zdrojem těchto dat tedy bude především ČSÚ a stránky konkurenčních 

podniků. 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola udává teoretická východiska úzce spjaté s ideou podnikání a trhu v odvětví 

provozování čajoven, tvorbou a strukturou podnikatelského plánu včetně charakteristik 

analyticko-výzkumných metod a nástrojů, které budou v práci použity. 

2.1 Vymezení pojmů souvisejících s čajovnou 

Vznik čajoven v České republice 

V druhé polovině osmdesátých let byl v Jilské ulici v Praze otevřen podnik, který se 

nazýval Modrá čajovna. Byl to úplně první podnik typu čajovna v České republice. 

Zařízení se pokoušelo navodit orientální atmosféru použitím bambusu a papírových 

lampionů jako dekorací a číšnice chodily v dlouhých indických róbách. Jídelní lístek byl 

však velmi chudý, čajovna nabízela tři, maximálně čtyři druhy čaje. Čajovna nevydržela 

moc dlouho fungovat, tento experiment skončil zhruba po roce. Modrá čajovna se stala 

pouze obyčejnou restaurací s běžným sortimentem.  

Česká čajová vlna 

Po roce 1989 přišel velký zlom pro Českou republiku, co se týká čajů. Především se 

začalo hodně cestovat. Někteří cestovali do vzdálených orientálních zemí, kde je možné 

setkat se s čajem na každém kroku. V západních zemích lidé objevili speciální obchody 

s širokou škálou čajů. V červnu roku 1991 přijel do Prahy tak zvaný „guru“ japonských 

čajových obřadů, Sošicu Sen XV., velmistr školy Urasenke. Na pražském hradě uspořádal 

pro prezidenta Václava Havla čajový obřad. V chrámu sv. Mikuláše zasvětil čaj modlitbě 

za světový mír. Největší odezvu však mělo jeho vystoupení v Rytířském sále 

Valdštejnského paláce, kde se mnozí návštěvníci obřadu s překvapením dozvěděli, že čaj 

nemá jen povzbuzující účinek, ale může mít i hluboký duchovní náboj. Pro milovníky 

čaje byla návštěva Sošicu Sen XV velmi významná, byl to pro ně impulz. Od toho roku 

se zaznamenává rozvoj českého čajovnictví. V Praze a dalších městech začaly vznikat 

útulné čajovny, kde mohli návštěvníci ochutnat a často i koupit velmi kvalitní druhy čaje. 
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Podoby České čajovny 

Čajová vlna, která vznikla na počátku devadesátých let minulého století, se stále rozvíjí. 

Svědčí o tom množství nově vznikajících čajoven. V Čechách i na Moravě jich objevíte 

kolem dvě stě padesáti a neustále vznikají nové. Některé čajovny se snaží napodobovat 

exotické prostředí, míchají prvky čínské, japonské, arabské, indické, africké i 

pseudoorientální. Známku originality jim dodává vybavení nábytkem, který často pochází 

z půd a skládek. Tento typ je typický pro irské hospody, čajovnám poskytuje ležérnost, 

útulnost a nostalgickou, lehce meditativní atmosféru. Jiné čajovny vsadily na klasický 

kavárenský interiér. Nijak nenadchne ale ani neurazí. Ale i tyto čajovny si našly své 

zákazníky, ale v dnešní době typ těchto čajoven moc nepřibývá (Thomová a Thoma, 

2002). 

Přednosti čaje  

V této podkapitole jsem uvedl přednosti čaje.  

• „Čaj osvěžuje a utišuje žízeň.  

• Čaj povzbudí, ale nerozruší.  

• Čaj uspokojí a zažene úzkost.  

• Čaj je zdravý.  

• Čaj lečí.  

• Čaj je mnohotvárný.  

• Čaj se lehce připravuje.  

• Čaj je obvykle i cenové přístupný“ (Schneiderová, 2000). 

2.2 Podnikání, podnikatel 

Podnikání je v novém občanském zákoníku definováno jako samostatná výdělečná 

činnost vykonávaná na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným 

způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Osoba, která 

takovou činnost vykonává, je považována se zřetelem k této činnosti za podnikatele 

(NOZ, 2012). 
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Úspěšné podnikání tkví v dělání věcí, které se zdají být nelegitimními jiným lidem, což 

může otevřít nové dveře kariérním příležitostem (Korotov, Khapova a Arthur, 2011).  

Pojem podnikání nemá zcela jednoduchou interpretaci. Na pojem podnikání je možné 

nahlížet řadou způsobů. Zde je uvedeno několik možných pojetí: 

• Ekonomické – podnikání začleňuje ekonomické zdroje a další aktivity tak, aby 

byla navýšena jejich původní hodnota. Jedná se tak o vytváření přidané hodnoty. 

• Psychologické – činností podnikání se snažíme něco získat, něčeho dosáhnout, 

něco vyzkoušet či si něco splnit. Na podnikání tak můžeme nahlížet i jako na 

prostředek seberealizace či osamostatnění. 

• Sociální – podnikání vytváří užitek pro všechny zúčastněné, je hledáno řešení pro 

lepší využití zdrojů, jsou vytvářena nová pracovní místa a příležitosti. 

• Právní – podnikání je soustavná, samostatná činnost, která je vykonávána 

podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost a za účelem 

dosažení zisku (Srpová a Veber, 2012). 

2.3 Spotřebitel 

Nový občanský zákoník definuje spotřebitele jako každého člověka, který mimo rámec 

své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání 

uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (NOZ, 2012).  

2.4 Právní formy podnikání v oblasti provozování čajoven 

Než se podnikatel rozhodne zahájit podnikatelské aktivity, je zapotřebí zvolit vhodný typ 

právní formy, což představuje významné rozhodnutí. Avšak lze daný typ formy při špatné 

volbě transformovat na jiný, rozhodnutí tedy není nenávratné. To ovšem může přinášet 

zvyšování nákladů či jiné komplikace. Existují dvě různé formy podnikání, a to 

právnických osob a fyzických osob (živnost) (Srpová, Řehoř a kol., 2010).  

Podnikání fyzických osob 

Fyzické osoby podnikají jakožto živnostníci. K tomu, aby mohly začít podnikat, potřebují 

získat živnostenský list a splnit podmínky stanovené živnostenským zákonem, zákony o 

daních, důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění aj. Živnostenský zákon dělí 
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živnosti na ohlašovací a koncesované. Aby mohl podnikatel provozovat ohlašovací 

živnost, stačí splnit podmínky, které pro danou živnost zákon stanovuje. Do ohlašovacích 

živností patří živnosti volné, k jejichž provozování není nutná žádná odborná či jiná 

způsobilost (stačí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, kterými jsou plná 

svéprávnost a bezúhonnost), a živnosti řemeslné a vázané, u kterých je naopak prokázání 

odborné způsobilosti nezbytné. K provozování koncesované živnosti potřebuje 

podnikatel získat koncesi – státní povolení. Tu obdrží pouze v případě, splní-li všeobecné 

a zvláštní podmínky pro provozování dané živnosti, ale také podmínky pro udělení 

koncese (Švarc, 2014). 

Podnikání právnických osob 

Jestliže chceme podnikat jako právnická osoba, můžeme založit obchodní společnost 

nebo družstvo. V obchodním zákoníku je uvedeno, že se podnikatel může na základě 

zákona obchodních korporacích rozhodnout pro:   

„Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva.  

Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen 

„osobní společnost“), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen 

„kapitálová společnost“) a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové 

sdružení.  

Družstvy jsou družstva a evropská družstevní společnost. Evropská společnost, evropské 

hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se řídí ustanoveními 

tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy Evropské unie 

upravující evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo 

evropskou družstevní společnost“ (ZOK, 2012). 

Forma podnikání, která je vhodná pro oblast provozování čajovny je Společnost 

s ručením omezeným (dále jen s. r. o.), který je také nejrozšířenější formou podnikání 

právnických osob. S. r. o. může být založena jednou osobou a minimální základní kapitál 

činí 1 Kč. Společníci ručí za své závazky do výše nesplaceného vkladu. Hlavní výhodou 

je tedy nízká kapitálová nenáročnost. Díky uvedeným požadavkům tato forma podnikání 
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stala velmi dostupnou. Obecnou nevýhodu představuje působení společnosti mezi 

obchodními partnery jako méně důvěryhodná (Srpová a Veber, 2012). 

2.5 Podnikatelský plán 

Hisrich a Peters (1996) uvádí, že nejsložitější fází procesu při rozhodování o založení 

nového podniku je podnikatelský plán, který je pro využití naskytnuté příležitosti 

nezbytný.  

Podnikatelský plán je dokument, který pomáhá nadefinovat cíle podnikatelského 

záměru a jeho způsoby realizace, zároveň tvoří významnou součást snahy získat kapitál 

od bank a investorů.  „Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, 

opisující všechny podstatné vnější a vnitřní faktory, související se založením nového 

podniku“. Bývá také přirovnáván k jakémusi hernímu plánu, který obsahuje odpovědi na 

otázky jako kde se nacházím, kam směřuji, kam se dostanu. To znamená, že podnikatel 

bude schopen stanovit, jaká suma finančních prostředků je nezbytná pro realizaci záměru 

a musí být čerpána z vlastních či cizích zdrojů (Hisrich a Peters, 1996). 

Koráb a kolektiv definuje požadavky správně zpracovaného podnikatelské plánu, které 

zahrnují: 

• Srozumitelnost – obsah by měl být jednoduchý, přehledný, obsahující výstižná 

fakta a měl by být jednoduše vyjádřen. 

• Stručnost – plán by neměl být příliš detailní z hlediska technologie a technických 

záležitostí, jelikož je určen převážně pro bankéře a investory. 

• Logičnost – fakta by měla být podložena a vzájemně si neodporovat, myšlenky 

by měli navazovat na skutečnost. 

• Reálnost – plán se musí vyznačovat reálností. 

• Pravdivost – informace obsažené v plánu musí představovat pravdivost 

jednotlivých tvrzení a faktů (Koráb a kol., 2007). 

Struktura a obsah podnikatelského plánu 

Jelikož na trhu působí nepřeberné množství podniků jiné velikosti, právní formy a 

odvětví, není tedy možné stanovit přesnou strukturu podnikatelského plánu. Každá 
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struktura se liší dle potřeb investora, proto lze strukturu brát pouze jako orientační mezi 

jež zahrnuje tyto body: 

1. titulní list, 

2. exekutivní souhrn 

3. popis podniku, volba strategie a stanovení cíle 

4. popis podnikatelské příležitosti, 

5. analýza odvětví, 

6. plán obchodu, služeb nebo výroby 

7. marketingový plán, 

8. organizační plán 

9. finanční plán,  

10. hodnocení rizik, 

11. časový harmonogram, 

12. přílohy.  

Titulní list 

Obsahuje obchodní název a logo firmy, název podnikatelského plánu, jméno autora, 

klíčových osob, zakladatelů, datum založení, struktura financování. Doporučuje se také 

uvést prohlášení typu: „Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou 

předmětem obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být 

reprodukována, kopírována nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožována nebo ukládána 

v tištěné či elektronické podobě bez písemného souhlasu autora.“ Titulní list není 

součástí diplomové práce. 

Exekutivní souhrn 

Nesmí mít obdobnou formu jako úvod, ale jako zkrácený popis toho, co je v následujících 

stránkách zpracováno podrobněji. Má za úkol ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby měl chuť 

dočíst celý podnikatelský plán dál a zaobíral se detaily. Shrnutí by mělo zahrnovat 

následující informace: 

• jaké produkty budeme poskytovat 

• proč naše produkty vynikají nad jinými, jakou mají konkurenční výhodu a užitek 

pro zákazníka, 
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• poznatky o trhu, tržním trendům a konkurenci, 

• informace o klíčových osobnostech a jejich zrealizovaných úspěších, 

• kvantitativní finanční informace. 

Rozsah exekutivního souhrnu závisí na charakteru podnikatelského záměru a výši 

potřebného kapitálu. Ačkoliv je shrnutí umístěno na začátek podnikatelského záměru, 

zpracovává se jako poslední, což vlastně znamená v době, kdy už mám plán celý hotový 

(Srpová, 2011). 

Popis podniku, stanovení cíle a volba strategie 

V této kapitole je podrobně rozepsán podnik, v jehož popisu by měli být doložitelná fakta 

o jeho založení, strategii a cest a cílů zaměřených k jeho dosažení (Koráb a kol., 2007). 

Strategie podniku obsahuje aktivity, jež by měli být dlouhodobě udrženy v souvislosti 

s dlouhodobými cíli podniku, jeho posláním a disponibilními zdroji, které se nachází mezi 

podnikem a prostředím (Jakubíková, 2008). 

Poslání 

Poslání odpovídá na otázku, proč organizace existuje. Posláním může být například 

uspokojování potřeb zákazníků formou poskytování služeb či výrobků. Za to podnik získá 

výnosy, které zase naplňují ty, kteří jsou s činností úzce propojeni (Vlček, 2002). 

Definice poslání by měla být výstižná a realistická, neměla by mít úzkou ani širokou 

podobu. Zároveň je důležité, aby zapadala do kontextu vnějšího a vnitřního okolí, v němž 

působí (Jakubíková, 2008). 

Vize 

Vize vypovídá o tom, jaká bude podoba podniku v budoucnu. Měla by být založená na 

reálné situaci, možnostech a schopností podniku. Vize by měla být: realistická, správně 

formulovaná a jasně komunikovatelná (Jakubíková, 2008). 

Cíle 

Každá osoba, která chce provozovat podnikatelskou činnost musí mít stanovenou vizi, 

kam by jeho firma měla v budoucnu směřovat. K dosažení celkové vize se musíme řídit 

jednotlivými dílčími cíli, které musíme postupně plnit. Časové hledisko stanovených cílů 
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by se mělo pohybovat kolem pěti let. Tyto cíle jsou chápány formou SMART, jejíž každé 

písmeno znamená zkratky anglických slov, které stručně charakterizují podobu cílů. Cíle 

by měly být: 

• specific – specifické, 

• measurable – měřitelné, 

• achievable – akceptovatelné, 

• realistic – reálné, 

• timed – terminované (Fotr a Souček, 2011). 

Popis podnikatelské příležitosti 

V této části je stanoveno, v čem vidím danou podnikatelskou příležitost. Jde zde pouze o 

přesvědčení čtenářů o tom, že jsem vlastníkem nejlepších předpokladů pro realizaci mého 

nápadu. Musím tedy poukázat na potřeby cílové skupiny, jež bude uspokojena naším 

výrobkem či službou, a jak naši myšlenku dále přetransformujeme do podoby tržeb a 

zisku. Dále uvedu trh, na který se chystáme produkt či službu uvést a analýzu konkurence 

jeho jednotlivých segmentů. Hlavně se tedy musíme zaměřit na: 

• popis výrobku či služby, 

• užitek produktu pro zákazníka, 

• konkurenční výhodu produktu (Srpová, 2011).  

Analýza odvětví 

Daná kapitola se zaobírá především analýzou konkurenčního prostředí. Uvádí zde 

všechny významné konkurenty, jejich slabiny a přednosti, a možné negativní důsledky na 

úspěch daného podniku v tržní struktuře. Analýza se dále zaměřuje na výsledky z historie 

a vývojové trendy v daném odvětví. Jednou z nejdůležitějších součástí je analýza 

zákazníků, jež je vyhotovena na základě rozdělení trhu (segmentace). Analýzy budou 

blíže rozepsány v popisu použitých analytických metod (Koráb a kol., 2007). 

Plán služeb 

Plán služeb je určen pro podniky, které nemají výrobní charakter. V případě podnikání ve 

službách zahrnuje popis procesu poskytování služeb, subdodavatele a jejich hodnocení 
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při výběru. Dále slouží pro popis nákupu zboží/služeb a skladovacích prostorech (Srpová, 

2011). 

Marketingový plán  

Určuje takový plán organizace, který obsahuje informace o tom, jak se daný podnik 

prosadí na trhu mezi konkurenčními rivaly. Detailně tedy zahrnuje určení způsobu 

distribuce, propagování a oceňování služby/výrobku. Tento plán je velmi důležitý 

zejména pro investory, kteří lpí na tom, aby byl každého součástí podnikatelského plánu, 

jelikož zajišťuje úspěch začínajícím, ale i stávajícím organizacím. Zároveň také slouží 

k rozhodování podnikatele v krátkodobém časovém horizontu, je tedy povinností jej 

v průběhu týdne nebo měsíce zkontrolovat a případně upravit (Hisrich a Peters, 1996). 

Nejdůležitějším vstupem pro zpracování marketingového plánu jsou potřebné zdroje a 

získaná data z marketingového průzkumu. Detailnější informace jsou obsaženy v kapitole 

2.10 viz marketingový výzkum. 

Marketingový mix 

Marketingový mix je dobře známý koncept, který pomáhá plánovat marketingové aktivity 

směrem ke každému trhu. Marketingový mix skládá z nástrojů 4P:  

• Produkt (product) – představuje veškeré služby/výrobky, které organizace 

nabízí na daném trhu. 

• Cena (price) – suma peněžních prostředků, kterou organizace požaduje od 

zákazníků, za nákup jejich služeb/výrobků. 

• Distribuce (place) – činnosti, kterými společnost dokáže službu/výrobku dostat 

přímo k zákazníkovi. 

• Propagace (promotion) – jde o činnosti spojené s marketingovou komunikací, 

které se snažít udávat takové vlastnosti výrobku/služby, které přesvědčí zákazníky 

k jejich nákupu.   

Pokud tyto 4P dobře podnikatel naplánuje a namixuje správným způsobem, ví, jak 

uspokojit zákazníka (Kotler, 2007). 

Organizační plán 
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V organizačním plánu jsou obsažen informace o formě vlastnictví podniku. Je úzce 

spojen s organizační strukturou, jež udává nadřízenost a podřízenost zaměstnanců. Pokud 

jde o obchodní společnost, jsou třeba detailnější informace o obchodních podílech a 

managementu. Vždy to závisí na právní formě podnikání. V případě obchodní společnosti 

je nutností uvedení podrobných údajů o akciích, jménech, adresách, základních 

informacích o ředitelích a dalších funkcionářích daného podniku (Režnáková, Koráb a 

Peterka, 2007). 

Finanční plán 

Je tvořen zejména plánem nákladů, výnosů a peněžních toků. Slouží jako jakési ověření 

reálnosti a proveditelnosti podnikatelského záměru z ekonomického (číselného) hlediska, 

přičemž její podstatou je přesvědčit čtenáře o efektivnosti a rentabilitě projektu. 

Z hlediska časových horizontů jsou rozčleněny finanční plány krátkodobé a na 

dlouhodobé (strategické). Krátkodobé plány jsou sestavovány na jeden rok v rámci 

měsíčního rozčlenění. Dlouhodobé plány se sestavují na tři až pět let. Oba druhy plánu 

jsou úzce propojeny. V této práci bude zpracován plán v optimistické, realistické a 

pesimistické variantě, které poslouží pro zlepšení úhlu pohledu na ekonomické vyjádření 

celého projektu (Peterka a Iman, 2010). 

Ekonomické pojmy vztažené k finančnímu plánu: 

Náklady = spotřeba. Nákladem bude vše, co do podnikání podnikatel investuje, tzv. 

„vrazí“. Prakticky jde o vstupy do podnikání. 

Výnosy = výkon. Výnosem bude vše, co z podnikatelské činnosti „získám“ – odborně 

řečeno, co vykonám, udělám neboli výkony. Prakticky jde o výstupy z podnikání. 

Oba pojmy jsou úzce vztaženy k účetním operacím tříd č. 6 a 5. Rozdíl výnosů a nákladů 

představuje hospodářský výsledek podniku (ztrátu nebo zisk) (Ucetnicek.cz, 2019). 

Příjmy = proces inkasování peněžních prostředků do pokladny nebo na bankovní účet od 

jiné osoby. 

Výdaje = proces vydávání peněžních prostředků z pokladny nebo z bankovního účtu jiné 

osobě. 
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Oba pojmy jsou úzce spjaty s tvorbou plánu cash flow, který udává toky peněz. Příjmy 

a výdaje tedy představují skutečné toky peněz (Management.cz, 2019). 

Hrubá mzda = jde peněžní odměnu za práci před zdaněním a jinými odpočty. Po zdanění 

a dalších úpravách je výsledkem výpočtů tzv. čistá mzda. Z pohledu zaměstnavatele 

znamená hrubá mzda, společně s příspěvkem na sociální a zdravotní pojištění, hlavní 

složku nákladů na práci jako výrobní faktor. 

Superhrubá mzda = vychází z hrubé mzdy zaměstnance, ke které se 

přičítá zdravotní (9 %) a sociální pojištění (24.8 %) zaměstnavatele. Výsledkem je 

superhrubá mzda, která se po zaokrouhlení na stovky dolů § 16 Zákona o daních z příjmů. 

následně je využita pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

(15 %).  

Superhrubá mzda je tedy přesným účetním nákladem zaměstnavatele na 

zaměstnance. Pokud by žádná ze stran neplatila státu žádné daně ani odvody, mohl by 

zaměstnavatel přesně tuto celou částku vyplácet zaměstnanci, aniž by to pro 

zaměstnavatele mělo oproti současnému stavu jakýkoliv negativní finanční efekt 

(Mesec.cz, 2020). 

Hodnocení rizik 

Je nutnou součástí každého podnikatelského plánu a dokládá podnikatelovo uvědomění 

si možných odchylek od cíle. Tato část zmiňuje jak možná rizika, která by mohla 

podnikatelský záměr ovlivnit, tak opatření, jež budou realizována, v případě, že riziková 

situace nastane. (Srpová, 2010).  

Analýza rizik 

V této kapitole bude přiblížena analýza a specifikace rizik spojené se založením podniku. 

V prvé řadě dojde k jejich identifikaci a kvantifikaci založené na jejich predikci. Dále 

dojde k vytvoření mapy rizik a poté budou navržena určitá opatření na snížení rizik, 

jejichž výsledek bude zobrazen a na mapě rizik. Je nutné podotknout, že veškeré hrozby 

nelze předvídat. Rizika budou hodnocena následujícím způsobem. Do se uvedou 

predikované nejpravděpodobnější scénáře a jejich dopady (D) a pravděpodobnosti (P), 

přičemž obě uvedené veličiny mohou nabývat hodnot 1-10, kde nejvyšší hodnota rizika 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%A1_mzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_zabezpe%C4%8Den%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF_fyzick%C3%BDch_osob
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znamená nejvyšší pravděpodobnost a nejvyšší dopad. Dále zde bude vyznačená hodnota 

rizika (H), jež může logicky nabývat hodnot 1-100 a její výpočet spočívá v součinu 

pravděpodobnosti a dopadu rizika (H=P*D) (Doskočil a Rais, 2007). 

Zde je uveden příklad možného zpracování kritérií těchto hodnot: 

Tabulka č. 1: Hodnota rizika pravděpodobnosti a dopadu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Doskočil a Rais, 2007) 

Hodnota 

rizika 
Pravděpodobnost Dopad 

0-2 velmi nízká 1 

2,1-4 nízká 3 

4,1-6 střední 5 

6,1-8 vysoká 7 

8,1-10 velmi vysoká 10 

Tabulka č. 2: Hodnota rizika a významnost rizika  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Doskočil a Rais, 2007) 

Hodnota 

rizika 
Významnost rizika 

0–10 zanedbatelné 

11–25 běžné 

26–65 závažné 

66–100 kritické 

Časový harmonogram 

Jedním z dalších důležitých kroků při vyhotovení podnikatelského plán jsou časy a 

provázanosti veškerých prováděných činností zpracované formou časového 

harmonogramu. Jde o realizaci projektového plánu. Zaprvé je nutno určit všechny 

důležité aktivity a kroky, které v návaznosti na podnikatelský plán musí podnikatel 

realizovat. Zadruhé se jedná o stanovení milníků a jejich termínů dosažení (Srpová, 

2011). 
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Jednou z nejznámějších metod vedoucích ke správného zpracování časového 

harmonogramu je Ganttův diagram. Daná metoda zobrazuje formou pruhů, jež se 

nacházejí na časové ose, začátky a konce jednotlivých úkolů. Ganttův diagram má mít 

podobu třech hlavních sloupců a to: 

• termín začátku aktivity, 

• termín konce aktivity, 

• vyjádření postupu splnění aktivit vyjádřené procentuálně (0-100 %) (Pasch, 

2011). 

Přílohy 

Vyznačují se jako doplňková část podnikatelského plánu, zahrnují takové dokumenty, 

které přibližují detaily nejvyšším možným způsobem. Je to například technická 

dokumentace, ceníky, smlouvy, jídelní lístky aj. (Srpová, 2011). 

2.6 Analýza obecného okolí podniku   

Známou metodou analýzy obecného okolí podniku (makroprostředí) je SLEPT analýza. 

Představuje komplexní přehled vnějších vlivů, které není stabilní a stále se mění. Podnik 

je nucen brát tyto aspekty v úvahu při plánování budoucích kroků a ubírání podniku. 

Žádoucí je proto věnovat této analýze pozornost a jednotlivé entity si podrobně rozebrat, 

zjistit současnou situaci a co nejpřesněji se pokusit odhadnout budoucí stav těchto jevů. 

Patří sem analýza politického, legislativního, ekonomického, sociálního, technického 

prostředí, na kterém se podnik nachází. Níže jsou uvedeny a rozepsány faktory detailněji: 

• Legislativní faktory – jsou zde promítnuty jednotlivé legislativní předpisy, 

kterými se podnik musí řídit. Může to být například změna v zákoníku práce, 

daňovém zákoně či úprava minimální mzdy. V potaz musí být bráno také nařízení 

Evropské Unie, aby s nimi firma nebyla v rozporu v případě vývozu či dovozu ze 

zahraničí. Sledují se i vztahy mezi exekutivou a podnikatelskou sférou. 

• Politické faktory – Do těchto faktorů spadá politická situace v zemi, ve které se 

podniká a její potencionální vliv na podnikání. Lze do těchto faktorů zařadit vládní 

vyhlášky, opatření pro boj s korupcí, vlání stabilita, kontrola obchodu a ochranu 

hospodářské soutěže. 
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• Ekonomické faktory – projevují se zde měnové kurzy, které mají vliv na 

poptávku zahraničních zákazníků, dále stabilita měny či úrokové sazby monetární 

politiky. Sleduje se trend rozvoje hrubého domácího produktu i ekonomický růst, 

jak obecný, tak i konkrétního určitého odvětví. 

• Sociální faktory – tyto faktory odpovídají na otázky, které souvisí s 

demografickým vývojem, vzděláním nebo věkovým profilem obyvatelstva. V 

tomto prostředí může záviset na velikosti rodiny, velikosti bydlení nebo na 

životním stylu. Faktorem může být i postoj k práci, zájmy obyvatelstva nebo 

pracovní mobilita. 

• Technologické faktory – zde se obvykle zkoumají technologické podmínky pro 

fungování na trhu či v konkrétní zemi. Běžně je zkoumáno, jak si firma stojí oproti 

konkurenci, zda je dostatečně inovativní a technologicky vyspělá. Berou se v 

potaz nové objevy, vynálezy, vliv změn informačních technologií a také míra 

technologického opotřebení (Sedláčková a Buchta, 2006). 

2.7 Analýza oborového okolí podniku 

Jednou ze známých analýz oborového okolí podnik je Porterův model 5 konkurenčních 

sil (Porter's Five Forces). Analýza oborového okolí zahrnuje analýzu odvětví s důrazem 

na konkurenční prostředí. Cílem této analýzy je identifikovat síly a faktory, které činí 

odvětví více či méně atraktivním. Vývoj a trendy v odvětví mají často na různé podniky 

v daném odvětví odlišný dopad (Sedláčková, 2000).  

Analýza pěti sil je způsob analýzy odvětví a jeho rizik. Podstatou metody je prognózování 

vývoje konkurenční situace ve zkoumaném odvětví na základě odhadu možného chování 

následujících subjektů a objektů působících na daném trhu a rizika hrozícího podniku z 

jejich strany. Konkurence na trhu v daném odvětví je obecně funkcí následujících pěti sil 

(Blažková, 2007): 

• Konkurenční rivalita – firma identifikuje své přímé a nepřímé konkurenty, jejich 

produkty a služby, jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství daného 

výrobku/služby, marketingovou strategii, vývoj, silné a slabé stránky, hledá 

odpověď na otázku: Je mezi stávajícími konkurenty silný konkurenční boj? Je na 

trhu jeden dominantní konkurent? Analýza konkurentů slouží firmě k:  
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▪ pochopení jejich konkurenčních výhod či nevýhod,  

▪ pochopení minulých, současných a budoucích strategií konkurentů,  

▪ předpovědi, jak konkurenti pravděpodobně zareagují na naše 

marketingová rozhodnutí,  

▪ definici takových strategií, pomocí nichž firma dosáhne 

konkurenční výhody v budoucnu,  

▪ předpovědi návratnosti, která se očekává z budoucích investic, 

▪  zvýšení povědomí o příležitostech a hrozbách.   

• Hrozba vstupu nových konkurentů na trh – je třeba uvažovat i o budoucích 

konkurentech dodávajících výrobky a služby, které zákazníci považují za 

substituční výrobky či služby. Jde o náklady vstupu na trh, možnost vstupu na trh, 

vliv na cenu a nabízené množství daného výrobku/služby, distribuční kanály, 

legislativní překážky, technologické překážky, obsazenost trhu, chování 

zákazníků, hledá odpověď na otázku: Jak snadné nebo obtížné je pro nového 

konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 

• Smluvní síla odběratelů – je potřeba rozumět tomu, kdo jsou naši zákazníci a co 

chtějí. Efektivnější uspokojení potřeb zákazníků nám také pomůže získat výhodu 

nad našimi konkurenty. Pokud by firma neměla zákazníky, není důvod pro její 

existenci. Proto si každá firma musí svých zákazníků vážit a musí se o ně náležitě 

starat. Jde o schopnost odběratelů ovlivnit cenu a poptávané množství daného 

výrobku/služby. Jde o počet odběratelů, různorodost nabízených produktů, 

doplňující služby, náklady na změnu. Hledá odpověď na otázku: Jak silná je 

pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a objednávat větší objemy?  

• Smluvní síla dodavatelů – dodavatelem se myslí firma, která nám dodává 

výrobek, službu nebo obojí, např. materiál. Jde o jejich schopnost ovlivnit cenu a 

nabízené množství potřebných vstupů, množství dodavatelů, specializace 

dodávek, alternativy k dodávkám, náklady spojené se změnou, hledá odpověď na 

otázku: Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní dodavatele, je jich 

málo nebo naopak hodně? 

• Hrozba vzniku substitutů – cena a nabízené množství výrobků/služeb je aspoň 

částečně schopný nahradit daný výrobek/službu, jejich kvalita a parametry, vztah 

zákazníků a substitutů, riziko vstupu substitutů na trh, náklady na změnu. Hledá 
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odpověď na otázku: Jak snadno mohou být naše produkty a služby nahrazeny 

jinými? (Blažková, 2007). 

 

 

Obrázek č. 1: Porterův model konkurenčního prostředí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Mallya, 2007) 

2.8 Analýza vnitřního prostředí podniku 

Jednou ze strategických analýz vnitřního prostředí podniku je McKinseyho model 7S, 

který slouží k identifikaci tzv. Klíčových faktorů úspěchu, které podporují úspěšnost 

firmy při realizaci strategii. V tomto pojetí je třeba se podívat na organizaci jako na 

množinu sedmi faktorů, které na sebe vzájemně působí a ovlivňují se. Tyto faktory 

rozhodují o naplnění firemní strategie. Daný model je také možné využití při plánovaní 

rozvoje společnosti, které není omezeno její velikostí. Model se zaměřuje na těchto sedm 

faktorů: 

• Strategie (Strategy) 

• Struktura (Structure) 

• Systémy řízení (Systems) 

• Sdílené hodnoty (Shared values) 

• Schopnosti (Skills) 

• Styl (Style) 

• Spolupracovníci (Staff) (Management Mania, 2015).  
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Obrázek č. 2: Analýza vnitřního prostředí McKinsey 7S 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Management Mania, 2015) 

2.9 Analýza vnitřních zdrojů a schopností 

Variant interní analýzy existuje mnoho. Analýza vnitřních zdrojů a schopností se zaobírá 

stanovením těch významných interních zdrojů a schopností v souvislosti s odhadem na 

jejich budoucí vývoj. Hlavním cílem této analýzy je identifikovat strategicky důležité 

zdroje, schopnosti a jednotlivé zdroje podniku pro konkurenční výhody. Aby analýza 

měla úspěch, musí zahrnovat veškeré činnosti podniku – finance, výzkum, marketing a 

vývoj aj. Analýza by se měla zaměřit na aktuální situaci, odhad budoucí situace a na 

potenciál jednotlivých oblastí. (Lukášová, Nový, 2004). Mezi potřebné zdroje pro 

podnikání lze zařadit: finanční, hmotné, lidské, nehmotné a nezařazené zdroje (Koráb a 

kol., 2007). 

2.10 SWOT analýza a SWOT matice 

SWOT analýza, nebo také metoda SWOT je zkratkou výrazů Strenghts (silné stránky), 

Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Model 

umožňuje organizacím rychle identifikovat jak své vnitřní faktory (silné a slabé stránky 

společnosti), jenž jsou spojené s vnitřními procesy, tak vnější faktory (příležitosti a 

hrozby), které závisí na prostředí, ve kterém se organizace realizuje. SWOT analýza se 
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využívá jako rozhodovací nástroj a usnadňuje rozvoj nebo strategické plánování (Seth, 

2015). 

SWOT matice 

V průběhu SWOT analýzy jsou zkoumány blíže faktory vnitřní (silné a slabé stránky) a 

faktory vnější (příležitosti a hrozby). Tyto jednotlivé faktory jsou uspořádány do SWOT 

matice (Blažková, 2007). 

 

Obrázek č. 3: SWOT Analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Seth, 2015) 

Ve SWOT analýze rozeznáváme interní a externí faktory, pomocné a škodlivé aspekty.  

• Interní faktory – jsou takové faktory, které můžeme ovlivnit. Patří mezi ně silné 

a slabé stránky společnosti. 

• Externí faktory – jsou takové faktory, které nemůžeme ovlivnit, nebo nad nimi 

máme jen malou kontrolu. Do skupiny externích faktorů patří příležitosti a 

hrozby.  

• Pomocné aspekty – jsou takové aspekty, které napomáhají k úspěchu. Silné 

stránky a příležitosti patří do této skupiny.  
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• Škodlivé aspekty – jsou takové aspekty, které blokují nebo představují překážku 

pro úspěch společnosti. Patří sem slabé stránky a hrozby (Marketing Mind, 2009). 

Silné stránky  

Při analýze silných stránek podniku se zaměřujeme na jeho interní síly. Jsou to veškeré 

vlastnosti/skutečnosti, ve kterých podnik vyniká, či ho jinak zvýhodňují před konkurencí. 

Za silné stránky lze například považovat průměrný produkt, špatná komunikace 

v podniku, nekvalifikovaní zaměstnanci, nedostatečné finanční zdroje na rozvoj, špatná 

poloha firmy. 

Slabé stránky 

Slabé stránky podniku odrážejí jeho interní slabiny. Spadá sem vše, v čem se podniku 

nedaří, nebo v čem dosahuje konkurence lepších výsledků. Slabé stránky podniku jsou 

například průměrný produkt, špatná komunikace v podniku, nedostatečné finanční zdroje 

na rozvoj nebo také špatná poloha firmy. 

Příležitosti  

Jedná se o externí vlivy, které by potenciálně mohly představovat pro podnik šanci k 

růstu. Za příležitosti se považují skutečnosti, které vedou ke zvýšení poptávky po 

produktu/službě, či které vedou k lepšímu uspokojení potřeb zákazníka. Mezi příležitosti 

patří například dotační programy, nová technologie nebo navázání dlouhodobého vztahu 

se zákazníky. 

Hrozby 

Hrozby představují rizika, která mohou ohrozit chod podniku a úspěšnost 

produktu/služby. Jsou to externí faktory, které podnik nemůže ovlivnit, ale může takové 

situace do jisté míry předvídat a připravit se na ně. Mezi hrozby patří ku příkladu krach 

hlavního dodavatele, vznik nové technologie, ekonomická krize či měnící se potřeby 

zákazníků. (Jakubíková, 2008). 

2.11 Zhodnocení výsledků podle SWOT matice IFE a EFE 

Hodnotit se dá formou několika způsobů. Jedním z nich je metoda obsahující hodnocení 

a váhy. První krok zahrnuje přidělení váhy k jednotlivým položkám SWOT matice. Daná 
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váha představuje důležitost položky vztahující se k dané kategorii, přičemž celkový 

součet vah v jednotlivé kategorii musí být roven jedné. Platí zde pravidlo, že čím vyšší je 

hodnota, tím více je důležitá tato položka. Vztah platí i inverzně. Mezi nezbytnost patří 

ohodnocení jednotlivých položek pro oblasti vnějších a vnitřních faktorů. 

• Hodnocení faktorů vnitřní analýzy (IFE) – tyto faktory zahrnují položky S –

strenghts (silné stránky) a O – opportunities (příležitosti), které jsou ohodnoceny 

na škále 1 až 5. Hodnota 5 představuje nejvyšší spokojenost s daným prvkem a 

hodnota 1 nejnižší spokojenost.  

• Hodnocení faktorů vnější analýzy (EFE) – tyto faktory zahrnují položky W – 

weaknesses (slabé stránky) a T – threats (hrozby), které jsou ohodnoceny na stejné 

stupnici, avšak se záporným znaménkem. Hodnota -5 představuje nejvyšší 

nespokojenost a hodnota -1 nejnižší nespokojenost. 

Poté co se vyhodnotí jednotlivé prvky všech kategorií, je nutné stanovit součin hodnocení 

a dané váhy, a následně provést sumu součinů pro každou kategorii (viz tabulka 3). 

Tabulka č. 3: Ukázka SWOT matice  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Fotr, 2012) 

SWOT Hodnocení Váha Součin 

Suma součinů pro 

kategorii 

S1 (1-5) 

Součet vah = 1 

HxV 

S1+S2(1-5) S2 (1-5) HxV 

W1 (1-5) 

Součet vah = 1 

HxV 

W1+W2(1-5) W2 (1-5) HxV 

O1 (1-5) 

Součet vah = 1 

HxV 

O1+O2(1-5) O2 (1-5) HxV 

T1 (1-5) 

Součet vah = 1 

HxV 

T1+T2(1-5) T2 (1-5) HxV 

Vnitřní faktory jsou rovny součtu sum za silné a slabé stránky. Vnější faktory jsou rovny 

součtu sum za příležitosti a hrozby. Výsledek SWOT analýzy je roven bilanci mezi 

vnitřními a vnějšími faktory. Dle výstupu lze vybrat vhodnou strategii pro daný podnik 

(Fotr, 2012). 

2.12 Porterovy generické strategie 

Při výběru konkurenční strategie má podnik na výběr ze tří možností: 
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1. Strategie diferenciace – organizace se zaměřuje na odlišení výrobku či služby od 

konkurence, její nabídka je dokonalejší a lepší v souvislosti s tím, že se prioritně 

neohlíží na výši nákladů. Riziko u této strategie může představovat to, že 

zákazníci budou preferovat levnější výrobky/služby. 

2. Strategie převahy v nákladech – organizace se zaměřuje na nejnižší náklady ve 

výrobě a distribuci v dané oblasti podnikání. Dále se snaží nabídnout nižší cenu 

než konkurence a získat tak větší podíl na trhu. Riziko představují podniky, které 

dosáhnou nižších nákladů a jsou schopny si je udržet.  

3. Strategie zacílení – organizace se zaměřuje na jeden nebo více úzkých segmentů 

na daném trhu, nezaměřuje se na celé odvětví. Soustředí se na diferenciaci nebo 

nízké náklady. Riziko může nastat, když se segment stane atraktivní i pro jiné 

podniky. Tato strategie se soustředěností na diferenciaci je vhodná pro zakládající 

malé podniky (do 100 zaměstnanců), které se zaměřují na tržní výklenky. Tyto 

podniky nemají příliš zdrojů (lidské, finanční, znalosti aj.) a disponují malou 

vyjednávací silou na trhu. Jejich hlavní síla tedy spočívá ve věnování energie 

určitému výklenku (lokalita nebo segment zákazníků), který firmy příliš neláká, 

kvůli vyšším nákladům na úzkou specializaci a individuálnímu přístupu 

k zákazníkovi. Možné posílení těchto nevýhod může být například kooperace 

s jinými společnost vedoucí k získání síly, zdrojů aj. (viz obrázek 4) (Blažková, 

2007). 

 

Obrázek č. 4: Porterovy generické strategie 

(Zdroj: ict-123.com, 2020) 
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2.13 Marketingový výzkum 

Zjednodušeně lze marketingový výzkum definovat dle ESOMAR (European Society fo 

Opinion and Marketing Research) jako naslouchání spotřebiteli. Jedná se tedy o 

systematické a zároveň objektivní hledání a analýzu relevantních informací, které 

následně slouží k identifikaci a řešení jakéhokoliv problému na poli marketingu. Zdrojem 

informací pro uskutečnění výzkumu se stávají primární nebo sekundární data. Sekundární 

data byla zpravidla nashromážděna někým jiným pro jiný účel a jsou k dispozici již při 

zahájení výzkumného projektu. Oproti tomu primární data nebyla dříve publikována. 

Jedná se o nová data, která musí být nashromážděna. Rozlišujeme dva druhy primárních 

dat, a to kvalitativní a kvantitativní. Kvantitativní data se získávají poměrně snadněji 

oproti kvalitativním, avšak nemají takovou vypovídají hodnotu. Data můžeme získat 

pomocí tří základních metod – metodou dotazování, pozorováním či experimentem. 

Realizace celého výzkumu probíhá v šesti krocích – sběr dat, zpracování dat, analýza dat, 

vizualizace výstupů, interpretace výstupů a prezentace doporučení (Kozel, 2006). 

Jeden velmi využívaných přístupů pro určení vyhovující velikosti vzorku je: 

𝐧 = 𝐫% ∗ 𝐪% ∗ (
𝐳

𝐞%
)𝟐 

n – minimální požadovaná velikost vzorku, 

r% – část náležící do specifické kategorie, 

q% – část nenáležící do specifické kategorie,  

e% – požadovaná mezní chyba,  

z – zet hodnota korespondující k míře spolehlivosti (Saunders et al, 2009). 

Tabulka č. 4: z – zet hodnota a míra spolehlivosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Saunders et al, 2009) 

Z hodnota Míra spolehlivosti 

99 % 1,57 

95 % 1,96 

90 % 1,65 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Daná kapitola se zaměřuje na podrobnou strategickou analýzu tržního prostředí, kde bude 

nově založená čajovna působit. V počátku je provedena analýza obecného okolí – 

SLEPT. Dále potom analýza oborového okolí – Porterův model pěti konkurenčních sil a 

analýzu vnitřního okolí podniku – model MCKinsey 7S. V neposlední řadě bude 

provedena analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb – SWOT a vlastní 

marketingový výzkum. Na základě provedených analýz byly faktory přejaty do SWOT 

matice, kde byla provedena další analýza dle metodiky IFE, EFE, podle ní se rozhodne, 

jakou strategii podnik zvolí. 

3.1 Analýza vnějšího prostředí – SLEPT 

Analýza SLEPT zahrnuje několik faktorů, a to: sociální, legislativní, ekonomické, 

politické a technologické, které na společnost budou působit z vnějšího prostředí. Tato 

analýza se snaží o odhad budoucích skutečností, které by mohli mít vliv na organizaci. 

3.1.1 Sociální faktory 

V aktuální době jsou trendem jsou čajovny, které poskytují vodní dýmky, kde si zákazníci 

mohou dopřát odpočinek či relaxovat s přáteli. Dané podniky se rozmáhají po celé České 

republice a stávají se oblíbenými převážně pro mladou generaci. Analyzovaný podnik se 

na základě zhodnocení předchozího marketingového výzkumu bude nacházet v centru 

města Šternberk, které leží na úpatí Nízkého Jeseníku, 16 km severně od Olomouce. Toto 

město bylo v roce 2008 oceněno jako historické město roku. Občanská vybavenost 

města Šternberk je na dobré úrovni. Ve Šternberku jsou umístěny nejdůležitější úřady 

státní správy a samosprávy, mateřské školy, základní školy, střední odborná učiliště a 

gymnázium, základní umělecká škola, bankovní ústavy, pošta, kino, knihovna, expozice, 

moderní sportoviště, nemocnice, zařízení sociálních služeb. Obyvatelé města mohou 

využít širokou nabídku akcí a pořadů na hradě Šternberk, v prostorách bývalého 

augustiniánského kláštera, v Expozici času nebo v Městském klubu. K dispozici je kino i 

letní scéna, která nabízí promítání v letním období. Od jara do podzimu se na hradě koná 

celá řada atraktivních akcí pro děti i dospělé, jednou z největších akcí je tradiční rockový 

festival Šternberský kopec s několikatisícovou návštěvností a každoroční automobilové 
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závody do vrchu nazývané ecce homo, které navštěvují zahraniční turisti 

(www.sternberk.eu, 2020). 

Segmentace potencionální zákazníků města proběhla následovně. Nejprve byl určen 

celkový počet obyvatel samotného města Šternberk bez rozšířené působnosti obcí 

s rozdělením dle věkového složení a pohlaví. U této tabulky uvedené níže (viz tabulka 5) 

mě zajímá především segment muži nad 15 let a ženy nad 15 let, jelikož právě ti mohou 

být potencionálními zákazníci analyzovaného podniku. Lze konstatovat, že 1.1.2020 žije 

mužů nad 15 let v samotném městě 5452, a žen nad 15 let žije 6003. Lehkým součtem 

potom určím prvotní možný segment potencionálních zákazníků vyjmou rozšířené 

působnosti obcí. Segment č.1 činí 11 455 potencionálních zákazníků (MVČR, 2020). 

Tabulka č. 5: Počet obyvatel dle věkového složení a pohlaví ve městě Šternberk bez rozšířené 

působnosti obcí  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle MVČR, 2020) 

Datum k 1.1 

Muži (do 

15 let) 

Muži (nad 

15 let) 

Ženy (do 

15 let) 

Ženy (nad 

15 let) 
Změna Celkem 

2020 1 016 5 452 981 6 003 -61 13 452 

2019 1 034 5 492 989 5 998 4 13 513 

2018 999 5 509 968 6 033 1 13 509 

2017 991 5 521 952 6 044 -76 13 508 

2016 995 5 551 950 6 088 19 13 584 

2015 967 5 605 909 6 084 16 13 565 

2014 947 5 610 883 6 109 -49 13 549 

2013 933 5 633 884 6 148 x 13 598 

Avšak pokud se bude brát v potaz rozšířená působnost města, která zahrnuje 22 dalších 

obcí nacházejících se v okolí města Šternberk, je statistika obyvatel přívětivější (viz 

obrázek 5). K 31.12.2019 lze konstatovat, že součet mužů a žen ve věku 15-64 let, tedy 

segment č. 2 činí 15 503 potencionálních zákazníků (viz tabulka 6) (ČSÚ, 2019). 
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Tabulka č. 6: Počet obyvatel dle věkového složení ve městě Šternberk s rozšířenou působností obcí  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019) 

Datum k 31.12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkem 24 174 24 197 24 191 24 164 24 199 24 221 24 307 

0-14 3 610 3 635 3 747 3 813 3 859 3 884 3 902 

15-64 16 518 16 338 16 102 15 908 15 755 15 619 15 503 

65+ 4 046 4 224 4 342 4 443 4 585 4 718 4 902 

 

 

Obrázek č. 5: Mapa města Šternberk s rozšířenou působností obcí 

(Zdroj: Eddp.cz, 2019) 

Dané segmenty č.1,2 potencionálních zákazníků se mohou navyšovat o navštěvující 

turisty, kteří cestují za památkami historického města či mezinárodním závodem 

automobilů a studenty, kteří sem dojíždějí, avšak nedisponují trvalým bydlištěm ve městě 

či okolních obcích. Je podmínkou, že tyto dva segmenty se nemohou sčítat, lze vybrat 

pouze jeden z nich. 
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Legislativní faktory 

Zákony v dnešní době mají obrovský vliv na celé fungování podniku, zejména na placení 

daní a odvodů za zaměstnance, ale také i na hygienické podmínky. Záleží však převážně 

na formě podnikání. Veškeré legislativní změny mohou vyvolat nepříznivé zvyšování 

nákladů či administrativní zatížení. 

Zákony o podnikání formou právnické a fyzické osoby jsou upraveny řadou norem či 

zákoníků. U analyzovaného podniku jsou to především: 

• Zákon o obchodních korporacích 

• Občanský zákoník 

• Zákoník práce 

• Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

Jedná se o ochranu proti nekalé soutěži. 

• Zákon o cenách 

Jedná se o to, že prodávající by měl dodržovat předem stanovenou cenu. Patří 

sem i regulace cen z pohledu státu, tj. nařízené ceny. 

• Nařízení vlády o obchodním věštníku 

Dané nařízení udává povinnost o zveřejňování údajů o podnikatelích. Např. 

povinnost zveřejňování výročních zpráv. 

• Zákon o ochraně spotřebitele 

Daný zákon upravuje vztah mezi spotřebitelem a prodávajícím, jež zahrnuje 

poctivost při prodeji, zákaz diskriminace spotřebitele, hygienické podmínky 

prodeje, zákaz diskriminace spotřebitele, zákaz prodeje nebezpečných výrobků, 

povinnost poskytování informací o výrobku, ale i zákaz prodeje nebezpečných 

výrobků. 

• Zákon o České obchodní inspekci 

Jestliže dochází k porušování Zákona o ochraně spotřebitele, danou skutečnost 

řeší Česká obchodní inspekce (ČOI), jež spadá do orgánů státní správy a daný 

případ prošetřuje a stanovuje jeho budoucí důsledky. 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 

2004 o hygieně potravin 

• Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 
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• Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

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

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostech řemeslných 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Dále je nutné zmínit protikuřácký zákon č. 65/2017, který je nabil své účinnosti od 

31.5.2017. Ačkoliv je kouření zakázáno téměř ve všech případech, vodní dýmky jsou 

uvedené v §8 odstavci k) jako výjimka. Proto je nutné mít na paměti, aby zaměstnavatel 

dodržel správné normy a vystavil ceduli, která upomíná na povolení kouření od 18 let 

věku. 

Jestliže se výše uvedené zákony a normy podnik rozhodne nedodržovat, hrozí mu sankce 

za jejich porušení, proto je důležité, aby si podnik veškeré povinnosti hlídal. 

Ekonomické faktory 

Daná skupina faktorů je pro organizaci velmi důležitá, jelikož je podnik nemůže přímo 

ovlivňovat, avšak faktory ho ovlivňují. Mezi faktory lze zařadit ekonomický růst, vývoj 

odvětví nebo trhu na kterém daný podnik hodlá podnikat a dále stavem ekonomiky, která 

řeší převážně hrubý domácí produkt, inflaci, nezaměstnanost a úrokovou míru. 

Vývoj trhu v oblasti stravování a pohostinství 

Podnikání v oblasti čajoven se řadí dle strukturálních statistik do kategorie CZ NACE 56: 

Stravování a pohostinství. Celkové tržby subjektů v této oblasti měli od roku 2009 lehce 

klesající tendenci, kdy činili 96,959 mld. Kč. Do roku 2015 si drželi podobný trend, avšak 

v roce 2016 dosahovali 106,69 mld. Kč a v roce 2017 dokonce 129,395 mld. Kč (viz graf 

1). Lze konstatovat, že trend má progresivní tendenci a pravděpodobně budou celkové 

tržby daných subjektů neustále růst (ČSÚ, 2018). 
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Graf č. 1: Tržby subjektů v oblasti pohostinství a stravování (v mld. Kč) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2018) 

Další důležitým grafem zachycující vývoj trhu v daném odvětví je graf průměrných útrat 

za stravovací služby na osobu v Kč (viz graf 2). Graf udává, že každý český občan utratí 

v průměru za rok 2012 5114 Kč za stravovací služby, v roce 2014 5338 Kč, v roce 2016 

5785 Kč a v roce 2018 6180 Kč. Graf má neustále rostoucí trend, což je příznivé pro 

tvorbu tržeb v daném analyzovaném podniku. Je možné rostoucí tendenci této progresivní 

křivky predikovat i v budoucnu (ČSÚ, 2018). 

 

Graf č. 2:Průměrná útrata za stravovací služby na osobu v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2018) 

0

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012 2014 2016 2018



43 

 

 

Níže uvedený graf (viz graf 3) zachycuje vývoj průměrných měsíčních hrubých mezd 

obyvatel Olomouckého kraje, z něhož lze vydedukovat že od roku 2014 se mzdy neustále 

zvyšují. Za rok 2018 činila průměrná hrubá mzda 30 685 a za rok 2019 činila 30 709 Kč. 

Díky tomuto progresivnímu stoupání lze očekávat získání většího množství finančních 

prostředků, které mohou zapříčinit větší utrácení u potencionálních zákazníků, což se 

může pozitivně odrazit na tržbách v analyzovaného podniku (ČSÚ, 2019). 

 

Graf č. 3: Vývoj průměrných měsíčních hrubých mezd obyvatel Olomouckého kraje v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2019) 

 

Tabulka č. 7: Vývoj jednotlivých ekonomických faktorů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 

Vždy k 31.12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP  –0,90 % 2,00 % 3,90 % 2,50 % 4,60 % 2,90 % 2,40 

% inflace 1,40 % 0,40 % 0,30 % 0,30 % 2,50 % 2,10 % 2,80 

% nezaměstnanost 8,20 % 7,50 % 6,20 % 5,20 % 3,80 % 3,10 % 2,90 

% 
HDP neboli Hrubý domácí produkt vyjadřuje ekonomický růst a posledních třech 

letech dost kolísal. Meziroční změna se oproti roku 2017 se výrazně snížila, a to značí že 

klesla spotřeba domácností, a že lidé v roce 2018 a 2019 méně utrácejí, což pro organizaci 

není pozitivní zprávou. 
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Inflace neboli všeobecný růst cenové hladiny v roce 2017 zvýšil, avšak v roce 2018 mírně 

poklesl, a v roce 2019 se opět zvýšil na hodnotu 2,8 %.  Pořád se však vzhledem 

ekonomice České republiky jedná o přívětivá čísla, i když roky 2015 a 2016 na tom byli 

lépe. 

Nezaměstnanost, která se od roku 2013 neustále snižuje ovlivní podnik pozitivně z 

hlediska útrat, jelikož lidé, kteří jsou zaměstnaní, získávají peněžní prostředky, které 

mohou později využít k nákupu služeb analyzovaného podniku. Statistický úřad naměřil 

nezaměstnanost k 31.12.2019 v Olomouckém kraji 2,9 %, což lze považovat jako velmi 

příznivou hodnotu. (viz tabulka 7) (ČSÚ 2019). 

Dalším ekonomickým faktorem je úroková míra, která ovlivňuje moji organizaci z 

hlediska výnosnosti a struktury finančních prostředků, především tedy cizích zdrojů. 

Bankovní rada České národní banky zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 

25 bazických bodů na 2,25 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 3,25 % 

a diskontní sazby na 1,25 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 7. února 2020. 

Čím je úroková míra vyšší, tím dražší bude si bude půjčit např. od banky, což pro můj 

podnik organizaci není pozitivní zpráva (ČNB, 2020). 

Politické faktory 

V unitárním státu Česká republika panuje parlamentní demokracie. Moc má dané 

rozdělení, a to na: výkonná, soudní a zákonodárná. Moc zákonodárnou zastupuje 

Parlament České republiky, jež je složen ze dvou komor. Moc výkonná je zastoupena 

vládou České republiky a prezidentem. Aktuální situace ve státě je stabilní, kde je moc 

složena koalicí třech stran, a to: ANO, BPP a ČSSD. Zahraniční vztahy z hlediska politiky 

jsou prozatím standartní. Jelikož je Česká republika členem Evropské unie, vznikají ji 

určité příležitosti z hlediska dotací, avšak zároveň povinnosti z hlediska zákonů a norem, 

které EU stanovuje. Níže uvedená tabulka (viz tabulka 8) zobrazuje vývoj daní, kde DPH 

je od roku 2013 na stejné hodnotě a Daň z příjmů Právnických osob je stejná již od roku 

2009, kde přešla z hodnoty 20 % na 19 %. Od roku 2015 existuje ještě druhá snížená 

sazba, která činí 10 %, avšak nezahrnuje obor analyzovaného podniku. 
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Tabulka č. 8: Vývoj sazeb daní: DPH a DPPO v ČR v letech 2011-2020  

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

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DPH – 

zákl. sazba 
20 % 20 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 

DPH – 

sníž. sazba 
10 % 14 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

Daň z 

příjmů PO 
19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 

 

Technologické faktory 

Poskytování vodních dýmek nelze zařadit do kategorie oborů, jež vyžadují větší 

technologické změny. Pokud se objeví něco zásadního. Trvá to několik let, než se 

technologie zcela změní. V podniku se musí tedy dbát na dodržování limitů a správnému 

používání spotřebičů a nástrojů při přípravě vodních dýmek a nápojů. Skladovatelnost 

tabákových výrobků nevyžaduje drahé boxy, avšak plně postačí pokojová teplota ve 

standartním skladu. V tomto odvětví se bude dbát především na kvalitu poskytování zboží 

a služeb. Technologický pokrok není zcela vyžadován, avšak z legislativního hlediska je 

nutné pořídit EET kasu, která bude pro podnik nákladem. 

3.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Daná analýza se zabývá analýzou odvětví a jeho rizik. Jedná se o analýzu pěti sil 

(faktorů), a bližší specifikaci konkurenčního prostředí, jež působí na podnik.  

Konkurenční rivalita 

I když trend čajoven v České republice neustále stoupá, konkurence v daném městě 

Šternberk není vysoká, což je pro můj podnik velmi příznivé. Jelikož se podnik bude 

vyskytovat v centru města, má obrovskou konkurenční výhodu díky vysoké 

frekventovanosti občanů, tj. potencionálních zákazníků.  

Jediným významným podnikem, který může znamenat potencionálního konkurenta je 

Irish Pub 5 lišek, který se nachází asi 100 metrů od podnik. Tento podnik se specializuje 
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na Irské nápoje a poskytuje vodní dýmky každý čtvrtek a neděli. Nemá klasickou moderní 

podobu dýmkárny, jeho prostor je malý a má omezenou provozní dobu (5lisek.cz, 2019).  

To, že podnik má pouze jednoho významného konkurenta, má šanci na úspěch, jelikož 

má prostor ke zlepšení a zajištění vyššího komfortu pro zákazníky. Mezi další podniky, 

které mohou konkurovat mé organizaci z hlediska poskytování pokrmů a nápojů, 

neposkytují tedy vodní dýmky, patří: 

Restaurace Šnyt – daný podnik byl založen v roce 2017, a působí na trhu poměrně 

krátkou dobu. Dle osobních návštěv je to nejnavštěvovanější pivnice ve Šternberku. 

Otevírací dobu má každý den, a je mezi zákazníky populární především pro svou tradiční 

českou kuchyni a pivo. Cenově je tento podnik dražší než ostatní a lokalitou se nachází 

asi 3 kilometry od analyzovaného podniku (snyt-primka.cz, 2019). 

Hanácká restaurace Expedice – daný podnik se nachází asi 150 metrů od provozovny 

mého podniku. Jedná se o restauraci, která disponuje letní terasou a poskytuje zahraniční 

a českou kuchyni. Má otevřeno každý den a působí na trhu přes 10 let. Dle obecného 

mínění a osobních návštěv tento podnik není tak populární jako Restaurace Šnyt. 

(expedice-pc.cz, 2018). 

V této části konkurenčního srovnání se zaměřím na porovnání nabídky služeb, cen a 

otevírací doby u konkurenčních podniků. Níže uvedená tabulka uvádí porovnání 

nabízených služeb, které jsou nejvýznamnější (viz tabulka 9). 

Tabulka č. 9: Porovnání nabídky služeb konkurentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Nabídka služeb Šnyt Irish bar 5 lišek Expedice 

Vodní dýmky X čtvrtek a neděle X 

Pokrmy a nápoje ✔ ✔ ✔ 

Denní menu ✔ X ✔ 

Míchané alk. nápoje ✔ X X 

Zahraniční čaje X X X 

Moderní prostředí ✔ X ✔ 

Možnost parkování ✔ ✔ X 

Oslavy a akce ✔ ✔ X 

Dle konkurenčního srovnání nabídky služeb lze konstatovat, že jediný podnik Irish Bar 5 

lišek poskytuje vodní dýmky, a to pouze ve čtvrtek a neděli (jak již bylo zmíněno). 
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Pokrmy a nápoje poskytují všechny analyzované podniky. Denní menu poskytují pouze 

Šnyt a Expedice, míchané alkoholické nápoje poskytuje pouze Šnyt. Zahraniční čaje 

nejsou poskytovány žádným podnikem, což se jeví jako největší konkurenční výhoda. 

Moderním prostředím nedisponuje pouze Irish bar 5 lišek. Možnost parkovat neposkytuje 

pouze Expedice, která zároveň nenabízí žádné oslavy a akce. 

Níže uvedená tabulka uvádí porovnání cen jednotlivých služeb konkurenčních podniků 

(viz tabulka 10). 

Tabulka č. 10: Porovnání cen služeb konkurentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Služba Šnyt Irish bar 5 lišek Expedice 

Cena pokrmů 135-265 Kč 125-255 Kč 129-245 Kč 

Cena denního menu  97-169 Kč X 107-169 Kč 

Cena příloh 29-69 Kč 25-59 Kč 8-59 Kč 

Cena polévek 39-45 Kč X 39-59 Kč 

Cena salátů 159-165 Kč X 41-175 Kč 

Cena dezertů 55-69 Kč X 59-69 Kč 

Cena nealko nápojů 19-46 Kč 26-59 Kč 25-49 Kč 

Cena piva 25-39 Kč 26-49 Kč 25-35 Kč 

Cena míchaným alkoholický 

nápojů 
89-94 Kč X X 

Cena běžných čajů 32-49 Kč 29-39 Kč 29-45 Kč 

Cenová rozpětí služeb jsou velmi podobná u restaurace Šnyt a Expedice, jediná odlišnost 

je, že Šnyt nabízí i míchané alkoholické nápoje, kterých není velké množství a pohybují 

se v rozmezí 89-94 Kč. Je důležité zmínit, že nejvýznamnější konkurent poskytující vodní 

dýmky, tj. Irish bar 5 lišek, neposkytuje denní menu, polévky, saláty, dezerty a míchané 

alkoholické nápoje. Cenové rozpětí piva má největší ze všech analyzovaných podniků, 

kvůli tomu, že nabízí irská dražší piva (Guiness). 

Níže uvedená tabulka uvádí porovnání otevíracích dob konkurenčních podniků (viz 

tabulka 11). 
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Tabulka č. 11: Porovnání otevíracích dob konkurentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Den Šnyt Irish bar 5 lišek Expedice 

Pondělí 10:00 – 22:00 16:00 – 22:00 9:00 – 22:00 

Úterý 10:00 – 22:00 16:00 – 22:00 9:00 – 22:00 

Středa 10:00 – 22:00 16:00 – 22:00 9:00 – 22:00 

Čtvrtek 10:00 – 22:00 16:00 – 22:00 9:00 – 22:00 

Pátek 10:00 – 00.00 16:00 – 02:00 9:00 – 00:00 

Sobota 11:00 – 00.00 16:00 – 02:00 9:00 – 00:00 

Neděle 11:00 – 21:00 X 9:00 – 22:00 

Nejdelší časový interval otevírací doby má restaurace Expedice. Od pondělí do čtvrtka a 

v neděli činí 13 hodin, pátek a sobota 15 hodin. U restaurace Šnyt je to podobně. 

Nejvýznamnější konkurent, tj. Irish bar 5 lišek má otevřeno pouze 6 hodin od pondělí do 

čtvrtka, v pátek a sobotu je to 10 hodin a v neděli má zavřeno. To se jeví jako konkurenční 

výhoda pro můj podnik, který by v předběžném konstatování měl udělat delší otevírací 

dobu. 

Shrnutím lze vydedukovat, že podnik bude mít konkurenční výhodu převážně 

v poskytování zahraničních čajů, v přípravě míchaných alkoholických nápojů, v tom, že 

jako jediný bude po celou otevírací dobu poskytovat vodní dýmky. Dále a v tom, že by 

jeho otevírací doba mohla být delší, než u nejvýznamnějšího konkurenta – Irish Bar 5 

lišek, a tím by se mohl dostat více do povědomí zákazníků. 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Dané odvětví si žádá speciální know-how, je vskutku kapitálově náročné (koupě 

nemovitosti a následná rekonstrukce), avšak nepotřebuje pracovníky, kteří mají 

několikaletou praxi v oboru. Legislativně zatím není omezeno. Avšak nalezení toho 

nejlepšího, nejfrekventovanějšího místa k pronájmu pro provoz podniku není 

jednoduchou záležitostí. Dané odvětví na trhu není vůbec nasycené, a proto je zde plno 

prostoru začít něco „nového“, tak jak se již děje ve větších městech, kde konkurentů 

v tomto oboru přibývá. Shrnutím lze konstatovat, že najít tak jedinečné místo pro provoz 

daného odvětví je těžké, avšak možné, proto je zde šance, i když malá, aby nový 

konkurent vstoupil v budoucnu na trh. 
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Hrozba vzniku substitutů 

Z hlediska nápojů (čaje, alkoholické koktejly a nealkoholické nápoje) si mohou 

potencionální zákazníci vybrat samozřejmě levnější volbu a koupit dané produkty přes 

ulici v obchodním domě. Avšak nikdy nebude zaručena taková kvalita a komfort, kterou 

by mohli zažít v mém podniku. Z hlediska tabákových výrobků a vodních dýmek jsou 

substitutem cigarety či elektronické cigarety. Zákazníci je mají možnost nakoupit 

v trafikách poblíž provozovny podniku, avšak zde hraje roli právě ten rituál příjemného 

posezení s přáteli a možnost vyzkoušet něco nového, co je vždy lákadlem. Shrnutím lze 

konstatovat, že substituty existují, avšak nemusejí mít na dané produkty, jež podnik 

poskytuje, velký vliv. 

Smluvní síla dodavatelů 

Podnik v tomto odvětví nebývají zpravidla závislé na jednom dodavateli, avšak na větším 

množství dodavatelů. Je to dáno díky různorodosti produktů, jež podnik poskytuje. 

Analyzovaná čajovna Nadčaje má několik dodavatelů, kde každý nabízí diferenciované 

produkty. Náklady na změnu dodavatele nebudou nízké z hlediska kategorie nápojů a 

surovin, avšak z hlediska kategorie speciální tabáky a dýmky od zahraničních dodavatelů 

se můžou zvyšovat, jelikož je jejich cena díky jedinečnosti původu vyšší. S tím roste i 

jejich vyjednávací síla. Co se týče dodavatelů energií, tak jejich výběr bude závislý na 

možnosti pronajatých prostor. Dodavatelé energií budou mít zpravidla vyšší smluvní sílu. 

I tak je, ale velmi potřebné udržovat s dodavateli přátelské a poctivé vztahy, konkrétně 

pak včas platit faktury a dodržovat smluvní podmínky. 

Smluvní síla odběratelů 

Díky tomu, že podniku má jednoho významného konkurenta, tak si na trhu z hlediska 

poskytování vodních dýmek a zahraničních čajů v této oblasti může určovat cenu. Proto 

se dá konstatovat, že u v této oblasti je smluvní síla odběratelů nízká. Z hlediska 

poskytování nápojů a pokrmů vyjmou čaje bude smluvní síla vyšší, jelikož zde působí 

několik dalších konkurentů, kteří mohou nové zákazníky přilákat, či se již stali jejich 

stálými zákazníky. Podnik neplánuje mít žádného většího odběratele, který by si mohl 

klást požadavky či použil strategické kroky při jednání o výši ceny. 
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3.3 Analýza vnitřního prostředí podniku  

V této kapitole bude představena velmi používaná strategická analýza MCKinsey 7S, 

která představuje sedm kritických faktorů v podniku, které se hodnotí (strategie, struktura, 

systémy, styl, spolupracovníci, sdílené hodnoty a schopnosti). Uvedené faktory jsou 

předpokladem k úspěšné realizaci strategií v podnicích.  

Strategie 

Jedná se o tvrdý faktor. Strategie podnik se skládá z několika hlavních cílů, kterých chce 

v podnikání dosáhnout. Jedná se o vstup na trh v uvedeném čase (včasná rekonstrukce 

prostoru), přilákání zákazníků a jejich udržení, tvorba dobrého jména (reputace), zajištění 

vysoké kvality poskytovaných služeb a jejich rozšiřování a v neposlední řadě udržení si 

stabilního ziskového trendu. Strategie bude upřesněna na základě zhodnocení 

porterových generických strategií a IFE, EFE SWOT matice viz kapitoly 3.7 a 4.2. 

Struktura 

Jedná se opět o tvrdý faktor. Organizační struktura podniku nepředstavuje nic složitého. 

Na vrcholu se nachází jeden jednatel, který je zároveň majitelem podniku. Při vstupu na 

trh bude v podniku pracovat 4 zaměstnanci. 2 barmani/barmanky a 2 kuchaři/kuchařky. 

Sám majitel podniku bude zodpovědný za administrativu, správu internetové stránky a 

marketingovou strategii, nákup zboží, kontrolu kvality poskytovaných služeb, sledování 

konkurence na trhu a návrhy na zlepšení služeb, či průzkum poptávky po nových 

službách. Dále potom o samotný chod provozovny, na optimalizaci dodávek od 

dodavatelů, udržování vřelých vztahů s nimi a inventuru spojenou s finanční kontrolou. 

O účetnictví a daně se bude starat externí účetní Eva Růžičková, která má dlouholeté 

zkušenosti a sídlí přímo ve městě. Organizační struktura a bližší informace bude obsažena 

v organizačním pláně viz kapitola 4.7. 

Styl řízení 

Jedná se o první měkký faktor. Jakožto styl řízení volí jednatel autoritativní přístup, avšak 

s přijímáním a vyhodnocováním názorů zaměstnanců. Jedná se o styl, který je určitým 

způsobem modifikován. Pokud nastane jakýkoliv problém či záležitost nutná k vyřešení, 

řeší se operativně a zpravidla ihned. Majitel sídlí ve stejném městě jako podnik, tudíž není 
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problém řešit aktuální problém včas. V celém podniku je dbáno na vřelé vztahy a upřímný 

přístup. 

Spolupracovníci 

Další měkký faktor značí Spolupracovníky. O to, aby zaměstnancům nechyběli 

dovednosti, tj. slušné chování, proaktivní přístup k zákazníkovi, znalosti ohledně 

poskytovaných nápojů a dýmek, se postarají jednatelé, kteří zdarma poskytnou 

jednotlivým zaměstnancům potřebné školení. Jednatel trvá na tom, aby vztahy byly 

upřímné a přátelské, a aby se dvakrát měsíčně sešli společně po práci se svými 

zaměstnanci a zahrnovali je otázkami typu: Jste spokojen/a se svou dosavadní prací? 

Pokud ano co byste zlepšil/a? Který produkt byste navrhl/a k budoucímu poskytování? 

Který produkt zákazníci nejvíce preferují? Apod. Komunikace a zpětná vazba je od svých 

zaměstnanců velmi důležitá, a mnohdy také efektivní z hlediska celkového fungování a 

budoucí strategie podniku. 

Sdílené hodnoty 

V neposlední řadě je důležité zmínit předposlední měkký faktor, a to sdílené hodnoty. 

Hodnoty, jež jsou požadovány od nadřízených po zaměstnancích jsou uvedeny 

v předchozím faktoru. Jedná se o proaktivní přístup, slušné chování, dbání na kvalitu 

poskytovaných služeb. Veškeré tyto hodnoty musí být splněny, pokud si podnik chce 

udržet dobrou reputaci mezi svými zákazníky. 

Schopnosti 

Poslední měkký faktor představuje schopnosti. Pro práci v oblasti poskytování vodních 

dýmek jsou důležité u barmanů znalosti o jednotlivých druzích tabáků, technologickém 

postupu přípravy vodní dýmky, míchaných nápojů a čajů. Dále potom vřelé chování, 

formální vystupování, proaktivní přístup k zákazníkovi, spolehlivost a pečlivost při práci. 

U jednatele se jedná o tyto dovednosti: vrcholová práce s tvorbou webů a jeho 

administrativou, znalost tvorby marketingových strategií, kreativní přístup a schopnost 

reagovat na základě požadavků zákazníků, efektivní komunikace s nadřízenými. 
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3.4 SWOT Analýza 

Tato kapitola se bude zaobírat analýzou interních informací o situaci podniku (silné a 

slabé stránky) a externích informací o situaci podniku (příležitosti a hrozby). 

Silné stránky  

Nejdůležitějším faktorem silných stránek je bez pochyby lokalita. Jelikož se podnik bude 

nacházet v centru města, vyskytuje se zde vysoká frekventovanost potencionálních 

zákazníků. Tohle nám nabízí možnost toho, že se zákaznické portfolio podniku může 

rychle rozrůst. Dalším faktorem je nový trend v oblasti poskytování služeb (vodní 

dýmky). Podnik bude v podstatě jediný v celém městě s daným zaměřením, to může 

působit na zákazníky jako lákadlo vyzkoušet něco unikátního. Další silnou stránkou je 

moderní prostředí podniku a nadčasový design vnitřního prostředí podniku, který se 

bude snažit nabídnout zákazníkům maximální komfort a pocit jedinečnosti. V daném 

městě Šternberk se vyskytuje několik historických památek, pořádají se zde každoroční 

závody automobilů a veteránů Ecce Homo. A díky tomu se zde pohybuje po celý rok 

mnoho turistů, kteří by se potencionálně mohli stát zákazníky mého podniku. 

Slabé stránky 

Slabou stránkou podniku budou rozhodně počáteční výdaje vybavení podniku z jeho 

vnitřní části. Tyto výdaje se mohou podniku vracet delší dobu, proto tuhle počáteční 

investici lze soudit jako slabou stránku. S touto skutečností je spojeno i financování 

z cizích zdrojů, konkrétně potom úvěr od banky, který z dlouhodobého hlediska není 

finančně výhodný pro jednatele, jelikož při splácení se půjčená částka navýší o nákladové 

úroky. Jelikož se chystá podnik v budoucnu vstoupit na trh, bude svého druhu úplně nově 

založený, nebudou pro něj jednoduché první měsíce podnikání z důvodu, že chvíli potrvá, 

než se dostane do povědomí zákazníků. Avšak tohle riziko může předčít brzké zahájení 

marketingové kampaně, která pokud bude kvalitně zpracovaná, po prvním dni otevření 

může podnik nabýt velké množství zákazníků. Jelikož je podnik moderně založený, bude 

se řadit do třídy vyšší cenové relace, což nemusí být zpočátku pro určité zákazníky 

atraktivní, avšak postupem času se bude podnik snažit cenu upravovat dle preferencí 

zákazníků. 
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Příležitosti 

Za příležitost dá považovat neustálá modernizace prostředí, která se může postupem 

času neustále zlepšovat a zlepšit tak celkový dojem podniku. Další příležitostí je 

marketingová spolupráce s každoroční akcí Ecce homo a „influencery“ na sociálních 

sítích, která mohou přiláká obrovské množství potencionálních zákazníků. Dále potom 

zavedení věrnostního systému pro stálé zákazníky, který jim může zajistit slevu při 

opakovaných využití služeb. V neposlední řadě je důležité zmínit spolupráci s novými 

dodavateli a dohodnutí lepší ceny za prodej jejich produktů, konkrétně pak tabáků, 

speciálních vodních dýmek či zahraničních čajů. Dále je potom možné vydedukovat z 

neustále rostoucí mzdy obyvatel v Olomouckém kraji a růstu tržeb v odvětví i možné 

zvýšení poptávky po našich službách. 

Hrozby 

První hrozba, která podniku může postihnout je vstup nové konkurence na trh, která to 

nebude mít lehké z hlediska prosazení viz. hrozba vstupu nových konkurentů (kapitola 

3.2). Dalším faktorem je nový trend, který ačkoliv působí jako silná stránka se může 

projevit jako hrozba z hlediska nepochopení trhu. Určitá část zákazníků je 

konzervativních a neradi zkouší něco nového. Z legislativních faktorů sem patří i 

zpřísňování norem a zákonů (např. hygienické normy), jež by mohli ohrozit provoz 

podniku či zvýšit jeho náklady. Co se týče daňových sazeb, mohl by se zapříčinit jejich 

růst, což by se odrazilo negativně na hospodářském výsledku podniku, zejména potom 

daň z přidané hodnoty, díky jejímu růstu by rostla i cena zboží. Dalším faktorem je 

nestabilita ekonomiky, jež by zapříčinila snížení nákupu zboží a služeb ve státě, což by 

pro podnik znamenalo snížení tržeb. 

V tabulce níže jsou uspořádány vnitřní a vnější faktory působící na podnik (viz tabulka 

12). 
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Tabulka č. 12: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

SWOT analýza 
V

n
it

řn
í 

fa
k

to
ry

 

Silné stránky Slabé stránky 

• lokalita 

• frekventovanost zákazníků 

• nový trend podnikání 

• moderní prostředí podniku 

• městské akce 

• turisté 

• počáteční výdaje 

• financování z cizích zdrojů 

• doba trvání do povědomí 

zákazníků 

• dražší cenová relace 

            

   

   

V
n

ěj
ší

 f
a
k

to
ry

 

Příležitosti Hrozby 

• modernizace prostředí  

• marketingová spolupráce 

• věrnostní systém pro zákazníky 

• spolupráce s novými dodavateli 

• rostoucí mzda v Olomouckém 

kraji 

• růst tržeb v odvětví 

• vstup nové konkurence na trh 

• konzervativní zákazníci 

• zpřísňování norem a zákonů 

• růst daňových sazeb 

• nestabilita ekonomiky 

  
  
  
  
  

  
 

 

3.5 Analýza vnitřních zdrojů a schopností 

Aby byla možné provést tuto analýzy, byly blíže identifikovány potřebné zdroje 

(finanční, hmotné, lidské a nehmotné) pro zahájení podnikání. 
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Současná zaměstnaní jednatele zakládajícího podniku: 

• OSVČ v oboru import zahraničních produktů v dentální oblasti a následné 

konzultaci o dentální produktech. Tvorba marketingových kampaní na internetu 

(sociálních sítích) a webů. 

• Studium posledního ročníku na ekonomicky zaměřené škole 

Zkušenosti s podnikáním v oblasti čajoven 

• Praktické žádné, teoretické pouze samotným vzděláváním. Záliba v navštěvování 

zahraničních čajoven a vlastnictvím kontaktů známých, kteří takové podniky 

provozují. 

Vlastní zdroje 

• Vlastní peněžní prostředky 150 000 Kč. 

• Možnost pronájmu nebytových prostor 105 m2 – rodinné vlastnictví. 

• Elektronika a jiná potřebná k vybavení provozovny – notebook, stolní počítač, 2x 

televize, 2x lávová lampa, 3x umělecký obraz. 

3.6 Vlastní marketingový výzkum preferencí 

V této kapitole bude v prvé řadě přiblíženy detailnější informace o výzkumu, centrální 

výzkumná otázka, metodologie výzkumu, časový harmonogram dotazování, výsledky 

výzkumu a v neposlední řadě doporučené návrhy a závěr výzkumu. 

Cílem uvedeného marketingového výzkumu je za pomocí sběru primárních dat zmapovat 

poptávku a preference potencionálních zákazníků čajovny ve městě Šternberk. Cílem 

výzkumu tedy není validace nebo testování hypotéz, ale předběžné zmapování preferencí 

a zájmu potencionálních zákazníků na daném trhu. Centrální výzkumná otázka zní: 

Jaké jsou preference a poptávka potencionálních zákazníků v oblasti vybraných 

parametrů marketingového mixu u čajoven ve městě Šternberk? 

Na základě prováděného výzkumu je hlavním cílem vyvození závěrů a návrhů 

doporučení, které berou ohled na vybrané parametry marketingového mixu a slouží jako 

podpůrná data pro zhotovení marketingového plánu pro založení čajovny. 
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Dílčí cíle výzkumu:  

• Zmapování demografického profilu potencionálních zákazníků čajovny základě       

pohlaví, věku a sociálního statusu. 

• Zjištění preferencí potencionálních zákazníků v oblasti nabídky služeb čajovny. 

• Identifikace časových preferencí vztahující se k provozní době podniku. 

• Identifikace cenových rozpětí, které potencionální zákazníci preferují sloužící pro 

sestavení ceníku služeb. 

• Zjištění vhodné formy propagace, distribuce a umístění podniku. 

3.6.1 Metodologie výzkumu 

Marketingový výzkum byl vyhotoven prostřednictvím sběru primárních dat a z důvodu 

širokého oslovení veřejnosti žijící v okolí města Šternberk, byla zvolena kvantitativní 

metoda výzkumu, jež byla provedena formou dotazníkového šetření. Dotazníky byly 

vystaveny na veřejně dostupná místa ve Šternberku, kde bývá zpravidla největší 

frekventovanost potencionálních respondentů. Jednalo se o restaurace, městské kino, 

čekárny v ordinacích doktorů či veřejných nástěnek jednotlivých středních škol. Dané 

podniky byly zvoleny ze strategického hlediska pouze ve Šternberku, jelikož cílem bylo 

zaměřit se na takové zákazníky, kteří se ve městě zdržují za účelem návštěvy lékaře či 

vstupu do kina aj. Dotazníky byly dále dávány do povědomí veřejnosti formou sociálních 

sítí (viz příloha 1). 

Časový harmonogram dotazování: 

• 13.12.2019 – 27.2.2020. 

Z důvodu, že nebyla známá proporce základního souboru, proměnné p a q se rovnají 

hodnotě 0,5. Výsledný vzorek respondentů je při úrovni spolehlivosti 95 % (1,96) a 

dosažení dalších hodnot do vzorce rovný 385 respondentů. 

𝐧 = 𝟓𝟎 % ∗ 𝟓𝟎 % ∗ (
𝟏, 𝟗𝟔

𝟓 %
)

𝟐

= 𝟑𝟖𝟒, 𝟏𝟔 ≅ 𝟑𝟖𝟓 

Marketingový výzkum probíhal téměř 3 měsíce a jeho návratnost odpovědí činila celkem 

405 respondentů. Počet odpovědí byl tedy více než dostačující a umožňuje mi z výsledků 

vyvodit obecné závěry. V úvodu dotazníku byla položena filtrační otázka, která měla 

zajistit, aby otázky byly dále kladeny pouze takovým respondentům, kteří mají zájem o 
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oblast poskytování služeb čajoven. 57 % dotazovaných odpovědělo, že mají zájem o tuto 

oblast a 25 % že by se přinejmenším chtěli dozvědět více informací. Zbývajících 18 % o 

danou oblast nemá vůbec zájem, není důvod, aby dále vyplňovali dotazník. (viz graf 4). 

Celková návratnost po filtrační otázce činí 304 dotazníků. 

 

Graf č. 4: Zájem o oblast služeb čajoven 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Dotazníky obsahují zejména uzavřené otázky, v kterých mají respondenti možnost zvolit 

jednu či více odpovědí. Dalších šest otázek je uzavřených napůl, jelikož obsahují 

odpověď „jiné“. Tyhle otázky jsou kombinovány otevřenými, které umožňují dotázaným 

projevit svůj názor a uzavřenými otázkami. Dotazník je uveden v příloze 1. 

3.6.2 Výsledky výzkumu 

Následující tři otázky slouží k segmentaci respondentů. První z nich určuje pohlaví. 

Největší podíl dle pohlaví tvoří muži, a to 62 %. Menšinou dotazovaných jsou potom 

ženy se zastoupením 38 % (viz graf 5). 

57%

18%

25%

Ano Ne, ale rád bych se dozvěděl více Ne, o danou oblast nemám zájem
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Graf č. 5: Pohlaví respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Úkolem druhé otázky bylo zjistit věkové rozložení dotazovaných. Kde nejmenší podíl 

představovala skupina 60 let a více s 1 % respondentů a skupina do 14 let věku, kterých 

bylo pouze 2 %. Druhá nejmenší byla skupina 50-59 let, která představovala 5 % 

dotázaných. Skupina 30-39 let činila 13 %, 40-49 let představovala 14 %. Mezi dvě 

nejpočetnější skupiny lze zařadit respondenty s věkem 20-29 let, kteří zaujímali 36 % a 

věk 15-19 let, kterých odpovídalo 30 %. Lze usoudit, že dotazník zaujal především mladší 

generaci (viz graf 6). 

 

Graf č. 6: Věkové rozložení respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Úkolem třetí otázky bylo zjistit sociální status dotazovaných. Nejpočetnější skupinou byli 

studenti se zastoupením 43 %. Druhou nejpočetnější skupinou tvořili pracující s 36 %. 

Mezi skupiny s nejmenším zastoupením patřili podnikatelé s 13 %, dále potom ženy na 

mateřské dovolené s 5 % a v neposlední řadě nezaměstnaní s 3 % (viz graf 7). 

 

Graf č. 7: Sociální status respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Čtvrtá otázka měla za úkol zjistit, za jakým účelem respondenti navštěvují čajovnu. V této 

otázce bylo možné zaškrtnout více odpovědí naráz. Největší skupinou respondentů se stali 

ti, kteří by čajovnu navštívili kvůli kvalitním vodním dýmkám, a to se 54 %. Druhou 

nejčastější odpovědí bylo posezení s přáteli a to s 49 %. Třetím nejčastějším účelem bylo 

příjemné prostředí a relax. Dále čaj s 30 %, alkoholické nápoje s 28 %, pokrmy s 23 % a 

obchodní schůzka s 15 % (viz. graf 8). 

43%

36%

13%

5% 3%

Student Pracující Podnikatel Na mateřské dovolené Nezaměstnaný
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Graf č. 8: Účel návštěv čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Úkolem páté otázky bylo zaměřit se na frekventovanost návštěv čajovny. Pro 

respondenty, kteří v současné době čajovnu nenavštěvují byla navrhnuta alternativa, jak 

často by čajovnu chtěli navštěvovat. Nejčastější odpovědí bylo 1-2 x měsíčně se 

zastoupením 38 %. Druhou nejčastější pak návštěva 1-2 x týdně se zastoupením 31 %. 

Dále pokračuje odpověď 3-5 x týdně, kterou volilo 20 % respondentů. A nejmenší 

zastoupení získala frekventovanost návštěv 1 x za kvartál s 11 % (viz graf 9). 

 

Graf č. 9: Frekventovanost návštěv čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Příjemné

prostředí a

relax

Čaj Posezení s

přáteli

Kvalitní

vodní

dýmky

Obchodní

schůzka

Alkoholické

nápoje

Pokrmy

(burrito,

tortilla..)

20%

31%

38%

11%

3-5 x týdně 1-2 x týdně 1-2 x měsíčně 1 x za kvartál



61 

 

 

Šestá otázka se zaměřovala na čas, který preferují potencionální zákazníci pro 

uskutečnění návštěvy čajovny. Většina, tedy 24 % preferuje večerní hodiny (19:00-

21:59), následují odpolední hodiny (16:00.18:59) s 21 %.  15 % dotazovaných by 

preferovalo návštěvu v dopoledních hodinách (10:00-12:59) a v nočních hodinách 

(22:00-0:59). Následuje čas odpoledních hodin (13:00-15:59) s 13 %. A čas nejmenšího 

zájmu návštěv byl v ranních hodinách (8:00-9:59), který preferuje 12 % dotazovaných 

(viz graf 10). 

 

Graf č. 10: Časové preference návštěv čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

V sedmé otázce byli respondenti dotázáni, jaký druh čaje by preferovali v nabídce 

čajovny. V této otázce bylo možné zvolit více odpovědí. Nečastější odpovědí byli 

speciální asijské bylinkové čaje s 79 %. Druhou nejčastější odpovědí byli ledové domácí 

čaje s 63 %. Třetí místo obsadily klasické české bylinkové čaje s 53 %. Nejméně 

respondenti preferovali černé a zelené čaje s 46 % a ovocné čaje s 38 % (viz graf 11). 
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Graf č. 11: Preference druhů čajů v nabídce čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Osmá otázka se zaobírala tím, jaké druhy tabáků do vodní dýmky respondenti preferují. 

V této otázce byla možnost zvolit více odpovědí. Nejčastější odpovědí bylo byl druh 

Jablko s 77 %. Následovala jahoda s 69 %, borůvka s 61 %, lesní plody s 57 %, citrón a 

pomeranč s 54 %, speciální tabáky (čokoláda, karamel, káva) s 52 %, kiwi s 48 %, malina 

s 46 %, mango s 43 %, limetka s 41 %, hroznové víno s 40 %, meruňka s 38 % a máta 

s 31 %. Nejméně častá odpověď byla „jiné“ s 15 %, kde respondenti mohli navrhnout 

druh, který nebyl v odpovědích. Nejčastější odpovědi zahrnovali míchané druhy již 

zmiňovaných druhů, a dále višeň, švestku, vodní meloun a broskev (viz graf 12). 

 

Graf č. 12: Preference druhů tabáků do vodní dýmky v nabídce čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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V otázce č. 9 byli respondenti dotazováni na to, co by v nabídce preferovali za nápoje 

vyjmou čajů. Opět zde byla možnost odpovědět na více odpovědí zároveň. Nejčastější 

odpovědí bylo točené pivo, které preferuje 90 % respondentů, následuje káva s 82 %, dále 

domácí limonády s 64 %. Menšinou se pak staly míchané alkoholické nápoje s 48 %, 

následují slazené nápoje s 43 % a lahvové pivo s 26 %. Nejméně častá odpověď 

zahrnovala „jiné“ s 12 %, kde se objevily odpovědi např. samostatný tvrdý alkohol, 

minerální voda, bazén (džus smíchaný s vodou) (viz graf 13). 

 

Graf č. 13: Preference druhů nápojů kromě čaje v nabídce čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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německou kuchyni (schnitzel), japonskou kuchyni (sushi) a španělskou kuchyni (fajitas) 

(viz graf 14). 

 

Graf č. 14: Preference druhů kuchyně v nabídce čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Jedenáctá otázka zjišťuje důležitost jednotlivých faktorů při výběru návštěvy čajovny. 

Mezi faktory, které respondenti hodnotí byly zařazeny 1. moderní prostředí, 2. nízká cena, 

3. kvalifikovaní pracovníci, 4. příjemný personál, 5. široká nabídka druhů tabáků do 

vodních dýmek a 6. široká nabídka pokrmů a nápojů. Škála důležitosti se odvíjela od 

hodnot 1–5, kde 1 znamenala nedůležitá, 2 spíše nedůležitá, 3 neutrální, 4 spíše důležitá 

a 5 důležitá. Moderní prostředí většina respondentů hodnotila jako spíše důležité. Nízkou 

cenu většina hodnotila jako důležitou, je zřejmé, že potencionální zákazníci se budou po 

nízké ceně ohlížet. Kvalifikované pracovníky většina hodnotila jako spíše důležité až 

důležité. Příjemný personál většina hodnotila jako důležitý. Širokou nabídku nápojů a 
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faktory, které respondenti hodnotili jako důležité by se podnik měl zaměřit nejvíce (viz 

graf 15). 

 

Graf č. 15: Důležitost jednotlivých faktorů při výběru návštěvy čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Ve dvanácté otázce byli respondenti dotazováni na to, kolik by byli ochotni zaplatit za 

jednu návštěvu čajovny. Většina respondentů, tedy 25 % by bylo ochotno zaplatit 201-

250 Kč. 21 % respondentů by za jednu návštěvu utratili 251-300 Kč, 18 % by preferovalo 

útratu v hodnotě 101-150 Kč. Menšina dotázaných, tedy 15 % by bylo ochotno zaplatit 

151-200 Kč, následuje 12 % respondentů s útratou 50-100 Kč a v neposlední řadě 10 % 

dotázaných s útratou 301 Kč a více (viz graf 16). 

 

Graf č. 16: Preference útrat při jedné návštěvě čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Otázka č. 13 se zabývala preferencí lokality čajovny. Většina odpověděla, tedy 54 %, že 

by chtěli mít provozovnu v centru města Šternberk. 20 % by preferovalo umístění 

v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a 19 % by chtělo mít možnost parkování. 

Nejméně častá odpověď představovala umístění v blízkosti středních škol (viz graf 17). 

 

Graf č. 17: Preference umístění čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Čtrnáctá otázka se zabývala tím, prostřednictvím čeho se respondenti dozvídají o nově 

vzniklých podnicích v oblasti čajoven. Většina, tedy 43 % se o nich dozvídá na základě 

doporučení od známých, rodiny či kamarádů. 28 % prostřednictvím webových stránek 

podniků, následuje 15 %, kteří se o nich dozvídají pomocí Facebooku. 8 % respondentů 

získá povědomí o novém založení prostřednictvím Instagramu. 7 % respondentů zvolilo 

možnost „jiné“. Mezi nejčastější odpovědi patřily letáky, billboardy či reklamní vlajky 

vystavené před provozovnou podniku (viz graf 18). 
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Graf č. 18: Distribuční kanály v oblasti čajoven 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

V poslední otázce č. 15 měli dotazovaní zodpovědět na otázku, jaký způsob rezervování 

míst by v čajovně preferovali. Většina z nich, tedy 57 % odpovědělo, že by si rádi 

rezervovali místo za pomocí online rezervačního systému. 18 % by preferovalo 

telefonické rezervování, následuje 12 %, kteří by podniku napsali zprávu na Facebooku. 

8 % dotazovaných by upřednostnilo osobní rezervaci přímo v provozovně. Pouze 5 % 

respondentů by volilo možnost emailu (viz graf 19). 

 

Graf č. 19: Preference typu rezervování míst v čajovně 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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3.6.3 Diskuse a shrnutí výsledků z provedeného výzkumu 

Souhrn odpovědí týkajících se zjišťování zájmu a preferencí v oblasti čajoven pozitivní 

výsledky. Většina respondentů projevila potencionální zájem o služby čajovny a novou 

čajovnu ve městě Šternberk by uvítala. Tento výsledek vytváří základní předpoklad pro 

otevření nové čajovny ve městě Šternberk. Cíl výzkumu byl naplněn. 

Na základě provedeného vlastního výzkumu lze za primární cílovou skupinu zákazníků 

předpokládat mladší generaci zákazníků 15-19;20-29 let, kteří jsou buď studenti nebo 

jsou zaměstnaní. Účel většiny návštěv respondentů je posedět s přáteli v příjemném 

prostředí a zakouřit si vodní dýmku. Co se týče návštěvnosti čajoven, tak většina 

odpověděla, že čajovny navštěvují v rozmezí 1-2 měsíčně až 1-2 týdně. Časové 

preference návštěv většiny respondentů byli převážně v odpoledních (16:00-18:59) a 

večerních hodinách (19:00-21:59). Většina respondentů by v nabídce čajů uvítala 

speciální asijské bylinkové čaje a ledové domácí čaje. Při dotazování na druhy tabáků, 

dotazovaní význačně preferují tři druhy tabáků, a to: jablko, jahoda a borůvka. U nabídky 

nápojů výjimkou čaje by potencionální zákazníci uvítali především točené pivo a kávu. 

U nabídky pokrmů by respondenti ocenili v nabídce čajovny převážně mexickou kuchyni 

(tortilla, pálivé pokrmy…), dále americkou kuchyni (burgery, hranolky, steaky…) a 

českou kuchyni (svíčková, kuře na paprice…). Co se týče důležitosti jednotlivých služeb 

poskytovaných čajovnou, tak je pro většinu respondentů velmi důležitá nízká cena, 

příjemný personál, široká nabídka pokrmů a nápojů a široká nabídka druhů tabáků do 

vodních dýmek. Preference útraty na při jedné návštěvě byla při naprosté většině 

průměrně 201-300 Kč/osoba. Při výzkumu preferencí o umístění čajovny se naprostá 

většina dotazovaných přiklonilo pro otevření čajovny v centru města. Na základě otázky 

dotazující se na distribuční kanály v oblasti čajoven, se většina respondentů dozví o nově 

vzniklém podniku prostřednictvím doporučení od známých, rodiny či kamarádů a 

menšina návštěvou webové stránky či prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, 

Instagram). Po zodpovězení poslední otázky bylo zjištěno, že naprostá většina by uvítala 

online rezervační systém, pomocí něhož si zarezervují svá místa v podniku. 

Daná sesbíraná data budou nápomocná k sestavení nabídky (jídelního, nápojového lístku 

a nabídky druhů tabáků do vodních dýmek), na kterých nesmí chybět preferované položky 

respondentů. Dále budou využita na zaměření se na kvalitu takových služeb, které jsou 
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pro dané respondenty velmi důležité. Výzkum cenových preferencí a frekventovanosti 

poslouží k sestavení ceníku služeb a plánu předpokládaných útrat (tržeb). Zbylá data 

poslouží k určení správného umístění provozovny, a k sestavení organizačního plánu a 

marketingového plánu který v dnešní době hraje obrovskou roli při počátečním získávání 

zákazníků. 

3.7 Zhodnocení výsledků podle SWOT matice IFE a EFE 

Dle informací, které jsem v předchozích analýzách získal, jsem ohodnotil závěry 

jednotlivých faktorů, přidal k nim váhu, a násobkem získal součin. Součin byl následně 

sumarizován pro každou oblast zvlášť. Použil jsem hodnocení (škála 1-5), kdy 1 znamená 

nedůležité a 5 nejdůležitější (viz tabulka 13). 
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Tabulka č. 13: SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

S – Strenghts (Silné stránky) Hodnocení Váha Součin Suma 

Prostory k pronájmu 5 0,4 2 

3,8 

Lokalita 4 0,2 0,8 

Elektronika a jiné vlastní vybavení 2 0,1 0,2 

Nový trend v podnikání 2 0,1 0,2 

Zkušenosti v marketingu a tvorbě 

webů 
3 0,2 0,6 

W – Weaknesses (Slabé stránky) Hodnocení Váha Součin Suma 

Počáteční výdaje na rekonstrukci 4 0,25 1 

3,5 

Financování z cizích zdrojů 3 0,15 0,45 

Začínající podnik 4 0,25 1 

Praktická nezkušenost v oblasti 3 0,2 0,6 

Preference dražší cenové relace 3 0,15 0,45 

O – Opportunities (Příležitosti) Hodnocení Váha Součin Suma 

Nízká konkurence z hlediska 

poskytování vodních dýmek 
5 0,2 1 

3,31 

Marketingová spolupráce 3 0,15 0,45 

Růst mezd, HDP, snižování 

nezaměstnanosti 
4 0,15 0,6 

Růst tržeb v odvětví  4 0,12 0,48 

Nízká smluvní síla odběratelů z 

hlediska oblasti vodních dýmek 
3 0,13 0,39 

Věrnostní systém pro zákazníky 3 0,13 0,39 

Zájem o online rezervační systém 3 0,12 0,36 

T – Threats (Hrozby) Hodnocení Váha Součin Suma 

Vstup nové konkurence na trh 3 0,25 1 

3,2 

Konzervativní zákazníci 4 0,25 1 

Zpřísnění norem a zákonů 3 0,15 0,45 

Růst daňových a úrokových sazeb 3 0,15 0,45 

Růst inflace 2 0,05 0,1 

Vysoká smluvní síla dodavatelů 

zahraničních tabáků 
3 0,15 0,45 

Hodnoty, které jsem zjistil byly následně sečteny pro každou kategorii a dále byli určeny 

sumy interních (silné a slabé stránky) a externích (příležitosti a hrozby) faktorů. Interní 

faktory (IFE) činily v součtu 7,3 a externí faktory (EFE) 6,51. Výsledek je určen bilancí 

mezi interními a externími faktory. Bilance se rovná 0,79. Je vhodné zaměřit se na silné 

stránky, jelikož vykazují vyšší hodnotu než slabé stránky. Dále by se podnik měl zaměřit 
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na vzniklé příležitosti. Daná matice udává dle získaných výsledků, že by se podnik měl 

zaměřit na využití příležitostí ze silných stránek a přijmout ofenzivní strategii (viz graf 

20). 

 

Graf č. 20: Vizuál z výstupu SWOT matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole bude blíže zobrazen návrh podnikatelského záměru pro vznik podniku, 

který se bude pohybovat v oblasti čajoven. Konkrétně bude návrh zaměřen na čajovnu 

zaměřující se na poskytování vodních dýmek a služeb pohostinství, která se bude 

nacházet ve městě Šternberk. Návrh bude obsahovat obchodní model, který bude 

zpracován formou organizačního, marketingového a finančního plánu. Dále budou 

zhodnocena rizika plánu a návrhy na jejich opatření. V neposlední řadě bude zhotoven 

harmonogram realizace projektu. 

4.1 Popis podniku 

Když se rozhodovalo, jakou právní formu zvolit při výběru takového typu podniku, byla 

brána v úvahu možnost založení živnosti či společnosti s ručením omezeným. Kvůli 

vyšším počátečním výdajům a vyšší zatíženosti účetní působících při založení s.r.o., bylo 

rozhodnuto založit druhou právní formu – řemeslnou živnost. 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a 

lihovin. 

Díky tomu, že majitel podniku nedisponuje potřebnou praxí (alespoň 3 roky) a nemá 

potřebné vzdělání pro provoz v oboru, odpovědnou osobou v podniku bude jeho známý, 

který vlastní podnik podobného zaměření. Jelikož majitel predikuje příjmy přesahující 

jeden milion korun za po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců, bude podnik 

registrován na finančním úřadě jako plátce daně z příjmu. Níže uvedená tabulka zobrazuje 

základní informace o podniku Nadčaje Hookah (viz tabulka 14). 

Tabulka č. 14: Základní informace o podniku Nadčaje Hookah  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Název podniku Nadčaje Hookah 

Místo podnikání Šternberk 

Webová stránka nadcajehookah.cz 

Email info@nadcajehookah.cz 

Kontaktní osoba Jan Wisner 

Právní forma Živnost 

Kategorie CZ-NACE CZ-NACE 56 
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Obrázek č. 6:  Návrh na logo podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

4.2 Volba strategie 

Dle zhotovených předchozích analýz byla vybrána ofenzivní strategie a strategie 

diferenciace v určitém segmentu trhu. Podnik teprve vzniká a vyznačuje se menší 

velikostí, disponuje omezenými finančními a lidskými zdroji, avšak má vysokou 

vyjednávací sílu na trhu. Proto lze jako idealistickou variantu brát zaměření se na určitou 

(spádovou) oblast – segment č. 2, kde se bude snažit poskytovat zákazníkům vysoce 

kvalitní služby, za přijatelné ceny, přičemž vyplní skulinu na trhu poskytováním vodních 

dýmek a kvalitních zahraničních čajů. V těchto službách by podnik dle analýz měl mít 

nízkou konkurenci. Posláním nově zakládajícího podniku je uspokojit potřeby zákazníků 

ve městě Šternberk s rozšířenou působností obcí (spádová oblast). Vizí se rozumí, že se 

podnik chce stát hlavním poskytovatelem vodních dýmek a zahraničních čajů v této 

oblasti. 

Cíle stanovené podnikem členěné dle časového horizontu: 

• Krátkodobý cíl představuje oslovení pomocí propagace alespoň 400 

potencionálních zákazníků do konce druhého kvartálu roku 2020. Následně do 
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konce roku 2020 získat alespoň 80 stálých zákazníků kteří by navštěvovali 

čajovnu 1-2 x týdně a tím pokryli provozní výdaje podniku. 

• Střednědobý cíl spočívá v tom, že do horizontu tří let by podnik měl získat 150 

stálých zákazníků, kteří využívají služeb čajovny 1-2 x týdně. 

• Dlouhodobý cíl představuje takový cíl, že do pěti let by si podnik měl vybudovat 

dobré jméno, image a reputaci mezi zákazníky a stát se lídrem (disponovat 

nejvyšším tržním podílem) na daném segmentu trhu v poskytování vodních 

dýmek a zahraničních čajů. 

4.3 Plán provozu, provozní doba a provozovna 

Dle analýz a preferencí potencionálních zákazníků se provozovna podniku bude 

nacházet v centru města Šternberk na ulici Bezručova. Dané umístění disponuje několika 

parkovacími místy pro automobily (15 míst), což splňuje podmínku 19 % dotazovaných 

potencionálních zákazníků z marketingového výzkumu. Na níže uvedeném obrázku lze 

vidět červeně vyznačenou provozovnu podniku (viz obrázek 8). V těsné blízkosti se 

nachází Moneta Money Bank (20 m), dva konkurenti Expedice Hanácká restaurace a Irish 

Pub 5 Lišek. Přes ulici se nachází obchodní dům (60 m). Maximální kapacita v čajovně 

je 80 míst k sezení (voz obrázek 7). 

 

Obrázek č. 7: Vyznačení čajovny na mapě 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Nebytový prostor provozovny je rodinným majetkem a její nájemné činí 15 000 

Kč/měsíc. Celková plocha prostoru je 105 m2. V minulosti byl tento objekt majetkem 

staré soukromé školy a spadá do památkářských objektů ve Šternberku. V objektu se 

nachází toalety, a oddělený prostor určený pro kuchyň. Rekonstrukce vnitřní části 

prostoru do podoby moderní čajovny bude nutností. Blíže bude popsána v části v plánu 

zřizovacích výdajů. V níže uvedené tabulce budou blíže vyčísleny výdaje na provoz 

prostoru měsíčně a ročně (viz tabulka 15). 

Tabulka č. 15: Kalkulace výdajů na provoz prostoru v Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Výdajové položky v Kč Za měsíc Za rok 

Elektrická energie 2 000 24 000 

Plyn, vodné a stočné 6 200 74 400 

Telefon, EET, internet 1 650 19 800 

Nájemné 15 000 180 000 

Pojištění odpovědnosti - 2 840 

Suma celkem 24 850 301 040 

Provozní doba a její určení se bude odvíjet na základě marketingového výzkumu 

preferencí zákazníků a analýze konkurence v analytické části práce. Nejdelší dobu bude 

mít podnik otevřeno v pátek a sobotu, kdy očekává největší nárůst zákazníků, především 

v nočních hodinách. Nejkratší dobu bude mít v pondělí. (viz tabulka 16). 

Tabulka č. 16: Provozní doba čajovny  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Pondělí 11:00 – 22:00 

Úterý 11:00 – 22:00 

Středa 11:00 – 22:00 

Čtvrtek 11:00 – 22:00 

Pátek 11:00 – 01:00 

Sobota 11:00 – 01:00 

Neděle 11:00 – 22:00 

 



76 

 

 

4.4 Marketingový plán 

Tento plán bude zahrnovat stanovení marketingové strategie, marketingového cíle a 

klíčové zákazníky, které se daný podnik chystá oslovit. Veškeré služby, které podnik bude 

poskytovat budou dále rozepsány prostřednictvím marketingového mixu „4P“. 

Marketingová strategie čajovny bude spočívat ve specializaci na poskytování vodních 

dýmek a různých druhů tabáku, stálé nabídky pokrmů a denního menu, alkoholických a 

nealkoholických nápojů a čajů při zachování přijatelných cen a vysoké kvality. 

Marketingový cíl bude zahrnovat získání alespoň 40 zákazníků za jeden měsíc, kteří 

budou navštěvovat čajovnu alespoň 1-2 x týdně. 

Klíčoví zákazníci jsou studující nebo pracující muži a ženy žijící ve spádové oblasti 

(město Šternberk s rozšířenou působností segment č. 2 – viz kapitola 3.1.1). Klíčový věk 

zákazníků bude dle marketingového výzkumu 15-19;20-29 let. Danému segmentu 

zákazníků bude nastavena nabídka služeb prostřednictvím „4P“. Nastavení „4P“ je 

provedeno dle následujících sesbíraných dat: 

• Průzkum preferencí potencionálních zákazníků (preferované služby, propagace, 

otevírací doba, útraty za jednu návštěvu, umístění podniku, rezervační systém) 

• Průzkum konkurence (porovnání cen, otevírací doby a nabídky služeb) 

• Vlastní návrhy kalkulace, propočty nákladů a marže 

4.4.1 Produkt 

Služby, které bude podnik nabízet jsou stanoveny dle předchozího průzkumu preferencí 

potencionálních zákazníků a průzkumu konkurence. Poskytované služby kategorie jsou 

rozděleny do tří kategorií.  

• Stálá nabídka pokrmů a denního menu  

• Alkoholické, nealkoholické nápoje a čaje 

• Vodní dýmky a různé druhy tabáků. 

Stálá nabídka pokrmů a denního menu – většina zákazníků by na jídelním lístku 

preferovala mexickou (tortilla, pálivé pokrmy…), americkou (burgery, hranolky, 

steaky…) a českou kuchyni (svíčková, kuře na paprice…).  Z hlediska důležitosti je 

široká nabídka pokrmů pro potencionální zákazníky hodnocena jako velmi důležitá. Na 
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přípravu daných pokrmů by měl mít kuchař potřebné dovednosti, které prověří sám 

majitel podniku při náboru nového zaměstnance. Jídelní lístek by měl obsahovat pokrmy 

z těchto třech preferovaných kuchyní, aby se dostatečně uspokojila potřeba zákazníků 

(viz příloha 2). Jídelní lístek je nadále doplněn o polévky, saláty a přílohy. Denní menu 

bude každý den jiné a bude obsahovat vždy jeden z pokrmů u všech kuchyní včetně 

polévky. 

Alkoholické, nealkoholické nápoje a čaje – z hlediska čajů naprostá většina zákazníků 

preferovala dle výzkumu speciální asijské bylinkové čaje a ledové domácí čaje, které by 

neměli chybět na nápojovém lístku. Z hlediska alkoholických nápojů zákazníci 

preferovali především točené pivo a kávu. Z hlediska důležitosti zvolili potencionální 

zákazníci širokou nabídku nápojů za velmi důležitou. Nápojový lístek bude nadále 

doplněn o klasické nealkoholické nápoje, rozlévaná vína a míchané alkoholické nápoje 

které jsou běžně poskytovány v podnicích zaměřujících se na oblast čajoven (viz příloha 

3). 

Vodní dýmky a různé druhy tabáků – hlavní službou je poskytování vodních dýmek 

s různými druhy tabáků. Většina dotazovaných by na základě zhotoveného výzkumu tuto 

službu preferovala. Podobně je to i s druhy tabáků. Naprostá většina by v lístku vodních 

dýmek a tabáků upřednostnili následující druhy tabáků: jahoda, jablko a borůvka. 

Z hlediska důležitosti respondenti zvolili širokou nabídku vodních dýmek a různých 

druhů tabáků za velmi důležitou službu. Proto je nutné na lístku zaujmout pestrou nabídku 

tabáků a vodních dýmek, kterých bude na výběr 4 druhy. První 2 druhy budou levnější 

variací moderní vodní dýmky bez podsvícení (Hookah Khalil Mamoon Beast, Hookah 

Kay Clear). Zbylé 2 druhy budou představovat luxusnější vodní dýmky s podsvícením 

(Hookah Black Panther, Ocean Hookah Kaif Coffee) (viz příloha 4). Jelikož je mojí 

primární službou poskytovat vodní dýmky a tabáky, rozhodl jsem detailněji zaměřit na 

jednotlivé značky tabáků a jejich příslušenství. Zde jsou charakterizovány jednotlivé 

značky tabáků: 

Al Fakher – Tabáky Al Fakher do vodní dýmky jsou tabáky nejvyšší kvality světově 

proslulého výrobce ze Spojených Arabských Emirátů. Obecně se tyto tabáky vyznačují 

větší jemností než tabáky egyptské při zachování dostatečné hutnosti dýmu. Chuť tabáků 

je velice jemná, konstantní, aroma decentní a nevtíravé. Tabáky Al Fakher do vodní 
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dýmky doplňuje vrcholná řada tabáků do vodní dýmky Golden Fakher. Tabáky Golden 

Fakher do vodní dýmky vynikají pečlivějším výběrem tabákových lístků a naložením ve 

větším množstvím melasy. Řapíky a klacíky obvyklé u klasických egyptských tabáků 

v tabácích Golden Fakher rozhodně nejsou přítomny. Výsledkem je mnohem plnější 

chuť, hustější dým a velmi příjemné pokouření. 

7 Days – Tabáky 7 Days pro vodní dýmky jsou tabáky pro každý den. Vyznačují se svou 

velmi vysokou (až extrémní) melasovitostí, což vede k bohaté chuti, a velmi rychle si 

našly velkou spoustu stálých zákazníků. Tyto tabáky nabízí především příchutě v 

mentolových mixech, i bez mentolové příchutě však rozhodně stojí za zkoušku. 

Zomo – Tabáky Zomo pro vodní dýmky pochází netradičně z Jižní Ameriky, kde se 

vyrábí teprve od roku 2015. Tabáky Zomo do vodní dýmky nabízí širokou paletu příchutí. 

Osvědčené příchutě v podání značky Zomo tak můžete vyzkoušet v řadě Zomo Classic, 

neobyčejné příchutě můžete prozkoumat v řadě Zomo World. Zkušeným dýmkařům pak 

určitě neunikne řada Zomo Strong, jejíž název hovoří sám za sebe.  

Element – jsou prvotřídní černé tabáky pro vodní dýmky ruského původu. Jsou 

inspirovány čtyřmi přírodními živly (voda, země, oheň vzduch). K výrobě tabáků 

Element pro vodní dýmky jsou vcelku netradičně použity tabákové listy odrůdy burley, 

což v kombinaci s přírodními aromaty vede k dosti unikátnímu dýmkařskému zážitku 

Tabáky Element VODA se řadí mezi slabší tabáky, vhodné pro milovníky mírného 

tabáku a bohaté a dlouhotrvající chuti. Tabáky Element ZEMĚ obsahují znatelně silnější 

tabákové listy, což ocení uživatelé, kteří mají rádi solidní tabákový buzz. Silnější tabák 

zde ale nijak neovlivňuje skvělou a dlouhotrvající chuť, naopak v pozadí dopřeje pocítit 

kromě chutí přidaných aromat mírně i chuť samotného tabáku. Tabáky Element jsou 

velice jemně nařezané a na přípravu vodní dýmky nenáročně, snesou v pohodě prakticky 

jakýkoliv typ korunky a způsob přípravy vodní dýmky (Svetdymek.cz, 2018).  

Zmrazitelné náustky a chladící šlauchy – chladící hadice a chladící náustky pro 

silikonové hadice s kapslí plněnou chladící emulzí jsou zajímavým vylepšením požitku 

při kouření vodních dýmek. Díky gelu, který je umístěn uvnitř kapsle je dosaženo 

chladivého efektu, který vás jistě nadchne. Stačí dát gelovou kapsli, nebo sáček s chladící 

emulzí do mrazničky na dobu cca 1 hodiny a poté si můžete směle vychutnat ledový dým. 
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Do mé nabídky jsem zvolil značky Ice Bazooka (dražší, kvalitnější) a MYA Freeze 

(levnější, méně kvalitní) (Vodnidymkyatabaky.cz, 2020). 

4.4.2 Cena 

Hlavním podkladem pro určení ceníku služeb u jednotlivých lístků byly výsledky 

z provedeného výzkumu konkurenčních cen v Porterově analýze konkurenčních sil a 

z vlastního marketingového výzkumu preferencí potencionálních zákazníků, kde bylo 

zjištěno, že preferovaná útrata jedním zákazníkem za jednu návštěvu podniku byla 201-

300 Kč. To je částka, kterou jsou potencionální zákazníci zaplatit. V tomhle cenovém 

rozmezí si mohou dopřát jeden hlavní chod a nápoj, nebo vodní dýmku a nápoj. Následně 

bude přiblížen způsob stanovení cen v jednotlivých kategoriích služeb. 

Ceny v jídelním lístku vycházeli primárně podle cen konkurenčních podniků, jelikož 

můj podnik v oblasti poskytování pokrmů nemá vysokou vyjednávací sílu, proto se musel 

spíše přizpůsobit trhu a konkurentům (viz příloha 2). U jednotlivých chodů platí marže 

20 %. 

Ceny v nápojovém lístku vycházeli opět z cen konkurenčních podniků, avšak to neplatí 

pro kategorie ledové domácí čaje a speciální asijské čaje, které vycházeli z cen kupních a 

byli pro svou exklusivitu a zájem cenově nadhodnoceny. V obou kategoriích podnik nemá 

v dané spádové oblasti konkurenci, resp. žádný podnik ledové domácí čaje ani speciální 

asijské čaje neposkytuje. V těchto dvou kategoriích má podnik vyšší vyjednávací sílu, 

proto si může stanovit cenu podle sebe, avšak při poklesu poptávky či vstupu nového 

konkurenta musí cenu upravit (viz příloha 3). 

Ceny v lístku vodních dýmek a tabáků byly stanoveny dle cen kupních, jelikož údaje o 

cenách konkurenčních podniků v nejbližším kraji, tj. Olomoucký nebyly dostupné. Výši 

ceny si podnik může stanovit opět vyšší, jelikož má v oblasti poskytování dýmek vysokou 

vyjednávací sílu a disponuje nízkou konkurencí. Výše ceny služby zapůjčení vodní 

dýmky byla stanovena procentuálním odvozením z kupní ceny (viz tabulka 17) a (viz 

příloha 4): 
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Tabulka č. 17: Stanovení cen zapůjčení vodních dýmek v Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Vodní dýmky 

Kupní cena vč. 

DPH  % 

Prodejní 

cena 

Prodejní cena 

s DPH 

Hookah Khalil Mamoon Beast 2 690 1,5 41 49 

Hookah Kay Clear 2 690 1,5 41 49 

Hookah Black Panther 4 990 1,3 66 79 

Ocean Hookah Kaif Coffee 4 990 1,3 66 79 

Výše ceny jednotlivých dávek druhů tabáků byla stanovena pomocí marže, která byla 

poměrně vysoká. Je nutno si uvědomit, že jedna dávka tabáku na poskytnutí jedné dýmky 

činí 10 g (viz tabulka 18). 

Tabulka č. 18: Stanovení cen tabáků v Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Tabáky Al Fakher 

50 g 

7 Days 

50 g 

Zomo 

50 g 

Element 

50 g Kupní cena vč. DPH 50 g 249 259 289 349 

Kupní cena vč. DPH 10 g 49,8 51,8 57,8 69,8 

Marže % 232 235 243 247 

Prodejní cena jedné dávky bez DPH 165 173 198 247 

Prodejní cena jedné dávky s DPH 199 209 239 299 

Výše ceny chladících náplní byla stanovena pomocí marže (viz tabulka 19). 

Tabulka č. 19: Stanovení ceny chladících gelů  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Chladící gely MYA Freeze Ice Bazooka 

Kupní cena vč. DPH 25 35 

Marže % 60 40 

Prodejní cena gelu bez DPH 40 49 

Prodejní cena gelu s DPH 49 59 

V závěru je nutné zmínit, že každý člen, který se zaregistruje v prvních dvou měsících, 

dostane na základě věrnostního programu klubovou kartu, která mu poskytne slevu 10 

% na jednu dávku tabáku. 

4.4.3 Distribuce 

Distribuce bude provedena na základě distribučního řetězce, který je blíže zobrazen 

v kapitole 4.5.3. Příchod zákazníka do provozovny čajovny bude uskutečněn buď na 
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základě jeho vlastního rozhodnutí plynoucího z doporučení známých, propagace na 

sociálních sítích, webových stránkách aj. Nebo může využít tvorbu rezervace 

v rezervačním systému čajovny umístěném na webových stránkách online, telefonicky či 

osobně v provozovně. Rezervační systém bude poskytnut na základě marketingového 

výzkumu preferencí potencionálních zákazníků, kde bylo zjištěno, že by ho většina 

respondentů uvítala. 

Primární sklad v čajovně se bude dělit na tři části. První část bude zahrnovat potraviny, 

které musí být uskladněny v chladném prostředí, na to budou použity speciální chladící 

boxy. V druhé části budou nápoje, které v případě nutnosti udržení jejich chlazené formy 

budou uskladněny v lednicích či skladovacích boxech. Poslední třetí část skladu bude 

určena pro skladování vodních dýmek, uhlíků a tabáků. Tyto položky nevyžadují chladné 

prostředí. 

4.4.4 Propagace 

Největší výhodou pro propagování čajovny je její lokalita. Podnik se nachází v centru 

města, kde je obklopen obchodním domem, veterinárním ústavem, dvěma trafikami, 

zlatnictvím a bankou. Frekventovanost potencionálních zákazníků, kteří navštěvují blízké 

podniky je vysoká. Zdržují se zde převážně pracující lidé, studenti a podnikatelé. 

První vhodnou formou propagace je založení webové stránky. Cena u těch složitějších 

se může vyšplhat až na stovky tisíc korun, avšak podniku této podoby úplně postačí 

jednodušší forma (do 10 tis. Kč). O webovou stránku a její správu se postará sám majitel 

podniku, a tím bude moci snížit náklady na minimum. Jediné vzniklé náklady budou na 

koupi domény (175 Kč/rok) a web-hosting (480 Kč/ rok) (Wedos.cz, 2020). 

Požadavky na webovou stránku: 

• Jednoduchost, přehlednost 

• Smysl pro detailní a výstižný design 

• Popis služeb s videem a fotkami 

• Rezervační systém 

• Kontaktní údaje o provozovně 

• Vystavené lístků nabídky služeb, věrnostního programu 
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Druhá forma propagace jsou kampaně na sociálních sítích (Facebook, Instagram). Na 

obou sítích budou založeny profily zaměřené na sdílení fotek a videí provozovny, jejich 

služeb a odkazování na webové stránky. Zároveň proběhne u obou profilů forma placené 

propagace, která osloví širší portfolio zákazníků v daném okruhu do 15 km. Cílem bude 

dostat se do povědomí veřejnosti. Kampaně by měli běžet neustále, jelikož mohou 

podniku získávat nové zákazníky. Cena kampaně Instagramu činí 990 kč/měsíc a 

Facebooku 1090 Kč/měsíc. 

Třetí forma propagace proběhne pomocí vyvěšování letáků na veřejných místech ve 

městě Šternberk (informační tabule, autobusové a vlakové nádraží, čekárny u lékařů a 

veterinárním ústavu, každoroční městské akci Ecce Homo aj.). Grafický návrh a 

rozmístění letáků bude provádět sám majitel čajovny. Tisk 1 000 letáků A6 včetně 

dopravy bude stát 503 Kč (Bizay.cz, 2020). 

Čtvrtou formou propagace bude zhotovení klubových slevových kartiček, které budou 

spojené s věrnostním programem. Grafický návrh kartiček bude navržen samotným 

majitelem. Tyto kartičky se budou rozdávat zákazníkům v prvních měsících podnikání. 

Cena za 500 kartiček včetně dopravy činí 245 Kč (Tisknisi.cz, 2020).  

Pátou formou propagace bude vystavení reklamních předmětů před vchodem 

provozovny. Bude se jednat o 2x roll-up (85 x 200 cm) jehož design navrhne opět sám 

majitel. Cenově vychází tyto dva předměty na 2 203 Kč včetně dopravy. 

Níže jsou blíže vyčísleny jednorázové výdaje na propagaci (viz tabulka 20). 

Tabulka č. 20: Jednorázové výdaje na propagaci v Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Výdaje v Kč 

1 000 ks letáků 503 

500 ks klubových kartiček 245 

2 ks reklamní předmět (roll-up) 2 203 

Celkem 2 951 
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Dále je níže uveden přehled nákladů na propagaci měsíčně a ročně (viz tabulka 21). 

Tabulka č. 21: Přehled nákladů na propagaci (měsíčně/ročně) v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Kč/měsíc Kč/rok 

Doména a web-hosting - 655 

Instagram 990 11 880 

Facebook 1 090 13 080 

Celkem 2 080 24 960 

První měsíc zahájení marketingové propagační kampaně bude podnikatele stát 5 031 Kč. 

4.5 Plán služeb 

V této části budou identifikovány hlavní služby poskytované podnikem, plán služeb 

interních zaměstnanců, popis distribučního řetězce služeb a výběr dodavatele. 

4.5.1 Hlavní služby 

Hlavní služby, jež bude poskytovat čajovna svým zákazníkům zahrnují poskytování 

denního menu a stálé nabídky pokrmů, alkoholických a nealkoholických nápojů, 

zahraničních a běžných čajů a v neposlední řadě vodních dýmek a různých druhů tabáků. 

Tyto služby budou z produktového hlediska blíže rozepsány v marketingovém plánu 

v kategorii produkt (viz kapitola 4.4). 

4.5.2 Plán služeb interních zaměstnanců 

2 kuchaři/kuchařky přijdou vždy o hodinu dříve (10:00) do kuchyně a začnou chystat 

denní menu, aby se stihlo připravit, než do čajovny vstoupí první zákazníci. V průběhu 

dne vykonávají služby (viz kapitola 4.5.3). Kuchyň bude otevřená každý den do 20:00. 

Před uzavřením kuchyně kuchaři/kuchařky uklidí kuchyň a přemístí suroviny do skladu 

a lednic tak, aby se nezkazily.  

2 barmani/barmanky přijdou do čajovny o 15 minut dříve (10:45), aby stihli odemknout 

pokladnu a zkontrolovat stav peněžních prostředků. Dále musí zkontrolovat čistotu 

provozovny, připravenost židlí a stolů a kvalitní prostírání za účelem maximální 

spokojenosti zákazníka. Poté se v průběhu dne budou vykonávat služby (viz kapitola 

4.5.3). 15 minut před skončením otevírací doby podniku se barmani/barmanky ujistí, 

zdali v podniku nezůstali žádní zákazníci. Pokud ano, vřele a s respektem oznámí 
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zákazníkům brzké uzavření provozovny. Před uzavřením zkontrolují stav peněžních 

prostředků v pokladně, zkontrolují stav úklidu a uzamknou provozovnu. 

4.5.3 Popis distribučního řetězce služeb 

Popis distribučního řetězce služeb se bude dělit na tři kategorie: poskytování stálé 

nabídky pokrmů a denního menu, poskytování alkoholických, nealkoholických nápojů a 

čajů, poskytování vodních dýmek a různých druhů tabáků. 

• Poskytování stálé nabídky pokrmů a denního menu: V prvé řadě si zákazník 

objedná na základě jídelního lístku. Barman si zapíše do lístku objednávku a 

informuje o tom kuchaře.  V případě denního menu kuchaři pouze vydají již 

přichystané jídlo zhotovené pomocí surovin uložených na skladě zpátky 

barmanovi, který dané menu odnese zákazníkovi na stůl. V případě stálé nabídky 

pokrmů bude muset kuchař pokrm zhotovit ze surovin uložených na skladě. To 

potrvá určitou dobu a následně pokrm putuje zpátky k barmanovi, který ho opět 

donese zákazníkovi na stůl. Po skončení zákazníkovi návštěvy barman inkasuje 

od zákazníka peněžní prostředky buď hotovostně či bezhotovostně (v případě 

denního menu inkasuje i stravenky), vystaví mu účtenku a se zákazníkem se vřele 

rozloučí. 

• Poskytování alkoholických, nealkoholických nápojů a čajů: Po přijetí 

objednávky od zákazníka provedeného na základě nápojového lístku barman si 

barman objednávku zapíše a informuje dalšího barmana nebo daný nápoj zhotoví 

sám. Záleží na vytíženosti.  V případě poskytování alkoholických nápojů barman 

zkontroluje věk zákazníka. Veškeré připravené nápoje, které si zákazník objednal 

budou odneseny barmanem k jeho stolu. Po skončení zákazníkovi návštěvy 

barman inkasuje od zákazníka peněžní prostředky buď hotovostně či 

bezhotovostně, vystaví mu účtenku a se zákazníkem se vřele rozloučí. 

• Poskytování vodních dýmek a různých druhů tabáků: Po přijetí objednávky 

od zákazníka provedené na základě lístku s vodními dýmkami a jejich tabáky si 

barman poznačí objednávku a informuje o ní druhého barmana nebo ji připraví 

sám. Zase záleží na vytíženosti. Příprava zahrnuje kontrolu čistoty vodní dýmky 

a správného poměru vody, náplň korunky dýmky vhodným množstvím tabáku (po 

okraj korunky), rozžhavení uhlíků pomocí žhavícího přístroje a následné položení 
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uhlíků na korunku. Poté následuje roztahání dýmky ústně, tak aby se tabák začal 

spalovat a vytvořil se hustý kouř. Následně může barman donést dýmku směrem 

k zákazníkovi, avšak nesmí zapomenout na poskytnutí náustku všem osobám, jež 

chtějí kouřit. Je to z důvodu hygieny. Po odnesení dýmky k zákazníkovi je nutné 

starat se o doplnění žhavých uhlíků vždy, když ztratí žhavost. Po skončení 

zákazníkovi návštěvy barman inkasuje od zákazníka peněžní prostředky buď 

hotovostně či bezhotovostně, vystaví mu účtenku a se zákazníkem se vřele 

rozloučí. 

Přijatá objednávka od zákazníka může zahrnovat všechny tři kategorie popisů procesu 

služeb. 

4.6 Výběr dodavatele 

V této kapitole budou představeni jednotliví dodavatelé podniku. 

Dodavatelem speciálních asijských čajů byla zvolena společnost ManuTea. Tato 

společnost je jednou z nejznámější v oblasti dovozu speciálních čajů z Číny, Japonska a 

Taiwanu. Dodavatel byl vybrán na základě široké nabídky, příznivých recenzí, kvalitních 

produktů a záruky vrácení produktů (Manutea.cz, 2020). 

Dodavatelem vodních dýmek se na základě porovnání cenového porovnání s ostatními 

dodavateli stala společnost Ismoke. Daný dodavatel disponoval skvělými recenzemi, 

rychlým dodáním a kvalitním reklamačním servisem (Ismoke.cz, 2020). 

Dodavatelem tabáků do vodních dýmek se na základě široké nabídky druhů a příznivé 

ceně stala společnost Svět Dýmek (Svetdymek.cz, 2020). 

Dodavatelem příslušenství k vodním dýmkám (rozbalovací uhlíky, zmrazitelné 

náustky, chladící šlauchy a gely) se stala společnost Hookah Vodní Dýmky. (Hookah-

vodnidymky.cz, 2020). 

Dodavatelem mobilních a internetových služeb se stala společnost UPC. Z hlediska 

příznivých cen a pozitivních referencí zákazníků jsou skvělými dodavateli v obou 

oblastech. Vysokorychlostní internet UPC 300+ bude poskytnut za 499,- Kč/měsíc 

V ceně je zahrnut i pronájem modemu. Mobilní tarif byl vyčíslen za výhodnou cenu pouze 
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pro uživatele internetu UPC v ceně 799,- Kč/měsíc. Tento tarif poskytuje neomezená data, 

neomezené volání a SMS a roaming v EU. (Upc.cz, 2020). 

Dodavatelem provozovatele elektronické evidence tržeb (EET) se stala společnost 

Dotykačka. Tato společnost poskytne tarif Licence Neomezeně na 36 měsíců s 30 % 

slevou za 1 Kč. Měsíční náklady na kompletní multifunkční E-Kasu budou činit 693 Kč. 

Tento produkt zvládá i podmínky náročných provozoven a disponuje více než 70 

funkcemi. Výhodou je, že podnikatel nemusí vynakládat vysoké peněžní prostředky 

v počátku podnikání (Dotykacka.cz, 2020). 

Dodavateli služeb rekonstrukce se stanou živnostníci sídlící ve městě Šternberk: Leoš 

Wisner – Montáž Suchých staveb (rekonstrukce příček, úprava kuchyně a toalet) a Pavel 

Švec (malování). Tyto dva dodavatele jsem určil na základě osobních zkušeností a vysoké 

kvality provedených služeb. 

Dodavatelem nábytku se stane společnost Nejlevnější nábytek. Tento dodavatel 

disponuje nízkou cenou židlí, stolů a doplňků potřebných pro zajištění modernizace 

čajovny (Nejlevnejsinabytek.cz, 2020). 

Dodavatelem pojištění odpovědnosti podnikatele je Česká Generali Pojišťovna. Roční 

pojistné činí 2840,- Kč s výší plnění do 5 000 000,- Kč/rok (Generaliceska.cz, 2020). 

Dodavatelem spotřebičů bude společnost Alza. Tento dodavatel disponuje širokou 

nabídkou za příznivé ceny. Na základě recenzí uživatelů a reklamačního systému s ním 

není problém (Alza.cz, 2020). 

Dodavatelem kuchyňských potřeb bude společnost GASTROZONE. Jedná se o 

dodavatele specializovaného na tyto potřeby, který má na výběr široký sortiment 

kuchyňských potřeb. (Gastrozone.cz, 2020). 

Výše uvedení dodavatelé zařizují dopravu v ceně. 

Dodavatelé elektřiny, plynu a vody jsou již stanovení pronajímatelem ve smlouvě o 

pronájmu. Proto zde nebude probíhat žádná změna. 

Dodavatelem surovin (pokrmy a denní menu, domácí ledové čaje) a zboží 

(alkoholické a nealkoholické nápoje) se stala společnost Makro Cash & Carry ČR. 

Jedná se o velkoobchod sídlící kousek za Olomoucí. Z hlediska cen, množstevním prodeji 
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a kvality se jedná o nejlepšího možného dodavatele. Dopravu si bude zajišťovat sám 

majitel podniku (Makro.cz, 2020). 

4.7 Organizační plán 

V organizačním plánu čajovny bude blíže vymezena organizační struktura, rozpis 

potřebných podmínek k přijetí, dovedností, ostatní povinnosti a v neposlední řadě jejich 

mzda. 

4.7.1 Organizační struktura 

Na vrcholu organizační struktury bude majitel a zakladatel podniku, který se bude starat 

o samotný chod provozovny. Definuje se jako nadřízený a bude mít odpovědnost za 

všechny interní zaměstnance, kterým bude delegovat kompetence a povinnosti. Jeho 

povinností bude zabezpečení oblasti organizační, ekonomické a marketingové. Tzn. 

administrativa, správa internetové stránky, tvorba marketingové strategie, nákup zboží, 

surovin, reklamních předmětů a jejich následná kontrola kvality, výběr vhodných 

dodavatelů a optimalizace dodávek zboží/surovin, kontrola kvality plnění povinností 

zaměstnanců, sledování konkurence na trhu a návrhy na zlepšení služeb, průzkum 

poptávky po nových službách, finanční kontrola spojená s inventurou surovin a zboží, 

školení zaměstnanců, pečování o vřelé vztahy s dodavateli  aj. Interních zaměstnanců 

bude 4. Barmani/barmanky budou 2 a kuchaři/kuchařky také 2. Budou vyhledáváni 

na základě personální kampaně (inzerce práce, reklamní letáky, doporučení, aj.) Projdou 

výběrovým řízení, pro jejíž úspěšné splnění budou muset splňovat určité podmínky a 

dovednosti: 

• Barman – praxe v oboru minimálně 1 rok, seriózní vystupování, zkušenosti 

v přípravě míchaných alkoholických nápojů a čajů, znalost přípravy vodních 

dýmek výhodou, ochota učit se novým dovednostem. 

• Kuchaři – Alespoň SŠ vzdělání obor kuchař/číšník, praxe v oboru minimálně 3 

roky, zkušenosti v přípravě mexické, italské, americké a české kuchyně, ochota 

učit se novým dovednostem. 

 



88 

 

 

V neposlední řadě je potřeba zmínit externí účetní, a to Evu Růžičkovou, která disponuje 

dlouholetými zkušenostmi s účetnictvím a daněmi. Sídlí přímo ve městě Šternberk a její 

volba proběhla na základě doporučení od známých a rodiny. 

 

 

Obrázek č. 8: Organizační struktura čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Ostatní povinnosti interních zaměstnanců 

Je nutné zmínit, že každý zaměstnanec je povinen před začátkem výkonu pracovního 

poměru absolvovat školení od pana majitele o přípravě vodních dýmek, školení o 

hygienických normách dle Nařízení (ES) 852/2004 o hygieně potravin, kterým si mimo 

jiné musí projít i zaměstnavatel a musí o tom vést záznamy. Dalším školením, které 

zabezpečuje zaměstnavatel je školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce. 

V této práci je dále nutné, aby každý zaměstnanec vlastnil potravinářský průkaz. Jakožto 

poslední povinností zaměstnance je zachovat si slušné chování k zákazníkům, majiteli a 

ostatním zaměstnancům, etiku ve vystupování a optimistickou náladu. 

4.8 Mzda 

V této kapitole budou blíže vyčísleny hrubé mzdy jednotlivých pracovníků a výše placení 

záloh majitele. 

Majitel podniku jakožto plátce DPH musí za sebe každý měsíc odvádět zálohy na 

sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Níže v zobrazené tabulce bude blíže 
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vyčíslena výše minimálních záloh za měsíc (viz tabulka 22). Nárůst měsíčních záloh byl 

z roku 2019 na rok 2020 288 Kč. O tuto částku lze predikovat zvýšení i následujících 

letech. 

Tabulka č. 22: Výše minimálních záloh SZ a ZP/měsíc u podnikatele  

(Zdroj: Vlastní Zpracování, 2020) 

Položka v Kč 2020 2021 2022 2023 

SZ a ZP za podnikatele 4 898 5 186 5 474 5 762 

Každý kuchař/kuchařka bude pracovat 35 hodin týdně (140 hodin měsíčně) a budou 

zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti. Rozdělí si tak celkovou pracovní dobu, která 

činí 280 hodin měsíčně. Jako odměnu za vykonanou práci dostanou 180 Kč/hod. Níže 

bude uvedená tabulka, která vyčíslí hrubé mzdy kuchařů/kuchařek. (viz tabulka 23). 

Tabulka č. 23: Mzdové položky na jednoho kuchaře/kuchařku za měsíc  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Částka v Kč 

Hrubá mzda 25 200 

Superhrubá mzda  33 718 

Záloha na daň 3 000 

Každý barman/barmanka bude pracovat 41,5 hodin týdně (166 hodin měsíčně) a budou 

také zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti. Rozdělí si navzájem celkovou pracovní 

dobu, jež bude činit 340 hodin měsíčně. Odměna za vykonanou práci bude činit 140 

Kč/hod. Níže bude uvedená tabulka, jež vyčíslí hrubé mzdy barmanů/barmanek (viz 

tabulka 24). 

Tabulka č. 24: Mzdové položky na jednoho barmana/barmanku za měsíc  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Částka v Kč 

Hrubá mzda 23 240 

Superhrubá mzda  31 096 

Záloha na daň 2 595 

V níže uvedené tabulce budou blíže vyčísleny celkové mzdové položky za měsíc za 

všechny interní zaměstnance. Je nutné podotknout, že počet barmanů/barmanek je 2 a 

kuchařů/kuchařek taky 2. Dále, že superhrubá mzda se vypočítá jako hrubá mzda * 1,34. 
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34 % značí sociální a zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance. 

Záloha na daň je vypočtena jako 15 % z daňového základu po slevách. 

Tabulka č. 25: Celkové mzdové položky za interní zaměstnance za měsíc  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Částka v Kč 

Hrubá mzda 96 880 

Superhrubá mzda  129 627 

Záloha na daň 17 385 

Externí účetní bude zaměstnána na dohodu o provedení práce, a její mzda bude činit 

2400 Kč měsíčně, což se nachází v limitu, a proto není potřeba danit. 

Měsíční mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance jsou při plné pracovní 

vytíženosti 132 027 Kč. 

4.9 Finanční plán 

Daná kapitola představuje tu nejvíce významnou část podnikatelského plánu. Je zde určen 

potřebný kapitál k založení čajovny. Dále zde budou vyčísleny veškeré počáteční výdaje, 

předpokládané tržby, cash flow a zisk. 

4.9.1 Kalkulace zřizovacích výdajů 

Jedná se o počáteční výdaje, které jsou úzce spojené se založením podniku a představují 

zřizovací výdaje, výdaje na rekonstrukci, vybavení podniku a výdaje služby. Níže budou 

obsaženy výdaje na ohlášení živnosti a výpis rejstříku trestů (viz tabulka 26). 

Tabulka č. 26: Kalkulace zřizovacích výdajů  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Částka v Kč 

Ohlášení živnosti 1 000 

Výpis z rejstříku trestů 150 

Suma celkem 1 150 

 

4.9.2 Kalkulace výdajů na rekonstrukci 

Rekonstrukce provozovny čajovny započne počátkem měsíce září a bude trvat téměř 

jeden měsíc (viz kapitola 4.10 Harmonogram realizace). Rekonstrukce bude zahrnovat 
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následující činnosti: Úprava příček v prostoru provozovny, vymalování stěn a úprava 

toalet a kuchyně. Cena úpravy příček je odhadována na 35 000 Kč. Cena vymalování je 

předpokládána na 24 000 Kč. Cena úpravy toalet se předpokládá na 12 000. Cena úpravy 

kuchyně na 28 000 Kč (viz tabulka 27). 

Tabulka č. 27: Kalkulace výdajů na rekonstrukci  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka v Kč 

Úpravy příček  35 000 

Malování stěn 24 000 

Úpravy toalet 12 000 

Úpravy kuchyně 28 000 

Suma celkem 99 000 

4.9.3 Kalkulace výdajů na vybavení 

Vybavení potřebné do čajovny je nezbytnou součástí úspěšné modernizace prostoru. 

Výdaje na vybavení zahrnují (viz tabulka 28): 

• Nábytek a doplňky (stoly, židle, lampy, obrazy aj.) (viz. příloha 5) 

• Kuchyňské potřeby (talíře, misky, sklenice, hrnky, konvice, příbory, pánve aj.) 

(viz. příloha 5) 

• Spotřebiče (lednice, chladící box, mrazák, trouba, sporák, myčka, mikrovlnná 

trouba aj.) (viz. příloha 5) 

Tabulka č. 28: Kalkulace výdajů na vybavení  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Částka v Kč 

Nábytek a doplňky 168 520 

Kuchyňské potřeby 40 817 

Spotřebiče 161 575 

Suma celkem 370 912 

4.9.4 Kalkulace výdajů potřebného kapitálu pro založení podniku  

Tyto výdaje jsou vyčísleny níže (viz tabulka 29). Jsou zde zahrnuty i provozní výdaje na 

první měsíc, odvody SZ a ZP za podnikatele na první měsíc a výdaje na první měsíc 

propagační kampaně. 
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Tabulka č. 29: Výdaje potřebného kapitálu pro založení podniku  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Částka v Kč 

Zřizovací výdaje 1 150 

Výdaje na rekonstrukci 99 000 

Výdaje na vybavení 370 912 

Výdaje na provoz prostoru 24 850 

Propagace na první měsíc 5 031 

SZ a ZP za podnikatele 4 898 

Celkem 505 841 

Rezerva 44 159 

Potřebný kapitál pro založení 

podniku 
550 000 

Hodnota vlastních prostředků je pouze 150 000 Kč, proto bude potřebné výdaje 

potřebného kapitálu pro založení a výdaje na služby podniku pro první měsíce podnikání 

financovat z úvěru, který poskytne banka Mbank. Výše úvěru bude 550 000 Kč se 

splatností 6 let. Úroková míra činí 5,9 % p. a. a RPSN (Roční procentuální sazba nákladů) 

6,06 %. Splátka úvěru činí 9 089 Kč/měsíc. Celkem podnikatel zaplatí za 6 let 654 419 

Kč (viz příloha 7). 

4.9.5 Kalkulace výdajů na služby 

Jelikož se první měsíc podnikání bude rekonstruovat a vybavovat provozovna, druhý 

měsíc podnikání by čajovna mohla otevřít a poskytovat své služby svým zákazníkům, 

proto je nutné znát jejich jednorázové výdaje (viz tabulka 30) a měsíční předpokládané 

výdaje (viz tabulka 31). 

Výdaje za služby zahrnují: 

• Nákup vodních dýmek, tabáků a příslušenství (viz příloha 6) 

• Nákup speciálních asijských čajů (viz příloha 6) 

• Nákup surovin (výše výdajů na nákup surovin bude odhadnuta na základě 

předpokládaných útrat zjištěných z marketingového výzkumu a obratu 

předpokládaných tržeb získaných z prodejních cen pokrmů a nápojů vyjmou 

vodních dýmek, tabáků a příslušenství a speciálních asijských čajů) 
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Tabulka č. 30: Jednorázové výdaje na služby  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Částka v Kč 

Jednorázové výdaje na vodní dýmky a příslušenství 63 327 

Suma celkem 63 327 

Tabulka č. 31: Měsíční výdaje na služby  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Částka v Kč 

Předpokládané výdaje na nákup tabáku a příslušenství 20 650 

Předpokládané výdaje na nákup speciálních asijských čajů 11 141 

Předpokládané výdaje na nákup surovin 70 000 

Suma celkem 101 791 

Výpočet výše uvedených výdajů je úzce spjat s kapitolou 4.9.7 (predikce příjmů), jelikož 

odhadované příjmy pomohou podnikateli zjistit, kolik má korun má vydávat právě na tyto 

položky. Měsíční výdaje jsou konstantní, avšak dokážou pokrýt plánovanou 

spotřebu zákazníků. Kdyby rapidně klesla či vzrostla poptávka po službách 

podniku, mohla by se jejich výše měnit. 

4.9.6 Kalkulace celkových výdajů  

V této kapitole budou vyčísleny jednotlivé výdaje podniku a jejich celkový výše. 

Níže jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené se zahájením podnikatelské činnosti a jejím 

provozem (viz tabulka 32) pro rok 2020. Mzdy jsou vyčísleny při plném pracovním 

vytížení. Výdaje celkem činí za rok 2020 1 405 958 Kč. Měsíční výdaje pro založení 

podniku po splacení zřizovacích výdajů, výdajů na rekonstrukci, výdajů na vybavení, 

jednorázových výdajů na služby a propagaci jsou 275 428 Kč. 

Další tabulka obsahuje celkové výdaje za všechny roky podnikání, tj. 2020, 2021 a 2022 

(viz tabulka 33).  

V roce 2021 činí celkové výdaje vynaložené podnikatelem 3 312 087 Kč. Výdaje 

v jednotlivých měsících daného roku jsou blíže rozpracovány v příloze č. 8. 

V roce 2022 činí celkové výdaje vynaložené podnikatelem 3 437 692 Kč, jelikož se 

předpokládané výdaje na služby zvýší o 10 % kvůli vyšší návštěvnosti. Výdaje 

v jednotlivých měsících daného roku jsou blíže rozpracovány v příloze č. 9. 
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Tabulka č. 32: Kalkulace celkových výdajů na rok 2020  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka v Kč září říjen listopad prosinec 

Zřizovací výdaje 1 150 0 0 0 

Výdaje na rekonstrukci 99 000 0 0 0 

Výdaje na vybavení 370 912 0 0 0 

Výdaje na provoz prostoru 24 850 24 850 24 850 24 850 

Předpokládané výdaje na služby 0 101 791 101 791 101 791 

Jednorázové výdaje na služby 0 63 328 0 0 

Jednorázové výdaje na propagaci 0 2 951 0 0 

Propagační kampaň 0 2 080 2 080 2 080 

Pojištění odpovědnosti 2 840 0 0 0 

Doména a webhosting 655 0 0 0 

EET 1 693 693 693 

Mzdy 0 132 027 132 027 132 027 

Splátka úvěru 9 089 9 089 9 089 9 089 

SZ a ZP podnikatele 4 898 4 898 4 898 4 898 

Celkem v Kč 513 395 341 707 275 428 275 428 

 

Tabulka č. 33: Kalkulace celkových výdajů pro roky 2020,2021 a 2022  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka v Kč 2020 2021 2022 

Zřizovací výdaje 1 150 0 0 

Výdaje na rekonstrukci 99 000 0 0 

Výdaje na vybavení 370 912 0 0 

Výdaje na provoz prostoru 99 400 298 200 298 200 

Předpokládané výdaje na služby 305 373 1 221 492 1 343 641 

Jednorázové výdaje na služby 63 328 0 0 

Jednorázové výdaje na propagaci 2 951 0 0 

Propagační kampaň 6 240 24 960 24 960 

Pojištění odpovědnosti 2 840 2840 2 840 

Doména a webhosting 655 655 655 

EET 2 080 8 316 8 316 

Mzdy 396 081 1 584 324 1 584 324 

Splátka úvěru 36 356  109 068 109 068 

SZ a ZP podnikatele 19 592 62 232 65 688 

Celkem v Kč 1 405 958 3 312 087 3 437 692 
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4.9.7 Predikce příjmů  

Predikce příjmů bude vycházet především z preferovaných útrat potencionálních 

zákazníků, které byli zjištěny na základě marketingového výzkumu. Většina zákazníků 

by byla schopna utratit za jednu návštěvu v čajovně 201-300 Kč. V rozmezí této částky 

si zákazníci mohou dopřát: (vodní dýmku + nápoj nebo salát speciální asijský čaj + hlavní 

chod nebo denní menu hlavní chod nebo denní menu + nápoj nebo salát) 

Provozovna má 80 míst k sezení. Odhad bude vyjádřen formou optimistické, realistické 

a pesimistické varianty, kde se pomocí predikce určí počet příchozích zákazníků denně a 

jejich průměrná útrata pro roky 2020 a 2021 (viz tabulka 34). V pondělí až čtvrtek se vždy 

počítá s menší návštěvností a menší průměrnou útratou než od pátku do neděle. 

Odhadovaná výše tržeb pro jednotlivé roky 2020, 2021 a 2022 bude určena v následující 

kapitole 4.9.8. 

Tabulka č. 34: Predikce počtu návštěvníků a průměrných útrat na návštěvníka pro roky 2020 a 

2021  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Varianta 

Počet návštěvníků/den Průměrná útrata/návštěvník v Kč 

Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne 

Optimistická 60 80 250 270 

Realistická 50 70 230 250 

Pesimistická 40 55 200 220 

4.9.8 Kalkulace predikovaných příjmů 

V této kapitole budou vyčísleny predikované příjmy za roky 2020, 2021, 2022 

v optimistické, realistické a pesimistické variantě. 

Tabulka č. 35: Kalkulace tržeb na rok 2020 – Optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok 

2020 

Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 

Počet dnů v 

měsíci 

Tržby v 

Kč 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Říjen 60 80 250 270 17 14 557 400 

Listopad  60 80 250 270 17 13 535 800 

Prosinec 60 80 250 270 19 12 544 200 

Celkem x x x x x x 1 637 400 
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Tabulka č. 36: Kalkulace tržeb na rok 2020 – Realistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok 

2020 

Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 

Počet dnů v 

měsíci 
Tržby v Kč 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Říjen 50 70 230 250 17 14 440 500 

Listopad  50 70 230 250 17 13 423 000 

Prosinec 50 70 230 250 19 12 428 500 

Celkem x x x x x x 1 292 000 

 

Tabulka č. 37: Kalkulace tržeb na rok 2020 – Pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok 

2020 

Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 

Počet dnů v 

měsíci 
Tržby v Kč 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Říjen 40 55 200 220 17 14 305 400 

Listopad  40 55 200 220 17 13 293 300 

Prosinec 40 55 200 220 19 12 297 200 

Celkem x x x x x x 895 900 

V roce 2020 při optimistické variantě jsou v podniku odhadované tržby 1 637 400 Kč. 

Podnik plánoval otevřít provozovnu v měsíci říjnu. Tahle varianta se podnikateli splní při 

velmi příznivých podmínkách (vysoká návštěvnost a průměrná útrata/návštěvník) v 

podnikání a téměř žádným nadbytečným výdajům (viz tabulka 35). 

V roce 2020 při realistické variantě jsou v podniku odhadované tržby 1 292 000 Kč. Tato 

varianta bere v potaz nižší návštěvnost a průměrnou útratu na návštěvníka než u varianty 

optimistické. Lze ji považovat za velmi pravděpodobnou (viz tabulka 36). 

V roce 2020 při pesimistické variantě jsou v podniku odhadované tržby 895 900 Kč. Tato 

varianta bere v potaz tu nejnižší možnou návštěvnost a průměrnou útratu na návštěvníka. 

Lze ji považovat za velmi negativní pro podnik, jelikož při plánovaných výdajích bude 

generovat minimální zisk (viz tabulka 37). 

V následujících tabulkách budou kalkulovány příjmy prostřednictvím odhadu tržeb za rok 

2021. Výše návštěvnosti a průměrné útraty na návštěvníka se z předchozího roku nemění. 
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Tabulka č. 38: Kalkulace tržeb na rok 2021 – Optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok 2021 

Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 

Počet dnů v 

měsíci 

Tržby v 

Kč 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Leden 60 80 250 270 16 15 564 000 

Únor 60 80 250 270 16 12 499 200 

Březen 60 80 250 270 19 12 544 200 

Duben 60 80 250 270 17 13 535 800 

Květen 60 80 250 270 17 14 557 400 

Červen 60 80 250 270 18 12 529 200 

Červenec 60 80 250 270 17 14 557 400 

Srpen 60 80 250 270 18 13 550 800 

Září  60 80 250 270 18 12 529 200 

Říjen 60 80 250 270 16 15 564 000 

Listopad  60 80 250 270 18 12 529 200 

Prosinec 60 80 250 270 18 13 550 800 

Celkem  x x x x x x 6 511 200 

 

Tabulka č. 39: Kalkulace tržeb na rok 2021 - Realistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok 2021 
Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 

Počet dnů v 

měsíci 

Tržby v 

Kč 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Leden 50 70 230 250 16 15 446 500 

Únor 50 70 230 250 16 12 394 000 

Březen 50 70 230 250 19 12 428 500 

Duben 50 70 230 250 17 13 423 000 

Květen 50 70 230 250 17 14 440 500 

Červen 50 70 230 250 18 12 417 000 

Červenec 50 70 230 250 17 14 440 500 

Srpen 50 70 230 250 18 13 434 500 

Září  50 70 230 250 18 12 417 000 

Říjen 50 70 230 250 16 15 446 500 

Listopad  50 70 230 250 18 12 417 000 

Prosinec 50 70 230 250 18 13 434 500 

Celkem  x x x x x x 5 139 500 
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Tabulka č. 40: Kalkulace tržeb na rok 2021 - Pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok 

2021 

Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 

Počet dnů v 

měsíci 

Tržby v 

Kč 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Leden 40 55 200 220 18 13 301 300 

Únor 40 55 200 220 16 13 285 300 

Březen 40 55 200 220 18 13 301 300 

Duben 40 55 200 220 18 12 289 200 

Květen 40 55 200 220 16 15 309 500 

Červen 40 55 200 220 18 12 289 200 

Červenec 40 55 200 220 18 13 301 300 

Srpen 40 55 200 220 17 14 305 400 

Září  40 55 200 220 18 12 289 200 

Říjen 40 55 200 220 17 14 305 400 

Listopad  40 55 200 220 17 13 293 300 

Prosinec 40 55 200 220 19 12 297 200 

Celkem  x x x x x x 3 567 600 

V roce 2021 při optimistické variantě jsou v podniku odhadované tržby 6 511 200 Kč. 

Tahle varianta se podnikateli splní při velmi příznivých podmínkách (vysoká návštěvnost 

a průměrná útrata/návštěvník) v podnikání a téměř žádným nadbytečným výdajům (viz 

tabulka 38). 

V roce 2021 při realistické variantě jsou v podniku odhadované tržby 5 139 500 Kč. Tato 

varianta bere v potaz nižší návštěvnost a průměrnou útratu na návštěvníka než u varianty 

optimistické. Lze ji považovat za velmi pravděpodobnou (viz tabulka 39). 

V roce 2021 při pesimistické variantě jsou v podniku odhadované tržby 3 567 600 Kč. 

Tato varianta bere v potaz tu nejnižší možnou návštěvnost a průměrnou útratu na 

návštěvníka. Lze ji považovat za velmi negativní pro podnik, jelikož při plánovaných 

výdajích bude generovat minimální zisk (viz tabulka 40). 
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V třetím roce podnikání, tj. rok 2022 se očekává nárůst návštěvnosti o 10 % kvůli 

tomu, že by už podnik být měl po dvou letech podnikání v povědomí zákazníků díky 

propagační kampani a stálosti poskytování služeb. S nárůstem návštěvnosti vzrostou i 

předpokládané výdaje na služby o 10 %. Níže uvedená tabulka udává, jak se změnila 

návštěvnost v jednotlivých variantách (viz tabulka 41). 

Tabulka č. 41: Predikce počtu návštěvníků a průměrných útrat na návštěvníka pro rok 2022  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Varianta 

Počet návštěvníků/den Průměrná útrata/návštěvník v Kč 

Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne 

Optimistická 66 88 250 270 

Realistická 55 77 230 250 

Pesimistická 44 61 200 220 

 

Tabulka č. 42: Kalkulace tržeb na rok 2022 – Optimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok 

2021 

Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 

Počet dnů v 

měsíci 

Tržby v 

Kč 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Leden 66 88 250 270 16 15 620 400 

Únor 66 88 250 270 16 12 549 120 

Březen 66 88 250 270 19 12 598 620 

Duben 66 88 250 270 17 13 589 380 

Květen 66 88 250 270 17 14 613 140 

Červen 66 88 250 270 18 12 582 120 

Červenec 66 88 250 270 17 14 613 140 

Srpen 66 88 250 270 18 13 605 880 

Září  66 88 250 270 18 12 582 120 

Říjen 66 88 250 270 16 15 620 400 

Listopad  66 88 250 270 18 12 582 120 

Prosinec 66 88 250 270 18 13 605 880 

Celkem  x x x x x x 7 162 320 
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Tabulka č. 43: Kalkulace tržeb na rok 2022 – Realistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok 2021 
Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 

Počet dnů v 

měsíci 
Tržby v Kč 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Leden 55 77 230 250 16 15 491 150 

Únor 55 77 230 250 16 12 433 400 

Březen 55 77 230 250 19 12 471 350 

Duben 55 77 230 250 17 13 465 300 

Květen 55 77 230 250 17 14 484 550 

Červen 55 77 230 250 18 12 458 700 

Červenec 55 77 230 250 17 14 484 550 

Srpen 55 77 230 250 18 13 477 950 

Září  55 77 230 250 18 12 458 700 

Říjen 55 77 230 250 16 15 491 150 

Listopad  55 77 230 250 18 12 458 700 

Prosinec 55 77 230 250 18 13 477 950 

Celkem  x x x x x x 5 653 450 

 

Tabulka č. 44: Kalkulace tržeb na rok 2022 – Pesimistická varianta  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok 2021 
Počet 

návštěvníků/den 

Průměrná 

útrata/návštěvník 

Počet dnů v 

měsíci 
Tržby v Kč 

Měsíc Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne Po-Čt Pá-Ne x 

Leden 44 61 200 220 16 15 342 100 

Únor 44 61 200 220 16 12 301 840 

Březen 44 61 200 220 19 12 328 240 

Duben 44 61 200 220 17 13 324 060 

Květen 44 61 200 220 17 14 337 480 

Červen 44 61 200 220 18 12 319 440 

Červenec 44 61 200 220 17 14 337 480 

Srpen 44 61 200 220 18 13 332 860 

Září  44 61 200 220 18 12 319 440 

Říjen 44 61 200 220 16 15 342 100 

Listopad  44 61 200 220 18 12 319 440 

Prosinec 44 61 200 220 18 13 332 860 

Celkem  x x x x x x 3 937 340 

 



101 

 

 

V roce 2022 při optimistické variantě jsou v podniku odhadované tržby 7 162 320 Kč. 

Tahle varianta se podnikateli splní při velmi příznivých podmínkách (vysoká návštěvnost 

a průměrná útrata/návštěvník) v podnikání a téměř žádným nadbytečným výdajům (viz 

tabulka 42). 

V roce 2022 při realistické variantě jsou v podniku odhadované tržby 5 653 450 Kč. Tato 

varianta bere v potaz nižší návštěvnost a průměrnou útratu na návštěvníka než u varianty 

optimistické. Lze ji považovat za velmi pravděpodobnou (viz tabulka 43). 

V roce 2022 při pesimistické variantě jsou v podniku odhadované tržby 3 937 340 Kč. 

Tato varianta bere v potaz tu nejnižší možnou návštěvnost a průměrnou útratu na 

návštěvníka. Lze ji považovat za velmi negativní pro podnik, jelikož při plánovaných 

výdajích bude generovat nejnižší zisk ze všech variant (viz tabulka 44). 

4.9.9 Plán peněžních toků 

Plán peněžních toků, resp. Cash Flow za roky 2020, 2021 a 2022 (plán horizontu 3 roky) 

pro všechny varianty je vyčíslen v níže uvedené tabulce (viz tabulka 45). Blíže vyčíslené 

přehledy čtvrtletního cash flow pro všechny varianty jsou k nahlédnutí v příloze 10. 

Tabulka č. 45: Cash flow pro roky 2020, 2021 a 2022  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka v Kč 2020 2021 2022 

O
p

ti
m

is
ti

ck
á

 

Počáteční stav peněz 150 000 931 442 4 130 555 

Příjmy 2 187 400 6 511 200 7 162 320 

Výdaje 1 405 958 3 312 087 3 437 692 

Rozdíl 781 442 3 199 113 3 724 628 

Konečný stav peněz 931 442 4 130 555 7 855 184 

P
es

im
is

ti
ck

á
 Počáteční stav peněz 150 000 189 942 445 455 

Příjmy 1 445 900 3 567 600 3 937 340 

Výdaje 1 405 958 3 312 087 3 437 692 

Rozdíl 39 942 255 513 499 648 

Konečný stav peněz 189 942 445 455 945 104 

R
ea

li
st

ic
k

á
 Počáteční stav peněz 150 000 586 042 2 413 455 

Příjmy 1 842 000 5 139 500 5 653 450 

Výdaje 1 405 958 3 312 087 3 437 692 

Rozdíl 436 042 1 827 413 2 215 758 

Konečný stav peněz 586 042 2 413 455 4 629 214 
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4.9.10 Kalkulace nákladů a výnosů a stanovení zisku 

V této kapitole budou blíže vyčísleny náklady, výnosy a čistý ekonomický výsledek za 

jednotlivé roky 2020, 2021 a 2022 v jednotlivých variantách (optimistická, pesimistická, 

realistická). 

Počáteční náklady podniku obsahují náklady na zřízení živnosti a výpis z trestního 

rejstříků, náklady na rekonstrukci a vybavení provozovny.  

Náklady za rok 2020 činí 1 360 638 Kč. Za rok 2021 činí 3 169 571 Kč. Za rok 2022 

činí 3 286 854 Kč (viz tabulka 46). 

Tabulka 46: Přehled ročních nákladů za roky 2020, 2021 a 2022  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka v Kč 2020 2021 2022 

Počáteční náklady podniku 471 062  0  0 

Náklady na provoz prostoru 99 400 298 200 298 200 

Předpokládané náklady na služby 305 373 1 221 492 1 343 641 

Jednorázové náklady na služby 63 328 0 0 

Jednorázové náklady na propagaci 2 951 0 0 

Propagační kampaň 6 240 24 960 24 960 

Pojištění odpovědnosti 2 840 2840 2 840 

Doména a webhosting 655 655 655 

EET 2 080 8 316 8 316 

Mzdy 396 081 1 584 324 1 584 324 

Úroky z úvěru 10 628 28 784 23 918 

Celkem v Kč 1 360 638 3 169 571 3 286 854 

Níže v tabulce jsou vyčísleny výnosy za jednotlivé roky 2020, 2021 a 2022 v jednotlivých 

variantách (optimistická, pesimistická a realistická) (viz tabulka 47). 

Tabulka 47: Přehled výnosů za roky 2020, 2021 a 2022 ve všech variantách  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka v Kč 2020 2021 2022 

V
ý
n

o
sy

 

Optimistická 2 187 400 6 511 200 7 162 320 

Pesimistická 1 445 900 3 567 600 3 937 340 

Realistická 1 842 000 5 139 500 5 653 450 
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Tato data mi poslouží k následnému výpočtu zisku před zdaněním (EBT), daně, zisku po 

zdanění (EAT) a čistého ekonomického výsledku podniku (viz tabulka 48) a (viz tabulka 

49). 

Tabulka č. 48: Výpočet zisku pro roky 2020, 2021, 2022 v optimistické a pesimistické variantě 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka v Kč 2020 2021 2022 

O
p

ti
m

is
ti

ck
á

 

Náklady 1 360 638 3 169 571 3 286 854 

Výnosy 2 187 400 6 511 200 7 162 320 

EBT 826 762 3 341 629 3 875 466 

Úroky z úvěru (odč. položky) 10 628 28 784 23 918 

Základ daně 816 134 3 312 845 3 851 548 

Zaokrouhlený ZD 816 100 3 312 800 3 851 500 

Daň (15 %) 122 415 496 920 577 725 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 

Doplatek/přeplatek daně 97 575 472 080 552 885 

EAT 729 187 2 869 549 3 322 581 

Úmor 25 729 80 284 85 152 

SZ a ZP podnikatele 19 592 62 232 65 688 

Čistý ekonomický výsledek 683 866 2 727 033 3 171 741 

P
es

im
is

ti
ck

á
 

Náklady 1 360 638 3 169 571 3 286 854 

Výnosy 1 445 900 3 567 600 3 937 340 

EBT 85 262 398 029 650 486 

Úroky z úvěru (odč. položky) 10 628 28 784 23 918 

Základ daně 74 634 369 245 626 568 

Zaokrouhlený ZD 74 600 369 200 626 500 

Daň (15 %) 11 190 55 380 93 975 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 

Doplatek/přeplatek daně -13 650 30 540 69 135 

EAT 98 912 367 489 581 351 

Úmor 25 729 80 284 85 152 

SZ a ZP podnikatele 19 592 62 232 65 688 

Čistý ekonomický výsledek 53 591 224 973 430 511 
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Tabulka č. 49: Výpočet zisku pro roky 2020, 2021, 2022 v realistické variantě  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka v Kč 2020 2021 2022 

Náklady 1 360 638 3 169 571 3 286 854 

Výnosy 1 842 000 5 139 500 5 653 450 

EBT 481 362 1 969 929 2 366 596 

Úroky z úvěru (odč. položky) 10 628 28 784 23 918 

Základ daně 470 734 1 941 145 2 342 678 

Zaokrouhlený ZD 470 700 1 941 100 2 342 600 

Daň (15 %) 70 605 291 165 351 390 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 

Doplatek/přeplatek daně 45 765 266 325 326 550 

EAT 435 597 1 703 604 2 040 046 

Úmor 25 729 80 284 85 152 

SZ a ZP podnikatele 19 592 62 232 65 688 

Čistý ekonomický výsledek 390 276 1 561 088 1 889 206 

 

  
V optimistické variantě podnik dosahoval čistý ekonomický výsledek v roce:  

• 2020 – 683 866 Kč, průměrně měsíčně – 227 955 Kč 

• 2021 – 2 727 033 Kč, průměrně měsíčně – 227 253 Kč 

• 2022 – 3 171 741 Kč, průměrně měsíčně – 264 312 Kč 

V pesimistické variantě podnik dosahoval čistý ekonomický výsledek v roce:  

• 2020 – 53 591 Kč, průměrně měsíčně – 17 864 Kč 

• 2021 – 224 973 Kč, průměrně měsíčně – 18 748 Kč 

• 2022 – 430 511 Kč; průměrně měsíčně – 35 876 Kč 

V realistické variantě podnik dosahoval čistý ekonomický výsledek v roce:  

• 2020 – 390 276 Kč, průměrně měsíčně – 130 092 Kč 

• 2021 – 1 561 088 Kč, průměrně měsíčně – 130 091 Kč 

• 2022 – 1 889 206 Kč, průměrně měsíčně – 157 434 Kč 

Tato varianta je z hlediska reálného uskutečnění plánu nejpravděpodobnější. 

Při výpočtu se musí připomenout, že zde byli uplatněni odčitatelné položky od základu 

daně – úroky z úvěru.  Daňová povinnost činí 15 % ze zaokrouhleného základu daně (na 

stovky dolů). EBT byl spočítán jako rozdíl mezi výnosy a náklady. EAT byl vypočítán 
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jako rozdíl EBT a přeplatku/doplatku daňové povinnosti podnikatele. Tato daňová 

povinnost byla snížená o slevy na poplatníka. Čistý ekonomický zisk byl získán rozdílem 

EAT s SZ a ZP podnikatele a úmorem. 

4.9.11 Pomocná evidence k DPH 

Jelikož podnik překročí obrat 1 milion Kč již v roce 2020 v září, stává se ze zákona 

plátcem DPH (při realistické variantě). V měsíci říjnu se podnikatel zaregistruje 

k plátcovství a bude mu nastaveno měsíční zdaňovací období. Na konci zdaňovacího 

období by podnikatel dostal vrácení DPH od finančního úřadu ve výši 110 324 Kč (viz 

tabulka 50). Určitou částku by také podnikatel finančnímu úřadu odvedl za svoje 

poskytnuté služby (uskutečnitelná zdanitelná plnění), jejichž výše bude známa až při 

samotném reálném prodeji služeb. 

Tabulka č. 50: Pomocná evidence k DPH 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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4.10 Časový harmonogram realizace 

Časový harmonogram realizace činností k založení podniku je znázorněn pomocí tabulky 

(viz tabulka 51) a přehledněji také pomocí Ganttova diagramu (viz příloha 11). Tento 

harmonogram vychází ze skutečnosti, že podnikatelský plán je již zhotoven. 

V harmonogramu jsou znázorněny činnosti, doba trvání a datumy začátků a konců 

činností. V momentě, kdy podnikatel získá potřebný prostor a finanční prostředky od 

banky, založí si živnost, pojistí se na odpovědnost a zahájí rekonstrukci prostoru. 

Přijatá zdanitelná plnění  
Sazba 15 % 

Cena s DPH DPH 

Suroviny 70 000 9 131 

Speciální asijské čaje 11 141 1 454 

Přijatá zdanitelná plnění  
Sazba 21 % 

Cena s DPH DPH 

Vodní dýmky a příslušenství 63 327 10 991 

Tabák a příslušenství 20 650 3 584 

Vybavení provozovny 370 912 64 374 

Služby na rekonstrukci 99 000 20 790 

Celkem x 110 324 
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V průběhu rekonstrukce může podnikatel zhotovovat webové stránky, a tak podpořit již 

spuštěnou kampaň na sociálních sítích. V průběhu měsíce září bude podnikatel jednat 

s dodavateli surovin a vybavení. Zde je dána rezervní doba pro výběr nejvhodnějšího 

dodavatele, jehož produkty, cenu a spolehlivost musí podnikatel otestovat, než proběhne 

další nákup. Měsíc před zřízením živnosti by podnikatel měl zahájit personální kampaň 

z důvodu nalezení správného zaměstnance ve stanovený čas tak, aby stihnul školení. 

Slavnostní otevření podniku proběhne 2. října 2020, v tentýž měsíci může podnik 

generovat první zisk. Doba trvání projektu je do 1. října 2020 120 dní (nepočítají se 

činnosti, které se spustí na dobu neurčitou). 

Tabulka č. 51: Časový harmonogram realizace projektu  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

č. 

činnosti 
činnost 

Doba trvání 

(dny) 

Začátek 

činnosti 

Konec 

činnosti 

1 Jednání s majitelem prostoru 29 01.06.2020 30.6.2020 

2 Jednání s bankou 62 01.07.2020 31.8.2020 

3 Zřízení živnosti 1 01.09.2020 02.9.2020 

4 Úprava příček 9 03.09.2020 12.9.2020 

5 Úprava toalet a kuchyně 8 13.09.2020 21.9.2020 

6 Vymalování stěn 3 22.09.2020 25.9.2020 

7 Tvorba webových stránek 21 05.09.2020 26.9.2020 

8 
Jednání s dodavateli surovin a 

vybavení 
21 01.09.2020 22.9.2020 

9 Personální kampaň 55 01.08.2020 25.9.2020 

10 
Nákup vybavení, surovin, 

reklamních předmětů 
1 22.09.2020 23.9.2020 

11 
Rozmístění surovin, reklamních 

předmětů, montáž vybavení 
2 27.09.2020 28.9.2020 

12 Výběr zaměstnanců 60 01.08.2020 30.9.2020 

13 Školení zaměstnanců 2 26.09.2020 28.9.2020 

14 Sjednání pojištění 1 01.09.2020 02.9.2020 

15 
Start propagační kampaň (sociální 

sítě) 
x 01.09.2020 neurčito 

16 Slavnostní otevření podniku 1 01.10.2020 02.10.2020 

17 Generování zisku x 01.10.2020 neurčito 
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Přehlednější návaznost činností a jejich délky trvání znázorněná pomocí Ganttova 

diagramu je uvedená v příloze 11. 

4.11 Analýza rizik 

V této kapitole budou blíže identifikována a kvantifikována rizika, která budou působit 

v začátku podnikání na čajovnu. Následně budou zobrazeny návrhy opatření na jejich 

snížení. 

4.11.1 Identifikace rizik 

V počátku téměř každého podnikání vznikají rizika, které je nutné predikovat a určitým 

způsobem jim předejít. V této části budou identifikována rizika (viz tabulka 54) 

stanovením hrozby působící na podnik a možného nejpravděpodobnějšího scénáře 

dopadu na podnik. Dále jsou zde kvantifikovány pravděpodobnosti (P) a dopady (D) a 

pomocí škály 1-10, kde 1 znamená nejnižší hodnotu rizika a 10 nejvyšší hodnotu rizika 

(viz tabulka 52 a 53). Z těchto dvou budou součinem vypočtena hrozba (H), která může 

nabývat hodnot 1-100 (H=P*D). Rizika budou graficky vyjádřena pomocí mapy rizik. 

Tabulka č. 52: Klasifikační stupnice hodnoty rizika  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Hodnota rizika Pravděpodobno

st 
Dopad 

0-2 velmi nízká 1 

2,1-4 nízká 3 

4,1-6 střední 5 

6,1-8 vysoká 7 

8,1-10 velmi vysoká 10 

 

Tabulka č. 53: Kategorie rizika  

(Zdroj: Vlastní Zpracování, 2020) 

Hodnota rizika Významnost rizika 

0–10 zanedbatelné 

11–25 běžné 

26–65 závažné 

66–100 kritické 
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Tabulka č. 54: Identifikace rizik  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

č. Hrozba Scénář P D H 

1 
Snížení poptávky po 

službách čajovny 

Snížení tržeb a 

neschopnost splácet své 

závazky 

5 9 45=závažné 

2 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

pracovníků 

Snížení kvality nebo 

omezení poskytovaných 

služeb 

5 6 30=závažné 

3 
Vstup nové konkurence 

na trh 

Tlak na kvalitu služeb, 

finanční zatížení 
3 5 15=běžné 

4 
Zvýšení cen provozních 

výdajů 

Rapidní zvýšení cen může 

podnik finančně zatížit 
3 6 18=běžné 

5 Epidemie-koronavirus 

Snížení tržeb, uzavření 

provozovny, krach 

podniku 

7 10 70=kritické 

6 
Nevhodná forma 

propagace 

Finanční ztráta při volbě 

špatné propagační 

kampaně 

2 6 12=běžné 

7 
Neprofesionální přístup 

zaměstnanců 

Ztráta klientely, částečné 

snížení tržeb 
3 5 15=běžné 

Níže je zobrazena mapa rizik se spojnicovým trendem před zavedením opatření na jejich 

snížení (viz graf 21). 

 

Graf č. 21: Mapa rizik před zavedením opatření na jejich snížení 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Zanedbatelné riziko je znázorněno šedou barvou, běžné riziko zelenou barvou, závažné 

riziko žlutou barvou a kritické riziko červenou barvou. 

Rizika na, která by se měla čajovna zaměřit jsou především snížení poptávky po jejich 

službách, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a epidemie koronaviru a jeho dopady 

v ČR. 

4.11.2 Návrhy na opatření vedoucí ke snížení rizika 

V této části dané kapitoly budou uvedeny návrhy na opatření, které povedou ke snižování 

jednotlivých rizik (viz tabulka 55). 

Tabulka č. 55: Návrhy na opatření vedoucí ke snížení rizika  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

č. Hrozba Opatření P D H 

1 
Snížení poptávky po 

službách čajovny 

Zlepšení marketingové 

kampaně, provoz činnosti 

ve větším městě 

3 8 24=běžné 

2 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

pracovníků 

Zlepšení personální 

kampaně, nabídka vyšší 

mzdy 

3 6 18=běžné 

3 
Vstup nové konkurence 

na trh 

Získání konkurenční 

výhody, poskytování 

nových služeb 

2 5 15=běžné 

4 
Zvýšení cen provozních 

výdajů 

Zajištění jiných 

dodavatelů či prostoru 

provozovny 

2 6 12=běžné 

5 Epidemie-koronavirus 
Zahájení podnikání po 

kritické době epidemie 
3 10 30=závažné 

6 
Nevhodná forma 

propagace 

Výběr nových forem 

propagace, pomoc 

specialistu 

1 6 6=běžné 

7 
Neprofesionální přístup 

zaměstnanců 

Motivace zaměstnanců, 

školení, kurzy 
2 5 10=běžné 

Po zavedení daných opatření je možné si povšimnout, že se hodnota rizika u všech rizik 

snížila. Níže můžete vidět mapu rizik po zavedených opatřeních (viz graf 22). 
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Graf č. 22: Mapa rizik po zavedení opatření vedoucí ke snížení rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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5 Závěr 

Hlavní cíl této diplomové práce spočíval v sestavení realizovatelného podnikatelského 

plánu pro založení čajovny poskytující vodní dýmky. Tento cíl byl naplněn. Analýza 

vnitřních schopností a zdrojů poukazují na určité užitečné schopnosti majitele podniku, 

avšak neúplnou zkušenost v oblasti čajoven. Majitel disponoval peněžními prostředky ve 

výši 150 000 Kč a počáteční výdaje pro založení podniku financoval z bankovního úvěru 

ve výši 550 000 Kč. Z analýzy obecného okolí podniku se pomocí analýzy SLEPT 

zjistilo, že obor podnikání se jeví jako nový a vzhledem k ekonomice ČR stabilní. Příjmy 

subjektů a útraty domácností v oblasti pohostinství a stravování mají neustále progresivní 

trend. Mezi další faktory působící pozitivně na založení podniku je růst průměrných mezd 

v olomouckém kraji, růst HDP a klesání míry nezaměstnanosti. Oproti tomu také rostou 

úrokové sazby, což pro podnik může znamenat vyšší finanční zatížení z hlediska splácení 

úvěrů. Porterův model pěti konkurenční sil dle analýz poukázal na největší konkurenty 

v daném segmentu trhu. Konkurence je zde nízká, jediný přímý konkurent z hlediska 

poskytování vodních dýmek by se dal předčít na základě využití konkurenčních výhod, 

které byli zjištěny z těchto analýz. Hrozba vstupu nových konkurentů v oblasti čajoven je 

nízká, avšak není nemožná. Je to zapříčiněno vysokými počátečními náklady a obtížným 

hledáním příznivé lokality pro umístění provozovny. Hrozba vzniku substitutů v této 

oblasti podnikání existuje, avšak neměla by mít na založení podniku velký vliv. 

Vyjednávací síla dodavatelů z hlediska nápojů a surovin na přípravu pokrmů je nízká, 

jelikož zde existuje několik dalších dodavatelů, avšak z hlediska vodních dýmek a tabáků 

je vyšší. Vyjednávací síla odběratelů je z hlediska je nízká, jelikož ve spádové oblasti se 

nenachází žádný konkurent poskytující vodní dýmky jako čajovna, a proto si podnik může 

určit cenu na trhu této služby. Analýza MC Kinsey 7S přiblížila interní prostředí podniku 

pomocí sedmi faktorů, jež byli nápomocné k lepšímu pochopení interních záležitostí 

podniku. SWOT analýza přiblížila potřebné informace o vnitřních faktorech silných a 

slabých stránkách podniku a o vnějších faktorech příležitostech a hrozbách podniku. 

Významnost příležitostí a silných stránek převažuje nad slabými stránkami a hrozbami 

což se jeví jako velmi pozitivní ukazatel pro podnik. Vlastní marketingový výzkum, který 

analyzoval preference potencionálních zákazníků v oblasti čajoven podal podniku 

informace o tom, že cílová skupina budou zaměstnaní nebo studenti ve věku 15-19 a 20-
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29 let. Co se týče návštěvnosti čajoven, tak většina respondentů preferuje návštěvu 

čajovnu v rozmezí 1-2 měsíčně až 1-2 týdně. Většina respondentů by v nabídce čajů 

uvítala speciální asijské bylinkové čaje a ledové domácí čaje. Při dotazování na druhy 

tabáků, dotazovaní význačně preferují tři druhy tabáků, a to: jablko, jahoda a borůvka. U 

nabídky pokrmů by respondenti ocenili v nabídce čajovny převážně mexickou kuchyni 

(tortilla, pálivé pokrmy…), dále americkou kuchyni (burgery, hranolky, steaky…) a 

českou kuchyni (svíčková, kuře na paprice…). Preference útraty na při jedné návštěvě 

byla při naprosté většině průměrně 201-300 Kč/osoba. Při výzkumu preferencí o umístění 

čajovny se naprostá většina dotazovaných přiklonilo pro otevření čajovny v centru města. 

Na základě otázky dotazující se na distribuční kanály v oblasti čajoven, se většina 

respondentů dozví o nově vzniklém podniku prostřednictvím doporučení od známých, 

rodiny či kamarádů a menšina návštěvou webové stránky či prostřednictvím sociálních 

sítí (Facebook, Instagram). Po zodpovězení poslední otázky bylo zjištěno, že naprostá 

většina by uvítala online rezervační systém, pomocí něhož si zarezervují svá místa 

v podniku. Jednotlivé analýzy a marketingový výzkum byli shrnuty do SWOT matice, ze 

které vyšlo, že podnik by měl zvolit ofenzivní strategii se zaměřením na diferenciaci 

produktů, respektive využít své silné stránky a příležitosti na daném segmentu trhu. 

Návrhová část práce obsahuje kompletní zpracování podnikatelského plánu pro nově 

založený podnik s podobou čajovny ve městě Šternberk v Olomouckém kraji. Právní 

forma byla zvolena živnost, kvůli menšímu administrativního zatížení. Podnik se zaměří 

na poskytování vodních dýmek a zahraničních asijských čajů, a bude se snažit vyplnit 

mezeru na trhu, která se dle analýz naskytla. V této části práce je zpracován marketingový 

plán, který se zaměřuje na jednotlivé služby poskytované čajovnou, stanovení ceny, 

distribuční kanály a propagační kampaň s finančním vyjádřením. Dále je zde zpracován 

plán služeb, který se zaměřuje na distribuční řetězec, výběr dodavatelů služeb a 

organizační plán, který zobrazuje struktury podniku, povinnosti zaměstnanců a vyčísluje 

mzdy jednotlivých zaměstnanců a odvody podnikatele. V neposlední řadě je zde 

zpracován kompletní finanční plán, který zaobírá vyčíslením výdajů na provozovnu a 

ostatních výdajů potřebných pro podnikatelskou činnost. Dále predikcí příjmů 

stanovených dle preferovaných útrat a odhadu počtu zákazníků ve třech variantách 

(optimistická, pesimistická a realistická). Z výstupů je stanoven plán peněžních toků a 

čistý ekonomický výsledek podniku pro tři roky. V nejpravděpodobnější realistické 
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variantě dosahuje podnik čistého ekonomického výsledku za rok 2020 - 390 276 Kč 

(průměrně měsíčně 130 092 Kč), za rok 2021 - 1 561 088 Kč (průměrně měsíčně 130 091 

Kč), a za rok 2022 - 1 889 206 Kč (průměrně měsíčně 157 434 Kč). Finanční plán 

obsahuje i pomocnou evidenci k dani z přidané hodnoty. Závěrečné části návrhové práce 

obsahují časový harmonogram realizace zpracovaný formou Ganttova diagramu, kde 

celková doba projektu se s výjimkou činností probíhajících na dobu neurčitou činila 120 

dní. Dále obsahují analýzu rizik a následně návrhy opatření vedoucí ke snížení rizik. 

Rizika jsou pro přehlednost blíže zobrazena v mapě rizik. Největšími riziky se pro podnik 

stala snížení poptávky po službách čajovny, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a 

epidemie koronaviru, jež by mohla velmi negativně ovlivnit podnikání. 
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Příloha 1: Dotazník 

Vážení respondenti, 

Jsem studentem posledního ročníku magisterského studia na VUT – Fakulta 

podnikatelská. Chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož cíl spočívá ve zjištění 

preferencí a zájmu potencionálních zákazníků v oblasti poskytování služeb čajoven ve 

Šternberku. Data, které získám mi pomohou k následné tvorbě marketingového a 

organizačního plánu pro založení čajovny. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění 

potrvá jen pár minut. 

Předem Vám velice děkuji za vynaložený čas a ochotu. 

Bc. Jan Wisner 

 

0. Máte zájem o oblast čajoven? Vyberte jednu odpověď. 

o ano 

o ne, ale rád bych se dozvěděl více 

o ne, o danou oblast nemám zájem 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? Vyberte jednu odpověď. 

o muž 

o žena 

 

2. Jaký je Váš věk? Vyberte jednu odpověď. 

o ≤ 14 

o 15-19 

o 20-29 

o 30-39 

o 40-49 

o 50-59 

o 60 a více 

 

3. Jaký je Váš sociální status? 

o student 

o pracující  

o podnikatel 

o na mateřské dovolené 

o nezaměstnaný 

o jiné (napište) _____________________________________ 

 

 

 

 



II 

 

 

4. Za jakým účelem navštěvujete čajovnu? Vyberte jednu nebo více odpovědí. 

o příjemné prostředí a relax 

o čaj 

o posezení s přáteli 

o kvalitní vodní dýmky 

o obchodní schůzka 

o alkoholické nápoje 

o pokrmy (burrito, tortilla…) 

 

5. Jak často navštěvujete čajovny či byste chtěl/a navštěvovat? Vyberte jednu 

odpověď. 

o 3-5 x týdně 

o 1-2 x týdně 

o 1-2 x měsíčně 

o 1 x za kvartál 

 

6. Jaké časové rozmezí pro návštěvu je pro Vás vhodné? Vyberte jednu odpověď. 

o ranní hodiny (8:00-9:59) 

o dopolední hodiny (10:00-12:59) 

o odpolední hodiny (13:00-15:59) 

o odpolední hodiny (16:00-18:59) 

o večerní hodiny (19:00-21:59) 

o noční hodiny (22:00-0:59) 

 

7. Jaký druh čaje byste preferoval/a nejvíce? Vyberte jednu nebo více odpovědí. 

o klasické české bylinkové čaje (mátový, zázvorový…) 

o speciální asijské bylinkové čaje 

o ledové domácí čaje 

o ovocné čaje 

o černé a zelené čaje 

 

8. Jaké druhy tabáků do vodní dýmky byste uvítal/a? Vyberte jednu nebo více 

odpovědí. 

o jablko 

o hroznové víno 

o máta 

o pomeranč 

o kiwi 

o mango 

o borůvka 

o lesní plody 

o jahoda 

o malina 

o citrón 

o limetka 

o meruňka 

o speciální tabáky (čokoláda, karamel, káva…) 

o jiné (napište) _____________________________________ 
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9. Které druhy nápojů byste kromě čajů preferoval/a v nabídce čajovny? Vyberte 

jednu nebo více odpovědí. 

o káva 

o domácí limonády 

o točené pivo 

o lahvové pivo 

o míchané alkoholické nápoje (cuba libre, mojito…) 

o slazené nápoje (coca cola, fanta…) 

o jiné (napište) _____________________________________ 

 

10. Jaký druh kuchyně/pokrmu byste nejvíce preferoval/a v nabídce? Vyberte jednu 

nebo více odpovědí. 

o asijská kuchyně (nudle, polévky Pho..) 

o řecká kuchyně (pita, tzaztiky…) 

o mexická kuchyně (tortilla, pálivé pokrmy…) 

o americká kuchyně (burgery, hranolky, steaky…) 

o turecká kuchyně (kebab, gyros) 

o česká kuchyně (svíčková, kuře na paprice, výpečky…) 

o italská kuchyně (těstoviny bolognese, carbonara…) 

o anglická kuchyně (ham and eggs, fazole…) 

o jiná kuchyně/pokrmy (napište) 

_____________________________________ 

 

11. Jak jsou pro Vás tyto faktory při výběru návštěvy čajovny důležité? 

Zakroužkujte jedno číslo u každého faktoru. 

 

5 4 3 2 1 

důležité spíše 

důležité 

nevím spíše 

nedůležité 

nedůležité 

        

Moderní prostředí     1 2 3 4 5 

Nízká cena      1 2 3 4 5 

Kvalifikovaní pracovníci    1 2 3 4 5 

Příjemný personál     1 2 3 4 5 

Široká nabídka druhů tabáku  

do vodních dýmek     1 2 3 4 5 

Široká nabídka pokrmů a nápojů   1 2 3 4 5 
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12. Kolik korun jste ochoten/a zaplatit při jedné návštěvě čajovny? Vyberte jednu 

odpověď. 

o 50-100 Kč 

o 101-150 Kč 

o 151-200 Kč 

o 201-250 Kč 

o 251-300 Kč 

o 301 a více Kč 

 

13. Jakou lokalitu čajovny byste ocenil/a? Vyberte jednu odpověď. 

o centrum města 

o blízkost vlakového a autobusového nádraží 

o s možností parkování 

o blízkost středních škol 

 

14. Přes jaké kanály se dozvídáte o nově vzniklých čajovnách? Vyberte jednu 

odpověď. 

o Facebook 

o Instagram 

o webové stránky čajovny 

o doporučení 

o jiné (napište)_____________________________________ 

 

15. Jaký způsob rezervování míst byste v čajovně preferoval/a? Vyberte jednu 

odpověď. 

o online rezervační systém 

o telefonicky 

o zprávou na Facebookové stránce 

o osobně v čajovně 

o emailem 

 

Děkuji za pozornost 
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Příloha 2: Návrh na jídelní lístek podniku 
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Příloha 3: Návrh na nápojový lístek 
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Příloha 4: Návrh na lístek vodních dýmek, tabáků a příslušenství 
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Příloha 5: Výdaje na vybavení 

Nábytek a doplňky (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Název produktu Počet ks Cena/kus v Kč Cena v Kč s DPH 

Židle barová 12 1588 19056 

Židle jídelní 40 980 39200 

Židle designová 20 1066 21320 

Stůl jídelní 10 4860 48600 

Stůl designový 4 4650 18600 

Lampa závěsná 6 1430 8580 

Vlastní obrazy 2 x x 

Vlastní lávové lampy 3 x x 

Celková suma v Kč x x 168 520 

Kuchyňské potřeby (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Počet ks Cena/ks v Kč Cena v Kč s DPH 

Mělký talíř 50 43,00 2150 

Hluboký talíř 50 42,80 2140 

Dezertní talíř 40 47,55 1902 

Pivní sklenice 50 48,36 2418 

Sklenice na víno 35 36,51 1278 

Sklenice na nealko 40 17,00 680 

Sklenice s víčkem a brčkem 20 26,15 523 

Sklenice na tvrdý alkohol 40 10,08 403 

Kávový hrnek 30 27,83 835 

Podšálek 30 24,83 745 

Tác na servírování 10 95,30 953 

Miska 15 64,27 964 

Jídelní lžíce  40 22,45 898 

Jídelní vidlička 40 10,30 412 

Dezertní vidlička  20 20,95 419 

Dezertní lžička  15 37,67 565 

Jídelní nůž 40 37,48 1499 

Dezertní nůž 20 13,15 263 

Prostírání  20 112,25 2245 

Karafa 10 63,50 635 

Úsporná škrabka 5 43,60 218 

Mlýnek na maso  1 643,00 643 

Forma na pečení 3 128,67 386 



IX 

 

 

Nerezová hluboká miska 10 64,20 642 

Kulaté prkénko na krájení 4 92,75 371 

Sada nožů 2 749,50 1499 

Obracečka 5 24,40 122 

Naběračka 4 124,75 499 

Kleště na servírování 3 81,67 245 

Kleště na přehazování 2 84,50 169 

Kuchyňské síto 3 56,33 169 

Lisovač česneku 3 98,67 296 

Metla na dezerty 2 126,50 253 

Bramborové šťouchadlo 3 94,67 284 

Otvírák na víno 4 96,00 384 

Kráječ na vejce  1 59,00 59 

Krájecí kolečko 2 68,00 136 

Svícen 20 36,95 739 

Sekáček a palička na maso 2 244,00 488 

Struhadlo 3 86,33 259 

Vařečka ze dřeva 5 29,80 149 

Váleček na těsto  2 134,50 269 

Lopatka  2 64,50 129 

Velký hrnec 6 621,50 3729 

Pečící hrnec 4 485,50 1942 

Pánve 5 391,20 1956 

Nastavitelný plech 3 322,00 966 

Rukavice kuchyňské 6 90,33 542 

Nádoba pro gastro potřeby 3 201,00 603 

Víko na gastro potřeby 3 248,00 744 

Celková suma v Kč x x 40 817 

Kuchyňské Spotřebiče (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Název produktu Počet ks Cena/ks v Kč Cena v Kč s DPH 

Chladící stůl  3 10557 31671 

Grilovací plotna  1 15699 15699 

Elektrická fritéza 1 4699 4699 

Trouba se sporákem 1 79999 79999 

Zapékací stroj 1 5399 5399 

Mikrovlnná trouba 1 5999 5999 

Myčka nádobí a skla 1 16859 16859 

Mycí prostředek 15 Kg 1 1250 1250 

Celková suma v Kč x x 161 575 
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Příloha 6: Výdaje za služby na měsíc 

Výdaje na vodní dýmky, tabáky a příslušenství 

Název produktu 

Počet 

ks Cena za kus s DPH Cena s DPH 

Hookah Khalil Mamoon Beast 5 2690 13450 

Hookah Kay Clear 5 2690 13450 

Hookah Black Panther 4 4990 19960 

Ocean Hookah Kaif Coffee 3 4990 14970 

Plynový žhavič a náplně 3 499 1497 

Celkem za jednorázový nákup v Kč x x 63 327 

Uhlíky do vodní dýmky 10 32 320 

Tabáky do vodní dýmky Al Fakher 50g 20 249 4980 

Tabáky do vodní dýmky 7 Days 50g 20 259 5180 

Tabáky do vodní dýmky Zomo 50 g 20 289 5780 

Tabáky do vodní dýmky Element 50 g 10 349 3490 

Chladící gel Mya Freeze 15 25 375 

Chladící gel Ice Bazooka 15 35 525 

Celkem za měsíční nákup v Kč x x 20 650 

 

Výdaje na speciální asijské čaje 

Název produktu 

Počet 

g Cena za 1000 g Cena s DPH 

Zelený čaj Japonský 1000 1249 1249 

Žlutý čaj Japonský 1000 1249 1249 

Ovocný čaj Japonský 1000 1249 1249 

Kvetoucí čaj Japonský 1000 1249 1249 

Zelený čaj Čínský 1000 1149 1149 

Žlutý čaj Čínský 1000 1149 1149 

Ovocný čaj Čínský 1000 1149 1149 

Kvetoucí čaj Čínský 1000 1349 1349 

Taiwanský čaj 1000 1349 1349 

Celkem za měsíční nákup v Kč x x 11 141 
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Příloha 7: Bankovní úvěr od Mbank pro roky 2020-2026 

Rok Měsíc 
Měsíční 

splátka 
Počáteční hodnota Úrok Úmor Konečná hodnota 

2020 

září 9 089 550 000 2 704 6 385 543 615 

říjen 9 089 543 615 2 673 6 416 537 199 

listopad 9 089 537 199 2 641 6 448 530 751 

prosinec 9 089 530 751 2 610 6 480 524 271 

2021 

leden 9 089 524 271 2 578 6 511 517 760 

únor 9 089 517 760 2 546 6 543 511 216 

březen 9 089 511 216 2 513 6 576 504 640 

duben 9 089 504 640 2 481 6 608 498 032 

květen 9 089 498 032 2 449 6 640 491 392 

červen 9 089 491 392 2 416 6 673 484 719 

červenec 9 089 484 719 2 383 6 706 478 013 

srpen 9 089 478 013 2 350 6 739 471 274 

září 9 089 471 274 2 317 6 772 464 502 

říjen 9 089 464 502 2 284 6 805 457 697 

listopad 9 089 457 697 2 250 6 839 450 858 

prosinec 9 089 450 858 2 217 6 872 443 985 

2022 

leden 9 089 443 985 2 183 6 906 437 079 

únor 9 089 437 079 2 149 6 940 430 139 

březen 9 089 430 139 2 115 6 974 423 165 

duben 9 089 423 165 2 081 7 009 416 156 

květen 9 089 416 156 2 046 7 043 409 113 

červen 9 089 409 113 2 011 7 078 402 035 

červenec 9 089 402 035 1 977 7 112 394 923 

srpen 9 089 394 923 1 942 7 147 387 775 

září 9 089 387 775 1 907 7 183 380 593 

říjen 9 089 380 593 1 871 7 218 373 375 

listopad 9 089 373 375 1 836 7 253 366 122 

prosinec 9 089 366 122 1 800 7 289 358 832 

2023 

leden 9 089 358 832 1 764 7 325 351 508 

únor 9 089 351 508 1 728 7 361 344 147 

březen 9 089 344 147 1 692 7 397 336 750 

duben 9 089 336 750 1 656 7 433 329 316 

květen 9 089 329 316 1 619 7 470 321 846 

červen 9 089 321 846 1 582 7 507 314 339 

červenec 9 089 314 339 1 546 7 544 306 796 

srpen 9 089 306 796 1 508 7 581 299 215 

září 9 089 299 215 1 471 7 618 291 597 
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říjen 9 089 291 597 1 434 7 655 283 942 

listopad 9 089 283 942 1 396 7 693 276 248 

prosinec 9 089 276 248 1 358 7 731 268 517 

2024 

leden 9 089 268 517 1 320 7 769 260 749 

únor 9 089 260 749 1 282 7 807 252 941 

březen 9 089 252 941 1 244 7 846 245 096 

duben 9 089 245 096 1 205 7 884 237 212 

květen 9 089 237 212 1 166 7 923 229 289 

červen 9 089 229 289 1 127 7 962 221 327 

červenec 9 089 221 327 1 088 8 001 213 326 

srpen 9 089 213 326 1 049 8 040 205 286 

září 9 089 205 286 1 009 8 080 197 206 

říjen 9 089 197 206 970 8 120 189 087 

listopad 9 089 189 087 930 8 159 180 927 

prosinec 9 089 180 927 890 8 200 172 727 

2025 

leden 9 089 172 727 849 8 240 164 488 

únor 9 089 164 488 809 8 280 156 207 

březen 9 089 156 207 768 8 321 147 886 

duben 9 089 147 886 727 8 362 139 524 

květen 9 089 139 524 686 8 403 131 121 

červen 9 089 131 121 645 8444 122 676 

červenec 9 089 122 676 603 8 486 114 190 

srpen 9 089 114 190 561 8 528 105 663 

září 9 089 105 663 520 8 570 97 093 

říjen 9 089 97 093 477 8 612 88 481 

listopad 9 089 88 481 435 8 654 79 827 

prosinec 9 089 79 827 392 8 697 71 130 

2026 

leden 9 089 71 130 350 8 739 62 391 

únor 9 089 62 391 307 8 782 53 609 

březen 9 089 53 609 264 8 826 44 783 

duben 9 089 44 783 220 8 869 35 914 

květen 9 089 35 914 177 8 913 27 001 

červen 9 089 27 001 133 8 956 18 045 

červenec 9 089 18 045 89 9 000 9 045 

srpen 9 089 9 045 44 9 045 0 
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Příloha 8: Kalkulace výdajů pro druhý rok podnikání (2021) 

 

  

 

 

Rok 

2021 

Výdaje na 

provoz prostoru 

Předpokládané 

výdaje na 

služby 

Propagační 

kampaň 
Pojištění Doména EET Mzdy 

Splátka 

úvěru 

SZ a 

ZP 

Celkem v 

Kč 

leden 24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

únor 24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

březen 24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

duben 24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

květen 24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

červen 24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

červene

c 
24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

srpen 24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

září 24 850 101 791 2 080 2 840 655 693 132 027 9 089 5 186 279 211 

říjen 24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

listopad 24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

prosinec 24 850 101 791 2 080 0 0 693 132 027 9 089 5 186 275 716 

Celkem 298 200 1 221 492 24 960 2 840 655 8 316 1 584 324 109 068 62 232 3 312 087 
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Příloha 9: Kalkulace výdajů pro třetí rok podnikání (2022) 

Rok 

2022 

Výdaje na 

provoz prostoru 

Předpokládané 

výdaje na 

služby 

Propagační 

kampaň 
Pojištění Doména EET Mzdy 

Splátka 

úvěru 

SZ a 

ZP 

Celkem v 

Kč 

leden 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

únor 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

březen 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

duben 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

květen 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

červen 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

červenec 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

srpen 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

září 24 850 111970 2080 2840 655 693 132 027 9 089 5474 289 678 

říjen 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

listopad 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

prosinec 24 850 111970 2080 0 0 693 132 027 9 089 5474 286 183 

Celkem 298 200 1 343 641 24 960 2 840 655 8 316 1 584 324 109 068 65 688 3 437 692 
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Příloha 10: Přehled cash flow za roky 2020, 2021 pro optimistickou, pesimistickou a realistickou variantu 

Položka v Kč 

Optimistická 

2020 2021 2022 

září 
4. 

čtvrtletí 

1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí 

4. 

čtvrtletí 

1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí 

4. 

čtvrtletí 

Počáteční stav peněz 150 000 186 605 931 442 1 711 694 2 506 946 3 313 703 4 130 555 5 040 146 5 966 237 6 905 333 

Získaný kapitál 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tržby 0 1 637 

400 
1 607 400 1 622 400 1 637 400 1 644 000 1 768 140 1 784 640 1 801 140 1 808 400 

Příjmy celkem 550 000 1637400 1 607 400 1 622 400 1 637 400 1 644 000 1 768 140 1 784 640 1 801 140 1 808 400 

Výdaje celkem 513 395 892 563 827 148 827 148 830 643 827 148 858 549 858 549 862 044 858 549 

Rozdíl 36 605 744 837 780 252 795 252 806 757 816 852 909 591 926 091 939 096 949 851 

Konečný stav peněz 186 605 931 442 1 711 694 2 506 946 3 313 703 4 130 555 5 040 146 5 966 237 6 905 333 7 855 184 

Položka v Kč 

Pesimistická 

2020 2021 2022 

září 
4. 

čtvrtletí 

1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí 

4. 

čtvrtletí 

1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí 

4. 

čtvrtletí 

Počáteční stav peněz 150 000 186 605 189 942 250 694 311 446 376 703 445 455 559 086 681 517 809 253 

Získaný kapitál 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tržby 0 895 900 887 900 887 900 895 900 895 900 972 180 980 980 989 780 994 400 

Příjmy celkem 550 000 895 900 887 900 887 900 895 900 895 900 972 180 980 980 989 780 994 400 

Výdaje celkem 513 395 892 563 827 148 827 148 830 643 827 148 858 549 858 549 862 044 858 549 

Rozdíl 36 605 3 337 60 752 60 752 65 257 68 752 113 631 122 431 127 736 135 851 

Konečný stav peněz 186 605 189 942 250 694 311 446 376 703 445 455 559 086 681 517 809 253 945 104 
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Přehled cash flow za roky 2020, 2021 a 2022 pro realistickou variantu 

Položka v Kč 

Realistická 

2020 2021 2022 

září 
4. 

čtvrtletí 

1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí 

4. 

čtvrtletí 

1. 

čtvrtletí 

2. 

čtvrtletí 

3. 

čtvrtletí 

4. 

čtvrtletí 

Počáteční stav peněz 150 000 186 605 586 042 1 027 894 1 481 246 1 942 603 2 413 455 2 950 806 3 500 807 4 059 963 

Získaný kapitál 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tržby 0 1292000 

000 
1 269000 1 280 500 1 292 000 1 298 000 1 395 900 1 408 550 1 421 200 1 427 800 

Příjmy celkem 550 000 1292000 1 269 000 1 280 500 1 292 000 1 298 000 1 395 900 1 408 550 1 421 200 1 427 800 

Výdaje celkem 513 395 892 563 827 148 827 148 830 643 827 148 858 549 858 549 862 044 858 549 

Rozdíl 36 605 399 437 441 852 453 352 461 357 470 852 537 351 550 001 559 156 569 251 

Konečný stav peněz 186 605 586 042 1 027 894 1 481 246 1 942 603 2 413 455 2 950 806 3 500 807 4 059 963 4 629 214 
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Příloha 11: Ganttův diagram 

 


