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 Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu na založení kavárny, 

která se bude nacházet v nově vzniklém nákupním centru na česko-rakouských hranicích 

v obci Hatě. V první části práce jsou zachycena teoretická východiska potřebná pro 

vytvoření podnikatelského plánu. Druhá část práce je poté věnována jednotlivým 

analýzám, na základě kterých je sestavena návrhová část práce, jež obsahuje návrh kroků 

a opatření pro realizaci daného podnikatelského záměru včetně jeho zhodnocení.  

Klíčová slova 

Podnikatelský plán, podnikání, analýza PEST, Porterova analýza, SWOT analýza, 

kavárna 

Abstract  

The thesis is focused on creating business plan to establish a new cafe, which will be 

located in the new shopping center on the Czech-Austrian border in Hatě. In the first part 

of the thesis are captured the theoretical bases needed for creating a business plan. The 

second part of the thesis is focused on individual analysis. In the last part of the thesis are 

created proposal of steps and measures for the implementation of the business plan 

including its evaluation. 
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Business plan, entrepreneur, PEST analysis, Porter analysis, SWOT analysis, cafe 
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Úvod 

Uspět na trhu v současné rychle se měnící době je velmi obtížné, podniky vznikají a 

zanikají každým dnem. To, co bylo ještě před rokem trendy může být již dnes staromódní 

a zastaralé. V kombinaci s neustále rostoucími požadavky zákazníků je vybudování 

dlouhodobě prosperujícího podniku nelehký úkol. Proto je nezbytné klást neustálý důraz 

na úroveň kvality nabízených služeb, produktů a přizpůsobovat se aktuální situaci. 

Touhu po vybudování vlastního podniku jsem získal od svých rodičů, kteří již více než 

25 let podnikají v oboru pohostinství. Měl jsem možnost několik let pracovat pod jejich 

vedením a díky tomu jsem získal mnoho cenných zkušeností a poznatků týkajících se 

provozování restaurace a kavárny.  

Práce se zabývá tvorbou komplexního podnikatelského plánu na založení kavárny včetně 

zhodnocení návratnosti investice. 

První kapitola se zaměřuje na teoretická východiska, z nichž je v průběhu tvorby práce 

čerpáno. Tato část obsahuje poznatky věnující se náležitostem a struktuře 

podnikatelského plánu, detailněji se věnuje jednotlivým dílčím plánům podnikatelského 

záměru, analýze prostředí, analýze odvětví a také analýze rizik.  

Druhá kapitola se zabývá jednotlivými analýzami potřebnými pro získání dostatku 

informací pro následnou tvorbu podnikatelského plánu. Jako první je zhotovena analýza 

prostředí metodou PEST, díky které byly zjištěny jednotlivé vnější faktory mající vliv na 

budoucí podnik. Následně je provedena analýza trhu, z niž vzešly informace o velikosti 

trhu, míře jeho růstu, jeho atraktivitě, ziskovosti a taktéž trendech. Další provedenou 

analýzou je analýza konkurence s využitím Porterovy analýzy pěti sil, díky které byly 

získány informace o konkurenci, konkurenčním prostředí, odběratelích a dodavatelích. 

Zhotovena je rovněž analýza zdrojů a schopností, jež se zaměřuje na interní faktory 

budoucího podniku. V závěru analytické části je provedena SWOT analýza shrnující 

všechny zjištěné poznatky. Součásti této kapitoly je taktéž numerické zhodnocení SWOT 

analýzy včetně návrhu ideální strategie budoucího podniku.  

Poslední kapitola práce se věnuje vlastnímu návrhu podnikatelského plánu a hodnocení 

jeho návratnosti. Jako první je vytvořena titulní strana podnikatelského plánu a popis 

podniku, obsahující klíčové informace o budoucím podniku. Následně jsou vyhotoveny 
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jednotlivé dílčí plány podnikatelského záměru, a to organizační, obchodní, marketingový 

a finanční plán. Celá kapitola je následně ukončena analýzou rizik 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, METODY A 

POSTUP ŘEŠENÍ 

Práce je zaměřena na zpracování podnikatelského plánu, založení kavárny v nově 

chystaném outletovém centru, jež se bude nacházet na česko-rakouských hranicích, 

nedaleko obce Chvalovice.  

Celý svůj život jsem tíhnul k tomu, abych si založil svůj vlastní podnik. Zapálení pro 

podnikání jsem získal od svých rodičů, kteří se podnikání v pohostinství věnují již více 

než 25 let. V okamžiku, kdy jsem se dozvěděl o chystaném rozšíření outletového centra, 

rozhodl jsem se svůj sen splnit. Díky tomu, že jsem v průběhu let měl možnost podílet se 

na chodu rodinného podniku, získal jsem cenné zkušenosti, které bych rád v rámci této 

práce, ale i v budoucnu, využil. 

Lokalitu kavárny, v rámci outletového centra, na česko-rakouských hranicích považuji za 

velmi perspektivní, a to především z důvodu velké migrace zákazníků. Již ze zkušenosti 

jsem si vědom rozdílů v požadavcích rakouských a českých zákazníků, největší výzvou 

tedy bude vybalancování těchto požadavků, především vyřešení otázky kvality a cenové 

hladiny nabízených služeb a produktů. Dalším významným problémem bude silné 

konkurenční prostředí, a to zejména v podobě velkých řetězců. 

Společnosti, podnikající v tomto oboru, jsou v současnosti nejvíce ovlivňovány 

rostoucími požadavky zákazníků na zdravý životní styl. Stávajícím trendem jsou tedy 

čerstvé a zdravé domácí výrobky. Z tohoto důvodu bude stát koncept kavárny zejména 

na kvalitní čerstvé kávě, připravené zkušenými baristy. Dále pak na nabídce kvalitních 

domácích dezertů a několika lehkých jídel.  

1.1. Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření komplexního podnikatelského plánu na 

založení kavárny, díky kterému bude možné požádat o nezbytné externí financování.  
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1.2. Dílčí cíle 

Ke splnění hlavního cíle je nutnou podmínkou splnění dílčích cílů: 

• výběr vhodné právní formy budoucího podniku, 

• provedení potřebných analýz a interpretace výsledků, 

• vypracování všech dílčích plánů a ostatních prvků podnikatelského plánu, 

• identifikace možných rizik a vypracování návrhů na jejich zmírnění či úplnou 

eliminaci. 

1.3. Metody a postup řešení 

K provedení analýz budou využity následující metody: 

• externí faktory – analýza obecného okolí (PEST), analýza oborového okolí 

(analýza konkurence – Porterův model, analýza trhu, marketinkový výzkum), 

• interní faktory – analýza zdrojů a schopností, 

• kombinace obou faktorů – SWOT analýza, 

• analýza rizik – metoda RIPRAN. 

Prvním důležitým úkolem bude vybrat vhodnou právní formu nového podniku, s čímž se 

pojí potřeba porovnat jejich výhody a nevýhody. Porovnávány budou především dvě 

nejrelevantnější formy, a to podnikání na živnost a podnikání jako společnost s ručením 

omezeným.  

Následně bude vytvořen podnikatelský plán dle všech náležitostí, jež bude obsahovat 

marketingový plán, finanční plán a analýzu rizik. 

Pro správné sestavení plánu bude zapotřebí provést nezbytné analýzy a zjistit, jaké externí 

a interní faktory působí na podnik. Z tohoto důvodu bude provedena analýza obecného 

okolí s využitím metody PEST. Dále bude provedena analýza oborového okolí za pomocí 

Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. Následovat bude analýza trhu, ve smyslu jeho 

parametru apod. Poté se pozornost obrátí na interní faktory ovlivňující podnik, z čeho 

vyplývá, že bude provedena analýza zdrojů a schopností podniku. Závěrem části 

věnované analýzám bude provedení SWOT analýzy, která současně zkoumá interní a 

externí faktory. 
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Pro zjištění preferencí zákazníků bude taktéž nutné provést marketingový výzkum, jež 

bude realizován kvantitativní metodou, tedy na základě dotazníkového šetření, 

prostřednictvím elektronických, ale i papírových dotazníků. Výzkum bude zaměřen 

především na zjištění optimálních parametrů marketingového mixu budoucího podniku. 

Informace získané z marketingového výzkumu a analýz budou následně použity při 

tvorbě marketingového plánu firmy a formulování prvků marketingového mixu. 

Dalším důležitým krokem bude vytvoření finančního plánu, jež bude obsahovat úvodní 

rozvahu a predikci výkazů pro dvě následující kalendářní období, tedy výkaz zisku a 

ztráty a přehled o peněžních tocích.  

Aby byl podnikatelský plán úplný, bude též nutností provést analýzu rizik. V rámci 

analýzy budou identifikovány a ohodnoceny možná rizika, včetně jejich scénářů a dopadu 

na podnik. Následně budou formulovány opatření s cílem eliminace těchto rizik či 

alespoň ke zmínění jejich dopadu. Pro tuto analýzu bude využita metoda RIPRAN.  

Na závěr bude rovněž proveden výběr vhodného zdroje financování, zhodnocení 

samotného podnikatelského plánu a vytvořen návrh k jeho realizaci. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bude pojednávat o teoretických východiscích, o které se zbytek práce opírá. 

Zprvu je pozornost věnována právním formám podnikaní, jejich popisu a porovnání. 

V další části kapitoly je vysvětlen význam a tvorba podnikatelského plánu, včetně všech 

potřebných náležitostí. Následně jsou podrobněji probrány stěžejní části podnikatelského 

plánu, jako je analýza trhu, marketingový plán a finanční plán. Poslední část kapitoly se 

věnuje financování podniku, přičemž celá kapitola je uzavřena diagramem použitých 

zdrojů. 

2.1. Právní formy podnikání  

Prvním krokem, jež předchází jakýmkoliv podnikatelským aktivitám, je volba právní 

formy budoucího podniku. Dle obchodního zákoníku rozlišujeme dva základní typy 

podnikání, a to podnikání fyzických osob (OSVČ) a podnikaní právnických osob. 

Jednotlivé typy podnikání se liší podmínkami jejich vzniku a fungování.  

(Srpová, Řehoř, 2010) 

2.1.1. Podnikání fyzických osob 

Prvním typem podnikání, který zde bude popsán, je podnikání fyzických osob. 

V souvislosti s tím se setkáváme s pojmem „osoba samostatně výdělečně činná“ (OSVČ), 

který je zakotven v zákonech o dani z příjmu a v zákonech o sociálním zabezpečení a 

zdravotním pojištění. (Srpová, Řehoř, 2010) 

Každá osoba mající v úmyslu podnikat je dle zákona povinna získat živnostenské nebo 

jiné oprávnění k provozování podnikatelské činnosti. Nejdříve je potřeba zjistit, do jaké 

skupiny živností daná činnost, jež chceme vykonávat, patří. Dle požadavků je pohostinská 

činnost zařazena do skupiny ohlašovacích živností, konkrétně do řemeslných živností. 

Tato živnost vzniká a je provozována na základě ohlášení a je osvědčena výpisem ze 

živnostenského rejstříku. Pro získání a provozování řemeslné živnosti je zapotřebí získat 

výuční list, maturitu či diplom v oboru nebo prokázat šestiletou praxi v oboru. (Srpová, 

Řehoř, 2010) 
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Kromě již zmíněných požadavků, musí žadatel splňovat další všeobecné podmínky dané 

živnostenským zákonem, jež se týkají všech živností bez rozdílu zařazení. Jedná se o: 

• minimální věk 18 let, 

• způsobilost k právním úkonům, 

• bezúhonnost. 

2.1.2. Podnikání právnických osob 

Založení právnické osoby je spojeno s náročnějšími administrativními úkony než je tomu 

u fyzických osob. V řadě případů je též nutné při zakládání složit základní kapitál 

společnosti. Všechny právnické osoby jsou poté zapsány do obchodního rejstříku. Dle 

obchodního zákoníku rozlišujeme následující právnické osoby: 

• Osobní společnosti – v rámci této právní formy se předpokládá osobní účast 

podnikatele na řízení společnosti a společníci ručí neomezeně za závazky 

společnosti. Patří sem: 

o veřejná obchodní společnost (v.o.s.), 

o komanditní společnost (k.s.). 

• Kapitálové společnosti – v rámci této právní formy jsou povinni zakladatelé uvést 

pouze vklad, společníci ručí za závazky společnosti pouze omezeně nebo vůbec. 

Patří sem: 

o společnost s ručením omezeným (s.r.o.), 

o akciová společnost (a.s.). 

• Družstva  

(Srpová, Řehoř, 2010) 

2.1.3. Společnost s ručením omezeným  

Jedná se o formu podniku ze skupiny komanditních společností, v rámci kterých je kladen 

důraz především na vklad společníka, nikoliv na jeho schopnosti. V praxi tomu je však 

jinak, a společnost s ručením omezeným se v některých ohledech podobá osobní 
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společnosti. Společnost s ručeným omezeným se vyznačuje určitými typickými znaky, 

které jsou detailněji popsány níže. (Josková, Pravdová, Dvořáková, 2018) 

Omezené ručení společníků 

Dle zákona o obchodních korporacích jsou společníci povinni ručit za závazky 

společnosti do výše nesplněných vkladových povinností podle stavu zapsaného 

v obchodním rejstříku. V okamžiku splacení vkladu již společníci za závazky společnosti 

nikterak neručí. (Josková, Pravdová, Dvořáková, 2018) 

Základní kapitál 

Základní kapitál je chápán jako „jistota“ pro věřitele, jež má vyvažovat omezenost ručení 

společníků. Tato funkce základního kapitálu je však v zákoně o obchodních korporacích 

značně oslabena, jelikož vklad společníků u jednočlenné společnosti může odpovídat 1 

Kč. (Josková, Pravdová, Dvořáková, 2018) 

Omezený počet společníků 

Společnost s ručením omezeným se vyznačuje úzkým okruhem společníků, přestože 

v zákoně není jejich počet nikterak omezen. V praxi jsou častokrát společníci i jednateli 

společnosti a na jejich činnostech se aktivně podílejí. (Josková, Pravdová, Dvořáková, 

2018) 

Flexibilita a relativní jednoduchost úpravy 

Formování konkrétního uspořádání společnosti, práv a povinností je v případě 

společnosti s ručením omezením velice flexibilní. To se projevuje například v ustanovení 

o společenské smlouvě, kdy její úprava je ve srovnání s akciovou společnosti jednodušší 

a méně přísná. (Josková, Pravdová, Dvořáková, 2018) 

2.2. Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ 

(Hisrich, Peters, 1996, s. 108) 

Podnikatelský plán dává možnost porovnat plány s realitou, z čehož vyplývá jeho mnohé 

využití. Napomáhá například při identifikaci a řešení možných odchylek, stanovování 
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životaschopnosti podniku, je východiskem pro další plánovací činnost, slouží jako nástroj 

pří získávání finančních prostředků a ke kontrole podnikatelských aktivit. Dokument 

podnikatelského plánu tak neslouží pouze pro majitele firmy, ale také pro jejich manažery 

a externí investory. (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007) 

2.2.1. Struktura podnikatelského plánu  

Je důležité si uvědomit, že neexistuje jediná správná struktura. Obsah různých 

podnikatelských plánu se může lišit, avšak jsou určité atributy, které by v komplexním 

podnikatelském plánu neměly chybět. Na základě literatury a zkušeností z praxe lze říci, 

že se podnikatelský plán skládá z těchto částí. (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007) 

Titulní strana 

Obsahem titulní strany je stručný souhrn podnikatelského plánu, přičemž jsou zde 

uvedeny údaje jako jsou název a sídlo společnost, jména a kontakty zakladatelů podniku, 

též popis podniku a povaha podnikání a v neposlední řadě i způsob a struktura 

financování. (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007) 

 Exekutivní souhrn 

Tato část podnikatelského plánu slouží především investorům, a to pro rychlou orientaci 

a zhodnocení podnikatelského plánu. Investor se na základě této kapitoly rozhoduje, zda 

bude pokračovat v dalším čtení plánu. Jedná se o souhrn nejdůležitějších aspektů plánu: 

• hlavní myšlenka, 

• silné stránky, 

• očekávání, 

• stručný finanční plán. 

Jelikož tato kapitola obsahuje specifické komplexní části, doporučuje se ji vytvářet až po 

dokončení celého podnikatelského plánu. (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007) 

Analýza trhu 

Kapitola Analýzy trhu se zabývá především konkurenčním prostředím budoucího 

podniku. Jsou zde analyzováni největší konkurenti podniku, včetně jejich silných a 
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slabých stránek. dále je zde uvedena analýza odvětví, prostředí a zákazníků. (Koráb, 

Režňáková, Peterka, 2007) 

Popis podniku 

Jak již název napovídá, součástí této kapitoly je podrobný popis podniku. Důraz je kladen 

především na zprostředkování představy o velikosti a záběru podniku, strategii podniku, 

cíle podniku a způsoby jejich dosažení. Dále jsou zde jmenovány důležité prvky jako 

jsou: 

• výrobky nebo služby, 

• umístění a velikost podniku, 

• organizační schéma, 

• technické vybavení, 

• průprava a znalosti podnikatele. 

(Koráb, Režňáková, Peterka, 2007) 

Výrobní plán/Obchodní plán 

Tato část podnikatelského plánu se liší na základě toho, zda se jedná o výrobní podnik či 

nikoli. Jestliže se jedná o výrobní podnik je v této části popsán celý výrobní proces 

podniku, včetně subdodávek a důvodu jejich výběru. V popisu výrobního plánu by dále 

neměl chybět popis používaných strojních zařízení a materiálu. Jestliže se jedná o 

nevýrobní podnik, nese tato kapitola název „Obchodní plán“ a v tomto případě jsou zde 

uvedeny informace týkající se pořízení zboží a služeb, potřebných skladovacích 

prostorech apod. (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007) 

 Marketingový plán 

V rámci části nazývané Marketingová plán je řešen způsob distribuce výrobků a služeb, 

oceňování a prognózy. Součásti kapitoly jsou také odhady produkce či služeb, na základě 

kterých je poté tvořen odhad rentability podniku. (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007) 

 Organizační plán 

V této kapitole podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku, 

včetně informací o managementu společnosti a obchodních podílech společníků. 
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Pozornost je též věnována klíčovým vedoucím pracovníkům, jejich vzdělání a praktické 

zkušenosti. Pro lepší přehlednost a vyjádření nadřazenosti a podřízenosti je vše zahrnuto 

v organizační struktuře podniku. (Koráb, Režňáková, Peterka, 2007)  

Hodnocení rizik 

V rámci podnikatelského plánu dále nesmí chybět analýza rizik a příprava alternativních 

strategii pro zmírnění jejich dopadu či pro jejich úplnou eliminaci. Možná rizika mohou 

vyplynout z mnoha různých zdrojů jako jsou:  

• reakce konkurentů, 

• slabý marketing, 

• špatná výroba či poskytování služeb, 

• nekompetentní manažerský tým. 

Tato kapitola je velice důležitá pro samotné investory, neboť provedením analýzy rizik 

dáváme najevo, že o daných rizicích víme a nehodláme je podcenit. (Koráb, Režňáková, 

Peterka, 2007) 

Finanční plán 

Předposlední části podnikatelského plánu je Finanční plán, kde jsou uvedeny informace 

o výši potřebných investic. Tato kapitola poté ukazuje, nakolik je podnikatelský plán 

reálných a životaschopný.  

Samotný finanční plán se zabývá třemi hlavními oblastmi: 

• očekávané příjmy a výdaje, tržby a kalkulované náklady - to vše v horizontu 

alespoň tří let, 

• očekávané Cash – Flow podniku - v horizontu tří let, 

• odhad rozvahy. 

(Koráb, Režňáková, Peterka, 2007) 

Přílohy 

Poslední kapitolu podnikatelského plánu tvoří přílohy, kde jsou uvedeny podpůrné 

materiály, které nebylo možné zakomponovat do samotných kapitol podnikatelského 
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plánu. V jednotlivých kapitolách by však na tyto materiály mělo odkazovat. (Koráb, 

Režňáková, Peterka, 2007) 

2.2.2. Požadavky na podnikatelský plán  

Aby bylo zajištěno co nejlepší přijetí podnikatelského plánu, musí, mimo dodržení 

doporučované struktury, splňovat i několik dalších požadavků: 

• stručnost a přehlednost – plán by neměl přesáhnout 50 stran, 

• kvalitní zpracování i po formální stránce, 

• jednoduchost – vyvarovat se zacházení do technických detailů, důležité je si 

uvědomit, že plán slouží především pro bankéře a investory bez hlubších 

technických znalostí, 

• vyzdvihnout výhody produktu či služby pro zákazníka, 

• orientace na budoucnost – zaměření se na budoucí trendy, zpracovávání a 

využívání prognóz, 

• reálnost – například otevřené hodnocení konkurence, 

• nebýt příliš optimistický co se týče tržního potenciálu – to má za následek 

snížení důvěryhodnosti plánu, 

• nebýt příliš pesimistický – muže vést ke snížení atraktivity plánu, 

• přiznat slabá místa a rizika projektu – čímž se zvýší důvěra investora, naopak 

zakrýváním nedostatků by byl efekt opačný, 

• vyzdvihnout konkurenční výhody a silné stránky firmy – nejen manažerské a 

podnikatelské dovednosti, ale i efektivitu týmu, 

• prokázat schopnost hradit své závazky, 

• prokázat návratnost a rentabilitu investice. 

(Fotr, 2007) 
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2.3. Analýza prostředí  

Jedním z největších problémů strategického managementu je vyrovnání se s neurčitostí. 

Z tohoto důvodu je důležité začít otázkami „Jak neurčité může okolí být?“ a „Proč je dané 

okolí neurčité?“ Neurčitost okolí je přímo závislá na faktorech: 

• počtu dynamických podmínek prostředí, 

• komplexnosti podmínek prostředí. 

Používané přístupy k pochopení vlivu prostředí se poté mohou lišit jak rozsahem, do 

kterého je prostředí stabilní či dynamické, ale také rozsahem, do kterého je prostředí 

jednoduché či komplexní. Všechny používané přístupy jsou zobrazeny na schématu níže. 

(Johnson, Scholes, 2000) 

 

Obrázek 1: Přístupy k pochopení vlivu prostředí (Zdroj: Vlastní zpracování dle Johnson, Scholes, 2000) 

2.3.1. Analýza PEST  

První bude analýza obecného okolí neboli analýza PEST, jež se zaměřuje na čtyři 

základní součásti makrookolí, a to faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální a 

kulturní a technologické.  Každý z těchto faktorů má určitý vliv na podnik, avšak 
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důležitost jednotlivých faktorů se liší v závislosti na daném odvětví, podniku a situaci. 

(Sedláčková, Buchta, 2006) 

Cílem je analyzovat prostředí, ve kterém se firma nachází, ale nemůže jej ovlivnit. 

Přestože společnost není schopna toto prostředí ovlivnit, je zapotřebí, aby realizovala 

opatření, na základě kterých může využít možné příležitosti či minimalizovat hrozící 

rizika. (Váchal, Vochozka, 2013) 

Příklady jednotlivých vlivů makroprostředí, patřící do jednotlivých faktorů, jsou 

znázorněny na obrázku níže.  

 

Obrázek 2: Faktory ovlivňující makroprostředí podniku (Zdroj: Vlastní zpracování dle Sedláčková, Buchta, 2006) 

Politické a legislativní faktory 

Mezi politické a legislativní faktory ovlivňující podnik patří stabilita zahraničí, politická 

situace, členství v Evropské unii apod. Tyto faktory pro podnik představují určité 

příležitosti, ale i hrozby. Příkladem mohou být politická omezení, která podnik ovlivňují 

skrze daňové zákony, antimonopolní zákony, regulace exportu a importu, cenové 

politiky, ochrany životního prostředí. Tyto, ale i další zákony, normy a vyhlášky 

významně ovlivňují rozhodování firem o budoucím vývoji. (Sedláčková, Buchta, 2006) 
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Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou výsledkem aktuálního stavu a vývoje ekonomiky dané země. 

Podnik, jakožto každý subjekt nacházející se v národní ekonomice, se rozhoduje na 

základě makroekonomických trendů. Mezi nejvýznamnější ukazatele stavu ekonomiky 

můžeme zahrnout míru ekonomického růstu, úrokovou míru, míru inflace, sazbu daní a 

směnný kurz. Například míra ekonomického růstu státu vytváří nové příležitosti, ale i 

hrozby, na které podnik musí reagovat. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

Růst ekonomiky vede ke zvýšení poptávky spotřebitelů, čímž vytváří nové podnikatelské 

příležitosti na trhu, a naopak v případě stagnace či poklesu ekonomiky dochází k útlumu 

poptávky. Hladina úrokové míry ovlivňuje cenu kapitálu, což má přímý vliv na výnosnost 

podniku a jeho finanční strukturu. Úroková míra dále ovlivňuje investiční aktivitu 

podniku. Například, jestliže je úroková míra nízká, otevírají se příležitosti pro realizace 

podnikových záměrů. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

Sociální a demografické faktory 

Sociální a demografické faktory reprezentují postoje a strukturu obyvatelstva dané země. 

Stejně jako u zbylých faktorů i tyto faktory vytvářejí příležitosti, ale i hrozby pro podnik. 

Jsou výsledkem kulturních, ekonomických, demografických, náboženských, 

vzdělávacích a etických podmínek života člověka.  

Stárnutí obyvatelstva například otvírá podnikatelské příležitosti v oblastech spojených se 

zdravím či služby pro seniory. Dalším příkladem může být rostoucí zájem obyvatel o 

kvalitu života, což nutí podniky měnit svůj postoj v otázce ohodnocování zaměstnanců. 

V současnosti již nestačí pouhé zvyšování platu, ale důraz je kladen také na doplňkové 

benefity pro zaměstnance. Současné podniky jsou rovněž značně ovlivňovány 

společenským postojem k životnímu prostředí, kdy jsou nuceni měnit své výrobky a 

technologické postupy tak, aby co nejméně zatěžovaly přírodu. (Sedláčková, Buchta, 

2006) 

Technologické faktory 

Velmi významnou oblastí, jež ovlivňuje podnik, jsou nové technologie. Podnik by se měl 

snažit vyhnout zaostalosti své výrobní struktury, měl by tedy aktivně realizovat inovační 

činnosti. Jelikož nové technologie mohou dramaticky ovlivnit okolí v němž se podnik 
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nachází, jde o jeden z významných činitelů úspěšnosti podniku. (Sedláčková, Buchta, 

2006) 

2.4. Analýza odvětví 

Odvětví je skupina firem obsluhující určitý trh. Při jeho definování je též třeba zvážit jeho 

hranice. Hranice odvětví je charakterizována množstvím substituce výrobků a služeb na 

straně poptávky a jednoduchostí, s níž může podnik přemístit výrobky a služby na nové 

tržní segmenty na straně nabídky. (Blažková, 2007) 

2.4.1. Analýza trhu 

Analýza trhu je jednou z důležitých částí podnikatelského plánu. Je třeba definovat trh, 

na kterém chceme podnikat. Trhem se v tomto pojetí rozumí celková hodnota nebo objem 

zboží či služeb, jež uspokojují stejné potřeby zákazníka. Není možné však o trhu smýšlet 

pouze v tomto smyslu, jelikož by definice cílového trhu mohla být příliš úzká či naopak 

široká. Tento problém vymezení trhu má poté velký vliv na samotný podnik.  

V případě úzké definice trhu může dojít k situaci, kdy na trhu zůstávají nepovšimnutí 

potenciální konkurenti i možné požadavky zákazníků. Následkem je většinou 

zkrachování dané společnosti v důsledku změn na trhu. Naopak v případě široké definice 

trhu mají zákazníci tendenci směřovat k jinému konkurentovi, jelikož ten lépe uspokojí 

jejich potřeby. (Blažková, 2007) 

Důležité je, abychom začali úvahou o potřebách zákazníků a až následně uvažovali o 

konkrétních nabízených službách či výrobcích, kterými bychom tyto potřeby uspokojili. 

Dále by se společnost měla, vyjma současných trhů, zaměřit i na ostatní typy trhu dle 

jejich úrovně dospělosti (Blažková, 2007): 

• současné trhy – na trhu již existují společnosti, které uspokojují potřeby 

zákazníků. Tyto trhy se vyznačují intenzivní konkurencí a vstup na tyto trhy je 

obtížný. 

• skryté trhy – společnosti jsou si vědomi potenciálních zákazníků, avšak zatím 

jejich potřeby žádná se společností neuspokojuje. Jelikož na tomto trhu neexistuje 

přímá konkurence, vstup na tento trh je jednodušší.  
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• vznikající trhy – tyto trhy ještě neexistují, avšak je možné odhadnout jejich 

budoucí vznik. Tyto potenciální trhy představují pro společnosti lukrativní 

příležitosti.  

(Blažková, 2007) 

V rámci analýzy trhu se zaměřujeme na následující faktory: 

 

Obrázek 3: Faktory sledované v rámci analýzy trhu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Blažková, 2007) 

Jednotlivé faktory je zapotřebí poté analyzovat na základě uvedeného postupu: 

1. Je třeba zvážit, které faktory budou mít rozhodující vliv na trh a naši firmu 

v budoucnosti. 

2. V dalším kroku porovnáme faktory v čase, navzájem mezi sebou a také 

s konkurencí. 

3. Každý faktor je potřeba analyzovat ve vztahu k našemu podnikání a strategii, jak 

v současnosti, tak i v budoucnosti. Důležité je rovněž zhodnotit probíhající změny 

působící na tyto faktory.  

4. V posledním kroku je třeba stanovit strategické kroky, které je třeba podniknout, 

aby společnost vytvořila a udržela konkurenční výhodu.  

(Blažková, 2007) 

Podstatnou otázkou, která se týká analýzy trhu, jsou také aktuální tržní trendy, jež mají 

vliv na chování zákazníků a následná marketingová rozhodnutí. Pro zajištění budoucí 

prosperity podniku je nezbytné tyto trendy sledovat a přizpůsobovat se jim. (Horáková, 

2003) 
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2.4.2. Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum slouží pro vzájemně výhodnou výměnu hodnot mezi 

poskytovatelem služby či produktu a jejím příjemcem. Za příjemce je v tomto kontextu 

považován konečný spotřebitel (B2C) nebo také organizace (B2B). Vychází se 

z předpokladu, že příjemce hledá produkt či službu, která by nejlépe uspokojila jeho 

potřeby a je ochoten za ni adekvátně zaplatit. Znalost požadavků zákazníků se tedy stává 

klíčovou podmínkou pro dlouholetou prosperitu podniku. Společnost by měla nepřetržitě 

zkoumat potřeby svých zákazníků a měla by být schopna na ně pružně reagovat. 

Marketingové výzkumy lze členit na kvalitativní a kvantitativní. Takové členění vychází 

z toho, s jakými typy dat pracujeme. (Tahal, 2017) 

Kvalitativní výzkum – hledá motivy, příčiny a postoje. Cílem takového výzkumu je 

odpovědět na otázku proč. Při jeho realizaci se pracuje s menším počtem respondentů, 

než je tomu u výzkumu kvantitativního. Úkolem je rozkrýt asociace, které vyvolává 

zkoumané téma v námi zvolené cílové skupině. Neboli zjistit důvody, které vedou 

respondenty k nákupu či pozitivnímu vztahu k předmětu zkoumání. Mezi techniky 

kvalitativního výzkumu patří:  

• skupinová diskuse, 

• individuální rozhovory, 

• expertní rozhovory, 

• etnografický výzkum (Tahal, 2017). 

Kvantitativní výzkum – odpovídá na otázku kolik. Cílem výzkumu je zjistit, kolik 

jednotek (například jednotlivců či domácností) má určitý názor nebo se chová určitým 

specifickým způsobem. Data používaná v tomto typu výzkumu jsou získávána 

dotazováním, měřením či záznamem transakcí. Získaná data jsou poté statisticky 

zpracovávána a vyhodnocována. Mezi techniky kvantitativního výzkumu patří: 

• dotazníkové šetření, 

• archivní výzkum, 

• experiment, 

• standardizované pozorování (Tahal, 2017). 
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2.4.3. Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření je metoda sběru primárních dat postavená na přímém či 

zprostředkovaném kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem. Kontakt probíhá 

prostřednictvím předem zformulovaných otázek, což pomáhá k sjednocení podmínek a 

k vyhodnocení výsledků. Vybraní respondenti poté musí odpovídat záměrům a cílům 

výzkumu. Dle způsobu kontaktu výzkumníka a respondenta rozlišujeme jednotlivé typy 

dotazování, a to: 

• osobní dotazování – jeho hlavní výhodou je existence zpětné vazby a vysoká 

návratnost. Nevýhodou však je vysoká náročnost, a to jak časová, tak finanční. 

• telefonické dotazování – jeho hlavní výhodou je rychlost získávání potřebných 

údajů, náročnost je ve srovnání s osobním dotazováním nižší. Nevýhodou jsou 

vysoké nároky na soustředění respondentů. Doba hovoru by tudíž neměla 

překročit 10 minut. 

• online dotazování – jeho největší výhodou je nízká náročnost. Díky tomu, že u 

tohoto typu dotazování není zapotřebí tazatele, je zajištěna vysoká nestrannost. 

Další výhodou je adresnost, kdy konkrétní webové stránky si prohlíží především 

lidé, které tato problematika zajímá. Další výhodou je možnost využití obrázků, 

3D modelů, videoklipů apod., což pomáhá respondentovi seznámit se 

s dotazovanou problematikou. Mezi nevýhody je možné zahrnout neosobní 

kontakt s respondentem a nižší návratnost odpovědí.  

• písemné dotazování – jeho výhodou jsou relativně nízké náklady, jelikož 

respondenti mají na rozmyšlení odpovědi poměrně hodně času. Nevýhodou však 

je nejnižší návratnost a dlouhá doba výzkumu.  

(Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011) 

2.4.4. Náležitosti dotazníku 

Pro správnou realizaci výzkumu formou dotazníkového šetření je zapotřebí řídit se 

nejdůležitějšími pravidly konstrukce dotazníku. Tyto pravidla, zásady a požadavky by 

měly být dodržovány při návrhu jednotlivých položek dotazníku, ale také při sestavování 

dotazníku jako celku. (Chráska, 2016) 
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Nejdůležitějšími požadavky jsou: 

• jasnost a srozumitelnost kladených otázek - při konstrukci dotazníku je zapotřebí 

zohlednit, jakým respondentům je dotazník určen (věk, vzdělání, motivace), 

• jednoznačná formulace otázek – zajistit, aby nebylo možné chápání otázky více 

způsoby, 

• vyvarovat se položek typu „proč“, 

• pouze nezbytné údaje – pomocí dotazníku zjišťovat pouze údaje, které nelze jinak 

dohledat, 

• otázky nesmí být sugestivní. 

(Chráska, 2016) 

Dobrý dotazník by měl splňovat základní požadavky na dobré měření. Mezi tyto 

požadavky patří zejména validita a reliabilita. Validita dotazníku vypovídá o tom, zda 

dotazník odpovídá na námi zvolené otázky, tedy zda splňuje náš výzkumný záměr. 

Posouzení stupně validity je poté do značné míry subjektivní, a je dobré si ji nechat 

posoudit jinou osobou. Reliabilita dotazníku rovněž vypovídá o schopnosti dotazníku 

spolehlivě a přesně zachycovat zkoumané jevy. Úroveň reliabilita dotazníku je tak 

důležitým kritériem jeho samotné validity. (Chráska, 2016) 

V rámci dotazníkového šetření je možné využít různých typů otázek. Různé typy otázek 

je možné použít pro různé účely a různé typy získaných dat se mohou různě analyzovat. 

Proto je důležité, aby se pisatel seznámil s možným rozsahem otázek, jež může použít. 

Jelikož typy otázek, které použije, poté určují výsledná získaná data. (Brace, 2018) 

V zásadě existují tři základní skupiny otázek, jež mohou být v dotazníkovém šetření 

použity, a to:  

• otevřené či uzavřené – záleží, zda pokládáme otázky uzavřenému či 

neuzavřenému okruhu respondentů, 

• spontánní či navádějící – zda dáváme respondentům možnost libovolné odpovědi 

či uzavřenou nabídku několika možností, z kterých si musí vybrat.  

(Brace, 2018) 
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2.4.5. Analýza konkurence 

Porterova analýza pěti sil  

Porterova analýza je využívána ke zkoumání konkurenčního prostředí a ke zjištění sil, 

které mají vliv na úroveň konkurence a tvorbu konkurenčního zvýhodnění. Tato analýza 

probíhá na strategické úrovni obchodní jednotky. (Johnson, Scholes, 2000)  

 

Obrázek 4: Porterova analýza konkurenčních sil (Zdroj: Vlastní zpracování dle Kozel, 2006) 

Pro zajištění vysoké hodnoty této analýzy je nutností ji provádět zkoumáním vlivů na 

současné nebo konkurenční prostředí individuální obchodní jednotky. Prováděním 

analýzy na obecnější úrovni vznikne velmi široká škála vlivů prostředí, což vede ke sníží 

její hodnoty. (Johnson, Scholes, 2000) 

Hrozba nově vstupující konkurence 

Jestliže je trh charakteristický vysokými vstupními i výstupními bariérami, poté je vysoký 

i potenciální zisk na tomto trhu. Pokud jsou naopak bariéry nízké, vstup na tento trh je 

snadnější, avšak nedochází zde k takové rentabilitě.  

Vstup nových konkurentů na trh má za důsledek neefektivní využívání výrobních kapacit, 

které nejsme schopni plně vytížit a v této souvislosti dochází ke stagnaci příjmů podniku. 

(Kozel, 2006) 
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Ohrožení vstupů konkurentů na trh je přímo závislé na míře bariér vstupu. Nejčastějšími 

bariérami vstupu jsou: 

• úspory z rozsahu – tato bariéra je velmi důležitá v odvětvích jako jsou výroba 

elektrických komponent, distribuci, prodeji nebo marketingu, 

• kapitálové požadavky na vstup – náklady na vstup se odvíjí od potřebných 

technologií, kterými společnost musí disponovat, aby se na trh dostala. Nejčastěji 

zmiňované jsou průmysly chemické, energetické a báňské, 

• přístup k distribučním kanálům, 

• cenové zvýhodnění nezávislé na velikosti – konkurentovi, který chce proniknout 

na nový trh, vzniká problém v podobě absence vztahů s klíčovými nákupčími a 

dodavateli a dále v podobně neznalosti trhu apod., 

• očekávaná protiopatření – nový konkurent, uvažující o vstupu na nový trh, 

očekává s protiopatřeními zavedené firmy, která budou natolik veliká, aby 

zabránila samotnému vstupu,  

• legislativa a státní správa – tyto bariéry mohou v praxi nabývat mnoha různých 

podob jako jsou ochranné patenty, státní regulace, kontrola trhu apod.,  

• diferenciace – cílem diferenciace je vytvořit produktu nebo služby, kterou 

zákazník považuje za odlišnou, než která byla doposud na trhu nabízena a 

přiřazuje jí i vyšší hodnotu.  

(Johnson, Scholes, 2000) 

Síla odběratelů a dodavatelů 

Jelikož je problematika tykající se odběratelů silně provázána s problematikou 

dodavatelů, je možné tyto dva činitele posuzovat společně. Pro zajištění základního 

smyslu existence podniku musí každá společnost poptávat různé zdroje, které poté 

využívá při uspokojování potřeb svých zákazníků. Tento soubor hodnototvorných 

činností se nazývá dodavatelský či hodnotový řetězec. Samotné vztahy mezi odběrateli a 

dodavateli mohou mít poté vliv na omezení strategické svobody organizace a na její 

hranice. (Johnson, Scholes, 2000) 
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Síla odběratelů je vysoká, jestliže existuje koncentrace odběratelů, kteří generují vysoký 

objem nákupů. Síla odběratelů se dále zvyšuje v okamžiku, kdy: 

• odvětví zásobování bude tvořeno velkým počtem malých firem, 

• existují alternativní zdroje dodávek, 

• jsou náklady na změnu dodavatele nízké,  

• existuje hrozba zpětné integrace odběratelů. 

Oproti tomu dodavatelská síla bude vysoká, když: 

• náklady na změnu dodavatele a riziko s tím spojené budou vysoké, 

• pokud má dodavatel silnou obchodní značku, 

• pokud jsou zákazníci neucelení a jejich vyjednávací schopnosti jsou nízké. 

Je důležité si uvědomit, že pod pojmem zdroje si můžeme taktéž představit lidskou práci, 

nikoliv pouze fyzicky hmatatelné zdroje jako je například materiál. Silná vyjednávací síla 

lidské práce je určována příslušnými oborovými odbory, jež sjednocují požadavky 

zaměstnanců. (Johnson, Scholes, 2000) 

Hrozba substitučních produktů 

„Substituční výrobky nahrazující naše produkty omezují ceny a tím i zisky firmy. Musíme 

proto pečlivě sledovat vývojové trendy cen substitučních výrobků.“ 

(Kozel, 2006, s. 31) 

Ohrožení substitucí může nabývat různých forem, nejčastěji se však jedná o případy: 

• substituce produkt za produkt – nahrazení jednoho produktu novým inovovaným 

produktem, 

• substituce potřebného – v okamžiku kdy se produkt či služba stává nepotřebnou, 

v důsledku nových technologii apod., 

• obecná substituce – jde o příklad přirozené konkurenční soutěže, kdy například 

výrobci nábytku konkurují výrobcům domácích spotřebičů, 

• vyloučení – jde o speciální druh substituce, který se vyskytuje například 

v tabákovém průmyslu. 
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V rámci problematiky substitutů je nevyhnutelné se zaměřit na to, zda substituce vytváří 

či nevytváří hrozbu zaostávání našeho produktu nebo služby a zda poskytuje vyšší přínos 

uživateli. Dále, jak jednoduché je pro zákazníka přejít na daný substitut, tedy jaké náklady 

musí vynaložit a v neposlední řadě je třeba se zaměřit na to, do jaké míry může být riziko 

takovéto změny redukováno. (Johnson, Scholes, 2000) 

Konkurence v odvětví 

Pro organizaci je dále velice důležité určit samotný rozsah rivality na trhu, zjistit na čem 

je rozsah založen, predikovat budoucí vývoj rivality a uvědomit si, jak je možné tento 

proces ovlivnit. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že nejvíce konkurenční 

podmínky panují na trhu, ve kterém je pravděpodobný vstup nové konkurence, ve kterém 

existuje ohrožení substitucí a kde odběratelé a dodavatelé využívají své silné vyjednávací 

síly. (Johnson, Scholes, 2000) 

Avšak existují i jiné síly, jež mají vliv na intenzitu konkurence trhu. První takovou „silou“ 

je konkurenční vyváženost. V okamžiku, kdy na trhu existuje několik stejně velikých 

firem, je na tomto trhu tendence k vyšší konkurenci jako je tomu u trhu s dominantní 

firmou. 

Dále může intenzitu trhu ovlivnit i míra růstu trhu, která se vychází z teorie životního 

cyklu. Vyšší konkurenční prostředí panuje ve fázi vyspělosti, jelikož podniky již 

nemohou čekat přirozený růst jako tomu bylo ve fázi růstu. 

Intenzitu konkurence ovlivňují též fixní náklady v průmyslu, existence globálních 

zákazníků, diferenciace produktu, existence vysokých únikových bariér. (Johnson, 

Scholes, 2000) 

2.5. Analýza zdrojů a schopností 

Úspěšná strategie podniku musí vycházet mimo podmínek v daném odvětví, ale také 

z cílů, zdrojů, schopností a struktury společnosti. Otázce podmínek v odvětví už byla 

věnována pozornost a je tedy zapotřebí zaměřit se nyní na analýzu zdrojů a schopností 

podniku.  

(Sedláčková, Buchta, 2006) 
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Tato analýza je zaměřená na faktory, které jsou determinanty strategické způsobilosti 

podniku, jako jsou dostupné zdroje podniku, schopnosti a dovednosti k provádění 

různých činností a jejich vzájemné vyváženosti. Tato analýza podává základní informace 

pro vytvoření a udržení konkurenční výhody. V rámci analýzy je potřeba se zaměřit na 

následující: 

1. vymezení role zdrojů a schopnosti podniku, 

2. identifikovat a ohodnotit zdroje a schopnosti podniku, 

3. určit charakter zdrojů a schopnosti podniku z pohledu výnosnosti a pochopit 

význam seskupení zdrojů.  

(Sedláčková, Buchta, 2006) 

Základní zdroje organizace lze rozdělit do čtyř základních skupin, a to: 

• hmotné/fyzické zdroje – stroje, budovy, pozemky apod., 

• nehmotné zdroje – patenty, licence, vědomosti, kontakty apod., 

• lidské zdroje – počet lidí, zkušenosti, dovednosti, schopnosti apod., 

• finanční zdroje – vlastní kapitál, hotovost apod.  

V rámci analýzy bychom měli odpovědět na tyto otázky: 

1. Efektivita využití stávajících zdrojů 

Pro zjištění odpovědi na tuto otázku lze využít poměrové ukazatele, kterými jsou podíl 

obratu a počtu zaměstnanců a podíl zisku k obratu. Následně je zapotřebí tyto ukazatele 

porovnat s konkurencí. Musíme si položit otázku, zda by nešlo zdroje využít i jiným, 

efektivnějším způsobem. (Vochozka, Mulač, 2012) 

2. Flexibilita našich zdrojů 

Flexibilita zdrojů je v tomto pojetí chápána jako schopnost zdroje měnit své základní 

charakteristické vlastnosti a způsoby využití. Například stroj je častokrát možné přestavět 

na výrobu nového jiného produktu. (Vochozka, Mulač, 2012) 
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3. Vyváženost zdrojů 

Vyváženost zdrojů je jeden z důležitých parametrů, který ovlivňuje efektivitu využívání 

zdrojů. Cílem je tedy dosáhnout optimální vyváženosti pro dosažení maximální 

efektivity. (Vochozka, Mulač, 2012) 

2.6. SWOT analýza 

SWOT analýza se zaměřuje na analýzu interních i externích faktorů současně. Jsou tedy 

zkoumány interní faktory, silné a slabé stránky společnosti a externí faktory, tedy 

příležitosti a hrozby působící na podnik. Tyto faktory jsou uspořádány do tzv. SWOT 

matice, která je znázorněna na obrázku níže. (Blažková, 2007) 

 

Obrázek 5: SWOT matice (Zdroj: Vlastní zpracování dle Blažková, 2007) 

Silné stránky – silnými stránkami společnosti jsou ty přednosti, díky kterým firma 

dosahuje silného postavení na trhu. Jinými slovy jsou to oblasti, ve kterých je společnost 

dobrá. Jedná se o posouzení schopností, dovedností, potenciálu a zdrojových možností 

podniku. (Blažková, 2007) 

Slabé stránky – jsou opakem silných stránek podniku, tedy oblasti, ve kterých firma není 

příliš zdatná. Například je úroveň určitého faktoru podniku nízká. 

Příležitosti – jde o možnosti, které sebou přináší růst či zlepšení disponibilních zdrojů a 

účinnější plnění cílů. Díky nim také dochází ke zlepšení pozice na trhu neboli zvýšení 

konkurenceschopnosti. (Blažková, 2007) 

Hrozby – jsou to nepříznivé situace či změny podnikového okolí představující překážky 

pro společnost. Pro firmu mohou znamenat hrozbu úpadku či neúspěchu. Důležité je, aby 

podnik na tyto hrozby včasně a efektivně reagoval s cílem eliminace či snížení jejich 

dopadu. (Blažková, 2007) 

Silné stránky Slabé stránky 
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Obrázek 6: Příklady jednotlivých faktorů (Zdroj: Vlastní zpracování dle Blažková, 2007) 

SWOT analýzu lze poté použít při koncipování budoucích strategií. Tyto strategie 

formulujeme prostřednictvím kombinací příležitostí a hrozeb okolí a silných a slabých 

stránek firmy. Při tvorbě budoucích strategií je zapotřebí vzít v úvahu, že jde o budoucí 

vývoj a jednotlivé faktory jsou dynamické. Je tedy nutné zvažovat alternativy budoucího 

růstu, stagnace nebo možného zhoršění těchto faktorů. Díky SWOT analýze, bez ohledu 

na to, na jaké organizační úrovni byla tvořena, je poté možné určit: 

• ideální podnikatelskou jednotku – jejich typickým znakem jsou velké příležitosti 

a malé hrozby, 

• spekulativní podnikatelskou jednotku – jejich typickým znakem jsou velké 

příležitosti a velké hrozby, 

• vyzrálou podnikatelskou jednotku – jejich typickým znakem jsou malé 

příležitosti a malé hrozby, 

• a znepokojující podnikatelskou jednotku – vyznačující se malými příležitostmi a 

velkými hrozbami. 

(Veber, 2000) 
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Obrázek 7: Využití SWOT analýzy při koncipování strategií (Zdroj: Vlastní zpracování dle Veber, 2000) 

Pro jednotlivé organizační jednotky či celou organizaci lze volit různé strategie podle 

charakteru odvětví a kombinace vnitřních a vnějších faktorů. Existují čtyři zjednodušené 

přístupy, a to: 

• přístup S-O, tedy neužívání silných stránek podniku a velkých příležitostí okolí, 

• přístup W-O, tedy eliminace slabých stránek podniku prostřednictvím příležitostí 

z okolí, 

• přístup S-T, tedy využívání silných stránek podniku pro eliminaci hrozeb okolí, 

• přístup W-T, tedy snaha vyřešit špatný stav podniku i za ceny jeho likvidace. 

(Veber, 2000) 
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2.7. Marketingový plán  

Marketingový plán je základním taktickým nástrojem, který je v praxi využíván pro 

implementaci marketingové strategie. Tento plán je sestavován pro středně dlouhé časové 

období a měl by udávat, jaké budou podniknuty marketingové aktivity pro dosažení 

strategických marketingových cílů. Konkrétní marketingový plán pro dané období by měl 

odpovídat na otázky:  

• Jaké marketingové aktivity budou podniknuty? 

• Kdo bude za dané aktivity zodpovědný? 

• Kdy mají být tyto aktivity realizovány? 

• Kolik finančních prostředků bude uvolněno pro danou marketingovou strategii? 

(Hanzelková, 2009) 

Marketingový plán vychází z marketingového systému, jež se skládá ze dvou složek, a to 

vnitřní a vnější. Schéma marketingového systému je znázorněno na obrázku níže. 

(Hisrich, Peters, 1996) 

 

Obrázek 8: Systém marketingu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Hisrich, Peters, 1996) 
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Marketingový mix (7P) 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá 

k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix v sobě zahrnuje vše, co je firma 

schopna udělat, aby ovlivnila poptávku svém produktu.“ (Kotler, 2007, s. 70) 

Jde o soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, které mají zajistit, aby 

výrobní program firmy odpovídal požadavkům cílového trhu. Marketingový mix je 

složen ze čtyř základních a třech navazujících, vzájemně provázaných prvků s cílem najít 

jejich optimální proporce.  Je důležité si uvědomit, že tvorba marketingového mixu je 

závislá pouze na daném podniku.  

(Kotler, Keller, 2013) 

Marketingový mix (7P) se tedy skládá z prvků: 

1. produkt (product), 

2. cena (price), 

3. místo, distribuce (place), 

4. marketingová komunikace (promotion), 

5. lidé (personnel), 

6. procesy (process), 

7. služba zákazníkovi (physical evidence). 

(Kozák, Staňková, 2008) 

• Produkt – Tato součást má možnost definovat povahu celého nového podniku.  

V rámci toho prvku se vyskytují i další důležité proměnné, které by se měly 

promítnout do marketingového plánu, a to balení, značka, vyspělost výrobku a 

jeho design. Díky těmto prvkům je možné odlišit nabízený výrobek od 

konkurence. (Hisrich, Peters, 1996) 

• Cena – Stanovení ceny je jeden z nejsložitějších úkolu při zakládaní nového 

podniku. Při stanovování cen je zapotřebí zohledňovat všechny faktory, které ji 

ovlivňují jako například náklady, slevy, dopravné a režijní přirážky. Jak již bylo 

zmíněno, jednotlivé prvky marketingového mixu jsou provázané. V okamžiku, 



41 

 

kdy produkt nebude možné odlišit od konkurence, nebude podnik schopný 

nastavit podstatně vyšší cenu. (Hisrich, Peters, 1996) 

• Místo, distribuce – Může se jednat o rozhodující faktor promítající se do ceny, 

propagace i prestiže výrobku. Distribuční kanál může dále sloužit k tržnímu 

plánování, prognózování a rozvoji výrobku. I v rámci tohoto prvku můžeme 

nalézt několik dalších přidružených proměnných jako je druh distribučního 

kanálu, počet zprostředkovatelů a rozmístění členů kanálu. (Hisrich, Peters, 1996) 

• Marketingová komunikace – Nástroje propagace jsou značně ovlivněny 

globalizací medií, sdělovacích prostředků a reklamních agentur. Při výběru 

vhodného systému propagace je důležité zohlednit dané prostředí v němž se firma 

nachází. Je zapotřebí zvážit standardizaci reklamy a podpory prodeje či adaptaci 

na daný trh. Též je důležité si uvědomit odlišnosti ve zvyklostech a komunikačním 

procesu jednotlivých zemí. (Kozák, 2009) 

• Lidé – Je třeba si uvědomit, že lidé jsou základním faktorem při výrobě i dodávce 

služeb a stávají se významnou součástí diferenciace nabídky. Díky lidem je 

možno dosáhnout zvýšení hodnoty produktu a služeb a získat konkurenční 

výhodu. (Payne, 1996) 

• Procesy – Procesy se chápou veškeré postupy, mechanismy, rutiny a činnosti, 

které se podílí na tvorbě a dodání služby zákazníkovy. Pro dosažení vyšší kvality 

služeb je klíčovým faktorem právě řízení procesů. (Payne, 1996) 

• Služba zákazníkovi – Kvalita služeb se vyjadřuje prostřednictvím termínu 

uspokojování zákazníka a je měřena růstem prodeje. Je důležité si uvědomit, že 

pouze zákazník posuzuje kvalitu služeb a jeho názor je nejdůležitější. Je to také 

zákazník, kdo hodnotí úroveň kvality služeb a vytváří tlak na zvyšování kvality. 

Aby podnik realizoval příjmy a dosáhl konkurenční výhody, musí formulovat 

nabídku služeb tak, aby uspokojil potřeby zákazníků. (Kozák, Staňková, 2008) 

Pro vytvoření správného marketingového plánu je nezbytné pečlivě zdokumentovat a 

popsat jednotlivé oblasti marketingu. To podnikateli umožňuje rozpoznat a pochopit 

rozhodující problémy a také možné budoucí změny v okolním prostředí. Existují však 

určitá omezení a překážky, jenž brání efektivnímu marketingovému plánování: 
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• Prognostika – Sestavit realistickou prognózu je velice složitý problém s ohledem 

na neustálý vývoj konkurenčního prostředí a restrukturalizaci trhu. Je tedy 

důležité neustále kontrolovat a aktualizovat plán na základě současného stavu. 

• Získávání informací – Ke zpracovávání plánu je zapotřebí velké množství 

informací týkající se tržních trendů, spotřebitelských požadavků, změn tržních 

podílů atd. Konkrétní rozsah potřebných informací poté závisí a daném trhu a 

odvětví. 

• Časová omezení – Stejně jako každá podnikatelská činnost si žádá značné časové 

zatížení, tak i vytvoření kvalitního marketingového plánu si žádá svůj čas. 

Nekvalitní marketingový plán může totiž vést k nesprávné tržní strategii. 

• Koordinace plánovacího procesu – Tvorba marketingového plánu by měla být 

koordinována vedením podniku. V mnoha případech jsou však jedinými 

plánovači podniku samotní podnikatelé a v těchto případech se koordinace neřeší.  

• Realizace – Marketingový plán je jakýmsi postojem podnikatele k určité strategii. 

Měl by odpovídat na tři základní otázky (Odkud? Kam? Jak?) a měl by být 

aktualizován v průběhu celé jeho životnosti. 

(Hisrich, Peters, 1996) 

Tvorba marketingového plánu 

Samotná tvorbu marketingového plánu je možné shrnout do osmi kroků: 

1. Definice podnikatelské situace 

Tento krok se liší na základě toho, zda se jedná o nový nebo již existující podnik. V rámci 

existujícího podniku se provádí situační analýza pro zjištění toho, kde se firma právě teď 

nachází. Jestliže se jedná o nový podnik, je součástí tohoto kroku osvětlení jak a proč 

došlo k vyvinutí nového výrobku nebo služby. Týká-li se plán již existujícího produktu, 

je zapotřebí obsáhnout informace o stávající tržní situaci a výkonnosti firmy i odvětví. 

Měly by zde být uvedeny i budoucí možné příležitosti, které odvětví nabízí. (Hisrich, 

Peters, 1996) 
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2. Definování cílového trhu, příležitostí a hrozeb 

Začátkem tohoto kroku je provedení segmentace trhu na menší homogennější seskupení 

za účelem účinnějšího uspokojení potřeb zákazníků. Na základě provedené segmentace 

je poté vybrán cílový trh, který podnikateli nabízí nejlepší podmínky pro život a rozvoj 

podniku. Pro daný cílový trh jsou poté definovány možné hrozby a rizika vyplývající 

z podstaty daného trhu. (Hisrich, Peters, 1996) 

3. Silné a slabé stránky 

Podnikatel by měl zvážit všechny silné a slabé stránky produktu či podniku na daném 

cílovém trhu. Mezi silné stránky nového produktu můžeme zahrnout jeho unikátní 

vlastnosti, design nebo použití. Oproti tomu za slabé stránky můžeme považovat 

například omezenou výrobní kapacitu nebo nedostatek financí pro propagaci produktu. 

(Hisrich, Peters, 1996) 

4. Stanovení cílů a závěrů 

V rámci tohoto kroku je zapotřebí definovat cíle a záměry, které by měly být dostatečně 

konkrétní a především realistické a dosažitelné. Tyto cíle a záměry by měly udávat směr, 

kterým se podnik bude v budoucnosti ubírat. Dále je zapotřebí stavit konkrétní ukazatele, 

které budou sloužit pro pozdější kontrolu dosažení stanovených cílů jako je tržní podíl, 

tržby, zisk nebo také zvýšení povědomí o novém produktu a rozšiřování poboček.  

Mělo by být stanoveno maximálně šest až osm cílů a záměrů, jelikož s jejich zvyšujícím 

se počtem se ztěžuje jejich kontrola a sledování. (Hisrich, Peters, 1996) 

5. Definování marketingové strategie a postupů 

Dalším navazujícím krokem po definici cílů a záměrů je rozpracování strategie vedoucí 

k jejích dosažení. Klíčem je odpovědět na otázku „Jak toho dosáhneme?“. Je důležité dbát 

na správnou formulaci strategie, která by měla být konkrétní (včetně kvantitativních 

hodnot). (Hisrich, Peters, 1996) 

6. Rozdělení zodpovědnosti za realizaci 

Sestavení marketingového plánu je chápáno jako první krok v rámci marketingového 

procesu. Při realizaci plánu je důležité klást důraz a efektivnost, v opačném případě se 

může stát, že požadovaných cílů nebude dosaženo. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby 
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někdo ze společnosti, nejčastěji sám podnikatel, převzal za realizaci zodpovědnost. 

(Hisrich, Peters, 1996) 

7. Rozpočet a marketingová strategie 

V rámci realizace plánovacích opatření vznikají náklady, které je taktéž zapotřebí 

kontrolovat a řídit. Podnikatel by tedy měl mít jasnou představu o tom, jaké náklady bude 

za potřebí vynaložit pro splnění stanovených cílů záměrů. V případě, že je podnikatel 

nucen odhadnout potenciální náklady, jelikož je není chopen přesně určit, je žádoucí, aby 

tyto náklady byly v plánu zřetelně označeny. Samotný rozpočet na taktická a strategická 

marketingová rozhodnutí se poté promítají do celkového finančního plánu. (Hisrich, 

Peters, 1996) 

8. Sledování vývoje marketingových opatření  

V průběhu realizace plánu je nezbytný monitoring, kdy sledujeme konkrétní výsledky 

marketingových úsilí. Pod detailní kontrolou by mělo být hned několik ukazatelů jako 

jsou například tržby podle produktů, území, obchodních zástupců, prodejen apod. 

V okamžiku identifikace odchylky od plánu je zapotřebí implementovat nápravná 

opatření tak, aby bylo zajištěno dosažení stanovených cílů. (Hisrich, Peters, 1996) 

2.8. Obchodní plán 

Obchodní plán, jinak též označovaný plán obytu, stanovuje předpokládané roční objemy 

prodejů, které se nejčastěji člení dle: 

• Produktových skupin – sortimentu, výrobkových řad atd. 

• Teritorií – tuzemsko či zahraničí 

• Zákaznických segmentů – klíčový zákazníci, přímý prodej atd. 

(Veber, Srpová, 2008) 

Pro vyjádření velikosti plánovaných výsledků se nejčastěji využívají peněžní a fyzikální 

jednotky, lze však využít i další ukazatele jako přidaná hodnota či marže. V procesu 

tvorby obchodního plánu se doporučuje kombinovat několik přístupů a to:  

• využívat údaje z minulých let, 

• vycházet u průzkum trhu, 
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• a zohledňovat zkušenosti prodejců. 

(Veber, Srpová, 2008) 

Obchodní plán má značný vliv na kvalitu budoucího finančního plánu, který z něho 

vychází. Je také důležitým podkladem pro činnosti prodejců a jejich motivaci.  

Obchodní plán by měl také obsáhnout informace týkající se nákupu zboží, inventurního 

systému a potřebné skladovací plochy. Především je zapotřebí odpovědět na následující 

klíčové otázky z této oblasti a to: 

• Od koho budeme nakupovat zboží? 

• Jak bude fungovat náš inventurní systém? 

• Jak velký skladovací prostor potřebujeme a jak by měl být vybaven? 

(Hisrich, Peters, 1996) 

2.9. Organizační plán 

Nedílnou součásti podnikatelského plánu je jasná definice manažerského týmu a typu 

organizace. Informace obsažené v organizačním plánu dovolují investorům posoudit 

angažovanost manažerského týmu, jeho schopnost účinného řízení podniku a také 

organizační strukturu, z které vychází základní vztahy nadřazenosti, podřízenosti, 

zodpovědností, pravomocí a rozdělení pracovních úkolů. (Hisrich, Peters, 1996) 

Prvním krokem při tvorbě organizačního plánu je sestavení seznamu členů manažerského 

týmu, včetně jejich úloh v novém podniku. Aby bylo prokázáno, že byli vybráni vhodní 

členové týmu, je zapotřebí, aby plán také obsahoval informace o jejich zkušenostech a 

praxi z předchozích zaměstnání. Komplexní organizační plán by měl obsahovat níže 

specifikované části. (Hisrich, Peters, 1996) 

Angažovanost manažerského týmu 

Jedním z hlavních kritérií hodnocení potenciálními investory jsou právě schopnosti 

manažerského týmu a jeho loajalita vůči firmě. Dalším důležitým hlediskem je, aby 

manažeři nebrali svou práci jako vedlejší přivýdělek, nýbrž jako jejich hlavní výdělečnou 

činnost. Obecně je doporučováno, aby počáteční schéma podniku bylo jednoduché. 
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V praxi se také může stát, že všechny manažerské funkce vykonává podnikatel sám. To 

je však potřeba změnit s růstem podniku. (Hisrich, Peters, 1996) 

Popis a specifikace činností 

V rámci organizačního plánu by měly by být jasně definovány úlohy zaměstnanců a také 

specifikovány podrobnosti jejich práce, včetně schopností, které k výkonu své práce 

potřebují. Popis činností by měl informovat uchazeče o zaměstnání o tom, co se od nich 

očekává. (Hisrich, Peters, 1996) 

Umístění podniku 

Jde o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí podnikatele. Rozhodování v této otázce se liší 

od typu nově vnikajícího podniku, tedy či je výrobní nebo je zaměřen na poskytování 

služeb. V případě podniku zaměřeného na služby je zapotřebí zvážit následující:  

• výši nájemného, 

• parkování, 

• frekvenci chodců, 

• dopravní zatížení, 

• dostupnost, 

• okolí, 

• vzdálenost od konkurence. 

(Hisrich, Peters, 1996) 

Právní forma podnikání  

Dále je důležité zvážit budoucí formu podnikání. V potaz by měly být brány veškeré 

výhody a nevýhody související s danou formou podnikání. V zásadě lze podnik založit 

ve třech podobách, z nichž každá má několik variant. Konkrétně se jedná o: 

• osobní vlastnictví, 

• partnerství, 

• akciovou společnost. 

(Hisrich, Peters, 1996) 
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Externí poradci 

Každý začínající podnikatel potřebuje pro fungování svého podniku výpomoc externích 

poradců a to především z oblasti účetnictví, bankovnictví, práva, reklamy a marketingu. 

Je důležité si uvědomit, že daní partneři se mohou stát důležitou součástí podniku. Z toho 

důvodu je zapotřebí k nim přistupovat jako k trvalé složce podniku. K činnosti najímání 

a řízení činností externích poradců by se mělo přistupovat jako k dodavatelům rad. 

(Hisrich, Peters, 1996) 

2.10. Finanční plán  

Každý komplexní plán by měl obsahovat finanční plán, který znázorňuje odhad budoucí 

výkonnosti firmy. Finanční plán se skládá z několika částí, jež budou v této kapitole 

popsány (Hisrich, Peters, 1996): 

• Odhad zisku a ztrát 

• Rozbor mrtvého bodu 

• Odhad příjmů a výdajů 

• Odhad bilance  

2.10.1. Odhad zisku a ztráty 

Hlavním zdrojem příjmů podniku jsou tržby, které zároveň ovlivňují ostatní provozní 

činnosti a náklady, z tohoto důvodu se tato položka definuje jako první. Její odhad se 

provádí na základě průzkumu trhu či na základě tržeb v odvětví. Důležité je si uvědomit, 

že podnik v prvních měsících zpravidla nedosahuje plného potenciálu svých tržeb.  

Další základní položkou tohoto výkazu jsou provozní a prodejní náklady. Prodejní 

náklady se zvyšují s v souvislosti se zvyšováním působnosti firmy. Výkaz by měl také 

odrážen platy a mzdy zaměstnanců v daném období, náklady na pojistné, nákladové 

úroky, odpisy. (Hisrich, Peters, 1996) 
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2.10.2. Bod zvratu 

Tato analýza je základem mnoha manažerských rozhodnutí. Díky ní jsme schopni 

stanovit kritické množství výroby či prodeje, limit nákladů, nejnižší přípustnou cenu a 

optimální množství, při kterém bude dosaženo maximálního zisku. (Synek, 2011) 

Bod zvratu jako celkové příjmy (T) 

Tento bod představuje výši prodejů, které musíme dosáhnout abychom dosáhli bodu 

zvratu. Pokud máme vyšší prodeje, máme zisk, ale pokud nižší, máme ztrátu. 

𝑇 =  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑥𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝐽𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 − 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
𝐽𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎

 [𝐾č] 

(Blažková, 2007) 

V okamžiku, kdy je cena výrobku nebo služby vyšší než variabilní náklady na jednotku 

produkce, může určitým způsobem přispívat ke krytí fixních nákladů podniku. Největší 

úskalí analýzy mrtvého bodu spočívá v rozdělení nákladů na fixní a variabilní. Za fixní 

náklady podniku lze nejčastěji považovat odpisy, mzdy, nájemné a pojistné. 

(Hisrich, Peters, 1996) 

 

Obrázek 9: Graf bodu zvratu (Zdroj: Blažková, 2007)  

2.10.3. Odhad příjmů a výdajů 

Zprvu je nutné si uvědomit rozdíl mezi hotovostními toky a zisky. Zisk podniku vzniká 

rozdílem výnosů a nákladů podniku, zatímco hotovostní toky jsou rozdílem mezi 

(1) 
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hotovostními příjmy podniku a platbami. Rozdíl mezi příjmy, výnosy, náklady a výdaji 

spočívá především v časovém nesouladu.  

Samotný ukazatel vznikl z potřeby analýzy platební schopnosti podniku, jelikož to, že 

podnik je ziskový, nemusí vždy znamenat, že je platebně schopný. Z toho je důležité, aby 

podnikatel zpracoval nejen odhad tržeb, ale i odhad budoucích peněžních toků. 

V okamžiku, kdy v určitém období dojde k situaci, kdy jsou výdaje jsou vyšší než příjmy, 

je zapotřebí, aby podnikatel zajistil výpůjčku či sáhnul na své vlastní konto. Stejně jako 

je tomu u výkazu zisku a ztráty, taktéž výkaz příjmů a výdajů je postaven na odhadu. 

Tento odhad by měl být po úspěšném spuštění podniku revidován tak, aby byl co 

nejpřesnější a aktuální. (Hisrich, Peters, 1996) 

2.10.4. Odhad bilance 

Finanční plán by měl také obsahovat odhad bilance budoucího podniku, který 

charakterizuje pozici podniku ke konci prvního roku. Ke zpracování této bilance je 

zapotřebí předchozích odhadů, které zde byly zmíněny. Odhad bilance vyjadřuje stav 

podniku ke konci prvního roku, shrnuje aktiva, pasiva a čistou hodnotu pro podnikatele. 

Bilance podává obraz podniku k určitému časovému okamžiku, aniž by pokrývala nějaký 

časový úsek. Jak již bylo zmíněno, bilance se skládá z položek aktiv a pasiv, která budou 

detailněji popsány níže. (Hisrich, Peters, 1996) 

Aktiva 

Jde o všechny hodnoty vlastněné podnikem, Je důležité si uvědomit, že hodnota v daném 

případě nemusí znamenat hodnotu náhrady či tržní hodnotu, ale skutečné náklady nebo 

částku vynaloženou za aktivum. Aktiva se člení na dlouhodobý a oběžný majetek.  

Do dlouhodobých aktiv se řadí majetek, který podnik využívá déle než jeden rok. 

Rozeznáváme dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek podniku.  

Krátkodobá aktiva neboli oběžná aktiva podniku jsou majetky firmy s použitelností do 

jednoho roku. Člení se na zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek a peněžní 

prostředky. (Hisrich, Peters, 1996) 
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Pasiva 

Pasiva představují zdroje podniku, kterými jsou financována aktiva podniku. Pasivum lze 

chápat jako zdroj krytí majetku, neboť informuje o tom, odkud byl majetek podniku 

pořízen. Z tohoto vychází rozdělení pasiv na vlastní kapitál a cizí zdroje.  

Vlastní kapitál je dále v rozvaze členěn na základní kapitál, ážio a kapitálové fondy, fondy 

ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodařeni běžného účetního 

období. 

Do cizích zdrojů jsou poté zahrnuty položky rezervy, dlouhodobé závazky (splatné 

v období delším než jeden rok) a krátkodobé závazky (splatné do jednoho roku). (Hisrich, 

Peters, 1996) 

2.10.5. Návratnost investice 

Return on Investment (ROI) neboli návratnost investice vyjadřuje čistý zisk nebo čistou 

ztrátu, která je počítána vůči počáteční investici, vkladu. Nejčastěji je udávána 

v procentech, což je výhodné pro investory či například marketingové účely. Pro vědecké 

účely se tento ukazatel také stanovuje logaritmem. (Janda, 2011) 

𝑁á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 =  
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 − 𝑃𝑜čá𝑡𝑒č𝑛í 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒

𝑃𝑜čá𝑡𝑒č𝑛í 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 
× 100 [%] 

2.10.6. Vážené průměrné náklady na kapitál 

Jedná se o jednu ze základních veličin, která vychází ze struktury kapitálu a nákladech na 

jednotlivé druhy kapitálu v podniku. Celkové náklady na kapitál neboli WACC se 

vypočítají dle vzorce (Nývltová, Řezňáková, 2007): 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑒 ∗
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝑟𝑑 ∗

𝐷

𝐸 + 𝐷
 

kde:  WACC  jsou průměrné vážené náklady na kapitál 

 E  je hodnota vlastního kapitálu 

 D  je hodnota cizího kapitálu 

 re  jsou náklady na vlastní kapitál 

 rd  jsou náklady na cizí kapitál 

(2) 

(3) 
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2.10.7. Čistá současná hodnota 

Metoda čisté současné hodnoty je používána pro hodnocení investic. Vychází 

z předpokladu, že investice je pro investora výhodná, jestliže je její čistá současná 

hodnota větší než 0. V okamžiku, kdy se rozhodujeme mezi více investičními nabídkami, 

vybíráme vždy tu investici s větší čistou současnou hodnotou.  

Č𝑆𝐻 (𝑖) = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 − 𝑖)𝑡
 [𝐾č] 

Kde:  CF  jsou peněžní toky v jednotlivých obdobích 

 i  je požadovaná výnosnost 

(Radová, 2008) 

2.11. Financování podniku  

Financováním se obecně rozumí získávání a používání peněžních prostředků pro potřeby 

založení, provozování a rozvoj firmy. S ohledem na činnosti v podniku rozlišujeme 

financování na běžné a mimořádné.  

Běžné financování je spjato s provozem podniku jako takovým. Nejčastěji se jedná o 

prostředky potřebné na nákup materiálu, energie, mzdy apod. Jednoduše řečeno, běžné 

financování se se vztahuje k financování oběžného majetku a k údržbě dlouhodobého 

majetku. (Mulačová, Mulač, 2013) 

Oproti tomu financování mimořádné mění za pomocí vysokých finančních částek 

samotné činnosti podniku. Takovýmto financováním nazýváme financování při:  

• zakládání podniku, 

• rozšiřování podniku, 

• spojování podniku, 

• sanaci podniku, 

• a likvidaci podniku. 

 

(4) 
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2.11.1. Zdroje financování 

Jednotlivé zdroje podniku lze třídit na základě různých hledisek. Dle vlastnictví 

rozlišujeme dva základní druhy financí podniku, a to vlastní a cizí. Vlastními zdroji 

podniku jsou vklady vlastníků, zdroje získané realizací výkonů a také zdroje získané 

prodejem podnikového majetku. Za cizí zdroje poté považujeme veškeré dluhy 

společnosti a leasingové financování pomocí pronájmu majetku. (Mulačová, Mulač, 

2013) 

Dalším hlediskem při rozdělování financování podniku je doba splatnosti zdroje. Na 

základě toho dělíme finance na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobými zdroje mají 

dobu splatnosti do jednoho roku, oproti tomu dlouhodobé zdroje mají dobu splatnosti 

vyšší. Vlastní zdroje jsou poté považovány za zdroje s neomezenou dobou splatnosti. 

Posledním hlediskem členění zdrojů je způsob jejich získání. Z tohoto hlediska 

rozlišujeme zdroje interní a externí. Interní zdroje jsou získány vlastní činností 

společnosti, nejčastěji jimi jsou odpisy a zisk. Jak již název napovídá, externí zdroje jsou 

získány mimo podnik. Mezi tyto zdroje lze zahrnout vklady vlastníků, emitované 

obligace, veškeré bankovní i nebankovní úvěry, forfaiting a leasing. (Mulačová, Mulač, 

2013) 

2.11.2. Financování oběžného majetku 

Cílem tohoto financování je zajistit nákup potřebné výše oběžného majetku, jeho 

rozšiřování a obnovu. Jelikož se jedná o krátkodobý majetek firmy, tak i jeho financování 

má krátkodobý charakter. Jelikož oběžný majetek mění často svou formu v podniku a 

vyznačuje se svým rychlým obratem, je jeho část kryta i dlouhodobými zdroji. Avšak i 

přes tuto skutečnost je možné ztotožnit financování oběžného majetku a krátkodobého 

financování. (Mulačová, Mulač, 2013) 

Financování oběžného majetku se poté dělí dle přístupu managementu ke způsobu krytí 

jeho trvale vázaných a kolísavých částí na: 

• umírněné, 

• konzervativní, 

• a agresivní.  
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Umírněný přístup v otázce financování oběžných aktiv se vyznačuje snahou sladit 

životnost aktiv s časovou strukturou pasiv. V tomto případě jsou trvalá aktiva 

financována dlouhodobými závazky a kolísavá aktiva financována krátkodobými. 

Výhoda tohoto přístupu spočívá v tom, že dluhy získané na pořízení aktiv jsou spláceny 

pomocí cash-flow z nich plynoucí. (Mulačová, Mulač, 2013) 

Konzervativní přístup používá dlouhodobý kapitál k financování veškerých oběžných 

aktiv, ať již k financování fixní, ale i ke kolísavé části oběžných aktiv. Krátkodobý kapitál 

je v tomto případě používán jen ve výjimečných případech.  

Agresivní přístup je druhým extrémem, kdy je k financování trvalých oběžných aktiv 

využit krátkodobý dluh. Jde o nejriskantnější formu financování, která může podnik 

přivést až do finančních potíží. Jeho výhodou je však fakt, že krátkodobý dluh je 

dostupnější a také levnější.  

Zdroje používané pro financování oběžného majetku jsou různorodé a lze je rozdělit do 

následujících skupin: 

• obchodní úvěry,  

• krátkodobé bankovní úvěry,  

• ostatní krátkodobé nebankovní závazky, 

• financování za základě přeměny majetku. (Mulačová, Mulač, 2013) 

Obchodní úvěr 

Podstatou obchodního úvěru je oddálení doby plnění závazku dodavateli dle sjednané 

smluvní dohody. Jednoduše řečeno, obchodní úvěr je poskytnut ve formě zboží a to na 

dobu od převzetí dodávky až po její splacení dodavateli. Splacení úvěru poté probíhá 

v peněžní formě. 

Tato forma přirozeného úvěru má vliv na podporu prodeje, jelikož odběratel je schopen 

realizovat ochod i v okamžiku, kdy nedisponuje potřebnými prostředky. Odběratel poté 

splácí dluh z realizovaných tržeb.  

Důležitým rysem obchodního úvěru je jeho bezúročnost, je však spojen s jinou formou 

nákladů a to se slevami. (Mulačová, Mulač, 2013) 
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Krátkodobý bankovní úvěr 

Tento druh úvěru je poskytován s dobou splatnosti do 1 roku a s předem stanovenými 

úvěrovými podmínkami jako je výše úroku apod. Nejčastěji je v praxi používán ke krytí 

přechodně zvýšené spotřeby hmotného oběžného majetku nebo k úhradě jiných závazků 

podniku. Dle stanovených podmínek bankovní úvěry nabývají různých forem jako jsou: 

• krátkodobá bankovní půjčka – jedná se o individuální úvěr používaný pro krytí 

jednorázové potřeby, který je možný čerpat i splácet postupně či najednou, 

• revolvingový úvěr – v tomto případě je stanovena určitá výše úvěru, která je 

bankou v průběhu čerpání neustále doplňována, 

• lombardní úvěr – je úvěr poskytnuty za předpokladu proti zástavy movitého 

majetku, výše úvěru je dána hodnotou movitého majetku, 

• kontokorentní úvěr – se poskytuje na běžném bankovním účtu firmy 

• eskont úvěr – je firmě poskytován formou odkupu směnek před dobou jejich 

splatnosti. 

(Mulačová, Mulač, 2013) 

Financování na základě přeměny majetku 

Jedná se o speciální formu financování, kdy se potřebné prostředky obstarávají tak, že 

nedojde ke změně objemu stávajících zdrojů. Financování tedy probíhá v rámci 

stávajících zdrojů a majetku, dochází však ke změně jeho struktury.   

Mimo běžných změn ve struktuře majetku je do této kategorie financování zahrnut také 

factoring. Získávání prostředků probíhá na základě prodeje pohledávek bankám či jiným 

specializovaným institucím. Za předčasné splacení pohledávky podnikatel platí 

takzvaným diskontem, tedy snížením hodnoty pohledávky. Nepochybnou výhodou 

tohoto financování je však rychlost, kdy podnikatel nemusí čekat na plnění ze strany 

dlužníka. (Mulačová, Mulač, 2013) 

2.11.3. Financování dlouhodobého majetku 

Pro chování časového souladu zdrojů a aktiv je vhodné, aby byla dlouhodobá aktiva 

financována dlouhodobým kapitálem. Využití krátkodobých zdrojů představuje pro 
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podnik vysoké riziko. V rámci finančního rozhodování bychom se měli zaměřit na 

dosažení následujících aspektů kapitálu podniku:  

• zabezpečit dostatečnou výši, 

• dosáhnout co možná nejnižších nákladu na jeho pořízení, 

• optimalizovat jeho strukturu, 

• a udržet finanční stabilitu podniku.  

Jak již bylo zmíněno, dlouhodobý majetek společnosti je financován z dlouhodobých 

externích a interních zdrojů nebo leasingu. Konkrétně se jedná o: 

• odpisy, 

• zisk, 

• navýšení základního kapitálu, 

• emise obligací, 

• dlouhodobé a středně dobé bankovní úvěry, 

• a leasing. (Mulačová, Mulač, 2013) 

Odpisy 

Odpisy jsou jedním z hlavních zdrojů interního financování společnosti. Jedná se o 

opotřebení majetku v peněžním vyjádření, zabezpečují proces přenosu ceny hmotného a 

nehmotného majetku do nákladů. Jejich nepopiratelnou výhodou oproti jiným interním 

zdrojům je jejich stabilita a fakt, že nepodléhají zdanění. Rozlišujeme dva druhy odpisů 

a to účetní a daňové. 

Daňové odpisy slouží výhradně pro výpočet daňové povinnosti společnosti, kdy určité 

odpisy mohou být použity jako daňově uznatelný náklad a jejich výše je dána zákonem. 

Oproti tomu volba metody účetních odpisů je stanovena samotnou firmou a to na základě 

ekonomické životnosti jednotlivých druhů majetku. Tyto odpisy poté slouží pro tvorbu 

prodejních cen a kalkulaci nákladů. Výše těchto odpisů je poté závislá na rozsahu 

majetku, jeho ocenění a na odpisových normách a odpisové politice. (Mulačová, Mulač, 

2013) 
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Zisk 

Zisk, respektive jeho část, je dalším důležitým interním zdrojem financování společnosti. 

Již z logiky věci je jasné, že není možné veškerý zisk požít pro tyto účely. Část zisku 

používaná pro financování se nazývá nerozdělený zisk a jeho výši určuje valná hromada 

společnosti. (Mulačová, Mulač, 2013) 

Navýšení základního kapitálu 

Velmi významný vlastní externí zdroj financování je navýšení základního kapitálu 

společnosti. Jedná se příliv finančních prostředků od vlastníku firmy nebo jejich 

dodatečný vklad či vstup nového strategického partnera. V případě akciové společnosti 

se poté jedná o emisi akcií. (Mulačová, Mulač, 2013) 

Emise obligací 

Emise obligací je jedním z externích zdrojů financování podniku. Obligace jsou cenné 

papíry dlužnického charakteru a pevným či pohyblivým úročením. Oproti akciím je za 

určitou dobu splatný a přináší svému držiteli předem určený úrok, ten však nemá právo 

nikterak se podílet na rozhodování o společnosti. 

Emise obligací je výhodná, jelikož placené úroky jsou uznatelným nákladem při výpočtu 

daňové povinnosti společnosti. Další výhodou je, že nedochází k ředění vlastního kapitálu 

firmy jako je tomu u emise akcií. Oproti tomu jeho nevýhodou je vyšší cena úroku oproti 

bankovnímu úvěru a navýšení zadluženosti podniku. (Mulačová, Mulač, 2013) 

Dlouhodobé a střednědobé bankovní úvěry 

Jde o velice používaný cizí zdroj financování. Nejčastěji se jedná o termínované půjčky 

na investiční záměr poskytovaný formou úvěrové smlouvy. Před uzavřením smlouvy 

probíhá kontrola klienta z pohledu jeho bonity, z pohledu efektivnosti podnikatelského 

záměru apod. Často poté banky vyžadují zajištění úvěru určitým aktivem. 

Dostupnost úvěru je závislá na bankovním trhu a na bonitě daného zákazníka. Výše úroku 

je zpravidla vyšší než u krátkodobého úvěru s přihlédnutím na míru rizika, které je 

s danou půjčkou spjato. (Mulačová, Mulač, 2013) 
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Leasing 

Leasing je v současnosti velice populární alternativou k pořízení vlastního dlouhodobého 

majetku. Jde o třístranný právní vztah odběratele, pronajímatele a nájemce, při kterém 

pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a ten poté na určité období pronajímá nájemci. 

Častokrát pronajímatel nabízí svým zákazníkům mimo samotný majetek i doprovodné 

služby s ním spjaté jako například servis pojištění apod. Důležitý je fakt, že nájemce se 

v průběhu užívání nestává vlastníkem dané věci, nýbrž je po celou dobu vlastněna 

pronajímatelem. Po době pronájmu je poté možné převést majetek do vlastnictví nájemce 

a to buď bezplatně nebo a zůstatkovou či sjednanou cenu. 

Výhodou leasingu je úspora peněžních prostředků v okamžiku pořízení majetku. Je také 

výrazně flexibilnější a administrativně méně náročný než bankovní úvěr. Výhodou 

mohou i být již zmíněné doprovodné služby, které leasingové společnosti nabízí.  

Nevýhodou je však cena, která je vyšší z důvodu započínání provize leasingové 

společnosti. Další může být omezená dispozice s majetkem vycházející z toho, že je 

vlastněn pronajímatelem. (Mulačová, Mulač, 2013) 

Existují dva základní typy leasingu: 

• operativní leasing, 

• finanční leasing. 

Operativní leasing založen na krátkodobém pronájmu aktiva, tedy na dobu kratší než je 

životnost daného majetku. Servis a údržba je zajišťována pronajímatelem a po skončení 

leasingu je majetek vrácen pronajímateli. 

Finanční leasing je sjednán na dobu, která téměř odpovídá době životnosti daného aktiva. 

Jde tedy o pronájem dlouhodobého charakteru na jehož konci má nájemce předkupní 

právo k dané věci. Za servis, údržbu a veškerá rizika spjatá s majetkem je v tomto případě 

odpovědný nájemce. (Mulačová, Mulač, 2013) 

2.12. Analýza rizik 

Aby bylo možné snížit rizika je zapotřebí je prvně správně zanalyzovat. Analýza rizik je 

proces definování hrozeb, pravděpodobností jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, 

respektive stanovení rizik a jejich závažnosti. (Smejkal, Rais, 2006) 



58 

 

Cílem analýzy je určit potřebné kroky vedení organizace, stanovit priority pro zvláštní 

rizika a navrhnout opatření vedoucí k eliminaci či snížení rizika. Je potřeba si uvědomit 

že není vždy efektivní snažit se eliminovat všechna rizika, neboť tento proces je spojen 

s vysokými náklady na příslušná opatření. Z tohoto důvodu posuzujeme v rámci analýzy 

rizik i tzv. zbytková rizika. (Smejkal, Rais, 2006) 

2.12.1. Metoda RIPRAN 

Jde o jednu z nejpoužívanějších metod pro analýzu rizik. Pro tuto analýzu je zapotřebí 

získat dostatek podkladů pro kvantifikaci rizik. Tato metoda se skládá ze čtyř základních 

kroků (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

5. Identifikace rizika; 

6. Kvantifikace rizika; 

7. Reakce na riziko; 

8. Celkové posouzení rizik. 

Identifikace rizika 

V prvním kroku je zapotřebí provést správnou identifikaci všech hrozících nebezpečí. 

Tento seznam by měl být ve formě následující tabulky: 

 

Obrázek 10: Identifikace rizik (Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

Kvantifikace rizika 

V druhém kroku je provedena kvantifikace rizika. Tabulka z prvního kroku bude tedy 

rozšířena o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře a výslednou 

hodnotu rizika. Výpočet celkové hodnoty rizika je následující: 

(Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 = 𝑃𝑟𝑎𝑣𝑑ě𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑐é𝑛ář𝑒 × 𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑎𝑑𝑢 (5) 
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Obrázek 11: Kvantifikace rizik (Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

Kvantifikace rizik může být provedena dvěma způsoby a to kvalitativní a kvantitativní 

metodou. V rámci kvantitativní metody jsou stanoveny konkrétní pravděpodobnosti 

v procentním vyjádření. V rámci kvalitativní metody jsou používány pouze slovní 

ohodnocení dle následujících tabulek níže: 

(Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

 

Obrázek 12: Kvalitativní stanovení pravděpodobnosti (Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

 

Obrázek 13: Kvalitativní metoda stanovení dopadu (Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
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Obrázek 14: Kvalitativní metoda stanovení hodnoty rizika (Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

Reakce na riziko 

Dalším krokem této metody je sestavení opatření, která povedou ke snížení hodnoty rizika 

na akceptovatelnou úroveň. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

 

Obrázek 15: Reakce na riziko (Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 

 

Celkové posouzení rizika 

V závěrečném kroku je zapotřebí provést posouzení celkové hodnoty rizika a také 

vyhodnotit, zda je možné pokračovat bez jakéhokoli opatření nebo je zapotřebí riziko 

ošetřit. Za předpokladu že tým vyhodnotí situaci jako velmi rizikovou, sdílí tyto 

skutečnosti na vyšší úroveň řízení. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
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2.13. Schéma provázanosti teorie 

Na obrázku níže je vyobrazeno schéma provázanosti teorie se záměrem vytvoření 

podnikatelského plánu nového podniku.  

Analýza 

Podnikatelský 

plán 

Analýza prostředí 

Analýza odvětví 

Analýza zdrojů  

Analýza rizik 

Externí 

Interní 

Požadavky PP 

 

 

Marketingový plán 

Obchodní plán 

Organizační plán 

Finanční plán 

Struktura PP 

Životaschopný podnik 

Obrázek 16: Schéma provázanosti teorie (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

Součástí této kapitoly bude detailní analýza současné situace. Zprvu bude analyzováno 

prostředí budoucího podniku s využitím metody PEST. Dále bude analyzováno odvětví, 

respektive trh a konkurence, k analýze konkurence bude využito Porterovy metody. 

Následně bude provedena analýza zdrojů a schopností budoucího podniku a celá 

analytická část bude ukončena SWOT analýzou, která shrne veškeré zjištěné poznatky.  

3.1. Analýza PEST 

Pro analýzu faktorů prostředí, které mají vliv na budoucí podnik, byla vybrána metoda 

PEST. Tato analýza rozlišuje čtyři základní skupiny faktorů a to politické a legislativní 

faktory, ekonomické faktory, sociální a demografické faktory a technologické faktory. 

3.1.1. Politické a legislativní faktory 

Politické 

Politická situace v České republice je v současnosti relativně stabilní, vládnoucí koalice 

je tvořena stranou ANO a stranou ČSSD s podporou KSČM. Současná vláda se 

charakterizuje jako proevropská, z čehož vyplývá tendence k setrvání v Evropské unii. 

Jelikož je pro budoucí podnik volný pohyb osob mezi jednotlivými členskými státy EU 

důležitý, je tato situace optimální. Avšak v současnosti probíhající pandemie COVID-19, 

značně narušila klidné fungování země. Existují zde určité obavy z budoucího vývoje 

Evropské unie ale potažmo i celého světa.  

Shrnutí 

Klady (+)   

Mezi klady je možné zahrnout ochota zachování schengenského 

prostoru, jelikož volný pohyb osob mezi zeměmi je pro podnik 

důležitý.   

Zápory (-)  
Mezi zápory lze zahrnout nejistotu z vývoje budoucí situace v zemi, 

ale i na světe.   
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Legislativní  

Založení a provoz restauračního zařízení, jakožto kavárny, musí podléhat všem platným 

zákonům České republiky v aktuálním znění, dále pak všem platným vyhláškám a 

právním předpisům Státní zemědělské a potravinářské inspekce.  

První základní normou týkající se obchodních subjektů v ČR je Zákon č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích. Tento zákon stanovuje podmínky vzniku a fungování všech 

společností. Pro obdržení živnostenského oprávnění je poté nutné se řídit Živnostenským 

zákonem, zákon č. 455/1991 Sb. V rámci spolupráce se zaměstnanci se společnosti musí 

řídit Zákoníkem práce, Zákon č. 262/2006 Sb. Tento zákon upravuje vztah 

zaměstnavatele a zaměstnance, jejich zákonná práva a povinnosti. Obchodní vztahy 

společnosti se zákazníky jsou poté upraveny Občanským zákoníkem, Zákon č. 89/2012 

Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Každý obchodní subjekt je poté dle zákona povinen odvádět daně a to ve formě DPH 

(daně z přidané hodnoty) a daně z příjmů právnických osob. Výše DPH je upravena 

Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zákon eviduje 3 sazby DPH v 

závislosti na předmětu podléhajícímu zdanění: 

• Sazba 10% - vztahující se na některé služby jako je domácí péče o děti, staré, 

nemocné a postižené občany, dále pak na některá zboží jako jsou pitná voda 

dodávaná vodovodem, knihy, e-knihy a audioknihy. 

• Sazba 15% - vztahující se na potraviny, teplo, chlad a také na některé služby jako 

jsou pohostinství a služby fit center. 

• Sazba 21% - se vztahuje na veškeré ostatní služby a zboží nepatřící do 

předchozích skupin. 

Výše daně z příjmů se upravena Zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, jejíž 

hodnota je 19%. V souvislosti s daňovou povinností každého podnikatelského subjektu 

v ČR je dále zapotřebí řídit se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dalším důležitým 

zákonem, který upravuje informační povinnosti subjektu týkající se jeho příjmů, je zákon 

č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. 

Mimo tyto základní právní normy je nutno se řídit dalšími dodatečnými zákony a 

vyhláškami a to především: 
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• vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, 

• nařízením EU č. 852/2004, o hygieně potravin, 

• zákonem č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

• zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

• zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Shrnutí 

Neutrální   
Legislativní faktory na podnik nepůsobí kladně ani záporně, je 

zapotřebí pouze dodržovat platné zákony a sledovat jejich úpravu. 
  

3.1.2. Ekonomické faktory 

Pro vyjádření vlivu ekonomických faktorů byly vybrány tři ukazatelé. Prvním z nich je 

ukazatel HDP, který je vhodný pro odhad výkonu ekonomiky. Dalším je ukazatel 

nezaměstnanosti, který je důležitý v důsledku budoucího rozvoje podniku. Posledním 

ukazatelem je měnový kurz, neboť budoucí kavárna se bude nacházet na hranicích 

s Rakouskem. 

Vývoj HDP 

Dle českého statistické úřadu, v roce 2018 dosáhl hrubý domácí produkt Jihomoravského 

kraje hodnoty 575,4 mld. Kč běžných cen, což představovalo meziroční růst o 44 mld. 

Kč (8,3%). HDP na jednoho obyvatele činilo 485,7 tis. Kč. Z historického vývoje je 

patrný neustálý růst, avšak je důležité podotknout, že podíl kraje na HDP ČŘ se v období 

2014 až 2017 neustále snižoval až na hodnotu 10,5%. 

 

Graf  1: Vývoj HDP Jihomoravského kraje (Zdroj: ČSÚ, 2020) 
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Z předchozích skutečností je zřejmé, že dochází i k růstu HDP celé země, který v roce 

2018 dosahoval hodnoty 5 328,7 mld. Kč. Jeho samotný vývoj mezi lety 2008 až 2018 je 

znázorněn na grafu níže. V současnosti, tedy ve 3. čtvrtletí roku 2019, vykazuje HDP ČR 

meziroční růst o 2,5%.  

 

 

Graf  2: Vývoj HDP ČR (Zdroj: ČSÚ, 2020) 

V současnosti probíhající pandemie COVID-19 bude mít bezesporu velký vliv na 

ekonomiku nejen České republiky, ale i celého světa. Dle ministerstva financí České 

republiky dojde ke zpomalení ekonomiky o 5,6 %, jiní ekonomové tvrdí, že může nastat 

zpomalení až o 10 %.  

Shrnutí 

Klady (+)   
HDP české republiky stále roste, což má pozitivní vliv i na 

ekonomiku podniku.    

Zápory (-)   
Výkon ekonomiky se zpomaluje, což vyvolává obavy z 

budoucího vývoje, spolu s ekonomickými následky pandemie.   

 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost v ČR už několik let klesá, podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 

k 31.12.2018 činil 3,86 %, což byla třetí nevyšší nezaměstnanost že všech krajů. Podíl 

nezaměstnaných osob v celé ČR v tomto období dosahoval úrovně 3,07 %. 

Co se týče podílu nezaměstnaných v okrese Znojmo, tak ta k 31.12.2018 činila 5,93 % 

což představuje největší podíl z celého Jihomoravského kraje. Tato skutečnost může pro 
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budoucí kavárnu pozitivní, jelikož díky tomu má větší pravděpodobnost nalezení nových 

pracovních sil. Obecná míra nezaměstnanosti ČR k 1. lednu 2020 činila 2,1 %, avšak lze 

předpokládat, že nezaměstnanost kvůli probíhající pandemii naroste. 

Tabulka 1: Nezaměstnanost Jihomoravského kraje (Zdroj: ČSÚ, 2020) 

 

 

Shrnutí 

Klady (+)   
Díky vyšší míře nezaměstnanosti na Znojemsku má podnik větší 

pravděpodobnost na nalezení pracovních sil.   

Zápory (-)   

Vyšší míra nezaměstnanosti má negativní vliv na celkové bohatství 

společnosti. Tedy nižší kupní síla některých potenciálních 

zákazníků.   

 

Vývoj měnového kurzu EUR/Kč 

Jelikož se kavárna bude nacházet na česko-rakouských hranicích, bude značná část 

zákazníků platit v cizí měně, z tohoto důvodu bude analýze podroben kurz EUR/Kč. Kurz 

EUR/Kč se v průběhu let neustále měnil, nevyšších hodnot dosahoval v roce 2015, kdy 

kurz činil 27,7 EUR/Kč. Od tohoto bodu poté kurz dlouhodobě klesal až na hodnotu 

25,615 EUR/Kč (r. 2019). Od začátku roku 2020 však začal kurz prudce stoupat a k 6. 4. 

2020 byla hodnota kurzu 27,595 EUR/Kč. 
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Graf  3: Vývoj kurzu EUR/Kč (Zdroj: Kurzy.cz, 2020) 

Shrnutí 

Klady (+)   

Rostoucí vývoj kurzu má pozitivní vliv na zahraniční poptávku. 

Část potenciálních zákazníků pochází z Rakouska, a tedy služby 

kavárny se pro ně stávají levnějšími.   

3.1.3. Sociální a demografické faktory 

Budoucí kavárna se bude nacházet na území Jihomoravského kraje v okrese Znojmo. 

Počet obyvatel okresu Znojma byl k 31. 12. 2017 dle Českého statistického úřadu 113 797 

osob. Z toho v produktivním věku mezi 15-64 lety bylo 74 668 osob (65,6% 

obyvatelstva).  

Na území celého Jihomoravského kraje bylo k 31. 12. 2018 evidováno 1 187 667 

obyvatel, což oproti předcházejícímu roku představuje přírůstek obyvatelstva o 4 460 

osob.  
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Obrázek 17: Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji (Zdroj: ČSÚ, 2020) 

Shrnutí 

Klady (+)   

Mezi klady působící na podnik můžeme zahrnout vysoký podíl 

obyvatel v produktivním věku a růst obyvatelstva jihomoravského 

kraje, a tedy i vznik nových příležitostí.   

3.1.4. Technologické faktory 

Založení a provozování kavárny není příliš ovlivněno novými technologiemi jako je tomu 

u jiných například výrobních podniků. Je však důležité, aby tyto faktory nebyly 

opomenuty, jelikož nové technologie májí značný vliv na samotné spotřebitele. 

S rozvojem internetu a chytrých zařízeních roste informovanost a požadavky spotřebitelů, 

na které by měl být podnikatel připraven a měl by být schopen se do určité míry předvídat. 

S tím také souvisí požadavky zákazníků na neustálí přístup k internetu, kdy volný přístup 

na Wi-Fi je v současnosti brán jako samozřejmost.  

Neustálý rozvoj technologií můžeme pozorovat také ve vybavení kavárny, avšak tyto 

technologie nejsou dle mého příliš určující. Hlavním kritériem je, aby spotřebiče 

splňovali všechny ergonomické, bezpečnostní a hygienické požadavky, jež jsou na ně 

kladeny.  

Důležitým prvkem vybavení kavárny je také pokladna a pokladní systém, který by měl 

splňovat všechny zákonné a pracovní požadavky. Z důvodu vzrůstající popularitě 

bezhotovostních plateb by měl též umožnovat platby kartou.  

Shrnutí 

Neutrální   Podnik není příliš ovlivněn technologickými faktory. 
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3.2. Analýza trhu 

Součástí této podkapitoly bude detailnější analýza trhu stravování a pohostinství v ČR, 

do kterého spadá i provozování kavárny. Získat relevantní statistická data pro kavárny 

jako takové je v mnoha případech nemožné a z tohoto důvodu budou brána data za celý 

obor pohostinství. V rámci analýzy bude stanovena velikost trhu, míra růstu trhu, 

atraktivita trhu, ziskovost trhu, vývoj a predikce poptávky, predikce potřeb a tržní trendy. 

Velikost trhu  

Je všeobecně známé, že počet podniků poskytující pohostinské služby je v České 

republice mnoho. Dle dat získaných z webových stránek Ministerstva průmyslu a 

obchodu bylo ke konci 4. čtvrtletí roku 2019 v ČR evidováno 213 856 živnostenských 

oprávnění na poskytování hostinských služeb. Z celkového počtu živností bylo 22 646 

evidováno v Jihomoravském kraji. V porovnání s ostatními kraji jde o třetí největší 

zastoupení hned po hlavním městě a Středočeském kraji.  

Míra růstu trhu 

Počet živnostenských oprávnění na poskytování hostinských služeb každoročně roste. 

Dle dat Ministerstva průmyslu a obchodu bylo ve 4. čtvrtletí roku 2018 evidováno 

211 304 živnostenských oprávnění, jedná se tedy o meziroční nárůst o 1,2 % mezi lety 

2018 a 2019. Na základě historických dat lze předpokládat, že stávající růstový trend bude 

i nadále pokračovat.  

Atraktivita trhu 

Z důvodů velkého množství podniků v oboru se atraktivita trhu pomalu snižuje. Trh je 

charakterizován jako silně konkurenční, dalším specifikem je velké množství 

zanikajících, ale také i nově vznikajících podniků, i přesto počet podniků nadále roste. 

Dalším negativem může být nedostatek pracovních sil, který se však týká většiny oborů 

a tedy není specifický pouze pro pohostinství. Oproti tomu atraktivitu trhu může zvyšovat 

fakt, že náklady na vybudování podniku jsou několikanásobně nižší než v jiných oborech 

jako například ve strojírenství.  

Ziskovost trhu 

Tržby v oboru stravování a pohostinství mnoho let vykazovaly růstový trend, avšak 

v minulém roce se situace změnila a tržby zaznamenaly pokles. Dle Českého statistického 
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úřadu byly tržby v roce 2017 na úrovni 134 788 mil. Kč, což představovalo meziroční 

narůst o 2,2 %, v roce 2018 byl již nárůst tržeb pouhých 0,1 % a v roce 2019 došlo 

k poklesu tržeb o 1,1 %. Aktuální vývoj tedy není příliš pozitivní a to i ve spojitosti 

s celkovým vývojem výkonu ekonomiky, která zaznamenává postupný útlum.  

Vývoj a predikce poptávky 

Vývoj a predikci poptávky je možné sledovat na spotřebě kávy, která se mezi lety 2015 a 

2018 neustále zvyšovala. Dle Českého statistického úřadu byla v roce 2015 roční spotřeba 

kávy na osobu 1,9 kg, následující roky 2016 a 2017 se spotřeba zvýšila na 2,0 kg a v roce 

2018 stoupla na 2,1 kg. Z těchto dat je patrný růstový trend poptávky po kávě, zároveň 

roste obliba takzvané kávy „away from home“, tedy faktu, že si lidé začínají více 

preferovat kavárny před kávou připravenou doma.  

Predikce potřeb 

S vývojem společnosti se mění i požadavky zákazníků. Základním kritériem stále zůstává 

kvalita, za kterou je zákazník ochoten si připlatit. Zákazníci také preferují příjemné a 

designově zajímavé prostředí kavárny. Lze předpokládat, že tyto faktory budou klíčové i 

v budoucnosti a jejich důležitost se bude ještě zvyšovat. Je také důležité, aby se podnik 

přizpůsoboval aktuálním trendům. 

Tržní trendy 

Pro uspokojení všech zákazníkových potřeb je důležité přizpůsobit se aktuálním trendům 

a nabídnout zákazníkovi to, co chce. V současnosti je například možné pozorovat důraz 

na zdravý životní styl, je proto vhodné zahrnout do nabídky kavárny i pokrmy, které jsou 

vegetariánské či veganské.  

Mezi současné trendy tykající se kávy je možné zahrnout zvýšenou poptávku po kvalitní 

„výběrové“ kávě. Zákazníci chtějí čím dál více vědět, odkud káva pochází a jaký je její 

příběh. Dalším významným trendem je tzv. Batch Brew, jde o jiný pojem pro filtrovanou 

kávu, která je v současnosti velice žádaná. V neposlední řadě zde máme významný trend 

v podobě tzv. Latte Art, jedná se nový styl servírování, kdy se do pěny kávy tvoří 

nejrůznější abstraktní tvary, obrazce či celé obrázky. Je zřejmé, že vizuálnost kávy bude 

hrát v budoucnosti velkou roli a to především kvůli rozvoji nových technologii, 
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respektive sociálních sítí. Fotografie originálních kávových nápojů představují již 

v současnosti jednu z významných forem propagace kavárny na sociálních sítích.  

Shrnutí 

Klady (+)   

Mezi klady v oboru stravování a pohostinství lze zahrnout nižší 

náklady na vstup oproti jiným oborům jako je například 

strojírenství. Dalším kladem je růst konzumace kávy a existence 

nových příležitostí v podobě aktuálních trendů.   

Zápory (-)   

Mezi zápory oboru patří neustálý růst konkurence a samotné 

vysoko konkurenční prostředí, dále nedostatek pracovních sil a 

snižující se tržby oboru.   

 

3.2.1. Shrnutí dotazníkového šetření  

V této podkapitole jsou shrnuty pouze výsledky dotazníkového šetření, které se 

zaměřovalo na preference zákazníků kaváren v okrese Znojmo. Celý výzkum, jeho 

náležitosti a parametry je poté možné nalézt v přílohové části práce. Výzkum se zprvu 

věnoval socio-demografickým faktorům respondentů, kdy bylo zjištěno, že převážná část 

respondentů byly ženy. Nejpočetnější skupina respondentů byla ve věku v rozmezí 27-49 

let a nejčastěji respondenti uváděli jako jejich dosažené vzdělání středoškolské 

s maturitou. 

Dále se již výzkum zaměřoval na konkrétní preference zákazníků kaváren, a to v oblasti 

produkt, cena, místo a propagace. V rámci otázky produktu bylo zjištěno, že převážné 

části dotazovaných záleží na původu kávy a škále nabízeného sortimentu, v němž by 

neměl chybět nějaký dezert či jiný pokrm. Dále bylo zjištěno, že největší část respondentů 

utratí za jednu návštěvu kavárny zhruba 100 až 200 Kč. Respondenti také projevili ochotu 

připlatit si za kvalitu kávy, která je pro ně z tohoto důvodu taktéž velmi důležitá. Další 

otázky se věnovali problematice propagace kavárny, kdy převážná část respondentů 

vyjádřila názor, že je samotná propagace kavárny na sociálních sítích nepřiměje 

k návštěvě dané kavárny. Z výzkumu vzešlo, že respondenti se nejčastěji rozhodují na 

základně doporučení a ostatní druhy propagace jsou pro ně až druhořadé. Poslední blok 

otázek se věnoval preferencí zákazníků na polohu kavárny, kdy převážná část 

odpověděla, že jim záleží na poloze kavárny, tedy že je pro ně tento faktor určující. 
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Respondenti dále uváděli, že nejčastěji navštěvují kavárny v centru města a nákupních 

centrech. 

Kavárny by se v rámci produktů, které nabízí zákazníkům, měly zaměřit především na 

kvalitu kávy, za kterou si jsou ochotni zákazníci připlatit. Dále by měly nabízet rozmanitý 

sortiment, ve kterém by neměl chybět dezert či jiný pokrm ke kávě. Pro propagaci 

kavárny jsou dle výzkumu nejvhodnější sociální sítě, avšak je důležité si uvědomit, že 

samotná propagace na sociálních sítích nepřiměje zákazníky k její návštěvě. Co se týče 

doporučení pro nové kavárny, je důležité si uvědomit, že pro zákazníky je důležitá poloha, 

kde se kavárna nachází. Nevhodnější poloha pro vybudování nové kavárny je centrum 

města či obchodní centra, jelikož jsou to místa, kam lidé chodí na kávu nejčastěji. 

3.3. Porterova analýza  

Pro analýzu faktorů odvětví působící na podnik byla jako první vybrána Porterova 

analýza pěti konkurenčních sil. Jak již vyplývá z názvu, tato analýza zkoumá faktory pěti 

oblastí a to hrozba vstupu nové konkurence, vyjednávací síla odběratelů, vyjednávací síla 

dodavatelů, hrozba substitučních produktů a konkurence v odvětví. 

Hrozba vstupu nové konkurence 

Hrozba vstupu nové konkurence je v tomto případě zcela závislá na rozhodnutí majitele 

objektu, ve kterém se kavárna bude nacházet. Počet restauračních zařízeních, a tedy i 

blízké konkurence, je limitována dispozicemi objektu, ve kterém se dle projektové 

dokumentace budou nacházet tři takováto zařízení. Konkurence uvažující a vybudovaní 

podniku v tomto objektu je tak nucena přistoupit na požadavky majitele. Tyto skutečnosti 

tvoří značnou bariéru pro vstup blízké konkurence.  

Je však důležité uvažovat i o okolí objektu, který se bude nacházet v těsné blízkosti již 

existujícího nákupního a zábavního centra Excalibur City a obchodního centra Freeport 

Fashion Outlet. Nicméně i zde vstupu nových konkurentů brání bariéry v podobě 

omezenosti prostor pro vybudování restauračních zařízení a požadavků majitelů na tyto 

zařízení.  

Co se týče vybudování restauračního zařízení, mimo jíž zmíněná nákupní centra, beru 

jako velmi nepravděpodobné, a to z důvodů majetkových práv na okolní pozemky a 

z důvodů vysokých nákladů na vybudování takového zařízení. 
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Shrnutí 

Klady (+)   

Vstup nové konkurence je omezen dispozicemi objektu, hrozba 

růstu konkurence je z toho důvodu minimální, což má pozitivní 

vliv na stabilitu podniku.    

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Vzhledem k množství konkurenčních restauračních zařízeních v blízkosti plánované 

kavárny bude zaujmutí a udržení zákazníka klíčovým úkolem. Vysoký důraz je potřeba 

klást na dobrý první dojem, v opačném případě by se už zákazník nemusel nikdy vrátit a 

navštěvoval by raději naši konkurenci. Celý prostor kavárny by tedy měl být čistý, 

upravený a personál milý. Je také dobré, aby se celý personál řídil starým heslem „náš 

zákazník, náš pán“. Z výše uvedeného tak vyplývá, že vyjednávací síla zákazníků je 

veliká a otázku jejich spokojenosti je třeba brát vážně.  

Shrnutí 

Zápory (-)   
Vyjednávací síla odběratelů je vysoká, je proto zapotřebí zajistit 

důslednou orientaci na zákazníka.   

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Je zřejmé, že úspěch kavárny, mimo již zmíněné prostředí a personál, stojí především na 

kvalitní kávě. Z tohoto důvodu je zapotřebí vybrat společnost, která takovouto kávu 

dodává. Dále je zapotřebí, aby byl dodavatel schopen zajistit pravidelné zásobování a to 

vše za přijatelných nákupních a dodacích nákladech. Dle uvedených kritérii byla pro 

nákup kávy vybrána společnost Varga s.r.o., která je dodavatelem kvalitní španělské 

kávy značky Montecelio. Od tohoto dodavatele budou dále, mimo již zmíněnou kávu, 

odebírány i další produkty této značky a to sypané čaje a horké čokolády. Díky tomu, že 

káva bude odebírána výhradně od tohoto dodavatele, poskytne dodavatel do užívání 

profesionální pákový kávovar, což značně sníží vstupní náklady, jelikož pořízení 

kávovaru je jedna z nejvyšších nákupních položek. Dodavatel dále poskytne potřebné 

čajové, kávové nádobí a nádobí na horkou čokoládu. Vzhledem ke smlouvě o výhradním 

nákupu kávy s tímto dodavatelem vznikne značná závislost na tomto dodavateli, který 

bude mít relativně velkou vyjednávací sílu. 
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Nabídku kavárny bude tvořit, mimo již zmíněnou kávu, čaje a horké čokolády. Též 

domácí limonády, džusy i alkoholické nápoje jako je kvalitní moravské víno. 

Dodavatelem tohoto zboží bude na základě předchozích kritérií společnost Brabec 

velkoobchod s.r.o. V nabídce kavárny budou také lehké pokrmy, přičemž suroviny 

budou nakupovány od společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o. Posledním 

dodavatelem kavárny bude společnost Cukrářství Vladimír Truhlář s.r.o., která bude 

dodavatelem části nabídky zákusků a dezertů, které nebudou vyrobeny přímo v kavárně. 

Z toho důvodu, že s těmito společnostmi nebude sepsána žádná smlouva o spolupráci a 

že existují i jiné společnosti, které by byly schopny poskytnou stejné produkty, 

nepovažuji vyjednávací sílu těchto dodavatelů za velikou. 

Shrnutí 

Klady (+)   
Relativně nízká vyjednávací síla dodavatelů, vyjma dodavatele 

kávy. Podnik tedy nebude na těchto dodavatelích životně závislý.   

Zápory (-)   

Vysoká vyjednávací síla dodavatele kávy. Podnik bude nucen 

dodržet veškeré požadavky dodavatele, což má negativní vliv na 

jeho nezávislost.    

 

Hrozba substitučních produktů 

Za asi nejvýznamnější substitut kavárny je možné považovat restauraci, jde však o úhel 

pohledu zákazníka. Přece jen atmosféra kavárny je specifická a pro některé lidi 

nezaměnitelná s atmosférou restaurace. I samotná nabídka restaurace se značně liší od 

nabídky kavárny, kde je kladen důraz na kvalitní kávu, ale taktéž velkou nabídku dezertů.  

O substitutu kavárny lze však uvažovat i z jiného úhlu, substitutem může být do určité 

míry také domácí kávovar či automat na kávu. Domácí kávovary lze pořídit již od 

několika set korun až po desetitisíce a některým jedincům začíná více vyhovovat káva 

uvařená v pohodlí domova. Je však důležité si uvědomit, že lidé častokrát nechodí do 

kavárny pouze na kávu, ale vyhledávají zde i sociální interakci, kterou domácí kávovar 

či automat na kávu nenahradí.  

Shrnutí 

Klady (+)   
Mezi klady lze zahrnout fakt že neexistuje dokonalý substitut, což 

má pozitivní vliv na stabilitu podniku.   
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Zápory (-)   

Existují substituty v širším slova smyslu, jako restaurace či 

domácí kávovary, ty však nedokážou zcela nahradit služby 

kavárny.    

 

Konkurence v odvětví 

Jak již bylo zmíněno, v těsné blízkosti budoucí kavárny se nachází hned několik 

restauračních zařízeních. V rámci přímé konkurence budou však vynechány restaurace a 

řešeny budou pouze kavárny. Je však důležité říci, že největší konkurenci budou tvořit již 

zmíněné dvě restaurační zařízení vybudované ve stejném novém nákupním centru jako 

budoucí kavárna. O této konkurenci však není možné nic říci, jelikož stále není jasné, 

jaké zařízení to budou a jakou budou mít nabídku služeb.  

Blue Cafe 

Kavárna Blue Cafe se nachází ve starším nákupním a zábavním centru Excalibur City, 

které bylo vybudováno v roce 1998. Kavárna svým zákazníkům nabízí běžný sortiment, 

který ničím nepřekvapí. Překvapí však svými ceny, které jsou na poměry dané lokality 

vysoké. Z nápojové lístku, zveřejněného na webových stránkách nákupního centra 

Excalibur City, lze vyčíst, že si zde můžeme objednat například Red Bull o objemu 0,25l 

a to za 105 Kč či 0,5l točeného piva Budweiser 12° za 73 Kč. Na interiéru je poté možné 

vidět, že kavárna vznikla již před několika lety a žádné větší rekonstrukce či 

zmodernizování se nedočkala.  



76 

 

 

Obrázek 18: Poloha kavárny Blue Cafe (Zdroj: Google.cz, 2020) 

Tom’s cafe 

Další konkurenční kavárnou je Tom’s cafe, která se nachází v druhém novějším 

obchodním centru Freeport Fashion Outlet. Toto nákupní centrum nedávno prošlo 

rozsáhlou rekonstrukcí. Kavárna se v očích zákazníku profiluje jako rodinná, což ji 

odlišuje od konkurence, jelikož se v tomto centru nachází další dvě kavárny velkých 

řetězců a to Starbucks a Café Coffee Day. Interiér kavárny je příjemný, v nabídce má 

kavárna více druhů káv, domácí dorty, zákusky, sezónní cukroví a máslové cukroví za 

přijatelné ceny, nenabízí však zákazníkům žádné jiné pokrmy vyjma dezertů. Kavárna 

nemá zřízeny webové ani facebookové stránky. 
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Obrázek 19: Poloha kavárny Tom's Cafe (Zdroj: Google.cz, 2020) 

Café Coffee Day 

Café Coffee Day je řetězec kaváren, který má deset poboček po celé České republice. 

Jedna z nich se také nachází v obchodním centru Freeport Fashion Outlet. Kavárny tohoto 

řetězce se dle svých slov vyznačují originálním designem, vysokým standardem služeb a 

kvalitními produkty. V nabídce kavárny však opět nalezneme pouze dezerty.  

 

Obrázek 20: Poloha pobočky Café Coffee Day (Zdroj: Google.cz, 2020) 
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Starbucks 

Asi nejvýznamnější existující konkurencí budoucího podniku je pobočka nadnárodního 

řetězce Starbucks, která se těší celosvětové oblibě. Interiér kavárny je velice moderní a 

příjemný. Kavárna nabízí široký sortiment, avšak za vyšší ceny než konkurence v podobě 

Café Coffee Day a Tom’s Cafe.  

 

Obrázek 21: Poloha pobočky Starbucks (Zdroj: Google.cz, 2020) 

Shrnutí 

Klady (+)   

Kavárny mají nedostatečnou nabídku lehkých pokrmů, díky tomu 

je možno nabídnout zákazníkům něco co jinde nemají. Dalším 

pozitivem je cenová politika některých kaváren, která je nastavena 

až příliš vysoko.    

Zápory (-)   
Mezi zápory lze zahrnout zavedenost jmenovaných řetězců, což 

však může být bráno i jako jejich slabina.    
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3.4. Analýza zdrojů a schopností 

Součástí této podkapitoly bude analýza všech zdrojů a schopností budoucího podniku. 

Zdroje podniku lze rozdělit do čtyř základních skupin a to na hmotné, nehmotné, lidské a 

finanční zdroje.  

Hmotné zdroje 

Kavárna bude nacházet v pronajatých prostorách obchodního centra a bude disponovat 

vlastním vybavením, které bude kryto především z cizích zdrojů. Mezi hmotné zdroje 

kavárny lze tedy zahrnout posezení a dekoraci, barový pult, pokladnu, myčku, chladící 

pult, ledničku a nerezové stoly. Kávovar a nádobí nebude v majetku kavárny a bude 

poskytnuto od dodavatele kávy.  

Při budování kavárny bude důležité klást důraz na její interiér, který by měl být příjemný 

a stylový. Jelikož se nejedná o jednoduchý úkol, bude při budování využito služeb 

interiérového designéra. Při výběru vybavení bude kladen důraz na jeho parametry, 

kvalitu, ergonomii a především cenu.  

Nehmotné zdroje 

Mezi nehmotné zdroje je možné zahrnout zkušenosti s provozováním restauračních 

zařízeních. Dle mého nejdůležitějšími jsou zkušenosti s jednáním se zákazníky, 

dodavateli a vedením zaměstnanců.   

Dalšími nehmotnými zdroji mohou také být kontakty a partnerství, které byly získány 

v průběhu několikaleté praxe a díky kterým je možné vyjednat výhodnější podmínky. 

Lidské zdroje 

Kavárna bude zaměstnávat 4 zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Dále budou dle 

potřeby zaměstnávaní také brigádníci a to na dohodu o provedení práce. Kavárna bude 

fungovat v režimu turnusových směn, kdy na každé směně budou dva zaměstnanci. 

Zaměstnanci budu mimo obsluhy zákazníků rovněž zodpovědní za úklid prostor kavárny, 

přebírání zboží od dodavatelů a vedení dokumentace týkající se potravin.  

Při výběru zaměstnanců bude kladen důraz na jejich předešlé pracovní zkušenosti a 

jazykové znalosti. Jelikož ve značné míře budou zákazníky Rakušané, je znalost 

německého jazyka budoucího zaměstnance velice důležitá. Dále budou upřednostňováni 
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zájemci s baristickým kurzem, aby bylo zajištěno co možná nejvyšší kvality nabízených 

služeb. 

Finanční zdroje 

Většina potřebných finančních zdrojů bude zajištěna formou bankovního úvěru a jejich 

detailnější analýza bude provedena v návrhové části práce. 

Shrnutí 

Klady (+)   
Za nejdůležitější klady je možné považovat zkušenosti 

s provozováním restauračního zařízení.   

Zápory (-)   Nedostatek vlastních finančních prostředků.  
  

3.5. SWOT analýza 

Tato analýza slučuje všechny silné, slabé stránky příležitosti a hrozby do jednoho 

přehledného celku. Při její tvorbě byly využity výsledky všech předešlých analýz včetně 

dotazníkového šetření.  

Tabulka 2: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

> Zkušenosti s provozováním        

restauračního zařízení

> Výhodná lokalita

> Omezené množství bezprostřední 

konkurence 

> Nabídka lehkých pokrmů

Příležitosti Hrozby

> Vznik nové konkurence

> Snižující se tržby oboru

> Hospodářská krize

> Legislativní změny

> Nezájem ze strany zákazníků

> Vyšší náklady oproti konkurenci

> Obliba sezónních či speciálních akcí

> Růst konzumace kávy

> Nové trendy ve stravování

Slabé stránkySilné stránky

> Nutnost splnit požadavky 

pronajímatele

> Nedostatek vlastních finančních 

prostředků

> Další vlna pandemie

> Kvalita služeb

> Příjemné a moderní prostředí

> Relativní závislost na dodavateli 

kávy

> Pronajaté prostory

> Poptávka zákazníků po širokém 

sortimentu kavárny

> Pozitivní vliv dobrého jména 

podniku na zákazníky
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Ze SWOT analýzy je zřejmé, že mezi silné stránky podniku patří především zkušenosti 

s provozováním restauračního zařízení, výhodná lokalita a omezenost bezprostřední 

konkurence. Mezi další silné stránky podniku patří nabídka lehkých pokrmů, kvalita 

služeb a příjemné a moderní prostředí, úkolem bude tyto silné stránky soustavně 

podporovat. 

Slabé stránky podniku vychází především z finanční situace. Pro zajištění co možná 

nejnižších vstupních nákladu je podnik nucen si pronajímat cizí prostory a tedy plnit 

všechny požadavky pronajímatele. Dále podniku vzniká závislost na dodavateli kávy. 

Tyto slabé stránky se bude podnik snažit do budoucna snižovat a eliminovat.  

Budoucí kavárna se též bude soustřeďovat na využití možných příležitostí jako je růst 

konzumace kávy, nové trendy ve stravování, rozšíření sortimentu, budování dobrého 

jména a sezónní či speciální akce. Na podnik však působí i hrozby, které není schopen 

ovlivnit a to především vznik nové konkurence, snižující se tržby v oboru, hospodářská 

krize či legislativní změny.   
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3.5.1. Numerické zpracování SWOT analýzy 

Tabulka 3: Numerické zpracování SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

    
Váha Hodnocení ∑ 

Silné stránky   
 

  

Zkušenosti s provozováním restauračního zařízení 0,15 4 0,60 

Výhodná lokalita 0,30 5 1,50 

Omezené množství bezprostřední konkurence 0,05 3 0,15 

Nabídka lehkých pokrmů 0,10 4 0,40 

Kvalita služeb 0,25 4 1,00 

Příjemné a moderní prostředí 0,15 3 0,45 

Součet 
  

4,10 

Slabé stránky 
   

Relativní závislost na dodavateli kávy 0,20 -5 -1,00 

Nedostatek vlastních finančních prostředků 0,30 -4 -1,20 

Pronajaté prostory 0,15 -2 -0,30 

Nutnost splnit požadavky pronajímatele 0,35 -3 -1,05 

Součet 
  

-3,55 

Příležitosti 
   

Růst konzumace kávy 0,20 2 0,40 

Nové trendy ve stravování a kávě 0,30 5 1,50 

Rozšíření sortimentu 0,10 4 0,40 

Vybudování dobrého jména 0,35 3 1,05 

Sezónní či speciální akce 0,05 3 0,15 

Součet 
  

3,50 

Hrozby 
   

Vznik nové konkurence 0,10 -2 -0,20 

Snižující se tržby v oboru 0,05 -4 -0,20 

Hospodářská krize 0,25 -2 -0,50 

Legislativní změny 0,05 -2 -0,10 

Nezájem ze strany zákazníků 0,10 -3 -0,30 

Vyšší náklady oproti konkurenci 0,15 -4 -0,60 

Další vlna pandemie 0,30 -3 -0,9 

Součet 
  

-2,8     

Výsledná bilance 
 

Interní faktory 0,55 

Externí faktory  0,70 

Celkem 1,25 
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Jednotlivým faktorům SWOT analýzy byly přiřazeny váhy a hodnocení. Váha faktoru 

vyjadřuje jeho důležitost pro konkurenceschopnost podniku v oboru a je určována 

v rozsahu 0,00 – 1,00. Čím vyšší je váha faktoru, tím vyšší je jeho důležitost. Hodnocení 

faktoru vychází z jeho vlivu na strategický záměr a je udělováno v rozsahu od 1 do 5 pro 

silné stránky, příležitosti a v rozsahu od -1 do -5 pro slabé stránky, hrozby. Hodnocení 1 

představuje nedůležitou silnou stránku či příležitost ve vztahu k strategickému záměru, 

naopak hodnocení 5 představuje významnou silnou stránku či příležitost pro strategický 

záměr. Obdobně je tomu u hodnocení slabých stránek a hrozeb, kdy hodnocení -1 

představuje nedůležitou slabou stránku či hrozbu ve vztahu k strategickému záměru a 

hodnocení -5 představuje významnou slabou stránku či hrozbu ve vztahu k strategickému 

záměru.  

Na obrázku níže je znázorněna doporučovaná strategie pro budoucí podnik, která vzešla 

z provedené SWOT analýzy. Z obrázku je patrné, že společnost by měla nastavit 

ofenzivní strategii, jelikož její silné stránky převažují nad slabými a taktéž příležitost 

převažují nad hrozbami.  

 

 

Obrázek 22: Vhodná strategie podniku na základě SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4. NÁVRHOVÁ ČÁST 

Součástí této kapitoly bude návrh podnikatelského plánu na založení kavárny, a to včetně 

5 letého plánu jejího provozu. Dále bude také provedeno zhodnocení návratnosti 

investice. 

4.1. Titulní strana 

Logo kavárny: 

 

Obchodní firma:  Saporito Café, s.r.o. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:  Nádražní 194, Hodonice 

Místo podnikání:  Chvalovice - Hatě 

Datum založení:  Do konce roku 2020 

Vlastníci:  Bc. David Zifčák, peněžitý vklad 200 000 Kč, obchodní podíl 100% 

Základní kapitál:  200 000 Kč zapsaných do obchodního rejstříku v den vzniku 

společnosti 

Předmět podnikání:  Hostinská činnost (prodej jídel a nápojů) 

Otevírací doba: Po – Ne 8:00 – 20:00 
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4.2. Popis podniku 

Podnikatelským záměrem je založení kavárny v nově vzniklém obchodním centru, které 

se bude nacházet na česko-rakouských hranicích nedaleko obce Chvalovice. Pro založení 

kavárny jsem se rozhodl na základě zkušeností s provozováním rodinného podniku 

stejného zaměření. Velkou příležitost spatřuji především ve velmi lukrativní poloze 

budoucího podniku. 

Koncepce kavárny stojí především na kvalitní kávě, která je připravována zkušenými 

baristy, dále pak na designově zajímavém a příjemném interiéru. V nabídce kavárny je 

také množství nealkoholických, ale i alkoholických nápojů, lehkých pokrmů a dezertů. 

Hlavním cílem kavárny je uspokojit poptávku zákazníků nového nákupního centra, 

z čehož vyplývá, že cílovými zákazníky jsou všichni lidé, co navštěvují toto nákupní 

centrum a chtějí si zpříjemnit nákupy posezením u kvalitní čerstvé kávy, dezertu či 

lehkého jídla.  

Kavárna se bude nacházet v pronajatých nebytových prostorách nákupního centra. Naším 

záměrem je, aby samotný interiér kavárny lákal zákazníka k návštěvě, z tohoto důvodu 

bude při plánování kavárny využito služeb interiérového designera. Interiér kavárny by 

měl působit stylově avšak zároveň útulně. Dle základní představy by se vnitřní posezení 

mělo skládat jak z pohodlných boxů, které mohou využívat zákazníci, jež si přejí mít větší 

soukromí a klid, tak ze samostatných větších, ale také menších stolků, které naopak 

zákazníkovi nabízí možnost interakce s jinými lidmi. Zákazníkům budou dále nabízena 

možnost bezplatně se připojit na WIFI a také možnost přečíst si nejnovější výtisky novin, 

jež budou k dispozici.  

 

Vize a strategie 

Vizí podniku je vytvořit pro zákazníka stylové a příjemné prostředí, kde se může uvolnit 

a vychutnat si kvalitní čerstvou kávu a lehké jídlo. Vytvořit místo kde se může scházet se 

svými přáteli a rodinou, ale také místo, kde může v klidu pracovat.  Spokojenost 

zákazníku bude vždy na prvním místě, jelikož právě zákazníci určují naši budoucnost. 

Budeme dbát na individuální přístup ke každému zákazníkovy tak, abychom splnili 

všechny jeho potřeby a požadavky. 
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V průběhu rozhodování o tomto podnikatelském záměru jsem si byl vědom toho, že 

existuje značná konkurence v tomto odvětví, avšak jejich hlubší analýzou jsem zjistil, že 

je zde stále určitá možnost pro zlepšení.  Naší hlavní konkurenční výhodou proto bude 

individuální přístup, moderní design a především nabídka kavárny, jelikož ostatní 

kavárny v okolí nenabízí žádnou možnost lehkého občerstvení vyjma dezertů. Našim 

plánem je nabídnout zákazníkům nejen dobrou kávu, ale také lehké občerstvení v podobě 

zajímavých sendvičů, salátů apod. Chceme se zaměřit především na zdravé pokrmy a 

proto v naší nabídce nebudou chybět vegetariánská či veganská jídla. 

 

Cíle 

Jak již bylo zmíněno, hlavním cílem podniku je uspokojit poptávku zákazníků nového 

nákupního centra a s tím je také spojen cíl maximalizace tržní hodnoty společnosti. Tyto 

hlavní cíle budou plněny prostřednictvím dílčích cílů a to: 

• vybudování dobrého jména, 

• vytvoření skupiny loajálních zákazníků, 

• získání podílu na trhu, 

• realizace zisků. 

4.3. Organizační plán 

Na základě porovnání výhod a nevýhod jednotlivých forem podnikání, především 

živnosti a s.r.o., byla vybrána forma společnosti s ručením omezeným. Tato forma byla 

vybrána právě kvůli omezenému ručení a tedy snížení rizika v případě neúspěchu. 

Společnost bude založena a vlastněna jedinou osobou, jejíž vklad bude 200 000 Kč. 

Vlastník společnosti nebude jejím zaměstnancem, bude však zastávat pozici provozního. 

Vlastník nebude veden jako zaměstnanec z důvodu toto, že bude zaměstnán ve 

společnosti jeho rodičů (taktéž na pozici provozního podniku). Dle klasifikace podle 

velikosti bude společnost spadat do skupiny malých podniků.  
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Vlastník společnosti, Bc. David Zifčák, získal bakalářský titul na ekonomické vysoké 

škole VUT a v současnosti je studentem navazujícího magisterského studia. Mimo 

ekonomických znalostí disponuje především znalostmi týkající se provozování 

restauračního nařízení (restaurace a kavárny), tyto vědomosti získal praxí v rodinném 

podniku.  

Ve společnosti budou zaměstnány čtyři osoby. Majitel (provozní) bude zodpovědný za 

zajištění chodu podniku, konkrétně se bude starat o nábor nových zaměstnanců, plánování 

směn, nákup zboží, komunikaci s dodavateli, vedení a udržování potřebné dokumentace, 

výplatu mezd apod. Zaměstnanci budou zodpovědní za obsluhu zákazníků, přípravu 

nápojů a občerstvení a úklid provozovny.   

Otevírací doba provozovny bude podřízena požadavkům pronajímatele objektu a bude 

vypadat následovně: Po – Ne 8:00 – 20:00. Kavárna bude fungovat v režimu turnusových 

směn, z čehož vychází, že délka směny bude činit 12 hodin. Přičemž na každé směně 

budou pracovat dva zaměstnanci.  

Nábor zaměstnanců bude probíhat prostřednictvím sociálních sítí, inzerátů a úřadu práce. 

Při výběru zaměstnanců bude brán zřetel především na množství zkušeností, délku praxe, 

absolvované kurzy, osobní chování a přístup k zákazníkům. Našim cílem je, aby alespoň 

dva zaměstnanci disponovali baristickým kurzem a dlouhodobou praxí v kavárenství.  

4.4. Obchodní plán 

Součástí obchodního plánu je charakteristika nabízených služeb, nákup zboží a výběr 

budoucích dodavatelů podniku. 

4.4.1. Charakteristika služeb 

Mezi hlavní poskytované služby kavárny bude patřit příprava kvalitní výběrové kávy, 

nápojů a občerstvení z vybraných kvalitních surovin. Aby byla zajištěna vysoká úrovně 

nabízených služeb, bude se o přípravu kávy starat zkušený barista s dlouholetou praxí 

v tomto oboru. V nabídce bude mimo samotné kávy také řada nealkoholických nápojů, 

jako jsou domácí limonády, sypané čaje a horké čokolády. Zákazníkům bude dále 

nabízeno lehké občerstvení a také zvýhodněné snídaňové menu.  
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4.4.2. Nákup zboží a výběr dodavatelů 

Kavárna bude odebírat zboží od více dodavatelů a s některými z nich budou také 

uzavřeny smlouvy. Hlavním strategickým dodavatelem bude společnost Varga s.r.o., 

která bude dodávat kávu, sypané čaje a horké čokolády. S tímto dodavatelem bude dále 

podepsána smlouva o vzájemné spolupráci, na základě které dodavatel poskytne kavárně 

do užívání profesionální kávovar, mlýnky na kávu a potřebné nádobí. Dalším 

dodavatelem bude společnost Brabec velkoobchod s.r.o., která bude dodavatelem 

nealkoholických a alkoholických nápojů. Kavárna bude také nakupovat část nabízených 

dezertů a zákusků od společnosti Cukrářství Vladimír Truhlář s.r.o. Posledním 

dodavatel kavárny bude společnost Bidfood Czech Republic s.r.o., která bude dodávat 

potřebné suroviny pro přípravu pokrmů. Ostatní, nepříliš obrátkové zboží, bude 

nakupováno provozním kavárny ve velkoobchodu MAKRO.  

Při výběru dodavatelů byla hodnocena následující kritéria: 

• kvalita zboží, 

• dostupnost služeb,  

• a cena. 

Tabulka 4: Dodavatelé podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodavatel Druh zboží 
Varga s.r.o. káva, sypané čaje, horká čokoláda 

Brabec velkoobchod s.r.o. nealkoholické a alkoholické nápoje 

Cukrářství Vladimír Truhlář s.r.o. část nabídky dezertů a zákusků 

Bidfood Czech Republic s.r.o. suroviny pro přípravu pokrmů 

Velkoobchod MAKRO nepříliš obrátkové zboží 

4.5. Marketingový plán 

V rámci této kapitoly bude stanoven marketingový cíl podniku a jeho cílové skupiny. 

Dále bude taktéž proveden popis marketingového mixu nové kavárny, který se skládá 

z produktu, ceny, místa/distribuce, marketingové komunikace, lidé, procesy a služba 

zákazníkovi.  

Cílem podniku je získat a udržet co možná nejvíce nových spokojených zákazníků a tím 

dosáhnout stability a prosperity podniku v budoucích letech. Cílovými skupinami jsou 
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lidé navštěvující nákupní centrum, v němž se kavárna nachází a taktéž milovníci dobrého 

jídla, pití a především kávy. 

4.5.1. Marketingový mix podniku 

4.5.1.1. Produkt 

 

Hlavní činností kavárny je uspokojovat potřeby svých zákazníků a to prostřednictvím 

nabízených produktů, které lze rozdělit do dvou základních skupin: nápoje a občerstvení.  

Stěžejní položkou nápojů je samozřejmě káva, která bude zákazníkům nabízena 

v několika různých variantách od klasického Espressa až po Irskou či Alžírskou kávu. Na 

výběr bude z několika různých druhů káv značky Montecelio, v nabídce budou méně 

hořké nebo výrazně aromatické kávy. Samozřejmostí bude taktéž možnost objednat si 

bezkofeinovou verzi nabízených káv.  

Dalším nabízeným produktem budou sypané čaje a horké čokolády, taktéž od společnosti 

Montecelio. Zákazník si bude moci vybrat z široké nabídky příchutí horkých čokolád, 

jako je třeba banán, karamel, třešeň či jahoda anebo bude moci vyzkoušet netradiční 

zážitek v podobě horké čokolády s příchutí pepře. I milovníci čaje si jistě přijdou na své, 

budou si moci vybrat z široké nabídky obsahující černé, zelené, červené, aromatizované, 

ovocné, bylinné či roibos čaje. 

Vedle teplých nápojů si budou moci zákazníci vybrat též z široké nabídky studených 

nápojů jako jsou domácí limonády, džusy apod. V nabídce kavárny budou i vybrané 

alkoholické nápoje a to moravské víno a destiláty.  

Jak již bylo zmíněno, v nabídce nebudou pouze nápoje, ale také lehké pokrmy. Nabídka 

občerstvení bude z části stála a z části se bude měnit dle sezóny. Mezi pokrmy, které 

budou zákazníkům nabízeny celoročně, budou patřit různé druhy sendvičů, baget či 

salátů. V nabídce kavárny bude také zvýhodněné snídaňové menu, které bude podáváno 

každé dopoledne. Aby byla nabídka kavárny úplná, nesmí v ní chybět zákusky a dezerty. 

Část těchto sladkých pokrmů bude vyráběna přímo v kavárně a část bude nakupována od 

našeho dodavatele.  
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Tabulka 5: Nabídka kavárny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Káva Nealkoholické 

nápoje 

Destiláty 

Ristretto Four Roses 0,04l 

Espresso Domácí limonáda 0,5l/0,3l Jack Daniel's 0,04l 

Espresso macchiato Džus Granini 0,2l Jack Daniel's Honey 0,04l 

Lungo Voda Mattoni 0,33l Diplomatico 0,04l 

Cappucino Coca-Cola 0,33l Legendario 0,04l 

Alžírská káva Sprite 0,33l Beefeater Gin 0,04l 

Irská káva Fanta 0,33l Absolut Vodka 0,04l 

Vídeňská káva Tonic 0,33l  

Latte Macchiato Nestea 0,33l Pokrmy 

Caffe freddo Red Bull 0,25l Sendvič 

    Salát 

Sypané čaje Víno Bageta 

  Víno Znovín 0,187l Toust 

Horká čokoláda Víno 0,7l Panini 

 

4.5.1.2. Cena 

 

Ceny jednotlivých položek nabídky kavárny byly stanoveny na základě marketingového 

průzkumu a analýzy konkurence.  

Z marketingového výzkumu vzešlo, že zákazník za jednu návštěvu kavárny utratí zhruba 

100 až 200 Kč. Marže se u jednotlivých produktů liší v závislosti na tom, zda byl produkt 

nakoupen či vyroben a taktéž jaké byly pořizovací náklady surovin. Ceny nabízených 

produktů byly taktéž stanoveny na základě porovnání cen konkurence.  
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Tabulka 6: Ceny nabízených produktů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Káva  Víno  

Ristretto 45,- Víno Znovín 0,187l 75,- 

Espresso 48,- Víno 0,7l   dle nabídky 

Espresso macchiato 55,- 
Destiláty  

Lungo 55,-  

Cappucino 59,- Four Roses 0,04l 70,- 

Alžírská káva 75,- Jack Daniel's 0,04l 70,- 

Irská káva 78,- Jack Daniel's Honey 0,04l 70,- 

Vídeňská káva 65,- Diplomatico 0,04l 100,- 

Latte Macchiato 70,- Legendario 0,04l 80,- 

Caffe freddo 65,- Beefeater Gin 0,04l 80.- 

Sypané čaje 55,- 
Absolut Vodka 0,04l 70,- 

Pokrmy 
 

Horká čokoláda 58,- 

 

Sendvič od 60,- 

Nealkoholické nápoje 
 Salát od 60,- 

 Bageta od 55,- 

Domácí limonáda 0,5l/0,3l 60,-/45,- Toust od 40,- 

Džus Granini 0,2l 35,- Panini od 50,- 

Voda Mattoni 0,33l 30,-   

Coca-Cola 0,33l 35,-   

Sprite 0,33l 35,-   

Fanta 0,33l 35,-   

Tonic 0,33l 35,-   

Nestea 0,33l 35,-   

Red Bull 0,25l 60,-   

    

4.5.1.3. Místo/distribuce 

 

Kavárna bude vybudována v prostorách nově vniklého nákupního centra, nedaleko obce 

Chvalovice na česko-rakouských hranicích. Nové nákupní centrum se bude nacházet 

v blízkosti dvou již existujících nákupních center, které jsou v současnosti hojně 

navštěvovány. Mezi hlavní výhody této lokality patří především vysoká migrace lidí, tedy 

potenciálních zákazníků. Určitou výhodu může také představovat fakt, že se nákupní 

centrum bude nacházet právě na hranicích s Rakouskem, jelikož Rakušané zde jezdí 
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nakupovat ve velkém a představují lukrativní skupinu zákazníků. V blízkosti nákupního 

centra se bude nacházet velké parkoviště, které zákazníkům usnadní přístup.  

Produkty kavárny budou prodávány v jejích prostorách a samotná distribuce bude tedy 

probíhat formou přímého prodeje. Zákazníkům bude také nabízena možnost prodeje 

formou tzv. „take away“, což znamená, že zákazníkovi bude zabalena objednávka 

s sebou.  

4.5.1.4. Marketingová komunikace 

 

Vzhledem k umístění kavárny nebude reklama nijak významná. Hlavním reklamním 

nástrojem budou letáčky a plakáty umístěné na různých místech nákupního centra. Tyto 

reklamní letáky a plakáty budou upozorňovat na otevření nové kavárny a budou lákat 

zákazníky k návštěvě. V den otevření nákupního centra bude uspořádána tzv. „otevírací 

akce“, v rámci které bude kavárna nabízet určitý sortiment za zvýhodněné ceny.  

Jelikož jsou vztahy se zákazníky pro kavárnu klíčové, budou zákazníci řazeni vždy na 

první místo a hlavním cílem bude uspokojit všechny jejich potřeby. Bude kladen důraz 

na čerstvost a kvalitu nabízeného sortimentu, čistotu kavárny a vstřícný přístup. Pro 

zajištění podpory komunikace se zákazníky bude vytvořen facebookový a instagramový 

profil a webové stránky. Mimo komunikace se zákazníky budou na tyto platformy 

umísťovány také propagační fotografie a materiály. Díky zabudovanému facebookovému 

nástroji budou moci zákazníci ohodnotit svou návštěvu a položit jakýkoliv dotaz.  

V rámci propagace budou taktéž využívány nástroje podpory prodeje. Bude se jednat 

především o denní či sezónní akce a nabídky. Jak již bylo zmíněno, zákazníkům bude 

například nabízeno zvýhodněné snídaňové menu a v den otevření bude probíhat 

„otevírací akce“.  

4.5.1.5. Lidé 

 

Jelikož lidé jsou základním kamenem úspěšného podniku, bude při jejich výběru důsledně 

dbáno na několik kritérii. Mezi tyto posuzovací kritéria patří:  

• spolehlivost, 

• množství zkušeností,  
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• délka praxe,  

• absolvované kurzy,  

• osobní chování a přístup k zákazníkům. 

V kavárně budou zaměstnány čtyři osoby, majitel podniku zaměstnán nebude, bude však 

zastávat pozici provozního. O přípravu kávy se budou starat dva zkušení baristé 

s dlouholetou praxí v oboru kavárenství, každý z nich bude sloužit na své směně a bude 

zastávat roli vedoucího směny. Jednotlivé směny budou poté doplněny jedním 

pracovníkem zodpovědným za obsluhu zákazníků a přípravu nápojů a pokrmů.  

Dle budoucího vývoje budou v příštích letech zaměstnáni dva brigádníci pracující na 

dohodu o provedení práce. 

4.5.1.6. Procesy 

 

Pro zajištění vysoké kvality služeb je také zapotřebí řídit procesy v podniku. Dle mého 

nejdůležitějším je proces obsluhy zákazníků, který by měl být co možná nejvíce 

bezchybný. Dalším důležitým procesem je však i proces zásobování, který ostatní procesy 

přímo či nepřímo ovlivňuje. Oba tyto klíčové procesy proto budou důkladněji popsány 

níže.  

Obsluha zákazníků 

Obsluha kavárny po usednutí zákazníků přijme jejich objednávku a předá ji baristovi. 

Společně s ním poté objednávku připraví, barista bude zodpovědný za přípravu kávy a 

obsluha za přípravu ostatních položek objednávky. Dokončenou objednávku poté obsluha 

přinese zákazníkovi. Poté obsluha vystaví zákazníkovy účet.  

Zásobování 

O zadávání objednávek a nákup méně obrátkového zboží bude zodpovědný vedoucí 

provozu, tedy majitel podniku. Ten vždy jednou týdně připraví soupis potřebného zboží 

a objedná jej u dodavatelů. V případě potřeby však zajistí objednávku i mimo tento 

objednávkový cyklus. O nákup neobrátkového zboží se poté bude starat průběžně dle 

potřeby.  
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4.5.1.7. Služba zákazníkovi 

 

Hlavní službou kavárny bude bezpochyby příprava a podávání nápojů a pokrmů. Tato 

služba je již detailněji popsána v podkapitole „produkt“. Kavárna však bude svým 

zákazníkům nabízet i další vedlejší služby, které budou mít za úkol zpříjemnit návštěvu 

naší kavárny. Mezi tyto služby patří především volné připojení na internet 

prostřednictvím WIFI. Zákazníci si budou dále moci vypůjčit aktuální denní tisk a tak si 

při šálku dobré kávy přečíst, co se stalo nového.  

4.6. Finanční plán 

Součásti této kapitoly bude popis finančního plánu založení nové kavárny. V rámci tohoto 

plánu budou stanoveny počáteční náklady, odhad budoucích tržeb, nákladů a taktéž 

budou sestaveny jednotlivé výkazy za první pět let provozu podniku. Hodnoty tržeb a 

nákladů budou stanoveny dle optimistických, pesimistických a realistických 

předpokladů. K financování podnikatelského záměru bude využit cizí kapitál ve výši 

500 000 Kč a vlastní kapitál tvořící základní kapitál společnosti ve výši 200 000 Kč. 

4.6.1. Předpokládané náklady 

Předpokládané náklady kavárny byli rozděleny dle jejich charakteru na počáteční 

náklady, mzdové a osobní náklady a provozní náklady. 

4.6.1.1. Počáteční náklady  

 

Mezi největší položky počátečních nákladů patří především interiér a vybavení kavárny. 

Detailní rozpis všech položek počátečních nákladů je zaznamenán v tabulce níže. 
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Tabulka 7: Počáteční náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zřizovací náklady 10 940 Kč 
Sepsání zakladatelské listiny u notáře 4 000 Kč 

Ověření podpisů a listin 600 Kč 

Ohlášení živnosti  1 000 Kč 

Návrh na prvozápis do obchodního rejstříku 5 000 Kč 

Výpis z obchodního rejstříku 140 Kč 

Výpis z živnostenského rejstříku 200 Kč 

Interiér kavárny 251 600 Kč 
Náklady na designera 15 000 Kč 

Nábytek 90 800 Kč 

Stoly velké (5 ks) 12 500 Kč 

Židle (14 ks) 9 800 Kč 

Konferenční stůl (1 ks) 2 500 Kč 

Křesla (2 ks) 6 000 Kč 

Sedací boxy (3 ks) 60 000 Kč 

Osvětlení 15 000 Kč 

Výmalba 20 000 Kč 

Dekorace 20 000 Kč 

Vybavení kavárny 161 000 Kč 
Lednice potraviny 25 000 Kč 

Lednice nápoje 10 000 Kč 

Myčka na nádobí 23 000 Kč 

Chladící vitrína 23 000 Kč 

Kontaktní gril 5 000 Kč 

Pult s nábytkem 50 000 Kč 

Nádobí 10 000 Kč 

Pokladní systém 15 000 Kč 

Ostatní náklady 181 000 Kč 
Nájemné + energie 130 000 Kč 

Náklady na reklamu 25 500 Kč 

Web + doména (rok) 500 Kč 

Letáky 1 000 Kč 

Polepy 4 000 Kč 

Světelná 3D reklama 20 000 Kč 

Zásoby 40 000 Kč 

Celkem 513 240 Kč 
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První části počátečních nákladů jsou náklady na založení společnosti ve výši 10 940 Kč. 

Největší částkou jsou náklady na sepsání zakladatelské listiny a prvozápis do obchodního 

rejstříku.  

Druhá, největší část nákladů, bude vynaložena na interiér kavárny v celkové výši 251 600 

Kč. Jelikož je našim cílem vytvořit moderní, příjemné a designově zajímavé prostředí, 

bude při plánování interiéru využito služeb interiérového designéra. Ceny jednotlivých 

položek interiéru byly stanoveny dle průměrných tržních hodnot a jejich konečná cena se 

může drobně lišit. 

Další část počátečních nákladů je tvořena náklady na vybavení v celkové výši 161 000 

Kč. Pro zajištění chodu kavárny bude zapotřebí zakoupit potřebné spotřebiče a přístroje, 

mezi které patří lednice, myčka, chladící vitrína, kontaktní gril a pokladní systém. Dále 

je potřeba zakoupit potřebné nádobí a prodejní pult s nábytkem. 

Vyjma zmíněných nákladů je také zapotřebí uhradit nájemné a energie za první měsíc 

provozu a také náklady spojené s propagací kavárny. Nesmíme rovněž zapomenout na 

zboží a suroviny, které budou požity na první měsíc provozu.  

4.6.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Do této skupiny byl zařazen majetek s celkovou hodnotou přesahující 40 000 Kč. Mezi 

tento dlouhodobý majetek patří barový pult s nábytkem a sedací boxy.  

Tabulka 8: Dlouhodobý hmotný majetek společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dlouhodobý hmotný majetek  
Barový pult s nábytkem 50 000 Kč 

Sedací box 60 000 Kč 

Celkem 110 000 Kč 
 

Pro odpis tohoto majetku byl zvoleno rovnoměrné odepisování ve 2. skupině. 

Tabulka 9: Plán odpisů DHM společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Sazba odpisu 11% 22,25% 22,25% 22,25% 22,25% 

Odpisy DHM 12 100 Kč 24 475 Kč 24 475 Kč 24 475 Kč 24 475 Kč 
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4.6.1.3. Mzdové náklady 

 

Jak již bylo zmíněno, společnost bude zaměstnávat 4 osoby, dvě číšnice a dva baristy. 

V budoucnu budou zaměstnáni další dva brigádníci, první v roce 2021 a druhý 

v roce 2022. 

Hrubá měsíční mzda baristy bude činit 22 000 Kč a hrubá měsíční mzda číšnice 

21 000 Kč. Brigádníci pracující na dohodu o provedení práce budou mít poté 

mzdu 4 300 Kč za měsíc.  

Tabulka 10: Mzdové náklady společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2020 2021 2023 2024 2025 

Barista 1 

HPP 

Roční 

mzda 
206 700 Kč 206 700 Kč 206 700 Kč 206 700 Kč 206 700 Kč 

Odvody 89 232 Kč 89 232 Kč 89 232 Kč 89 232 Kč 89 232 Kč 

Barista 2 

HPP 

Roční 

mzda 
206 700 Kč 206 700 Kč 206 700 Kč 206 700 Kč 206 700 Kč 

Odvody 89 232 Kč 89 232 Kč 89 232 Kč 89 232 Kč 89 232 Kč 

Číšnice 1 

HPP 

Roční 

mzda 
198 540 Kč 198 540 Kč 198 540 Kč 198 540 Kč 198 540 Kč 

Odvody 85 176 Kč 85 176 Kč 85 176 Kč 85 176 Kč 85 176 Kč 

Číšnice 2 

HPP 

Roční 

mzda 
198 540 Kč 198 540 Kč 198 540 Kč 198 540 Kč 198 540 Kč 

Odvody 85 176 Kč 85 176 Kč 85 176 Kč 85 176 Kč 85 176 Kč 

Brigádník 

1 DPP 

Roční 

mzda x 
51 600 Kč 51 600 Kč 51 600 Kč 51 600 Kč 

Odvody x x x x 

Brigádník 

2 DPP 

Roční 

mzda x x 
51 600 Kč 51 600 Kč 51 600 Kč 

Odvody x x x 

Celkem 
1 159 296 

Kč 

1 210 896 

Kč 

1 262 496 

Kč 

1 262 496 

Kč 

1 262 496 

Kč  

 

4.6.1.4. Provozní náklady 

 

Do položek provozních nákladů spadají všechny náklady spojené s provozováním 

kavárny. Jejich hlavní položkou je nakupované zboží, nájemné a energie. Hodnota 
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nákladů na zboží byla stanovena dle požadované marže 60% a předpokládaných tržeb, 

tedy pro jejich realistickou, optimistickou a pesimistickou variantu. 

Cena nájemného činí 110 000 Kč měsíčně a v rámci budoucích let počítáme s meziročním 

nárůstem ceny o 2,5 %. Náklady na energie činí 20 000 Kč měsíčně a v závislosti na růstu 

tržeb a inflaci počítáme s meziročním nárůstem o 1,5 %. V souvislosti s rostoucími 

tržbami také počítáme s meziročním nárůstem nákladů za vodné a stočné o 1 000 Kč. 

Provozní náklady – realistická varianta  

Tabulka 11: Provozní náklady realistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Zboží 1 689 600 Kč 2 027 520 Kč 2 137 344 Kč 2 351 078 Kč 2 586 186 Kč 

Nájem + 

energie 
1 560 000 Kč 1 596 600 Kč 1 634 079 Kč 1 672 458 Kč 1 711 760 Kč 

Vodné a 

stočné 
18 000 Kč 19 000 Kč 20 000 Kč 21 000 Kč 22 000 Kč 

Pojištění 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

Internet + 

telefon  
18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

Celkem  3 291 600 Kč 3 667 120 Kč 3 815 423 Kč 4 068 537 Kč 4 343 947 Kč 

 

Provozní náklady – optimistická varianta 

V případě optimistické varianty dochází k růstu tržeb a tedy i růstu nákladů za zboží. 

Stejně tak jsou upraveny položky energie a vodného, které se taktéž v závislosti na 

tržbách mění.  

Tabulka 12: Provozní náklady optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Zboží 1 920 512 Kč 2 208 589 Kč 2 429 420 Kč 2 672 349 Kč 2 939 625 Kč 

Nájem + 

energie 
1 560 000 Kč 1 597 800 Kč 1 636 521 Kč 1 676 186 Kč 1 716 817 Kč 

Vodné a 

stočné 
19 000 Kč 20 000 Kč 21 000 Kč 22 000 Kč 23 000 Kč 

Pojištění 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

Internet + 

telefon  
18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

Celkem 3 523 512 Kč 3 850 389 Kč 4 110 941 Kč 4 394 534 Kč 4 703 441 Kč 
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Provozní náklady – pesimistická varianta 

Pesimistická varianta provozních nákladů byla určena stejným způsobem jako varianta 

optimistická, tedy byly upraveny položky měnící se v závislosti na tržbách. 

Tabulka 13: Provozní náklady pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Zboží 1 292 544 Kč 1 573 862 Kč 1 731 229 Kč 1 904 342 Kč 2 094 806 Kč 

Nájem + 

energie 
1 560 000 Kč 1 595 400 Kč 1 631 649 Kč 1 668 768 Kč 1 706 778 Kč 

Vodné a 

stočné 
17 000 Kč 18 000 Kč 19 000 Kč 20 000 Kč 21 000 Kč 

Pojištění 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

Internet + 

telefon  
18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

Celkem 2 893 544 Kč 3 211 262 Kč 3 405 878 Kč 3 617 110 Kč 3 846 584 Kč 

4.6.2. Předpokládané tržby 

Odhadované příjmy za jednotlivé roky podnikání byly stanoveny na základě 

marketingového průzkumu a informací z trhu. Výpočet byl prováděn v závislosti na 

průměrné útratě zákazníka a průměrného počtu zákazníků za den. Tržby byly stanoveny 

pro realistické, optimistické a pesimistické předpoklady návštěvnosti a průměrné útraty. 

Při výpočtu se vychází z předpokladu, že kavárna bude otevřena 352 dní v roce, tedy 

každý den vyjma státních svátků (13 dní). Odhad dále zohledňuje následné zvyšování 

návštěvnosti v budoucích letech. Nárůst v průběhu let zpomaluje, neboť uvažujeme 

s omezeností kapacit.  

• Rok 2021 – plus 20 % 

• Rok 2022 – plus 10 % 

• Rok 2023 – plus 5 % 

• Rok 2024 – plus 2,5 % 
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Odhad tržeb – realistická varianta 

Reálný odhad tržeb počítá s průběžnou denní návštěvností 80 zákazníků a průměrnou 

útratou 150 Kč na osobu.  

 

Tabulka 14: Odhad tržeb realistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Počet hostů Reálná varianta 

2020 28160 4 224 000 Kč 

2021 33792 5 068 800 Kč 

2022 37171 5 575 680 Kč 

2023 39030 5 854 464 Kč 

2024 40006 6 000 826 Kč 

Odhad tržeb – optimistická varianta 

Optimistický odhad tržeb předpokládá 10% nárůst návštěvnosti oproti variantě 

realistické. Průměrná útrata na jednoho zákazníka činí 155 Kč. 

Tabulka 15: Odhad tržeb optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Počet hostů Optimistická varianta 

2020 30976 4 801 280 Kč 

2021 35622 5 521 472 Kč 

2022 39184 6 073 551 Kč 

2023 43102 6 680 872 Kč 

2024 47413 7 349 062 Kč 

 

Odhad tržeb – pesimistická varianta 

Pesimistický varianta tržeb uvažuje 10% snížení návštěvnosti oproti realistické variantě. 

Průměrná útrata na jednoho zákazníka činí 135 Kč. 

Tabulka 16: Odhad tržeb pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Počet hostů Pesimistická varianta 

2020 25344 3 421 440 Kč 

2021 29146 3 934 656 Kč 

2022 32060 4 328 073 Kč 

2023 35266 4 760 856 Kč 

2024 38793 5 237 015 Kč 
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4.6.3. Výkaz zisku a ztráty 

Výkazy zisku a ztráty vychází z reálného odhadu tržeb a jsou sestaveny pro období pěti 

let podnikání. Součástí podkapitoly je také detailnější popis položek výkazů formou 

tabulek.  

4.6.3.1. Kapitál společnosti 

 

Podnikatelský záměr bude částečně financován z vlastního kapitálu ve výši 200 000 Kč. 

Dále bude k financování využit také cizí kapitál formou úvěru ve výši 500 000 Kč se 

splatností pět let a úrokovou sazbou 5% p.a. Detailnější popis splátek úvěru a úroků je 

znázorněn v tabulce níže.  

Tabulka 17: Rozpis úvěru (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok PS Platba Úrok Úmor KS 

2020 500 000 Kč 115 487 Kč 25 000 Kč 90 487 Kč 409 513 Kč 

2021 409 513 Kč 115 487 Kč 20 476 Kč 95 012 Kč 314 501 Kč 

2022 314 501 Kč 115 487 Kč 15 725 Kč 99 762 Kč 214 738 Kč 

2023 214 738 Kč 115 487 Kč 10 737 Kč 104 750 Kč 109 988 Kč 

2024 109 988 Kč 115 487 Kč 5 499 Kč 109 988 Kč 0 Kč 

   77 437 Kč   

4.6.3.2. Výkonová spotřeba 

 

Položka výkonové spotřeby je složena z nákladů na nájemné a energie. Sazba nájemného 

v prvním roce činí 110 000 Kč za měsíc, v následujících letech počítáme s meziročním 

nárůstem nájemného o 2,5 %. Měsíční náklady na energie v prvním roce podnikání činí 

20 000 Kč a s rostoucími tržbami v příštích letech počítáme s meziročním nárůstem 

nákladů o 1,5 %.  

Tabulka 18: Výkonová spotřeba (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výkonová spotřeba 2020 2021 2022 2023 2024 

Nájem 
1 320 000 

Kč 

1 353 000 

Kč 

1 386 825 

Kč 

1 421 496 

Kč 

1 457 033 

Kč 

Energie 
240 000 

Kč 

243 600 

Kč 

247 254 

Kč 

250 963 

Kč 

254 727 

Kč 

Celkem 
1 560 000 

Kč 

1 596 600 

Kč 

1 634 079 

Kč 

1 672 458 

Kč 

1 711 760 

Kč 
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4.6.3.3. Osobní náklady 

 

Tabulka 19: Osobní náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Osobní náklady 2020 2021 2022 2023 2024 

Mzdy 
810 480 

Kč 

862 080 

Kč 

913 680 

Kč 

913 680 

Kč 

913 680 

Kč 

Odvody 
348 816 

Kč 

348 816 

Kč 

348 816 

Kč 

348 816 

Kč 

348 816 

Kč 

Celkem 
1 159 296 

Kč 

1 210 896 

Kč 

1 262 496 

Kč 

1 262 496 

Kč 

1 262 496 

Kč 

 

4.6.3.4. Ostatní provozní náklady 

 

Ostatní provozní náklady společnosti jsou tvořeny stálými náklady na reklamu, internet, 

telefon a pojištění. Dále jsou tvořeny zřizovacími náklady, které budou hrazeny v prvním 

roce. A také náklady na položky interiéru a vybavení nespadající do dlouhodobého 

hmotného majetku společnosti. Z charakteru těchto položek, tedy jejich životnosti delší 

než jeden rok, budou rozúčtovány do dvou období.  

Tabulka 20: Ostatní provozní náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ostatní náklady 2020 2021 2022 2023 2024 

Zřizovací náklady 10 940 Kč x x x x 

Náklady na interiér a 

vybavení kavárny 
105 900 Kč 105 900 Kč x x x 

Náklady na reklamu 25 500 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

Internet + telefon 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

Pojištění  6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

Celkem 166 340 Kč 134 900 Kč 29 000 Kč 29 000 Kč 29 000 Kč 

 

4.6.3.5. Výkaz zisku a ztráty 

 

Z tabulky výkazu zisku a ztráty lze vyčíst, že společnost v prvním roce své existence 

vykazuje ztrátu ve výši 388 336 Kč.  Do kladných čísel se však dostává již druhý rok od 

svého založení, kdy vykazuje čistý zisk ve výši 43 686 Kč. V následujícím roce 2022 

společnost vykazuje čistý zisk ve výši 307 503 Kč, v roce 2023 čistý zisk ve 

výši 415 945 Kč a v poslední sledovaný rok 2024 čistý zisk ve výši 459 484 Kč.   
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Tabulka 21: Výkaz zisku a ztráty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Tržby z prodeje zboží 4 224 000 Kč 5 068 800 Kč 5 575 680 Kč 5 854 464 Kč 6 000 826 Kč 

Náklady na prodané zboží 1 689 600 Kč 2 027 520 Kč 2 230 272 Kč 2 341 786 Kč 2 400 330 Kč 

Obchodní marže 2 534 400 Kč 3 041 280 Kč 3 345 408 Kč 3 512 678 Kč 3 600 495 Kč 

Výkonová spotřeba 1 560 000 Kč 1 596 600 Kč 1 634 079 Kč 1 672 458 Kč 1 711 760 Kč 

Přidaná hodnota 974 400 Kč 1 444 680 Kč 1 711 329 Kč 1 840 220 Kč 1 888 735 Kč 

Osobní náklady 1 159 296 Kč 1 210 896 Kč 1 262 496 Kč 1 262 496 Kč 1 262 496 Kč 

Odpisy 12 100 Kč 24 475 Kč 24 475 Kč 24 475 Kč 24 475 Kč 

Ostatní provozní náklady 166 340 Kč 134 900 Kč 29 000 Kč 29 000 Kč 29 000 Kč 

Provozní výsledek hospodaření -363 336 Kč 74 409 Kč 395 358 Kč 524 249 Kč 572 764 Kč 

Nákladové úroky 25 000 Kč 20 476 Kč 15 725 Kč 10 737 Kč 5 499 Kč 

Finanční výsledek hospodaření -25 000 Kč -20 476 Kč -15 725 Kč -10 737 Kč -5 499 Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním -388 336 Kč 53 933 Kč 379 633 Kč 513 512 Kč 567 265 Kč 

Zisk po zdanění x 43 686 Kč 307 503 Kč 415 945 Kč 459 484 Kč 
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4.6.4. Rozvaha 

Tabulka níže zaznamenává rozvahy jednotlivých sledovaných období, součástí tabulky je také zahajovací rozvaha.  

Tabulka 22: Rozvaha (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Zahajovací 2020 2021 2022 2023 2024 

Aktiva celkem 710940 221177 169851 377591 688785 1038282 

Dlouhodobá aktiva  97900 73425 48950 24475 0 

Dlouhodobý hmotný majetek  97900 73425 48950 24475 0 

Oběžná aktiva 700000 17377 96426 328641 664310 1038282 

Krátkodobý finanční majetek 700000 17377 96426 328641 664310 1038282 

Zboží       

Časové rozlišení 10940 105900     

        

       

Pasiva celkem 710940 221177 169851 377591 688785 1038282 

Vlastní kapitál 200000 -188336 -144650 162853 578797 1038282 

Základní kapitál 200000 200000 200000 200000 200000 200000 

VH minulých let   -388336 -344650 -37147 378797 

VH běžného období  -388336 43686 307503 415945 459484 

Cizí zdroje 510940 409513 314501 214738 109988 0 

Dlouhodobé závazky 500000      

Krátkodobé závazky 10940      
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4.6.5. Výkaz Cash flow 

Tabulka 23: Výkaz Cash flow (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

Peněžní prostředky na začátku období 700000 17377 96426 328641 664310 

Zisk po zdanění -388336 43686 307503 415945 459484 

Odpisy 118000 130375 24475 24475 24475 

Nákladové úroky 25000 20476 15725 10737 5499 

Platba úvěru -115487 -115487 -115487 -115487 -115487 

Peněžní tok z provozní činnosti -360823 79049 232215 335669 373971 

Pořízení majetku -321800     

Peněžní tok z investiční činnosti -321800     

Čistý peněžní tok -682623 79049 232215 335669 373971 

Peněžní prostředky na konci období 17377 96426 328641 664310 1038282 
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4.7.  Bod zvratu 

Bod zvratu představuje situaci, kdy se celkové tržby rovnají celkovým nákladům, tedy 

nevzniká ztráta ani zisk. Na ose x jsou zaneseny počty zákazníků a na ose y 

předpokládané tržby a náklady.  

 

Graf  4: Bod zvratu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Bodu zvratu, tedy vyrovnání tržeb a nákladů, bychom měli dosáhnout při průměrném 

počtu 2 807 zákazníků měsíčně. 

4.8. Návratnost investice 

Jelikož návratnost investice vychází z odhadovaných hospodářských výsledků podniku, 

může ve skutečnosti dojít k značným odchylkám oproti předpokladu. Pro výpočet byla 

využita dynamická metoda zohledňující faktor času, která je založená na diskontní sazbě. 

4.8.1.1. Výpočet vážených průměrných nákladů na kapitál 

 

Pro výpočet návratnosti investice je nejprve důležité vypočítat průměrné vážené náklady 

na kapitál, jednotlivá data použitá k výpočtu jsou zaznamenána v tabulce níže. V našem 

případě jsou celkové vážené náklady na kapitál 5,31 %.  
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Tabulka 24: Hodnoty pro výpočet WACC (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cizí kapitál 500 000 Kč 

Vlastní kapitál 200 000 Kč 

Celkový kapitál 700 000 Kč 

Sazba daně 19% 

Úroková sazba 5% 

Náklady na vlastní kapitál 8,5% 

WACC 5,31% 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,05 ∗
500000

700000
∗ (1 − 0,19) +

200000

700000
∗ 0,085 = 0,0531 

 

Díky spočteným váženým nákladům na kapitál je poté možné vypočítat diskontované 

cash flow budoucích let. Pro názornost byla vypočtena doba návratnosti bez zohlednění 

faktoru času. 

Doba návratnosti investice s přihlédnutím na faktor času činí 4 roky a 4 měsíce. Oproti 

tomu doba návratnosti bez zohlednění času činí 4 roky a 1 měsíc. Cash flow jednotlivých 

let je znázorněno v tabule č.25.  

4.8.1.2. Rentabilita investice 

 

Rentabilita investice vychází z čistých zisků plynoucích z investice a počátečních 

nákladech na tuto investici. Jejich hodnoty jsou znázorněny v tabulce níže.  

Tabulka 25: Hodnoty pro výpočet rentability investice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počáteční investice 513 240 Kč 

Čisté zisky 1 226 618 Kč 

 

Celková hodnota rentability investice poté činí 139%. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 =
1 226 618 −  513 240

513 240
 ∗  100 =  139 % 
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4.8.1.3. Doba návratnosti investice 

 

Tabulka 26: Doba návratnosti investice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Diskontovaná doba návratnosti 
    

  

Diskontované cash flow -648 203 Kč 71 278 Kč 198 830 Kč 272 918 Kč 288 729 Kč 

Kumulované cash flow diskontované -648 203 Kč -576 925 Kč -378 095 Kč -105 177 Kč 183 552 Kč 

Diskontovaná doba návratnosti 4 roky a 4 měsíce 
   

  

  
    

  

Doba návratnosti bez zohlednění času 
    

  

Cash flow -682 623 Kč 79 049 Kč 232 215 Kč 335 669 Kč 373 971 Kč 

Kumulované cash flow -682 623 Kč -603 574 Kč -371 359 Kč -35 690 Kč 338 281 Kč 

Doba návratnosti 4 roky a 1 měsíc 
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4.9. Hodnocení rizik 

Poslední z kapitol návrhové části práce se zaměřuje na hodnocení rizik spojených 

s podnikatelským záměrem vytvoření kavárny. Proces hodnocení rizik je složen 

z identifikace hrozících rizik, jejich ohodnocení a následném návrhu opatření vedoucích 

k jejich zmírnění. 

 

Tabulka 27: Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Hrozba Scénář 

1. Vznik nové konkurence Odchod zákazníků ke konkurenci 

2. Hospodářská krize Snížení kupní síly zákazníků 

3. Virová epidemie/pandemie Uzavření provozu 

4. Legislativní změny Navýšení povinných odvodů a daní 

5. Neshody se zaměstnanci Odchod zaměstnanců 

6. Spory s pronajímatelem Vypovězení nájemní smlouvy 

7. Nezájem ze strany zákazníků Odchod zákazníků ke konkurenci 

 

 

Bylo identifikováno sedm hrozeb negativně působících na podnikatelský záměr, a to 

vznik nové konkurence, hospodářská krize, legislativní změny, neshody se zaměstnanci, 

spory s pronajímatelem a nezájem ze strany zákazníků. Pro jednotlivé hrozby byly taktéž 

stanoveny možné scénáře působení těchto hrozeb na podnik. Jednotlivá rizika byla poté 

kvalitativně ohodnocena. 
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Tabulka 28: Ohodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Hrozba Scénář P Dopad HR 

1. Vznik nové konkurence 
Odchod zákazníků ke 

konkurenci 
SP SD SHR 

2. Hospodářská krize 
Snížení kupní síly 

zákazníků 
SP VD VHR 

3. 
Virová 

epidemie/pandemie 
Uzavření provozu SP VD VHR 

4. Legislativní změny 
Navýšení povinných 

odvodů a daní 
SP MD NHR 

5. 
Neshody se 

zaměstnanci 
Odchod zaměstnanců MP MD NHR 

6. Spory s pronajímatelem 
Vypovězení nájemní 

smlouvy 
MP VD SHR 

7. 
Nezájem ze strany 

zákazníků 

Odchod zákazníků ke 

konkurenci 
SP SD SHR 

 

Kde:  MP  je malá pravděpodobnost výskytu hrozby 

 SP  je střední pravděpodobnost výskytu hrozby 

 MD  je malý dopad hrozby 

 SD  je střední dopad hrozby 

 VD  je velký dopad hrozby 

 NHR  je nízká hodnota rizika 

 SHR  je střední hodnota rizika 

 VHR  je vysoká hodnota rizika 

V rámci podnikatelského záměru eviduje dvě rizika s vysokou hodnotou, která by mohla 

vést až k zániku budoucího podniku, a to riziko hospodářské krize a riziko virové 

pandemie. Dále evidujeme tři rizika střední hodnoty, jež mají na ekonomiku podniku také 

značný vliv a kterými jsou nové konkurence, spory s pronajímatelem a nezájem ze strany 

zákazníků. Zbylá dvě rizika s nízkou hodnotou podnik příliš neovlivňují a proto bude 

přistoupeno k přijmutí těchto rizik, tedy nebude pro ně stanoveno opatření jako pro rizika 

střední a vysoké hodnoty. 
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Tabulka 29: Návrh opatření pro zmírnění rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Hrozba Opatření 

1. Vznik nové konkurence 
Neustálé sledování konkurence a 

přizpůsobení se požadavkům zákazníků 

2. Hospodářská krize Vytvoření finanční rezervy pro krytí ztrát 

3. Virová epidemie/pandemie Vytvoření finanční rezervy pro krytí ztrát 

6. Spory s pronajímatelem Důsledné dodržování nájemní smlouvy 

7. Nezájem ze strany zákazníků 
Zajištění vysoké úrovně kvality a 

přizpůsobování se požadavkům zákazníků 

 

Vznik nové konkurence 

Hrozba vzniku nové konkurence představuje riziko, se kterým se musí potýkat většina 

podniků. V našem případě tomu není jinak. Přestože je možnost vzniku nové konkurence 

omezena dispozicemi objektu, ve kterém se kavárna nachází, je zapotřebí k této hrozbě 

přistupovat zodpovědně a nebrat ji na lehkou váhu. Snížení rizika odchodu zákazníků 

v důsledku vzniku nové konkurence bude proto docíleno pomocí neustálého monitoringu 

konkurence. Klíčové jsou informace o nabídkách konkurence, jejich službách a důvodech 

odchodu zákazníků. Pro udržení zákazníků je též důležité neustále se přizpůsobovat jejich 

požadavkům, sledovat aktuální trendy a především dbát na kvalitu nabízených služeb.  

Hospodářská krize 

Riziko hospodářské krize patří mezi nejvýznamnější a to především kvůli tomu, že má 

negativní vliv na celou ekonomiku země. V době hospodářské krize roste nezaměstnanost 

a kupní síla spotřebitelů klesá stejně jako jejich poptávka po produktech a službách. Pro 

zajištění životaschopnosti podniku je tak vhodné vytvořit rezervu na krytí ztrát 

způsobených krizí. Další možností je úprava cenové politiky podniku, tedy dočasné 

snížení cen za účelem stimulace poptávky po produktech a službách.  

Virová epidemie/pandemie 

Riziko virové epidemie či pandemie je možné v určitých směrech přirovnat k riziku 

hospodářské krize. Prvním navrhovaným opatřením v této oblasti je proto, stejně jako u 

hospodářské krize, vytvoření finanční rezervy. Avšak, jak jsme již zaznamenali 
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v roce 2020, důsledky virové pandemie mohou mít podstatně vážnější následky na 

ekonomiku podniku. Dalším navrhovaným opatřením je proto vytvoření krizového plánu, 

v případě vzniku podobné situace, v rámci kterého budou popsány jednotlivé kroky 

vedoucí ke zmírnění budoucích následků.  

Spory s pronajímatelem 

Spory s pronajímatelem objektu mohou vést až k vypovězení nájemní smlouvy, což by 

mohlo mít až likvidační následky. Toto riziko je však možno jednoduše snížit tím, že 

budeme dodržovat všechna ustanovení nájemní smlouvy.  

Nezájem ze strany zákazníků 

Nezájem se strany zákazníku může mít, stejně jako předešlá rizika, významný vliv na 

podnik. Proto je třeba se snažit dosáhnout co možná nejvyšší spokojenosti všech 

zákazníků a to především prostřednictvím vysoké úrovně kvality nabízených produktů a 

služeb. Neméně důležité je taktéž přizpůsobování se současným trendům a požadavkům 

zákazníků a to do takové míry, abychom nebyli pozadu oproti konkurenci. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit podnikatelský plán na založení kavárny včetně 

zhodnocení návratnosti investice.  

První kapitola práce se zaměřila na teoretická východiska, v rámci kterých byla popsána 

struktura podnikatelského plánu včetně jeho náležitostí. Byly zde také zaznamenány 

poznatky týkající se jednotlivých prováděných analýz. Druhá, analytická, část práce se 

věnovala analýze současné situace. V rámci této kapitoly byla provedena PEST analýza, 

díky které byly získány poznatky o prostředí, v němž se bude podnik nacházet. Dále byla 

provedena analýza trhu, s jejíž pomocí byly zjištěny informace o míře jeho růstu, 

atraktivitě, velikosti, ziskovosti a trendech. Provedena byla rovněž analýza konkurence 

prostřednictvím Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, ze které vzešly poznatky 

týkající se konkurence, dodavatelů a odběratelů. Následně se kapitola věnovala analýze 

zdrojů a schopnosti, díky které byly zjištěny interní faktory ovlivňující podnik. Celá 

kapitola byla zakončena SWOT analýzou, která shrnula všechny získané poznatky a díky 

jejímu vyhodnocení jsme zjistili optimální strategii budoucího podniku. Závěrečná, 

návrhová část práce se věnovala samotné tvorbě podnikatelského plánu. Byl vytvořen 

titulní list podnikatelského plánu a popis budoucího podniku. Dále byly vytvořeny dílčí 

plány. Prvním byl organizační plán shrnující informace týkající se organizace práce. 

Následně byl vytvořen obchodní plán popisující charakteristiku nabízených služeb, nákup 

zboží a výběr dodavatelů. V marketingovém plánu byly poté popsány jednotlivé prvky 

marketingového mixu podniku. Jako poslední byl vytvořen finanční plán obsahující 

jednotlivé vstupní, ale i provozní náklady podniku, odhad tržeb a jednotlivé výkazy na 

dobu pěti let provozu. Následně bylo provedeno zhodnocení podnikatelského plánu 

formou návratnosti investice a její rentability. Celý práce byla ukončena analýzou rizik 

metodou RIPRAN, v rámci které byly zjištěny hrozící rizika a následně byly vytvořeny 

návrhy vedoucí k jejich zmírnění.   
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OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná 

s.r.o. – Společnost s ručením omezeným 
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I. 

 

Příloha I: Dotazníkové šetření 

Výzkum byl zaměřen na preference zákazníků kaváren a také na faktory, které zákazníky 

ovlivňují při výběru kavárny. Konkrétně byli v rámci výzkumu zjišťovány preference 

zákazníků na cenu, sortiment, místo a komunikaci kavárny. Dále byly shromážděny 

socio-demografické údaje respondentů jako je věk, pohlaví či vzdělání.  

Centrální výzkumná otázka:  

„Jaké jsou preference zákazníků kaváren na Znojemsku?“ 

Cíl výzkumu: 

Cílem výzkumu bylo na základě marketingového průzkumu identifikovat preference 

zákazníků kaváren, kteří žijí na Znojemsku. Pro splnění hlavního cíle bylo sestaveno 

několik dílčích cílů výzkumu, a to:  

• určit zákazníkovi preference v oblasti sortimentu kavárny, 

• určit kolik peněz zákazníci vynakládají za jednu návštěvu kavárny, 

• určit způsob reklamy, který zákazníci nejvíce preferují, 

• zjistit preference zákazníků na polohu kavárny. 

Teoretický rámec: 

• Nákupní chování spotřebitele: Kotler, 2007; Koudelka, 2006 

• Marketingový mix: Synek, 2007; Přikrylová, 2010 

Metodologie výzkumu: 

Zvolený přístup:  kvantitativní přístup (dedukce) 

Zvolená strategie:  průzkum mezi zákazníky 

Techniky sběru dat:  strukturovaná dotazník 

Doba trvání:  2.1. – 31.1. 2020 (30 dní)  

Zdroj dat:  online distribuce dotazníku prostřednictvím 

sociálních sítí a osobních zpráv 

 



II. 

 

Pro vyhotovení výzkumu byla zvolena kvantitativní metoda s využitím dotazníkového 

šetření a to především kvůli velkému rozsahu dotazovaných respondentů. Dotazník byl 

vytvořen prostřednictvím online nástroje Google Forms, který byl poté publikován na 

sociální síti Facebook a také rozesílán prostřednictvím soukromých zpráv. Sběr dat 

probíhal podobu 30 dní a za tuto dobu se povedlo nashromáždit 241 odpovědí, avšak z 

těchto odpovědí bylo 23 vyřazeno na základě vyřazovací otázky. Dle Saunderse (2009), 

byla stanovena návratnost dotazníků následovně: 

celková míra návratnosti dotazníků ze sociálních sítí: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑒 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢
 =  

187

12 475
 = 0,015 ≈ 1,5 %.  

celková míra návratnosti dotazníků ze soukromých zpráv: 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑒 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢
 =  

54

92
 = 0,587 ≈ 58,7 %.  

Na základě článku autora Glenn D. Israel (2002) byla stanovena potřebná velikost 

výběrového vzorku, kdy při populaci 114 307 obyvatel a 7% hladině významnosti bylo 

zapotřebí sesbírat odpovědi 204 respondentů. 

Úvodní blok otázek se věnoval socio-demografickým faktorům respondentů. První otázka 

v dotazníku byla vyřazovací a ptala se na to, jak často respondenti navštěvují kavárnu. 

Nejvíce lidí na tuto otázku odpovědělo „zřídka“, konkrétně to bylo 43,6 % respondentů. 

Druhá nejpočetnější skupina respondentu odpověděla „pravidelně“ a jejich podíl byl 31,1 

%. Třetí nejpočetnější skupina lidí s podílem 15,8 % odpověděla „denně“. Nejméně 

početná skupina lidí, která byla poté z výzkumu odebrána, odpověděla na otázku záporně, 

tedy že kavárnu nenavštěvuje, konkrétně měla tato skupina podíl 9,5 %. 

 

 

 

 

 



III. 

 

Tabulka 30: Vyřazovací otázka – zda respondenti navěšují kavárny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i 

Jak často 

navštěvujete 

kavárnu? 

Absolutně Relativně [%] 

1 Denně 38 15,8 

2 Pravidelně 75 31,1 

3 Zřídka 105 43,6 

4 Nenavštěvuji 23 9,5 

  Celkem 241 100,0 

 

Druhá otázka se týkala pohlaví respondentů. Převážná část respondentů byly ženy, 

přesněji 70,6 % (absolutně 154), naproti tomu na dotazník odpovědělo 29,4 % mužů 

(absolutně 64). 

Tabulka 31: Pohlaví respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Pohlaví Absolutně Relativně [%] 

1 Žena 154 70,6 

2 Muž 64 29,4 

  Celkem 218 100 

 

Třetí otázka se věnovala věku respondentů, kdy největší zastoupení měli lidé 

v produktivním věku (v rozmezí 27–49 let) s celkovým podílem 39,9 %, druhá 

nejpočetnější skupina respondentů je tvořena lidmi ve věku 18-26 let a to konkrétně 33,5 

%. Třetí nejvíce zastoupenou skupinou byli lidé nad 50 let, celkem 20,6 %. Nejméně 

zastoupená skupina s podílem 6 % byli lidé mezi 0-17 lety. 
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Tabulka 32: Věk respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Věk Absolutně Relativně [%] 

1 0 - 17 13 6,0 

2 18 - 26 73 33,5 

3 27 - 49 87 39,9 

4 50 a více 45 20,6 

  Celkem 218 100 

 

Poslední, čtvrtá otázka prvního bloku se věnovala dosaženému vzdělání respondentů. 

Nejpočetnější skupinou byli lidé se středoškolským vzděláním ukončené maturitou 

s celkovým podílem 53,7 %. Druhou nejpočetnější skupinou respondentů byli lidé se 

středoškolským vzděláním s výučním listem, konkrétně 21,1 %. Hned za mini, co do 

počtu, byli lidé s vysokoškolským vzděláním a to 15,6 %. Nejmenší skupina respondentů 

byla tvořena lidmi se základním vzděláním s podílem 9,6 %. 

Tabulka 33: Dosažené vzdělání respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Vzdělání Absolutně Relativně [%] 

1 Základní 21 9,6 

2 
Střední s 

výučním listem 
46 21,1 

3 
Střední s 

maturitou 
117 53,7 

4 Vysokoškolské 34 15,6 

  Celkem 218 100 

 

Mým prvním dílčím cílem bylo zjistit preference zákazníků v oblasti sortimentu kaváren, 

z tohoto důvodu jim byly položeny otázky, zda je pro ně důležitý původ nabízené kávy, 

zda je pro ně důležitá škála nabízeného sortimentu a zda vyžadují, aby kavárna nabízela 

jídlo či dezert ke kávě. Z průzkumu vzešlo, že 33 % (absolutně 72) respondentům spíše 

záleží na původu nabízené kávy. Druhá nejpočetnější skupina respondentů s podílem 
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30,3 % (absolutně 66 respondentů) odpověděla na tuto otázku „spíše ne“. Třetí 

nejpočetnější skupina odpověděla „ano“ a její podíl činí 23,9 % (absolutně 52 

respondentů). Nejméně početná skupina s podílem 12,8 % (absolutně 28 respondentů) 

odpověděla „ne“.  

 

Graf  5: Preference zákazníků v oblasti původu nabízené kávy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Co se týče preferencí respondentů v oblasti škály nabízeného sortimentu, zhruba tři 

čtvrtiny z nich se vyslovilo kladně, tedy že jim na tomto záleží. Konktrétně se kladně 

vyjádřilo 71,1 % (absolutně 155 respondentů), oproti tomu negativně se vyjádřilo 28,9 % 

(absolutně 63 respondentů). 

 

Graf  6: Preference zákazníků v oblasti škály nabízeného sortimentu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Poslední otázkou týkající se preferencí v oblasti sortimentu kavárny byla otázka, zda 

respondenti vyžadují, aby kavárna nabízela jídlo či pití kde kávě. Z dotazníkového šetření 

vzešlo, že většina respondentů odpověděla kladně, tedy většině záleží na tom, aby si při 

kávě mohli dát něco k jídlu. Konkrétně na tuto otázku odpovědělo „ano“ 42,2 % 

respondentů (absolutně 92), „spíše ano“ odpovědělo 37,2 % respondentů (absolutně 81), 

„spíše ne“ odpovědělo 14,7 % respondentů (absolutně 32) a pouze 6 % respondentů 

odpovědělo „ne“. 

 

Graf  7: Preference zákazníků na sortiment kavárny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mým druhým dílčím cílem bylo zjistit, kolik peněz respondenti vynakládají za jednu 

návštěvu kavárny. Z průzkumu je patrné, že zhruba polovina respondentů je utratí za 

jednu návštěvu 100 až 200 korun, konkrétně se jednalo o 52,3 % respondentů (absolutně 

114). Druhá nejpočetnější skupina respondentů s podílem 28,4 % (absolutně 62) je utratí 

200 a více korun, kdežto maximálně 100 korun utratí 19,3 % respondentů (absolutně 42). 
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Graf  8: Množství peněž, které respondenti vynakládají na jednu návštěvu kavárny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Respondentům byla položena ještě jedna otázka týkající se cen a to, zda jsou ochotni si 

připlatit za kvalitu kávy. K této otázce se většina respondentů vyjádřila kladně, odpověď 

„ano“ zvolilo 92 respondentů, odpověď „spíše ano“ zvolilo 68 respondentů, odpověď 

„spíše ne“ zvolilo 45, a pouze 13 respondentů zvolilo odpověď „ne“. Následující graf 

znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých skupin respondentů.  

 

Graf  9: Ochota respondentů připlatit si za kvalitu kávy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mým třetím dílčím cílem výzkumu bylo zjistit, jaký způsob reklamy zákazníci kaváren 

nejvíce upřednostňují. Na základě toho jim byly položeny dvě otázky týkající se 

problematiky propagace kaváren, první polo uzavřená a to, jakou formou se nejčastěji 
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dozví o kavárně, kterou chtějí navštívit. Druhá uzavřená a sice, zda je pro ně důležitá 

propagace kavárny na sociálních sítích. Co se týče první položené otázky, z průzkumu je 

patrné, že pro většinu lidí je nejdůležitější osobní doporučení od přátel, celkově tak na 

otázku odpovědělo 197 respondentů. Druhou nejzmiňovanější odpovědí byly sociální sítě 

s podílem 147 respondentů. Respondenti také zmiňovali reklamu na ulici (74 

respondentů) a webové stránky kavárny (47 respondentů).  

 

Graf  10: Jakým způsobem se respondenti dozvídají o kavárně (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na druhou otázku: „Je pro vás důležitá prezentace kavárny na sociálních sítích k tomu 

abyste ji navštívili?“, většina respondentů odpověděla záporně (60,1 %), oproti tomu 

kladně odpovědělo 39,9 % respondentů. Je tedy patrné, že respondenti sociálním sítím 

nepřikládají příliš váhu a raději preferují osobní doporučení. 
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Graf  11: Názory respondentů na reklamu kavárny na sociálních sítích (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mým posledním dílčím cílem výzkumu bylo zjistit preference respondentů na polohu 

kavárny. Za tímto účelem jim bylo položeny opět dvě otázky a to, jak je pro ně důležité 

kde se kavárna nachází a kam nejčastěji chodí do kavárny. Na první otázku respondenti 

odpovídali spíše kladně s celkovým podílem 68,8 % (absolutně 150 respondentů), 

negativně se vyjádřilo 31,2 % respondentů (absolutně 68). Lze tedy usuzovat, že 

respondentům záleží na poloze kavárny a je to jeden z důležitých faktorů, který je při 

výběru kavárny ovlivňuje. 

 

Graf  12: Preference respondentů na polohu kavárny (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Poslední polo uzavřená otázka dotazníku se respondentů ptala, kam nejčastěji chodí do 

kavárny. Největší skupina dotazovaných s podílem 75,2 % odpověděla „centrum města“, 

druhá nejčastější odpověď byla „nákupní centrum“ (konkrétně 47,7 % respondentů). 

Zbylé odpovědi respondentů měly podstatně nižší četnosti, kdy třetí nejčastější odpověď 

byla „ve škole“ s podílem 5,5 %, další odpovědí byla „knihovna“ s podílem 4,6 % a 

poslední odpovědí byla „práce“ s podílem 1,8 %. 

 

Graf  13: Odpověď respondentů na otázku, kam nejčastěji chodí do kavárny (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Příloha II: Průvodní dopis  

Vážení respondenti, 

žádám Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který byl vytvořen za účelem diplomové 

práce. Předem prosím, aby dotazník vyplnili pouze lidé žijící na Znojemsku. Cílem 

výzkumu je zjistit preference zákazníků kaváren na Znojemsku.  

Děkuji Vám za váš čas. 
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Příloha III: Dotazník 

1. Jak často navštěvujete kavárnu? 

o Denně  

o Pravidelně  

o Zřídka 

o Nenavštěvuji 

2. Jaké je vaše pohlaví? 

o Muž 

o Žena 

3. Jaký je váš věk? 

o 0–17 

o 18–26 

o 27–49 

o 50 a více 

4. Jaké je vaše dosažené vzdělání? 

o Základní 

o Střední s výučním listem 

o Střední s maturitou 

o Vysokoškolské 

5. Je pro vás důležitý původ kávy? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

6. Je pro vás důležitá škála nabízeného sortimentu kavárny? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 
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7. Vyžadujete, aby kavárna nabízela jídlo či dezert ke kávě? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Nevyžaduji 

8. Kolik peněz průměrně utratíte za jednu návštěvu kavárny? 

o Do 100 Kč 

o 100 Kč – 200 Kč 

o 200 Kč – více 

9. Jste ochotni si připlatit za kvalitu kávy? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

10. Jak se nejčastěji dozvíte o kavárně, kterou chcete navštívit? 

□ Sociální sítě 

□ Od přátel 

□ Reklama na ulici 

□ Webové stránky 

□ Jiná… 

11. Je pro vás důležitá prezentace kavárny na sociálních sítí k tomu abyste ji 

navštívili? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 

12. Je pro vás důležité kde se kavárna nachází? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Ne 
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13. Kam nejčastěji chodíte do kavárny? 

□ Centrum města 

□ Nákupní centrum 

□ Knihovna 

□ Jiná… 

 


