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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení 

cukrárny. Cílem této bakalářské práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské 

činnosti ve výrobě a prodeji cukrářských výrobků. V první části jsou zpracována 

teoretická východiska, na která dále navazuje část analyzující trh. Na základě získaných 

informací je vytvořen podnikatelský záměr, který definuje podmínky pro jeho realizaci. 

 

Abstract 

Bachelor thesis deals with creating of the proposal of the business plan for the 

establishment of confectionery. The aim of this work is the preparation of documents 

for business start-ups in production and sale of confectionery products. In the first part 

is covered theoretical basis for further follow-up of analyzing market. Based on the 

obtained information is created a business plan that defines the conditions for its 

implementation.  

 

Klíčová slova 

Podnikatelský záměr, SLEPT analýza, Porterova analýza pěti sil, metoda RIPRAN, 

živnost, marketingový mix, finanční plán. 

 

Keywords 

Business Plan, SLEPT analysis, Porter's five forces analysis, method RIPRAN, trade, 

marketing mix, financial plan.  
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ÚVOD 

V dnešní době se setkáváme s větším počtem lidí, kteří chtějí začít podnikat. Většina ze 

začínajících podnikatelů svou činnost brzy ukončí kvůli nedostatku zkušeností  

a nepřipraveností pro realizaci svého projektu. Je nutné si před začátkem každého 

podnikání sestavit podnikatelský záměr, který nás může informovat, zda je vhodné 

zahájit činnost nebo ji vůbec nezahajovat. Tento plán by měl obsahovat informace 

z průzkumu místa podnikání a dále na reálných odhadech. 

 Touto prací chci dosáhnout vytvoření návrhu podnikatelského záměru na založení 

cukrárny v obci Syrovice. Tato obec je menšího vzrůstu, kde se nenachází žádná 

cukrárna a ani jiné podobné místo, které částečně nabízí služby cukrárny. Lidé v dnešní 

době navštěvují cukrárny nebo kavárny ve velkém množství, ale v této obci zatím tyto 

služby chybí. 

Teoretická část se zabývá poznatky, které jsou nutné při sestavování podnikatelského 

záměru. Dále se zajímá o zákony a různé podmínky, které jsou důležité při začátku 

podnikání. 

V analytické části probíhá zkoumání místa podnikání, kde se analyzují podniky a místa 

v obci. Dále bude použita analýza SLEPT, pomocí kterých určím faktory působící na 

podnikání. Po zhodnocení faktorů se zaměřím na Porterovu analýzu pěti sil, kde 

zkoumám stávající a novou konkurenci, zákazníka, dodavatele a substituční produkty. 

Jakmile provedu tyto dvě analýzy, tak určím následná rizika a ohodnotím je pomocí 

metody RIPRAN. Poslední kapitolou této části je analýza prostředí cukrárny, kde 

oslovím přímo potencionální zákazníky. 

Poslední částí je vyhotovení vlastního navrhnutého podnikatelského záměru, kde 

v samém začátku je popsání prostorů cukrárny. Dále navrhnu výrobní a marketingový 

plán, kde popíšu nabízené produkty, jejich cenu, způsob propagace a v poslední řadě  

i jejich distribuci. Následně vytvořím organizační plán, kde zvolím formu podnikání  

a výběr personálu. V předposlední fázi této části zhodnotím rizika, která mohou nastat  

a ovlivnit podnikání. Poslední částí je finanční plán, který je jednou z nejdůležitějších 

částí celého podnikatelského záměru. Slouží nám k číselnému odhadu nákladů se 

založením cukrárny, odhadnutí nákladů a výnosů z provozu cukrárny a odhadům 

v dalších letech. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

V této bakalářské práci se zabývám sestavením návrhu podnikatelského záměru 

cukrárny v obci Syrovice. Cílovou skupinou zákazníků jsou rodiče s dětmi, protože 

tvoří značnou část obyvatel v této obci. V obci není moc míst, kde rodiče s dětmi 

mohou trávit volný čas, proto by zde uvítaly cukrárnu, kde bude i prostor pro jejich děti. 

V současné době zde není cukrárna a ani jiný obchod, který se specializuje na cukrářské 

výrobky. Některé výrobky jsou dostupné v místních potravinách, ale jejich množství 

není tolik početné jak různými druhy, tak i kvantitou. Lidé požadují více výrobků na 

různé oslavy a jiné příležitosti, ale místní potraviny to nejsou schopné zajistit. 

Cílem práce je tedy sestavení návrhu podnikatelského záměru na založení cukrárny.  

Cukrárna slouží k výrobě a nabízení cukrářských výrobků, které si budoucí zákazník 

může v menším množství koupit přímo na prodejně, popřípadě ve větším množství 

objednat dopředu. Cukrárna nadále slouží i jako místo pro rodiče s dětmi v jejich 

volném čase, kteří zde mají připraveno posezení a také vyhrazenou dětskou část. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části jsou sepsány poznatky, které jsou důležité při sestavování návrhu 

podnikatelského záměru. Jsou zde popsány definice v podnikatelském prostředí, členění 

podniků, právní formy podnikání a druhy společností, náplň podnikatelského záměru, 

jeho zásady a struktura.  

1.1  Definice podnikatel, podnik, živnost 

V této části jsou popsány jednotlivé definice, se kterými se setkáváme v podnikatelském 

prostředí. 

1.1.1  Podnikatel 

V občanském zákoníku najdeme definici, kdo je to podnikatel: 

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ (1, § 420).  

Můžeme také najít jiné definice podnikatele, v literatuře je podnikatel definován takto: 

- osoba, které dokáže realizovat své činnosti 

- osoba schopna zachytit budoucí rizika a popřípadě i ztráty svého kapitálu 

- osoba, která umí rozpoznat své příležitosti, mobilizovat a využívat své zdroje 

k dosažení svých cílů (2). 

1.1.2  Podnik 

V literatuře můžeme najít dost podobných definicí, jak vysvětlit pojem podnik. Nejvíce 

vystihující a pochopitelnou definicí ho lze vysvětlit takto: 

Podnik může být také chápán jako nějaký subjekt, který vykonává činnost spočívající 

v nabízení zboží či služeb na trhu. Zde vůbec nezáleží, zda podnik dosahuje zisku při 

své činnosti, ale zda dosahuje komunikativnosti se zákazníky s nabízením svých 

produktů nebo služeb. Rozhodujícím faktem není, jakou právní formu podnik používá. 

Základním cílem subjektů označujících jako podnik je přežít a dále se uchovat jako 

podnik (3). 
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1.1.3  Živnost 

V živnostenském zákoně můžeme najít definici: 

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

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“  

(4, §2). 

Živnosti dělíme do dvou druhů, kterými jsou živnosti ohlašovací a koncesované. 

Živnosti ohlašovací se dále rozdělují na živnosti řemeslné, vázané a volné (4). 

1.2  Členění podniků 

Určování podniku můžeme členit z hledisek: (5) 

„1. Z hlediska působnosti. 

2. Z hlediska formy vlastnictví. 

3. Podle výkonů. 

4. Podle velikosti (podle počtu pracovníků a obratu) 

5. Podle příslušnosti k určitému odvětví 

6. Podle právní formy“  

1. Dělení dle hlediska působnosti dělíme dále na: 

a) místní – v rámci působení obce, 

b) regionální – to je rámec působení v jednom krajském regionu, 

c) republikové – rozsahem působení je stát, 

d) mezinárodní – zde se vyvíjí působnost v několika státech, 

e) státní – majetek je vlastnictvím státu. 

2. Dělení dle hlediska formy vlastní 

a) soukromé – majetek je vlastněn jedním soukromníkem, 

b) partnerské – majetek je sdružením více osob podnikajícím jedním jménem (5). 

3. Dělení dle výkonů 

a) vyrábění statků – těžební, zemědělský, energetický a zpracovatelský průmysl, 
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b) poskytování služeb – výchova, vzdělání, ubytování, přeprava osob, peněžní  

a bankovní služby nebo i zdravotnictví. 

4. Dělení podle velikosti podniku 

a) mikropodniky – mají maximálně 10 zaměstnanců a obrat za rok nepřesahuje  

2. mil. Euro, 

b) malé podniky – mají méně než 50 pracovníků a obrat činí maximálně 10. mil. Euro 

ročního obratu, 

c) střední podniky – počet pracovníků nepřesahuje 250 osob s maximálním obratem  

50. mil. Euro, 

d) velké podniky – nad 250 zaměstnanců s ročním obratem nad 50. mil. Euro. 

5. Podle příslušnosti  

Zde se zohledňuje technologický rozvoj a změny v sestavení hospodářství. Nejlépe se 

srovnává s klasifikacemi jiných zemí. 

6. Podle právní formy 

Tyto formy upravuje zákon o obchodních korporacích nebo živnostenský zákoník (5). 

1.3  Právní formy podnikání 

Při začátku podnikatelských aktivit je hlavním rozhodnutím si vybrat typ právní formy 

podnikání. Každý typ není nenávratný a v průběhu podnikání je možné zvolený typ 

změnit na jiný typ formy podnikání. Tyto změny jsou ale většinou komplikace  

a zbytečné náklady (2). 

Podnikání rozdělujeme na tyto formy: 

- fyzických osob  - osoby zapsány v obchodním rejstříku na vlastní žádost nebo  

   povinně podle stanovených podmínek, které najdeme  

   v zákoně o obchodních korporacích. Spolupráce více fyzických  

   osob se dá také nazvat – sdružení fyzických osob, 

   - osoby, které podnikají na živnostenské oprávnění, 

   - osoby, které podnikají na jiné oprávnění, 

   - soukromí zemědělci, kteří jsou zapsaní v evidenci. 
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- právnických osob  - osobní společnosti – předpokládá se zde s osobní účastí  

   podnikatele, který ručí neomezeně za závazky společnosti. 

       - veřejná obchodní společnost, 

       - komanditní společnost. 

   - kapitálové společnosti – zakladatelé mají povinnost složit vklad,  

   jejich ručení je omezené nebo žádné.  

- společnost s ručením omezeným, 

       - akciová společnost. 

- družstva – v praxi se vyskytuje méně často, je upravena  

a definována v zákoně o obchodních korporacích (2). 

1.4  Druhy společností 

Společnosti dělíme do 5 různých druhů, kterými jsou: veřejná obchodní společnost, 

komanditní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným a družstva. 

1.4.1  Veřejná obchodní společnost 

Tuto společnost mohou založit minimálně dvě osoby, které podnikají pod stejným 

společným názvem a ručí nerozdílně celým svým majetkem. Společníkem může být 

právnická nebo fyzická osoba. Zisk se dělí rovným dílem mezi společníky (2). 

1.4.2  Komanditní společnost 

K založení této společnosti jsou potřeba minimálně dvě fyzické osoby nebo jedna 

právnická osoba. Společenská smlouva zde určuje rozdělení zisku a práv. V případě, že 

se společníci nedomluví, tak je zisk dělen podle procent vložených vkladů. Společnost 

vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tato společnost je zajímává v tom, že jsou zde 

dva typy společníků. Ty dělíme na komanditisty a komplementáře. Komanditista splatí 

vklad minimálně 5 000 Kč a ručí do nesplacené výše svých závazků ve společnosti. 

Komplementáři ručí celým svým majetkem, jsou statutárním orgánem a mají 

zodpovědnost za obchodní vedení společnosti. Smrtí komanditisty nebo komplementáře 

společnost zaniká (5).  
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1.4.3  Akciová společnost 

Tato společnost se řadí jako jedna z prvních kapitálových forem podnikání. Základní 

kapitál tvoří akcie, které mají svoji jmenovitou hodnotu. Společnost ručí celým svým 

majetkem. Společník neručí za závazky ve společnosti. Tuto společnost může založit 

jedna právnická osoba nebo minimálně 2 fyzické osoby. Základní kapitál při založení je 

2. mil. Kč bez veřejné nabídky nebo 20. mil. Kč s veřejnou nabídkou (2).  

1.4.4  Společnost s ručením omezeným 

Je to kapitálová společnost, jejichž kapitál tvoří vložení vkladů společníků. K založení 

společnosti stačí jen jedna osoba, avšak její maximální počet je stanoven na  

50 společníků. Minimální kapitál tvoří částku 200 000,- Kč, velikost vkladu jednoho 

společníka je minimálně 200 000,- Kč. Společnost ručí za závazky celým svým 

majetkem, avšak do výše svých nesplacených vkladů, pokud není jinak stanoveno ve 

společenské smlouvě. Zisk je vyplácen podle poměrných částí obchodních podílů. Je 

nutnost vytvářet si rezervní fond (6). 

1.4.5  Družstva 

Je společnost, kde je neomezené množství členů, avšak minimálně musí mít družstvo  

5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby. Družstvo ručí za své závazky celým svým 

majetkem, avšak členové za závazky neručí. Základní kapitál činí minimálně  

50 000,- Kč a při zápisu do obchodního rejstříku musí být minimálně polovina splacena. 

Jedna z mála používaných metod podnikání u nás (2). 

1.5  Podnikatelský záměr 

Podnikatelský plán zachycuje všechny vnější a vnitřní faktory, které souvisí se 

začátkem zahájení podnikatelské práce nebo dalším fungování dříve založené firmy. 

Tento plán vyhotovuje podnikatel v písemné formě (2). 

1.6  Náplň podnikatelského záměru   

Podnikatelský plán se skládá z více části. Základní části jsou: (7) 

- realizační resumé, 

- charakterizování firmy a jejich cílů, 

- organizační tým a výběr manažerského plánu, 

- přehled výsledků a závěrů, které se považují za základ technicko-ekonomické studie,  



18 

 

- shrnutí, závěr a případné přílohy (7). 

1.7  Základní zásady zpracování podnikatelského záměru 

Zpracování podnikatelského plánu musí být respektováno a měl by být kladen důraz na 

obecné zásady, a to:  

Srozumitelnost – sestavování podnikatelského plánu je vysvětlováno v jednoduchých 

větách, nedefinovat příliš mnoho nápadů v jedné větě. Je dobré pro úplný přehled 

sestrojit tabulku. Také je vhodné dodržovat styl a při skládání jednoho plánu je 

nedokládat čísly. 

Logika – nápady a reálné příklady v podnikatelském plánu musí na sebe navazovat, 

nesmí obsahovat nepodložené myšlenky, tvrzení v podnikatelském plánu se nesmí 

odporovat. Je vhodné uvést časovou osu nebo nějaký diagram pro znázornění. 

Stručnost – nápady a příklady musí být uvedeny stručně, ale neměli by nijak měnit 

významy základních faktů. 

Pravdivost – každý podnikatelský plán by měl být pravdivý a reálný. 

Rizikovost – podnikatelský plán nám popisuje budoucnost. Většina podnikatelů má 

problém nebo se vůbec neorientuje v realitě, kde nejsou schopni zachytit budoucí vývoj. 

Základem toho je respektování budoucích rizik a vytvoření řešení, které bude 

nápomocné v kritickém vývoji a to zvýší pravdivost podnikatelského plánu (2). 

Zpracovaný podnikatelský plán, který je ve vysoké kvalitě nám nikdy nemůže zaručit, 

že bude mít úspěch, protože jde o rizikový plán (8).  

1.8  Struktura podnikatelského záměru 

V mnoha literaturách jsou popsány struktury podnikatelského plánu jinak, avšak jeho 

obsah je pro podnik jednotlivá záležitost, ale ať už je vypracován pro podnik nebo 

skupinu podnikatelů, tak by měl obsahovat každý podnikatelský plán některé části.  
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Podnikatelský plán se skládá z: (9) 

Titulní strana 

Na této straně by měl být napsán ve stručnosti obsah podnikatelského plánu. Dále se na 

této straně uvádí název a místo podnikání společnosti, jména podnikatelů, kontakty  

a popis podniku. 

Exekutivní souhrn 

Jedna z nejdůležitějších částí celého podnikatelského plánu a její obsah je rozsáhlý na 

několik stran. Pokud jeho zpracování je pro investory, tak má za úkol maximálně zajistit 

zájem investorů. Ti na základě tohoto souhrnu rozhodnou, zda pro ně má význam 

pročíst si celý podnikatelský plán jako celek. Na tuto část by měli zpracovatelé klást 

velký důraz. Exekutivní souhrn je vnímán jako stručné shrnutí nejdůležitějších bodů 

podnikatelské plánu. Cílem tohoto souhrnu je vzbudit ve čtenáři nadšení a důvod, aby si 

přečetl celý podnikatelský plán. 

Analýza trhu 

Do této části se řadí konkurenční prostředí. Zde by měli být sepsáni všichni významní 

konkurenti včetně jejich silných a slabých způsobů, kterými by mohli negativně ovlivnit 

úspěch podniku na trhu. V další řadě je zde zmíněna analýza z hlediska vývojových 

trendů a historických výsledků. Také je výstižné zde zahrnout přírodní faktory, 

politickou situaci nebo i legislativní podmínky. A v neposlední řadě uvést analýzu 

zákazníků na základě průzkum segmentace trhu. 

Popis podniku 

V další části se zde uvádí popis podniku, který by měl být podrobný. Na důležitosti by 

měl být kladen důraz, aby v budoucím investorovi zprostředkoval představu o velikosti 

podniku. Popis by měl obsahovat doložitelná fakta, která se zabývají s jeho založením, 

úspěchy a také definuje strategii podniku a cíle k jejich dosažení (9). 

Hlavní body této části jsou: 

- statky a služby, 

- místo a velikost podniku, 
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- personál podniku nebo organizační schéma, 

- kancelářské a ostatní vybavení, 

- znalost podnikatele a jeho praxe. 

Výrobní plán 

V této části se zachycuje celý výrobní proces. Pokud podnik má svoji část výroby 

pomocí subdodávek, tak by měl uvést subdodavatele a důvod, proč byli zvoleni. Nutné 

je i uvedení informací o doposud uzavřených smlouvách. Pokud zajišťuje část nebo 

celou výrobu sám podnikatel, tak musí uvést popis strojů, zařízení, materiálu  

a jejich dodavatelů, které použil. Jestliže v podniku neprobíhá výrobní proces, bude se 

tato část nazývat „obchodní plán“, kde budou popsány služby, zboží a potřebné prostory 

pro jejich skladování.  

Marketingový plán  

Jedná se o to, jakým způsobem budou výrobky a služby distribuovány, oceňovány  

a propagovány. Tento plán je jednou z nejdůležitější části, které zajistí investorům 

úspěch  podniku. 

Organizační plán 

Zde se popisuje forma vlastnictví v novém podniku. Obchodní společnosti musí detailně 

informovat o managamentu podniku a o údajích obchodních podílů. Také se zde 

zapisují hlavní vedoucí pracovníci podniku, jejich praxe a vzdělání. Určuje se i jejich 

nadřízenost a podřízenost. To vše znázorňuje organizační struktura v podniku. 

Hodnocení rizik  

Tato část popisuje rizika, která mohou vyplynout reagováním konkurence, ze slabých 

stránek marketingu, výroby, manažerského týmu či technologického vývoje. Tyto rizika 

je potřeba eliminovat a analyzovat. Pro budoucího investora je tento přístup známkou 

toho, že podnikatel bere na vědomí rizika a je připraven jim čelit (9). 

Finanční plán  

V této kapitole se tvoří významná část podnikatelského plánu. Informuje o potřebných 

objemech investic, ukazuje reálnost podnikatelského plánu. Zabývá se 3 důležitými 
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částmi, kterými jsou předpoklady o příjmech a výdajích s výhledem do budoucna 

alespoň na tři roky, které zahrnují budoucí výnosy, jejich očekávanost a kalkulované 

náklady. Další částí je tok peněz v příštích třech letech a odhad rozvahy. 

Přílohy 

V poslední části se uvádí informativní materiály, které nejsou začleněny přímo v textu 

podnikatelského plánu. Texty by měly být doloženy odkazy na jednotlivé přílohy (9).  

1.9  Marketingová strategie 

Marketing nám popisuje proces, jak se produkt nebo služba dostane k potenciálním 

zákazníkům. Cílem úspěchu záleží v porozumění potřebám cílové skupiny zákazníků  

a jejich uspokojení, které musí být v lepší míře, než je konkurence. Tato strategická 

funkce se zabývá všemi aktivitami v podniku, od nákupu materiálu či služeb přes 

finance, výrobní proces a přijímání zaměstnanců. Strategie není jen na spotřebitelském 

trhu, ale také pokrývá trhy ostatních účastníků (6). 

1.10  Marketingový mix 

Marketingový mix tvoří soubor, který má čtyři základní složky a ty jsou výrobek, cena, 

podpora prodeje a distribuce. Všechny tyto části jsou na sobě závislé. Při stanovení 

jejich kombinace je nutné vycházet z informací trhu a správně určené strategie  

plánu (7). 

Výrobek 

Plán bude úspěšný jen tehdy, pokud budou výrobky uplatněny na trhu. Když jeho 

uplatnění bude nízké nebo žádné, tak je lepší zvážit, zda se soustředit na jiný výrobek.  

Částí vyjasnění výrobního sortimentu bude stanovení:  

- šířka a hloubka sortimentu (vyrábění jedné varianty každého produktu nebo více 

metod odlišných velikostí, kvalitou nebo barvou), 

- návrhy produktu, 

 - způsoby balení, servisní služby, záruční podmínky a jiné (7). 
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Cena 

Stanovení prodejní ceny je spojené s náklady za kus, cenová politika konkurentů, reakce 

zákazníků na výši ceny, platební podmínky a podmínky dodávek. Proto je důležité 

zvažovat tyto důležité působící faktory. 

Podpora prodeje 

Jedna z nejnutnějších částí při vstupu na trh. Je nutné specifikovat formy podpory 

prodeje. Ty jsou nutné pro dosažení předpokládaných tržeb a nákladů spojených 

s těmito opatřeními. Základními rysy podpory prodeje je reklama, propagace, osobní 

prodej a orientace na značku zboží. 

Distribuce 

Zde se zhotovují velkoobchody, maloobchody a přímá distribuce zákazníkům. Tady by 

se měla věnovat velká pozornost na správnou volbu distribuce. Záleží zde na dodacích 

podmínkách, způsobu přepravy, řízení zásob nebo i ochraně zboží před zničením při 

přepravě (7).  

1.11  Zdroje financování 

Obecně můžeme definovat financování investic v podniku jako činnost, která se zabývá 

kapitálem a penězi při založení a rozvoji podniku v čase, struktuře, při vyhovujících 

nákladech na jejich obstarání s určenou cenou. Financování investic se zabývá složením 

finančních zdrojů, ze kterých jsou uhrazeny podnikové investice. 

Finanční zdroje můžeme třídit z mnoha odvětví. Nejznámější je dělení z  pohledu místa 

a to se dělí na interní a externí zdroje (8). 

Interní zdroje nám představují podnikatelské činnosti uvnitř firmy a tvoří je: (8) 

- zisk po zdanění vytvořený v minulosti bez vyplacených dividend, 

- odpisy a nárůst rezerv, které tvoří nákladové položky a nejsou výdaji, 

- prodej složek dlouhodobého majetku, který není moc využitelný a přináší malé 

výnosy, 

- snížení oběžných aktiv a to hlavně zásob a pohledávek, 
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Externí zdroje nám slouží pro nově založené firmy a sem patří: 

- dlouhodobé nebo krátkodobé bankovní úvěry, 

- obligace neboli dluhopisy, 

- vklady dalších subjektů, které se podílejí na financování daných subjektů, 

- dary poskytovány z rozpočtu státu, specializovaných a jiných fondů, 

- rizikový kapitál (8). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této části se analyzuje prostředí budoucí cukrárny, kde je použita SLEPT  

a Porterovu analýza. Dále zhodnocení možných rizik, která mohou nastat a v poslední 

části vyhodnocení výsledků z dotazníků. 

2.1  Charakteristika obce, kde se bude cukrárna nacházet 

Budoucí umístění cukrárny je v obci Syrovice, která se nachází přibližně 17 km 

jihozápadním směrem od Brna. Tato oblast leží v rovinatém kraji zemědělské a vinařské 

oblasti, která má rozlohu obce 826,81 ha. 

Počet obyvatel k 1. lednu 2013 byl 1409 obyvatel, z toho je 727 mužů a 682 žen (10). 

Tabulka č. 1: Nárůst obyvatel 

Rok 1991 2001 2011 2012 

Obyvatelé 949 964 1352 1418 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (13) 

Nárůst obyvatel je v posledních letech hlavně díky výstavbě nových domů.  

Dále se zde nachází kadeřnictví, kosmetické a fotografické studio, bistro Juwe, smíšené 

zboží nebo i potraviny B+L s. r. o., které nabízí pečivo, maso, saláty, chlebíčky, 

zákusky, mražené zboží, nápoje, ale také se zde mohou zakoupit tabákové výrobky, 

noviny, časopisy nebo dárkové koše. 

V obci se nachází Česká pošta, mateřská i základní škola, která slouží pro děti  

v 1. – 5. ročníku. Obec nemá své zdravotní středisko, ale 1x týdně ordinuje lékař pro 

děti (10). 

Občané mají tedy možnosti nakoupit zboží ve dvou prodejnách. Těmi jsou smíšené 

zboží a potraviny. V obci se také nachází pohostinství, kam mohou zdejší i lidé z okolí 

zavítat.  

Touto analýzou lze říct, že v obci můžou být potenciální zákazníci, jak z místních 

obyvatel nebo návštěvníků. V této obci se doposud žádná cukrárna nenachází. 
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2.2  SLEPT analýza 

“Analýza SLEPT by měla být zaměřena především na odhalení budoucího vývoje 

vnějšího prostředí firmy/SBU, v něm existujících vývojových trendů, které pro SBU 

mohou představovat buď hrozby a nebo příležitosti. Akronym SLEPT je vytvořen 

z prvních písmen anglických slov, označujících pět oblastí, okolí firmy/SBU, kterým by 

měla být věnována pozornost“ (11).  

Tato analýza hodnotí a analyzuje tyto pozorované faktory: 

Sociální faktory – sleduje počet obyvatel, nezaměstnanost a hustotu zalidnění. Velikost 

projektu by měla odpovídat obyvatelstvu na určeném území. 

Legislativní faktory – zde je zkoumána právní problematika oboru, o kterou se 

zajímáme. Dále zjišťujeme vztah životního prostředí k oboru, ve kterém chceme 

podnikat. Také se musí zajistit další povolení, které jsou k činnosti nutné. 

Ekonomické faktory – probíhá finanční analýza možnosti obyvatel a ekonomického 

cyklu ekonomiky. 

Politické faktory – zde je kladen důraz nejvíc na politické tlaky a na daný obor 

podnikání. Obory jako zdravotní, zbrojní průmysl, energetický průmysl a jiné jsou 

s politikou svázané. 

Technologické faktory – zaměřujeme se na zjištění vlastností technologických inovací 

výrobků námi poskytované (12).  

2.2.1  Sociální faktory 

Je to jeden z nejdůležitějších faktorů, který je potřebný pro tuto analýzu. Proto velký 

význam má věk a pohlaví obyvatelstva, jeho početnost, volný čas a zájmy. Cílovými 

zákazníky jsou především rodiče s dětmi, kteří můžou v cukrárně trávit svůj volný čas.  

Obyvatelé mají možnost v obci navštívit sportovní akce, které pořádá místní TJ Sokol. 

Kulturní a další akce, které probíhají během roku, jako jsou hody, pouťová slavnost  

a jiné zajišťuje místní Kulturní komise, která se pokouší organizovat více kulturních 

akcí. 
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Tabulka č. 2: Změna počtu obyvatel v letech 2008-2012 

Obyvatelstvo 

2008-2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

Stav k 1.1 1003 1148 1277 1352 1418 

Narození 13 20 23 29 20 

Zemřelí 15 8 11 13 11 

Přistěhování 156 136 64 82 45 

Odstěhování 9 19 21 32 32 

Přírůstek 145 129 55 66 22 

Stav k 31.12 1148 1277 1332 1418 1440 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (13) 

Dle tabulky lze říct, že obyvatelstvo v posledních letech narůstá a to díky nově 

přistěhovalým obyvatelům. Vesnice se rozrůstá a lidé hledají své zázemí v obcích, kde 

staví nové byty a domy. Narození nových dětí je v obci rok od roku celkem stejné, 

nízký je i úbytek odstěhovaných obyvatelů a to je zapříčiněno tím, že se obec nachází 

v blízkosti Brna, kam mají dobrou časovou a cestovní dostupnost, a proto se nemusí 

stěhovat za prací do města Brna (13). 

2.2.2  Legislativní faktory 

Podniky v ČR musí dodržovat zákony a předpisy, které souvisí s jejich podnikáním. 

Mezi základní zákony patří: 

- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - zde najdeme zákony, které nám 

definují přesné podmínky společností a družstva, jejich způsob založení a vedení, 

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – zákon nám upravuje druhy 

živností, které souvisí s jednotlivými činnostmi, 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – zde je definován rozsah, požadavky průkaznosti 

jak vést správně účetnictví v podniku, 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – tento zákon je nezměněný od 1. 1. 2010, 

kde nastaly poslední změny. Mezi změny patří sazba daně z příjmů fyzických osob na 

15 % a změna sazby daně z příjmů právnických osob na 19 %, 
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- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - tento zákoník upravuje pracovněprávní vztahy, 

které vznikají při výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – k 1. 1. 2013 nastala poslední změna 

o sazbě DPH. Základní sazba je 21 % a snížená sazba je 15 %. 

2.2.3  Ekonomické faktory 

Míra nezaměstnanosti 

Podle ČSÚ je obecná míra nezaměstnanosti rovna k 1. čtvrtletí 2013 rovna 7,4 % a ve  

4. čtvrtletí 2013 je míra 6,7 %. Obecná míra nezaměstnanosti nám vyjadřuje podíl počtu 

nezaměstnaných oproti celkové pracovní síle. 

Za poslední rok se míra nezaměstnanosti snížila asi o 0,7 %, čímž se snižuje počet 

obyvatel bez práce (14). 

Míra inflace 

Mezi další ekonomický faktor patří míra inflace. Ta k 31. 12. 013 byla rovna 1,4 %. To 

je pokles oproti předchozímu roku. 

Tabulka č. 3: Míra inflace v letech 2008-2013 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Míra inflace v % 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (15) 

Dle tabulky lze říci, že oproti roku 2008 se míra inflace snížila o 4,9 %, což je vyšší 

pokles. Po větším poklesu se míra inflace až tak nelišila krom roku 2012, kde byla 

hodnota 3,3 % (15). 

2.2.4  Politické faktory 

Česká republika je demokratický stát. Výkonnou moc zde má prezident a vláda, 

přičemž vláda je vyšším celkem výkonné moci. Moc je vykonávána prostřednictvím 

orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. 

Základní zákonem je ústava, která upravuje principy společnosti, organizace moci, 

samosprávu a základní práva občanů. 
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2.2.5  Technologické faktory 

Nová technologie je pro podnik důležitá, protože může zvýšit konkurenceschopnosti. 

Všichni kladou důraz na co nejvyšší kvalitu a k tomu hledají nové technologie, které jim 

k tomu pomůžou. Zde u našeho podniku není technologie až tak důležitá. Cukrárna jako 

výrobní podnik nepotřebuje ke svému provozu nové technologie, které změní kladně 

svůj výsledek. Investování bude jen do nových strojů, těmi jsou chladící zařízení, pec, 

šlehače, kávovar nebo varná konvice, které jsou nutné čas od času opravit nebo 

vyměnit. 

2.3  Porterova analýza pěti sil 

Tato analýza zkoumá konkurenční prostředí našeho podniku, ať už je podnik reálný, 

existující nebo potenciální. Zkoumá možné chování, síly konkurenčních subjektů  

a bariéry vstupů konkurenčního prostředí. Pro účely podnikatelského záměru se 

vymezuje hlavně pět zobecněných oblastí, ve kterých je nutno hodnotit hrozby ze strany 

existují a možný vznik konkurence v našem podniku. Tyto zásady dělíme: 

Stávající konkurence - jedná se o konkurenci stejného nebo podobného typu 

podnikání, ve které podnikáme nebo se pokoušíme podnikat.   

Nová konkurence - je to konkurence, která na náš trh vstupuje nebo hodlá v budoucnu 

vstoupit a konkurovat nám. Toto riziko konkurence je těžko předvídatelné, lze ho 

většinou jen pouze odhadovat.  

Zpětná integrace – zajímá se o zpětnou integraci v dodavatelském řetězci, která plyne 

z rizika zvýšení konkurence kvůli tomu, že náš odběratel se rozhodne zajišťovat si 

v budoucnu naše produkty nebo služby vlastními silami.  

Dopřední integrace - je to opačný případ zpětné integrace. Dodavatel se rozšířením 

svého podnikání přesunuje do části podnikání svého původního odběratele-zákazníka  

a dá se konstatovat, že se stává jeho konkurencí. 

Riziko konkurence substitutů - toto riziko vyplývá z ohrožení našich produktů na trh 

jinými, podobnými produkty, které naše produkty nějakým způsobem nahrazují (9). 
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2.3.1  Stávající konkurence 

V oboru těchto služeb je nejbližší Babiččina cukrárna v Rajhradě, která je vzdálená asi  

7 km. Tato cukrárna nabízí svým zákazníkům dorty, cukroví nebo také zmrzlinu. Ceny 

dortů se pohybují od 290,- Kč/kg. Dalšími konkurenty jsou cukrárny v městě Brně, 

které nabízí podobné výrobky s různými cenami.  

2.3.2  Nová konkurence 

Pro naši cukrárnu to je hrozba, pokud v obci nebo blízkém okolí přijde na trh nová 

konkurenční cukrárna, která má velké množství investicí a nabízení služeb je ve velkém 

množství, kvalitě a nízké ceně. Taková hrozba nás ale nemusí ovlivnit, pokud máme 

stálé a především spokojené zákazníky, kteří nepůjdou hned ke konkurenci, protože jsou 

spokojeni s našimi výrobky. 

2.3.3  Zákazníci 

Jedna z hlavních složek, která je pro můj záměr důležitá, abych mohl získat úspěch. 

Budoucí zákazníky musím přesvědčit, že naše výrobky jsou kvalitní a i cena je tomu 

rovna. Obec je menšího rozsahu, proto je důležité zaujmout co nejvíce zákazníků 

v obci, ale také i v okolí. Je nutné si uvědomit, že obec je v blízkosti Brna, kde existuje 

hodně cukráren s podobnými službami a výrobky, proto pro ně není problém si jej 

koupit tam. 

2.3.4  Dodavatelé 

Na trhu v dnešní době je plno potenciálních dodavatelů. Hrozbou dodavatelů pro nás je 

to, pokud dodavatel má silnou pozici a je pro nás jediným možným dodavatelem. Ten 

má možnost zvyšovat cenu, která nám nemusí vyhovovat, ale jelikož je jediným 

možným dodavatelem, tak nemám jinou možnost, než koupit zboží za vyšší cenu nebo 

ho vůbec od něj neodebírat.  

Cílem je získat si dobré dodavatele a udržet s nimi dlouhodobý vztah, který prospěje jak 

nám a dodavateli, tak i konečnému zákazníkovi.  

2.3.5  Substituční produkty 

Na trh mohou vstoupit nové organizace ve stejném oboru a množství není omezeno. 

Vstupující musí splňovat hygienické a bezpečnostní předpisy. Jestli se dále udrží na trhu 



30 

 

nebo ne, záleží především na tom, kolik má zákazníků, kteří jsou s jeho produkty 

spokojeni, jak jeho kvalitou, tak i cenou nebo poskytovanými službami. 

Lidé v dnešní době většinou hledají co nejméně nákladnou formu ke splnění jejich 

potřeb. Hrozba se tedy zvyšuje vstupem nových konkurentů na trhu, kteří nabízejí stejné 

nebo podobné zboží. Abychom této hrozbě zabránili, je nutné zvolit takovou nabídku 

služeb, která zákazníky zaujme a osloví, ti dále nehledají splnění potřeb  

u konkurentů. 

Našim substitutem v obci můžou být místní potraviny B+L, které nabízí určité množství 

druhů zákusků. Dalším substitutem pro nás může je místní pohostinství, které může 

nabízet zmrzlinu a zmrzlinové poháry. Výhodou cukrárny je i to, že bude velká nabídka 

služeb, kterou nenajdou v jiném podniku obce.  

2.4  Rizika 

Analyzování rizik, která mohou nastat při vybudování nové cukrárny. 

2.4.1  Nízký až žádný zájem zákazníků 

Jelikož vstupujeme na trh s novou cukrárnou, která v obci Syrovice zatím není  

a obyvatelé s ní nemají zkušenost, tak je možné, že o cukrárnu a její výrobky není velký 

zájem. Cukrárna chce svými výrobky vyjít co nejvíce vstříc svým zákazníkům k jejich 

spokojenosti.  

2.4.2  Vstup nové konkurence na trh 

Syrovice jsou malou obcí, proto vstup nového konkurenta na trh není výhodné pro naši 

nebo konkurenční cukrárnu. V případě, že by zákazníci navštěvovali jen jednu z nich, 

tak by to nemuselo mít dobrý vliv na tu, která by byla navštěvována méně.  

2.4.3  Konkurence v okolí 

Nejbližší konkurenční cukrárnou je cukrárna v Rajhradě – Babiččina cukrárna. Další 

konkurencí jsou cukrárny v Brně, kam lidé dojíždí za prací, proto výrobky mohou 

nakoupit i tam.  
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2.4.4  Změna v legislativě 

Jelikož se upravují a mění zákony, tak je nutné dát si pozor na aktuálnost zákonů  

a předpisů. Hlavní je i těmto nařízením rozumět a řídit se podle nich, jinak by mohli 

vzniknout nějaké problémy, které by se museli vyřešit.  

2.4.5  Nedostatek finančních prostředků 

Jedna z hlavních složek, bez kterých by založení cukrárny nemohlo začít. Toto riziko je 

nutné brát po celou dobu podnikání, protože je dost různých faktorů, které stojí další 

finanční prostředky. Pokud je špatná finanční situace, tak podnik nebude platit za své 

závazky dodavatelům, daně státu a to může nastat nízkým počtem zákazníků. Proto je 

nutné svoje prostředky sledovat a analyzovat. 

2.5  Metoda RIPRAN 

Představuje jednoduchou empirickou metodu, pomocí které se analyzují rizika projektů 

především středně většího rozsahu. Základní procesy této analýzy jsou identifikování 

nebezpečí, kvantifikování a reakce na rizika. Metoda pouze upozorňuje na důležitosti, 

avšak nezkoumá detailněji jejich problematiku. 

Hlavní cílem je identifikování hrozeb a scénářů, které jsou pro náš projekt nebezpečné. 

Vstup je tvořen popisem projektů, historických dat a prognóz. Výstupem identifikace 

seznam dvojice, která je tvořena hrozbou a scénářem. 

V první části, kdy naleznu rizika, ohodnotím identifikace pravděpodobnostní třídou, kde 

slouží rozdělení do 3 skupin pravděpodobností (vysoká, střední a nízká). 

Tabulka č. 4: Třídy pravděpodobností 

Třída pravděpodobnosti pro hrozby a scénáře 

Vysoká pravděpodobnost – VP nad 66% 

Střední pravděpodobnost – SP 33 – 66 % 

Nízká pravděpodobnost NP pod 33% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (16) 

Jakmile určím jednotlivým rizikům jejich pravděpodobnost hrozeb, které nohou nastat, 

tak určím jejich možný scénář podle tabulky níže. Podle dříve určených hrozeb určím, 

jaký je jejich možný scénář, který může být vysoký, střední nebo nízký dopad (16). 
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Tabulka č. 5: Kategorie výsledné pravděpodobnosti 

Tabulka pro stanovení kategorie výsledné pravděpodobnosti 

 VP scénář SP scénář NP scénář 

VP hrozby VP VP SP 

SP hrozby VP SP NP 

NP hrozby SP NP NP 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (16) 

Pokud mám u všech identifikovaných rizik určenou pravděpodobnost hrozby a její 

scénář, tak určím výši dopadu, pokud by se riziko naplnilo. Tyto možné dopady jsou 

rozděleny do tří skupin (velký, střední a malý nepříznivý dopad na projekt). 

Tabulka č. 6: Dopady projektu 

Třídy dopadu na projekt Definování dopadu 

Velký nepříznivý dopad na projekt – 

VD 

Ohrožení cíle projektu. 

Ohrožení koncového termínu projektu. 

Možnost překročení celkového rozpočtu. 

Škoda přes 20% z hodnoty projektu. 

Střední nepříznivý dopad na projekt - 

SD 

Škoda od 0,51 % do 19,5 % z hodnoty 

projektu. 

Ohrožení termínu, nákladů, zdrojů některé 

dílčí činnosti, což vyžaduje mimořádné 

akční zásahy do plánu projektu. 

Malý nepříznivý dopad na projekt - MD Škoda od 0,5 % z celkové hodnoty 

projektu. 

Dopady vyžadující určité zásahy do plánu 

projektu 

  Zdroj: Vlastní zpracování dle (16) 

Po určení jednotlivých dopadů na projekt v poslední části určím jejich přiřazení třídy 

hodnoty rizika, které slouží pouze jako orientační vysvětlení. Proto je nutné provést 

jejich přizpůsobení v organizaci pro konkrétní typ projektu (16). 
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Touto metodou jsem zde do tabulky analyzoval rizika, které v podnikatelském záměru 

mohou nastat (16). 

Tabulka č. 7: Hodnocení rizik 

Název rizika Pravděpodobnost Zkratka 

pravděpodobnosti 

Scénář Dopad Třída 

hodnoty 

Nízký až žádný 

zájem zákazníků 

33 – 66 % SP VP VD VHR 

Vstup nové 

konkurence  

na trh 

33 – 66 % SP NP MD NHR 

Konkurence 

v okolí 

pod 33 % NP NP SD NHR 

Změna 

v legislativě 

pod 33 % NP NP MD NHR 

Nedostatek 

finančních 

prostředků 

33 – 66 % SP VP VD VHR 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky jsou vidět detaily jednotlivých rizik, kde je určená jejich pravděpodobnost, že 

riziko nastane, určení jejich scénáře, velikost dopadu a zařazení do hodnotné třídy. 

Lze tedy konstatovat, že největšími riziky, která mohou nastat, je nízký až žádný zájem 

zákazníků. Pokud nějaké z těchto rizik nastane, tak je možné, že podnik může být 

v nelehké situaci, kde v nejhorším scénáři zanikne. Dalšími takovými riziky, která 

mohou nastat, je vstup nové konkurence na trh nebo konkurence v okolí. Na podnik to 

má menší vliv než dvě předešlá rizika. Na posledním místě této analýzy je změna 

v legislativě, která má nejmenší vliv a dopad na podnik. Tohoto rizika se nemusíme až 

tak obávat. Na tyto rizika je nutné brát zřetel a sledovat je, popřípadě snažit se jim 

vyhnout. 
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2.6  Marketingový průzkum 

Marketingový průzkum je jednou z důležitých částí, ze kterých je schopné odhadnout, 

zdali je u lidí zájem o vybudování nové cukrárny, které výrobky či jiné vlastnosti by náš 

potencionální zákazník požadoval. Výsledky tohoto průzkumu slouží jak pro výsledky 

marketingové analýzy, tak i pro jiné důležité analýzy. 

2.6.1  Forma průzkumu 

Pro marketingový průzkum jsem si zvolil formu dotazníků, který byl vyplňován jak 

v písemné, tak i v elektronické formě. Elektronickou formou pomocí emailů byly 

dotazování lidé v okolí vybudování cukrárny, kteří popřípadě dotázali své známé nebo 

příslušníky v rodině. Tato forma má však své výhody i nevýhody. Výhodou je, že 

vyplňovatel může dotazník vyplnit během dne a dá si na něm více záležet. Nevýhodou 

však může být, že nemusí všechny otázky zcela pochopit. 

 V obci budoucí cukrárny byli lidé dotázáni pomocí strukturovaného rozhovoru, kde 

měli jen menší chvíli na zamyšlení nad otázkami. Výhodou však bylo, že když 

vyplňovatel nerozuměl přímo otázce, byla mu vysvětlena. Touto formou jsem měl 

možnost i zjistit některé poznatky, které jsem neměl pro vyplňovatele připravené 

v dotazníku.  

Tento průzkum byl spíše zaměřen na ženy a rodiny s dětmi, které mohou navštívit 

cukrárnu ve svém volném čase, ale také zde s dětmi trávit svůj volný čas, kde bude 

vyhrazená část i pro jejich děti. Celkem se mi vyplnilo a navrátilo 198 dotazníků. 

2.6.2  Výsledky průzkumu 

V prvních dvou otázkách jsem se zaměřil jen na samostatného vyplňovatele, u kterého 

jsem v první otázce zkoumal pohlaví. Jelikož cukrárna bude sloužit i jako místo volného 

času pro rodiče s dětmi, tak průzkum byl zaměřen na mladší ženy, které by zde mohli 

trávit svůj volný čas. Z počtu vyplněných dotazníků tak vyplívá, že bylo celkem 

osloveno 123 žen z celkového počtu 198. To je celkem 62,12 % a zbylých  

37,88 % tvoří muži.  
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Tabulka č. 8: Pohlaví dotázaných 

Pohlaví Muž Žena Celkem 

Počet 75 123 198 

Počet v % 37,88 % 62,12 % 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V druhé otázce dotazníku, která se ještě týkala vyplňovatele, jsem zjišťoval věkovou 

kategorii potencionálních zákazníků. Kde největší počet dotázaných lidí tvoří kategorie 

ve věku 21 – 40 let, které tvoří celkem 51,01 % dotázaných, což je asi polovina 

dotazovatelů. Druhou věkovou kategorií nejvíce dotázaných tvoří kategorie 41 – 60 let, 

která je tvořena 24,75 % dotázaných. Na třetím a čtvrtém místě byly poslední dvě 

kategorie, kde věková kategorie 61 a víc let tvoří 12,62 % a kategorie pod 20 let je 

tvořena jen 11,62 %. Touto otázkou jsem se dozvěděl, že cukrárnu budou navštěvovat 

spíše mladší občané. Pro průzkum je to velice příznivé, protože cukrárna bude sloužit 

nejen jako prodejní místo, ale i jako prostor pro volný čas s rodinami. Avšak věková 

kategorie není tím hlavním, co nám zaručí, že cukrárnu bude navštěvovat více lidí. 

Tabulka č. 9: Věková kategorie 

Věková 

kategorie 

Pod 20 let 21 – 40 let 41 – 60 let Nad 61 let Celkem 

Počet 23 101 49 25 198 

Počet v % 11,62 % 51,01 % 24,75 % 12,62 % 100% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Třetí otázka je zaměřena na to, zda obyvatelé v obci nebo okolí uvítají vybudování nové 

cukrárny. Více jak čtyři pětiny dotázaných (85,35 %) by uvítali v obci nebo okolí novou 

cukrárnu. To je pro průzkum velice důležité, protože kdyby občané neměli zájem  

o novou cukrárnu, tak je zbytečné ji zakládat. 
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Graf č. 1: Poměr uvítání cukrárny v obci 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V otázce číslo čtyři jsem se dotázaných ptal, zda dosud navštěvují nějakou cukrárnu 

nebo kavárnu. Výsledek je celkem přesvědčivý, kde jen něco přes desetinu dotázaných, 

tedy 11,62 % lidí nenavštěvuje žádnou cukrárnu nebo kavárnu. Z této otázky jsem se 

dozvěděl, že 88,38 % dotázaných navštěvuje nějaké zařízení, které nabízí tyto služby.  

 

Graf č. 2: Návštěvnost cukráren nebo kaváren 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pátá otázka je zaměřena, jak často dotázaní navštěvují cukrárnu nebo kavárnu. Zde mi 

nejvíce lidí odpovědělo, že cukrárnu nebo kavárnu navštěvují 1 do měsíce, což tvoří asi 
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třetinu celkových odpovědí, tedy 33,84 %. Druhou nejvíce odpovídanou odpovědí je 

návštěvnost 1 do týdne, což tvoří čtvrtinu odpovědí, tedy 25,75 %. O pár procent níže je 

odpověď, že navštěvují cukrárnu nebo kavárnu méně častěji, které je tvořena 22,73 %. 

Návštěvnost víckrát v týdnu je jen u 6,06 % dotázaných. Zbylých 11,62 % dotázaných 

nenavštěvuje žádnou cukrárnu nebo kavárnu. Tato otázka mi dokáže říct, jak jsou lidé 

schopni navštěvovat cukrárnu. Polovinu dotázaných cukrárnu do měsíce vždy navštíví, 

z toho někteří jsou schopni i vícekrát do měsíce. Pro tohle vyčíslení slouží graf č. 3. 

 

Graf č. 3: Návštěvnost 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V otázce číslo šest jsem se zaměřil na výrobky, které lidé více upřednostňují. 

Z průzkumu mi vyšlo, že nejvíce lidé upřednostňují obyčejné zákusky, které tvoří 

v průzkumu nejvíce odpovědí a to necelou polovinu 48,99 %. Druhou nejvíce 

vyplněnou odpovědí je odpověď jiné, celkem 27,78 %. U této otázky jsem i po 

vyplňovatelích chtěl vědět, co tedy upřednostňují. Dozvěděl jsem se, že lidé 

upřednostňují také točenou zmrzlinu, ovocné zákusky, domácí koláče, medovník, 

ovocné koktejly, kávu, chlebíčky nebo nějaké menší chuťovky k vínu. Zbylých 23,23 % 

upřednostňuje dorty. Tato otázka nám může naznačit, o co mají lidé velký zájem, na co 

nesmím zapomenout a na co se nejvíc při výrobě a prodeji soustředit.  
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Graf č. 4: Upřednostňované výrobky 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V další otázce jsem se lidí dotazoval na výši útraty, kterou jsou schopni v cukrárně za 

výrobky a služby ochotni zaplatit. Výsledek z tabulky níže ukazuje, že lidé jsou ochotni 

nejvíce zaplatit v rozmezí 50-200 Kč. Nejvíce odpovědí je ve výši útraty  

101-200 Kč, kde tuhle odpověď zatrhlo 79 vyplňovatelů. Druhou nejvíce zatrhnutou 

odpovědí je útrata ve výši 50-100 Kč, kde tuhle odpověď zatrhlo 69 vyplňovatelů. 

Tyhle dvě odpovědi tvoří tři čtvrtiny odpovědí, což je 74,75 %. Třetí a čtvrtou příčku ve 

výši útraty tvoří výše útraty do 50 Kč a útrata ve výši 200-500 Kč. Poslední nejméně 

zatrhnutou odpovědí je výše útraty nad 500 Kč, kde tuto odpověď zatrhlo jen  

5 vyplňovatelů, což tvoří 2,52 %. 

Tabulka č. 10: Výše útraty 

Výše útraty Do 50 Kč 50-100 Kč 101-200 Kč 201-500 Kč Nad 500 Kč 

Počet  24 69 79 21 5 

Počet v % 12,12 % 34,85 % 39,90 % 10,61 % 2,52 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V předposlední otázce jsem zjišťoval, zda jsou lidí ochotni si připlatit za kvalitní 

výrobky a služby. Odpovědi jsou celkem přesvědčivé, kde jen 13,64 % dotázaných není 

ochotno si připlatit za kvalitní výrobky a služby. Z této otázky vyplívá, že lidé jsou 

ochotni zaplatit vyšší částku, pokud naše výrobky a služby v cukrárně budou kvalitní.  
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Graf č. 5: Ochota připlatit si za kvalitní výrobky a služby 

Zdroj: Vlastní zpracování 

K této otázce jsem se i při vyplňování dotazníků ptal, co si vůbec představují pod 

pojmem kvalitní výrobky a služby? Z odpovědí jsem se dozvěděl, že za kvalitní 

výrobky a služby lidé považují výrobky, které jsou z domácích receptů, neobsahují 

umělé sladidla a žádné náhražky, nejsou vyrobeny z polotovarů, obsahují přírodní 

zdroje. Dále jsou to výrobky, které jsou čerstvé, vzhledově pěkné a v poslední řadě 

záleží i lidem, zda je dobrá káva. Proto je důležité naše výrobky vyrábět z domácích 

surovin a nenahrazovat je umělými prášky, po kterých většina lidí netouží. Kvalitními 

službami si lidé představují příjemné prostředí s možností více služeb, např. rozvozu při 

větších objednávkách, příjemná obsluha nebo možností posezení v letních měsících. 

V poslední otázce jsem se dotazoval na rozhodující kritéria, podle kterých dotazovaní 

volí výběr jejich cukrárny, kterou se rozhodnou navštívit. Zde mohli vyplňovatelé 

zatrhnout i více odpovědí, podle kterých se rozhodují pro návštěvu cukrárny. 

Z výsledků, které jsem dostal, jsem se dozvěděl, že lidem nejvíce záleží na příjemném 

prostředí, ochotném personálu a kvalitě výrobků, což tvořilo 57,04 % odpovědí. Z toho 

odpověď kvalita výrobků byla zatrhnuta 28,64 % dotázaných a odpověď s kritériem na 

příjemné prostředí a ochotný personál zatrhnuta v 28,40 % dotazníků. Dále lidem záleží 

na prostoru pro děti a širokým výběrem nabízeného zboží. Prostor pro děti je důležitý 

pro 16,47 % dotázaných. Široký výběr nabízeného zboží je pro 15,51 % dotázaných 

také jedním z důležitých kritérií. Nejméně zatrhnutou odpovědí byly jiné kritéria, která 
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byla tvořena 4,30 % vyplněných. Mezi jiné rozhodující faktory pro lidi jsou, zda je 

v cukrárně kvalitní káva nebo víno, je-li zde možnost zakoupení více druhů kávy nebo 

vína, zda se točí nebo prodává v cukrárně zmrzlina, jestli se u cukrárny nachází útulná 

zahrádka nebo je i možnost pořádat narozeninové a jiné oslavy.  

 

Graf č. 6 Rozhodující kritéria pro návštěvu cukrárny 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHU ŘEŠENÍ 

Tato část zahrnuje prostory cukrárny a její rozdělení, výrobní plán, marketingový plán, 

organizační plán a nakonec i finanční plán, který je v téhle části jedním 

z nejdůležitějších.    

3.1  Prostory cukrárny 

Provozovnou cukrárny je stavba umístěná do samostatně stojícího prostoru v blízkosti 

smíšeného zboží, autobusové zastávky a místního obecního parku. Toto všechno se 

nachází zhruba uprostřed obce, kde prochází i hlavní komunikace mezi Brnem, 

Rajhradem a dalšími okolními obcemi. Celá stavba je postavená na ploše, jejichž 

prostor je cca 300 m
2
. Samostatná budova má cca 180m

2 
a je rozdělena do dvou částí  

a těmi jsou cukrárna a cukrářská výroba.  

V prostorách cukrárny je nutné se řídit především nařízením z hygieny. Zde se nachází 

vstupní prostor, kde po pravé straně je část s obsluhou a zařízením. V této části se 

nachází vitrína se zákusky, zmrzlinou, lednice na nápoje, stáčecí zařízení, které má 

 i zvláštní místnost pro uskladnění sudů, dále prostor na výrobu kávy a jiných produktů. 

Po levé straně se nachází stoly s židlemi. Na konci místnosti je umístěn krb, který slouží 

k vytápění celého objektu. Dále je zde průchod do prostoru toalet, který je rozdělen na 

toalety pánské, dámské a toalet pro vozíčkáře. 

V druhé části cukrářské výroby je průchozí prostor z cukrárny a tím jsou dodrženy 

hygienické předpisy. Největší prostor cukrárny zabírá samostatná výrobna, kde jsou 

rozmístěny stroje, mycí prostory, stoly pro výrobu produktů, pec a další obslužné stoly, 

na kterých jsou další zařízení, jako jsou mikrovlnná trouba, vařič, menší šlehač a další 

pomůcky potřebné k výrobě cukrářských výrobků. Součástí je i prostor pro chladírnu 

s hotovými výrobky. V prostoru je oddělena ještě jedna místnost a tou je zdobírna. Tato 

místnost je v chladných podmínkách, která je určena k výrobě potahovaných dortů za 

chladnějších a příznivějších podmínek, především pro výrobu dortů.  

Z výrobny přecházíme do chodby, kde jsou umístěny lednice na vejce, mléčné výrobky 

apod. Hned naproti je sklad. Místnost skladu je klimatizovaná a slouží k uskladnění jak 

suchých surovin (mouka, cukr, kakao…) tak i např. olejů, čokolády a výrobků, které 

nepotřebují určitou teplotu. Dalšími prostory jsou místnosti pro kotel, který zároveň 
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slouží i jako výlevka a uklízecí místnost, kancelář, kde bude umístěn PC. Celá prodejna 

i výrobna pojede na systém – registrační pokladna a místnost slouží k činnostem 

s doklady apod. Poslední místností patří zaměstnancům, kde jsou možnosti uložení věcí 

v šatně, sprchového koutu, záchodu, apod. 

Pro zákazníky je i možnost připojení na internet. 

Jak část cukrárny specializovaná na výrobu výrobků, tak i část určená k prodeji, mají 

svůj vlastní zadní vstup, takže zaměstnanci nemusí chodit hlavním vstupním místem. 

3.2  Výrobní plán 

Tento plán slouží k navrhnutí určení zboží a materiálu, který je potřebný ke každodenní 

výrobě. To se odvíjí podle objednávek a denního prodeje výrobků. Proto je nutné mít 

dostatek surovin, aby mohla výroba pravidelně probíhat a nevznikalo zpoždění 

objednávek. Každý pracující den musí mít cukrářky připravené v 7:30 hodin tyto 

ingredience: mouka, moučkový cukr, třtinový cukr, vanilkový cukr, vejce, marmeláda, 

kakao, rum, med, strouhaný kokos, máslo, mléko, čokoláda na vaření, sůl, skořice, 

zázvor, mandle, ořechy, ovoce, rozinky, droždí, pudink, piškoty, šlehačka, smetana, 

tvaroh, olej, káva a povidla. Pokud nějaká z těchto ingerencí chybí, tak se zajistí její 

dodání, aby mohla výroba pokračovat a určitý druh nechyběl v denní nabídce. Proces 

výroby začíná nakoupením a přijmutím zboží na sklad, kde se uschová a poté se použije 

do výroby. Jakmile cukrářka výrobek vytvaruje a připraví, tak se dále pomocí pece 

tepelně zpracuje při určeném čase a teplotě. Po části tepelného zpracování přechází 

výrobek na místo zdobení. Zde se na výrobku provedou poslední úpravy a po této fázi 

finální výrobek putuje z výrobny na prodejnu, odkud je vystaven do vitrín nebo 

připraven k odběru. 

3.3  Marketingový plán 

Pomocí marketingu podnik dělá takové činnosti, aby měl velké zvýšení prodeje. Toto se 

dá určit pomocí tzv. marketingového mixu, který se skládá ze základních složek. Je to 

tzv. „4P“ kde jsou složky produkt, cena, distribuce, propagace. 



43 

 

3.3.1   Produkt 

V cukrárně je nabízeno zákazníkům široké množství zboží a to jsou hlavně dorty, 

zákusky, cukroví, které jsou z vlastní výroby. Také jsou nabízené zmrzlina nebo nápoje, 

které jsou dováženy od našich dodavatelů. 

Dorty 

Cukrářská výroba je postavena především na výrobě dortů, které jsou vhodné k různým 

příležitostem. Vyráběny jsou dorty se svatebními a slavnostními motivy, čokoládové, 

ovocné, také pro děti s dětskými motivy nebo i pro dospělé s nevhodným tématem, ale 

také i jiné netradiční motivy. Lidé si mohou na přání nechat vyrobit jakýkoliv dort, 

který po konzultaci s cukrářkou je opět vyroben z kvalitních surovin. Dorty se budou  

s postupem časem rozvážet a dopravovat k zákazníkům, k tomu bude nutno počítat 

s chlazeným vozem.  

Zákusky 

Ty se skládají jak z vlastní výroby, tak i dovážené. Vlastními výrobky jsou osvědčené 

recepty, žádné náhražky, ale domácí postupy. Naše výrobky zaručují především kvalitu 

a čerstvost). Dovážené výrobky nám zajišťují širší možnost výběru. Nabízeny jsou 

větrníky, věnečky, ovocné řezy a rolády, čokoládové špičky, marokánky, kremrole, 

jádrovky, rakvičky nebo i také trubičky. 

Domácí cukroví 

Cukroví je nabízeno jen z vlastní výroby, které je pečené výhradně z kvalitních surovin 

(máslo, domácí ořechy, rum, kvalitní mouka apod.). Toto cukroví není nabízeno jen při 

příležitostech, jako jsou Vánoce nebo Velikonoce, ale také jsou zajišťovány na 

svatbách, narozeninách nebo jiných rodinných oslavách. Nabízeným zbožím jsou 

vanilkové rohlíčky, linecké, košíčky, rumové koule, laskonky, vosí hnízda a jiné, které 

si zákazník bude na objednávku přát. 

Zmrzlina 

V nabídce bude 7-14 druhů smetanových a ovocných zmrzlin – kopečkových, které 

mají příchuť jahody, banánu, citrónu, čokolády, vanilky, ořechu, višně, broskve nebo 

ale i také příchutě exotického ovoce. Ta je dodávána od dodavatele, který vaří vlastní 

zmrzlinu ze smetany. V budoucnu je cílem v cukrárně také vařit vlastní zmrzlinu.  
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Ovocné a zmrzlinové poháry 

Tyto poháry obsahují pouze vlastní výrobu, kde je namíchaná směs ovoce (jahoda, 

višeň, borůvka, broskev, ananas a jiné) se zmrzlinou. Zákazník podle své vůle má 

možnost zvolení příchutě a ovoce, které se v poháru nachází. 

Slané, sladké pečivo a cukrovinky 

Zákazníkům je nabídnuto pečivo a cukrovinky, které nejsou z naší výroby. V nabídce je 

různé slané pečivo, jako jsou rohlíky, housky, preclíky a ze sladkého pečiva to jsou 

koláče s příchutí tvarohu, povidlí nebo borůvky a domácí buchtičky. 

Chlebíčky 

Každá zákazník nemusí přijít do cukrárny jen pro sladké výrobky, proto je potřeba 

zajistit i produkty jiné chuti. Tyto výrobky jsou dováženy. 

Nealkoholické nápoje 

Z nápojů jsou nabízeny výrobky z řady společnosti Toma. Těmito nápoji jsou džusy 

příchutí jablka, hrušky, černý rybíz, pomeranč, grep, ovocné šťávy, voda perlivá, 

neperlivá a jemně perlivá, coca cola, mirinda nebo 7up. 

Alkoholické nápoje 

Žádné tyto nápoje, jako je pivo, rozlévaný alkohol zde není nabízeno. Alkohol je 

podávaný pouze v teplých nápojích, jako je káva, čaj, v zimním období je svářené víno 

nebo grog. 

Víno 

Zákazníkům, kteří navštíví naši cukrárnu, je dále nabídnuto posezení u dobrého vína, 

které si mohou i odnést sebou. Víno je nabízené stáčené (k posezení servírované 

ve džbáncích), tak i v lahvích. Zákazník má možnost si vybrat z pěti druhů stáčených 

vín, které jsou od různých vinařů z jižní Moravy. V nabídce je jak bílé víno, tak  

i červené a růžové. 

Káva 

Káva je dodávána od společnosti Covim Trade. V nabídce je káva turecká, cappuccino, 

espresso, vídeňská káva, alžírská káva, caffe latte. V létě je podávána i ledová káva, 

která je i na žádost zákazníka ochucena různými sirupy (vanilka, karamel a jiné). Káva 
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je podávána na kavárenském servisu – tzn. na nerezovém tácku, kde je hrnek s kávou, 

sklenice s vodou, lžíce, cukr a ubrousek. 

Čaj 

Podávány jsou teplé čaje černé, zelené nebo ovocné (příchutě višně, lesní směsi, 

citrónu, borůvky). V nabídce je také domácí pečený čaj a v letních obdobích ledový čaj, 

který je servírován s kousky ovoce, který v teplých dnech příjemně osvěží. 

3.3.2  Cena 

Cena výrobků je stanovena ve dvou fázích. V první fázi se připočítá marže na výrobcích 

z výrobny, kde je marže kolem 95-100 %. Zde se k surovinám na výrobek procentuálně 

připočítá částka na energii, vodu, nájem, sociální a zdravotní pojištění cukrářky, ostatní 

další náklady spojené s výrobou výrobků. Po této fázi jdou výrobky na prodejnu 

cukrárny, kde se v druhé fázi připočítá marže kolem 30-80 %. Tyhle procenta zahrnují 

náklady na obsluhu, chladící zařízení, vodu, elektřinu a ostatní náklady spojené 

s provozováním prodejny. Podle těchto kritérií bude stanovena cena výrobků, která se 

však odvíjí i od cen cukráren v okolí. Jelikož se v okolních podnicích výrobky spíše 

zaváží a nejsou z domácí výroby, tak jsou jejich ceny postaveny před stabilní cenu. Jsou 

v okolí i podniky, které dělají domácí výrobu, ale jejich výrobky nejsou vyrobené 

z kvalitních surovin. Jejich výrobky jsou vyrobeny z náhražek nebo podobných jiných 

prášků. Proto lidé více kupují zboží z kvalitních surovin, které může stát více než zboží 

za levnější cenu z nekvalitních surovin. Cena za zboží, které není vyráběno v naší 

cukrárně, bude mít marži k výrobku 80-100 %. 

3.3.3  Distribuce 

Distribuce je prováděna přímým prodejem v cukrárně. Zákazníci mají na výběr z našich 

vlastních výrobků, tj. dorty, cukroví a zákusky nebo dovážených výrobků, těmi jsou 

chlebíčky, víno, nealkoholické nápoje nebo káva. 

Zboží bude nakupováno od různých dodavatelů a těmi jsou: 

Chlebíčky – BUBI GASTRO, s.r.o. – výrobna lahůdek 

Víno  - Vinařství Jan Plaček  

- Moravčíkovo Vinařství  

- Rajhradské klášterní s.r.o. 
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Alkoholické nápoje  - MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 

- velkoobchody – akce 

Nealkoholické nápoje  - Pepsi 

Káva - Covim trade – ATTACKTRADE spol. s. r. o. 

Čaj   - MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 

Zmrzlina – Radek Vymazal Šlapanice  - výroba vařené zmrzliny 

Slané, sladké pečivo, cukrovinky  - MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 

- velkoobchody   

Internet – AB-NET s.r.o.   

3.3.4  Propagace 

Propagace cukrárny proběhla na podzim minulého roku při místním otevření 

 „Textilku“ – místní značkový sekond hand, kde byli lidé seznámeni s názvem, 

ochutnávkou, otevřením, otvírací dobou a informací o nabízených produktech. Dalším 

propagováním cukrárny je vytvoření webových stránek, kde se lidé dozvědí  

o cukrárně, nabízeném zboží a službách, o cenách nebo otvírací době. Propagace dále 

funguje i na reklamě mezi lidmi, kteří ochutnali a ti ho dále doporučují jiným lidem 

nebo svým známým. Poslední formou propagace bude více nabízení ochutnávek, 

různých sponzorských darů, akcí a jiných podobných forem zviditelnění. 

3.4  Organizační plán        

Organizační plán popisuje zvolenou formu podnikání, výběr personálu a provozní dobu 

cukrárny. 

3.4.1  Forma podnikání 

Pro začátek podnikání je forma podnikání živností, která má své výhody i nevýhody. 

Výhodou je její rychlé a nefinančně náročné založení. Jednou z hlavních nevýhod je ta, 

že* podnikatel ručí celý svým majetkem, což může mít při špatné finanční situaci těžký 

dopad. V budoucnu je plánovaná změna, kde živnost se změní na podnikání společnosti 

s ručením omezeným, kde se ručí do výše nesplacených vkladů, tzn., že při špatné 

finanční situaci cukrárny by podnikatel neručil celým svým majetkem. Nevýhodou této 

formy je obtížnější založení než založení pomocí živnosti. 
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3.4.2  Personál a provoz cukrárny 

Personál cukrárny se skládá celkem z 5 členů. Na prodejně jsou dvě servírky, které se 

střídají na směny. Ty zajišťují čistotu prodejny, vitrín, placení za dodané zboží  

a materiál, balení výrobků. V části výroby jsou zaměstnány dvě osoby, což jedna je 

cukrářka se zaměřením na zákusky a druhá, která je jako pomocná síla. Ta pomáhá 

s přípravou zákusků i dortů, uklízením výrobny, strojů, mytí nádobí a s pomůcky 

potřebné k výrobě. Poslední osobou je samotná majitelka cukrárny, která má hlavní 

zaměření na dorty, u kterých ji pomáhá druhá cukrářka. V případě nouze pomáhá  

i s jinými věcmi ve výrobně nebo na prodejně. Dále se stará o určování cen výrobků  

a dalších činností spojených s provozováním cukrárny. K přesnému přehledu 

pracovníků slouží funkcionální organizační struktura, která je v příloze č. 3.   

Cukrárna je otevřena ve dnech od úterý do neděle, kde otvírací doba je od 10 do 18 

hodin. V případě velkého zájmu se otvírací doba v pátek a sobotu prodlouží do 20 

hodin. Jediným dnem, kdy je cukrárna zavřena je pondělí, avšak v případě velkého 

množství objednávek a zájmu se mohou změnit otvírací dny. 

3.5  Hodnocení rizik 

Podnikatelský plán zahrnuje vždycky nějaké riziko, které může nastat na začátku 

podnikání nebo v jeho průběhu. Je třeba s nimi vždy počítat, být na ně připraven  

a vyřešit je. 

3.5.1  Nízký až žádný zájem zákazníků 

Toto riziko může nejvíce nastat na začátku podnikání, protože lidem není nabízeno to,  

o co nejvíce žádají, ale taky i během něj. To může být zapříčiněno ekonomickou situací, 

novou konkurencí, životním stylem nebo kvalitou nabízených služeb. Jelikož v obci 

žádná cukrárna či kavárna není, tak není lehké určit, jak lidé na nabídku zareagují. Je 

tedy nutné před samým podnikáním udělat průzkum trhu v obci a jeho okolí, jestli je 

vůbec o takové služby zájem. Dále je potřebné zjistit, na jaký typ výrobků se více 

zaměřit a podle toho zvolit nabídku služeb.   

3.5.2  Vstup nové konkurence 

Nová konkurence v obci je nejméně pravděpodobná, protože obec není tak velkého 

růstu, aby zde mohli finančně vydělávat dvě cukrárny. Kdyby ovšem něco takového 
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nastalo a nová konkurence by byla více navštěvovaná než naše, tak to může vést 

k finančním problémům nebo dokonce ukončení podnikání. Proto je nutné dbát na 

kvalitu služeb a výrobků, protože spokojený zákazník málokdy přejde k jiné cukrárně. 

3.5.3  Konkurence v okolí 

V případě vstupu nového konkurenta na trh se může snížit poptávka po našich 

výrobcích a službách. To může vést k nižším tržbám a zisku. V případě vstupu nového 

konkurenta je potřeba na toto hledisko brát větší pozornost a udržet si stálé zákazníky, 

kteří nebudou mít důvod přejít ke konkurenci. V tomto případě dbát na našich kvalitách 

a vyhovět co nejlepší formou našemu zákazníkovi. Pokud je zákazník spokojený 

s nabídnutými službami, tak nemá důvod přejít ke konkurenci. 

3.5.4  Změna v legislativě 

Změna legislativy nemusí mít až tak velký vliv na naše podnikání. Je potřeba vždy dbát 

na normách, vyhláškách a zákonech, aby v případě porušení nevznikly pokuty za jejich 

porušení. Ovšem menší vliv může mít zvýšení daně z přidané hodnoty, které při jeho 

zvětšením zvýší náklady na materiál a zboží. To může vést ke zvýšení cen a zákazníka 

to odradit. V tomto případě musíme zákazníka přesvědčit, že naše výrobky jsou i za 

vyšší cenu kvalitní, a proto pro něj nebude takový problém zvýšení ceny.  

3.5.5  Nedostatek finančních prostředků 

Jedno z hlavních a  nejdůležitějších rizik, které mohou nastat na začátku podnikání nebo 

kdykoli v průběhu. Je důležité, aby se předešlo nedostatku prostředků už při jeho 

vzniku. Nutností je zabezpečit dostatek prostředků nebo vypůjčením peněz, kde může 

nastat problém, že půjčka nemusí být schválena.  

Když podnik nemá dostatek finančních prostředků během podnikání, tak nemůže platit 

závazky, které vznikají za dodávky materiálu, zboží nebo zaplacení mzdy personálu. To 

může vést až ke zkrachování podniku. Nedostatek prostředků může nastat při 

nedostatečné návštěvnosti zákazníků, kdy je potřeba sledovat a zhotovovat analýzy  

o návštěvnosti, nakupovaném sortimentu. Je potřeba dodržovat stálou komunikaci se 

zákazníkem a vědět, o které výrobky a zboží má více zájem či nezájem. Podle těchto 

informací přizpůsobit dodávky materiálu a zboží, které náš podnik zatíží co nejméně.  
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3.6  Finanční plán 

Finanční plán je jednou z nejdůležitějších částí celého podnikatelského záměru, kde 

jsou jednotlivě popsány náklady, zahajovací rozvaha, tržby na 4 roky, výkaz zisků  

a ztrát, tok peněz a odhadovaná rozvaha. 

3.6.1  Náklady spojené se zahájením činnosti 

Na začátků podnikání je nutné zabezpečit dostatečný finanční kapitál, který je potřebný 

ke zřizovacím výdajům. Tento finanční kapitál je získán vlastními prostředky majitelky, 

která vloží 2 mil. Další prostředky jsou získány pomocí hypotéčního úvěru, kde je 

vybrána nejvýhodnější půjčka, konečnou vybranou nabídkou je hypotéka PRO od Equa 

bank, kde půjčená hodnota bude rovna 2 mil. s roční úrokovou mírou  

p. a. = 6%, kde majitelka ručí zástavou svého domu. Tyto prostředky slouží především 

k odkoupení potřebného pozemku a k výstavbě cukrárny, která je odhadnuta na  

3 500 000,-Kč (pozemek 1 000 000,-Kč a 2 500 000,-Kč stavba). Kdyby se nezajistilo 

dostatečné pokrytí na výstavbu cukrárny a její vybavení, tak by podnikání skončilo ještě 

před samým otevřením cukrárny. V tabulce č. 11 jsou zobrazeny náklady spojené 

s vybudováním a zahájením činnosti, které jsou potřebné zaplatit před otevřením 

cukrárny. Tyto činnosti probíhají už na začátku roku 2014, konkrétně v lednu.  

Tabulka č. 11: Náklady související se zahájením  

Náklady související se zahájením Kč 

Notářský poplatek 1 000 

Výpis z rejstříku trestů (5x) 500 

Vyřízení živnosti 2 000 

Vytvoření webových stránek 3 600 

Zřízení internetu 3 000 

Výroba propagační cedule 4 398 

Celkem 14 498 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující tabulce jsou zobrazeny náklady na vybavení cukrárny, kde jsou jednotlivé 

náklady rozděleny na vybavení prodejny, výrobny a ostatních prostorů. Náklady na 

vybavení se účtují jako dlouhodobý hmotný majetek. 
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Tabulka č. 12: Náklady na vybavení 

Náklady na vybavení Kč 

Vybavení prodejny 137 092 

Vybavení výrobny 65 519 

Ostatní prostory 47 074 

Celkem 250 685 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 13: Vybavení prodejny 

Vybavení prodejny KS Kč 

Dekorační květináč 5 995 

Džbánek  8 312 

Hrnky  20 1 380 

Krb (17)    31 188 

Lednice (18)    9 980 

Lžíce na zmrzlinu 15 375 

Mrazící vitrína (19)    24 900 

Myčka na nádobí    6 990 

Nůž 3 129 

Odpadkový koš 2 198 

Osvětlení 8 5 192 

Pokladna (20)    3 546 

Pracovní oděv 2 578 

Prodejní pult   5 190 

Regál 2 3 588 

Sada příborů 60 1 398 

Sklenice 50 600 

Sklenka na víno 30 750 

Stůl (21)  8 13 520 

Talíř (dezertní) 60 1 740 

Umyvadlo   1 239 

Zmrzlinový pohár 24 936 

Židle (22)  32 22 368 

Celkem   137 092 

      Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vybavení prodejny, které je zobrazeno v tabulce č. 13, zahrnuje přesný rozpis položek, 

které jsou nutné k vybavení prodejny. Cena v tabulkách je včetně DPH. 

Mezi další náklady na vybavení se řadí náklady spojené s vybavením cukrárny, mezi 

které patří lednice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí, osvětlení, pec, pomůcky na 

zdobení výrobků, skříň, šlehač, umyvadlo a židle. Pro přesný popis slouží tabulka č. 14, 

kde je uveden počet a cena s DPH. 

Tabulka č. 14: Vybavení výrobny 

Vybavení výrobny Ks Kč 

Lednice (23)    9 980 

Mikrovlnná trouba (24)   3 490 

Myčka na nádobí (25)    6 990 

Odpadkový koš 2 198 

Osvětlení výrobny 2 1 249 

Osvětlení zdobírny   699 

Pec (26)   8 990 

Pomůcky na zdobení 3 537 

Pracovní oděv 3 1 320 

Pracovní stůl 3 1 497 

Regál 2 3 588 

Skříň 3 5 250 

Šlehač (27)  2 12 546 

Tác 5 775 

Umyvadlo (dvojité)   4 290 

Výrobna šlehačky (28)    4 073 

Židle 3 1 047 

Celkem    66 519 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mezi poslední náklady na vybavení se řadí náklady na ostatní prostory, kde je nutné 

vybavit toalety, odkládací místnost pro pracovníky, místnost pro kancelářské věci. Tyto 

náklady jsou přesně rozepsány v tabulce č. 15. 
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Tabulka č. 15: Vybavení ostatních prostorů 

Ostatní prostory Ks Kč 

Dávkovač na mýdlo 2 138 

Držák na toaletní papír 4 316 

Držák s ubrousky 2 78 

Kancelářské potřeby   500 

Lednice (29)   6 990 

Notebook (30)   7 999 

Odpadkový koš 2 198 

Ohřívač vody   5 634 

Osvětlení 8 1 992 

Regál   1 794 

Sprchový kout (31)    6 980 

Stůl   499 

Šatní stojan   329 

Tiskárna (32)    1 189 

Uklízecí potřeby   700 

Umyvadlo 2 2 478 

WC 6 8 562 

Zrcadlo 2 698 

Celkem   47 074 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.6.2  Provozní náklady 

Následující navrhované náklady souvisejí s provozem cukrárny. Mezi tyto náklady se 

řadí pořízení surovin, materiálu, zboží, spotřeba energie, zajištění internetu, mzdové 

náklady a jiné provozní náklady.  

V podniku jsou zaměstnány čtyři osoby, z toho dvě osoby tvoří část prodejny a zbylé 

dvě osoby část výrobny. V prvních 3 letech je hrubá měsíční mzda pro servírky  

11 000,- Kč a pro cukrářky 13 000,- Kč. Ve 4 roce je jejich měsíční mzda zvednuta  

o 400,- Kč. Tyto měsíční mzdy jsou stanoveny podle podobných jiných inzerátů, kteří 

hledají cukrářky a servírky, a která je pro zaměstnance přijatelná (17). Navrhnuté hrubé 

mzdy se můžou s vyvíjejícím stavem zvýšit i dříve, to ovšem záleží na tržbách, 
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návštěvnosti cukrárny a jiných faktorech. K rozpočítání mzdových nákladů nám slouží 

tabulka č. 13, kde v prvním roce je zahrnuto pouze 8 měsíců. 

Tabulka č. 16: Mzdové náklady 

Název položky 2014  2015 2016 2017 

Hrubá mzda (4x) 384 000 576 000 576 000 595 200 

Sociální a zdravotní pojištění 130 560 195 840 195 840 202 369 

Celkem 514 560 771 840 771 840 797 568 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující tabulce jsou navrhnuty veškeré provozní náklady, které jsou potřebné 

k provozování cukrárny. Jedná se o materiál k výrobě dortů, zákusků a všech 

vyráběných cukrářských výrobků. Další složkou je zboží, které je na prodejně k prodeji 

jako např. nealkoholické nápoje, káva, sladké a slané pečivo, víno a další, které nejsou 

vyráběny z naší prodejny. Mezi dalšími náklady jsou zařazeny poplatky za energii, 

vodu, teplo, internet, půjčky, mzdy nebo jiné další provozní náklady. K přesnému 

popisu slouží tabulka č. 14. 

Tabulka č. 17: Provozní náklady 

Název položky 2014 2015 2016 2017 

Pořízení materiálu 818 740 1 220 960 1 220 960 1 245 379 

Pořízení zboží 114 400 169 000 169 000 172 380 

Energie, voda, teplo 122 811 183 144 183 144 186 807 

Internet 3 256 4 884 4 884 4 884 

Údržba webových stránek 2 400 3 600 3 600 3 600 

Mzdové náklady 514 560 771 840 771 840 797 568 

Splátka půjčky 94 222 141 333 141 333 141 333 

Odpisy 25 500 50 500 50 500 50 500 

Ostatní provozní náklady 16 000 2 4000 2 4000 24 000 

Celkem 1 711 889 2 569 261 2 569 261 2 626 451 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.6.3  Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha nám popisuje aktiva a pasiva podniku ke dni vzniku podnikání. 

Tabulka č. 18: Zahajovací rozvaha k 5. 5. 2014 v Kč 

Zahajovací rozvaha (Kč) 

AKTIVA 4 000 000 PASIVA 4 000 000 

Pohledávky za upsaný VK 0 Vlastní kapitál 2 000 000 

Stálá aktiva 3 765 183 Základní kapitál 2 000 000 

Dlouhodobý hmotný majetek 3 750 685 Kapitálové fondy 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 14 498 Fondy ze zisku 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 Výsledek hospodaření 0 

Oběžná aktiva 243 817 Cizí zdroje 2 000 000 

Zásoby 43 817 Rezervy 0 

Dlouhodobé pohledávky  0 Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé pohledávky 0 Krátkodobé závazky 0 

Finanční majetek 200 000 Bankovní úvěr 2 000 000 

Časové rozlišení aktiv 0 Časové rozlišení pasiv 0 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dlouhodobý hmotný majetek je tvořen z pozemku, stavby a vybavení cukrárny. Přesný 

rozpis odpisů je v příloze č. 2. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen zřizovacími výdaji, což jsou poplatky jako 

notářský poplatek, vyřízení živnosti, vytvoření webových stránek a dalšího 

propagačního materiálu. 

Zásoby jsou tvořeny zbožím a materiálem, který je potřebný na provoz výroby  

a prodejny cukrárny. 

Základní kapitál tvoří vklad peněz zakladatelky a bankovní úvěr, který je potřebný 

k zahájení provozu. 
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3.6.4  Předpokládané tržby 

Předpokládat tržby je velmi náročné, protože návštěvnost a útratu lidí nemůžeme přesně 

odhadnout. Jelikož návštěvnost se odvíjí od mnoha faktorů, kterými jsou roční období, 

svátky a jiné, proto se musíme zajímat o více variant návštěvností. 

Rozdělení je na dvě skupiny, které jsou nazvány průměrný měsíc a nadprůměrný měsíc. 

Průměrnými měsíci jsou leden, únor, březen, květen, červen, září, říjen a listopad. Těmi 

nadprůměrnými jsou duben, červenec, srpen a prosinec.  

Toto rozdělení je pouhé odhadování a není zaručené, že v těchto měsících bude vyšší 

návštěvnost a útrata zákazníků. Rozhodlo se pro toto rozdělení na základě svátků v roce 

a ročnímu období. Nadprůměrnými měsíci je označen duben, protože zde jsou 

Velikonoce a lidé mohou nakoupit cukroví na rodinná setkání, červenec a srpen z toho 

důvodu, že během letních prázdnin lidé více kupují zmrzlinu v teplém počasí  

a podnikají více výletů, kde navštíví cukrárnu nebo kavárnu a posledním měsícem 

prosinec, protože s koncem roku se blíží svátky, kdy lidé více nakupují zákusky  

a hlavně cukroví.  Pro odhadované tržby slouží tabulka č. 16. 

Tabulka č. 19: Předpokládané tržby na den 

Tržby na den  Průměrný 

měsíc 

Kč Nadprůměrný 

měsíc 

Kč 

Návštěvnost  45 165 55 170 

Tržby na prodejnu 7 425 9 350 

Tržby za objednávky 950 1 350 

Celkem 8 375 10 700 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Po odhadnutých tržbách na den v průměrném a nadprůměrném měsíci jsou dále 

odhadnuty tržby na měsíc, kde se kalkuluje, že pracovní měsíc cukrárny je 26 dní. 

V následující tabulce č. 17 je přesný rozpis vlastní výrobků a zboží v průměrném  

a nadprůměrném měsíci a jejich celkový součet. 
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Tabulka č. 20: Předpokládané tržby na měsíc 

Tržby Průměrný měsíc Nadprůměrný měsíc 

Z vlastní výroby 217 750 243 100 

Za zboží 24 700 35 100 

Celkem 242 450 278 200 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jakmile jsou odhadnuté tržby na měsíce, tak pomocí průměrných a nadprůměrných 

měsíců jsou sečteny tržby za jednotlivé měsíce s výhledem na 4 roky, kde ve 4 roce už 

počítám s nárůstem tržeb o 2%.  

Tabulka č. 21: Tržby v letech 2014-2017 

Tržby v letech 2014 2015 2016 2017 

Z vlastní výroby 1 818 050 2 714 400 2 714 400 2 768 688 

Za zboží 228 800 338 000 338 000 344 760 

Celkové tržby 2 046 850 3 052 400 3 052 400 3 113 448 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.6.5  Výkaz zisků a ztrát 

Navrhovaný výkaz zisků a ztrát přesně popisuje jednotlivé položky nákladů, výnosů  

a výsledek hospodaření v letech 2014 až 2017. 

Tento výkaz dává přehled o provozním a finančním výsledku hospodaření. Provozní 

výsledek hospodaření je spočítaný tak, že od přidané hodnoty odčítáme položky osobní 

náklady, daně a poplatky, odpisy a ostatní provozní náklady. Finanční výsledek 

hospodaření je tvořen nákladovými úroky, to jsou náklady spojené se splácením půjčky.  

Zisk si majitelka v prvním roce vezme pro své osobní potřeby a od roku 2016 si bude 

brát jen jejich část okolo 70 %, zbytek prostředků ze zisku zůstane v podniku pro další 

účely a zvětšení kapitálu. 
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Tabulka č. 22: Výkaz zisků a ztrát 

Číslo  Název položky 2014 2015 2016 2017 

1. Tržby za prodej zboží 228 800 338 000 338 000 344 760 

2. Náklady vynaložené 

 za prodej zboží 

114 400 169 000 169 000 172 380 

3. Obchodní marže (01-02) 114 400 169 000 169 000 172 380 

4. Vlastní výkony  

(tržby z vlastní výroby) 

2 046 850 3 052 400 3 052 400 3 113 448 

5. Výkonová spotřeba 1 456 111 2 175 944 2 175 944 2 229 754 

6. Přidaná hodnota  

(03+04-05) 

713 550 1 059 600 1 059 600 1 070 501 

7. Osobní náklady  99 878 149 817 149 817 149 817 

8. Daně a poplatky 0 0 0 0 

9. Odpisy DNM a DHM 25 500 50 500 50 500 50 500 

10. Tržby z prodeje DM 

 a materiálu 

0 0 0 0 

11. Ostatní provozní výnosy 0 0 0 0 

12. Ostatní provozní náklady 16 000 24 000 24 000 24 000 

13. Provozní VH  

(06-07-08-09+10+11-12) 

572 172 835 283 835 283 846 184 

14. Výnosové úroky 0 0 0 0 

15. Nákladové úroky 94 222 141 333 141 333 141 333 

16. Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 

17. Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 

18. Finanční VH  

(14-15+16-17) 

-94 222 -141 333 -141 333 -141 333 

19. VH před zdaněním 

(13+18) 

477 950 693 950 693 950 704 851 
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20. Daň z příjmů za běžnou 

činnost (15 %) 

71 693 104 093 104 093 105 728 

21. VH za účetní období  

(19-20) 

406 258 589 858 589 858 599 123 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.6.6  Tok peněz – cash flow  

Peněžní tok ukazuje jednotlivé příjmy a výdaje peněžních prostředků. Tento výkaz je 

rozdělen do třech částí, které se dělí na peněžní tok z provozní činnosti, investiční 

činnosti a finanční činnosti. Peněžní tok provozní činnosti jsou toky spojené s provozem 

podniku. Čistý provozní zisk je spočítán součtem ziskem nebo ztrátou účetního období  

a odpisy DNM a DHM, kde k této částce odečteme změnu stavu rezerv, pohledávek, 

závazků a zásob. Peněžní tok z investiční činnosti je tvořen příjmy a výdaji z nabytí 

stálých aktiv. Poslední částí je tok z finanční činnosti, který je tvořen příjmy a výdaji 

vztahující se k finanční činnosti, tedy u našeho plánu je to hodnota příjmu půjčky  

a výdaj spojený se splacením půjčky. Po sečtení těchto tří části máme spočítáno zvýšení 

nebo snížení peněžních prostředků. V poslední části se už jen přepočítá konečný, který 

se spočítá tak, že od počátečního stavu se přičte změna peněžních prostředků. Z tabulky 

č. 20 lze vyčíst, že konečný stav peněžních prostředků se každým rokem zvyšuje. 

Tabulka č. 23: Tok peněz 

Položky 2014 2015 2016 2017 

POČÁTEČNÍ STAV 4 000 000 2 524 711 3 090 978 3 630 569 

Zisk nebo ztráta z běžného 

 účetního období 

427 933 632 783 632 783 624 049 

Odpisy DNM a DHM 25 500 50 500 50 500 50 500 

Změna stavu rezerv 0 0 0 0 

Změna stavu pohledávek 0 0 0 0 

Změna stavu závazků 0 0 0 0 

Změna stavu zásob 43 817  1 183 2 359 2 641 

Peněžní tok z provozní 409 616 682 100 680 924 671 908 
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činnosti 

Příjmy z prodeje stálých 

 aktiv 

0 0 0 0 

Výdaje z nabytí stálých aktiv 3 765 183  0 0 0 

Peněžní tok z investiční 

činnosti 

-3 765 183 0 0 0 

Peněžní tok vztahující se 

k finanční činnosti (příjem) 

2 000 000  0 0 0 

Peněžní tok vztahující se 

k finanční činnosti (výdaj) 

94 222 141 333 141 333 141 333 

Peněžní tok z fin. činnosti 1 905 778 -141 333 -141 333 -141 333 

Snížení/zvýšení prostředků -1 449 789 540 767 539 591 530 575 

KONEČNÝ STAV 2 550 211 3 090 978 3 630 569 4 161 144 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.6.7  Odhad rozvahy  

Rozvaha dává přesný popis aktiv a pasiv podniku, která je sestavena vždy k poslednímu 

dni v roce. Odhadovaná rozvaha je propočítána v letech 2014-2017. 

Tabulka č. 24: Odhadovaná rozvaha 

Odhad rozvahy v letech 2014-2017 (Kč) 

 2014 2015 2016 2017 

AKTIVA   4 312 036 4 354 302 4 362 969 4 405 901 

Pohledávky za upsaný VK 0 0 0 0 

Stálá aktiva 3 714 683 3 654 083 3 603 583 3 556 585 

Dlouhodobý hmotný majetek 3 700 185 3 649 685 3 599 185 3 548 685 

Dlouhodobý nehmotný majetek 14 498 4 398 4 398 7 900 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 597 353 700 219 759 286 849 316 

Zásoby 43 817 45 000 47 359 50 000 
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Dlouhodobé pohledávky  0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 

Finanční majetek 553 536 655 219 712 027 799 316 

Časové rozlišení aktiv 0 0 0 0 

 

PASIVA 4 312 036 4 354 302 4 362 969 4 405 901 

Vlastní kapitál 2 406 258 2 589 858 2 739 858 2 924 123 

Základní kapitál 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Fondy ze zisku 0 0 0 0 

VH minulých let 0 0 150 000 325 000 

Výsledek hospodaření 406 258 589 858 589 858 599 123 

Cizí zdroje 1 905 778 1 764 444 1 623 111 1 481 778 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 0 0 0 0 

Bankovní úvěr 1 905 778 1 764 444 1 623 111 1 481 778 

Časové rozlišení pasiv 0 0 0 0 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce je navrhnutí podnikatelského záměru na založení cukrárny v obci 

Syrovice, kde jsem k dosažení cíle dosáhl pomocí analýz. 

V teoretické části jsem se zabýval informacemi, které jsou důležité pro sestavení celého 

záměru. Tato část vysvětluje podstatu právních forem podnikání, podnikatelského 

záměru, jeho zásady a strukturu. 

Další část analyzovala trh, kde se hodlá zahájit podnikání. Po analyzování obce budoucí 

cukrárny jsem pomocí SLEPT analýzy zhodnotil 5 faktorů, které můžou v budoucnu 

představovat příležitosti nebo hrozby. Pomocí těchto faktorů jsem analyzoval narůstající 

počet obyvatel, zákony související s tímto druhem podnikání, míru nezaměstnanosti, 

míru inflace a technologii, která je potřebná během provozu cukrářských výrobků. 

V dalším bodě jsem použil Porterovu analýzu, pomocí které jsem zkoumal prostředí 

cukrárny. To mi může v další části naznačit, která rizika můžou nastat v průběhu 

podnikání, jejich pravděpodobnost rizika a její dopad. K tomuto určení rizik mi 

pomohla metoda RIPRAN, pomocí které jsem určil její pravděpodobnost, scénář  

a dopad. Z toho mi vyplynulo, že největší hrozbou pro podnik je nízký až žádný zájem 

zákazníků a nedostatek finančních prostředků. Je tedy nutné si v budoucnu dát na 

všechny rizika pozor, obzvlášť na tyhle dvě. Nakonec proběhl i marketingový průzkum, 

pomocí kterého jsem se dotazoval lidí v obci a okolí na jednotlivé otázky, které se týkali 

jejich pohlaví, věku, návštěvnosti cukráren, průměrné útraty, upřednostňovaným 

výrobkům, kritériím pro návštěvu cukrárny nebo i také ochotnosti si připlatit za kvalitu. 

V poslední části tohoto plánu jsem navrhnul své vlastní řešení, kde jsem prvně navrhnul 

prostory cukrárny, její přesné rozdělení a popsání. Dále jsem popsal výrobní plán 

cukrárny a marketingový plán, ve kterém jsem pomocí marketingovému mixu popsal 

nabízené produkty, jejich cenu včetně marže k výrobku, distribucí výrobků a nakonec  

i způsob propagace cukrárny. V této části jsem dále zpracoval organizační plán, kde 

zvolenou formou podnikání je živnost s cílem do budoucna ji přebudovat na společnost 

s ručením omezeným. Po zpracování organizačního plánu jsem ohodnotil rizika, které 

jsem v části dříve zanalyzoval. Je nutností s nimi počítat, protože mohou během 

podnikání nastat. V poslední částí celého záměru je vytvoření finančního plánu, který je 

pro tento plán nejdůležitější. Pomocí jednotlivých propočtů byly odhadnuty náklady, 

které jsou nutné při zahájení činnosti. Na tyto náklady jsem zvolil typ financování, kde 
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půlka vkladu je formou půjčky a druhá vkladem majitelky cukrárny. Jakmile je zvolen 

druh financování, tak se propočítají odhadované mzdové náklady, dále náklady 

související s provozem podniku. Tyto náklady dosahují částky v prvním roce podnikání 

kolem 1,7 mil. Kč a v dalších letech se pohybují okolo 2,5 mil. Kč. Proto je nutné 

odhadnout tržby na 4 roky dopředu, které napovídají, jestli se náklady dají či nedají 

splatit. Dále pomocí výkazu zisků a ztrát zjišťujeme, zda podnik v následných letech 

bude podle odhadů ztrátový či ziskový. Po odečtení daně zjišťujeme, že podnik je 

v zisku, což je pro nás nejdůležitější z celého finančního plánu. Pokud by byl podnik 

ztrátový, tak je lepší podnik vůbec nezakládat, protože jeho existence by nebyla dlouhá. 

Nakonec této části je odhadovaná rozvaha na 4 roky, která se rok od roku zvyšuje, což 

je pro náš zakládající podnik také pozitivní.  
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I 

 

Příloha č. 1: Dotazník 

1. Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

2. Věková kategorie? 

a) pod 20 let 

b) 21 – 40 

c) 41 – 60 

d) 61 a víc 

3. Uvítali byste v obci nebo okolí cukrárnu? 

a) ano 

b) ne 

4. Navštěvujete cukrárnu nebo kavárnu? 

a) ano 

b) ne 

5. Jak často ji navštěvujete?  

a) víckrát v týdnu 

b) 1 do týdne 

c) 1 do měsíce 

d) méně častěji 

f) nenavštěvuji 

 

6. Jaké upřednostňujete výrobky?  

a) obyčejné zákusky 

b) dorty 

c) jiné a těmi jsou …………………. 

 



II 

 

7. Jaká je výše vaší útraty?  

a) do 50 Kč 

b) 50 – 100 Kč 

c) 101 – 200 Kč 

d) 201 – 500 Kč 

e) nad 500 Kč 

8. Jste ochotni si připlatit za kvalitní výrobky a služby?  

a) ano 

b) ne 

9. Které z následujících kritérií je pro Vás rozhodující pro návštěvu cukrárny? 

(Zde může být zakroužkováno více odpovědí) 

a) nízká cena 

b) příjemné prostředí a ochotný personál 

c) kvalita výrobků 

d) široký výběr 

e) prostor pro děti   

f) jiné …………………. 

   



III 

 

Příloha č. 2: Odpisy DHM 

K odepisování majetku je použitá forma rovnoměrných odpisů.  

Stavba cukrárny se řadí do poslední odpisové skupiny, která je odepisována 50 let  

a pořizovací cena cukrárny je 2 500 000,- Kč. Zde je přesný popis odpisů stavby 

v letech 2014-2063. 

 

 

Příloha č. 3: Funkcionální organizační struktura 
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