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Abstrakt 

 Práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení kavárny, 

jejíž hlavní zákazníky jsou maminky s malými dětmi. V teoretické části jsou popsána 

teoretická východiska potřebná k vypracování podnikatelského záměru. V praktické 

části je proveden marketingový výzkum, analýza současné situace na trhu a SWOT 

analýza a návrh podnikatelského záměru s vyčísleným finančním plánem. 

 

Abstract 

The thesis deals with the processing of business plan of cafeteria foundation, 

whose main clients are mothers with young children. The theoretical part describes the 

theoretical background needed to develop the business plan. The practical part includes 

marketing research, analysis of the current market situation and SWOT analysis and 

draft of the business plan with predicted financial plan. 
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Úvod 
  

Lidé navštěvují kavárny za různými účely. Pro někoho kavárna představuje 

místo pro setkání a popovídání si s přáteli, pro jiné může být místem pro odpočinek a 

relaxaci. V dnešní době vznikají kavárny, které jsou již specializované na konkrétní 

skupinu zákazníků, tak aby dané skupině zákazníků poskytly maximální komfort. Mezi 

specializované kavárny můžeme zařadit literární kavárny, dnes velmi populární 

internetové kavárny, kavárny s galeriemi nebo mnou zvolnou dětskou kavárnu. 

 Právě maminky s dětmi jsou skupinou zákazníků, která bývá mnohdy 

opomíjena. Maminky zdaleka nemají tolik možností volby. Většinou pro ně bývá 

limitující přístup do prostor kavárny, pouze kuřácké prostředí nebo nevhodný sortiment 

pro dítě. Maminky jsou proto odkázány většinou pouze na dětská hřiště a parky. 

V případě špatného počasí pak nemají mnoho možností, kde by se scházely s jinými 

maminkami. Stejnou potřebu kontaktu se svými vrstevníky mají i děti. Vyšší počet 

narozených dětí v posledních letech má za následek nedostatečné kapacity mateřských 

školek. Nezřídka je dítě do mateřské školky přijato až v 5 letech a nemá tak dříve 

soustavný kontakt se svými vrstevníky. 

Tento problém a tržní mezera v oblasti pohostinství ve Znojmě mě přivedly na 

nápad provedení marketingového výzkumu a vytvoření podnikatelského záměru na 

založení dětské kavárny, kde by prostředí a sortiment byl uzpůsoben hlavně dětem. 

V dětské kavárně by našly sociální vyžití maminky i děti.   
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2. Vymezení problému a cíle práce 
Tématem mé diplomové práce je podnikatelský záměr. Náplní podnikatelského 

záměru bude návrh na založení dětské kavárny ve Znojmě, kde zařízení podobného typu 

chybí a celkově možnosti maminek s dětmi jsou zde omezené.  

Jelikož jde o podnik poskytující služby maminkám s dětmi, bude podnikatelský 

záměr více zaměřen na demografickou analýzu, zkoumání potřeb trhu a zákazníků, 

marketingový výzkum, vytvoření vhodných podmínek pro provozování podnikatelské 

činnosti a také na finanční plánování.  

Výsledky podnikatelského plánu by měly ukázat úspěšnost podniku na 

vybraném trhu, popř. možné problémy spojené se zavedením podniku a ohlasem ze 

strany zákazníků. 

 

Hlavní cíl: 

 Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování realizovatelného 

podnikatelského plánu pro založení dětské kavárny ve městě Znojmo vycházejícího 

z reálných a pravdivých informací, který by mohl sloužit jako podklad pro žádost o 

úvěr. 

 

Dílčí cíle: 

o Provedení analýzy trhu, zákazníků, konkurence a SWOT analýzy 

o Nalezení vhodné lokality, kde by měla dětská kavárna největší šanci na úspěch 

o Provedení průzkumu mezi budoucími zákazníky – zjištění potřeb a požadavků 

o Finanční analýza nákladů na realizaci a vývoje budoucích financí podniku 
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3. Teoretická východiska 

3.1.  Podnikatelský záměr 
Podnikatelský záměr nebo plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, 

popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory, související se založením nového 

podniku.1

Podnikatelský plán je důležitým dokumentem nejen pro samotného zakladatele 

podniku, tedy majitele, ale o podnikatelský plán se mohou také zajímat zejména 

investoři, bankéři, manažeři, ale také třeba zákazníci, zaměstnanci a konzultanti. 

Protože každý z výše jmenovaných uživatelů podnikatelského plánu jej bude číst z 

různých důvodů, musí být zpracován natolik komplexně, aby obsáhl důvody 

zainteresovanosti každého z nich. 

  

Hloubka a propracovanost podnikatelského plánu závisí na velikosti a záběru 

navrhovaného podniku. Například podnikatel, který chce přijít na trh s novým typem 

přenosného počítače, bude potřebovat dosti obsáhlý podnikatelský plán především 

vzhledem k charakteru nabízeného výrobku a cílového trhu. Na druhou stranu 

podnikatel, který hodlá například otevřít pohostinské zařízení, vystačí s podstatně 

jednodušším podnikatelským plánem. Rozdíly mezi rozsahem podnikatelských plánů 

tedy mohou záviset na tom, zda se nový podnik bude zabývat poskytováním služeb či 

výrobou, zda půjde o zboží osobní nebo průmyslové spotřeby, atd. 

Je možné říci, že za 3 hlavní skupiny uživatelů podnikatelského plánu lze 

označit manažery, majitele a investory. Jeho důležitost pro tyto kategorie lidí spočívá 

v tom, že: 

- napomáhá při stanovení životaschopnosti podniku, 

- poskytuje podnikateli – majiteli vodítko pro jeho plánovací činnost, 

- slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů.2

 

 

                                                 
1 HISRICH, R. D. a PETERS, M. P.: Založení a řízení nového podniku. 1996. str. 108 

2 KORÁB, V., MIHALISKO, M. a VAŠKOVIČOVÁ, J.: Založení a řízení podniků: Studijní text pro 
obor Podnikové finance a obchod. 2008. str. 54-55 
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3.1.1. Struktura plánu3

Doba zpracování podnikatelského plánu je z velké míry závislá na znalostech i 

zkušenostech podnikatele, který jej zpracovává. V následujícím textu je uvedena 

obvyklá struktura a členění podnikatelského plánu i stručné pojednání o obsahu jeho 

jednotlivých částí. 

 

3.1.1.1. Titulní strana 

Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu, obvykle by zde měly být 

uvedeny skutečnosti, jako: 

- název a sídlo společnosti, 

- jména podnikatelů a spojení na ně (telefon, e-mail), 

- popis společnosti a povaha podnikání, 

- částka financování a její struktura. 

Titulní strana uvádí jakousi základní koncepci, kterou hodlá podnikatel rozvíjet. 

 

3.1.1.2. Exekutivní souhrn 

Tato kapitola se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského 

plánu v rozsahu několika stránek. Jejím úkolem je v maximální možné míře podnítit 

zájem potenciálních investorů. Investoři se totiž na základě exekutivního souhrnu 

rozhodují, zda má význam pročíst podnikatelský plán jako celek a proto je nutné této 

kapitole věnovat mimořádnou pozornost. 

 

3.1.1.3. Analýza odvětví 

V této části je nutné zohlednit celou řadu faktorů. Patří sem zejména analýza 

konkurenčního prostředí, v jejímž rámci jsou uvedeni všichni významní konkurenti 

včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by mohli negativně ovlivnit tržní 

úspěch nového podniku. Dále je nutné detailně analyzovat odvětví z hlediska 

vývojových trendů a historických výsledků, uvést by se měly i předpovědi vydávané 

                                                 
3 KORÁB, V., MIHALISKO, M. a VAŠKOVIČOVÁ, J.: Založení a řízení podniků: Studijní text pro 
obor Podnikové finance a obchod. 2008. str. 57-58 
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odvětvím nebo vládními orgány. A v neposlední řadě je nutné analyzovat zákazníky, na 

základě segmentace by měl být vytipován cílový trh pro nový podnik. 

 

3.1.1.4. Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu by měl být uveden podrobný popis nového 

podniku, aby byla potenciálnímu investorovi zprostředkována představa o jeho velikosti 

a záběru. Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: 

- výrobky nebo služby, 

- umístění a velikost podniku, 

- přehled personálu podniku, 

- veškeré kancelářské zařízení, 

- průprava podnikatele. 

 

3.1.1.5. Výrobní plán 

Zde by měl být zachycen celý výrobní proces. Pokud bude nový podnik 

realizovat část výroby formou subdodávek, měli by zde být uvedeni i tito subdodavatelé 

včetně odůvodnění, proč byli vybráni. Rovněž je nutné uvést informace o nákladech a 

již uzavřených smlouvách. Pokud bude celou nebo i část výroby zajišťovat sám 

podnikatel, musí zde být uveden popis závodu, strojů a zařízení, které budou zapotřebí, 

dále potom používané materiály a jejich dodavatelé. Pokud nepůjde o výrobní podnik, 

bude se tato část nazývat „obchodní plán“ a měl by obsahovat informace o nákup zboží 

a služeb, potřebné skladovací prostory atd. 

 

3.1.1.6. Marketingový plán 

Tato kapitola je důležitou součástí podnikatelského plánu, neboť objasňuje, 

jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, oceňovány a propagovány. 

Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu produkce nebo služeb, ze kterých lze odvodit 

odhad rentability nového podniku. Marketingový plán hýbá často potenciálními 

investory považován za nejdůležitější součást zajištění úspěchu nového podniku. 
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3.1.1.7. Organizační plán 

V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku 

(osobní vlastnictví, obchodní společnost…). V případě obchodní společnosti je nutné 

detailněji rozvést informace o managementu a dále potom dle příslušné právní formy 

údaje o obchodních podílech, atd. dále je zde shrnuta celá organizace činnosti uvnitř 

podniku. 

 

3.1.1.8. Hodnocení rizik 

Před každým novým podnikem vyvstávají určitá rizika. Je důležité, aby 

podnikatel tato rizika rozpoznal a připravil si účinnou strategii k jejich zvládnutí. 

Největší rizika mohou plynout z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, 

výroby či manažerského týmu nebo technologického pokroku. Pro případ, že se některé 

ze jmenovaných rizik projeví. Pro potenciálního investora je tento přístup zárukou toho, 

že podnikatel si je takových rizik vědom a je připraven jim v případě potřeby čelit. 

 

3.1.1.9. Finanční plán 

Finanční plán tvoří neméně důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje 

objemy investic, které nový podnik potřebuje a ukazuje, nakolik ekonomicky reálný 

podnikatelský plán jako celek je. Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími 

oblastmi, a to: 

- předpověď příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky. Jsou zde 

zahrnuty očekávané tržby a předpokládané náklady, 

- vývoj hotovostních toků (Cash-flow) v příštích alespoň 3 letech, 

- odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu. 
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3.1.1.10. Přílohy (podpůrná dokumentace) 

Zde jsou obvykle uvedeny informativní materiály, které není nutné začlenit do 

samotného textu. Ten by však měl obsahovat odkazy na ně. Příkladem takových 

informativních materiálů mohou být korespondence se zákazníky, dodavateli, dále 

potom informace z primárního výzkumu, atd. 

 

3.1.2. Realizace plánu4

Podnikatelský plán by měl být pomocníkem a rádcem podnikatele v prvních 

letech jeho aktivní činnosti. V této souvislosti je důležité, aby v něm byly obsaženy 

určité kontrolní prvky, na jejichž základě by bylo možné měřit úspěchy či naopak 

přijímat mimořádná opatření. 

 

V průběhu počátečních fází spouštění podniku by si podnikatel měl stanovit 

body, v nichž by měl rozhodovat o dalším postupu. Typické odhady používané v rámci 

podnikatelského plánu jsou zpracovány na ročním základě. V rámci realizace 

podnikatelského plánu se však musí pracovat s kratším časovým intervalem, doporučuje 

se měsíční korekce realizace plánu s využitím následujících kontrolních mechanismů:  

- Inventarizace zásob – umožňuje rychlejší obrat prostředků vložených do 

surovin a materiálů. 

- Kontrola výroby – porovnání nákladů předvídaných v podnikatelském plánu se 

skutečností. 

- Kontrola jakosti – je zaměřena na kontrolu uspokojivého fungování výrobku. 

- Kontrola příjmů – získání přehledu o příjmech podniku, vyvstává rovněž 

potřeba zavést účinný inkasní systém k zabránění pozdních plateb a vzniku 

nedobytných pohledávek. 

- Kontrola úhrad – kontrola výše a účelu vynaložených prostředků. 

 

                                                 
4 KORÁB, V., MIHALISKO, M. a VAŠKOVIČOVÁ, J.: Založení a řízení podniků: Studijní text pro 
obor Podnikové finance a obchod. 2008. str. 59 
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3.2. Podnikání a jeho formy 

3.2.1. Co je podnikání a kdo je podnikatel5

Obchodní zákoník definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. 

 

Podnikatelem může být jednotlivec (fyzická osoba) a osoba právnická (zejména 

obchodní společnosti). 

Podle obchodního zákoníku je podnikatelem: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění 

podle zvláštních předpisů, 

 d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do 

evidence podle zvláštního předpisu. 

Obchodní zákoník rozlišuje povinný a dobrovolný zápis do obchodního 

rejstříku. 

Povinně se do obchodního rejstříku zapisují obchodní společnosti (veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost), všechna družstva a ostatní právnické osoby, o kterých to určí zákon (např. 

státní podniky, státní peněžní ústavy apod.), pokud chtějí podnikat na území České 

republiky zahraniční fyzické nebo právnické osoby, je zápis do obchodního rejstříku i 

pro ně povinný. Návrh na zápis podává zahraniční osoba. 

Tuzemské fyzické osoby se povinně zapisují do obchodního rejstříku, jen pokud 

tak určí zvláštní zákon. V současné době jde pouze o zákon č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění. Pro ostatní fyzické 

osoby je zápis do obchodního rejstříku dobrovolný. 

                                                 
5 VEJDĚLEK, J.: Jak založit nebo převzít podnik. 1997. str. 11-12. 
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Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené 

údaje týkající se podnikatelů, popřípadě jiných osob, o nichž to stanoví zvláštní zákon. 

Je-li podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, ať je fyzickou nebo právnickou 

osobou, vede povinně podvojné účetnictví. 

Živnostenské úřady vedou živnostenské rejstříky (rejstřík), do nichž zapisují 

podnikatele (fyzické a právnické osoby), mající živnost v územním obvodu jejich 

působnosti.  

 

3.2.2. Formy podnikání  
Podnikat je možné na základě 

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

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

živnostenského zákona vyloučeny (viz §3 citovaného zákona); 

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

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

sdružení, které není samostatnou právnickou osobou). 

Východiskem pro posuzování formy podnikání je ekonomická analýza 

podnikatelského záměru. Z té vyplyne i volba vhodné podnikatelské formy. Forma 

podniku navenek projevuje způsob, jakým v něm podnikatelé investovali svůj kapitál. 

Podnikání může mít formu podniku jednotlivce, obchodní společnosti, družstva a 

sdružení. 

Podnik jednotlivce vlastní, řídí a za podnikové závazky ručí fyzická osoba – 

podnikatel. 

Výhodou podniku jednotlivce je pružnost při vedení podniku a jeho 

přizpůsobivost různým změnám, jež doba přináší. 

Nevýhodou je jejich úzké sepětí s osudem podnikatele, neomezené ručení 

veškerým svým majetkem, limitovaný přístup k dalším finančním zdrojům při růstu 

podniku, limitované schopnosti a dovednosti podnikatele. 
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Obchodní společnosti vznikají jako společnosti osobní (veřejná obchodní 

společnost), smíšené (komanditní společnost) a kapitálové (společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost). Zákon přiznává všem obchodném společnostem statut 

podnikatele. Obchodní společnosti jsou zásadně vytvářeny za účelem podnikání; zákon 

však připouští výjimku – společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou 

být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní zákon nezakazuje. 

Družstvo je na rozdíl od obchodních společností, které jsou uzavřenými 

společenstvy, společenstvím neuzavřeným. Může po svém vzniku přijímat nové členy, 

stejně jako může zanikat účast jeho členů, aniž by to mělo vliv na existenci družstva.  

Kromě obchodních společností se v podnikání vyskytuje i tiché společenství. 

Tiché společenství vzniká tehdy, jestliže se někdo účastní v podniku jiné osoby 

vkladem, přičemž se podílí na zisku i ztrátě takového podniku. O podíl na ztrátě se 

snižuje vklad tichého společníka. Vklad tichého společníka přechází do jmění majitele 

podniku. Z toho důvodu se tichý společník pokládá za věřitele majitele podniku. 

Sdružení: několik osob se může sdružit, aby se společně přičinily o dosažení 

sjednaného účelu. Sdružení vznikají uzavřením smlouvy a nemají způsobilost k právům 

a povinnostem. Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného 

účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla 

znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. 

Využitelné formy podnikání spojené s otázkami účasti společníků či podílníků 

sice mohou napomoci ekonomické průchodnosti záměru, ale nemusí vždy odpovídat 

představám zakladatele o jeho postavení a rozhodovací pravomoci při řízení podniku. 

Při volbě vyhovující právní formy budoucího podniku je proto nutné brát v úvahu oba 

uvedené aspekty.6

  

 

                                                 
6 VEJDĚLEK, J.: Jak založit nebo převzít podnik. 1997. str. 77-78. 



20 
 

3.2.2.1. Samostatně podnikající fyzická osoba7

Podnikání fyzické osoby má obvykle formu živnosti. Živností se rozumí 

pravidelná výdělečná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost a vlastní riziko za účelem dosažení zisku. Podnik fyzické osoby je vlastněn 

jednou osobou. Název firmy musí obsahovat jméno a příjmení podnikatele a dále může 

obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání. Aby fyzická 

osoba mohla podnikat, musí splňovat řadu podmínek vyplývající ze zákona č.455/1991 

Sb., živnostenský zákon. Všeobecné podmínky pro provozování živnosti fyzickou 

osobu jsou dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a splnění 

daňové povinnosti vůči státu. 

 

Živnost se podle požadavků na odbornou způsobilost rozdělují na ohlašovací a 

koncesované. 

Živnosti ohlašovací mohou být při splnění stanovených podmínek provozovány 

na základě ohlášení. Jsou to 

- živnosti řemeslné, kdy odborná způsobilost je získaná vyučením v oboru a 

praxí (např. zámečnictví, hodinářství, opravy silničních vozidel, zednictví, 

řeznictví a uzenářství, hostinská činnost aj.) 

- živnosti vázané, kdy odborná způsobilost je stanovena pro každou živnost 

samostatně (např. výroba, montáž, opravy a revize plynových zařízení, 

elektrických zařízení, tlakových kotlů apod.); provozování těchto živností 

vyžaduje získání průkazu způsobilosti, 

- živnosti volné, kdy odborná způsobilost není stanovena. 

Živnosti koncesované se mohou vykonávat jen na základě tzv. koncese 

(povolení), kterou uděluje živnostenský úřad. Její udělení vyžaduje, aby podnikatel měl 

požadované vzdělání, absolvoval speciální kurzy apod. Koncesovanou živností je např. 

hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů, vývoj, výroba, opravy zbraní, 

taxislužba, pohřební služby, služby soukromých detektivů aj.). Podle předmětu 

podnikání se živnosti dělí na obchodní, výrobní a poskytující služby. 

                                                 
7 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. str. 40-42.  
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K tomu, aby fyzická osoba mohla podnikat, musí získat živnostenský list nebo 

koncesní listinu. Vydává je živnostenský úřad, který také vede tzv. živnostenský 

rejstřík. Živnostenský rejstřík je veřejný seznam, do kterého má ve vymezených částech 

možnost nahlížet každý. Živnostenský úřad eviduje v živnostenském rejstříku všechny 

živnosti ve své působnosti, pozastavení nebo přerušení provozování živnosti aj. 

Živností není činnost lékařů, lékárníků, advokátů, notářů, znalců, tlumočníků, 

auditorů, daňových poradců, burzovních makléřů aj. tyto osoby podnikají podle 

zvláštních předpisů. 

Podnikání fyzické osoby na základě živnostenského oprávnění je vhodné 

především pro nejmenší firmy. 

Výhody 

• Minimum formálně právních povinností při zakládání firmy. 

• Velmi nízké správní výlohy nutné pro založení firmy. 

• Není stanoven minimální povinný vklad při zakládání společnosti. 

• Není povinnost zveřejňování účetní závěrky. 

• Podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení (s výjimkou koncesovaných 

živností nebo činností vyžadujících zvláštní povolení). 

• Případné změny probíhají poměrně rychle. 

• Samostatnost a volnost při rozhodování. 

• Jednoduché přerušení či ukončení činnosti. 

• Možnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně z podnikání paušální 

částkou, je-li to pro podnikatele výhodnější. 

• Zisk z podnikání je zdaněn daní z příjmu fyzických osob, je možno uplatnit 

nezdanitelné částky a jiné odpočitatelné položky. 

• Lze přizvat osobu žijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako 

spolupracující osobu a přerozdělit na ni kromě pracovních povinností také část 

příjmů a výdajů z podnikání a využít tak možnosti daňové úspory. 
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Nevýhody 

• Vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení majetkem podnikatele. 

• Možné finanční problémy v podnikání se mohou projevit v rodině podnikatele. 

• Vysoké požadavky na odborné i ekonomické znalosti podnikatele. 

• Časté funkční přetížení podnikatele. 

• Omezený přístup k bankovním úvěrům. 

• Problémem je zaručení kontinuity podnikání a omezená živnost podniku dané 

délkou života majitele. 

 

3.2.2.2. Sdružení fyzických osob8

V praxi se vyskytuje forma smluvní podnikatelské spolupráce fyzických osob 

upravená občanským zákoníkem – sdružení fyzických osob bez právní subjektivity. 

Cílem sdružení je dosažení sjednaného účelu. Sepsáním smlouvy o sdružení fyzických 

osob nevzniká právní subjekt a sdružení jako takové nemůže vstupovat do žádných 

obchodních ani právních vztahů. Členové sdružení jednají navenek vždy vlastním 

jménem nebo jako zmocněnci ostatních účastníků. Ručení členů za závazky vzniklé 

z činnosti sdružení je neomezené. 

 

Výhody 

• Jednoduchost vzniku (smlouva o sdružení fyzických osob nemusí být písemná). 

• Nezapisuje se do obchodního rejstříku. 

• Využití synergického efektu skupiny – „víc hlav víc ví“. 

• Zpravidla rovnoprávné postavení členů. 

• Jednoduché vystoupení člena – nic se nemusí ohlašovat. 

• Sdružování finančních prostředků a podnikatelských zkušeností. 

• Možné úspory režijních nákladů (nájem kanceláře, dílny, vybavení, sekretářka 

apod.) 

• Příjmy a výdaje z podnikání lze na účastníky sdružení přerozdělovat 

v dohodnutém poměru. 

                                                 
8 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. str. 42-43 
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Nevýhody 

• Problematické vlastnické vztahy u vkladů a společně nabytého majetku. 

• Mohou vznikat neshody při změnách osob účastníků nebo při vypořádání 

v souvislosti s ukončením smlouvy o sdružení. 

• Založeno na velké důvěře a solidaritě mezi účastníky, možný konflikt zájmů. 

• Možný střet se zákonem na ochranu hospodářské soutěže. 

 

3.2.2.3. Tiché společenství9

Další možnou formu smluvní spolupráce – tiché společenství – upravuje 

obchodní zákoník. 

 

Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout 

podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání. Podnikatel se zavazuje 

k vyplácení části čistého zisku z podnikání. Ve smlouvě o tichém společenství musí být 

dohodnutý stejný rozsah účasti tichého společníka na zisku i ztrátě. Smlouva musí být 

písemná. Na základě smlouvy o tichém společenství nevzniká právní subjekt. 

Výhody z pohledu tichého společníka 

• Účast tichého společníka se nezapisuje do obchodního rejstříku. 

• Není žádné omezení počtu tichých společníků ani možných účastí na tichém 

společenství. 

• Tichý společník může nahlížet do účetních knih. 

• Tichý společník se na ztrátě z podnikání účastní jen do výše svého vkladu. 

• Podíl ze zisku tvoří samostatný základ daně, nevstupuje do celkového základu 

daně. 

Nevýhody z pohledu tichého společníka 

• Tichý společník nemá oprávnění podílet se na řízení. 

                                                 
9 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. str. 43-44 
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• Dojde-li ke zveřejnění jména tichého společníka, ručí tento za závazky 

podnikatele v plné výši. 

• Podíl společníka na čistém zisku je zdaněn srážkovou daní, přičemž zisk je již 

jednou zdaněn. 

 

3.2.2.4. Veřejná obchodní společnost (v.o.s)10

Je typickou osobní společností. Společnou charakteristikou osobních společností 

je to, že jsou vytvořeny a vlastněny dvěma nebo více osobami, které podnikají pod 

společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým 

majetkem, tedy nikoliv pouze majetkem společnosti. Z důvodu neomezeného ručení 

není stanovena pro veřejnou obchodní společnost žádná povinnost mít při svém založení 

nějaký majetek ani povinnost společníků vložit do společnosti nějaký vklad. Společníci 

se mohou na povinnosti vložit do společnosti určitý vklad dohodnout ve společenské 

smlouvě. Společníci se osobně zúčastňují podnikání (odtud název osobní společnost), 

obchodní vedení je v rukou všech společníků (statutárním orgánem je každý ze 

společníků), pokud se ve společenské smlouvě nedohodli jinak. Součástí názvu firmy 

musí být označení „veřejná obchodní společnost“ (může být nahrazeno zkratkou „veř. 

obch. spol.“ nebo „v.o.s.“). Společnost je právnickou osobou a zapisuje se do 

obchodního rejstříku.  

 

Po společnosti s ručením omezeným je to druhá nejčastěji se vyskytující forma 

podnikání malých a středních firem. 

Výhody 

• Není nutný počáteční kapitál. 

• Neomezené ručení společníků je garancí solidního image společnosti. 

• Celkem jednoduché vystoupení společníka ze společnosti. 

• Dobrý přístup k cizímu kapitálu. 

• Zisk společnosti nepodléhá dani z příjmů právnických osob, ale je celý rozdělen 

mezi společníky a zdaněn daní z příjmů fyzických osob. 

                                                 
10 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. str. 44-45 
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Nevýhody 

• Neomezené ručení společníků přinášející možná osobní rizika. 

• Z důvodu vysokého osobního rizika mohou snadno vznikat konflikty při řízení 

společnosti. 

• Musí být minimálně dva společníci. 

• Pro společníky platí zákaz konkurence. Bez svolení ostatních společníků nesmí 

společník podnikat v oboru, který je předmětem podnikání společnosti ani 

zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Nemůže být ani statutárním 

nebo jiným orgánem společnosti s obdobným předmětem podnikání. 

 

3.2.2.5. Komanditní společnost (k.s.)11

Komanditní společnost představuje zvláštní hybridní typ společnosti, která 

v sobě kombinuje jak prvky veřejné obchodní společnosti, tak prvky společnosti 

s ručením omezeným. Jde o společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za 

závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním 

rejstříku (tento společník se nazývá komanditista) a jeden nebo více společníků ručí 

celým svým majetkem (tento společník se nazývá komplementář). Ze zákona plyne 

povinnost, aby komanditisté vložili do společnosti základní kapitál ve výši určené 

společenskou smlouvou, minimálně však 5 000 Kč. Společenská smlouva musí 

obsahovat výši vkladu každého komanditisty. Komplementář není povinen do 

společnosti vložit žádný vklad, může tak ovšem učinit. V takovém případě společenská 

smlouva musí obsahovat výši jeho vkladu.  

 

Postavení komplementářů je podobné jako společníků ve veřejné obchodní 

společnosti, postavení komanditistů se blíží postavení společníků ve společnosti 

s ručením omezeným. 

Název firmy musí obsahovat označení „komanditní společnost“ (postačí zkratka 

„kom. spol.“ nebo „k.s.“). Obchodní řízení firmy přísluší pouze komplementářům, 

                                                 
11 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. str. 45-46 
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komanditisté mají pouze kontrolní pravomoc. Zisk se rozděluje podle společenské 

smlouvy. 

Společnost je právnickou osobou, návrh na zápis do obchodního rejstříku 

podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva. 

Komanditní společnost může být zajímavou formou podnikání pro kapitálově 

slabého podnikatele se zajímavým know-how a investora hledajícího investiční 

příležitosti, jinak je to poměrně málo častá forma podnikání. 

Výhody 

• Není nutný velký počáteční kapitál, povinný vklad komanditisty je 5 000 Kč. 

• Pro komanditisty neplatí zákaz konkurence. 

• Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a zmocnit auditora ke 

kontrole účetní závěrky. 

• Zisk se dělí podle společenské smlouvy mezi komplementáře a komanditisty, 

podíl komanditistů je zdaněn daní z příjmu právnických osob a při vyplácení je 

ještě zdaněn srážkovou daní. Zisk komplementářů fyzických osob podléhá dani 

z příjmu fyzických osob a odvodu pojistného sociálního pojištění. 

Nevýhody 

• Administrativně náročnější vznik - nutné sepsání společenské smlouvy. 

• Neomezené ručení komplementářů. 

• Možné rozpory mezi prioritami komanditistů a komplementářů - každý nese jinou 

míru rizika. 

• Ke změně společenské smlouvy je nutný souhlas komplementářů i komanditistů. 

 

3.2.2.6. Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)12

Jde o kapitálovou společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků. 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společník ručí 

 

                                                 
12 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. str. 46-48 
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za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním 

rejstříku. Společnost může být založena i jednou osobou a naopak maximální počet 

společníků je 50. Hodnota základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 

Kč, hodnota vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Společnost musí vytvářet 

rezervní fond. Společníky mohou být fyzické osoby nebo také právnické osoby. Jedna 

fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením 

omezeným. Název firmy musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, 

„spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem je jeden 

nebo více jednatelů. Jednatele jmenuje valná hromada. Rozdělování zisku společnosti se 

řídí ustanoveními společenské smlouvy nebo se provádí podle výše podílů společníků. 

Společnost s ručením omezeným musí vést podvojné účetnictví. Společnost s ručením 

omezeným je samostatný daňový subjekt, takže musí odvádět daň z příjmů právnických 

osob. Nezávisle na tom jsou zdaňovány podíly na zisku společníků. Příjmy společníků, 

např. plat jednatele, podléhají dani z příjmů fyzických osob. 

U společnosti s ručením omezeným je nezbytnou podmínkou notářsky ověřená 

společenská smlouva, která by měla obsahovat alespoň 

- název a sídlo společnosti, 

- určení společníků, 

- předmět podnikání, 

- výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a 

lhůty splácení vkladu, 

- jména a bydliště jednatelů a způsob, jakým jednají jménem společnosti, 

- jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

- určení správce vkladu aj. 

Společenský smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví 

podrobněji vnitřní organizaci společnosti a některé další záležitosti obsažené ve 

společenské smlouvě. 

Společnost je právnickou osobou, návrh na zápis do obchodního rejstříku 

podepisují všichni jednatelé a přikládá se k němu společenská smlouva nebo 
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zakladatelská listina, doklad o výši splaceného základního kapitálu a další požadované 

doklady. 

Jako právní formu si společnost s ručením omezeným volí stále více malých a 

středních firem. 

Výhody 

• Omezené ručení společníků. 

• Zákaz konkurence platí pro jednatele, na společníky jej lze rozšířit společenskou 

smlouvou. 

• Pro přijetí velké části rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků. 

• Vklad lze splatit ve lhůtě pěti let (před podáním návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku musí být splaceno 30% každého vkladu, a to v úhrnné výši všech vkladů 

alespoň 100 000 Kč). 

• Lze ustanovit kontrolní orgán – dozorčí radu. 

• Vyplacené podíly na zisku společníkům – fyzickým osobám nepodléhají 

pojistnému sociálnímu pojištění. 

Nevýhody 

• Nutný počáteční kapitál. 

• Financování z cizích zdrojů závisí na důvěryhodnosti, kterou si firma vybuduje, 

v očích obchodních partnerů méně důvěryhodná než osobní obchodní společnosti. 

• Administrativně náročnější založení a chod společnosti – svolávání valné 

hromady, zápisy z valných hromad – někdy nutný notářský zápis, nutné 

ustanovení jednatele. 

• Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené podíly na 

zisku jsou dále zdaněny srážkovou daní. 
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3.2.2.7. Akciová společnost (a.s.)13

V případě akciových společností se základní kapitál nevytváří přímo vklady 

společníků, ale je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost 

odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za 

závazky společnosti. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Představenstvo 

je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Na výkon 

působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti dohlíží 

dozorčí rada. 

 

V akciové společnosti vzniká základní kapitál dvěma způsoby. Může-li se stát 

akcionářem kromě zakladatelů kterákoliv osoba, zakládá se společnost na základě 

výzvy k upisování akcií. Jsou-li akcionáři pouze zakladatelé, zakládá se společnost bez 

výzvy k upisování akcií. Společnost však v každém případě musí mít svého zakladatele. 

Je-li zakladatelem právnická osoba, může být společnost založena pouze tímto jediným 

zakladatelem, jinak musí být založena dvěma a více zakladateli. Zakládající-li 

společnost dva nebo více zakladatelů, uzavírají zakladatelskou smlouvu. Podpisy 

zakladatelů na této smlouvě musí být úředně ověřeny. Jediný zakladatel zakládá 

společnost zakladatelskou listinou, která se sepisuje ve formě notářského zápisu. 

Základní kapitál společnosti založené veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 

mil. Kč, základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit 

alespoň 2 mil. Kč. Název firmy musí obsahovat označení „akciová společnost“, „akc. 

spol.“ nebo „a.s.“. 

Zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina musí obsahovat tyto 

náležitosti: 

- název firmy, sídlo a předmět podnikání, 

- navrhovaný základní kapitál, 

- počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu, v níž budou akcie vydány, 

jakož i určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, 

- kolik akcií, který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs (částka, za niž 

společnost vydává akcie), způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým 

vkladem bude emisní kurs splacen, 
                                                 
13 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. str. 48-51 
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- splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, určení předmětu 

nepeněžitého vkladu, 

- alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti 

vzniknou, 

- určení správce vkladu, 

- návrh stanov. 

Na ustanovující valné hromadě nebo na jednání zakladatelů se schvalují stanovy 

společnosti. Představenstvo společnosti zvolené na ustanovující valné hromadě nebo 

shromáždění zakladatelů podá po jejich konání návrh na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku. Návrh podepisují všichni členové představenstva. K návrhu na 

zápis se přikládá zakladatelská smlouva (listina), schválené stanovy, notářský zápis 

osvědčující konání ustavující valné hromady. 

Akciová společnost je jednou z nejstarších kapitálových právních forem. Pro 

svou komplikovanou a administrativně náročnou právní úpravu se však mezi malými či 

středními firmami často nevyskytuje. 

Výhody 

• Akcionáři neručí za závazky společnosti. 

• Velmi dobře vnímána obchodními partnery – solidnost a stabilita. 

• Dobrá přístup ke kapitálu. 

• Dividendy nepodléhají odvodu pojistného sociálního pojištění. 

Nevýhody 

• Nutný vysoký základní kapitál. 

• Velmi komplikovaná a omezující právní úprava. 

• Administrativně náročné založení a řízení společnosti. 

• Nelze založit jednou fyzickou osobou. 

• Nutnost ověření účetní závěrky auditorem. 

• Zákaz konkurence pro členy představenstva. 

• Povinné zveřejňování údajů z ověřené účetní závěrky. 

• Povinné sestavování výroční zprávy společnosti. 
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• Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené dividendy 

ze zisku jsou zdaněny srážkovou daní. 

 

3.2.2.8. Družstvo14

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem 

podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. 

Družstvo musí mít nejméně pět členů nebo je musí založit alespoň dvě právnické osoby. 

Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým 

majetkem. Členové neručí za závazky družstva. Podmínkou vzniku členství je splacení 

členského podílu určeného stanovami. Základní kapitál družstva musí činit nejméně 50 

tis. Kč. Družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond nejméně ve výši 

10% zapisovaného základního kapitálu a doplňovat jej postupně až do doby, než 

dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. 

Nedělitelný fond se nesmí za trvání družstva použít k rozdělení mezi členy. Orgány 

družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. Základním 

dokumentem jsou stanovy družstva. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podepisují 

všichni členové představenstva. K návrhu na zápis se přikládá notářský zápis o 

ustavující schůzi družstva, stanovy družstva, doklad o splacení stanovené části 

zapisovaného základního kapitálu. 

 

Výhody 

• Členové neručí za závazky družstva. 

• Přijetí nového člena je administrativně velmi jednoduché, nemění se stanovy, stačí 

přihláška. 

• Jednoduché vystoupení členů z družstva. 

• Poměrně nízký základní kapitál. 

• Rovní postavení členů. 

 

 
                                                 
14 WUPPERFELD, U.: Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. str. 51-52 
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Nevýhody 

• Zákaz konkurence pro členy představenstva a kontrolní komise. 

• Vytváření nedělitelného fondu. 

• Zisk družstva je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené podíly na 

zisku jsou zdaněny srážkovou daní. 

 

3.2.3. Volba právní formy 
Volba právní formy kavárny je velmi důležitá, může ovlivnit budoucí úspěch 

podnikatelské činnosti. Po vyhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých možných forem 

podnikání při založení dvěma fyzickými osobami byla zvolena společnost s ručením 

omezeným. Kavárna vznikne založením dvěma společníky a základním kapitálem 

400 000 Kč.  Postup pro založení společnosti s ručením omezeným je následující: 

1. V první řadě je nutné navštívit notáře a sepsat společenskou smlouvu ve formě 

notářského zápisu ve dvou vyhotoveních. Tuto službu poskytuje kterýkoliv notář 

za poplatek okolo 3 000 Kč. Společenská smlouva dle Obchodního zákoníku 

musí obsahovat minimálně stanovené náležitosti: 

o obchodní jméno a sídlo společnosti 

o určení společníků a uvedení jejich sídla nebo adresy trvalého bydliště 

o předmět činnosti firmy 

o uvedení výše základního kapitálu společnosti a určení konkrétní výše 

vkladu jednotlivých společníků včetně stanovení způsobu a lhůty 

splácení 

o určení správce vkladu 

o jména a bydliště prvních jednatelů a určení způsobu, jakým jednají za 

společnost (např. samostatně, společně) 

o jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje 

o stanovení práv a povinností společníků 

o jiná ustanovení požadovaná Obchodním zákoníkem (např. údaje o 

vytvoření rezervního fondu v minimální výši 10% ze zisku). 

Podmínkou úspěšného založení společnosti s ručením omezeným je získání 

potřebných oprávnění, např. živnostenského listu a dalších dokumentů. 
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2. Dalším krokem je složení vkladů společníků. V praxi je nejčastějším způsobem 

založení nového bankovního konta vedeného na jméno správce vkladů, kam 

společníci zasílají bankovním převodem své vklady. Od banky si lze poté 

vyžádat potvrzení o složení a výši jednotlivých vkladů. Určitá část základního 

kapitálu musí být splacena před samotným založením společnosti a to sice 

všechny nepeněžité vklady plus celé emisní ážio a 30% hodnoty z každého 

vkladu. Zápisem do obchodního rejstříku se pak vklady stávají majetkem 

společnosti. 

3. Na první valné hromadě se společníci dohodnou na znění společenské smlouvy a 

následně na podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku ve 

formě předepsaného oficiálního formuláře, který musí všichni bez výjimky 

podepsat. Jako přílohy se k návrhu přikládají: 

o společenská smlouva nebo zakladatelská listina 

o požadovaná oprávnění, např. živnostenský list 

o potvrzení o složení vkladů nebo jejich částí 

o listinu stvrzující oprávnění k užívání prostor, do nichž společnost 

umístila své sídlo, např. nájemní smlouva 

o za jednotlivé společníky výpis z trestního rejstříku 

o za jednotlivé společníky čestné prohlášení o splnění zákonem 

stanovených požadavků, týkajících se např. způsobilosti k právním 

úkonům 

o stejné prohlášení a notářsky ověřené podpisové vzory od jednatelů 

společnosti. 

Rejstříkový soud poté tento návrh posuzuje a v případě připomínek vyžaduje 

opravu či doplnění. Proces posuzování bývá často poměrně náročný, často se protahuje 

až na půl roku. Žádostí o změnu či doplnění dokumentů společnost neztrácí svou pozici 

v posuzovacím pořadí. Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisem do 

obchodního rejstříku, o kterém obdrží společnost Rozhodnutí o zápisu na adresu jejího 

sídla. Tímto dnem vzniká povinnost vést podvojné účetnictví a nutnost registrace u 

příslušného finančního úřadu. 15

                                                 
15 ADÁMKOVÁ, L.: Průvodce založením společnosti s ručením omezeným [online]. 2010 
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3.3. Analýzy používané při tvorbě podnikatelského záměru 

3.3.1. SLEPT analýza16

SLEPT analýza je nástrojem charakteru postupu či rámce sloužícího 

k identifikaci a zkoumání externích faktorů. Zkratka má sice také svůj původ 

v anglických termínech vymezujících oblasti zájmu externí analýzy, avšak v tomto 

případě „sedí“ na zkratku i české termíny (SLEPT vymezení oblastí analýzy není 

pochopitelně přísně disjunktní (takže například otázka posouzení daní může být 

podnikatelem chápána jako legislativní nebo ekonomický faktor – v konečném důsledku 

to však není vůbec podstatné): 

 

 sociální oblast (trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale také míra a 

vnímání korupce, „krajové“ zvyklosti aj.); 

 legislativní oblast (zákony, jejich použitelnost a interpretovatelnou i 

„neprávní“, práce soudů včetně rejstříkových soudů aj.); 

 ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 

přímé a nepřímé daně, tržní trendy typu rozvoje automobilového průmyslu, 

restrikce vývozů a dovozů, státní podpora aj.); 

 politická oblast (stabilita poměrů resp. státních a municipálních institucí, 

politické trendy a postoje k podnikání aj.) 

 technologická oblast (technologické trendy – typicky vývoj a důsledky vývoje 

internetu, podpůrné technologie a aplikace a jejich dostupnost aj.). 

 

3.3.2. Porterův model konkurenčního prostředí17

Podstatou formulování konkurenční strategie je uvedení podniku do vztahu 

k jeho prostředí. Ačkoliv relevantní prostředí je velmi široké a obsahuje sociální a 

ekonomické vlivy, klíčovým aspektem prostředí, v němž firma působí, je to, resp. ta 

odvětví, v nichž soutěží. Struktura odvětví má velký vliv na určování konkurenčních  

 

 

                                                 
16 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J.: Podnikatelský plán. 2007. str. 48-49 

17 PORTER, M. E.: Konkurenční strategie: Metody pro analýzu odvětví a konkurentů. 1994. str. 3-29 
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pravidel hry, stejně jako na stanovení strategií firmě potenciálně dostupných. Vnější 

vlivy mimo odvětví jsou důležité především v relativním smyslu; jelikož vnější vlivy 

obvykle působí na všechny firmy v odvětví, je klíčová rozdílná schopnost firem 

vyrovnat se s nimi. 

Úroveň konkurence v odvětví závisí na pěti základních konkurenčních silách, 

které jsou popsány na následujícím schématu. Souhrnné působení těchto pěti sil určuje 

potenciál konečného zisku v odvětví, kde se potenciál zisku měří z hlediska dlouhodobé 

návratnosti investovaného kapitálu. Všech pět konkurenčních sil společně určuje 

intenzitu odvětvové konkurence a ziskovost. Největší síla nebo síly získávají převahu a 

stávají se rozhodujícími z hlediska formulování strategie. 

 

Obrázek 1 - Hybné síly konkurence v odvětví (upraveno dle (10)) 

 

3.3.2.1. Hrozba nově vstupujících firem 

Nově vstupující firmy přinášejí do odvětví novou kapacitu, snahu získat podíl na 

trhu a často značné zdroje. To může vést ke stlačení cen a k růstu nákladů, a tím ke 

snížení ziskovosti. 
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Hrozba vstupu nových firem do odvětví závisí na existujících překážkách vstupu 

v kombinaci s reakcí stávajících účastníků, kterou může vstupující firma očekávat. Jsou-

li překážky vysoké, nebo když nový účastník může očekávat ostrou reakci od zde 

zavedených konkurentů, je hrozba nových vstupů malá. 

Existuje šest hlavních zdrojů překážek vstupu: 

o Úspory z rozsahu 

o Diferenciace produktu 

o Kapitálová náročnost 

o Přechodové náklady 

o Přístup k distribučním kanálům 

o Nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu 

 

3.3.2.2. Soupeření mezi existujícími firmami 

Soupeření mezi stávajícími konkurenty má známou formu obratného 

manévrování k získání výhodného postavení. Používají se metody, jako cenová 

konkurence, reklamní kampaně, uvedení produktu a zlepšený servis zákazníkům nebo 

záruky. K soupeření dochází z důvodu, že jeden nebo více konkurentů buď pociťují 

tlak, anebo vidí příležitost k vylepšení své pozice. Ve většině odvětví mají konkurenční 

kroky jedné firmy viditelný efekt na soupeřící partnery a mohou vyvolat odvetu nebo 

snahu o kompenzaci.  

Některé formy soupeření, zejména cenová konkurence, jsou vysoce nejisté a 

s největší pravděpodobností zhoršují ziskovost celého odvětví. Snížení cen je snadno a 

rychle konkurenty vyrovnáno, a jakmile k němu dojde, sníží se příjmy všech firem, 

pokud není cenová elasticita poptávky v odvětví dost vysoká. Intenzivní soupeření je 

důsledkem řady vzájemně propojených strukturálních faktorů (např. nedostatečná 

diferenciace, různorodost konkurentů, vysoké překážky výstupu atd.). 
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3.3.2.3. Hrozba substitučních výrobků 

Všechny firmy v odvětví soutěží v širším smyslu s odvětvími, která vyrábějí 

substituty. Substituty limitují potenciální výnosy v odvětví tím, že určují cenové stropy, 

jež si mohou firmy v odvětví se ziskem účtovat. Čím atraktivnější je cenová alternativa 

nabídnutá substituty, tím pevnější je strop nad ziskovostí odvětví. 

Substituční produkty, které si zasluhují největší pozornost, jsou ty, kterým 

1) jejich zlepšující se cenová pozice umožňuje přiblížit se produkci odvětví, 

nebo 

2) jsou vyráběny odvětvími, jež dosahují vysokého zisku. 

 

3.3.2.4. Vyjednávací vliv odběratelů 

Odběratelé soutěží s odvětvím tak, že tlačí ceny dolů, usilují o dosažení vyšší 

kvality nebo lepších služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě. Skupina odběratelů 

je silná tehdy, platí-li následující okolnosti: 

o Je koncentrovaná nebo nakupuje velké množství v relaci k dodavatelově 

celkovému objemu prodeje. 

o Produkty, které nakupuje v daném odvětví, představují významnou část 

odběratelových nákladů nebo nákupů. 

o Produkty, které nakupují v odvětví, jsou standardní nebo nediferencované. 

o Jestliže mu nehrozí velké přechodové náklady. 

o Jestliže dociluje nízkého zisku. 

o Odběratelé vytvářejí znatelnou hrozbu zpětné integrace. 

o Produkt odvětví není důležitý z hlediska kvality odběratelovy produkce nebo 

jeho služeb. 

o Odběratel je plně informován. 

 

3.3.2.5. Vyjednávací vliv dodavatelů 

Dodavatelé mohou uplatnit převahu při vyjednávání nad ostatními účastníky 

odvětví hrozbou, že zvýší ceny nebo sníží kvalitu nakupovaných statků a služeb. 

Skupina dodavatelů má převahu, platí-li následující podmínky: 
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o Nabídka je ovládána několika málo společnostmi a je koncentrovanější než 

odvětví, jemuž dodává. 

o Nemusí čelit jiným substitučním produktům při dodávkách daného odvětví. 

o Odvětví není důležitým zákazníkem dodavatelské skupiny. 

o Dodavatelův produkt je důležitým vstupem pro odběratelovo podnikání. 

o Skupina dodavatelů má diferencovanou produkci nebo vytvořila přechodové 

náklady. 

Hovoříme-li o dodavatelích, máme obvykle na mysli jiné firmy, ale pracovní síly 

jsou rovněž dodavatelem, a to takovým, který má v mnoha odvětvích značný vliv.  

 

3.3.3. SWOT analýza18

SWOT analýza je nejčastěji používaným nástrojem analýzy. Jde o obecný 

analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu 

silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného objektu, tedy v našem 

případě samotného podnikatelského záměru a budoucího podniku, a dále z pohledu 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je nebo bude zkoumaný objekt 

vystaven. Přitom je třeba si uvědomit, že: 

 

 silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou 

kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat (například naše dobré nebo 

špatné manažerské schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho produktu 

personálu); 

 hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, 

pouze na ně můžeme v rovině přizpůsobení záměru, resp. chování podniku, tak 

či onak reagovat (například situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, 

legislativa – typicky například daňová politika státu, „pracovní“ právo). 

Vlastní forma (tabulka se čtyřmi S, W, O, T kvadranty, seznam či sekvence 

s výčtem faktorů či jiná kombinace aj.), v níž výsledky analýzy SWOT zachytíme, není 

samozřejmě podstatná. Odlišení a označení významnosti jednotlivých faktorů v téže 

                                                 
18 KORÁB, V., REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J.: Podnikatelský plán. 2007. str. 48 
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skupině (např. silné a velmi silné stránky) je samozřejmě možné, ale účelnost tohoto 

kroku a možnosti využití detailnějšího členění v případě plánu je třeba uvážit. Často je 

totiž další členění spíše příznakem nerozhodnosti, zda příslušný faktor má či nemá 

charakter S, W, nebo O či T. Obecně se vyplácí spíše konzervativní, střízlivý přístup 

k hodnocení faktorů. 

Možné zdroje silných a slabých stránek podniku 
Oblast podniku Silné stránky Slabé stránky 

Procesy Vysoká produktivita práce Doba uvádění na trh 
Management Vize, „tah na branku“ Není strategické řízení 
Obchod a marketing Perfektní zakázky, prodeje Není znalost trhu 
Personál Loajální a nadšený tým Závislost na jedné profesi 
Jiné znalosti a dovednosti Skvělý vývojový potenciál Problematický servis 
Zkušenosti Znalost trhu a trendů Nekompetentní pracovníci 
Průmyslové vlastnictví Značka, patenty Uplynutí patentových práv 
Areál podniku Perfektní lokalita, poloha Špatná nájemní smlouva 
Výroba Špičkové výrobní vybavení Zastaralé výrobní linky 
Informační technologie Skvělé řízení informací Zastaralý, poruchový IS 
Finance  Solidní cash-flow Předlužení, nízká likvidita 

Tabulka 1 - Možné zdroje silných a slabých stránek podniku (upraveno dle (9)) 

 

Možné příležitosti a hrozby pro podnik 
Oblast Příležitosti Hrozby 

Trh Rychle rostoucí trh Zanikající trh 
Typ podnikání Nejsou dominantní „hráči“ Silná, rostoucí konkurence 
Normy, standardy Přesah požadavků norem Náklady na certifikace 
Pracovní trh Dostatek volných zdrojů Legislativa, sociální dávky 
Technologický rozvoj Nové tržní niky (výklenky) Nároky na znalosti 
Ekonomické trendy Růst HDP, životní úroveň Pokles poptávky 
Legislativa Zákon rozšířil náš trh Složitost zákonů, náklady 
Politika Snížení daní, dotace Investiční pobídky 
Globalizace Rozšíření trhů Nová konkurence 

Tabulka 2 - Možné příležitosti a hrozby pro podnik (upraveno dle (9)) 
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3.3.4. Marketingový mix19

Marketingový mix (4P) chápeme jako souhrn vnitřních činitelů podniku (soubor 

nástrojů), které umožňují ovlivňovat chování spotřebitele. Tyto nástroje marketingu – 

produkt (Product), cena (Price), distribuce (Place) a komunikace (Promotion) – 

musejí být vzájemně kombinovány a harmonizovány tak, aby co nejlépe odpovídaly 

vnějším podmínkám, tj. trhu. Teprve pak mohou efektivně plnit svoji funkci a přinášet 

synergický efekt. 

 

Označení 4P se používá pro jednoduchost a stručnost. Ve skutečnosti může být 

marketingových aktivit, které jsou iniciovány podnikem za účelem formování nabídky, 

mnohem více. Navíc každá z proměnných 4P sama o sobě je souborem aktivit, se 

kterými podnikatelé pracují. To je patrné na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 2 - Marketingový mix (upraveno dle (13)) 

  

                                                 
19 ZAMAZALOVÁ, M.: Marketing obchodní firmy. 2009. str. 39-40  
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4. Analýza problému a současná situace 

4.1. Marketingový výzkum  
Marketingový výzkum byl proveden využitím metody písemného dotazování ve 

formě dotazníků, a to v tištěné i elektronické podobě. Forma dotazníků byla zvolena 

z důvodu možnosti oslovení většího počtu respondentů a zároveň nízkých nákladů na 

provedení výzkumu. Dotazník pro marketingový výzkum je uveden v příloze 1. 

O pomoc s vyplňováním tištěných dotazníků byly požádány paní učitelky 3 

nejmenovaných mateřských školek v okolí centra města. Elektronická forma dotazníku 

byla rozšiřována za pomoci rodiny a známých ve městě. Návratnost dotazníků byla u 

elektronické formy (celkem 30ks) brána jako 100%. Tištěné dotazníky byly 

distribuovány v počtu 90 ks, návratnost byla 64 ks, tedy 71%. 

Z výsledků vyplněných dotazníků je patrné, že se do výzkumu zapojily ženy i 

muži. Vyplnění dotazníku bylo dobrovolné, a jak je z výsledků zjevné, do výzkumu se 

zapojili pouze ti respondenti, kteří by dětskou kavárnu ve městě uvítali. Zájem o 

dětskou kavárnu vzhledem k pohlaví je uveden v tabulce 3. 

Pohlaví/ 
zájem Žena Muž Celkem 

Ano 60 11 71 

Možná 19 4 23 

Počet 
respondentů 79 15 94 

Procentuální 
vyjádření 84 16 100 

Tabulka 3 - Zájem o kavárnu vzhledem k pohlaví 

 

4.1.1. Požadované umístění kavárny 
Důležité pro vysokou návštěvnost kavárny je její umístění. K umístění kavárny 

se mohli respondenti vyjádřit v jedné z otázek dotazníku. Respondenti měli možnost 

zvolení odpovědi „v blízkosti centra“, popřípadě mohli jmenovitě uvést požadovanou 
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lokalitu. Odpovědi z dotazníků spolu s procentuálním zastoupením jednotlivých 

odpovědí uvádí tabulka 4 a obrázek 3. 

Umístění kavárny V blízkosti 
centra Pražská Oblekovice Přímětice Celkem 

Počet respondentů 71 11 7 5 94 

Procentuální 
vyjádření 75,5 11,7 7,4 5,3 100 

Tabulka 4 – Umístění kavárny 

  

Více než 75% respondentů by uvítala otevření dětské kavárny v blízkosti centra. 

Tato volba umístění se dá odůvodnit rozmístěním zvolených mateřských školek, kde 

byly dotazníky k dispozici, koncentrací veškerých úřadů města právě v centru a tím, že 

v centru města není žádné větší vyžití pro děti. 

 

Obrázek 3 - Procentuální zastoupení lokalit umístění kavárny 

 

4.1.2. Zastoupení dětských věkových kategorií 
Důležitým faktorem pro dětskou kavárnu je věk dětí. Děti různého věku mají 

různé požadavky na vybavení kavárny i její uspořádání. Výsledky průzkumu ohledně 

věku dětí, ale i počtu dětí respondentů jsou uvedeny v tabulce 5 a na obrázeku 4. 

76%

12%
7%

5%

Zastoupení lokalit umístění kavárny
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Počet dětí 
respondenta 0 1 2 3 4 a více Celkem 

Počet 
respondentů 4 30 41 15 4 94 

Počet dětí 
celkem 0 30 82 45 16 173 

Věk dítěte 0 - 1 2 – 3 4 – 6 7 - 9 10 a více Celkem 

Počet dětí 30 68 34 15 26 173 

Procentuální 
vyjádření 17,3 39,3 19,7 8,7 15 100 

Tabulka 5 – Počet dětí respondentů a jejich věk 

 

 Jak je z tabulky patrné, největší zastoupení mají děti ve věku 2-3 roky. Pro děti 

v tomto věku je vhodné nakoupit bazén naplněný balónky, omyvatelné gumové hračky, 

houpačku, klouzačku aj. Ve vybavení kavárny by neměly chybět ani nočníky. Věk dětí 

je rozhodující i pro volbu nabízeného sortimentu. Rodiče dětí v tomto věku uvítají spíše 

dětskou výživu, ovoce a mléčné výrobky. 

 Druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou děti ve věku 4-6 let. U této věkové 

skupiny a skupin dětí starších se požadavky na vybavení kavárny již tolik neliší. Děti od 

4 let věku jistě ocení tabuli na kreslení s křídami, různé stavebnice, auta, panenky a 

další.  

 Třetí nejpočetnější skupinou jsou děti do jednoho roku věku. V prvním roce 

života jsou děti vzhledem k vybavení kavárny nenáročné. Proto se spíše kavárna zaměří 

na zvýšení pohodlí pro maminky. Ve vybavení kavárny tedy nebudou chybět ani 

přebalovaní pulty a bezbariérový přístup. 
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Obrázek 4 – Procentuální zastoupení věkových kategorií dětí 

 

4.1.3. Zastoupení věkových kategorií rodičů 
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že nejvíce zastoupenou věkovou kategorií 

respondentů je 26-30 let. Průzkumu se účastnilo i několik žen ve věku do 20 let, z nichž 

4 jsou bezdětné. Při rozdělení podle pohlaví, odpovídali na dotazník muži starší 30 let a 

ženy všech věkových kategorií. Výsledky uvádí tabulka 6. 

Věk 
respondentů do 20 let 21 – 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - více Celkem 

Počet 
respondentů 7 19 23 19 15 11 94 

Procentuální 
vyjádření 7,4 20,2 24,5 20,2 16 11,7 100 

Tabulka 6 – Zastoupení věkových kategorií respondentů 

 

 Vyšší věk maminek se dal předpokládat vzhledem k rostoucímu věku 

prvorodiček. Maminky vyššího věku mají větší tendence vyhledávat společnost a 

zajišťovat svým potomkům různá vyžití a setkávání s jejich vrstevníky. 
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4.1.4. Zájem o rozšíření sortimentu 
Dotazník zjišťoval o jaký sortiment, vyjma dětských výživ, zákusků a zmrzliny, 

by měli respondenti pro sebe a své děti zájem. Z nabízených možností byl největší 

zájem o čerstvé palačinky, které by překvapivě z 94 respondentů uvítalo 86, tedy 

91,5%. Výsledky ohledně sortimentu jsou zobrazeny v tabulce 7, obrázek 5. 

Sortiment Tousty, 
bagety Ovoce Čerstvé 

palačinky 
Mléčné 
výrobky 

Žádná 
z možností 

Jiná 
možnost 

Počet 
respondentů 64 38 86 38 4 38 

Procentuální 
vyjádření 68,1 40,4 91,5 40,4 4,3 40,4 

Tabulka 7 – Zájem o rozšíření sortimentu 

 

 Vedle čerstvých palačinek by mělo více než 50 % respondentů zájem o tousty a 

bagety. Respondenti mohli uvést i vlastní návrh na sortiment.  Patnáct respondentů by 

uvítalo polední menu, dalších devět saláty, po čtyřech respondentech měl návrh na 

zavedení prodeje chlebíčků a párků v rohlíku a po třech respondentech návrh na vajíčka 

a na müsli a cereálie.  

 Na základě tohoto průzkumu kavárna zavede prodej čerstvých palačinek, 

dělaných toustů a baget, ovoce a mléčných výrobků v podobě jogurtů, mléka, lipánků 

aj. Dále bude uvažovat o zavedení poledních menu a prodeji balených salátů. 
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Obrázek 5 – Zájem o rozšíření sortimentu 

 

4.1.5. Četnost návštěv a průměrný útrata 
V dotaznících byla zjišťována i současná četnost návštěv respondentů v běžných 

kavárnách a cukrárnách. Dotaz na zvyklost respondentů je důležité z důvodu představy 

kavárny o návštěvnosti lidí. Tabulka 8 a obrázek 6 zobrazují četnost návštěv resp. 

procentuální vyjádření četnosti návštěv běžné kavárny a cukrárny za 1 týden. 

Četnost návštěv 
běžné kavárny a 

cukrárny 

1x týdně nebo 
méně 2-3x týdně 4-5x týdně Více než 

5x týdně Celkem 

Počet respondentů 34 41 15 4 94 

Procentuální 
vyjádření 36,2 43,6 16 4,3 100 

Tabulka 8 – Četnost návštěv běžné kavárny a cukrárny 

  

Z tabulky je patrné, že nejčastěji respondenti navštěvují kavárnu 2-3x týdně, a to 

v 43,6% případů. O pár procent méně respondentů uvedlo, že navštěvují běžnou 

kavárnu a cukrárnu 1x týdně nebo méně. Dá se počítat, že budou respondenti 

navštěvovat se svými dětmi kavárnu v průměru 2x týdně. 
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Obrázek 6 – Procentuální vyjádření četnosti návštěv běžné kavárny a cukrárny 

 

 Druhou zvyklostí, která je pro kavárnu důležitá, je, kolik jsou zákazníci ochotni 

utratit během jedné návštěvy kavárny. Tuto skutečnost zachycuje tabulka 9 a obrázek 7.  

Průměrná 
útrata 0 – 100 Kč 100 – 150 Kč 150 – 200 Kč 200 a více Kč  Celkem 

Počet 
respondentů 7 26 38 23 94 

Procentuální 
vyjádření 7,4 27,7 40,4 24,5 100 

Tabulka 9 – Průměrná útrata 

  

Největší skupina respondentů je ochotna v kavárně utratit 150 – 200 Kč za jednu 

návštěvu. Téměř čtvrtina respondentů by byla ochotna za kvalitní služby zaplatit i více 

než 200 Kč. Mezi respondenty se našli i tací, kteří by neutratili více než 100 Kč. 
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Obrázek 7 – Procentuální vyjádření průměrné útraty 

 

4.1.6. Doprovodné služby 
Poslední otázky dotazníku byly věnované zjištění zájmu o doprovodné služby 

kavárny, mezi které byla zařazena narozeninová oslava, doprovodný program (loutkové 

divadlo, malování, čtení pohádek) a hlídání v přesně daný čas nebo na objednávku. 

Zájem o jednotlivé služby zobrazuje následující tabulka a obrázek. 

Doprovodné služby Ano Možná Ne Celkem 

Narozeninová 
oslava 23 45 26 94 

Procentuální 
vyjádření 24,5 47,9 27,7 100 

Doprovodný 
program 60 30 4 94 

Procentuální 
vyjádření 63,8 31,9 4,3 100 

Hlídání v předem 
daný čas 45 34 15 94 

Procentuální 
vyjádření 47,9 36,2 16 100 

Hlídání na 
objednávku 15 45 34 94 

Procentuální 
vyjádření 16 47,9 36,2 100 

Tabulka 10 – Doprovodné služby 
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Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že největší zájem o doprovodný 

program. Z toho důvodu kavárna zakoupí loutkové divadlo a několik pohádkových 

knih. Dále respondenti projevili zvýšený zájem o hlídání v předem stanovený čas, a to 

v pondělí, středu a pátek od 11 do 13h. Tento čas bude následně upraven po otevření 

kavárny a skutečném zájmu rodičů o hlídání. Bylo zřejmé, že bude o hlídání vyšší 

zájem, a to z důvodu možnosti maminek jít k lékaři, kadeřníkovi, na úřady a vyřídit si 

jiné nezbytné věci v době, kdy nemají možnost jiného hlídání.  

Narozeninové oslavy kavárna ve své nabídce služeb také uvede, jejich 

uskutečňování bude výhradně na objednávku. 

 

Obrázek 8 – Zájem o doprovodné služby 

 

 Pro kavárnu je limitující kapacita a doba strávená jedním zákazníkem v kavárně. 

Předpokladem je, že maximální doba strávená v kavárně bude okolo 2 hodin z důvodu 

předpokládaného nízkého věku dětí (0 - 4 roky).  
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4.2. Analýza trhu 

4.2.1. Popis města20

Znojmo (německy Znaim) je město s rozšířenou působností v Jihomoravském 

kraji na levém břehu řeky Dyje, 55 km jihozápadně od Brna a 75 km severozápadně od 

Vídně. Hranice Rakouska probíhá 8 km od města. V roce 2010 zde žilo téměř 35 tisíc 

obyvatel. Je druhým největším městem Jihomoravského kraje a historickým centrem 

jihozápadní části Moravy. 

 

Až do roku 2000 bylo Znojmo okresním městem správního okresu Znojmo, 

který se nyní vztahuje pouze na oblast soudnictví. Za Rakouska - Uherska a za první 

Československé republiky bylo do roku 1928 také město statutární. 

První písemná zmínka pochází z roku 1048 a v letech 1222 – 1226 bylo Znojmo 

Přemyslem I. Otakarem povýšeno na královské město, první svého druhu na jižní 

Moravě.  

Město je známo převážně díky 

historickému vinobraní, které se koná každý 

rok je nejen největší slavností vína a 

burčáku v ČR, ale také přehlídkou 

historické hudby, tance a zábavy. 

Dále je město známo také svými 

památkami. Mezi nejznámější památky patří 

rotunda svaté Kateřiny z 12. století, Loucký 

klášter, rozsáhlé několikapatrové podzemí 

vybudované v 13. až 17. století a také 

Znojemská dominanta, která je vidět už při 

příjezdu do Znojma, a to Znojemská 

radniční věž.  

      Obrázek 9 - Informace o městě 

             Zdroj: upraveno dle Wikipedia  

                                                 
20Znojmo. [online]. 2011 [cit. 2011-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Znojmo. 
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4.2.2. Předmět podnikání 
Předmětem podnikání je provozování kavárny zaměřené na potřeby maminek na 

mateřské dovolené. Hlavní náplní podnikání bude příprava a prodej nealkoholických 

nápojů a několika druhů jídel (zákusky, palačinky, tousty a bagety). Vedlejší činností 

budou doplňkové služby pro maminky s dětmi v podobě hlídání, uvádění doprovodných 

programů pro děti ve formě loutkového divadla, hromadného malování aj.  

Kapacita provozovny je 10 stolu po 4 židlích. Provozovna je uzpůsobena pro 

pohyb dětí a maminek s kočárky. Dětský koutek pro hraní bude oddělen nízkou zídkou, 

aby maminky na své ratolesti stále viděly.   

 

4.2.3. Cílový trh  
 Trh, na kterém se společnost bude pohybovat, je charakteristický přímým 

kontaktem poskytovatele služeb se zákazníky.   

Kavárna bude umístěna ve Znojmě, jelikož v daném městě žádné podobné 

zařízení určené pro maminky s dětmi není. Hlavní skupinou zákazníků budou právě 

maminky s dětmi, které si v tuto chvíli stěžují, že ve Znojmě není nic, kde by se mohly 

setkávat, a tudíž by podobné zařízení přivítaly.  

 Zvýšená návštěvnost maminek s dětmi bude očekávaná během pracovních dní, o 

víkendech by mohla kavárna vzhledem k tomu, že bude nekuřácká, sloužit například 

pro narozeninové oslavy dětí různého věku, nebo pro setkání přátel, které vyhledávají 

nekuřácké prostředí.  

 

4.2.4. Cílový zákazník 
 Cílovým zákazníkem budou maminky s dětmi. Jak je z marketingového 

výzkumu patrné, půjde převážně o maminky na mateřské dovolené, které pravidelně 

tráví část dne na procházkách se svými dětmi, setkávají se s jinými maminkami a jejich 

dětmi.  
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Tyto maminky hledají pro své děti místo, kde by se zabavily a ony se mohly na 

chvilku odreagovat a popovídat s jinými maminkami nebo bezdětnými kamarádkami. 

Požadavek maminek je čisté prostředí s bezzávadnými hračkami, případně s možností 

poskytnutí kvalitního stravování.  

V úzkém pojetí bude počet cílových zákazníků pro kavárnu přestavovat přibližně 

tisíc maminek, které porodily v posledních 3 letech. Na tuto část cílových zákazníků se 

kavárna zaměří propagací a nabízeným sortimentem služeb. V širším pojetí mohou být 

zákazníky i babičky a dědečkové s vnoučaty, v případě pořádání narozeninových oslav 

děti staršího věku. Cílem kavárny je vyplnění mezery na trhu a tedy získání většiny 

cílových zákazníků, tzn. dosáhnout návštěvnosti alespoň 35 zákazníků za den (1 000 

zákazníků za měsíc). 

 

4.3. Analýza obecného okolí – SLEPT analýza 

4.3.1. S – sociální hledisko 
 Ve vybrané oblasti podnikání sehrává sociální hledisko důležitou roli, zejména 

demografický vývoj populace, životní styl, životní úroveň, zdravotní stav populace, ale 

také hodnotové stupnice a postoje lidí. Budoucí klientelu budou tvořit hlavně ženy ve 

věkové skupině 20 – 40 let a jejich děti zhruba do věku 6 let.   

 Provoz podniku bude přímo ovlivněn trendem porodnosti v České republice, 

který je zatím k založení dětské kavárny příznivý. Počet narozených dětí je v posledních 

3 letech nejvyšší za celou dobu samostatné existence České republiky. Zvýšená 

porodnost je dána tím, že rodiči narozených dětí jsou silné ročníky ze 70. let 20. století.  

Porodnost také ovlivňuje věk prvorodiček, který má rostoucí trend (na začátku 90. let 

byl průměrný věk porodu 20 let, v současné době se průměrný věk blíží 30 letům). 

Rostoucí věková hranice žen – prvorodiček je dána snahou žen dosáhnout vyššího 

vzdělání, po ukončení vzdělání získat kvalitní pracovní pozici a svou pozici si upevnit. 

Zároveň většina budoucích rodičů se v první řadě snaží vyřešit otázku vlastního bydlení 

a zabezpečení finančních prostředků pro výchovu dítěte. Počet narozených dětí v České 

republice za posledních 15 let zachycuje následující obrázek.   
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Obrázek 10 - Počet narozených dětí 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 Demografické údaje města Znojma zachycují obrázky 11 a 12. Na obrázku 11 je 

zobrazen počet narozených dětí ve městě za posledních 15 let. Vývoj počtu narozených 

dětí ve městě odpovídá vývoji v celé České republice. 

 

Obrázek 11 – Počet narozených dětí ve Znojmě 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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 Druhý z obrázků zachycuje počet narozených dětí ve Znojmě na jednotlivé 

věkové kategorie rodiček v posledním desetiletí. V posledních několika letech se věk 

rodiček zvyšuje, v současné době zatím převládá věková kategorie 25 - 29 let, což 

odpovídá trendu rostoucího průměrného věku prvorodiček, resp. všech rodiček. Růst 

počtu narozených dětí u věkové kategorie 30 – 34 let v letech 2007-2009 se dá vysvětlit 

narozením dalších potomků rodiček z předchozích let. V dnešní době je běžné mít mezi 

jednotlivými potomky rozestup okolo 3 let. 

 

Obrázek 12 – Věk rodiček narozených dětí ve Znojmě 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

  

Jak je z předchozích obrázků patrné, demografický vývoj ve Znojmě je 

v posledním desetiletí stabilní a nepodléhá výraznějším výkyvům, které by mohly hrozit 

podnikání dětské kavárny. 

 

4.3.2. L – legislativní hledisko 
 Podnik bude podléhat českému právnímu systému, tedy musí dodržovat 

obchodní, občanský, živnostenský a pracovní zákon, dále zákon o účetnictví, předpisy 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu atd. Podnik bude muset 

dále splňovat zvláštní opatření bezpečnosti pro děti. 
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Legislativní systém České republiky je neustále vystavován změnám zákonů a 

tvorbě zákonů nových, tudíž si žádná společnost nemůže být dlouhodoběji jistá 

nedotknutelností ve svém odvětví. V současné době nejsou plánovány žádné významné 

změny pro podnikatele. Avšak vláda dlouhodobě plánuje změny v sazbě DPH, ale zatím 

není schopna se shodnout na výšce snížené a normální sazby DPH. 

 Kavárna musí vedle zákonů vztahujících se obecně k podnikání dodržovat i 

právní předpisy Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Kavárna se musí řídit 

těmito zákony a nařízeními: 

• zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem; 

• zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenským zákonem; 

• zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce; 

• zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

• zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 

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

• vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací 

služby; 

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

• a další. 

 

4.3.3. E – ekonomické hledisko 
Ekonomická situace stále podléhá ustupující světové hospodářské krizi, která 

postupně zasáhla všechna odvětví podnikání. Vývoj hrubého domácího produktu, jak je 

patrné na následujícím grafu, od konce roku 2008 zažíval vývoj HDP pokles a 

postupnou stagnaci, což odpovídá vývoji světové ekonomiky spojené s hospodářskou 

krizí. HDP ovlivňuje životní úroveň obyvatelstva. Pokles HDP sebou přináší pokles 

životní úrovně, což pro podnikatele znamená pokles poptávky zákazníků po službách. 
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Obrázek 13 - Vývoj HDP  
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Inflace  

Dalším ekonomickým ukazatelem je míra inflace. Míra inflace se začínající 

hospodářskou krizí začala klesat, zatímco v prosinci roku 2008 dosahovala hodnoty 6,3 

%, v polovině roku 2010 dosáhla nejnižší hodnotu od roku února 2004, tedy 0,6 %. Od 

června 2010 s pozvolným zlepšováním ekonomické situace po hospodářské krizi opět 

začala inflace růst a v prosinci 2010 její hodnota činila 1,5 %. 

 Průběh inflace od června 2008 do prosince 2010 zobrazuje následující graf. 

 

Obrázek 14 – Inflace 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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 Rostoucí inflace má vliv na růst cen, růst cen může negativně ovlivnit podnikání. 

Podnikatel je nucen zdražovat své služby a tím vystavit své podnikání riziku odlivu 

zákazníku. Nutnosti zdražovat své služby jsou více vystaveni menší podnikatelé, více na 

ně dopadá vliv rostoucí inflace. Velké společnosti vliv inflace pociťují mnohem méně, a 

tak své služby nemusí zdražovat o velké částky. 

 

Nezaměstnanost 

 Nezaměstnanost v České republice za rok 2009 vzrostla oproti roku 2008 o 3,2 

%, důvodem růstu je již několikrát zmíněná světová finanční krize. V roce 2010 se 

v průběhu roku začala situace zlepšovat a nezaměstnanost klesala. Celoroční klesající 

trend byl na konci roku narušen a v prosinci 2010 vzrostla nezaměstnanost o 1 % na 9,6 

%. Tento prudký nárůst v současné době nelze přesně zdůvodnit, pravděpodobně jej 

způsobila kumulace několika faktorů, mezi které se řadí sezónnost v některých 

výrobních činnostech (zemědělství, stavebnictví), ale takové ve službách a cestovním 

ruchu, dále pokles kupní síly obyvatelstva v důsledku ekonomické krize, která se 

následně promítla do zvýšeného počtu ukončování živností, malých až středních 

podnikatelů. Na zvýšeném počtu registrovaných lidí bez práce ještě v závěru roku se 

mohla podepsat také novela zákona o zaměstnanosti měnící od 1. ledna 2011 některé 

podmínky vyplácení podpory v nezaměstnanosti (snižuje výši podpory nezaměstnanosti 

uchazečům, kteří sami bez vážného důvodu ukončí pracovní poměr nebo na základě 

dohody se zaměstnavatelem, dále ruší možnost souběhu pobírání podpory 

v nezaměstnanosti s výkonem tzv. nekolidujícího zaměstnaní a rovněž ruší pobírání 

podpory po dobu, kdy uchazeči přísluší zákonné odstupné či odchodné).  

 Průběh míry nezaměstnanosti v ČR a Znojmě za roky 2009 a 2010 zobrazuje 

následující graf.  
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Obrázek 15 – Míra nezaměstnanosti v ČR a Znojmě 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Míra nezaměstnanosti ve Znojmě je dlouhodobě vyšší než míra nezaměstnanosti 

v České republice. Dlouhodobě Znojmo patří mezi města s nejvyšší nezaměstnaností 

v zemi. Na začátku roku 2010 patřilo mezi 5 měst s největší nezaměstnanosti. Vysoká 

nezaměstnanost ve městě má za následek nižší průměrný plat a nižší životní úroveň. 

Z důvodu blízkosti hranic s Rakouskem hledají obyvatelé Znojma práci v pohraničí. 

 

4.3.4. P – politické hledisko 
 Politická situace je v České republice po volbách 2010 stabilizovaná. Nově 

zvolená vláda připravuje spoustu radikálních opatření. Kromě opatření týkajících se 

snížení státního dluhu nová vláda připravuje reformu zdravotnictví, školství, sociálních 

věcí atd. Dále vláda připravuje zvýšení snížené sazby DPH, snížení státní podpory u 

stavebního spoření, rozdílné sazby danění různých výší příjmů.  

 Politika České republiky neposkytuje ideální podmínky pro podnikání, stát 

nepodporuje ani začínající ani stávající podnikatele. V nejbližší době není očekávané 

žádné zlepšení podmínek pro podnikatele, program nynější vlády naznačuje vývoj spíše 

opačný.  
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4.3.5. T – technologické hledisko 
 Pro odvětví služeb technologické hledisko není příliš důležité. Toto hledisko je 

důležité zejména pro výrobní podniky, které jsou závislé na technologii výroby svých 

produktů. Pro udržení nejnovějších technologií je potřebné sledovat současné trendy a 

prognózovat trendy budoucí (inovace výrobní technologie).  

 Pro dětskou kavárnu není toto hledisko příliš významné. Veškeré technologie, 

které budou použity v kavárně, jsou kuchyňská zařízení, kávovar a registrační pokladna, 

tudíž není nutné sledovat nejaktuálnější trendy v oblasti technologie.    

 

4.4. Porterův model konkurenčního prostředí 

4.4.1. Vyjednávací síla zákazníka (odběratele) 
Zákazníky budou především maminky s dětmi z celého Znojma. Zákazníci jsou 

ovlivněni momentálním věkem dítěte. S postupujícím věkem dítěte budou maminky 

navštěvovat kavárnu méně, ale předpokladem je, že porodnost ve městě bude zachována 

a počet maminek s dětmi do cca. 6 let bude kolísat kolem stejného počtu. Z tohoto 

pohledu má zákazník malou vyjednávající sílu a odchod jednoho zákazníka nebude pro 

podnik významný. 

 

4.4.2. Vyjednávací síla dodavatelů 
Dodavatelé jsou pro odvětví pohostinství velmi důležití, vypovězení spolupráce ze 

strany dodavatele by mohlo být pro podnik problematické. Naštěstí by za většinu 

dodavatelů bylo možné najít adekvátní náhradu. Pro chod kavárny je důležitý dodavatel 

kávy, kterých je v České republice zastoupena celá řada, z významnějších lze jmenovat 

kávu Douwe Egberts, Illy, Julius Meinl, Lavazza, Lucaffe, Piazza d’Oro nebo námi 

vybraná káva Segafredo.  

Zástupcem kávy Segafredo je společnost Segafredo Zanetti CR s.r.o, která byla 

mezi prvními průkopníky italského espressa v ČR a během krátké doby se stala 

největším dovozcem a dodavatelem italské kávy pro restaurace, kavárny a hotely. Svojí 

aktivní činností a širokou nabídkou italské profesionální kávové technologie výrazně 
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přispěla k tomu, že se italské espresso a další italské kávové speciality natrvalo umístily 

v nabídce českých gastronomických provozoven na předních místech. Pod heslem 

„servizio a qualità“ zajišťuje profesionální prodejní tým distribuci, odborné poradenství 

a servisní technické služby pro naše zákazníky na celém území České republiky. 21

Z výše uvedeného popisu společnosti Segafredo Zanetti CR s.r.o. je zřejmé, že 

vyjednávací síla tohoto dodavatele bude poměrně velká, jelikož dodávání kávy 

začínající kavárně pro tak silného dodavatele nepřinese velký zisk. V případě 

vypovězení spolupráce má kavárna možnost výběru jiného dodavatele. 

 

Vedle kávy podnik nabízí i celou řadu nealkoholických nápojů. Zde patří 

k nejvýznamnějším dodavatelům v České republice Coca-Cola, pro kterou podobně 

jako zmíněného dodavatele kávy není dodávání jedné kavárně nijak významné. 

Vyjednávající síla Coca-Coly je pro kavárnu větší než v případě dodavatele kávy. 

V oblasti nealkoholických nápojů je v České republice méně dodavatelů, ale jde 

případně najít adekvátní náhradu za Coca-Colu, např. společnost Kofola nebo Černá 

Hora. Nealkoholické nápoje jsou pro dětskou kavárnu možná významnější než samotná 

káva.  

Vedle výše zmíněných velkých dodavatelů bude podnik vyhledávat i řadu 

menších. Menšího dodavatele bude kavárna vyhledávat v oblasti zákusků a dětské 

stravy. Sortiment např. alkohol, který bude pouze doplňkový a neplánuje se jeho velký 

prodej, bude nakupován přímo majiteli v obchodním řetězci Makro. 

Menší dodavatelé jsou pro podnikatele výhodnějšími partnery, jejich vyjednávací 

síla je malá a jejich existence je závislá na každém odběrateli. 

 

4.4.3. Hrozba vstupu nových konkurentů 
Hrozba vstupu nových konkurentů je relativně velká. Hrozba vstupu souvisí 

s absencí podobného zařízení. Překážkou vstupu nových konkurentů nejsou ani náklady 

na realizaci nového podniku poskytujícím podobné služby. Naopak nenasycený trh 

v daném odvětví a dlouhodobě vyšší porodnost zvyšuje atraktivitu tohoto 

                                                 
21 SEGAFREDO ZANETTI CR.: O společnosti [online]. 2011 
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podnikatelského plánu. Je nutné počítat s velkou pravděpodobností vstupu nové 

konkurence. 

 

4.4.4. Hrozba substitutů 
Substitutem pro zákazníky bude hlavně v letních měsících běžné kavárny a 

restaurace, které mají otevřené letní zahrádky. Vyhledávané budou hlavně zahrádky, 

které jsou oddělené od silnice a mají k dispozici pískoviště nebo houpačku, nebo jen 

dětská hřiště a parky. V letních měsících může za úbytkem zákazníků stát otevření letní 

plovárny nebo odjezd zákazníků z města. Za špatného počasí a v zimních měsících je 

hrozba substitutů minimální. Substitutem k dětské kavárně jsou cukrárny. Cukrárny jsou 

ve městě celkem 4. Většina z nich není uzpůsobena pro posezení zákazníků, jejich 

hlavní činností je výroba a prodej zákusků a dortů na objednávku. 

 

4.4.5. Rivalita firem působících na daném trhu 
Rivalita firem není v současné době velká, protože počet kaváren ve Znojmě není 

moc vysoký. Kavárny navštěvují více méně jejich stálí zákazníci. Jednotlivé kavárny 

nejsou součástí větších společností, které by chtěly plně pokrýt a ovládnout celý místní 

trh. Majitelé kaváren momentálně nemají ambice rozšiřovat své služby, tyto ambice by 

se se vstupem dalšího konkurenta mohly změnit a mohl by se z některého ze stávajících 

podnikatelů stát přímý konkurent tohoto projektu.   

Za nepřímou konkurenci můžeme brát klasické kavárny. Počet kaváren 

evidovaných na oficiálních internetových stránkách města22

 

 nepřevyšuje 18 zařízení, 

z nichž některé nelze brát ani jako konkurenty, protože nejsou určeny dětem a ani 

nemají vyhrazený nekuřácký prostor. Jako případnou konkurenci lze brát následující 

kavárny, které mají dětský koutek, nekuřácké prostředí nebo v letních měsících nabízejí 

možnost dětského hřiště, pískoviště nebo houpačky. Mezi největší konkurenty 

plánovaného podniku ve městě patří:  

                                                 
22 OFICIÁLNÍ WEB MĚSTA ZNOJMA.: Kavárny [online]. 2011 
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 Dolce Vita 

Nekuřácká kavárna, dětský koutek pro nejmenší, wifi-internet zdarma, italské 

zákusky a dorty, italská káva, Crepes, Gofry, zmrzlina a zmrzlinové poháry, 

minideserty na rauty a oslavy, dorty k narozeninám. 
 

 Cafe Pepe33  

Kuřácká restaurace s kavárnou a letní zahrádkou. Nacházející se mimo centrum 

v dolní části města. Dobrá dojezdnost autem, ale nedostatek parkovacích míst. 
 

 Kavárna U radnice 

Kavárna s cukrárnou, letní zahrádka 
 

 Žlutá ponorka  

Malá kavárna v prostorách znojemského kina Svět, v létě posezení v zahrádce. 
 

 Café – Restaurant Amanita  

Kavárna ve stylu 30. let s možností stravování, letní terasa. Kuřácká s nekuřáckým 

koutkem. Salónek s 30 místy pro oslavy. Umístěna mimo centrum města (horní část 

Znojma – Pražská). Dobrá dojezdnost autem, ale u hlavního tahu  rušnost a 

prašnost. 
 

 Cukrárna – Kavárna Brtník   

Kavárna s cukrárnou v samotném centru starého města. Široký sortiment zákusků. V 

kavárně je 35 míst k sezení řešených na část nekuřáckou a část vyhrazenou pro 

kouření. V letních měsících je v areálu objektu otevřena letní kavárna-zahrádka. 

(naproti Radnici) 
 

 Kavárna Anna  

Umístěna na starém městě, kapacita 40míst, jednou měsíčně živá hudba. Kuřácká a 

nekuřácká část. 3 druhy kávy, součástí interiéru je stálá výstava obrazů a fotografií 

současných umělců. 
 

 Café Paris  

Kavárna s cukrárnou o kapacitě 110 míst, kuřácká a nekuřácká část. Dobrá 

dojezdnost autem, ale velké problémy s parkování. Nachází se hned na hlavní silnici 

vedoucí skrz Znojmo. 
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 Café Muzeum  

Asi největší konkurent, protože se nachází ve stejné části města jako naše plánovaná 

kavárna. Jde o malou kavárnu sousedící s muzeem. V létě posezení na velké terase, 

jedinečně položené terase s nabídkou vynikající sicilské kávy či pravých italských 

čokolád, nabízí také míchané nápoje. Dále také nabídka denního menu, nebo páteční 

grilování přímo před zraky zákazníků. Venku pískoviště a prolézačka pro děti. 
 

 Cafe Kulíšek  

Malá kavárna ve starém městě ve stejné městské části jako je plánovaná dětská 

kavárna, ale neměla by být velkým konkurentem pro nás, protože je považována za 

nejdražší ve městě navíc je zbudovaná namísto sklepů, což takřka znemožňuje 

maminkám s dětmi v kočárku navštívit kavárnu.  
 

 Kafé Oáza  

Kuřácká i nekuřácká kavárna, dětský koutek, v létě zahrádka s pískovištěm.  Nabízí i 

bio kávu, zákusky, víno i pivo. Dobrá dojezdnost autem ale parkování pouze 

s parkovací kartou nebo na malém placeném parkovišti. 

 Café Port  

Pouze nekuřácká kavárna. Nabízí teplé jídlo, salónek pro 16 osob, ve staré části 

města stejně jako plánovaná dětská kavárna. 
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4.5. SWOT analýza 
 SWOT analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky podniku. Na základě 

zjištěných silných a slabých stránek lze dále odvodit příležitosti a hrozby. 

S - Silné stránky W - Slabé stránky 
 

• Prostory vyhrazené pro děti  

jedinečnost zařízení na daném trhu 

• První dětská kavárna ve městě 

• Nekuřácké prostředí 

• Bezbariérový přístup pro kočárky 

• Profesionalita zaměstnanců 

• Malá konkurence v odvětví 

• Dobře zvolená lokalita 

 

• Začínající podnik 

• Počáteční finanční náročnost 

• Nezkušenost majitelek podniku 

• Neznalost podnikatelského prostředí 

• Vyšší požadavky na bezpečnost a 

hygienu 

O - Příležitosti T – Hrozby 
 

• Možnost rozšíření služeb (např. 

krátkodobé hlídání) 

• Propagace  vybudování dobré 

pověsti 

• Pořádání dětských narozeninových 

oslav 

 

• Malý zájem ze strany zákazníků 

• Snížení porodnosti 

• Vstup nového konkurenta na trh 

• Neschopnost splácení dluhů (podnik 

bude financován hlavně cizími zdroji) 

• Legislativní změny (zvýšení DPH,…) 

• Prohlubující se ekonomická krize 

Tabulka 11 – SWOT analýza 

 

4.5.1. Shrnutí SWOT analýzy 
Ze SWOT analýzy jsou patrné silné a slabé stránky zavedení dětské kavárny, 

spolu s nimi jsou uvedeny i příležitosti na zlepšení situace, ale i hrozby, které by naopak 

realizaci a provoz podniku mohly ohrozit. 

Mezi silné stránky, které by mohly zajistit zájem zákazníků, patří dobře zvolená 

lokalita, nekuřácké prostředí, prostor určený dětem a jedinečnost zařízení ve městě. 
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Zákazníci jistě ocení i profesionální přístup nebo možnost bezbariérového přístupu. 

Kromě hraček budou pro děti přichystány dětské jídelní stoličky, přebalovací pulty a 

nočníky. Příležitostmi, které by mohly seznam silných stránek rozšířit, jsou možnost 

rozšíření nabízených služeb (např. krátkodobého hlídání dětí) nebo pořádání 

narozeninových oslav. Za dobře zvolenou lokalitu je považované místo v centru města 

poblíž městského parku. Aby maminky měly volný čas, který by mohly využít 

k vyřízení věcí na úřadech nebo návštěvám u doktora, kadeřnictví nebo kosmetiky, 

chtěla by dětská kavárna nabízet i krátkodobé hlídání pro děti.  

Slabými stránkami v počátku podnikání zajisté budou ze strany majitelek jejich 

nezkušenost v oblasti podnikání, počáteční finanční náročnost (vyšší náklady na 

založení podniku a přizpůsobení potřebám zákazníků) a zvýšené požadavky na 

bezpečnost a hygienu. Vypsané slabé stránky nemusí být platné v dlouhodobém 

horizontu, většina z nich se dá v krátké době trvale odbourat. Největší nebezpečí 

podniku jsou shrnuta v hrozbách. Vstupu nového konkurenta na trh je hrozbou, kterou si 

více či méně uvědomuje každý podnik v jakémkoliv odvětví, stejně tak hrozba 

legislativních změn se týká všech. Začínající podniky navíc trápí hrozby jako neúspěšné 

oslovení velkého množství zákazníků nebo neschopnost splácení dluhů.  
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5. Vlastní návrhy řešení 
V kapitole vlastní návrhy řešení realizuji návrh podnikatelského plánu. Uvedu 

zde bližší popis kavárny, její umístění, personální zajištění, organizační plán, 

marketingový mix a finanční plán. 

 

5.1. Popis podniku 
 

Obchodní firma: Dětský sen s. r. o. 

Sídlo: Kovářská 14,  

 669 02 Znojmo 

Založení společnosti:  1. 1. 2011 

Vlastníci (společníci): Tereza Kalinová 

 Mgr. Martina Kurčíková 

Základní kapitál: 400 000 Kč zapsaný do obchodního rejstříku v den 
vzniku společnosti. 

Předmět podnikání: Hostinská činnost (výroba a prodej jídel a nápojů) 

Velkoobchod a maloobchod. 

  

Podnikatelský subjekt vede účetnictví a je plátcem DPH. 

Podnik se bude zabývat hostinskou činností. Hlavní náplní podnikání bude 

příprava a prodej nealkoholických nápojů a několika druhů jídel (zákusky, palačinky, 

tousty a bagety). Vedlejší činností budou doplňkové služby pro maminky s dětmi 

v podobě hlídání, uvádění doprovodných programů pro děti ve formě loutkového 

divadla, hromadného malování aj.  

 Právní formou této společnosti je společnost s ručením omezeným, základní 

kapitál je tvořen peněžitými vklady společníků, a to následovně: 

 Tereza Kalinová, peněžitý vklad 220 000 Kč, obchodní podíl 55 %, 

 Mgr. Martina Kurčíková, peněžitý vklad 180 000 Kč, obchodní podíl 45%. 
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Majitelky kavárny se budou na vedení podílet rovným dílem, obě mají právo jednat 

jménem společnosti. Návrh společenské smlouvy je uveden v příloze. Kavárna bude 

otevřena ve všední den v rozmezí 9 – 20 hod, o víkendu pak v rozmezí 13 – 19 hod.   

 Provoz kavárny bude zajištěn střídáním směn majitelek. Po zavedení podniku do 

povědomí lidí počítají společnice se zaměstnáním výpomoci na zkrácený pracovní 

poměr nebo dle potřeby. Střídání majitelek bude probíhat podle domluvy, pro začátek 

jsou plánované směny takto: 

• Dopolední směna: 9.00 – 15.30 hod, 

• Odpolední směna: 14.30 – 20.00 hod. 

Výpomoc v kavárně by byla potřebná v případě většího než plánovaného zájmu 

maminek o kavárnu, v době nabízeného hlídání dětí nebo doprovodného programu.  

 

Pracovní náplň jednotlivých zaměstnankyň kavárny 

Tereza Kalinová – majitelka 

− vzdělání: Fakulta podnikatelská VUT Brno (Manažerská informatika, Řízení 

a ekonomika podniku, Informační management). 

− náplň práce: 

o Zajištění zásob – jednání s dodavateli, přebírka dodávek, dovoz 

potřebného zboží 

o Zajištění provozu – zajištění bezproblémového provozu, náprava 

nedostatků 

o Tvorba a správa internetových stránek  

o Obsluha v kavárně 

o Úklid všech prostor kavárny, údržba hraček 
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Mgr. Martina Kurčíková – majitelka 

− vzdělání: Pedagogická fakulta JČU (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) 

− náplň práce: 

o Zajištění doprovodného programu pro děti  

o Organizace dětského koutku a hlídání 

o Výzdoba kavárny 

o Obsluha v kavárně 

o Úklid všech prostor kavárny, údržba hraček 

 

Výpomoc 

− náplň práce: 

o Obsluha v kavárně 

o Úklid všech prostor kavárny, údržba hraček 

− podle vzdělání bude možné přidat i další náplně práce 

 

5.2. Umístění kavárny 
Na základě marketingového průzkumu se pro kavárnu hledalo umístění poblíž 

centru Znojma. Vzhledem k tomu, že majitelky nevlastní ve Znojmě vhodné prostory, 

byla zvolena varianta nalezení vhodného pronájmu na zvoleném místě. Pronájem byl 

hledán přes inzeráty realitních kanceláři. Nakonec byl vybrán pronájem restaurace 

v centru Znojma. Vybraný objekt nabízí zavedenou a vybavenou restauraci o celkové 

ploše 211 m2, kromě vnitřních prostor nabízí i letní zahrádku s posezením. Majitel 

součástí pronájmu nabízí vybavenou kuchyni i zbylé prostory kavárny. Majitel je 

ochoten i hlavní prostory vyklidit a povolit menší stavební úpravy prostoru, tak aby 

vyhovoval zvýšeným hygienickým požadavkům. Umístění podniku znázorňuje 

následující obrázek. 
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Obrázek 16 – Umístění pronajatých prostor 

Zdroj: Mapy.cz 

  

Jediným nedostatkem restaurace jsou schody vedoucí do podniku. Z toho 

důvodu plánují majitelky drobné stavební úpravy. Část schodů pokryje sjezd pro 

kočárky, prostor pro dětský koutek oddělí nízká zídka a celý prostor kavárny bude 

vymalován a vyzdoben veselými motivy a barvami. Půdorys kavárny zobrazuje 

následující obrázek. 

 

Obrázek 17 – Půdorys kavárny 
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5.3. Dodavatelé 
Zásobování kavárny bude zajištěno následovně: 

• Káva – bude dodávána firmou Segafredo Zanetti. Dodávka kávy je 

plánovaná jednou měsíčně přes obchodního zástupce společnosti, který 

bude dovážet kávu až do kavárny.  

• Nealkoholické nápoje – zajistí firma Coca-Cola HBC. Četnost odběru 

stejně jako u kávy se předpokládá jednou měsíčně. Společnost Coca-Cola 

pořádá několikrát do roka akci 1+1 bedna nápojů zdarma, z toho důvodu 

majitelky uvažují o méně častém dodávání a větším množství zásob. Tuto 

možnost kavárna zavede až podle skutečné spotřeby zásob. 

• Medovník – dodá zástupce společnosti pro Jižní Moravu Filip Lobpreis. 

Pro začátek se uvažuje s dodávkou 2x měsíčně. 

• Zákusky – budou nakupovány od místních cukrářské výroby. Dodávky 

budou dle potřeby i několikrát týdně. 

• Ostatní  - zahrnuje další prodávané produkty a suroviny pro jejich výrobu, 

dále veškeré potřebné drogistické zboží nutné pro provoz kavárny. Většina 

bude zajištěna vlastním nákupem a dovozem z obchodních domů. 

 

5.4. Marketingový mix 

5.4.1. Produkt 
Produktem kavárny je prodávaný sortiment a nabízené služby zákazníkům jako 

možnost vstupu dětí do dětského koutku, hlídání dětí, doprovodný program nebo 

pořádání narozeninových oslav. Prodávaný sortiment sám o sobě je velmi rozmanitý. 

Jedná se o teplé a studené nealkoholické nápoje, zákusky a palačinky, bagety a tousty a 

jiný drobnější sortiment (mléčné výrobky, mléčné pochoutky pro děti, ovoce atd). 

Rozmanitost nabízeného sortimentu je pro kavárnu důležitá stejně jako jeho 

kvalita. Kvalita bude jedním z hlavních kritérií maminek, zdali do kavárny opakovaně 

přijít nebo ne. Celý nabízený sortiment je uveden v příloze jako Nápojový a jídelní 

lístek. Značky výrobců jednotlivých druhů produktů jsou různorodé, od velkých 
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nadnárodních společnosti (Segafredo, Coca-Cola) až po místní podnikatele (dodávání 

zákusků). 

 

5.4.2. Cena 
Stanovení ceny za výrobky a služby je podstatné pro určení tržeb. Ceny byly 

stanoveny na základě srovnání cen konkurence. Cena zahrnuje náklady na nákup zboží 

a obchodní marži pro kavárnu. Obchodní marže je u různých produktů různá. Pohybuje 

se v řádu desítek, ale i stovek procent. Nejvyšší marže v řádu stovek procent je u kávy, 

nejnižší marže okolo několika desítek procent je pak u baget a mléčných pochoutek pro 

děti.  

Průměrné ceny nabízených výrobků a služeb udává následující tabulka. 

Průměrné ceny vychází z nápojového a jídelního lístku kavárny, který je uveden 

v příloze 3. Cena vstupu do dětského koutku vychází z průměrných nákladů na údržbu a 

obnovu opotřebovaných a zničených hraček a kusů nábytku. Cena hlídání by měla 

pokrýt mzdu osoby, která bude na dítě dohlížet. Kavárna prozatím neuvažuje o zavedení 

poplatku za doprovodný program, zároveň není vyloučen menší poplatek v případě 

finančně náročnější náplně doprovodného programu. 

Množství Průměrná cena pití 
0,2 l Nealkoholické nápoje, džus 25 Kč 
0,33 l Voda 19 Kč 

7 g Káva 33 Kč 
0,3 l Čaj 21 Kč 
0,3 l Mléčný koktejl 44 Kč 

Množství Průměrná cena jídla 
1 ks Zákusek 35 Kč 
1 ks Palačinka  30 Kč 
1 ks Bageta 37 Kč 

Množství Průměrná cena služeb 
1 vstup Vstup do dětského koutku 20 Kč 

1 hodina Hlídání dítěte  30 Kč 

Tabulka 12 - Průměrné ceny nabízených výrobků a služeb 
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 Kavárna s velkou pravděpodobností časem zavede určitá zvýhodnění stálých 

zákazníků v podobě věrnostního programu, který by mohl pro zákazníka znamenat 1 

nabízený výrobek nebo službu zdarma za splnění určitých podmínek. 

 

5.4.3. Distribuce 
Základem distribuce je nabízet výrobek ve správný čas na správném místě. 

Kavárna je založena na přímém kontaktu podniku se zákazníkem a tedy přímé distribuci 

nabízeného sortimentu. Přímý kontakt se zákazníkem kavárně zajistí možnost 

okamžitého zjištění odezvy zákazníků na nabízené produkty a služby.  

Umístění kavárny bylo vybráno dle odpovědí v marketingovém průzkumu. 

Druhý důležitý faktor čas představuje otevírací doba a určení nejvhodnější doby pro 

hlídání dětí. Otevírací doba kavárny je naplánovaná tak, aby pokryla hlavní část dne, 

kdy děti nespí a mohou tak s nimi maminky využít služby kavárny. Doba pro hlídání 

dětí bude upravena dle potřeb většiny maminek. 

 

5.4.4. Propagace 
Pro začínající podnik je potřebné se dostat do povědomí potencionálních 

zákazníků. K tomuto účelu slouží propagace podniku. Propagace zahrnuje reklamu, 

public relations a podporu prodeje. Kavárna využije reklamu v podobě inzerce v 

místním tisku, zveřejněním banneru s odkazem na internetové stránky kavárny na 

stránkách sociálních sítí, které jsou dnes využívány jako jedny z nejúčinnějších 

možností propagace. Výhodou reklamy na sociální síti jsou nízké náklady. Pro přímou 

podporu prodeje si kavárna zřídí internetové stránky, které budou uvádět potřebné 

informace pro zákaznice. 

Internetové stránky budou obsahovat všechny potřebné informace pro 

zákazníky: 

• adresu kavárny včetně mapy pro lepší orientaci,  

• kontaktní údaje, 

• nápojový a jídelní lístek, 
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• informace o konaných akcí v kavárně, 

• fotografie kavárny aj. 

Na začátku podnikání budou po městě rozdávány letáčky o otevření první dětské 

kavárny ve městě. Získání zákazníků na začátku podnikání bude podpořeno výhodnými 

akčními nabídkami na sortiment. 

 

5.5. Finanční plán 
Tato kapitola je jedna z nejdůležitějších kapitol celého podnikatelského záměru. 

Kapitola se zaměřuje na vyčíslení nákladů a výnosů společnosti. Počítá se 

s jednorázovými náklady spojenými se založením samotné společnosti a nakoupením 

vybavení a také s pravidelnými náklady spojenými s provozem podniku, včetně výpočtu 

velikosti potřebných měsíčních zásob. 

U výnosů bude proveden odhad měsíčních a ročních tržeb. V neposlední řadě se 

v této kapitole provede výpočet optimistické, pesimistické a realistické varianty tržeb a 

vypočítá predikce výsledku hospodaření na prvních 5 let podnikání. 

Banky a jiní investoři se většinou rozhodují investovat do podniku na základě 

této části podnikatelského záměru a realistických představách zakladatelů společnosti. 

Nerealistické představy zakladatelů zpravidla dovedou pohřbít i velmi slibný a s velkou 

pravděpodobností úspěšný podnikatelský záměr. 

 

5.5.1. Náklady nutné na založení společnosti 
Náklady související se založením společnosti zahrnují nejen poplatky na zřízení 

s.r.o., náklady na zařízení provozovny včetně stavebních úprav a náklady na vybavení 

prostor pro hosty, ale také marketingové výdaje, výdaje na prvotní zásoby nebo finanční 

rezervu na nečekané výdaje. Přehled jednotlivých nákladů a bližší specifikace uvádí 

následující tabulka.  
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Typ nákladu Věc Pořizovací cena 
vč. DPH 

Poplatky na 
zřízení s.r.o. 

Zápis do obchodního rejstříku 5 000 Kč 
Ohlášení řemeslné živnosti 1 000 Kč 
Ohlášení volné živnosti 500 Kč 
Sepsání zakladatelské smlouvy u notáře a ověření 
podpisů 3 200 Kč 

Výpis z rejstříku trestů (2x) 100 Kč 

Provozovna 

Stavební úpravy, vymalování 100 000 Kč 
Registrační pokladna s dotykovým monitorem 39 000 Kč 
Kávovar 59 485 Kč 
Plotna na palačinky Rondo Klassic 30 30 000 Kč 
Nádobí 25 000 Kč 

Prostory pro 
hosty 

Stůl (10x) a židle (40x) 104 500 Kč 
Nábytek pro děti (stoly, židle, bazén s míčky, 
vysoké židle na krmení, tabule…) 62 881 Kč 

Hračky pro děti (plyšové hračky, autíčka, panenky, 
molitanová stavebnice, …) 43 073 Kč 

Přebalovací pulty, koberec 15 436 Kč 
Marketingové 

výdaje Internetové stránky, letáky, vizitky, inzerce 10 000 Kč 

Zásoby  Nealkoholické nápoje, káva, čaj, dezerty, …  200 000 Kč 
Finanční 
rezerva Nečekané výdaje 100 000 Kč 

Celkové výdaje 
 

799 175 Kč 

Tabulka 13 – Náklady nutné na založení kavárny 
  

Ač bude kavárna provozována místo zavedené restaurace, pro její uvedení do 

povědomí obyvatel města je potřeba investovat prostředky i do marketingu. Náklady 

zahrnují zřízení internetových stránek, tvorbu letáků a vizitek a poplatek za inzerci 

v místních novinách. 

Tabulka ukazuje vedle nákladů na koupi kávovaru, plotny na palačinky a 

registrační pokladny i náklady na vybavení prostor pro zákazníky. Vyšší cena vybavení 

je dána požadavkem majitelek na bezpečné zařízení se snadnou údržbou. Vybavení bylo 

převážně vybráno z katalogu společnosti Ikea. Jedním z požadavků byly kulaté stoly 

z kvalitního materiálu odolného proti poškrábání a snadno omyvatelné. Podobné 

vlastnosti byly kladeny i na židle. Nakonec byl vybrán komplet stolu se 4 židlemi. U 

společnosti Ikea byly vybrány i stolky a židle do dětského koutku spolu s několika 
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druhy hraček. Zbylé hračky pro děti byly zvoleny v internetovém obchodu. Většina 

hraček je vyrobena z omyvatelného plastu.  

Před začátkem podnikání je potřebné vyčíslit náklady na první čtvrtletí a tím 

určit počáteční potřebu finančního kapitálu. Náklady na první čtvrtletí zahrnují vedle 

počátečních nákladů na podnikání uvedené v tabulce 13, provozní náklady, mzdové a 

osobní náklady a finanční rezervu, která je uvedena i v tabulce 13. 

Čtvrtletní provozní náklady na rok 2011 zobrazuje tabulka 14. Mezi provozní 

náklady jsou zařazeny náklady na pronájem, spotřebu energií a vody, telefon, internet a 

zákonné pojištění odpovědnost zaměstnavatele. 

Provozní náklady 2011 Q1 Q2 Q3 Q4 Celkem 
Nájem 45 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 180 000 Kč 
Spotřeba energie, voda 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 120 000 Kč 
Telefon 2 100 Kč 2 100 Kč 2 100 Kč 2 100 Kč 8 400 Kč 
Internet 900 Kč 900 Kč 900 Kč 900 Kč 3 600 Kč 
Zákonné pojištění 900 Kč 900 Kč 900 Kč 900 Kč 3 600 Kč 
Celkem 78 900 Kč 78 900 Kč 78 900 Kč 78 900 Kč 315 600 Kč 

Tabulka 14 – Čtvrtletní provozní náklady na rok 2011 

 

Dále je potřebné vyčíslit mzdové náklady. Do mzdových nákladů jsou 

započítány platy majitelek a výpomoci v obsluze. Se mzdami souvisí placení 

zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatelem. Jejich výše je stanovena zákonem 

na 34 % z hrubé mzdy. Mzdové náklady na čtvrtletí roku 2011 vyčísluje tabulka 15. 

 

Mzdové a osobní 
náklady Q1 Q2 Q3 Q4 Celkem 

Plat vedení (2x) 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 480 000 Kč 
Výpomoc v obsluze 45 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 180 000 Kč 
Mzdové náklady 
celkem 165 000 Kč 165 000 Kč 165 000 Kč 165 000 Kč 660 000 Kč 

Zdravotní a sociální 
pojištění 56 100 Kč 56 100 Kč 56 100 Kč 56 100 Kč 224 400 Kč 

Celkem 221 100 Kč 221 100 Kč 221 100 Kč 221 100 Kč 884 400 Kč 

Tabulka 15 – Mzdové náklady 
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Celkový rozpočet potřebného kapitálu na první čtvrtletí zobrazuje následující tabulka. 

Rozpočet kapitálu na první čtvrtletí 

Předpokládané počáteční náklady 699 175 Kč 
Provozní náklady 78 900 Kč 
Mzdové a osobní náklady 221 100 Kč 
Celková potřeba kapitálu 999 175 Kč 
Rezerva 100 000 Kč 
Počáteční potřeba kapitálu celkem 1 099 175 Kč 

Tabulka 16 – Rozpočet kapitálu na první čtvrtletí 

 

Z tabulky je patrné, že celková potřeba kapitálu na první čtvrtletí činí 1 099 175 

Kč. Zakladatelky do podniku pro začátek podnikání vloží částku 400 000 Kč. Zbylých 

potřebných 699 175 Kč podnik získá ve formě střednědobého úvěru od banky. 
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5.5.2. Splátkový kalendář střednědobého úvěru 
Po porovnání podmínek úvěrů u jednotlivých bank, byl vybrán Profi úvěr FIX 

od Komeční banky, z důvodu nejlepších podmínek a nejsnadnějšího vyřízení žádosti o 

úvěr. Úvěr bude zažádán ve výši 700 00 Kč, s roční úrokovou mírou 12,2 % a 

čtvrtletním splácením po dobu 4 let. 

𝐴𝑛𝑢𝑖𝑡𝑎 = 𝐷
𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
= 700 000

0,0305
1 − (1 + 0,0305)−16

= 55 941 

 

Rok/ Q Anuita Úrok Úmor Zůstatek Úrok+ Úmor 
0    700 000  
1 55 941 21 350 34 591 665 409  
2 55 941 20 295 35 646 629 763  
3 55 941 19 208 36 733 593 030  
4 55 941 18 088 37 853 555 177  

1. rok  78 941 144 823  223 764 
5 55 941 16 933 39 008 516 169  
6 55 941 15 743 40 198 475 971  
7 55 941 14 517 41 424 434 547  
8 55 941 13 254 42 687 391 860  

2. rok  60 447 163 317  223 764 
9 55 941 11 952 43 989 347 871  
10 55 941 10 610 45 331 302 540  
11 55 941 9 228 46 713 255 827  
12 55 941 7 803 48 138 207 689  

3. rok  39 593 184 171  223 764 
13 55 941 6 335 49 606 158 083  
14 55 941 4 822 51 119 106 964  
15 55 941 3 262 52 679 54 285  
16 55 941 1 656 54 285 0  

4. rok  16 075 207 689  223 764 
Celkem 895 056 195 056 700 000  895 056 

Tabulka 17 – Splátkový kalendář 
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5.5.3. Odhad tržeb 
V první řadě je nutné učinit odhad tržeb na jednoho zákazníka. Kavárna za 

jednoho zákazníka bude brát jednoho rodiče s jedním dítětem. Ve většině případů si 

zákazník (maminka) objedná pro sebe kávu a vodu, pro dítě čaj nebo kakao a džus, pro 

oba palačinku a zaplatí poplatek za vstup do dětského koutku. Tento odhad tržby na 

jednoho zákazníka je brán jako nejnižší tržba při návštěvě maminky s dítětem. Často 

mají maminky více dětí, přijdou do kavárny s další dospělou osobou nebo utratí za svou 

návštěvu více peněz. 

Odhad tržeb na 1 zákazníka 
Káva 30 Kč 
Kakao/ Čaj 23 Kč 
Voda 19 Kč 
Džus 25 Kč 
2x palačinka 60 Kč 
Dětský koutek 20 Kč 
Celkem 177 Kč 

Tabulka 18 – Odhad tržby jedné návštěvy 

 

Pro odhad celkových tržeb je potřebné odhadnout přibližný počet zákazníků za 

den. Z kladného ohlasu v dotaznících se dá určit optimistický, realistický a pesimistický 

odhad počtu zákazníků za den. V případě optimistické varianty uvažuji o počtu 45 

zákazníků/ den, v případě realistické varianty o 35 zákaznících/ den a v případě 

pesimistické varianty o 25 zákaznících/ den. Tyto odhady návštěvnosti jsou stanoveny 

pro první rok provozu.  

Následující tabulka zobrazuje odhady denní návštěvnosti a tržeb pro jednotlivé 

měsíce prvního roku podnikání. Odhady pro jednotlivé měsíce vychází nejen 

z předpokladu narůstající návštěvnosti v jednotlivých měsících, ale také berou v úvahu 

vliv jednotlivých ročních období na podnikání. Předpokládá se, že za špatného počasí a 

v zimních měsících bude návštěvnost vyšší než v měsících letních, kdy dají návštěvníci 

přednost pobytu venku nebo mimo město. 
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Měsíc Počet 
zákazníků/ den Tržby/ den Tržby/ měsíc 

leden 25 4 425 Kč 132 750 Kč 
únor 30 5 310 Kč 159 300 Kč 
březen 35 6 195 Kč 185 850 Kč 
duben 35 6 195 Kč 185 850 Kč 
květen 40 7 080 Kč 212 400 Kč 
červen 40 7 080 Kč 212 400 Kč 
červenec 25 4 425 Kč 132 750 Kč 
srpen 25 4 425 Kč 132 750 Kč 
září 40 7 080 Kč 212 400 Kč 
říjen 45 7 965 Kč 238 950 Kč 
listopad 45 7 965 Kč 238 950 Kč 
prosinec 35 6 195 Kč 185 850 Kč 
Tržby celkem za rok 2 230 200 Kč 

Tabulka 19 – Odhad denních a měsíčních tržeb pro rok 2011 

 

 Odhad měsíčních tržeb podniku v realistické, optimistické a pesimistické 

variantě uvadání tabulka 20. V tabulce je u každé položky uveden orientační počet kusů 

za měsíc. 

 

Realistická  
(35 lidí/den) 

Optimistická  
(45 lidí/den) 

Pesimistická 
(25 lidí/den) 

Ks Kč Ks Kč Ks Kč 
Káva 810 27 600 Kč 1 080 36 240 Kč 570 18 660 Kč 
Čaj, čokoláda aj. 720 22 500 Kč 900 27 960 Kč 630 19 740 Kč 
Nealkoholické nápoje 1 230 29 400 Kč 1 530 36 150 Kč 1 110 26 400 Kč 
Vína 450 13 890 Kč 600 18 600 Kč 300 9 180 Kč 
Dezerty 1 140 38 340 Kč 1 230 40 410 Kč 990 32 910 Kč 
Bagety, tousty 450 16 740 Kč 660 24 330 Kč 390 14 490 Kč 
Ostatní 1 200 11 880 Kč 1 410 14 400 Kč 810 8 370 Kč 
Dětský koutek 900 18 000 Kč 1180 23 600 Kč 750 15 000 Kč 
Hlídání 105 3 150 Kč 120 3 600 Kč 80 2 400 Kč 
Celkem/ měsíc  181 500 Kč  225 290 Kč  147 150 Kč 
Celkem/ rok  2 178 000 Kč  2 703 480 Kč  1 765 800 Kč 

Tabulka 20 – Realistická, optimistická a pesimistická varianta měsíčních tržeb 
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Při srovnání odhadu měsíčních a ročních tržeb pro rok 2011 (tabulka 19) 

s jednotlivými variantami z tabulky 20 je patrné, že hodnota odhadovaných ročních 

tržeb se nachází mezi realistickou a optimistickou variantou. Toto srovnání podporuje 

rozhodnutí o založení kavárny. 

 

5.5.4. Průměrné provozní náklady 
Průměrné provozní náklady zahrnují veškeré náklady spojené s podnikáním. 

Výše jednotlivých nákladů se částečně řešila již výše, kdy se vypočítával potřebný 

počáteční kapitál. Jednotlivé nákladové položky jsou uvedeny v tabulce 21, podrobnější 

přehled nákladů je uveden v příloze 4, zde je možné nalézt vyčíslení nákladů na nákup 

jednotlivých položek zásob i všech režijních nákladů. 

Položky Měsíční náklady Roční náklady 
Přímý materiál a zásoby 57 773 Kč 693 276 Kč 
Přímé mzdy  55 000 Kč 660 000 Kč 
Zdravotní a sociální pojištění 18 700 Kč 224 400 Kč 
Režijní materiál 1 730 Kč 20 760 Kč 
Nájem 15 000 Kč 180 000 Kč 
Služby 10 000 Kč 120 000 Kč 
Telefon 700 Kč 8 400 Kč 
Internet 300 Kč 3 600 Kč 
Zákonné pojištění 300 Kč 3 600 Kč 
Celkem 160 103 Kč 1 921 236 Kč 

Tabulka 21 – Průměrné měsíční a roční provozní náklady 

  

Náklady na přímý materiál a zásoby zahrnují veškeré produkty a zboží potřebné 

pro měsíční chod kavárny podle realistické varianty. Režijní materiál zahrnuje různé 

čistící a mycí prostředky potřebné k úklidu prostor kavárny. Rezerva slouží jako 

pokladní hotovost pro případ úhrady neočekávaných nákladů. 
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5.5.5. Predikce výsledku hospodaření 
Při odhadu výsledku hospodaření pro prvních 5 let podnikání se bude vycházet 

z předpokladu, že by tržby měly růst, a to v roce 2012 o 10 %, v roce 2013 o 7 %, 

v roce 2014 o 5 % a v roce 2015 o 2 % vzhledem k předešlému roku. Odhad výsledku 

hospodaření v období 2011 - 2015 uvádí tabulka 22. 

U nákladů se uvažuje o působení vnějších vlivů jako je inflace, požadavek 

pronajimatele na zvýšení nájmu i růst průměrné mzdy v zemi. Náklady na telefon, 

internet a pojištění jsou brány jako konstantní. Výpočet odpisů uvádí příloha 6.  

Daň z příjmů právnických osob je od roku 2011 uvažována ve výši 19 %. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Tržby 2 230 200 2 453 220 2 634 945 2 756 193 2 811 317 
Produkty 1 976 400 2 174 040 2 326 223 2 442 534 2 491 385 
Služby 253 800 279 180 298 723 314 660 320 953 

Přímé náklady celkem 1 577 676 1 647 004 1 748 537 1 829 532 1 862 745 
Přímý materiál, zásoby 693 276 762 604 815 897 856 692 873 825 
Přímé mzdy 660 000 660 000 696 000 726 000 738 000 
Zdravotní a sociální pojištění 224 400 224 400 236 640 246 840 250 920 

Režijní náklady celkem 613 479 497 222 494 515 466 230 462 285 
Stavební úprava 100 000 0 0 0 0 
Režijní materiál 78 104 20 910 21 060 21 210 21 360 
Nájem 180 000 186 000 192 000 204 000 204 000 
Služby 120 000 132 000 144 000 156 000 168 000 
Telefon 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 
Internet 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 
Zákonné pojištění 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 
Odpisy hmotného majetku 40 834 82 265 82 262 53 345 53 325 
Nákladové úroky 78 941 60 447 39 593 16 075 0 

Náklady celkem 2 191 155 2 144 226 2 243 052 2 295 762 2 325 030 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 39 045 308 994 381 893 460 431 486 287 

Daň z příjmů 7 419 58 709 72 560 87 482 92 395 
Výsledek hospodaření po 
zdanění 31 626 250 285 309 333 372 949 393 892 

Tabulka 22 – Predikce výsledku hospodaření v období 2011 – 2015 
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5.6. Výkazy 
V této kapitole jsou sestaveny jednotlivé výkazy pro období 2011-2015. Ve 

výkazech se uvažuje s realistickou variantou tržeb stejně jako u výpočtu predikce 

výsledku hospodaření. 

 

5.6.1. Rozvaha 
Rozvaha zachycuje stav majetku společnosti (aktiva) a zdrojů jeho financování 

(pasiva) k poslednímu dni každého roku. Zahajovací rozvaha zachycuje stav na počátku 

podnikání. 

Rozvaha [Kč] Zahajovací 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktiva 1 100 000 986 803 1 073 771 1 198 933 1 364 193 1 758 085 
Dlouhodobý 
majetek 312 031 271 197 188 932 106 670 53 325 0 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

163 985 145 946 109 458 72 970 36 482 0 

Dlouhodobý nehm. 
majetek 

0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční 
majetek 

0 0 0 0 0 0 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 

148 046 125 251 79 474 33 700 16 843 0 

Oběžná aktiva 787 969 754 325 877 047 1 034 705 1 201 867 1 596 611 

Materiál 67 344 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Zásoby 200 000 115 546 150 000 200 000 250 000 275 000 
Dlouhodobé 
pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé 
pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobý finanční 
majetek 520 625 590 060 724 839 882 263 1 050 868 1 473 085 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 
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Pasiva 1 100 000 986 803 1 073 771 1 198 933 1 364 193 1 758 085 

Vlastní kapitál 400 000 431 626 681 911 991 244 1 364 193 1 758 085 

Základní kapitál 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy a 
fondy ze zisku 0 0 20 000 40 000 40 000 40 000 

VH minulých let 0 0 11 626 241 911 551 244 924 193 
VH běžného 
účetního období 0 31 626 250 285 309 333 372 949 393 892 

Cizí zdroje 700 000 555 177 391 860 207 689 0 0 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 0 0 0 0 0 0 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 700 000 555 177 391 860 207 689 0 0 

Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 23 - Rozvaha 

  

Dlouhodobý majetek v rozvaze je uveden v zůstatkové ceně, v každém roce jsou 

od pořizovacích cen odečítány odpisy. V průběhu prvních 5 let se nepočítá s navýšením 

dlouhodobého majetku.  

Do drobného dlouhodobého majetku je zařazen majetek společnosti, jeho 

pořizovací cena v souhrnu převyšuje 3 000 Kč. Položky, které nedosahují ani této 

snížené hranice pro dlouhodobý majetek, jsou zařazeny mezi oběžná aktiva do 

materiálu. U položek zahrnutých do materiálu se počítá s průběžnou obnovou při 

opotřebování. 

 Společnost je ze zákona povinna vytvořit rezervní fond, pokud není ve 

stanovách stanoveno jinak, pak se rezervní fond tvoří v maximální výši 10% základního 

kapitálu a je tvořen ze zisku společnosti.  

Během období 2011-2014 bude postupně splácen získaný střednědobý úvěr. Na 

konci 2014 bude jeho výše nulová. 
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5.6.2. Výkaz zisku a ztrát 
Výkaz zisku a ztrát zaznamenává očekávané výnosy a náklady pro prvních pět 

let podnikání. Tento výkaz vychází z predikce výsledku hospodaření uvedené v kapitole 

5.5.5. 

Výkaz zisku a ztrát obsahuje i dílčí výpočty, a to ve formě obchodní marže, 

přidané hodnoty, provozního výsledku hospodaření a finančního výsledku hospodaření. 

Obchodní marže udává rozdíl mezi nákupní a prodejní, tedy přirážku prodávajícího na 

zboží.  Připočtením tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, v našem případě tržby 

z poplatků za vstup do dětského koutku a odečtením výkonové spotřeby, která zahrnuje 

nájem, režijní materiál, energie a služby, telefon, internet a zákonné pojištění, 

dostaneme přidanou hodnotu.   

Provozní výsledek hospodaření je přidaná hodnota bez osobních nákladů (mzdy 

zaměstnanců + zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem) a bez odpisů. 

Finanční výsledek hospodaření v tomto případě tvoří jen nákladové úroky, které 

odpovídají ročním úrokům za získaný střednědobý úvěr. 

Výsledek hospodaření před zdaněním pak tvoří součet provozního a finančního 

výsledku hospodaření. 
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Výkaz zisku a ztrát [Kč] 2011 2012 2013 2014 2015 

Tržby za prodej zboží 1 976 400 2 174 040 2 326 223 2 442 534 2 491 385 
Náklady vynaložené na 
prodané zboží 693 276 762 604 815 897 856 692 873 825 

Obchodní marže 1 283 124 1 411 436 1 510 326 1 585 842 1 617 560 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 253 800 279 180 298 723 313 659 319 932 

Změna stavu zásob vl. činností 0 0 0 0 0 
Výkonová spotřeba (materiál, 
energie, služby, nájem) 393 704 354 510 372 660 396 810 408 960 

Přidaná hodnota 1 143 220 1 336 106 1 436 388 1 502 691 1 528 532 

Osobní náklady 884 400 884 400 932 640 972 840 988 920 

Daně a poplatky 0 0 0 0 0 

Odpisy DHM a DNM 40 834 82 265 82 262 53 345 53 325 
Ostatní provozní výnosy a 
náklady 100 000 0 0 0 0 

Provozní výsledek 
hospodaření 117 986 369 441 421 486 476 506 486 287 

Výnosové úroky 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky 78 941 60 447 39 593 16 075 0 

Ostatní finanční výnosy  0 0 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek 
hospodaření -78 941 -60 447 -39 593 -16 075 0 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 39 045 308 994 381 893 460 431 486 287 

Daň z příjmů za běžnou 
činnost (19%) 7 419 58 709 72 560 87 482 92 395 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 31 626 250 285 309 333 372 949 393 892 

Tabulka 24 – Výkaz zisku a ztrát 

 

5.6.3. Výkaz o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích (Cash-flow) zobrazuje tok hotovostních peněz 

společnosti. Odpisy spolu s výsledkem hospodaření za účetní období a snížením stavu 

zásob navyšují hodnotu hotovostních peněžních prostředků. Naopak splátky úvěru 

jejich výši snižují.  
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V Cash-flow se za splátku úvěru bere pouze úmor úvěru, s úrokem se počítá již 

ve výkazu zisku a ztrát, tedy již je započten ve výsledku hospodaření. Následující 

tabulka zobrazuje Cash-flow pro jednotlivé roky. Cash-flow pro první rok zobrazený po 

měsících je uveden v příloze 5. 

 

Cash-flow [Kč] 2011 2012 2013 2014 2015 
Stav peněžních prostředků na začátku 
období 520 625 628 779 717 047 824 705 941 867 

Výsledek hospodaření za účetní období 31 626 250 285 309 333 372 949 393 892 

Účetní odpisy DHM a DNM 40 834 82 265 82 262 53 345 53 325 

Změna stavu rezerv 0 0 0 0 0 
Změna stavu časového rozlišení a 
dohadných účtů 0 0 0 0 0 

Změna stavu zásob 84 454 - 34 454 - 50 000 - 50 000 - 25 000 

Změna stavu materiálu 57 344 0 0 0 0 

Změna stavu pohledávek 0 0 0 0 0 
Změna stavu krátkodob. závazků, bez 
KÚ a finančních výpomocí 0 0 0 0 0 

Změna stavu pohledávek za uspaný ZK 0 0 0 0 0 
Čistý peněžní tok z běžné a 
mimořádné činnosti 214 258 298 096 341 595 376 294 422 217 

Nabytí DHM a DNM 0 0 0 0 0 

Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 

Výnosy z prodeje DHM a DNM 0 0 0 0 0 
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
finančního majetku 0 0 0 0 0 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti 0 0 0 0 0 
Změna stavu dlouhodobého závazků bez 
úvěrů 0 0 0 0 0 
Zvýšení střednědobých a dlouhodobých 
úvěrů 0 0 0 0 0 
Snížení střednědobých a dlouhodobých 
úvěrů - 144 823 - 163 317 - 184 171 - 207 689 0 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti - 144 823 - 163 317 - 184 171 - 207 689 0 

Čistý peněžní tok 69 435 134 779 157 424 168 605 422 217 

Hotovost na konci roku 590 060 724 839 882 263 1 050 868 1 473 085 

Tabulka 25 – Přehled peněžních toků  
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5.6.4. Vybrané ukazatele finanční analýzy 

5.6.4.1. Ukazatele rentability 

Pomocí ukazatelů rentability lze hodnotit vztah mezi vloženými prostředky do 

podnikání a výsledkem této činnosti.  

• 𝐔𝐤𝐚𝐳𝐚𝐭𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐭𝐫ž𝐞𝐛 (𝐑𝐎𝐒) =  Provozní výsledek hospodaření
Tržby

 

Ukazatel (vynásoben 100) vyjadřuje procentuelní podíl výsledku hospodaření na 

tržbách za prodej zboží, výrobků a služeb, v tomto tvaru udává, kolik Kč zisku 

připadá na 1 Kč tržeb. 

 

• 𝐔𝐤𝐚𝐳𝐚𝐭𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯 (𝐑𝐎𝐀) =  Výsledek hospodaření za účetní období
Celková aktiva

 

Ukazatel udává, kolik Kč zisku je vyprodukováno vložením 1 Kč celkového 

majetku. 

 

• 𝐔𝐤𝐚𝐳𝐚𝐭𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐯𝐥𝐚𝐬𝐭𝐧í𝐡𝐨 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥𝐮 (𝐑𝐎𝐄) =  VH za účetní období
Vlastní kapitál

 

Jde o míru zhodnocení vlastních vložených prostředků do podnikání. 
 

Rentability 2011 2012 2013 2014 2015 
ROS 5,3 % 15,1 % 16,1 % 17,3 % 17,3 % 
ROA 3,2 % 23,3 % 25,8 % 27,3 % 22,4 % 
ROE 7,3 % 36,7 % 31,2 % 27,3 % 22,4 % 

Tabulka 26 – Ukazatele rentability 

 Pro první rok hodnoty rentabilit nevychází zrovna příznivě, v dalších letech se 

postupně situace zlepšuje a kavárna se postupem času stává stabilním a prosperujícím 

podnikem.  

 

5.6.4.2. Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem, 

nebo jejich složkami. Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, kolik majetku podniku 

je financováno cizím kapitálem. 
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• 𝐊𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐳𝐚𝐝𝐥𝐮ž𝐞𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 =  Cizí kapitál
Vlastní kapitál

 

Ukazatel informuje, jakou procentuelní část tvoří cizí kapitál vzhledem 

k vlastnímu kapitálu. 

• 𝐊𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐚𝐦𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐨𝐯á𝐧í =  Vlastní kapitál
Celková aktiva

 

Ukazatel udává, do jaké míry jsou aktiva financována vlastním kapitálem. Za 

standart se bere 50% a více. 

• 𝐔𝐤𝐚𝐳𝐚𝐭𝐞𝐥 𝐤𝐫𝐲𝐭í ú𝐫𝐨𝐤ů =  Provozní výsledek hospodaření
Nákladové úroky

 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Bankovní 

standart se pohybuje kolem trojnásobku. Dobře fungující podniky mají tento 

ukazatel vyšší (6-8). 

 

Rentability 2011 2012 2013 2014 2015 
Koeficient zadluženosti 128 % 57,5 % 21 % 0 % 0 % 

Koeficient samofinancování 43,7 % 63,5 % 82,7 % 100 % 100 % 
Ukazatel krytí úroků 1,495 6,112 10,645 29,643 - 

Tabulka 27 – Ukazatele zadluženosti 

 Jednotlivé ukazatele zobrazují situaci podniku v průběhu 5 let. V prvním roce 

podobně jako u rentability nejsou hodnoty pro podnik příznivé, tato situace je 

způsobena hlavně financováním začátku podnikání převážně cizími zdroji. Kavárna je 

ovšem schopna všechny své dluhy během 4 let zaplatit a plně podnik samofinancovat.  

 

5.6.4.3. Analýza bodu zvratu (BEP analýza) 

Analýza bodu zvratu je nedílnou součástí finanční analýzy podnikatelského 

plánu. Bod zvratu vyjadřuje takové množství produkce, při kterém nevzniká ani zisk ani 

ztráta. Pro výpočet je nutné vyjádřit funkci celkových nákladů a funkci tržeb. Bod 

zvratu je počítán pro první rok podnikání. 

Funkce tržeb se vyjádří jako T = p*Q, za cenu p bude brána průměrná tržba za 

jednoho zákazníka.  
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Funkce tržeb: 𝑇 = 177 ∗ 𝑄 

Funkce nákladů se skládá z fixních nákladů a z variabilních nákladů na kus. Za 

fixní náklady jsou brány režijní náklady a mzdy zaměstnanců (nejsou odvislé od 

návštěvnosti kavárny), variabilní náklady pak představují náklady na nákup zásob 

přepočítané na 1 zákazníka. V prvním roce se počítá s návštěvností 12 600 zákazníků, 

náklady na zásoby pro první rok jsou 693 276 Kč, to znamená, že variabilní náklady na 

zákazníka jsou 55 Kč. Fixní náklady činí 1 397 879 Kč. 

Funkce nákladů: 𝐶𝑁 = 1 397 879 + 55 ∗ 𝑄 

Množství přestavující bod zvratu se vypočítá dle vzorce: 𝑄 = 𝐹𝑁
(𝑝−𝑣𝑛)

. Bod zvratu 

v tohoto podnikání odpovídá množství 11 458 zákazníků za rok, to odpovídá cca. 955 

zákazníkům měsíčně a 32 zákazníkům denně.   

 

Obrázek 18 - Analýza bodu zvratu 

 Hodnota bodu zvratu se nachází mezi pesimistickou a realistickou variantou, 

které jsou uvedené výše. Zároveň se dá 32 zákazníků za den brát jako šibeniční počet, 

který nemusí být pro kavárnu nijak vzdálený. K této hodnotě se kavárna může snadno 

přiblížit vstupem další konkurence na trh, nezájmem zákazníků o služby kavárny nebo 

radikálním snížením porodnosti. Z toho důvodu by kavárna měla uvažovat o nalezení 

variant pro snížení nákladů nebo uvažovat o rozšíření svých služeb, popřípadě zaměření 

se na větší okruh cílových zákazníků. 
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5.7. Hodnocení rizik 
Podnikání provází celá řada rizik. U začínajícího podnikání je důležité daná rizika 

odhalit ještě před samotným zahájením podnikatelské činnosti a připravit se na ně. 

Rizika zpravidla vychází z výsledků analýz a odpovídají hrozbám uvedeným ve SWOT 

analýze. Tyto hrozby by mohly závažným způsob ovlivnit vývoj společnosti. Vedení 

společnosti by se měl snažit dopad rizik, co nejvíce minimalizovat. 

 

Riziko č. 1 – Malý zájem ze strany zákazníků 

 Toto riziko hrozí v případě, kdy by společnost nebyla schopná efektivně oslovit 

potenciální zákazníky vybranými způsoby propagace kavárny. Riziko hrozí i v případě, 

kdy by nabízený sortiment nevyhovoval představám zákazníkům. Jak uvádí analýza 

bodu zvratu, rozdíl mezi množstvím zákazníků odpovídajícímu bodu zvratu a realistické 

variantě výpočtu tržeb činí 3 zákazníky denně. Z toho vyplývá, že malý zájem ze strany 

zákazníků by mohl způsobit převýšení nákladů nad výnosy, což by v prvním roce 

podnikání mohlo mít pro kavárnu destruktivní účinky. Z hlediska negativního vlivu 

bych toto riziko hodnotila jako vysoké.  

 Pro eliminaci tohoto rizika je nutné pravidelně sledovat přání a požadavky 

zákazníků a upravit nabídku sortimentu, tak aby jim plně vyhovoval. Dalším způsobem 

eliminace je správná volba a načasování propagačních akcí. 

 

Riziko č. 2 – Snížení porodnosti 

 Významnost tohoto rizika je poměrně nízká. Obrázku 11 – Počet narozených 

dětí ve Znojmě ukazuje, že během posledních 15 let se počet narozených dětí pohybuje 

kolem hodnoty 300 dětí za rok. Existuje jen nepatrné riziko, že by se porodnost rapidně 

snížila a měla ničivé důsledky pro dětskou kavárnu. 

 V případě aktuálnosti tohoto rizika by jej kavárna mohla řešit tím způsobem, že 

by rozšířila okruh zákazníků, na který by se specializovala. 
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Riziko č. 3 – Vstup nového konkurenta na trh 

 Se vstupem nového konkurenta na trh může dojít k poklesu poptávky. S tím 

souvisí pokles tržeb. Toto riziko nelze nijak eliminovat. Lze jej jen snížit efektivním 

oslovením zákazníků a vytvořením si velkého okruhu stálé klientely, tím by vliv nového 

konkurenta na společnost měl jen minimální dopad. Nástrojem pro získání dobrého 

jména a stálých zákazníků může sloužit opět správná propagace a nabídka sortimentu. 

 

Riziko č. 4 – Neschopnost splácení úvěru 

 Podnik bude z velké části financován cizími zdroji. Riziko neschopnosti splácení 

úvěru souvisí s rizikem č. 1. V případě, že bude malý zájem o kavárnu a dlouhodobě 

budou náklady přesahovat tržby, mohlo by dojít k situaci, kdy podnik nebude mít 

dostatek finančních prostředků na splácení úvěru. Dopad tohoto rizika by byl pro 

podnik ničivý, ale pravděpodobnost výskytu rizika je poměrně malá, z důvodu 

započítání splátek úvěru do nákladů společnosti a čtvrtletnímu splácení. 

 Způsoby eliminace rizika jsou podobné jako u předchozích rizik. Při výskytu 

rizika existuje řada variant na snížení jiných nákladů a ušetření peněz pro splátku úvěru 

(např. nezaměstnání nebo propuštění výpomoci). 

 

Riziko č. 5 – Legislativní změny a prohlubující se ekonomická krize 

 Jde o rizika, jejichž příchod nemůže společnost ovlivnit. Legislativní změny a 

ekonomická krize mohou způsobit změnu chování jak investorů, tak zákazníků. Rizika 

mohou zvýšit neochotu bank poskytovat úvěry, to by ohrozilo naše podnikání pouze 

v samém počátku, kavárna prozatím neuvažuje o úvěru v dalších letech podnikání. 

Druhým důsledkem by mohl být zvýšený sklon obyvatelstva k úsporám a tím snížení 

návštěvnosti kavárny. Řešením těchto rizik může být rozšíření poskytovaných služeb 

nebo zvětšení okruhu zákazníků. 
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6. Závěr 
Účelem této práce bylo zpracování podnikatelského záměru pro založení dětské 

kavárny. Výše uvedené kapitoly zachycují postup vytvoření podnikatelského záměru, 

který by byl realizovatelný a mohl by sloužit jako podklad, na jehož základě by 

podnikatel zažádal o potřebný kapitál banky nebo jiné možné investory. 

Úvodní část práce je zaměřena na vymezení teoretických poznatků souvisejících 

s realizací podnikatelského záměru, který je uveden v praktické části práce. Dále byl pro 

práci uskutečněn marketingový výzkum, z důvodu zjištění zájmu potenciálních 

zákazníků o otevření dětské kavárny ve Znojmě. Marketingový výzkum má 

začínajícímu podnikateli hned na začátku ukázat, zda je vybraný druh podnikání ve 

městě žádaný.  

Marketingový výzkum byl proveden metodou písemného dotazování ve formě 

dotazníků, jejichž návratnost přesahovala 70 %. Na dotazníky odpověděli jen ti 

dotazování, kteří by kavárnu v městě uvítali. Z jednotlivých otázek dotazníků vyplývá, 

že s největší pravděpodobností budou zákazníky tvořit maminky ve věku 26-35 let 

s dětmi do 6 let a v průměru budou kavárnu navštěvovat 2x týdně. Respondenti by rádi 

v kavárně uvítali doprovodný program a hlídaní pro děti. Vedle marketingového 

výzkumu byla provedena SLEPT analýza, Porterova analýza konkurenčního prostředí a 

SWOT analýza, které zjistily tržní mezeru na zdejším trhu.  

Na základě marketingového výzkumu a jednotlivých analýz byl navržen 

podnikatelský záměr pro založený dětské kavárny Dětský sen s.r.o. Kavárna bude 

umístěna v centru města v pronajatých prostorech a založena v právní formě společnost 

s ručením omezeným dvěma zakladatelkami a základním kapitálem 400 000 Kč.  

Nejdůležitější část podnikatelského záměru je finanční plán. Ve finančním plánu 

jsou vyčíslené počáteční náklady na zahájení podnikatelské činnosti, a to ve výši 

1 100 000 Kč. Tyto počáteční náklady budou z části hrazeny vloženým kapitálem 

zakladatelek, zbytek potřebných finančních prostředků bude získán ve formě 

bankovního úvěru od Komerční banky ve výši 700 000 Kč. Bankovní úvěr bude splácen 

4 roky, to v prvních letech ovlivní výsledek hospodaření společnosti. V prvním roce 

podnikání dosáhne kavárna nepatrného zisku ve výši 31 626 Kč. V roce 2012 je 
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výsledek hospodaření již příznivější, činí 250 285 Kč. Po celou plánovanou dobu (roky 

2011-2015) má kavárna k dispozici nemalé finance v podobě peněžních prostředků. 

V podnikatelském záměru jsou uvedeny 3 varianty možných měsíčních tržeb 

(pesimistická s 25 zákazníky/ den, realistická s 35 zákazníky/ den a optimistická s 45 

zákazníky/ den). Dále jsou zde vyčísleny i průměrné měsíční náklady. Součástí 

finančního plánu je i predikce výsledku hospodaření, jednotlivé výkazy a výpočet 

několika ukazatelů finanční analýzy. Plán počítá s rostoucími tržbami, a to následovně: 

v roce 2012 o 10 %, v roce 2013 o 7 %, v roce 2014 o 5 % a v roce 2015 o 2 % 

vzhledem k předchozímu roku. U nákladů se uvažuje s inflací, požadavkem na zvýšení 

nájmu a energií i růstem mezd zaměstnankyň (majitelky + výpomoc). 

Tím, že by šlo o první dětskou kavárnu ve městě a tedy vyplnění určité tržní 

mezery, zobrazuje finanční plán v budoucnosti stabilní a prosperující podnik, který má 

velké vlastní finanční prostředky. Tyto finanční prostředky může společnost vynaložit 

na rozšíření svých služeb, otevření druhé pobočky nebo odkoupení pronajatých prostor, 

v případě svolení pronajimatele.  
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Příloha 1 – Dotazník 

Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Tereza Kalinová, jsem studentka 5. ročníku Fakulty podnikatelské, VUT 

v Brně. V rámci své diplomové práce na téma Podnikatelský záměr pro založení 

kavárny bych Vás ráda požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží jako podklad 

pro mou práci. Dotazník je anonymní a získané informace budou použity pouze pro 

účely této práce. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku. 

1. Pohlaví:   

 žena  muž 

2. Věk: 

 do 20  20-25  26-30  31-35  35-40 
 40 a více 

3. Kolik máte dětí?  

 0  1  2  3  4 a více 

4. Věk 1. dítěte:  

 0-1  2-3  4-6  7-9  10 a více 

5. Věk 2. dítěte:   

 0-1  2-3  4-6  7-9  10 a více 

6. Věk 3. dítěte:   

 0-1  2-3  4-6  7-9  10 a více 

7. Věk 4. dítěte:   

 0-1  2-3  4-6  7-9  10 a více 

8. Uvítali byste otevření dětské kavárny ve městě? 

 ano  možná  ne 

   



 
 

9. V případě zájmu, kde byste ji uvítali? 

 v blízkosti centra   v okrajové části, její jméno uveďte       

10. Jak často navštěvujete běžnou kavárnu/ cukrárnu? 
 méně než 1x týdně   2-3x týdně  4-5x týdně  více než 5x týdně 

11. Kolik jste ochotni průměrně utratit za kvalitní služby v kavárně? 

 0 – 100 Kč  100 – 150 Kč  150 – 200 Kč  200 a více Kč 

12. Jaký sortiment občerstvení mimo tradičního (dětské výživy, zmrzlina, 

zákusky) byste v kavárně využili? (lze vybrat i více variant) 

 tousty, bagety  ovoce  čerstvé palačinky  mléčné výrobky 

 žádnou z možností  jiná možnost (uveďte)       

13. Uspořádali byste pro své dítě někdy narozeninovou oslavu v dětské kavárně? 

 ano  možná  ne 

14. Uvítali byste v rámci kavárny doprovodný program (čtení pohádek, 

malování, loutkové divadlo)? 

 ano  možná  ne 

15. Uvítali byste v rámci kavárny hlídání pro své dítě (v předem daný čas, např. 

po, st, pá 11-13h)? 

 ano  možná  ne 

16. Uvítali byste možnost hlídání pro své dítě kdykoliv během otevírací doby 

kavárny při objednávce předem? 

 ano  možná  ne 

17. Své připomínky, dotazy a náměty prosím uveďte zde: 

      

  



 
 

Příloha 2 
Společenská smlouva o založení společnosti 

s ručením omezeným 
dle zákona č. 513/91 Sb. pro společné provozování podnikatelské činnosti pod obchodním jménem 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se zakladatelé : 
 
Tereza Kalinová, bytem v Brně, nar. 23. 6. 1987 

a 

Mgr. Martina Kurčíková, bytem ve Znojmě, nar. 29. 6. 1985 

 
 
dohodli o  

založení společnosti s ručením omezeným. 
 

 
Článek I. 

Obchodní název, sídlo 

 
1. Obchodní název společnosti: Dětský sen, s.r.o. 
 
2. Sídlo společnosti:   Kovářská 14, 669 02 Znojmo 
 
 

 

Článek II. 

Předmět podnikatelské činnosti 
 
     Předmětem podnikání společnosti je: Hostinská činnost (výroba a prodej jídel a 

nápojů)  
 Velkoobchod a maloobchod 
 
 
 

Článek III. 

Základní jmění, obchodní podíly 

 
 Hodnota základního jmění společnosti je 400 000,- Kč (slovy čtyřistatisíc korun 

českých). 
 
 
 



 
 

 Vklady společníků:  

 Tereza Kalinová   220 000,- Kč 

 Mgr. Martina Kurčíková  180 000,- Kč 

 
 Zakladatelé se zavazují splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku 100 % svých vkladů, a to u peněžního ústavu v ……. na 
vinkulovaný účet zřízený za tímto účelem.  
 

 Zbývající vklady se zavazují splatit do …. let od zápisu společnosti do obchodního 
rejstříku. 
 

 Vklady společníků se stávají majetkem společnosti dnem zápisu společnosti do 
obchodního rejstříku. 
 

 Správou vkladů je pověřen ……..                                                 
 Každý společník může mít na společnosti pouze jeden obchodní podíl. Převezme-li 

společník obchodní podíl jiného společníka nebo vnese-li společník  další vklad, 
zvýší se tím dosavadní obchodní  podíl o hodnotu převzatého obchodního podílu 
nebo vneseného vkladu.  

 
 

Článek IV. 

Jednání a podepisování za společnost 

 
 Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně jednatel, nebo jím 

pověřené osoby. 
 

 Podepisováním za společnost se děje tak, že jednatel připojí svůj podpis 
k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti. 

 
 

Článek V. 

Orgány společnosti 

 
 Valná hromada 
 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi 

společníky společnosti. 
 
 Valná hromada jmenuje jednoho nebo více jednatelů, přičemž jim upraví způsob 

jednání a jejich pravomoci. Prvním jednatel je Tereza Kalinová, bytem v Brně, 
narozen 23. 6. 1987.                                     

 
 Valná hromada zasedá podle potřeb, minimálně však 1x ročně. 

 



 
 

 Do působnosti valné hromady přísluší vše podle ustanovení obchodního 
zákoníku. 

 
 Valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které jinak náleží 

do pravomoci jiných orgánů společnosti. 
 
 Každý společník má jeden hlas za každé ….% svého obchodního podílu. 

 
 Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu jednání 

jednatel a to tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů předem.  
 
 Usnesení valné hromady může být ve výjimečných případech nahrazeno 

písemným prohlášením všech společníků, že se zamýšleným rozhodnutím 
souhlasí. Takovéto rozhodnutí musí být pojato do zápisu na nejbližší valné 
hromadě. Tento režim se nevztahuje pro rozhodnutí valné hromady, pro které je 
zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků. 

 
 Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších orgánů. 

 
 Jednatel zejména : 

• rozhoduje o konkrétních záměrech společnosti, navrhuje koncepci rozvoje a 
zásady hospodaření společnosti, včetně tvorby a využití fondů společnosti 

 
• zabezpečuje vypracování roční účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku nebo 

ztráty 
 

• zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih, svolávání řádných a 
mimořádných zasedání valné hromady. Mimořádnou schůzi valné hromady jsou 
povinni svolat, jestliže zjistí, že společnost ztratila jednu třetinu základního 
jmění, je-li společnost platebně neschopna po dobu delší než tři měsíce nebo 
požádají-li o to písemně společníci, jejichž obchodní podíl tvoří nejméně 10% 
základního jmění společnosti. 

 
• Jednatele jmenuje valná hromada a stanovuje jeho/jejich vzájemné působení a 

dělbu pravomoci a odpovědnosti. 
 

• Jednatel je řídící a statutární orgán společnosti, jenž zajišťuje provádění 
podnikatelské činnosti, organizuje práci společnosti a vykonává 
zaměstnavatelská práva. 

 
• Jednatel zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, pravidelně jí 

podává zprávy o činnosti společnosti a odpovídá za tuto činnost. Jednatel je 
oprávněn rozhodovat o všech věcech, které touto smlouvou nebo obecně 
závazným předpisem nejsou vyhrazeny jiným orgánům. 

 
 
 
 



 
 

 
Článek VI. 

Fondy společnosti,  účetnictví, výkazy 

 
 Společnost vytvoří rezervní fond z prvního čistého zisku společnosti.  Výše 

rezervního fondu při jeho vytvoření činí …% jejího čistého zisku. Rezervní fond se 
doplňuje  přídělem ze zisku ve výši 5% čistého zisku, a to až do doby, kdy rezervní 
fond dosáhne  10% základního jmění. 
 

 Účetní závěrka se provádí jednou ročně k …... příslušného roku s tím, že bude 
předložena valné hromadě do …..  následujícího roku. Roční závěrka schválená 
valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití čistého zisku 
společnosti. 
 

 Obchodní rok společnosti je totožný s rokem kalendářním.  
 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 
 Do doby zápisu společnosti do obchodního rejstříku ručí zakládající společníci za 

závazky převzaté jménem společnosti společně a nerozdílně. 
 

 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních. 
 
 
 
 
V Brně dne…………………. 
 
…………….             ………………..                          …………………  
 
    ………………                 …………………. 
  



 
 

Příloha 3 – Nápojový a jídelní lístek 

 NÁPOJOVÝ A JÍDELNÍ LÍSTEK 

Nealkoholické nápoje 

0,2 l Coca-Cola 25 Kč 

0,2 l Coca-Cola light 25 Kč 

0,2 l Coca-Cola zero 25 Kč 

0,2 l Sprite 25 Kč 

0,2 l Fanta 25 Kč 

0,2 l Kinley tonic (klasik, zázvor) 25 Kč 

0,2 l Top Topic 25 Kč 

0,2 l 
Džusy Cappy (pomeranč, jablko, jahoda, rybíz, ananas, 

hruška, grep)  
25 Kč 

0,33 l Bonaqua (neperlivá, jemně perlivá, perlivá) 19 Kč 

0,33 l Nestea (broskev, citrón, zelený čaj) 30 Kč 

   
Originální italské kávové speciality - CAFFÉ 

7 g Espresso 28 Kč 

7 g Piccolo 28 Kč 

7 g Ristretto (velmi krátké espresso) 28 Kč 

14 g Doppio (dvojitá porce kávy) 53 Kč 

7 g Cappuccino 35 Kč 

7 g Cappuccino con panna (se šlehačkou) 39 Kč 

7 g Caffé macchiato (malé espresso s mléčnou pěnou) 33 Kč 

7 g Caffé latte macchiato (espresso s horkým mlékem a pěnou) 39 Kč 

7 g Caffé con panna (espresso se šlehačkou) 35 Kč 

7 g Caffé crema (espresso s vaječným likérem a šlehačkou) 52 Kč 

7 g Caffé amaretto (espresso s amarettem) 52 Kč 

7 g Caffé kaba kaba (espresso, kahlúa, baileys) 52 Kč 

7 g Cappuccino monin (ochucené cappuccino dle výběru) 42 Kč 

7 g Moccaccino con panna (espresso, horká čokoláda, šlehačka) 44 Kč 

7 g Moccaccino con kahlúa (Moccacino con panna s kahlúou)  52 Kč 



 
 

   
Originální italská ledová káva - CAFFÉ FREDDO 

7 g Espresso freddo (ledové espresso) 35 Kč 

7 g Segafredo gelato (espresso se zmrzlinou a šlehačkou) 45 Kč 

7 g Cappuccino freddo (ledové cappuccino) 39 Kč 

7 g 
Cappuccino freddo con gelato (ledové cappuccino se 

zmrzlinou) 
45 Kč 

7 g Latté macchiato freddo (ledové latté macchiato) 43 Kč 

 
Frappé (dle nabídky) 39 Kč 

7 g Segafredo gelato special (Frappé, espresso, zmrzlina) 52 Kč 

   
   

Čaj a ostatní 

0,3 l Teekanne čaj (dle nabídky) 21 Kč 

0,4 l Dilmah (dle nabídky) do konvičky 27 Kč 

0,25 l Horké jablko 25 Kč 

0,25 l Horké mléko s medem 23 Kč 

0,25 l Kakao 23 Kč 

0,2 l Horké džusy (dle nabídky) 35 Kč 

   
Horká čokoláda 

0,2 l Horká čokoláda se šlehačkou 38 Kč 

0,2 l Ochucená horká čokoláda dle výběru 50 Kč 

0,2 l Horká čokoláda s ovocem 55 Kč 

   
Mléčné koktejly 

0,3 l Jahodový koktejl (mléko, jahody, zmrzlina) 44 Kč 

0,3 l Borůvkový koktejl (mléko, borůvky, zmrzlina) 44 Kč 

0,3 l Čokoládový koktejl (mléko, zmrzlina, čokoládový sirup) 44 Kč 

0,3 l Banánový koktejl (mléko, banán, zmrzlina) 44 Kč 

0,3 l Malinový koktejl (mléko, maliny, zmrzlina) 44 Kč 

0,3 l Karamelový koktejl (mléko, zmrzlina, karamelový sirup) 44 Kč 

 
  



 
 

 
  

 
Alkoholické nápoje - Vína rozlévaná  

0,2 l Müller Thurgau 29 Kč 

0,2 l Rulandské šedé 33 Kč 

0,2 l Frankovka 29 Kč 

0,2 l Cabernet Sauvignon 33 Kč 

0,2 l Lambrusco bianco/ rosso 44 Kč 

   
Vína - láhve 

0,7 l Müller Thurgau 99 Kč 

0,7 l Rulandské šedé 105 Kč 

0,7 l Frankovka 99 Kč 

0,7 l Cabernet Sauvignon 105 Kč 

0,7 l Lambrusco bianco/ rosso 145 Kč 

   
Dezerty 

 
Zákusky dle denní nabídky 32 Kč 

 
Medovník 38 Kč 

 
Palačinky s nutellou nebo marmeládou 30 Kč 

 
Palačinky s ovocem 35 Kč 

 
Horké maliny (maliny, vanilková zmrzlina, šlehačka) 45 Kč 

 
Ovocný salát 40 Kč 

 
Ovocný salát se šlehačkou 45 Kč 

 
Ovocný salát se zmrzlinou a šlehačkou 50 Kč 

   
Tousty, bagety 

2 ks Šunkový toust (šunka, sýr, zeleninová obloha, kečup) 35 Kč 

2 ks Hawai toust (šunka, ananas, kečup) 40 Kč 

2 ks Sýrový toust (eidam, hermelín, kečup) 40 Kč 

2 ks Opečený tousty + máslo + med + džem 30 Kč 

1 ks Bageta šunková (bageta, šunkový nářez, čínské zelí, dresing) 35 Kč 

1 ks Bageta sýrová (bageta, sýr, čínské zelí, dresing) 35 Kč 



 
 

1 ks 
Bageta kuřecí nugety (bageta, kuřecí nugety, paprika, čínské 

zelí, dresing) 
38 Kč 

   
Pro děti 

1 ks Jogurt (dle nabídky) 10 Kč 

1 ks Lipánek 12 Kč 

1 ks Kinder mléčný řez 9 Kč 

1 ks Kinder Pinguí 9 Kč 

1 ks Kinder Maxi King 15 Kč 

1 ks Kinder Maxi Chocolate 5 Kč 

1 ks Fit Müsli tyčinka 10 Kč 

1 ks Lentilky 10 Kč 

120 g Dětské piškoty 10 Kč 

 

  



 
 

Příloha 4 – Provozní náklady s rozpisem jednotlivých nákladů na 

položky zásob 

Položka  Kč/ ks ks/měsíc náklady/měsíc 
Coca-Cola 13,5 Kč 60 810,0 Kč 
Coca-Cola light 13,5 Kč 30 405,0 Kč 
Coca-Cola zero 13,5 Kč 30 405,0 Kč 
Sprite 13,5 Kč 60 810,0 Kč 
Fanta 13,5 Kč 60 810,0 Kč 
Kinley tonic (klasik, zázvor) 13,5 Kč 60 810,0 Kč 
Top Topic 13,5 Kč 30 405,0 Kč 
Džusy Cappy (pomeranč, jablko, jahoda, rybíz, ananas, 
hruška, grep)  13,5 Kč 510 6 885,0 Kč 

Bonaqua (neperlivá, jemně perlivá, perlivá) 4,0 Kč 300 1 200,0 Kč 
Nestea (broskev, citrón, zelený čaj) 17,0 Kč 90 1 530,0 Kč 
Káva 1kg 400,0 Kč 5 2 000,0 Kč 
Frappé 17,0 Kč 150 2 550,0 Kč 
Teekanne čaj (dle nabídky) 5,0 Kč 150 750,0 Kč 
Dilmah (dle nabídky) do konvičky 10,0 Kč 90 900,0 Kč 
Horké jablko 11,5 Kč 30 345,0 Kč 
Kakao 7,0 Kč 180 1 260,0 Kč 
Horká čokoláda se šlehačkou 15,0 Kč 60 900,0 Kč 
Ochucená horká čokoláda dle výběru 17,0 Kč 30 510,0 Kč 
Horká čokoláda s ovocem 19,0 Kč 30 570,0 Kč 
Mléčné koktejly 15,0 Kč 150 2 250,0 Kč 
Müller Thurgau 0,2 l 14,0 Kč 120 1 680,0 Kč 
Rulandské šedé 0,2 l 17,0 Kč 105 1 785,0 Kč 
Frankovka 0,2 l 14,0 Kč 120 1 680,0 Kč 
Cabernet Sauvignon 0,2 l 17,0 Kč 105 1 785,0 Kč 
Lambrusco bianco/ rosso 0,2 l 20,0 Kč 10 200,0 Kč 
Zákusky dle denní nabídky 15,0 Kč 180 2 700,0 Kč 
Medovník 18,0 Kč 150 2 700,0 Kč 
Těsto na palačinky (10 kg) na cca. 300 ks 816,0 Kč 3 2 448,0 Kč 
Marmeláda (250 g) na cca. 25 ks palačinek 105,0 Kč 10 1 050,0 Kč 
Nutella 30g  - 1 palačinka 7,0 Kč 250 1 750,0 Kč 
Šunkový toust (šunka, sýr, zeleninová obloha, kečup) 15,0 Kč 120 1 800,0 Kč 
Hawai toust (šunka, ananas, kečup) 18,0 Kč 120 2 160,0 Kč 
Sýrový toust (eidam, hermelín, kečup) 18,0 Kč 90 1 620,0 Kč 
Opečený tousty + máslo + med + džem 15,0 Kč 30 450,0 Kč 
Bageta šunková (bageta, šunkový nářez, čínské zelí, 
dresing) 20,0 Kč 30 600,0 Kč 

Bageta sýrová (bageta, sýr, čínské zelí, dresing) 20,0 Kč 30 600,0 Kč 
Bageta kuřecí nugety (bageta, kuřecí nugety, paprika, 
čínské zelí, dresing) 23,0 Kč 30 690,0 Kč 

Jogurt (dle nabídky) 4,0 Kč 210 840,0 Kč 



 
 

Lipánek 6,0 Kč 240 1 440,0 Kč 
Kinder mléčný řez 6,0 Kč 150 900,0 Kč 
Kinder Pinguí 6,0 Kč 90 540,0 Kč 
Kinder Maxi King 8,0 Kč 90 720,0 Kč 
Kinder Maxi Chocolate 3,0 Kč 90 270,0 Kč 
Fit Müsli tyčinka 3,0 Kč 210 630,0 Kč 
Lentilky 5,0 Kč 90 450,0 Kč 
Dětské piškoty 6,0 Kč 30 180,0 Kč 
Toaletní papír Kleenex 24 ks 85 Kč 10 850,0 Kč 
Čistič WC 50 Kč 1 50,0 Kč 
Saponát na podlahu 30 Kč 1 30,0 Kč 
Mýdlo 200 Kč 1 200,0 Kč 
Přípravky do myčky 400 Kč 1 400,0 Kč 
Pytle do košů 200 Kč 1 200,0 Kč 
Nájem 15 000 Kč 1 15 000,0 Kč 
Energie 10 000 Kč 1 10 000,0 Kč 
Telefon 700 Kč 1 700,0 Kč 
Mzdy 55 000 Kč 1 55 000,0 Kč 
Zdravotní a sociální pojištění 18 700 Kč 1 18 700,0 Kč 
Finanční rezerva 10 000 Kč 1 10 000,0 Kč 
Celkové měsíční náklady 168 903,0 Kč 
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Příloha 6 - Odpisy 

Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 

Odp. 
skup. 

Rok 
pořízení 

Pořizovací 
cena 

Počet 
ks 

Celková 
cena 

Počet let 
odepisování 

Dětská stolička  1-11 2011 299 Kč 30 8 970 Kč 3 

Dětský stolek 1-11 2011 699 Kč 15 10 485 Kč 3 

Stavebnice geoform 1-11 2011 4 886 Kč 2 9 772 Kč 3 
Registrační pokladna 
s dotykovým 
monitorem 

1-21 2011 39 000 Kč 1 39 000 Kč 3 

Tabule 1-34 2011 4 071 Kč 1 4 071 Kč 3 

Koberec 2-3 2011 5 436 Kč 1 5 436 Kč 5 

Otočné křeslo 2-68 2011 1 690 Kč 5 8 450 Kč 5 

Obří stonožka 2-68 2011 6 382 Kč 1 6 382 Kč 5 

Dřevěný bazén 2-68 2011 10 490 Kč 1 10 490 Kč 5 

Vysoká židle  2-68 2011 499 Kč 10 4 990 Kč 5 

Přebalovací pult 2-68 2011 2 500 Kč 4 10 000 Kč 5 
Plotna na palačinky 
Rondo Klassic 30 

2-28 2011 30 000 Kč 1 30 000 Kč 5 

  

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

Odp. 
skup. 

Rok 
pořízení 

Pořizovací 
cena 

Počet 
ks 

Celková 
cena 

Počet let 
odepisování 

Kávovar 2-28 2011 59 485 Kč 1 59 485 Kč 5 

Stůl + 4 židle 2-68 2011 10 450 Kč 10 104 500 Kč 5 
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