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Abstrakt 

 

Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení studentské kavárny 

ve městě Brno. Účelem této práce je zpracovat podklady pro zahájení činnosti studentské 

kavárny. Bakalářská práce má tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická 

východiska, které jsou podkladem pro další části. Ve druhé části se prováděly analýzy, 

kterých výstupy jsou důležité pro praktickou část, kde je již vytvořen podnikatelský 

záměr. Ten charakterizuje podmínky pro jeho realizaci. 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis is draft of the business plan for the estabilishment of student café in 

city of Brno. Objective of this thesis is to prepare documentation for the launch of the 

student café. Thesis is divided into three main sections. The first one describes the 

theoretical bases, which are the basis for next sections. The second one is about carrying 

out analyzes which outcomes are important for the practical part, where is already-created 

business plan that characterizes the conditions for its implementation. 

 

Klíčová slova 

 

Podnikatelský záměr, finanční plán, marketingový mix, analýza SWOT, SLEPT, 

Porterova analýza pěti sil. 

 

Keywords 

 

Business Plan, financial plan, marketing mix, analysis SWOT, SLEPT, Porter’s five 

forces analysis. 
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ÚVOD 

 

V současnosti začít podnikat není žádnou raritou. Avšak v mnoha případech vede špatná 

připravenost k neúspěšným koncům podnikání. 

 

Proto je důležité předem vytvořit podnikatelský plán, ve kterém si potenciální podnikatel 

nejenom zváží své silné stránky a slabé stránky, ale také si může uvědomit rizika své 

případné činnosti. Provedené analýzy mu poskytnou užitečné výstupy, díky kterým může 

předejít chybám na svém působení na trhu. 

 

Ve svojí práci zpracovávám podklady pro přípravu a zahájení podnikání pro studentskou 

kavárnu ve městě Brno. Brno je druhým největším městem České republiky. Nachází se 

v něm velké množství kaváren, cukráren a jiných gastronomických zařízení. Avšak 

postrádá místo, které by nesloužilo jen na posezení, ale současně by umožnilo studentům 

se rozvíjet, vzdělávat a realizovat. 

 

Práce je rozdělena do třech hlavních částí, kde na začátku jsou popsány nezbytné 

teoretické východiska. Na jejich základě jsou následně provedeny analýzy, které jsou 

podkladem pro poslední část. V této jsou již zpracovány podklady nezbytné pro přípravu 

a zahájení podnikání studentské kavárny. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Cílem této bakalářské práce je sestavit realizovatelný podnikatelský záměr  

pro studentskou kavárnu ve městě Brno. Jelikož se Brno považuje za studentské město, 

právě studenti představují cílovou skupinu tohoto podnikatelského záměru. Ve městě se 

nachází hodně různých gastronomických zařízení, avšak Brno postrádá místo, kde by 

bylo možné mimo školní lavice rozvíjet potenciály studentů, diskutovat a dát jim prostor. 

 

Kavárna primárně slouží jako místo na posezení, ale kromě toho chci rozšířit její využití 

jako místo vzdělávaní, možnosti rozvíjet měkké dovednosti a své schopnosti či se 

dozvědět více o situaci na trhu práce. Jelikož v současnosti je stále náročnější získat práci 

čerstvým absolventům škol, navrhuji proto místo, kde by mohli chodit i potenciální 

zaměstnavatelé a na nekomerční půdě by jim bylo umožněno poznávat studenty, příp. jim 

poradit a usměrnit je.  

 

Kavárna bude sloužit především studentům, ale také absolventům, pracujícím, 

nezaměstnaným a maminkám na a po mateřské. 

 

Dílčí cíle této bakalářské práce jsou provedení marketingového výzkumu (formou 

dotazníkového šetření) mezi potenciálními zákazníky, provedení analýz mikro a makro 

prostředí (SLEPT, SWOT analýzy a Porterovy analýzy pěti sil) a sestavení finančního 

plánu budoucí kavárny, který bude ziskový. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Tato část obsahuje teoretické poznatky, které jsou důležité pro sestavení návrhu 

podnikatelského záměru. Jsou zde charakterizovány pojmy vyskytující se 

v podnikatelském prostředí, dále jsou rozebrány právní formy a druhy společností. 

 

1.1 Definice podnikatel, podnik, živnost 

V této části jsou definovány jednotlivé pojmy v podnikatelském prostředí, aby bylo 

možné si utřídit myšlenky, zda vůbec budoucí činnost bude podnikáním. 

 

1.1.1  Podnikatel 

Za podnikatele se dle Nového občanského zákoníku považuje: 

,,Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ (3, §420). 

 

Podle odborné literatury je možné podnikatele charakterizovat také např. jako osobu, 

která realizuje svoje podnikatelské činnosti tak, že se vystavuje nebezpečí rozšíření nebo 

ztráty vlastního kapitálu. K docílení záměru je schopna použít všechny své prostředky 

(1). 

 

1.1.2 Podnik 

Pro charakteristiku slova podnik je možné nalézt mnoho definicí. Základně jej lze 

definovat jako subjekt, v němž se odehrává přeměna zdrojů ve statky. Z právního hlediska 

to lze objasnit jako souhrn složek podnikání a to hmotných a nehmotných. Dále to je 

možné rozšířit jako souhrn zdrojů, práv, prostředků a jiných majetkových hodnot 

sloužících podnikateli k vykonávání podnikatelských aktivit. 

 

K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které náleží podnikateli a slouží 

nebo mají sloužit k provozu podniku (1). 
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1.1.3 Živnost 

Pojem živnost je dle Živnostenského zákona charakterizován: 

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

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (4, 

§2). 

 

Živnosti rozeznáváme ohlašovací a koncesované, ohlašovací dále dělíme na řemeslné, 

volné a vázané (4). 

 

1.2 Dělení podniků 

Podniky lze dělit z několika hledisek, a to podle: 

 Právní formy (rozepsány v kapitole 1.3.) 

 Podle sektorů a hospodářských odvětví 

 Podle velikosti 

 Podle typu výroby (1) 

 

1.2.1 Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví 

 Sektor zemědělství 

 Sektor průmyslu 

 Sektor služeb 

 

1.2.2 Podniky podle velikosti 

Nejpoužívanějším kritériem je počet zaměstnanců. 

 Mikropodniky /1-9/ 

 Malé podniky /10-99/ 

 Střední podniky /100-499/ 

 Velké podniky /nad 500/ (1) 

 

1.2.3 Podniky podle typu výroby /dle P. Druckera/ 

 Výroba na zakázku 

 Vázaná (pevná) hromadná výroba 
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 Pružná (flexibilní) hromadná výroba 

 Plynulá výroba (1, str. 85) 

 

1.3 Právní formy podnikání 

Před zahájením podnikatelské činnosti je nejdůležitější zvolit správnou právní formu této 

činnosti. 

 

Dle zákona o Obchodních korporacích a Živnostenského zákona rozeznáváme podnikání: 

- fyzických osob 

- právnických osob. 

 

1.3.1 Podnikání fyzických osob 

 osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění (jsou vlastníky 

živnostenského listu nebo koncesní listiny), 

 osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku (na vlastní žádost nebo povinně), 

 osoby, které podnikají na základě jiného oprávnění dle zvláštního předpisu, 

 soukromě hospodařící zemědělce, kteří jsou zapsání v evidenci (2). 

 

1.3.2 Podnikání právnických osob 

Rozlišujeme osobní a kapitálové společnosti a družstva. 

 

Osobní společnosti 

Osobní společnosti vlastní dvě nebo více osob, společníci se účastní na podnikání a dělí 

se o zisky a jsou zároveň společně odpovědni za všechny ztráty. Zakládají se 

společenskou smlouvou. 

 Veřejná obchodní společnost – sdružení minimálně dvou podnikatelů 

podnikajících pod společným jménem. Jedná se o právnickou osobu zapisující se 

do obchodního rejstříku, společníci vkládají peněžité i nepeněžní vklady /majetek 

společnosti/, za závazky společnosti ručí nerozdílně celým svým majetkem, za 

statutární orgán společnosti se považuje každý společník /pokud smlouva 

nestanovila jinak/. Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem (2). 
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 Komanditní společnost – tuto společnost zakládají také minimálně dva 

společníci, avšak neručí za závazky společnosti stejně. Dělí se na komanditisty (ti 

ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu) a na komplementáře (ti ručí svým 

veškerým majetkem) - tito firmu řídí, jsou statutárním orgánem, pokud 

společenská smlouva neurčí jinak, komanditisté pouze kontrolují. Zisk se rozdělí 

podle společenské smlouvy (2), pokud jej ale neupravuje, tak pak dle zákona  

o Obchodních korporacích § 126. 

 

Kapitálové společnosti  

Jejich charakteristickým znakem je kapitálová účast společníků, avšak již se to nespojuje 

s jejich osobní účasti na podnikání nebo řízení společnosti. Rozdílem oproti osobním 

společnostem je, že společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svého 

nesplaceného vkladu. Musí mít zakladatelský dokument formou notářského zápisu. 

 Společnost s ručením omezeným – společnosti může založit jediný společník, 

horní hranice počtu společníku není stanovena. Zakládá se společenskou 

smlouvou. Minimální výše vkladu je dle zákona o obchodních korporacích  

1,- Kč, je možný i nepeněžní vklad. Tato společnost má povinnost vytvářet 

rezervní fond. Za nejvyšší orgán společnosti se považuje valná hromada, za 

statutární orgán společnosti se považují jednatelé, kteří jsou jmenování valnou 

hromadou. Kontrolním orgánem je dozorčí rada (může být, ale nemusí) (2). 

 Akciová společnost – je společnosti, které základní kapitál je rozdělen na určitý 

počet akcií. Minimální výše kapitálu je stanovena na 2 000 000,- Kč nebo  

80 000,- Eur. Stanovy jsou základním dokumentem společnosti. Stejně jako  

u s.r.o. je nejvyšším orgánem společnosti valná hromada, představenstvo je 

statutárním orgánem společnosti v dualistickém systému a v monistickém 

systému jím je statutární ředitel. Kontrolním orgánem v dualistickém systému je 

dozorčí rada a v monistickém správní rada (2). 

 

Družstvo 

Dle zákona o obchodních korporacích lze družstvo charakterizovat jako ,,společenství 

neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů  

nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.“ (5, § 552, odst. (1)). 
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Má nejméně tři členy. Základním dokumentem jsou stanovy. Každý člen se podílí na 

základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Nejvyšším orgánem družstva 

je členská schůze, statutárním orgánem je předseda (do 50 členů) nebo představenstvo 

(nad 50 členů) a kontrolním kontrolní komise, u družstva do 50 členů je jím kontrolní 

komise (5). 

 

1.4 Zakladatelský rozpočet a podnikatelský plán 

Neoddělitelnou částí přípravných prací při založení firmy jsou právě zakladatelský 

rozpočet a podnikatelský plán. Tady je právě důležité si uvědomit, v jaké oblasti a jak 

chce podnikatel podnikat, poté to převést do finanční formy. 

 

1.4.1 Zakladatelský rozpočet 

Jeho hlavním úkolem je upřesnit finanční prostředky nutné k zahájení podnikání. Je 

důležité si ujasnit, že zahájení podnikatelské činnosti lze rozdělit do tří fází a to založení 

firmy, zahájení podnikatelské činnosti, stabilizace podnikatelské činnosti. Podle těchto 

fází se i odlišuje systém financování /ze startovního kapitálu, z běžného financování/. 

 

Rozpočet potřeby startovního kapitálu  

Je nutné jsi uvědomit, že na počátku podnikání náklady značně převyšují výnosy. 

Důležité je ztrátu usměrňovat a financovat. Tuto skutečnost je při sestavování 

zakladatelského rozpočtu nezbytné akceptovat. 

 

Finanční prostředky nezbytné pro zahájení podnikatelské činnosti je možné rozčlenit do 

čtyř skupin: 

 Finanční prostředky nezbytné k založení firmy /základní kapitál, poplatky za 

vydání živnostenských listů, výpis z rejstříku trestu, ověření listin apod., návrh 

loga, webové stránky, razítka/. 

 Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného) 

/nutné zvážit formu financování, vysoká položka, závislé od předmětu podnikání/ 

 Finanční prostředky potřebné na nákup zásob /důležité a náročné zároveň je určit 

jejich výši, vstupuje do toho řada faktorů/ 
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 Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti /dokud bude 

možné financování z tržeb, důležité brát v úvahu nutné úvodní provozní náklady, 

také náklady na propagaci, počítat s dobou, kdy nebudou tržby/ 

 

Financovat firmu lze buď z vlastních zdrojů /vklady podnikatele, společníků/, nebo 

z cizích zdrojů /půjček, leasingů, bankovních úvěrů/. 

 

Rozpočet běžného financování 

Kromě zahajovací rozvahy je velice důležité sestavit předpokládané náklady, výnosy a 

hospodářský výsledek /v prvních měsících a letech/ nebo příjmy a výdaje. Na základě 

toho zjistíme, jestli bude firma schopna vytvářet zisk a v jaké výši. Podle toho lze 

předpokládat návratnost vlastních vložených zdrojů i splatnost cizích. Dále také zjistit, 

zda je potřebné zvyšovat tržby, nebo minimalizovat náklady /případně obojí/. Nelze 

zapomenout na sestavení plánu cash flow, kde je nutné jsi uvědomit rozdíl mezi nákladem 

a výdajem, výnosem a příjmem, pokud se jedná o podnikatele, který vede účetnictví. Při 

daňové evidenci se zaznamenávají pouze příjmy a výdaje (2). 

 

1.4.2 Podnikatelský plán 

Jedná se o písemný dokument, který zpracuje podnikatel, a ve kterém popisuje veškeré 

důležité vnější i vnitřní faktory, jež souvisí se zahájením podnikatelské činnosti /příp. 

s fungováním existující firmy/. 

 

Podnikatelský plán upřesňuje cíl do budoucna a upřesňuje odpovědi na otázky: kde jsme, 

kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme. Jeho součástí jsou analýzy různého druhu, 

které jsou užitečné nejen pro management. Díky němu lze předem odhalit rizika  

a přehledně ukazuje cíl v rozvoji firmy. 

 

Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Je dobré respektovat obecně platné zásady. Proto by měl být podnikatelský plán: 

 srozumitelný – upřednostnit jednoduché vyjadřování podložené čísly 

 logický – myšlenky a fakta v logické návaznosti, musí být podloženy 

 uváženě stručný  
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 pravdivý a reálný – tohle se považuje za samozřejmost 

 respektování rizika – pojmenování a respektování rizik zvyšuje 

důvěryhodnost podnikatelského plánu 

 

Příprava podnikatelského plánu 

Míra a propracovanost závisí především na velikosti firmy a účelu, pro který se zakládá. 

Záleží na tom, jestli se bude firma poskytovat služby, zabývat se výrobou, prodej zboží 

apod. Také je potřeba zvážit velikost trhu, konkurenci či potenciální zákazníky. 

 

Sběr informací 

Důležité jsou především kvalitní zdroje informací, protože špatné informace vedou 

k špatným rozhodnutím. V dnešní době lze získat celou řadu informací z elektronických 

zdrojů, avšak by se neměl opomínat význam osobního kontaktu. 

 

Formální úprava 

Podnikatelský plán poskytuje první dojem o firmě, proto by měl působit reprezentativně 

/neměly by se v něm objevovat překlepy a gramatické chyby/. Na titulní stránce by se 

mělo objevit obchodní jméno firmy, logo a datum vyhotovení, dále také adresa firmy a 

kontakt na osobu, jež za podnikatelský plán odpovídá. 

 Před sepsáním podnikatelského plánu je důležité si ujasnit skutečný cíl podnikání, a 

co představuje konkurenční výhodu. 

 

Struktura podnikatelského plánu 

Nelze určit přesnou strukturu vhodnou pro každý podnik, proto je předložena pouze 

příkladná:  

 Obsah 

 Shrnutí 

 Všeobecný popis firmy 

 Klíčové osobnosti - důležitou roli hraje charakteristika významných osob  

ve firmě, také je žádoucí zde uvést organizační schéma.  
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 Produkty /výrobky nebo služby/ - bez popisu produktů by nebylo možné později 

se kvalifikovaně zabývat budoucím stavem na trhu či obratem firmy.  

 Okolí firmy - každá firma existuje v nějakém prostředí, které má na ni a její 

chování vliv. Toto prostředí je důležité dobře znát, protože to působí a má dopad 

na případné příležitosti i hrozby. Faktory okolí firma neovlivní, podnik by však 

měl analyzovat parametry prostředí, monitorovat vývojové trendy a následně je 

vhodně použít pro následující vývoj své firmy, toto je možné analyzovat 

makroekonomickou analýzou SLEPT a SWOT analýzou. Důležité je se zaměřit 

na analýzu konkurence, ze které nám mohou plynout užitečné výstupy. Například 

pokud je na trhu málo slabší konkurenčních firem, je pro firmu větší příležitost na 

úspěch. Toto lze analyzovat Porterovou analýzou. 

 Prodej - prodej obsahuje aktivity, které jsou úzce spjaty s trhem. Lze uvést 

analýzu trhu, plánování obratu, prodeje, také propagaci produktu. Nelze 

zapomenout na cenu produktu, její strategii je potřeba v podnikatelském plánu 

dostatečně věnovat pozornost. 

 Výroba, provozní činnost  

 Jakost, environment, bezpečnost 

 Personální otázky - užitečné je popsat stav na trhu práce v daném kraji, příp. 

větší konkurenční firmy, které by mohly přetáhnout zaměstnance. Tato část by 

měla obsahovat i informace o hrubých mzdách, avšak více rozvedené budou  

ve finančním plánu. 

 Finanční plán - převede předchozí kapitoly do finanční formy, čím dokazuje 

reálnost podnikatelského záměru. Finanční plán poskytuje tyto výstupy – plánový 

výkaz zisku a ztráty, rozvahu a cash flow, které jsou doplněny stručným 

komentářem. Musí být zpracovány na základě reálných podkladů.  Příp. plán 

příjmů a výdajů. Důležité je předložit podnikatelský záměr, který je dlouhodobě 

ziskový. Radí se jej doplnit poměrovými finančními ukazateli – rentability  

/o schopnosti firmy tvořit zisk, zhodnocovat vložený kapitál/, aktivity /intenzita 

využití složek majetku/, likvidity /schopnost splácet včas/ a zadluženosti 

/dlouhodobá stabilita firmy/. 

 Příloha (2). 
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1.5 Zdroje financování podnikatelské činnosti 

Nároky na kapitál i na startovní finanční zdroje jsou závislé na oborovém zaměření firmy 

a velikosti produkce, výše počátečního kapitálu vkladu závisí i na vybrané právní formě 

podnikání. 

 

Používané finanční zdroje členíme z hlediska vlastnictví na vlastní /např. vklad vlastníka/ 

a cizí zdroje /např. bankovní úvěry, půjčky od známých/, z hlediska časového  

na krátkodobé a dlouhodobé zdroje. Je důležité, aby byl dlouhodobý majetek krytý 

dlouhodobými zdroji a oběžný zase krátkodobými. Vlastní zdroje jsou dlouhodobým 

zdrojem a podobně i cizí zdroje se splatností delší než rok, v opačném případě se jedná  

o krátkodobé zdroje. 

 

Použití cizího kapitálu má řadu výhod, ale také i jisté nevýhody.  

 

K výhodám můžeme řadit např. situaci, kdy podnik nemá dostatečný objem kapitálu 

k dispozici z vlastních zdrojů, je potřebné překonat časový nesoulad v cash flow nebo 

pokud cizí kapitál by zvyšoval rentabilitu podnikání. 

 

Za nevýhody můžeme počítat např. růst rizika omezení svéprávnosti podniku /cizí zdroje 

obvykle zajištěny majetkem firmy/, značný podíl cizího kapitálu znamená omezení pro 

vedení kvůli podmínkám bank, které mohou „svázat ruce“ managementu., cizí kapitál 

zvyšuje zadluženost podniku, každý další úvěr bývá dražší. 

 

1.5.1 Vlastní zdroje financování 

Vklady vlastníků 

V podstatě v žádném typu podnikání se podnikatel nevyhne počátečnímu vkladu. Jeho 

výše je závislá na právnické formě společnosti, toto je podrobněji rozebráno výše. Vlastní 

zdroje financování ve formě vkladu majitelů přestavují podnikatelské riziko /pokud se 

podnik likviduje, tak se požadavky majitelů vypořádávají poslední/. Avšak podíl 

vlastního kapitálu představuje finanční nezávislost podniku, ukazuje ochotu vlastníků se 

podílet na podnikatelském riziku a dobrý znak pro poskytovatele cizího kapitálu. 
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Zisk 

Pokud použijeme zisk jako zdroj pro financování, mluvíme o samofinancování. Předností 

samofinancování je např. absence nákladů na cizí zdroje, snižuje se riziko ze zadlužení či 

nedochází k zvyšování závazků. Tímto způsobem lze financovat i rizikové projekty. 

Avšak zisk nemůžeme považovat za stabilní zdroj, je potřeba vytvořit nejdřív zisk 

v dostatečném množství a až poté jej použít na investiční projekty. 

 

Odpisy 

Odpisy představují finanční vyjádření postupné amortizace dlouhodobého majetku  

za určité období. Jejich účelem je přenos ceny tohoto majetku průběžně do nákladů, čím 

se jeho výše postupně snižuje a vzniká prostor pro jeho obnovu. 

 

Z finančního hlediska se považují odpisy za stabilní interní finanční zdroj, jsou 

výhodnější než zisk, jelikož se nezdaňují. Částku odpisů nabývá podnik přijetím tržeb  

/v cenách prodané produkce/. 

 

Rozlišujeme účetní a daňové odpisy. Daňovými odpisy se zabývá zákon o dani z příjmů, 

který rozeznává rovnoměrné a zrychlené odpisy. Účetní odpisy si podnik určuje 

individuálně a měly by zachytit skutečné opotřebení majetku. 

 

1.5.2 Cizí zdroje financování 

Úvěry 

Představují frekventované zdroje cizího kapitálu. 

 

Rozlišujeme finanční a obchodní úvěry. Finanční úvěry dělíme z časového hlediska podle 

doby splatnosti na krátkodobé /do 1 roku/, střednědobé /do max. 5 let/ a dlouhodobé /nad 

5 let/. Obchodní úvěry umožňují dodavatelé i odběratelé.  

 

Bankovní úvěry 

Bankovní úvěry jsou poskytovány úplatně za úrok a ostatní údaje, které jsou spojené 

s jeho získáním. Výhodou je, že úroky představují daňově uznatelný náklad. 
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Cenu těchto úvěrů ovlivňuje především bonita klienta a období jeho splatnosti. Obecně 

bývají krátkodobé úvěry levnější, protože představují menší riziko. 

 

Flexibilní podobu úvěru představuje kontokorentní úvěr, který v podstatě povoluje 

debetní zůstatek na běžném účtu, kde je stanoven limit. Splácí se přijetím peněz  

za pohledávky. Zajímavou pozici mají revolvingové úvěry, které umožňují opakované 

poskytování úvěrů. Banky na základě žádosti poskytují bankovní úvěry, k žádosti je 

potřebně doložit účetní výkazy /cca 3 roky zpět/, podnikatelský plán a příp. další podklady 

potřebné pro danou banku. Banka zkoumá finanční zdraví podniku, prioritou je pro ni 

zisk z provozní činnosti a dostačující podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu. 

 

Za krátkodobé úvěry podnik ručí oběžným majetkem a za dlouhodobé především 

majetkem. 

 

Obchodní úvěry 

Jak již je výše zmíněno, tyto úvěry poskytují dodavatelé i odběratelé, ale obvyklejší jsou 

odběratelské úvěry /kdy dodavatel umožní odklad platby faktury o dohodnutý počet dnů/, 

odběratelské úvěry představují zálohy od odběratelů /poskytují se jen v některých 

odvětvích/. 

 

Podnikatelé by se měli zabývat sjednávání a schvalováním platebních podmínek ve 

vztahu k obchodním úvěrům, protože je možné sjednat delší doby splatnosti u některých 

dodavatelů. 

 

Leasing 

Leasing představuje jinou formu pořízení majetku bez značného zadlužení. V současné 

době se jedná o oblíbenou variantu obstarání movitého i nemovitého majetku. 

 

Firma si pronajímá majetek od leasingové společnosti, která jej pořídila a má  

ve vlastnictví. Mezi leasingovou společností a firmou jako nájemcem se uzavírá 

leasingová smlouva, která upravuje vztahy po dobu trvání nájmu a obvykle popisuje i 
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budoucnost pronajímaného předmětu po ukončení této smlouvy /zda si nájemce předmět 

odkoupí, obnoví se leasingová smlouva nebo se předmět této smlouvy vrátí/. 

 

Rozeznáváme tyto druhy leasingu: 

 operativní leasing, 

 finanční leasing, 

 prodej a zpětný leasing. 

 

Výhodou leasingu je, že náklady na pořízení majetku se promítnou do provozních 

nákladů a nikoli do dlouhodobých cizích zdrojů. Negativem je akontace požadovaná  

leasingové společnosti, která do kopy s leasingovými splátkami a příp. odkupem majetku 

dá vyšší cenu, než nákup přímý či na úvěr. 

 

Dluhopisy 

Jedná se o cenné papíry, které popisují závazek dlužníka vůči majiteli. Dlužník se 

v dluhopise zavazuje v dané době vyplatit nominální hodnotu a současně ve stanovené 

lhůtě zaplatit i úrok a další odměny. 

 

Výhodou dluhopisu je, že úroky z nich snižuje zisk pro účely zdanění. Nevýhodou je 

nebezpečí změn podmínek a růst finančního ohrožení organizace. 

 

Faktoring, forfaiting 

U tohoto cizího zdroje financování se jedná o odkup pohledávek. 

 

Faktoring – odkup nezajištěných pohledávek, především krátkodobých. Faktoringová 

společnost vyplatí zálohu 60 – 90% na základě domluvy za postoupení pohledávky. 

 Po přijetí platby za pohledávku si společnost stáhne poplatek za svoje služby a náklady 

na úvěrové krytí pohledávky, následně doplatí rozdíl. 

 

Forfaiting – odkup zajištěných pohledávek, především dlouhodobých. Společnost na sebe 

bere rizika, avšak nominální prodejní cena pohledávky je rozdílná od její nominální 

hodnoty /závisí od bonity podniku, na kolik to bude pro něj ztrátové/. 
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Tiché společenství 

Tiché společenství přináší další zdroj financování. V tomto případě tzv. tichý společník 

/FO i PO/ vkládá do firmy finanční prostředky, které jsou použity k podnikání. Je možné 

tímto způsobem získat značné vklady, výhodné je to v případech, kdy jiné zdroje 

financování nelze lehce získat. Avšak tichý společník většinou vyžaduje vyšší výnosy než 

poskytovatelé jiných forem cizího financování.  

 

Pro tichého společníka může být negativem, že se nemůže přímo podílet na řízení firmy, 

může pouze nahlížet do účetnictví. 

 

Rizikový kapitál 

Tento kapitál se využívá k financování rizikových projektů, u kterých se předpokládá ale 

nadstandardní zisk (2). 

 

1.6 SLEPT analýza 

Analýza SLEPT se označuje jako nástroj pro analýzu změn okolí. Umožňuje vyhodnotit 

případné vlivy změn na projekt. Tyto pocházejí z určitých oblastí podle těchto faktorů: 

 social – sociální hledisko – zaměřuje se především na trh práce, demografické ukazatele 

apod., 

 legal – právní a legislativní hledisko – soustředí se především na zákony, jejich 

použitelnost a možnost interpretace,  

 economic – ekonomické hledisko – má široký záběr, řadíme sem např. daně (přímé, 

nepřímé), makroekonomické hospodářské ukazatele, stav nezaměstnanosti či míru inflace 

(7), 

 policy – politické hledisko – zde náleží politická stabilita, stabilita vlády, postoje 

k podnikání, politický tlak na určitý obor podnikání (6), 

 technology – technické hledisko – zaměřuje se na technologické trendy, podpůrné 

technologie a s tím i jejich dostupnost (7). 

  



 

 

26 

 

1.7 SWOT analýza 

Swot analýza je nejčastějším nástrojem analýzy. Jedná se o analytický postup, který 

identifikuje a hodnotí faktory z hledisek silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) 

stránek podniku, který je zkoumán, dále z hlediska příležitostí (Opportunities) a hrozeb 

(Threats), kterým je nebo může být v budoucnu vystaven. 

 

Silné a slabé stránky představují interní faktory. Tyto lze kontrolovat a také ovlivňovat. 

Např. kvalitu našeho personálu, úroveň produktu apod. 

 

Hrozby a příležitosti jsou oproti tomu externími vlivy. Tyto nelze ovlivnit, avšak je 

možné na ně reagovat přizpůsobením se. Jedná se např. o legislativu (daňová politika 

státu), situaci na trhu práce, silnou nebo slabou konkurenci). 

 

Formální vzhled této analýzy není podstatný, důležité jsou její výsledky (7). 

 

1.8 Porterova analýza pěti sil 

Jedná se o analýzu, která zkoumá jak potenciální, tak reálné konkurenty podniku. 

Pro tvorbu podnikatelského plánu je dostačující vyhranění pěti oblastí, v nichž se posuzují 

hrozby konkurence (existující i možné). 

 

Stávající konkurence 

Zde náleží konkurence v stejném typu/oblasti podnikání, ve kterém působí nebo plánuje 

působit firma. 

 

Nová konkurence 

Novou konkurenci představují subjekty vstupující na trh firmy nebo potenciálně mohou 

vstoupit a tím jí konkurovat. Určit toto riziko je docela obtížné, lze to odhadovat podle 

charakteru trhu, a to na základě atraktivnosti oboru, dosahovaného zisku, stavu dosavadní 

konkurence, bariér vstupu na trh. Avšak pokud firma vstupuje jako nová na trh, tyto úvahy 

jsou v rovině zhodnocení rizika ze zaplňování trhu v budoucnu (7). 
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Zákazníci 

Zákazníkem může být nejen jednotlivec, ale i právnické osoby. Z marketingového 

hlediska je tendence zjistit, jaké faktory ovlivňují jejich vztah k daným produktům, jaký 

je proces zákazníkova rozhodování apod. Analýza zákazníků dává reakci na celou škálu 

otázek, které souvisí s produktem a současně trhem (6). 

 

Dodavatelé 

Veškeré firmy mají své dodavatele. Dělíme je do různých skupin podle toho, co dodávají 

(materiál, energie, finanční služby apod.) Dodavatele rovněž jako zákazníky je potřebné 

dobře poznat a také je analyzovat (současné i potenciální). Tím lze předejít komplikacím 

spojeným s volbou nesprávného dodavatele. 

 

Riziko konkurence substitutů 

Toto riziko plyne z možnosti ohrožení firemního produktu či služeb jinými produkty, 

které do teď produkt nebo službu substituují. Může to způsobit vliv preferování např. 

jistého životního stylu nebo častým případem bývá oblast zábavy (živé koncerty vs. video 

nahrávky apod.) (7). 

 

1.9  4P marketingového mixu 

Marketingový mix představuje velice prospěšnou pomůcku pro úvahy  

o produktech/službách podniku a také jejich realizaci na trhu. 

 

Zkratka 4P vymezuje 4 oblasti, a to: 

P- product – analyzuje firemní produkt/službu vzhledem k jejich postavení na trhu, 

životním cyklu trhu a závěrem také ve vztahu k samotnému výrobku. 

P- price – posuzuje ceny, cenovou politiku vzhledem k odlišnostem zákazníků 

 a partnerů) 

P – promotion – podpora obchodu či prodeje analyzuje možnosti, jak zabezpečit 

efektivní povědomí o nabízených produktech/službách na trhu tak, aby se po nich 

vyvolala poptávka. 

P – place – distribuce, umístění našich výrobků/služeb – analyzuje způsoby, jakým 

způsobem zabezpečit, aby produkty/služby byly dodány všem zákazníkům (7). 
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1.10  Bod zvratu 

Bod zvratu se nazývá též kritický bod rentability, jedná se o objem tržeb/výroby, kdy se 

tržby rovnají nákladům, tudíž je zisk nulový. 

 

Objem výroby/tržeb (Q) vypočítáme jako podíl fixních nákladů (FN) vůči rozdílu ceny 

(P) a variabilních nákladů (VN) na jednici. 

 

Q = FN/ (P – VN) (12) 

 

  

Graf 1: Bod zvratu (zdroj: vlastní zpracování dle (12)). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

 

2.1 Charakteristika města, kde se má kavárna nacházet 

Studentská kavárna bude situována v druhém největším městě České republiky, které je 

zároveň centrem Moravy – a to v Brně. Ve městě Brno žije téměř třetina populace celého 

Jihomoravského kraje, avšak svoji rozlohou 230 km2 se řadí k nejmenšímu okresu tohoto 

kraje. 

 

Město Brno ze tří stran obklopují zalesněné kopce, které na jihu přechází do 

Jihomoravské nížiny (8). 

 

Brno se považuje za centrum vědy, výzkumu a hlavně kultury. Ve městě se nachází 

množství divadel, muzeí, kin, klubů a galerií. Také se zde pořádá celá řada veletrhů. 

 

Jelikož zde působí jedna státní, pět veřejných vysokých škol a šest soukromých vysokých 

škol, lze Brno nazvat univerzitním městem. Každoročně sem míří přes 70 000 studentů 

(9). 

 

Z této analýzy si dovoluji tvrdit, že pro studentskou kavárnu je v Brně velký počet 

potenciálních zákazníků, které můžou služby kavárny zaujmout a oslovit. 

 

2.2 SLEPT analýza 

2.2.1 Sociální faktory 

Z hlediska zaměření podnikatelského záměru je tento faktor téměř nejdůležitější. Počet 

obyvatel města Brna se pohybuje kolem 370 000. Cílovou skupinou jsou, jak je již známo, 

studenti, kterých je v Brně každoročně přes 70 000. Z níže uvedené tabulky lze přehledně 

vidět vývoj počtu studujících v tomto městě. 

Studenti a absolventi všech vysokých školy v Brně 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet studentů a absolventů 

celkem 
74 339 79 250 80 477 79 319 76 816 

Tabulka 1: Studenti a absolventi všech vysokých škol v Brně  

(zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ) 
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Počet studentů a absolventů se drží pořád ve sledovaném období nad 70 000, což je 

poměrně velká cílová skupina pro studentskou kavárnu. I kdyby do budoucna vysoké 

školy nabíraly o něco míň studentů, pořád bude jejich počet zajímavý pro studentsky 

orientovanou kavárnu. Tabulka 1 neobsahuje počet studentů Univerzity obrany, kterých 

počet se pohybuje kolem 2 000 ročně (studenti Univerzity obrany nemají statut studentů, 

avšak do cílové skupiny kavárny je lze zahrnout). 

 

Avšak mezi návštěvníky kavárny by se mohli objevit i studenti ze středních škol, příp. 

vyšších odborných škol, pro které by mohly být zajímavé především studentské ceny, 

příp. nabízený program. 

Studenti všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v Brně 

Školní rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Počet studentů 34 739 42 130 39 912 34 535 36 534 

Tabulka 2: Studenti všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v Brně  

(zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ) 

Těchto studentů je také nemalý počet, takže pokud by je zaujala nabídka kavárny, určitě 

se někteří můžou stát loajálními zákazníky.  

 

Jelikož finance studentů pocházejí především od rodičů, níže uvedený graf zobrazuje 

míru nezaměstnanosti v České republice a v Brně za poslední období. 

 

Graf 2: Míra nezaměstnanosti (zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ) 
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Z grafu je patrné, že za poslední rok došlo k mírnému poklesu míry nezaměstnanosti, 

pokud by to takto pokračovalo dále, tak nemusela vzniknout obava ohledně většího 

šetření u obyvatelstva. 

 

Z této analýzy vyplývá, že potenciálních zákazníků je hojný počet, avšak je potřeba brát 

do úvahy, že přes letní prázdniny se tento počet podstatně zmenší. Proto je důležité buď 

se finančně zabezpečit, anebo nabízet i jiné služby pro jinou cílovou skupinu, např. pro 

absolventy, pracující, důchodce, matky s dětmi, nezaměstnané. 

 

2.2.2 Legislativní faktory  

Společnosti v České republice se musí řídit zákony a předpisy, které v určitém smyslu 

souvisí s jejich podnikáním. 

 

Mezi základní zákony řadíme: 

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – tento zákon stanovuje předmět 

podnikání, druhy živností, které souvisí s jednotlivými činnostmi a podmínky, které 

jsou potřebné splnit, 

- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – tento zákon částečně nahradil 

Obchodní zákoník, definuje přesné podmínky pro společnosti a družstva, způsob 

jejich založení a vedení, 

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty – tento zákon je důležitý především 

pro plátce DPH, ale musí jej znát i neplátci, protože se zde upravují i podmínky, za 

kterých se podnikatel může nebo musí stát plátcem DPH, k 1. 1. 2015 se snížená 15% 

sazba ještě rozšířila o druhou sníženou sazbu 10%, 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - upravuje pracovněprávní vztahy, které 

vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu práce,  

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – určuje rozsah (plný/zjednodušený) a způsob, 

jakým má být vedené účetnictví, také stanovuje nároky na jeho průkaznost atd.,  

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – tento zákon je pro firmy velice důležitý, 

protože řeší daň z příjmů FO i PO, jelikož je podnikatel povinen podávat daňové 

přiznání za sebe jako podnikatelský subjekt i za své zaměstnance, 



 

 

32 

 

- Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách – „zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci  

a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, 

včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz“. (11, § 1 odst. 1), 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – tento zákon 

upravuje požadavky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práce 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech – tento zákon upravuje ,,pravidla pro předcházení 

vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, 

ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování nepříznivých 

dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání“ (27, 

§1a). 

 

Podnikatelskou činnost konkrétně v oblasti gastronomie další právní předpisy a to: 

- Zákon č. 258/2000 SB., o ochraně veřejného zdraví a jeho novela č. 274/2003 Sb., 

- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

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

o hygieně potravin, 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 – upravuje specifická 

pravidla hygieny pro potraviny, které jsou živočišného původu, 

- Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby  

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

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

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 – stanovuje obecné zásady 

a požadavky potravinového práva, 

- Vyhláška MZ č. 38/2001 Sb. hygienické požadavky na výrobky určené pro styk 

s potravinami a pokrmy ve znění 186/2003. 

 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Meziroční míra inflace 

Inflace patří mezi nejdůležitější ekonomické pojmy, představuje tzv. znehodnocení 

peněz. Stanoví se pomocí míry inflace. Pokud je míra inflace vysoká, může mít za 

následek pokles poptávky po službách i výrobcích, toto může negativně ovlivnit 

podnikání, což by mohlo mít dopad i na provoz kavárny (23). 
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Níže uvedený graf znázorňuje meziroční vývoj míry inflace v letech 2000 až 2014. 

 

Graf 3: Meziroční inflace v % (zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ) 

Z grafu je zřejmé, že v roce 2008 došlo k markantnímu zvýšení meziroční míry inflace 

na 6,3 %. Avšak v roce 2009 meziroční míra inflace poklesla na 1 %, což bylo způsobeno 

celosvětovou ekonomickou krizí. Od roku 2009 opět meziroční míra inflace mírně 

stoupala do roku 2012, kdy začala opět klesat. V roce 2014 dosáhla 0,4 %, čím měla 

druhou nejnižší hodnotu od roku 2000. 

 

Sazba daně z příjmů fyzických osob 

Hlavní znaky daňového systému České republiky jsou podobny daňovým systémům 

vyspělých krajin. Příjmy z daní jsou v podobné míře z daní přímých i nepřímých (13). 

 

V České republice upravuje sazbu daně z příjmů § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Od roku 2000 do roku 2007 v České republice existovala až čtyři pásma daňových sazeb, 

na základě kterých se vypočítávala daň z příjmů fyzických osob. Od roku 2008 je 

zavedena společná sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % (14). Od roku 2014 

se uplatňuje ještě solidární daň, které se přezdívá také milionářská daň, ve výši 7 %, která 

se uplatňuje u fyzických osob, jejichž roční příjmy překročí 48násobek průměrné mzdy 

(15). 
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Vývoj sazby daně z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (DPH) představuje většinovou část příjmů do státního rozpočtu, 

tudíž představuje nejdůležitější nepřímou daň v daňovém systému České republiky (26). 

Téměř veškeré zboží a služby jsou zatížené DPH. Podnikání s  kavárnou bude tato 

nepřímá daň ovlivňovat, protože pokud bude růst, bude muset zvednout svoje ceny. Toto 

by mohlo mít nepříznivý vliv na návštěvnost kavárny.  

 

Z níže uvedeného grafu lze vidět vývoj sazeb DPH v České republice mezi let 2000 až 

2015.  

 

Graf 4 Vývoj sazby DPH V České republice (zdroj: vlastní zpracování dle (25)) 

V daňovém systému České republiky je základní a snížená sazba DPH, od roku 2015 se 

rozlišuje první a druhá snížená sazba DPH. Základní sazba se uplatňuje na majoritu zboží 

a služeb, první snížená sazba se uplatňuje především na teplo, chlad a zboží a zákonem 

vymezené zboží a služby, druhá snížená sazba se uplatňuje hlavně pro kojeneckou výživu, 

zákonem vymezeny knihy a další zákonem vymezené položky (16). 

 

2.2.4 Politické faktory 

Česká republika patří mezi demokratické státy. Ústava České republiky je základním 

zákonem, který definuje její politické zřízení. Řadí se mezi parlamentní republiky  

s předsedou vlády, který je v čele vlády.  
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Moc ve státě je rozdělena na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní (10). 

 

Současná vláda České republiky je nakloněna podnikání. Dle programového prohlášení 

vlády ČR ze dne 12. 2. 2014 se v rámci ekonomického programu bude podporovat 

podnikání a jeho rozvoje, také bude usilovat o zlepšení podmínek pro svobodné podnikání 

a tím i zlepšení zaměstnanosti v České republice (19). 

 

Tato politická situace je pro kavárnu určitě příznivá.  

 

2.2.5 Technologické faktory 

Studentská kavárna nepatří mezi podniky, kde hrají technologie klíčovou roli, protože 

není zde přítomen žádný výrobní proces, kde by výsledky závisely od technologie. Avšak 

přesto je nelze opomenout.  Protože technika a technologie mají výsostnou pozici na trhu, 

neustále se zlepšují v efektivnosti a úspornosti. Toto je nutné zohlednit. 

 

Nejdůležitější technologií pro kavárnu představuje registrační pokladna s pokladním 

systémem a v dnešní době již samozřejmou dotykovou obrazovkou. Pokladních systémů 

se na trhu nachází několik, proto bude důležité zvolit optimální systém, který bude 

v souladu s požadavky kavárny a bude pro cenově příznivý. 

 

Pořizovat bude nutné určitě kvalitní kávovar, myčku na nádobí a lednici v případě, že se 

nebudou nacházet v pronajatých prostorách. U těchto je potřebné počítat kromě 

technického pokroku také s opotřebením a poruchovostí. 
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2.3 SWOT analýza 

 

Tabulka 3: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování dle (7)) 

2.3.1 Shrnutí SWOT analýzy 

Ze SWOT analýzy lze vyvodit, že studentská kavárna má dostatek silných stránek,  

na kterých lze stavět.  

 

Za cílovou skupinu jsou zvoleni studenti, protože Brno je studentským městem a mnoho 

z nich zde i zůstává dále pracovat. Avšak nemůže se jenom jednostranně zacílit, proto 

bude cílem zaujmout i další skupiny lidí. 

 

Škála nabízených služeb může být velice atraktivní, jelikož si čím dál víc studentů 

uvědomuje, že bez praxe je to na dnešním trhu práce obtížné a plusovým bodem  

do životopisu je i rozvíjení soft skills a absolvování různých kurzů či přednášek. Kromě 

toho na neformální půdě opadají zábrany a studenti mohou být smělejší v komunikaci 

Silné stránky Slabé stránky

  nápaditost, originalita (design, produkt)   problém se získáním potřebného vstupného kapitálu

 nabídka přednášek, diskuzí a debat, možnost

prezentování talentů
  využití v létě (studenti mimo Brno)

  cílová skupina – studenti (velký počet v Brně)   finance - vydělání si na provoz 

  kvalita služeb, příjemný a kvalifikovaný personál   absence nabídky hlavních jídel

  bezbariérový vstup   nově vybudované – bez věrné klientely

  kvalitní kávovar   kvalitní káva

  čerstvost a kvalita použitých surovin

  sortiment pro lidi se specifickými dietami

  využití prostor i pro externí přednášky

Příležitosti Hrozby

  rozšiřování činnosti
 silná konkurence v Brně mezi gastronomickými

zařízeními podobného typu

  zaměření se na jinou cílovou skupinu   nedostatečná návštěvnost → nízké zisky

  získání věrných zákazníků   nezájem o spolupráci ze strany firem

  oslovení atraktivních přednášejících
 finance studentů (ekonomická situace, tendence

šetřit)

  letní zahrádka   legislativní změny

  gril   nenávratnost investice

  rozšiřování sortimentu (zdravý životní styl)   vypovědění smlouvy o pronájmu

  slevové a bonusové programy   neschopnost pokrýt náklady kavárny

  organizování soukromých akcí

  vytvoření nonstop studovny

                                                                SWOT analýza
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s lidmi z praxe. Spojení příjemného s užitečným může zvýšit atraktivitu kavárny. Toto 

může být lákavé i pro absolventy, lidi bez práce, maminky na mateřské/rodičovské 

dovolené či lidi, kteří chtějí změnit svoji kariérní dráhu příp. se dovzdělávat. 

 

V současnosti, kdy je v oblasti gastronomie vysoká konkurence, je důležité mít 

kvalifikovaný a příjemný personál, protože právě on se z velké míry podílí na dojmu 

z gastronomického zařízení. Tím, že přímo komunikuje se zákazníkem, může operativně 

reagovat na potřeby a přání a vycházet mu vstříc.  

 

Gastronomických zařízení je v Brně velký počet, pokud chce studentská kavárna 

vyniknout, lze toho dosáhnout nejen zajímavými službami, ale také vyjitím vstříc lidem, 

kteří si potřebují něco specifikovanějšího. Např. bezbariérový přístup či speciální diety.  

 

Jelikož pořád přibývají lidi se specifickými dietami, bude i pro ně atraktivní studentská 

kavárna, kde se jim vyjde vstříc a mohou se z nich stát stálí zákazníci, pokud bude 

v nabídce pro ně vyhovující sortiment.  

 

Rovněž jako kvalitní personál jsou důležité i kvalitní a čerstvé suroviny, které jsou o něco 

nákladnější než nekvalitnější, avšak požitek je nesrovnatelný. V současnosti i česká 

společnost začíná dávat důraz na kvalitu a také si ji vyžaduje. Proto je téměř povinností 

ji zákazníkům zaručit. Jelikož se jedná o kavárnu, velkou roli zde hraje káva  

a samozřejmě kávovar. Studentská kavárna bude vsázet na kvalitní kávu, která přinese 

zákazníkům opravdový požitek. 

 

Příležitostí je taky poměrně hojný počet a v průběhu fungování kavárny se mohou více 

reálně vyrýsovat. Avšak pozitivní skutečností je, že je zde možnost se rozvíjet a rozšiřovat 

nabízený sortiment. Jak je již zmíněno v silných stránkách, není možně se zaměřit jenom 

na jednu cílovou skupinu. Dle zájmu lze rozšiřovat pole působnosti a také služby, o které 

bude zájem a budou „in“. Z tohoto důvodu je potřebné sledovat trendy na trhu  

a operativně na ně reagovat. Pokud zákazníky dostatečně kavárna osloví a bude pro ně 

zajímavá, budou k ní loajální a také ji mohou doporučit svým přátelům a známým. Toto 

je jedna z nejlepších forem propagace. 
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V dnešní době se velice oblíbily v letních měsících venkovní zahrádky. Pokud by se před 

kavárnou jedna vybudovala, tak to také představuje příležitost získat další zákazníky. 

 

V současnosti české obyvatelstvo oslovují různé slevové portály a jsou značně využívány. 

Proto i ve formě slev a bonusů může být potenciál v získání klientely. 

 

Nonstop studovna může být pro studenty také zajímavá, jelikož v Brně nic podobného 

zatím neexistuje a ne každý student má ideální podmínky pro učení v místě, kde bydlí. 

 

Na druhé straně jsou zde přítomné samozřejmě i slabé stránky.  

 

Jedním z nejobtížnějších bodů je zajištění kapitálu na pořízení a počáteční provoz. Zde 

se nabízí i možnost převzít do pronájmu již existující kavárnu a akorát ji upravit  

do požadované podoby. Vzhledem k otázce získání kapitálu lze zvážit vlastní zdroje, 

možnosti úvěrů (riziko nesplácení) anebo získat dotaci. 

 

Nelehké je také zajištění si stále klientely, tady hraje důležitou roli dostatečná propagace 

a vytvoření si prvního dobrého dojmu u zákazníků (doporučení). Také je nutné zvážit 

využití kavárny v letních měsících. Tento problém řeší, jak již bylo výše zmiňováno, 

rozšíření cílové skupiny a tím jí i přizpůsobení nabízených služeb. 

 

Absenci hlavních jídel lze vyřešit nabídkou např. polívky nebo zajímavého jídla, které 

zasytí a bude možné jej připravit v kavárenských prostorách.  

 

Největší hrozbou je nedostatečná návštěvnost, protože by se nezískal dostatek finančních 

prostředků pro zajištění provozu kavárny. Tuto hrozbu je možné eliminovat dobrou 

propagací, vytvořením dobrého prvního dojmu a především atraktivitou prostředí  

a nabízených služeb. 

 

Dalším rizikem je silná konkurence v této oblasti, zde je potřeba být jako v předchozím 

bodě originální a dostatečně atraktivní na brněnském trhu.  
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Jelikož se kavárna zaměřuje především na studenty, je nutné brát do úvahy jejich omezené 

finanční možnosti, což může v konečném důsledku představovat taky riziko. Proto je 

důležité se ve většině produktů i cenově přizpůsobit této skupině, aby bylo pro ně výhodné 

kavárnu navštěvovat. A i kvůli této hrozbě je potřebné si rozšířit cílovou skupinu.  

 

Legislativní změny jsou makroekonomickým faktorem, který nelze podnikatelem 

ovlivnit, je nutné se s tím co nejlíp vyrovnat. 

 

2.4  Porterova analýza pěti sil 

2.4.1 Stávající konkurence 

Ve městě Brno je v tomto oboru služeb poměrně silná konkurence. Nachází se zde hodně 

kaváren, cukráren a čajoven, které nabízejí podobný sortiment, např. kávu, čaj, 

nealkoholické nápoje, zákusky apod. Ceny jsou závislé na poloze k centru města. 

 

2.4.2 Nová konkurence 

S novou konkurencí v Brně se musí počítat, protože Brno je druhým největším městem 

v České republice, které nabízí hodně možností, tudíž oblast pohostinství je zde žádaná 

(jak nabídka, tak poptávka). Proto je důležité si získat věrné a spokojené zákazníky, kteří 

budou loajální a nepřejdou lehce ke konkurenci. Nesmí se ale zapomenout na stálou 

propagaci a inovaci kavárny, jelikož studenti se v průběhu let mění a mění se i jejich 

požadavky. Z tohoto důvodu musíme držet krok s dobou a sledovat trendy na trhu cílové 

skupiny. 

 

2.4.3 Zákazníci 

Zákazníci jsou klíčovou oblastí pro úspěšnost podnikatelského záměru. Proto je důležité 

nejdříve potenciální zákazníky zaujmout i přes velkou konkurenci, což v dnešní době není 

jednoduché. Velice podstatné je vědět, co v případě kavárny je nejvíce atraktivní  

pro studenty a nabídnout jim to. Je potřebné si být vědomi, že pokud je neosloví kavárna 

žádným nabízeným produktem či službou, již po druhé ji nenavštíví. Abychom se však 

rozšířila cílová skupina, je nutný širší záběr v spektru nabízených služeb a produktů. 
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Ceny budou přiměřené cílové skupině a poloze kavárny. Jelikož se kavárna zaměřuje 

především na studenty, nesmí být vysoké, aby zákazníky neodradily. Kavárna musí být 

pro ně dostupná. 

 

2.4.4 Dodavatelé 

Dnešní situace na trhu nabízí celou škálu potenciálních dodavatelů. Většina sortimentu 

bude dodávaná velkoobchodem Vrtal s.r.o. a káva bude přímo o obchodního zástupce 

výrobce. Drobné nákupy budou prováděné v blízkých supermarketech, případně  

ve velkoobchodu Makro. 

 

Hrozbu může přestavovat monopolní dodavatel např. jednoho druhu kávy nebo 

přednášející, který ví, že je pro kavárnu jediným dodavatelem dané služby. Proto může 

zvyšovat cenu a my kavárna bude nucena zboží/službu stejně koupit anebo s ním úplně 

přerušit obchodní vztah. U dodavatelů většiny sortimentů existuje poměrně vysoká 

konkurence, tudíž nehrozí monopol. 

 

Cílem kavárny bude si získat a udržet dobré dodavatele pro dlouhodobý vztah, který bude 

prospěšný pro obě strany a především pro konečného zákazníka. 

 

2.4.5 Substituční produkty 

V současnosti lidé vybírají nejmíň nákladnou formu pro uspokojení svých potřeb. Proto 

je pro vysoké riziko, že zákazníci kavárny přejdou jinam. Z tohoto důvodu je potřeba 

vytvořit takovou nabídku, která je nejen zaujme, ale splní potřeby zákazníků na tolik, že 

nebudou hledat jejich uspokojování u konkurence.  

 

Jedinečnost studentské kavárny může být v poskytování informací, vzdělání či možností 

diskuzí. Avšak jakékoliv podobné gastronomické zařízení si může rozšířit svoji nabídku 

o tyto služby. Výhodu kavárny může představovat mimo jiné kvalita nabízených služeb 

a stabilní kvalifikovaní přenášející. 
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2.5 Dotazníkové šetření 

Marketingový průzkum byl proveden formou dotazníkového šetření elektronickou 

formou. Byl cílený především na studenty v Brně. Dotazník je uveden v Příloze 1. 

 

Vaše pohlaví 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Žena 42 42% 

Muž 59 58% 

Tabulka 4: Pohlaví (zdroj: vlastní zpracování)  Graf 5: Pohlaví 

   (zdroj: vlastní zpracování) 

Dotazník vyplnilo celkem 101 lidí, z toho 58 % mužů a 42 % žen. 

 

Jakému prostředí u kavárny dáváte přednost? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Moderní 13 13% 

Útulné, domácké 60 59% 

Retro 24 24% 

Jiné 4 4% 

Tabulka 5: Preference prostředí (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Preference prostředí (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z výsledku této otázky lze usoudit, že většina dotazovaných se přiklání ke kavárně 

útulného až domáckého vzhledu. Proto v plánování interiéru je nutné vzít toto v potaz. Je 

důležité zajistit zákazníkům příjemné a útulné prostředí. 

 

  

Pohlaví
ženy

muži

0%

20%

40%

60%

80%

Preference prostředí

Moderní

Útulné, domácké

Retro

Jiné



 

 

42 

 

Jak často navštěvujete kavárnu/vinárnu? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Méně než 1x týdně 25 25% 

1-3x týdně 66 65% 

4 a vícekrát týdně 6 6% 

Nenavštěvuji 4 4% 

Tabulka 6: Frekvence návštěvnosti kavárny/vinárny (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Frekvence návštěvnosti kavárny/vinárny (zdroj: vlastní zpracování) 

Tento dotaz je důležitý především kvůli představě o četnosti návštěv v kavárně. Z tohoto 

průzkumu plyne, že až 65% dotázaných navštěvuje kavárnu 1-3x týdně, což je pozitivní, 

jelikož je potenciál, že pokud by zákazníky kavárna zaujala, může si získat jejich loajalitu. 

Kladné je také vyhodnocení, že jenom 4% respondentů vůbec nenavštěvují kavárnu. 

 

Upřednostníte nekuřáckou kavárnu? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Ano 90 89% 

Ne 11 11% 

Tabulka 7: Preference nekuřácké kavárny (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 8: Preference nekuřácké kavárny (zdroj: vlastní zpracování) 

Z výsledku této otázky je zřejmé, že většina preferuje nekuřácké prostředí v kavárně. 
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Jakému nabízenému sortimentu dáte přednost? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Káva 42 41,58% 

Čaje 16 15,84% 

Horká čokoláda 17 16,83% 

Domácí limonády 7 6,93% 

Teplé alkoholické nápoje 1 0,99% 

Džusy/freshe 1 0,99% 

Chlazené nealkoholické nápoje (Coca Cola, Pepsi, 

Bonaqua)  
2 1,98% 

Pivo 10 9,90% 

Víno 4 3,96% 

Bez odpovědi 1 0,99% 

Tabulka 8: Preference sortimentu (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 9: Preference sortimentu (zdroj: vlastní zpracování) 

Z této otázky logicky plyne, že značná většina preferuje kávu a dále sortiment typický 

pro kavárnu. Určitě je důležité nabízet kvalitní kávu různých druhů a typů a také i čajů, 

kvůli atraktivnosti pro pány je dobré mít v nabídce určitě aspoň jeden druh piva. 
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Kterým pokrmům dáte přednost? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Domácí dezerty 60 59% 

Čerstvé sendviče, toasty, bagety  23 23% 

Čerstvé saláty  5 5% 

Sýrové talíře  4 4% 

Klobásy 7 7% 

Variace z brambor  1 1% 

Bez odpovědi 1 1% 

Tabulka 9: Preference pokrmů (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Preference pokrmů (zdroj: vlastní zpracování) 

Dle těchto odpovědí je určitě dobré při sestavování nabídky vzít do úvahy domácí dezerty, 

které si mohou zákazníci oblíbit. 

 

Jaká je vaše obvyklá útrata v kavárně? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Do 50,- Kč 17 17% 

50,- až 100,- Kč 57 56% 

100,- až 200,- Kč  23 23% 

200,- až 500,- Kč  3 3% 

Nad 500,- Kč  1 1% 

Tabulka 10: Obvyklá útrata v kavárně (zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 11: Obvyklá útrata v kavárně (zdroj: vlastní zpracování) 

Výsledky této otázky jsou důležité pro předběžné plánování příjmů kavárny, lze 

předpokládat, že většina zákazníků utratí do 100,- Kč. 

 

Které kritérium je pro Vás důležité při výběru kavárny? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Vzhled prostředí  32 32% 

Nekuřácké prostředí  29 29% 

Příjemná obsluha  1 1% 

Nabízený sortiment  23 23% 

Nabídka programu  3 3% 

Poloha 9 9% 

Jiné 4 4% 

Tabulka 11: Kritérium při výběru kavárny (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 12: Kritérium při výběru kavárny (zdroj: vlastní zpracování) 

Odpovědi na tuto otázku ukazují, že největší roli u dotázaných hraje vzhled prostředí, 

dále nekuřácké prostředí a nabízený sortiment. Jak již bylo zmiňováno výše, je důležité 

0%

10%

20%

30%

40%

Kritérium při výběru kavárny

Vzhled prostředí

Nekuřácké prostředí

Příjemná obsluha

Nabízený sortiment

Nabídka programu

Poloha

17%

56%

23%

3% 1%

Obvyklá útrata v kavárně

Do 50,- Kč

50,- až 100,- Kč

100,- až 200,- Kč

200,- až 500,- Kč

Nad 500,- Kč



 

 

46 

 

zajistit příjemné nekuřácké prostředí kavárny a nabídnout sortiment, který si zákazníci 

oblíbí. To může zajistit jejich loajalitu.  

 

Jaká je Vaše pozice na trhu práce? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Student 79 78% 

Absolvent 4 4% 

Nezaměstnaný 0 0% 

Matka na mateřské/rodičovské dovolené 2 2% 

Jiné 16 16% 

Tabulka 12: Pozice na trhu práce (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 13: Pozice na trhu práce (zdroj: vlastní zpracování) 

Pozice na trhu práce potvrdila cílení dotazníku na studenty, kteří představují značnou 

většinu respondentů. V kategorii jiné se objevovali především pracující studenti, studenti 

jako OSVČ nebo doktorandi. 

 

Pokud jste v předešlé odpovědi vyplnil student/absolvent, vnímáte, že Vám chybí 

speciální místo pro studenty? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Ano 34 34% 

Ne 21 21% 

Nepřemýšlel/a jsem nad tím 36 36% 

Tabulka 13: Potřeba speciálního místa pro studenty (zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 14: Potřeba speciálního místa pro studenty (zdroj: vlastní zpracování) 

Z výsledků této otázky plyne, že až 34% respondentů vnímá absenci speciálního místa 

pro studenty, o 2% více respondentů nad tím nepřemýšlelo.  

 

Měl/a bys zájem o kavárnu, kde by ses dozvěděl/a něco o situaci na trhu? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Ano 59 58% 

Ne 19 19% 

Nezajímám se o to 23 23% 

Tabulka 14: Zájem o informace na trhu práce (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 15: Zájem o informace na trhu práce (zdroj: vlastní zpracování) 

Ve výsledcích je pozitivní, že až 58% respondentů má potřebu se dozvědět ještě během 

studia něco o situaci na trhu práce. I z tohoto důvodu může být kavárna atraktivní pro tuto 

cílovou skupinu. 

 

Zajímali by Vás přednášky a diskuze přímo se zaměstnanci/zaměstnavateli z praxe? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Ano 74 73% 

Ne 26 26% 

Bez odpovědi 1 1% 

Tabulka 15: Zájem o přednášky a diskuze se zaměstnanci/zaměstnavateli z praxe  

(zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 16: Zájem o přednášky a diskuze se zaměstnanci/zaměstnavateli z praxe  

(zdroj: vlastní zpracování) 

V této otázce až 73% respondentů jeví zájem o informace přímo od lidí z praxe, což opět 

může představovat atraktivní nabídku. 

 

Zaujalo by Tě místo, kde by ses mohl poradit se svým podnikatelským nápadem 

nebo prezentovat svůj talent? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Ano 66 65% 

Ne 35 35% 

Tabulka 16: Zájem o radu s podnikatelským nápadem nebo prezentovat svůj talent  

(zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Graf 17: Zájem o radu s podnikatelským nápadem nebo prezentovat svůj talent  

(zdroj: vlastní zpracování) 

V odpovědích na tuto otázku opět vede „Ano“ a to s 65%. Z toho plyne, že je potenciální 

zájem i o konzultace podnikatelských nápadů či prezentací talentů na neformální půdě 

kavárny. 

 

Bylo by pro Vás atraktivní rozvíjet měkké dovednosti v prostředí kavárny? 

Možné odpovědi Počet odpovědí % vyjádření 

Ano 65 64% 

Ne 34 34% 

Bez odpovědi 2 2% 

Tabulka 17: Zájem o rozvíjení měkkých dovedností (zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 18: Zájem o rozvíjení měkkých dovedností (zdroj: vlastní zpracování) 

Zde se opět projevuje, že zájem vítězí – tentokrát o rozvoj měkkých dovedností. 

 

Která nabízená služba by Vás zaujala nejvíce? 

Možné odpovědi 
Počet 

odpovědí 

% 

vyjádření 

Klidné posezení 44 44% 

Diskuze na odborná témata  12 12% 

Přednášky zaměřené na Soft skills  8 8% 

Právní, kariérní poradenství  4 4% 

Besedy s lidmi z praxe  23 23% 

Debaty na téma "založení podniku"  5 5% 

Možnost výstavy svých obrazů, fotografií, příp. uspořádání koncertů 

či jiné akce zaměřené na prezentování studentských talentů 

možnost sebeprezentace 

4 4% 

Jiné - soft skills, besedy s lidmi z praxe, výstavy  1 1% 

Tabulka 18: Preference služby (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Graf 19: Preference služby (zdroj: vlastní zpracování) 
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V této otázce vyhrálo klidné posezení, což představuje i primární účel kavárny, avšak 

značný zájem je i o besedy s lidmi z praxe.  

 

Jak již bylo zmiňováno výše, je důležité vytvořit příjemné prostředí kavárny, které bude 

především útulné, a lidi se tam budou cítit příjemně. Další nabízené služby mohou zvýšit 

atraktivitu kavárny a získat věrné zákazníky, kteří mají zájem i o něco víc, než jen si 

posedět. 
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3 NÁVRH VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

 

3.1 Popis podniku 

V této kapitole jsou přiblíženy základní údaje budoucí kavárny, informace o vlastníkovi, 

lokalitě. 

 

3.1.1 Základní údaje kavárny 

Název kavárny: Sunday café  

Právní forma podnikání: OSVČ (na základě řemeslné živnosti) 

Sídlo podnikání: Brno          Obrázek 1:  Logo kavárny  

Místo podnikání: Brno                            (zdroj:vlastní zpracování) 

Provozovatel: Michaela Nedělníková 

Odpovědná osoba: Michaela Nedělníková  

Otevírací doba: Pondělí – sobota 10:00 – 21:00s 

Datum zahájení podnikání: 1. 7. 2015 

 

Název byl zvolen pro jeho jednoduchost a lehkou zapamatovatelnost a také možnou 

asociaci na neděli nebo slunko. Oboje vyvolává v lidech představu pohody. 

 

3.1.2 Profesní a osobní údaje o vlastnicích firmy 

Jedinou majitelkou a provozovatelkou bude Michaela Nedělníková, která na začátku 

podnikání vloží základní kapitál 170 000,- Kč, který je v celé výši z jejich vlastních zdrojů 

 

Michaela Nedělníková je držitelkou výučního listu z oboru Barman – sommeliér a praxi 

v oboru má tři roky, tudíž je oprávněna k řemeslné živnosti. 

 

3.1.3 Právní forma podnikání 

Volba právní formy podnikání zohlednila finanční možnosti rozbíhající se kavárny, její 

počáteční potenciální velikost obratu, výhodnost daňového zatížení apod. Rozhodování 

bylo mezi společností s ručením omezeným a OSVČ. 
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Forma podnikání OSVČ s.r.o. 

Základní vklad 0,- Kč 1,- Kč 

Založení (+náklady) 1 000,- Kč cca 13 000,- Kč 

Nutnost zápisu do Obchodního rejstříku Ne Ano 

Vedení účetnictví (DE-paušál) 

daňová evidence (do 

obratu 25 mil.Kč/rok, 

nejsou zapsáni v OR), 

možnost uplatňování 

výdajů paušálem 

účetnictví 

Plátcovství DPH od obratu 1 mil. Kč/rok od obratu 1 mil. Kč/rok 

Sazba daně z příjmů 15% 19% 

Ručení za závazky společnosti celým svým majetkem 
do výše svého 

nesplaceného vkladu 

Tabulka 19: Forma podnikání (vlastní zpracování dle (1), (3)) 

Dle NOZ je základním vkladem společnosti s ručením omezeným již pouze 1,- Kč, proto 

již původní potřebný vklad (200 000,-) nehraje roli v potřebných financích na základní 

kapitál. 

 

Majitelka se po zvážení pozitiv i negativ těchto dvou možností rozhodla pro podnikání 

na základě živnostenského oprávnění. Jediné riziko vnímá v ručení celým svým majetkem 

za závazky společnosti. Jelikož má potřebný výuční list a praxi, také má ekonomické 

vzdělání, je schopna si provoz a účetnictví zajistit svépomocí a nic ji nestojí v cestě 

k založení řemeslné živnosti. 

 

3.1.4 Umístění provozovny 

Kavárna bude lokalizovaná v městské části Brno – střed nedaleko katedrály sv. Petra  

a Pavla, což představuje velice dobrou polohu vzhledem k přímému centru města. Toto 

umístění má dobrou dostupnost pro MHD i pro přístup pěšky z centra. Poblíž budoucí 

kavárny se nachází řada obchodů i oblíbený klub Two faces. 

 

Jelikož se bude jednat o pronájem již zařízené a zaběhnuté kavárny s kapacitou 50 míst, 

prostory plně vyhovují hygienickým požadavkům i nároků majitele na rozložení zařízení 

kavárny.  
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3.2 Marketingový plán 

3.2.1 Produkt 

Produkt kavárny představuje nabízený sortiment. Především se jedná o nápoje (teplé  

i studené, alkoholické i nealkoholické), domácí dezerty a drobné občerstvení. 

 

I když jde o kavárnu orientovanou především na studenty, kvalita bude na prvním místě. 

Podávaná káva bude kvalitní italská káva značky Lavazza, čaje v nabídce budou 

bylinkové, ovocné a pečené, při volbě druhu horké čokolády se opět vsází na italskou 

značku Lavazza, která produkuje čokolády Eraclea různých příchutí, tyto budou 

servírovány s domácí šlehačkou.  

 

V letních měsících přibydou domácí limonády a ledové čaje vyráběny přímo na místě 

z čerstvých surovin. V průběhu zimního období doplní nabídku svařené víno, domácí 

punč s čerstvým ovocem, čaj z čerstvého zázvoru a z čerstvé máty, horké kořeněné džusy 

a další. 

 

Jelikož v dotazníku obsadily zákusky první příčku, budou denně v nabídce čerstvé 

odebírány od soukromé cukrářky Milky Kučerové, jejich druhy se budou obměňovat  

a šlehačka k nim bude vždy jedině domácí. 

 

Z drobného občerstvení se budou podávat především různé druhy toastů a kolem oběda 

svačinová polívka s chlebem, popřípadě je možné do budoucna uzavřít smlouvu s nějakou 

pizzerií a nabídnout jejich pizzu za podmínek, že doprava bude na náklady kavárny. 

V letních měsících je možné uvažovat o grilování u zahrádky kavárny, avšak realizace by 

proběhla až po zaběhnutí kavárny. Nabídka občerstvení bude upravována operativně dle 

zájmu zákazníků. 

 

Kromě klasické kavárenské nabídky budou realizovány zmiňované kurzy měkkých 

dovedností, výstavy a koncerty studentů, odborné diskuze a besedy. V dnešní době již 

standardem bude bezplatné Wi-fi připojení, dále bude možnost půjčení společenských her 

pro zpříjemnění posezení v prostředí kavárny a různých knih. 
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3.2.2 Cena 

Stanovování cen je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, protože následně lze plánovat 

tržby. Je důležité nastavit ceny tak, aby pokryly náklady a zároveň byly pořád dostupné 

pro cílovou skupinu. Určení ceny nabízených produktů je ovlivňováno interními 

(potřebná marže) i externími faktory (zohlednění cen konkurence, nákupní ceny). 

V případě studentské kavárny bude o ceně rozhodovat v počátku i poté pouze vlastník, 

což zajišťuje větší pružnost.  

 

Cena bude stanovena metodou orientovanou na konkurenci, aby se zajistily studentské 

ceny v Brně. Přesné kalkulace jsou rozpracovány v kapitole 3.4 Návrh finančního plánu. 

Hlavní výdajové položky se skládají z fixních a variabilních výdajů, které vznikají 

v tomto oboru podnikání. Mezi variabilní výdaje řadíme především suroviny a zboží, 

k fixním výdajům patří mzdy, energie, nájemné, internet, náklady na propagaci a služby 

lektorů, zaměstnavatelů z praxe. 

 

V počátcích provozu bude kavárna akceptovat pouze platby v hotovosti, avšak  

do budoucna se kvůli trendu placení platebními kartami a většímu komfortu pro 

zákazníky zavede terminál. 

 

Vytvořený ceník je uvedený v Příloze 2. Změna cen v budoucnu může nastat zvyšováním 

nákupních cen dodavateli/změnou dodavatelů, ceny nájemného, zvýšení sazby DPH. 

 

Pro loajální zákazníky budou existovat slevy na „meníčka“ na pořádaných přednáškách. 

 

3.2.3 Distribuce 

Distribuce v případě kavárny probíhá především mezi kavárnou a přímým zákazníkem. 

Jelikož se nejedná o rozsáhlý distribuční řetězec, existuje větší volnost ovlivňovat ceny  

v kavárenské nabídce výběrem vhodných obchodních partnerů, popřípadě poměrně 

jednoduše je lze změnit, aniž by to mělo dopad na provoz a nabídku kavárny. 
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Kavárna v sobě automaticky nese i přidružené služby, které budou zákazníkovi 

poskytnuty přímo namístě. Jedná se především o obsluhu a nabízené přednášky, diskuze, 

koncerty studentů.  

 

Nákupy budou operativně prováděny vlastníkem provozovny dle potřeby v blízkých 

supermarketech, většina zboží (nealkoholické nápoje, káva, čaje, alkohol) však bude 

dodávána přímo vybranými dodavateli. Ti mohou také poskytovat přidružené služby jako 

například servis kávovaru.  

 

3.2.4 Propagace 

Zajištění výborné propagace je finančně značně náročné a není to pro začátek pro 

studentskou kavárnu dostupné. 

 

Z tohoto důvodu je důležité využít dostupné prostředky na maximální propagaci. Jelikož 

cílová skupina je koncentrována ve školách a na kolejích, bude výhodné vyvěsit plakáty 

a nechat letáčky právě v těchto místech. Pro matky na mateřské lze nechat letáčky 

v mateřských školkách a pro absolventy, nezaměstnané, pracující v různých obchodech, 

kadeřnictvích, u lékařů apod. 

 

Na letáčcích se bude nacházet: Název kavárny, nabízené služby, otevírací doba, odkaz na 

web a nabídka pro ten určitý den (+den otevření napoprvé). Letáček musí mít poutavou 

grafiku a nesmí být v něm hodně textu. Jeho cílem má být zaujmout a toho je možné 

dosáhnout např. velkou otázkou nebo zvolací větou. 

 

V dnešní počítačové době lze propagaci z velké částí provádět prostřednictvím webu, 

protože cílová skupina žije a zjišťuje informace především tam. Na webu hraje důležitou 

roli důležitá grafika, která bude ladit s designem kavárny. Cílem webových stránek bude, 

aby byly poutavé, uživatelsky přívětivé a aktuálně zobrazovaly akce, soutěže, akční 

nabídku a také měly prostor pro přijímání nápadů od zákazníků a rezervační systém. Lepší 

komunikace mezi kavárnou a zákazníkem se může odrazit v loajalitě zákazníků. 
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Klíčové bude pořádně zpropagovat otevírací den, např. vymyslet akci, která přiláká lidi  

a hlavně je zaujme, aby měli chuť se do kavárny ještě vrátit. 

 

V další době bude propagace směřována především na uvědomění na události opět 

formou letáčků a na webu (událost), ale samozřejmě také v prostorách kavárny. Náklady 

na letáky jsou rozvrženy v kapitole 3.4 Návrh finančního plánu. 

 

3.3 Organizace práce  

Organizace práce obsahuje organizační strukturu a pravomoci zaměstnanců, dále popis 

jednotlivých pozic (jejich pracovní náplň). 

 

3.3.1 Organizační struktura 

Organizační struktura bude v začátcích kavárny jednoduchá, protože se bude skládat 

pouze z majitelky - nadřízené, která bude zároveň provozní a jedné servírky zaměstnané 

na plný úvazek.  Po určitém čase je možné uvažovat o další číšnici na dohodu o provedení 

práce, popřípadě nabídnout praxi studentům. 

 

Majitelka kavárny po uzavření pracovní smlouvy se zaměstnankyní sepíše dohodu  

o hmotné odpovědnosti dle Zákoníku práce. Poté bude zaměstnankyně oprávněna 

zúčtovávat tržby kavárny samostatně a zároveň bude odpovídat za stav peněz v pokladně. 

 

Zaměstnankyně bude nakládat se všemi potravinami v souladu s hygienickými normami, 

které jsou uvedeny v kapitole 2.2.2 Legislativní faktory. Po skončení provozní doby 

provede úklid prostor kavárny. Do budoucna se zváží možnost využití služeb externí 

úklidové firmy. 

 

Majitelka je odpovědná za správný chod kavárny, ke kterému náleží zabezpečení kavárny 

potřebným zbožím, řádné placení závazků dodavatelům, vedení daňové evidence, 

vyplácení mzdy zaměstnanci v řádném termínu vždy k 15. dni v měsíci za měsíc 

předcházející. Majitelka je povinná zajistit každému začínajícímu zaměstnanci školení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a školení hygienického minima. 
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Dle další domluvy je možné zajištovat zaměstnanci s finanční účastí majitelky další 

školení v oboru (např. baristika). 

 

3.3.2 Provozní doba 

Otevírací doba bude stanovena od pondělí do soboty od 10.00-21.00. Avšak bude možné 

tyto časy upravit, nebo po domluvě prodloužit. Otevírací doba ve svátky bude určena 

individuálně a zákazníci budou o ní včas informováni.  

 

Jelikož celková délka provozní doby přesahuje 40 hodin stanovených Zákoníkem práce, 

které může v průběhu jednoho týdne odpracovat pracovník, je potřebné správně 

rozvrhnout pracovní směny zaměstnankyně a majitelky. Dále dle zákoníku práce nesmí 

jedna směna trvat déle než 12 hodin, avšak při uvedené otevírací době k tomuto porušení 

může dojít jen v případě, že by si prodloužení otevírací doby vyžadovali zákazníci. Také 

je nutné dodržovat zákonné přestávky pro odpočinek a to nejpozději po šesti hodinách 

nepřetržité práce musí být poskytnuta přestávka nejméně 30 min (20). 

 

3.3.3 Odměny 

Finanční odměna zaměstnankyně bude závislá na počtu odpracovaných hodin 

v příslušném měsíci. Hodinová mzda bude ve výši 75 Kč/hod. Tato výše je v souladu 

s výší hodinové mzdy ve třídě 3 (dle předpisu č. 567/2006 Sb.) platná od 1. 1. 2015, která 

odpovídá popisem práce práci servírky, a také je v souladu se mzdami pro tento region 

a danou pracovní náplň. Pro výpočet mzdy a následné její použití v kalkulacích se počítá 

se 160 odpracovanými hodinami měsíčně. 

 

Pokud by kavárna prosperovala, zaměstnankyně bude mít nárok na odměny v závislosti 

na měsíčních tržbách, také má nárok si ponechat denní dýška. 

 

Provozovatelka bude pobírat formou osobní spotřeby měsíčně částku 18 000,- Kč. 
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Výpočet mzdy 

Hrubá mzda 12 000 Kč 

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 25% 3 000 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 9% 1 080 Kč 

Superhrubá mzda 16 080 Kč 

Superhrubá mzda zaokrouhlena na stokoruny nahoru 16 100 Kč 

Sociální pojištění placené zaměstnancem 6,5% 780 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 4,5% 540 Kč 

Daň 15% 2 415 Kč 

Sleva na daňového poplatníka 2 070 Kč 

Daň po slevách 345 Kč 

Čistá mzda 10 335 Kč 

Tabulka 20: Výpočet mzdy (zdroj: vlastní zpracování) 

3.3.4 Popis pracovních činností 

Provozovatelka 

Provozovatelka zajištuje kvalitu poskytovaných služeb pro hosty a bezproblémový chod 

podniku, dále školí a kontroluje podřízené pracovníky. Také zabezpečuje dostatečné 

předzásobování a uskladňování surovin. Kontroluje a přebírá tržby od podřízených 

pracovníků, zajišťuje dodržování norem složení a objemu servírovaných nápojů  

a drobných pokrmů. Je odpovědná za dodržování veškerých hygienických  

a bezpečnostních norem v kavárně. Snaží se vytvářet strategie, které vedou k zvýšení 

zisku kavárny. Připravuje rozpis směn pracovníků, vyplácí mzdu pracovníkům vždy  

k 15. dni v měsíci. V případě potřeby zastoupí pracovníka v kavárně, aby nebyl narušen 

bezproblémový provoz. Zajišťuje podřízeným školení a výcvikové kurzy (21). 

 

Pracovník 

Zaměstnankyně zahajuje svou směnu kontrolou čistoty prostor kavárny a přípravou 

potřebných surovin a spotřebičů. Dále je povinna otevřít kavárnu v přesném čase 

provozní doby. Během provozu zajišťuje obsluhu zákazníků a přípravu jimi objednaných 

nápojů a drobného občerstvení dle procedur používaných v podniku v souladu 

s restauračními standardy. K výkonu práce zajišťuje potřebné množství inventáře,  

na pracovišti udržuje čistotu. Veškeré tyto činnosti musí být v souladu s hygienickými  

a bezpečnostními předpisy. Dále je obeznámena s pokladním systémem kavárny, který 

využívá dle zásad podniku. Zaměstnankyně je povinna absolvovat školení či výcvikové 
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kurzy poskytnuté provozovatelkou.  Po ukončení otevírací doby uzavře kavárnu a vykoná 

úklid prostor (22). 

 

3.4 Návrh finančního plánu 

Finanční plán patří k nejdůležitějším podkladům při začátku podnikání. Jelikož 

podnikatelka bude podnikat na základě živnostenského oprávnění a vést daňovou 

evidenci, dle Zákona o účetnictví bude sestavovat pouze plán prvotních výdajů, plán 

příjmů a výdajů a Závěrku daňové evidence (tato je uvedena v Příloze 4). V počátku 

podnikatelské činnosti nebude podnikatelka plátce DPH, pokud by však obrat za 

posledních 12 měsíců překročil 1 milion Kč, bude nutné se následně plátcem stát. 

 

3.4.1 Zřizovací výdaje a další počáteční výdaje 

Zřizovací výdaje představují výdaje spojené se založením živnosti. Mezi další počáteční 

výdaje nutné pro zahájení podnikatelské činnosti řadíme výdaje na vybavení/dovybavení 

provozovny, výdaje na propagaci, kauci za pronájem kavárny a první nájem taky nákup 

potřebných surovin. 

 

Prostory kavárny není potřeba rekonstruovat ani vybavovat. Nutná je pouze výmalba, 

která bude provedena svépomocně, tudíž vzniknou náklady pouze na barvu, která bude 

nakoupena přes internetový obchod. Jelikož jedním z cílů kavárny je nechat vyniknout 

studentské talenty, budou obrazy do kavárny namalovány studenty Fakulty výtvarných 

umění Vysokého učení technického v Brně. 

 

Kavárna je vybavena vším potřebným jako jsou stoly, židle, kávovar, myčka na sklo, 

pokladna, rádio a veškerý inventář, který splňuje požadavky majitelky. Dokupovat se 

budou pouze dekorační předměty jako lampy, květiny, ozdoby, které se pořídí 

v obchodním domě IKEA v Brně, a deskové hry, které se nakoupí přes internetové 

obchody. 

 

Pro splnění účelu kavárny – vzdělávání bude potřeba zajistit projektor a plátno, tyto se 

zakoupí také přes internetové obchody. 

 



 

 

60 

 

Důležitý výdaj bude na kvalitní webové stránky, logo a tvorbu propagačních materiálů. 

Webové stránky přes doménu wix.com a propagační materiály vytvoří za nevelkou 

odměnu člen rodiny, který zajistí i výběr loga. 

 

Dalšími důležitými výdaji jsou na nákup mobilního telefonu a multifunkční tiskárny. 

Kvůli udržování polévek v teple se zakoupí rendlík na polévku, který funguje samostatně 

bez sporáku. Toto bude zajištěno opět přes internetové obchody. 

 

Nezbytné je nechat proškolit zaměstnance z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrany a hygienického minima. Aby byla od začátku hygiena v kavárně správná, 

provede se externí firmou hygienická kontrola provozu.  

Zřizovací výdaje a další počáteční výdaje 

Kauce kavárna 52 000 Kč 

První nájem 26 000 Kč 

Založení živnosti 1 000 Kč 

Přijetí podání 50 Kč 

Vymalování 1 100 Kč 

Dekorační předměty, ubrusy 5 000 Kč 

Obrazy 4 000 Kč 

Projektor 25 000 Kč 

Plátno 2 000 Kč 

Nákup surovin 27 323 Kč 

Práce web, tvorba dekoračních materiálů 1 000 Kč 

Web 3 000 Kč 

Propagační materiály 1 600 Kč 

Deskové hry 2 000 Kč 

Tisk jídelníček 230 Kč 

Hygienická kontrola provozu 2 000 Kč 

Rendlík na polévku 10l 2 500 Kč 

Školení BOZP, PO, hygienického minima 2 000 Kč 

Smart phone 5 000 Kč 

Multifunkční tiskárna  3 500 Kč 

Logo  500 Kč 

Celkem 166 803 Kč 

Tabulka 21: Zřizovací výdaje a další počáteční výdaje (zdroj: vlastní zpracování) 

Počáteční výdaje obsahují i prvotní nákup surovin na půlměsíce, vypočítaná částka je 

odvozena z kapitoly 3.3.3. Variabilní výdaje. Tato zásoba na skladě tvoří následně stálou 
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zásobu, jelikož v dalších kalkulacích se počítá vždy jenom se spotřebovávanými 

surovinami. Je to možné z důvodu, že se nejedná o lehce zkazitelné suroviny. 

 

Tyto výdaje budou financovány z počátečního vkladu (170 000,- Kč). 

 

3.4.2 Fixní výdaje 

Fixní výdaje představují výdaje, které jsou nutné uhradit v nezávislosti na obratu. V tomto 

případě se jedná o nájemné, měsíční zálohy na elektrickou energii a vodu, mzdu servírky, 

poplatek za rozhlas, internet, mobilní paušál, pojištění, osobní spotřeba podnikatele byla 

zařazena kvůli lepšímu přehledu výdajů (viz tabulka 22). 

Tabulka 22: Fixní výdaje roku 2015 (zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce jsou veškeré výdaje propočítány měsíčně, avšak některé se platí kvartálně 

(pojištění odpovědnosti za zaměstnance) a jiné jednou ročně (odpad, ostatní pojištění). 

Propočet na měsíční výdaje je použitý pro následný výpočet bodu zvratu a přehlednou 

Druh výdaje měsíční půlroční

Nájemné 26 000,00 Kč 156 000,00 Kč

Zálohy na služby 6 500,00 Kč 39 000,00 Kč

Telefony 1 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Internet 700,00 Kč 4 200,00 Kč

Zálohy na SP /podnikatel 1 943,00 Kč 11 658,00 Kč

Zálohy na ZP /podnikatel 1 797,00 Kč 10 782,00 Kč

Osobní spotřeba podnikatele 18 000,00 Kč 108 000,00 Kč

Mzdové náklady 16 080,00 Kč 96 480,00 Kč

Marketingové výdaje 1 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Kancelářské potřeby 500,00 Kč 3 000,00 Kč

Hygienické potřeby, čistící prostředky 2 900,00 Kč 17 400,00 Kč

Odměna přednášejícím 12 000,00 Kč 72 000,00 Kč

Odpad 250,00 Kč 1 500,00 Kč

Školení zaměstnanců 500,00 Kč 3 000,00 Kč

Pojištění odpvědnosti za škody způsobené třetím osobám 100,00 Kč 600,00 Kč

Pojištění majetku 1 207,00 Kč 7 242,00 Kč

Pojištění odpovědnosti za zaměstnance 16,80 Kč 100,80 Kč

Poplatky OSA 174,00 Kč 1 044,00 Kč

Rozhlas 45,00 Kč 270,00 Kč

Účetní software 500,00 Kč 3 000,00 Kč

Drobní oprava a údržba 500,00 Kč 3 000,00 Kč

Celkem 91 712,80 Kč 550 276,80 Kč

Fixní výdaje
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představu o výdajích. Jelikož v roce 2015 bude kavárna provozovaná až od července, 

celkové vypočítané výdaje jsou půlroční (nikoli roční). 

 

3.4.3 Variabilní výdaje 

Variabilní výdaje jsou opakem fixních výdajů, tudíž jsou závislé na obratu. 

V kavárenském provozu se jedná především o nákup surovin a finanční odměnu 

přednášejícím. Pro účely této práce jsou za variabilní výdaje použity pouze suroviny. 

 

Na vzorku 100 zákazníků byla provedena kalkulace možných objednávek, jejich volba 

nápojů a drobných pokrmů vycházela z výsledků dotazníku (viz Příloha 3). Jak již bylo 

zmíněno v kapitole 3.2.2 Cena, cena byla stanovena metodou orientovanou na 

konkurenci. V kalkulaci na vzorku zákazníků se počítalo i s tržbou dle výsledků 

dotazníků. Jelikož 40% respondentů odpovědělo, že jejich běžná útrata v kavárně je 50,- 

až 100,- Kč, byla určena finální průměrná útrata na 1 zákazníka 75,02,- Kč. Rozložení 

útraty jednotlivých zákazníků kooperuje s výsledky dotazníků. Tento druh kalkulací byl 

zvolen pro jeho jednoduchost a srozumitelnost. 

 

Z této kalkulace plynou dle níže uvedené tabulky průměrné variabilní náklady na jednoho 

zákazníka 27,30,- Kč, se kterými se bude v dalších kalkulacích počítat. 

Průměrné variabilní výdaje na vzorku zákazníků 

Vzorek zákazníků na 1 zákazníka na 100 zákazníků 

Průměrné var.výdaje 27,30 Kč 2 729,59 Kč 

Tabulka 23: Průměrná variabilní výdaje na vzorku zákazníků (zdroj: vlastní zpracování) 

Dle této kalkulace jsou v níže uvedené tabulce 24 zobrazeny průměrné tržby na základě 

kalkulace na vzorku 100 zákazníků a také průměrná marže bez fixních výdajů (FV), tudíž 

se jedná o výdaje na jednotlivé suroviny a ubrousky. 

Průměrné tržby a marže bez FV na vzorku zákazníků 

Vzorek zákazníků na 1 zákazníka na 100 zákazníků 

Průměrná tržba 75,02 Kč 7 502,00 Kč 

Průměrná marže bez FV 47,72 Kč 4 772,41 Kč 

Tabulka 24: Průměrné tržby a marže bez FV na vzorku zákazníků (zdroj: vlastní zpracování) 

Stejně jako u průměrných výdajů jsou tyto hodnoty použity do dalších kalkulací. 

Průměrná marže je 47,72,- Kč, což procentně představuje marži 63,62%. 
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V gastronomických provozech bývají marže obvykle daleko vyšší. Pro účely studentské 

kavárny jsou marže a ceny přiměřené. 

 

3.4.4 Bod zvratu 

Na základě výpočtu bodu zvratu lze určit, při kolika zákaznících měsíčně se příjmy a 

výdaje budou rovnat. Tudíž se dostaneme tzv. na nulu. 

Q = FV/ (P - VVj) 

Q = 91 712,80/(75,02 – 27,30) 

Q =̇ 1916, 5 

 

FV – fixní výdaje 

P – cena (průměrná jednicová tržba) 

VVj – variabilní jednicové výdaje 

 

Graf 20: Bod zvratu (zdroj: vlastní zpracování) 

Při počtu zákazníků 1 921,7 měsíčně a při kalkulovaných průměrných výdajích  

a příjmech se dostaneme na nulu. Denně to průměrně vychází na 73,91 zákazníků, 

hodinově na 6,72 zákazníků. Toto je stanoveno na základě 26 otevřených dnů měsíčně  

(6 týdně) a denní otevírací době 11 hodin. 
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3.4.5 Tržby 

Pro výpočet tržeb byl zvolen počet zákazníků za hodinu ve třech variantách (pesimistická, 

realistická a optimistická), který se následně propočítal na den, měsíc, půlrok (kavárna je 

provozována v roce 2015 od července). 

 

Tabulka 25: Počet zákazníků (zdroj: vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta vychází z počtu návštěvníků dle bodu zvratu, realistická  

a optimistická na základě pozorování kavárenských zařízení.  

 

Na základě těchto počtů byly vypočítány následně předpokládané tržby opět v těchto 

třech variantách. Uvedený zisk je před zdaněním, od tržeb jsou odečteny fixní (včetně 

osobní spotřeby podnikatele) a variabilní výdaje. Tyto jsou vždy propočítané na daný 

počet zákazníků dle předešlých kalkulací, kde byly určeny průměrné variabilní výdaje na 

jednoho zákazníka. Fixní výdaje jsou vždy rozpočítány na příslušné zákazníky v každé 

variantě. 

 

Tabulka 26: Tržby 2015 (zdroj: vlastní zpracování) 

V pesimistické variantě jsou opravdu pouze pokryty výdaje, realistická i optimistická 

varianta vykazuje zisk. Při dalších výpočtech se bude používat realistická varianta. 

 

3.4.6 Predikce příjmů a výdajů v dalších letech 

V tabulce 27 jsou uvedeny měsíční a roční výdaje v dalších dvou letech (2016, 2017) i 

s rokem 2015. 

 

časové období pesimistická realistická optimistická

hodina 6,72 7 10

den (11 hod) 73,91 77 110

týden (6 dnů) 443,48 462 660

měsíc (26 dnů) 1 921,73 2 002 2 860

půlrok 11 530,39 12 012 17 160

Počet zákazníků

tržba zisk tržba zisk tržba zisk

na 1 zákazníka 75,02 Kč              0,00 Kč 75,02 Kč              1,91 Kč            75,02 Kč              15,66 Kč          

denní 5 544,93 Kč         0,00 Kč 5 776,54 Kč         147,34 Kč        8 252,20 Kč         1 722,23 Kč     

týdenní 33 269,60 Kč       0,00 Kč 34 659,24 Kč       884,02 Kč        49 513,20 Kč       10 333,39 Kč   

měsíční 144 168,25 Kč     0,00 Kč 150 190,04 Kč     3 830,77 Kč     214 557,20 Kč     44 778,01 Kč   

půlroční 865 009,50 Kč     0,00 Kč 901 140,24 Kč     22 984,61 Kč   1 287 343,20 Kč  268 668,07 Kč 

OptimistickáPesimistická Realistická
Varianta
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Nájemné a zálohy na služby jsou dle smlouvy stejné na celé tři roky. Také internet, 

telefony, odpady, pojištění, rozhlas, účetní software a poplatky OSA se předpokládají 

neměnné. Zvýšení výdajů představují každoročně rostoucí zálohy na pojištění 

podnikatele, zde se odhadl růst o 40,- Kč na měsíc každý rok u obou pojištění. Vzrostla  

o 1 000,- Kč měsíční spotřeba podnikatele a hodinová mzda zaměstnance o 10,- Kč. Zatím 

se nepočítá s brigádní posilou. V rozmezí let 2015 a 2017 meziročně vzrostly celkově 

některé výdaje v rozmezí od 5 do 20% a to konkrétně marketingové výdaje (20%, 20%), 

kancelářské potřeby (10%, 10%) hygienické potřeby a čisticí prostředky (5%, 10%)  

a školení zaměstnanců (20%, 10%). Jedná se pouze o odhady plynoucí z příp. růstu cen 

nebo vyšší spotřeby. Variabilní výdaje jsou stanoveny na předpokládaný počet zákazníků 

(viz Tabulka 26) v roce 2016 se počítá s 3%ním růstem cen vůči předchozímu roku a 

v roce 2017 s 5%ním růstem cen vůči předchozímu roku. Může to ovšem znamenat i 

změnu dodavatele, příp. nákup kvalitnějšího zboží. 

 

 

Tabulka 27: Predikce výdajů (zdroj: vlastní zpracování) 

Rok

Druh výdaje měsíční půlroční měsíční roční měsíční roční

Fixní výdaje 91 713 Kč 550 277 Kč 96 770 Kč 1 161 240 Kč 98 010 Kč 1 176 120 Kč

Nájemné 26 000 Kč 156 000 Kč 26 000 Kč 312 000 Kč 26 000 Kč 312 000 Kč

Zálohy na služby 6 500 Kč 39 000 Kč 6 500 Kč 78 000 Kč 6 500 Kč 78 000 Kč

Telefony 1 000 Kč 6 000 Kč 1 000 Kč 12 000 Kč 1 000 Kč 12 000 Kč

Internet 700 Kč 4 200 Kč 700 Kč 8 400 Kč 700 Kč 8 400 Kč

Zálohy na SP /podnikatel 1 943 Kč 11 658 Kč 1 983 Kč 23 796 Kč 2 023 Kč 24 276 Kč

Zálohy na ZP /podnikatel 1 797 Kč 10 782 Kč 1 837 Kč 22 044 Kč 1 877 Kč 22 524 Kč

Osobní spotřeba podnikatele 18 000 Kč 108 000 Kč 19 000 Kč 228 000 Kč 19 000 Kč 228 000 Kč

Mzdové náklady 16 080 Kč 96 480 Kč 18 360 Kč 220 320 Kč 18 360 Kč 220 320 Kč

Marketingové výdaje 1 000 Kč 6 000 Kč 1 200 Kč 14 400 Kč 1 440 Kč 17 280 Kč

Kancelářské potřeby 500 Kč 3 000 Kč 550 Kč 6 600 Kč 605 Kč 7 260 Kč

Hygienické potřeby, čisticí prostředky 2 900 Kč 17 400 Kč 3 045 Kč 36 540 Kč 3 190 Kč 38 280 Kč

Odměna přednášejícím 12 000 Kč 72 000 Kč 13 200 Kč 158 400 Kč 13 860 Kč 166 320 Kč

Odpad 250 Kč 1 500 Kč 250 Kč 3 000 Kč 250 Kč 3 000 Kč

Školení zaměstnanců 500 Kč 3 000 Kč 600 Kč 7 200 Kč 660 Kč 7 920 Kč

Pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené třetím osobám
100 Kč 600 Kč 100 Kč 1 200 Kč 100 Kč 1 200 Kč

Pojištění majetku 1 207 Kč 7 242 Kč 1 207 Kč 14 484 Kč 1 207 Kč 14 484 Kč

Pojištění odpovědnosti za zaměstnance 17 Kč 101 Kč 19 Kč 228 Kč 19 Kč 228 Kč

Poplatky OSA 174 Kč 1 044 Kč 174 Kč 2 088 Kč 174 Kč 2 088 Kč

Rozhlas 45 Kč 270 Kč 45 Kč 540 Kč 45 Kč 540 Kč

Účetní software 500 Kč 3 000 Kč 500 Kč 6 000 Kč 500 Kč 6 000 Kč

Drobní oprava a údržba 500 Kč 3 000 Kč 500 Kč 6 000 Kč 500 Kč 6 000 Kč

Variabilní výdaje 54 646 Kč 327 879 Kč 60 306 Kč 723 675 Kč 67 543 Kč 810 516 Kč

Výdaje na suroviny 54 646 Kč 327 879 Kč 60 306 Kč 723 675 Kč 67 543 Kč 810 516 Kč

Celkem 146 359 Kč 878 156 Kč 157 076 Kč 1 884 916 Kč 165 553 Kč 1 986 637 Kč

Plán výdajů

2015 2016 2017
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Tabulka 28 zobrazuje předpokládaný počet zákazníků v dalších dvou letech i s rokem 2015, 

počítá s meziročním zvýšením návštěvnosti o 0,5 zákazníka na hodinu. 

 

Tabulka 28: Počet zákazníků v letech 2015 – 2017 (zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 29 uvádí průměrnou tržbu na 1 zákazníka v letech 2015 – 2017, která slouží jako 

podklad pro výpočet celkových tržeb za tyto roky.  

 

Tabulka 29: Průměrná tržba na 1 zákazníka v letech 2015 – 2017 (zdroj: vlastní zpracování) 

Vyšší tržba počítá s vyšší průměrnou útratou zákazníků, příp. s  mírným zvednutím cen 

v roce 2016 o 2,5% a v roce 2017 o 2% vyšší oproti předchozímu roku. 

 

Tabulka 30 zobrazuje vývoj tržeb a zisku před zdaněním (opět fixní výdaje obsahují 

osobní spotřebu podnikatele) v letech 2015 – 2017 na základě údajů z předchozích 

tabulek.  

 

Tabulka 30: Predikce tržeb a zisku (zdroj: vlastní zpracování) 

Ve všech letech dosahuje kavárna zisku, kterým se podnikatelce vrátí vstupní investice  

a také bude možné zpět investovat do kavárny. 

 

časové období 2015 2016 2017

hodina 7 7,5 8

den (11 hod) 77 82,5 88

týden (6 dnů) 462 495 528

měsíc (26 dnů) 2002 2145 2288

půlrok 12012 12870 13728

rok - 25740 27456

Počet zákazníků v letech 2015 - 2017

časové období 2015 2016 2017

Průměrná tržba 75,02 Kč 76,90 Kč 78,43 Kč

Průměrné var.výdaje 27,30 Kč 28,11 Kč 29,52 Kč

Průměrná marže bez FV 47,72 Kč 48,78 Kč 48,91 Kč

Průměrná tržba na 1 zákazníka v letech 2015 - 2017

tržba zisk tržba zisk tržba zisk

na 1 zákazníka 75,02 Kč              1,91 Kč          76,90 Kč              3,67 Kč            78,43 Kč              6,08 Kč            

denní 5 776,54 Kč         147,34 Kč      6 343,88 Kč         302,48 Kč        6 902,14 Kč         534,71 Kč        

týdenní 34 659,24 Kč       884,02 Kč      38 063,27 Kč       1 814,89 Kč     41 412,84 Kč       3 208,28 Kč     

měsíční 150 190,04 Kč     3 830,77 Kč   164 940,85 Kč     7 864,52 Kč     179 455,64 Kč     13 902,56 Kč   

půlroční 901 140,24 Kč     22 984,61 Kč 989 645,09 Kč     47 187,14 Kč   1 076 733,85 Kč  83 415,38 Kč   

roční - - 1 979 290,17 Kč  94 374,27 Kč   2 153 467,70 Kč  166 830,76 Kč 

2015 2016
Rok

2017
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3.4.7 Doba návratnosti investice (rozuměj počáteční vklad podnikatelky) 

Podnikání již ze své definice má přinášet zisk, ale také je důležité znát předběžnou 

návratnost investice vložené do podnikání. 

 

Podle realistické predikce zisku se vložená investice vrátí již po 24 měsících. Výpočet 

byl proveden dle vzorce: 

  
a

ii OZI
1

,,  

I - pořizovací cena (kapitálový výdaj) 

a – doba návratnosti 

Zi – zisk v i-tém roce po zdanění (upravený o osobní spotřebu podnikatele) 

Oi – odpisy v i -tém roce“(24, str. 3) 

 

Jelikož majitelka nepořizuje žádný dlouhodobý majetek, odpisy jsou rovny nule a počítá 

se pouze se ziskem po zdanění (tudíž se vypočítá počet měsíců, které svým ziskem po 

zdanění pokryjí vstupní investici). Tato návratnost je velice příznivá a pro majitelku je to 

efektivní investice, která pro ni může být do budoucna více zisková, jelikož se jí investice 

rychle vrátí. 

 

3.5 Hodnocení rizik 

V této kapitole jsou hodnoceny možné rizika studentské kavárny. 

 

3.5.1 Nedostatek zákazníků 

K nedostatku zákazníků dochází v případě, že by kavárna nenaplňovala potřeby 

zákazníků. Z marketingového průzkumu je zřejmé, že je zájem o nekuřáckou a útulnou 

kavárnu, kde bude klasická kavárenská nabídka doplněná o možnost vzdělávání. Pokud 

toto bude poskytnuté, tak ve studentském městě jako Brno by neměl být problém 

s návštěvností. Důležité bude nabídnout to, co je nejvíce zajímá. S tím je spojeno 

sledování trendů a komunikace se zákazníky a pružná reakce na jejich potřeby, co nejvíce 

zajistí milá a příjemná obsluha. 
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3.5.2 Neschopnost pokrýt výdaje kavárny 

Neschopnost pokrýt výdaje představuje pro všechny podnikatele téměř největší riziko. 

Příčinou bývá nejvíce nedostatečný zisk, který je spojen s předchozím bodem a to 

nedostatečnou návštěvností. Kromě kroků směřujících k zvýšení počtu zákazníků je 

možné buď zvýšit ceny, nebo se pokusit najít levnější dodavatele anebo snížit svoji marži. 

Minimalizovat toto riziko je nejlépe řešitelné zajištěním dostatečného množství 

zákazníků. 

 

3.5.3 Vstup nové konkurence, příp. silná stávající konkurence 

Riziko konkurence je v Brně opravdu vysoké, jelikož se zde nachází velké množství 

podobných zařízení. Avšak je možné vytěžit z jedinečnosti zaměření kavárny a pokusit 

se co nejdříve získat věrné zákazníky, kterých doporučení by mohlo být pro nás velice 

cenné. 

 

3.5.4 Vypovědění smlouvy o pronájmu 

Vypovědění smlouvy o pronájmu by představovalo primárně úplné zrušení kavárny, 

pokud by se ve stejně době nenaskytla příležitost pro přemístění kavárny. 

 

Avšak lze předpokládat, že pokud podnikatel bude loajální vůči vlastníkům prostor 

kavárny a bude plnit smluvní podmínky, nemělo by dojít k náhlému vypovědění smlouvy. 

V případě že by měli s kavárnou jiné úmysly, při dobrých vztazích by podnikatele včas 

upozornili. Tak by měl možnost najít alternativní prostory, což ve městě Brno 

nepředstavuje nepřekonatelný problém. 

 

3.5.5 Legislativní změny 

Mezi nejvíc rizikové legislativní změny patří především zvýšení DPH, kvůli kterému by 

došlo k nárůstu cen surovin, energií i nájmu. Toto by zapříčinilo větší šetření lidí  

a omezení výdajů na služby, což by mohlo mít negativní dopad na provoz kavárny. 

Legislativní změny nelze ovlivnit majitelem kavárny, může pouze snižovat vlastní 

náklady. 
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3.5.6 Nezájem ze strany firem 

Nezájem ze strany firem je možný, jelikož v dnešní době jsou všichni velice pracovně 

zaneprázdněni. Avšak lze předpokládat zájem ze stran větších firem, které se aktivně 

prezentují na veletrzích práce jako např. Honeywell, ABB, …. Důležité bude jim  

na oplátku taky něco poskytnout, např. firemní večírek. V dnešní internetové době by 

bylo možné uspořádat i přednášku online. 

 

3.5.7 Finance studentů (ekonomická situace, tendence šetřit) 

Finance studentů jsou omezené, jelikož většina studentů nemá stabilní příjmy a jsou 

dotováni od rodičů. Z tohoto důvodu jsou ceny nastaveny tak, aby byli pro studenty 

přijatelné. Zajímavá pro ně může i možnost přesnídávkové polívky a toastů v dobrých 

cenách. 

 

3.5.8 Nenávratnost investice 

Pokud by v delším časovém horizontu nedocházelo k návratu investice, bylo by nutné 

provést analýzu a zjistit příčinu. Pokud by bylo možné odstranit příčinu a zajistit 

návratnost investice v rozumném čase, nebylo by potřebné uvažovat o ukončení 

podnikatelské činnosti. Avšak pokud by nebyla zajištěna návratnost investice, tak by další 

trvání podnikatelské činnosti mohlo vést jenom ke ztrátě, což není cílem podnikatele. 

 

3.6 Přínosy firmy těžko finančně vyčíslitelné 

Kromě dosahovaného zisku lze za přínos studentské kavárny považovat vytvoření 

pracovního místa (do budoucna i více pracovním míst), možnost zlepšit studentům pozici 

na trhu práce organizovanými přednáškami, diskuzemi atd. a poskytnout vhodný 

sortiment pro lidi se specifickými dietami. 
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Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat podnikatelský záměr pro založení studentské 

kavárny, který by byl skutečně realizovatelný. 

 

V úvodní části práce jsou teoretická východiska, která jsou nezbytná pro zpracování 

podnikatelského záměru. Mezi ně patří především: volba právní formy, analýzy využité 

při tvorbě podnikatelského záměru, struktura podnikatelského záměru a možné zdroje 

financování. 

 

Druhá část práce se zabývá analýzami problému a současné situace. Zde se nachází popis 

města Brno, které bylo zvoleno jako místo umístění kavárny, dále SLEPT analýza, SWOT 

analýza a Porterova analýza. Také byl proveden marketingový výzkum formou 

dotazníkového šetření, jeho vyhodnocení tvoří závěr této části bakalářské práce. 

Výsledky marketingového výzkumu ukázaly, že o tento druh kavárny by ve městě Brno 

zájem byl. Zodpověděli jej především studenti, ze kterých největší počet navštěvuje 

kavárnu 1-3-krát týdně, největší procento dotazovaných obvykle utratí v kavárně 50 – 

100,- Kč. Tyto výsledky byly použity při sestavování finančního plánu. 

 

Nejdůležitější části mé bakalářské práce je poslední část a to návrh vlastního řešení. 

Název kavárny je Sunday café a jeho majitelkou a současně provozovatelkou je Michaela 

Nedělníková. V začátcích bude zaměstnána pouze jedna servírka, avšak do budoucna lze 

uvažovat o brigádní posile. Podnikatelka zvolila podnikání na základě živnostenského 

oprávnění. Kavárna bude provozována v plně vybavených pronajatých prostorách a bude 

se nacházet nedaleko Katedrály sv. Petra a Pavla, což představuje velice dobrou lokalitu, 

jelikož je to nedaleko úplného centra města. Je zde dobré dopravní spojení především pro 

městskou hromadnou dopravu, což je nejběžnější dopravní prostředek studentů. 

Nejdůležitější kapitolou v této částí je finanční plán. Podnikatelka do svého podnikání 

vložila 170 000,-, čímž nepotřebuje žádné cizí zdroje. Nejdříve jsou rozvrženy zřizovací 

a další výdaje nutné k zahájení podnikání, následují fixní výdaje, na které navazují 

vypočítány variabilní výdaje. Tyto jsou rozpočítaný na jednici, kde se nejdříve určily 

tržby na základě cen stanovených metodou orientovanou na konkurenci. Dle ní byla 
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sestavena kalkulace objednávek 100 potenciálních zákazníku podle výsledků průzkumu 

s ohledem na průměrnou útratu (stanovenou na 75,02,- Kč). Poté byla vypočtena 

kalkulace tržeb ve třech variantách (pesimistická, realistická a optimistická). Pesimistická 

varianta byla stanovena dle bodu zvratu, ostatní dvě varianty již v prvním roce přinášely 

zisk. Pro predikci tržeb se následně použila realistická varianta. Dále se počítalo se 

zvýšením návštěvnosti, tržeb a také nákladů v dalších dvou letech. Vždy byly kalkulace 

ziskové (i po zdanění, což není obsaženo v této práci). Mezi nejzávažnější rizika, která 

by mohla ovlivnit realizaci kavárny, patří především nedostatek zákazníků a neschopnosti 

pokrýt výdaje kavárny, které by mohl ovlivnit nezájem ze strany cílové skupiny. 

 

Závěrem bych chtěla zhodnotit, že tento navrhnutý podnikatelský plán je realizovatelný, 

avšak v praxi se mohou některé věci odlišovat od těchto výše uvedených informací. 

Například při tržbách kalkulovaných v realistickém plánu, by bylo nutné se po překročení 

limitu obratu 1 milion Kč po 12 po sobě jdoucích měsících stát plátcem DPH. Toto by 

mohlo částečně ovlivnit ceny a tržby. Dále se nezohledňovaly příp. nižší tržby v letních 

měsících. Tato bakalářská práce počítala se průměrnou návštěvností i tržbami. Toto by 

bylo nutné při skutečné realizaci také zohlednit.  
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Příloha 1 Dotazník - Studentská kavárna 

 
Vaše pohlaví  

 muž  

 žena  

Jakému prostředí u kavárny dáváte přednost?  

 moderní  

 útulné, domácké  

 retro  

 jiné:  

Jak často navštěvujete kavárnu/vinárnu?  

 méně než 1x týdně  

 1-3x týdně  

 4 a vícekrát týdně  

 nenavštěvuji  

Upřednostníte nekuřáckou kavárnu?  

 ano  

 ne  

Jakému nabízenému sortimentu dáte přednost?  

 káva  

 čaje  

 horká čokoláda  

 teplé alkoholické nápoje  

 džusy/freshe  

 domácí limonády  

 chlazené nealkoholické nápoje (Coca Cola, Pepsi, Bonaqua)  



 

 

 

 

 víno  

 pivo  

Kterým pokrmům dáte přednost?  

 domácí dezerty  

 čerstvé sendviče, toasty, bagety  

 čerstvé saláty  

 sýrové talíře  

 klobásy  

 variace z brambor  

Jaká je vaše obvyklá útrata v kavárně?  

 do 50,- Kč  

 50,- až 100,- Kč  

 100,- až 200,- Kč  

 200,- až 500,- Kč  

 nad 500,- Kč  

Které kritérium je pro Vás důležité při výběru kavárny?  

 vzhled prostředí  

 nekuřácké prostředí  

 nabízený sortiment  

 nabídka programu  

 poloha  

 jiné:  

Jaká je Vaše pozice na trhu práce?  

 student  

 absolvent hledající práci  



 

 

 

 

 nezaměstnaný  

 matka na mateřské/rodičovské dovolené  

 jiné:  

Pokud jste v předešlé odpovědi vyplnil student/absolvent, vnímáte, že Vám chybí 

speciální místo pro studenty?  

 ano  

 ne  

 nepřemýšlel/a jsem nad tím  

Měl/a bys zájem o kavárnu, kde by ses dozvěděl/a něco o situaci na trhu?  

 ano  

 ne  

 nezajímám se o to  

Zajímali by Vás přednášky a diskuze přímo se zaměstnanci/zaměstnavateli z praxe?  

 ano  

 ne  

Zaujalo by Tě místo, kde by ses mohl poradit se svým podnikatelským nápadem nebo 

prezentovat svůj talent?  

 ano  

 ne  

Bylo by pro Vás atraktivní rozvíjet měkké dovednosti v prostředí kavárny?  

 ano  

 ne  

Která nabízená služba by Vás zaujala nejvíce?  

 klidné posezení  

 diskuze na odborná témata  

 přednášky zaměřené na Soft skills  



 

 

 

 

 právní, kariérní poradenství  

 besedy s lidmi z praxe  

 debaty na téma "založení podniku"  

 možnost výstavy svých obrazů, fotografií, příp. uspořádání koncertů 

či jiné akce zaměřené na prezentování studentských talentů  

 jiné:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Příloha 2 Nápojový a jídelní lístek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Příloha 3 Předpoklad objednávek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpoklad objednávek káva frappé/latté čaj
horká 

čokoláda
nealko

domácí 

limonáda
alkohol pivo víno toasty polévka

šlehačka/

sirup
zákusky

Výdaje 

celkem

Tržba 

celkem

Marža celkem 

bez fix. výdajů

Tržba 28,00 Kč  34,00 Kč  26,00 Kč  29,00 Kč  25,00 Kč  45,00 Kč  40,00 Kč  28,00 Kč  40,00 Kč  42,00 Kč  38,00 Kč  5,00 Kč    29,00 Kč  2 729,59 Kč    7 502,00 Kč   4 772,41 Kč    

Výdej 4,00 Kč    8,00 Kč    3,00 Kč    7,00 Kč    8,00 Kč    8,00 Kč    8,57 Kč    21,05 Kč  26,00 Kč  17,00 Kč  18,00 Kč  2,00 Kč    19,00 Kč  x x x

Maržabez fix. výdajů 24,00 Kč  26,00 Kč  23,00 Kč  22,00 Kč  17,00 Kč  37,00 Kč  31,43 Kč  6,95 Kč    14,00 Kč  25,00 Kč  20,00 Kč  3,00 Kč    10,00 Kč  x x x

Zákazník 1 2 1 2 1 49,00 Kč         133,00 Kč      84,00 Kč         

Zákazník 2 2 1 2 1 49,00 Kč         133,00 Kč      84,00 Kč         

Zákazník 3 2 2 1 31,00 Kč         95,00 Kč        64,00 Kč         

Zákazník 4 2 2 1 31,00 Kč         95,00 Kč        64,00 Kč         

Zákazník 5 2 2 1 31,00 Kč         95,00 Kč        64,00 Kč         

Zákazník 6 2 2 1 31,00 Kč         95,00 Kč        64,00 Kč         

Zákazník 7 1 1 1 1 33,00 Kč         87,00 Kč        54,00 Kč         

Zákazník 8 1 1 1 14,00 Kč         58,00 Kč        44,00 Kč         

Zákazník 9 1 1 1 1 22,57 Kč         98,00 Kč        75,43 Kč         

Zákazník 10 1 1 1 14,00 Kč         58,00 Kč        44,00 Kč         

Zákazník 11 1 1 6,00 Kč           33,00 Kč        27,00 Kč         

Zákazník 12 1 1 6,00 Kč           33,00 Kč        27,00 Kč         

Zákazník 13 1 1 6,00 Kč           33,00 Kč        27,00 Kč         

Zákazník 14 1 1 1 24,00 Kč         71,00 Kč        47,00 Kč         

Zákazník 15 1 1 1 24,00 Kč         71,00 Kč        47,00 Kč         

Zákazník 16 1 1 6,00 Kč           33,00 Kč        27,00 Kč         

Zákazník 17 1 1 6,00 Kč           33,00 Kč        27,00 Kč         

Zákazník 18 1 1 6,00 Kč           33,00 Kč        27,00 Kč         

Zákazník 19 1 1 1 23,00 Kč         75,00 Kč        52,00 Kč         

Zákazník 20 1 1 1 23,00 Kč         75,00 Kč        52,00 Kč         

Zákazník 21 1 1 1 31,00 Kč         82,00 Kč        51,00 Kč         

Zákazník 22 1 1 1 31,00 Kč         82,00 Kč        51,00 Kč         

Zákazník 23 1 1 1 31,00 Kč         82,00 Kč        51,00 Kč         

Zákazník 24 1 1 1 31,00 Kč         82,00 Kč        51,00 Kč         

Zákazník 25 1 1 23,00 Kč         57,00 Kč        34,00 Kč         

Zákazník 26 1 1 23,00 Kč         57,00 Kč        34,00 Kč         

Zákazník 27 1 1 23,00 Kč         57,00 Kč        34,00 Kč         

Zákazník 28 1 1 23,00 Kč         57,00 Kč        34,00 Kč         

Zákazník 29 1 1 23,00 Kč         57,00 Kč        34,00 Kč         

Zákazník 30 2 1 35,00 Kč         97,00 Kč        62,00 Kč         

Zákazník 31 2 1 35,00 Kč         97,00 Kč        62,00 Kč         

Zákazník 32 2 1 35,00 Kč         97,00 Kč        62,00 Kč         

Zákazník 33 2 1 35,00 Kč         97,00 Kč        62,00 Kč         

Zákazník 34 1 1 27,00 Kč         63,00 Kč        36,00 Kč         

Zákazník 35 1 1 1 35,57 Kč         103,00 Kč      67,43 Kč         

Zákazník 36 1 1 27,00 Kč         63,00 Kč        36,00 Kč         

Zákazník 37 1 1 27,00 Kč         63,00 Kč        36,00 Kč         

Zákazník 38 1 8,00 Kč           34,00 Kč        26,00 Kč         

Zákazník 39 1 8,00 Kč           34,00 Kč        26,00 Kč         

Zákazník 40 1 8,00 Kč           34,00 Kč        26,00 Kč         

Zákazník 41 1 8,00 Kč           34,00 Kč        26,00 Kč         

Zákazník 42 1 8,00 Kč           34,00 Kč        26,00 Kč         

Zákazník 43 2 1 23,00 Kč         94,00 Kč        71,00 Kč         

Zákazník 44 2 1 23,00 Kč         94,00 Kč        71,00 Kč         

Zákazník 45 2 1 1 43,00 Kč         119,00 Kč      76,00 Kč         

Zákazník 46 2 1 1 43,00 Kč         119,00 Kč      76,00 Kč         

Zákazník 47 2 1 1 43,00 Kč         119,00 Kč      76,00 Kč         

Zákazník 48 2 1 25,00 Kč         81,00 Kč        56,00 Kč         

Zákazník 49 1 1 1 1 48,00 Kč         118,00 Kč      70,00 Kč         

Zákazník 50 1 1 21,00 Kč         64,00 Kč        43,00 Kč         

Zákazník 51 1 1 1 29,00 Kč         89,00 Kč        60,00 Kč         

Zákazník 52 1 1 11,00 Kč         51,00 Kč        40,00 Kč         

Zákazník 53 1 1 1 28,00 Kč         93,00 Kč        65,00 Kč         

Zákazník 54 1 1 1 19,57 Kč         91,00 Kč        71,43 Kč         

Zákazník 55 1 1 11,57 Kč         66,00 Kč        54,43 Kč         

Zákazník 56 1 3,00 Kč           26,00 Kč        23,00 Kč         

Zákazník 57 1 3,00 Kč           26,00 Kč        23,00 Kč         

Zákazník 58 1 3,00 Kč           26,00 Kč        23,00 Kč         

Zákazník 59 1 1 15,00 Kč         54,00 Kč        39,00 Kč         

Zákazník 60 1 2 23,00 Kč         79,00 Kč        56,00 Kč         

Zákazník 61 1 1 15,00 Kč         54,00 Kč        39,00 Kč         

Zákazník 62 1 1 1 32,00 Kč         96,00 Kč        64,00 Kč         

Zákazník 63 1 1 1 32,00 Kč         96,00 Kč        64,00 Kč         

Zákazník 64 1 1 1 34,57 Kč         98,00 Kč        63,43 Kč         

Zákazník 65 1 1 1 34,57 Kč         98,00 Kč        63,43 Kč         

Zákazník 66 1 1 26,00 Kč         58,00 Kč        32,00 Kč         

Zákazník 67 1 1 1 34,57 Kč         98,00 Kč        63,43 Kč         

Zákazník 68 1 1 1 34,57 Kč         98,00 Kč        63,43 Kč         

Zákazník 69 1 1 1 44,00 Kč         96,00 Kč        52,00 Kč         

Zákazník 70 1 1 1 44,00 Kč         96,00 Kč        52,00 Kč         

Zákazník 71 1 1 26,00 Kč         58,00 Kč        32,00 Kč         

Zákazník 72 1 1 26,00 Kč         58,00 Kč        32,00 Kč         

Zákazník 73 1 7,00 Kč           29,00 Kč        22,00 Kč         

Zákazník 74 1 7,00 Kč           29,00 Kč        22,00 Kč         

Zákazník 75 1 7,00 Kč           29,00 Kč        22,00 Kč         

Zákazník 76 1 8,00 Kč           25,00 Kč        17,00 Kč         

Zákazník 77 1 8,00 Kč           25,00 Kč        17,00 Kč         

Zákazník 78 1 1 27,00 Kč         54,00 Kč        27,00 Kč         

Zákazník 79 2 1 35,00 Kč         119,00 Kč      84,00 Kč         

Zákazník 80 2 1 1 52,00 Kč         161,00 Kč      109,00 Kč       

Zákazník 81 1 1 25,00 Kč         87,00 Kč        62,00 Kč         

Zákazník 82 2 1 33,00 Kč         132,00 Kč      99,00 Kč         

Zákazník 83 1 1 1 34,57 Kč         123,00 Kč      88,43 Kč         

Zákazník 84 1 1 1 34,57 Kč         123,00 Kč      88,43 Kč         

Zákazník 85 1 1 16,57 Kč         85,00 Kč        68,43 Kč         

Zákazník 86 2 1 59,11 Kč         98,00 Kč        38,89 Kč         

Zákazník 87 3 1 80,16 Kč         126,00 Kč      45,84 Kč         

Zákazník 88 2 1 59,11 Kč         98,00 Kč        38,89 Kč         

Zákazník 89 2 1 59,11 Kč         98,00 Kč        38,89 Kč         

Zákazník 90 1 17,00 Kč         42,00 Kč        25,00 Kč         

Zákazník 91 1 1 38,05 Kč         70,00 Kč        31,95 Kč         

Zákazník 92 1 1 38,05 Kč         70,00 Kč        31,95 Kč         

Zákazník 93 1 1 39,05 Kč         66,00 Kč        26,95 Kč         

Zákazník 94 1 1 39,05 Kč         66,00 Kč        26,95 Kč         

Zákazník 95 1 21,05 Kč         28,00 Kč        6,95 Kč           

Zákazník 96 2 52,00 Kč         80,00 Kč        28,00 Kč         

Zákazník 97 2 1 69,00 Kč         122,00 Kč      53,00 Kč         

Zákazník 98 1 1 43,00 Kč         82,00 Kč        39,00 Kč         

Zákazník 99 1 26,00 Kč         40,00 Kč        14,00 Kč         

Zákazník 100 1 1 25,57 Kč         82,00 Kč        56,43 Kč         



 

 

 

 

Příloha 4 Závěrky daňové evidence 

Závěrka daňové evidence 

ke dni  31.12.2015 

  

Výkaz o majetku a závazcích Michaela Nedělníková 

Majetek Na začátku období Na konci období 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 

Peněžní prostředky v hotovosti 0,00 10 000,00 

Peněžní prostředky na bankovních účtech 0,00 40 000,00 

Cenné papíry a peněžní vklady 0,00 0,00 

Zásoby 0,00 27 000,00 

Pohledávky ( bez půjček ) 0,00 0,00 

Úvěry a půjčky ( poskytnuté ) 0,00 0,00 

Aktivní opravná položka 0,00 0,00 

Majetek celkem 0,00 77 000,00 

Kontrolní číslo 0,00 154 000,00 

Závazky     

Závazky ( bez úvěrů a půjček ) 0,00 30 000,00 

Úvěry a půjčky ( přijaté ) 0,00 0,00 

Pasívní opravná položka 0,00 0,00 

Rezervy 0,00 0,00 

Závazky celkem 0,00 30 000,00 

Rozdíl ( jmění ) 0,00 47 000,00 

Kontrolní číslo 0,00 107 000,00 

  

Výkaz příjmů a výdajů 

Příjmy Na konci období 

Prodej zboží 0,00 

Prodej výrobků a služeb 901 140,24 

Ostatní 0,00 

z toho : úroky 0,00 

Uzávěrková úprava příjmů 0,00 

Příjmy celkem 901 140,24 

Kontrolní číslo 901 140,24 

Výdaje   

Nákup materiálu 327 878,83 

Nákup zboží 0,00 

Mzdy 64 080,00 Kč 

Pojistné zaměstnanců 54 940,80 

Provozní režie 323 256,00 Kč 

Uzávěrková úprava výdajů 0,00 

z toho: odpisy dlouhodobého majetku 0,00 

z toho: zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,00 

z toho: poměrná splátka leasingové akontace 0,00 

Výdaje celkem 770 155,63 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 130 984,61 

Kontrolní číslo 770 155,63 



 

 

 

 

Závěrka daňové evidence 

ke dni  31.12.2016 

  

Výkaz o majetku a závazcích Michaela Nedělníková 

Majetek Na začátku období Na konci období 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 

Peněžní prostředky v hotovosti 10 000,00 15 000,00 

Peněžní prostředky na bankovních účtech 40 000,00 46 000,00 

Cenné papíry a peněžní vklady 0,00 0,00 

Zásoby 27 000,00 29 000,00 

Pohledávky ( bez půjček ) 0,00 0,00 

Úvěry a půjčky ( poskytnuté ) 0,00 0,00 

Aktivní opravná položka 0,00 0,00 

Majetek celkem 77 000,00 90 000,00 

Kontrolní číslo 154 000,00 180 000,00 

Závazky     

Závazky ( bez úvěrů a půjček ) 30 000,00 35 000,00 

Úvěry a půjčky ( přijaté ) 0,00 0,00 

Pasívní opravná položka 0,00 0,00 

Rezervy 0,00 0,00 

Závazky celkem 30 000,00 35 000,00 

Rozdíl ( jmění ) 47 000,00 55 000,00 

Kontrolní číslo 107 000,00 125 000,00 

  

Výkaz příjmů a výdajů 

Příjmy Na konci období 

Prodej zboží 0,00 

Prodej výrobků a služeb 1 979 290,17 

Ostatní 0,00 

z toho : úroky 0,00 

Uzávěrková úprava příjmů 0,00 

Příjmy celkem 1 979 290,17 

Kontrolní číslo 1 979 290,17 

Výdaje   

Nákup materiálu 723 675,42 

Nákup zboží 0,00 

Mzdy 146 880,00 Kč 

Pojistné zaměstnanců 119 508,48 

Provozní režie 666 852,00 Kč 

Uzávěrková úprava výdajů 0,00 

z toho : odpisy dlouhodobého majetku 0,00 

z toho : zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,00 

z toho : poměrná splátka leasingové akontace 0,00 

Výdaje celkem 1 656 915,90 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 322 374,27 

Kontrolní číslo 1 656 915,90 

 



 

 

 

 

Závěrka daňové evidence 

ke dni  31.12.2017 

  

Výkaz o majetku a závazcích Michaela Nedělníková 

Majetek Na začátku období Na konci období 

Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 

Peněžní prostředky v hotovosti 15 000,00 14 000,00 

Peněžní prostředky na bankovních účtech 46 000,00 48 000,00 

Cenné papíry a peněžní vklady 0,00 0,00 

Zásoby 29 000,00 28 000,00 

Pohledávky ( bez půjček ) 0,00 0,00 

Úvěry a půjčky ( poskytnuté ) 0,00 0,00 

Aktivní opravná položka 0,00 0,00 

Majetek celkem 90 000,00 90 000,00 

Kontrolní číslo 180 000,00 180 000,00 

Závazky     

Závazky ( bez úvěrů a půjček ) 35 000,00 36 000,00 

Úvěry a půjčky ( přijaté ) 0,00 0,00 

Pasívní opravná položka 0,00 0,00 

Rezervy 0,00 0,00 

Závazky celkem 35 000,00 36 000,00 

Rozdíl ( jmění ) 55 000,00 54 000,00 

Kontrolní číslo 125 000,00 126 000,00 

  

Výkaz příjmů a výdajů 

Příjmy Na konci období 

Prodej zboží 0,00 

Prodej výrobků a služeb 2 153 467,70 

Ostatní 0,00 

z toho : úroky 0,00 

Uzávěrková úprava příjmů 0,00 

Příjmy celkem 2 153 467,70 

Kontrolní číslo 2 153 467,70 

Výdaje   

Nákup materiálu 810 516,47 

Nákup zboží 0,00 

Mzdy 146 880,00 Kč 

Pojistné zaměstnanců 120 468,48 

Provozní režie 680 772,00 Kč 

Uzávěrková úprava výdajů 0,00 

z toho : odpisy dlouhodobého majetku 0,00 

z toho : zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0,00 

z toho : poměrná splátka leasingové akontace 0,00 

Výdaje celkem 1 758 636,95 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 394 830,76 

Kontrolní číslo 1 758 636,95 

 


