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Anotace 

Bakalářská práce je návodem, jak založit společnost podnikající v oblasti poskytování 

služeb, konkrétně kavárny s hudebním klubem. Obsahuje všechny potřebné informace, 

které jsou nutné k založení společnosti a jejího uvedení do provozu. 
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My bachelor’s thesis is the instruction how to establish a company which carries 

business in sphere of services, concretely café and music club. It contains all 

information which are needed for establishment the company and its starting. 
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Úvod 

Představme si celý podnikatelský záměr jako herní plán známé hry Člověče, nezlob se! 

Podnikatelský plán zde představuje pečlivou přípravu na hru, včetně správného 

pochopení pravidel. Zde musíme nastudovat témata týkající se správné volby právní 

formy podnikání, nutnosti dodržení relevantní legislativy, volby spolupracovníků, 

produktů, vymezení klientely navštěvující náš podnik, nezbytné analýzy okolí podniku, 

personálních otázek a v neposlední řadě také finančního.  

 

Pokud nastudujeme tato pravidla a zhodnotíme je jako pro nás výhodná (podnikatelský 

plán nám ukazuje, že bychom měli dostatečně prosperovat)  a nemusíme je tedy měnit, 

můžeme se pustit do samotné zábavné hry. Je nutné si ale uvědomit jeden důležitý fakt 

– nehrajeme sami. Ostatní figurky představují naši konkurenci. Je na nás, abychom si 

zvolili postoj, který k ní zaujmeme. Protihráče můžeme brát jako negativní faktor celé 

hry – jejich figurky nás mohou vyhodit a poslat nám tak tu naši zpět na start.  

 

Protihráče lze také ale chápat jako pozitivní stimul, který nás nutí být lepší než ostatní, 

soupeře dostatečně předehnat a dostat se tak mimo nebezpečí, že nás cizí figurky vyhodí 

(dostat se tedy mimo dosah konkurence – náš podnik bude natolik zvláštní či zajímavý, 

že nebudeme vystaveni přímé konkurenci). Pokud opravdu ostatním figurkám 

dostatečně „utečeme“, máme velkou šanci na výhru. 

 

Jasným cílem hry je být vítěz (v podnikání pak cíl znamená požadovaný zisk z naší 

činnosti a zajištění si stálé a spokojené klientely). Musíme vzít ale v úvahu ještě přeci 

jen něco, co nám hru ovlivní – čísla, která nám padnou na kostce. Musíme hodit ta 

správná čísla, abychom figurky soupeřů dostatečně předehnali či dokonce „vyhodili“. 

V přeneseném smyslu slova čísla na kostkách znamenají naše rozhodnutí, která nám 

mohou zajistit velkou konkurenční výhodu, pokud budou tato rozhodnutí správná. 

Pokud se naopak ukáží jako špatná, může to znamenat naši ztrátu a v nejhorším případě 

i bankrot. 
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Naštěstí se hra Člověče, nezlob se! značně liší od skutečného podnikatelského plánu. 

Tato hra je založená na pravděpodobnosti, kdežto výsledek podnikání je závislý 

především na naší přípravě a schopnosti adaptovat se na neustále měnící se podmínky. 

 

Cílem mé bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán na založení kavárny 

s hudebním klubem. Plán musím zpracovat tak dobře, aby mi mohl sloužit jako 

věrohodný návod při jeho realizaci, aby obsahoval všechny potřebné části a mohl mi tak 

podat informace o tom, zda je skutečně ekonomické kavárnu s hudebním klubem 

otevřít. 
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1 Teoretická východiska práce 

Teoretickou část své bakalářské práce jsem rozdělila do tří částí. Nejdříve vymezím 

základní pojmy vztahující se k mé bakalářské práci. V druhé části zhodnotím výhody a 

nevýhody podnikání a zaměstnaneckého poměru, a konečně v části třetí popíši, jak by 

měl být správně podnikatelský plán sestaven a jaká je jeho struktura.  

 

 

1.1 Vymezení základních pojmů 

Než začnu psát samotný podnikatelský plán, považuji za vhodné vymezit základní 

pojmy, které se k němu vztahují, a to podnikání, podnik a podnikatel. 

 

 

1.1.1 Podnikání 

Pod tímto pojmem si každý představí asi trochu něco jiného, avšak podstata bude 

pravděpodobně stejná. Začnu definicí, která je ukotvena v zákoně č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění: „Živnost je soustavná 

ekonomická činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

 

Existují ale i další pojetí pojmu „podnikání“, mezi něž patří například následující dle 

Vebera a Srpové (2008): 

� Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a dalších 

aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces 

vytváření přidané hodnoty. 

� Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco si splnit. Podnikání v tomto pohledu 

je prostředkem k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na 

vlastní nohy apod. 



 

 13 

� Sociologické pojetí – podnikání je vytváření blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příležitostí. 

� Právnické pojetí – podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za 

účelem dosažení zisku. 

 

Ať už si ale zvolíme jakoukoliv definici podnikání, rysy podnikání budou shodné. Mezi 

ně patří1: 

� „cílevědomá činnost, 

� iniciativní, kreativní přístupy, 

� organizování a řízení transformačních procesů, 

� praktický přínos, užitek, přidaná hodnota, 

� převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 

� opakování, cyklický proces.“ 

 

Živnosti se dle živnostenského zákona dělí na: 

� ohlašovací 

o volné – bez odborné způsobilosti, 

o řemeslné – odborná způsobilost dle § 21 a § 22, 

o vázané – odborná způsobilost dle §24, 

� koncesované – odborná způsobilost dle §27. 

 

 

                                                 
1 VEBER, J., SRPOVÁ, M., a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 15. 
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1.1.2 Podnik 

Definici podniku uvádí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, § 5, 

a to takto: „(1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. (2) Podnik je věc hromadná. Na jeho 

právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena 

působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, 

předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., 

pokud jsou součástí podniku.“ 

 

 

1.1.3 Podnikatel 

Pojem „podnikatel“ upravuje též obchodní zákoník, § 2, odst. 2: „Podnikatelem podle 

tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

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

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu.“ 

 

Aby mohl podnikatel svoji živnost provozovat, musí splňovat tzv. všeobecné a 

popřípadě i zvláštní podmínky pro podnikání. Podmínky všeobecné musí splňovat 

každý, kdo chce podnikat či již podniká. Dle živnostenského zákona, §6 a následujícího 

jsou všeobecnými podmínky provozování živnosti: 

� dosažení věku 18 let, 

� způsobilost k právním úkonům, 
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� bezúhonnost. 

 

Naproti tomu zvláštními podmínkami podnikání jsou dle stejného zákona odborná nebo 

jiná způsobilost. Tyto podmínky musí podnikatel splňovat v rozsahu zákona, pokud 

provozuje živnost vázanou či řemeslnou. 

 

Podmínky všeobecné a zvláštní nejsou ale jedinou podmínkou, kterou musí živnostník 

splnit – dle § 8 živnostenského zákona nesmí podnikateli bránit v podnikání tzv. 

„překážky v provozování živnosti“, kterými jsou pro právnické i fyzické osoby: 

� prohlášení konkursu na její majetek, jestliže soud rozhodl, že provozování 

podniku musí být ukončeno; 

� zákaz činnosti 3 roky po: 

o zrušení konkursu soudem z důvodu splnění rozvrhového usnesení (nebo 

z toho důvodu, že majetek podniku nestačí na pokrytí nákladů konkursu); 

o zrušení návrhu na konkurs pro nedostatek majetku; 

� soudní zákaz vykonávat činnost v oboru nebo oboru příbuzném; 

� soudní omezení osoby v rámci insolvenčního řízení; 

� v průběhu konkursního řízení – tehdy smí měnit, založit i ukončit 

podnikatelskou činnost pouze s písemným souhlasem správce konkursní 

podstaty. 

 

 

1.2 Výhody a nevýhody podnikání2 

Potřebu vydělávat peníze a zajistit tak sebe i své blízké můžeme uspokojit v podstatě 

dvěma základními způsoby – necháme zaměstnat nebo začneme podnikat. Je nesporné, 

že obě formy výdělku přinášejí řadu výhod i nevýhod. 

� Výhody zaměstnaneckého poměru  

                                                 
2 VEBER, J., SRPOVÁ, M., a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 53 – 54. 
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o relativně stálá a pravidelně vyplácená mzda – pokud nemá zaměstnavatel 

vážné finanční potíže či nejedná úmyslně proti zákonu; lze chápat také jako 

nevýhodu, protože horní výše mzdy je zpravidla pevně dána a svými 

schopnostmi můžeme ovlivnit jen výši prémií, popřípadě můžeme být 

s postupem čase povýšeni; 

o ochrana zákoníkem práce – výpovědní lhůta, povinnosti zaměstnavatele, 

práva zaměstnance, povinné přestávky, atd.; 

o méně odpovědnosti; 

o zaměstnanec má zabezpečen veškerý servis pro svoji práci – nemusí si platit 

pronájmy prostor, vybavení, atd.; 

o pouze nutná administrativa – je naší i zaměstnavatelovou povinností například 

sepsat a podepsat pracovní smlouvu, avšak o daňová přiznání a účetní 

zpracování mzdy se nám zpravidla stará již zaměstnavatel; 

o občas nás někdo pochválí, pokud děláme svoji práci dobře. 

� Nevýhody zaměstnaneckého poměru  

o zaměstnanec musí odpracovat předem pevně stanovený počet hodin, zpravidla 

je to osm hodin denně; 

o existence nadřízené osoby – ne vždy se nám líbí rozhodnutí nadřízených, ale 

zpravidla jsme nuceni jej přijmout a podřídit se mu; 

o nutnost podřídit se  dané firemní kultuře – dress code, účast na pravidelných 

poradách či školeních, a dalším zvyklostem; 

o před tím, než jsme zaměstnáni, musíme zpravidla projít sérií přijímacích 

pohovorů a splňovat požadavky zaměstnavatele, které klade na pozici, o 

kterou se ucházíme. 

� Výhody podnikání 

o „jsme svými pány“ – nikdo nám neříká, co, jak a kdy máme dělat, vše si od 

začátku do konce vytváříme sami, je na nás, abychom dělali veškerá 

rozhodnutí a také, abychom si určili, kolik času a kdy vývoji podnikatelské 

činnosti věnujeme;  
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o variabilní příjem – především závislý na tom, jak jsme schopní, jeho horní 

hranice není omezena; pokud se nám nedaří, je ho možno chápat také jako 

značnou nevýhodu. 

� Nevýhody podnikání 

o ručíme za závazky našeho podnikání, jsme za něj plně zodpovědní; 

o zpravidla nutnost počátečního kapitálu na zajištění prostor, vybavení kanceláří 

či výrobních hal (záleží na oblasti našeho podnikání), vybavení nezbytného 

administrativního zázemí (minimálně počítač, tiskárna, ostatní kancelářské 

potřeby); 

o podnikatel sám musí čelit konkurenci a být lepší, s čímž je spjata nutnost 

sledování trendů v oblasti podnikání, inovace, atd.; 

o nutno podpořit podnikatelským záměrem; 

o na podnikatele je kladena řada povinností – účetních, daňových, znalost a 

dodržování zákonů. 

 

Na rozhodnutí, zda se zavážeme zaměstnaneckým poměrem či budeme podnikat, se ale 

podílejí i další faktory. Jedním z nich je zajisté i situace, ve které se nacházíme: 

� máme zaměstnání – tedy i relativně stálý plat, chrání nás zákoník práce (např. 

výpovědní lhůta), máme i popřípadě zaměstnanecké výhody – musíme zvážit, 

zda tuto jistotu opustíme a začneme s podnikáním, které pro nás může být zcela 

neznámé; 

� ztratili jsme zaměstnání – rozhodujeme se, zda se necháme znovu zaměstnat, 

nebo začneme podnikat a své zkušenosti se pokusíme zhodnotit v rámci své 

podnikatelské činnosti; 

� máme zaměstnání a také dobrý nápad pro podnikání – máme relativní jistotu 

stálého místa, ale chceme vědět, zda bychom byli i dobrými podnikateli a zda je 

náš nápad opravdu tak originální a uchytí se na trhu. 
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1.3 Právní formy podnikání 

Každý podnikatel musí splňovat mnoho podmínek, aby mohl svoji živnost provozovat.  

Obchodní zákoník připouští následující právní formy podnikání: 

� podnikání fyzických osob, 

� podnikání právnických osob. 

 

Podnikání fyzických osob 

Jedná se o: 

� osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění – živnostenského listu 

nebo koncesní listiny, 

� osoby zapsané v obchodním rejstříku, 

� osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, 

� soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci. 

 

Podnikání právnických osob 

Na rozdíl od osob fyzických, u kterých jsou přesně definované podmínky, za kterých se 

musí zapsat do obchodního rejstříku (nebo tak učiní dobrovolně), musí být všechny typy 

níže uvedených právnických osob povinně zapsány do obchodního rejstříku. 

Rozlišujeme tyto právnické osoby: 

� osobní společnosti – veřejná obchodní společnost a společnost komanditní, 

� kapitálové společnosti – akciová společnost a společnost s ručením 

omezeným, 

� družstva. 

 

Společnostem osobním a kapitálovým se říká obchodní společnosti.  

 

Volba právní formy podnikatelské činnosti je velmi důležitá, ale nikoliv nevratná. 

Pokud zjistíme, že nám zvolený typ nevyhovuje, můžeme jej transformovat na jiný. To 

ovšem vyvolá zbytečné náklady, administrativní zátěž a další komplikace. Proto si 
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myslím, že je velmi vhodné věnovat tomuto výběru dostatečnou pozornost. V Příloze 1 

jsem shrnula nejvýznamnější výhody a nevýhody jednotlivých právních forem 

podnikání. 

 

 

1.4 Struktura podnikatelského plánu 

Vypracování podnikatelského plánu je hlavním úkolem mé bakalářské práce. Ač je 

součástí především praktické části práci, ve stručnosti popíši jeho strukturu již v části 

teoretické (v praktické ale podrobněji a především konkrétně). 

 

Podnikatelský plán je dokumentem, kterým podnikatel vyjadřuje své představy o svém 

businessu – co plánuje do budoucnosti změnit ve svém podniku nebo také jak a proč 

založit podnik nový. Popisuje zde faktory vnitřní i vnější, které na podnik působí a tedy 

ho i ovlivňují (toto nazýváme okolím podniku – viz například Meluzín, T. a Meluzín, 

V., 2008, s. 12 – 13). 

 

Podnikatelský plán je dokument, který má tři základní funkce3: 

� pomůže potencionálním věřitelům při rozhodování, zda je pro ně vhodné do 

projektu investovat či nikoliv; 

� pomůže ujasnit samotnému zpracovateli podnikatelského plánu čeho, jak a kdy 

chce pomocí svého plánu dosáhnout; 

� pokud se nám zdá plán dobrý a rozhodneme se pro jeho realizaci, slouží jako 

manuál a zároveň i zpětná kontrola, jestli jsme dosáhli toho, co jsme 

předpokládali. 

 

Podnikatelský plán pracuje dle knihy Korába a Mihaliska (2008) s odpověďmi na 

otázky „Kde jsme nyní?“, „Kam chceme jít?“ a „Jak se tam chceme dostat?“. Schéma 

na další straně vyobrazuje klíčové otázky s tématy, které se k nim vztahují. 

 

 
                                                 
3 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 72. 
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Obrázek 1 - Účel a smysl podnikatelského plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koráb, V. a Mihalisko, M., 2005,  s. 24. 
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8) Hodnocení rizik, 

9) Finanční plán, 

10) Přílohy. 

 

Ať už se podnikatel rozhodne pro jakoukoliv strukturu svého podnikatelského 

plánu, měl by být vždy napsán4: 

� srozumitelně, 

� logicky, 

� uváženě stručně, 

� pravdivě a reálně, 

� měl by vždy respektovat rizika plánu. 

 

 

ad 1) Titulní strana5 

Titulní strana obsahuje pouze základní informace o podnikatelském plánu (pouze 

stručný výklad obsahu plánu), podnikatelích – klíčových osobnostech celého plánu 

(jména, telefony, e-maily), podniku (název, sídlo, jeho stručný popis, organizace a 

povaha či předmět podnikání, způsob financování).  

 

 

ad 2) Exekutivní souhrn6 

Při zpracování podnikatelského plánu, který bude předložen investorům, je právě tato 

část textu tou nejdůležitější, protože po přečtení exekutivního souhrnu se investoři 

rozhodnou, zda si prostudují celý podnikatelův návrh, nebo zda již nyní se rozhodne o 

záměru ani neuvažovat. Z tohoto důvodu je velmi vhodné napsat ho nejen čtivě a 

                                                 
4 8. přednáška Ing. Dany Martinovičové, Ph.D. odpřednášena dne 8. dubna 2008 z předmětu: Nauka o 
podnikání. 
5 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 36. 
6 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 36. WUPPERFELD, U. 
Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 16, 17. 
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zajímavě, ale především srozumitelně a stručně (potencionální investor by měl vždy 

pochopit během několika minut základní myšlenku záměru, a to i bez doplňujících 

otázek), abychom podnítili investorovu zvědavost. 

 

Exekutivní souhrn by měl obsahovat tyto body: 

� Předmět podnikání či podnikatelský záměr – krátký popis předmětu 

podnikání, co náš podnik nabízí, dle tématu podnikatelského plánu dále popis 

inovačních záměrů a na jakých trzích chceme podnikat; 

� Faktory úspěchu – popis našich konkurenčních výhod (toho, co je na našem 

podniku neobyčejného, neobvyklého), užitek pro naše zákazníky (co z toho 

mají, že budou užívat našich služeb či kupovat naše výrobky), kvality 

vrcholového managementu; 

� Podnikové cíle – popis výchozích předpokladů, cílů a možnostech růstu firmy, 

popis naší „podnikatelské vize“; 

� Ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu – stručný popis finančního 

plánu – žádané obraty, zisky a potřeba kapitálu k realizaci záměrů. 

 

 

ad 3) Analýza odvětví7 

Je velmi důležité si uvědomit, do jakého odvětví se výrobek či služba řadí (včetně 

toho, na jakém trhu celkovém a cílovém se bude výrobek nebo služba nabízet) a kdo je 

konkurentem. Právě analýza konkurence tvoří důležitou část úvah o podnikání – je třeba 

zjistit silné i slabé stránky konkurentů pro zaplnění případné mezery na trhu či 

zkrátka proto být lepší (je nežádoucí, aby byl zamýšlený produkt jen „dalším 

z mnoha“).  

 

                                                 
7  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 36, 37. WUPPERFELD, 
U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 63 – 64. 
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V rámci analýzy odvětví se zjišťují podrobné informace o okolí podniku (zde se myslí 

nejen okolí v podobě podniků nabízejících podobné produkty, ale zahrnuje se zde i 

analýza přírodních faktorů, politické situace, legislativních podmínek aj.).  

Velmi důležité je také znalost klientely – právě ona bude služby či výrobky kupovat 

(kdyby byl nedostatek tržní síly, nebylo by pro koho vyrábět a prodávat a celý plán by 

se mohl ukončit, protože podnik by nikdy nedosáhl požadovaného zisku). Je tedy 

potřeba mít dostatek zákazníků na cílovém trhu, kde se budou výrobky či služby 

prodávat a nakupovat. Aby tomu tak bylo, klienti musí mít z produktů dostatečný 

užitek, aby za ně byli ochotni zaplatit. 

 

 

ad 4) Popis podniku8 

Popis podniku zahrnuje podrobný popis zamýšleného podniku (či záměru), jeho 

předmět podnikání, velikost a záběr podniku. Uvádíme zde fakta, která se týkají jeho 

založení, strategie, cíle a cesty jejich dosažení. Důležitými prvky této části plánu jsou: 

� výrobky či služby; 

� umístění a lokalita podniku; 

� právní forma podnikání včetně důvodů, proč byla či bude zvolena právě tato 

vybraná; 

� organizační schéma a vlastnické vztahy; 

� technické a jiné vybavení podniku. 

 

 

ad 5) Výrobní či obchodní plán9 

Při plánování výrobního podniku se tato tuto část nazývá „výrobní plán“ a uvádí se zde 

celý výrobní proces. Důležité je zahrnout sem i veškeré subdodavatele včetně důvodů 

                                                 
8 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 37. WUPPERFELD, U. 
Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 36, 37. 
9 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 37, 38. 
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jejich výběru. Uvádějí se zde také informace o již uzavřených smlouvách, popis 

potřebné techniky včetně jejich dodavatelů a používaných materiálů. 

 

Nejedná-li se o výrobní podnik, popisuje se zde obsah „obchodního plánu“ a 

především se uvádí seznam dodavatelů, potřebných skladovacích prostor atd.  

Vhodné je zahrnout do této části seznam výrobků či služeb, které se budou uvádět na trh 

či nabízet, a to včetně ohodnocení jejich konkurenceschopnosti. V neposlední řadě se 

uvádí různé certifikáty jakosti, kterými podnik disponuje. 

 

 

ad 6) Marketingový plán10 

Marketingový plán velmi ovlivní budoucí úspěch podniku, proto banky i další investoři 

věnují této kapitole značnou pozornost (někdy bývá investory považován za 

nejdůležitější součást zajištění úspěchu). Samotný pojem marketing v sobě skrývá 

mnohem více, než jen reklamu a další aktivity směřující k získání zákazníka – je to 

spíše celkový myšlenkový postoj, který vznikl v tržní situaci, kdy se nadbytek 

konkurentů na straně nabídky uchází o přízeň zákazníků. Každý podnikatel prosazuje 

své výrobky a služby, které vyvinul dle potřeb zákazníků. Proto je velmi důležité včas 

reagovat na změnu v těchto potřebách a umět se jim přizpůsobit. Kromě toho také musí 

vyvinout vhodné distribuční cesty a výkonný systém prodeje. Aby toho byl podnik 

schopen, musí mít k dispozici informace o trzích, zákaznicích a konkurentech (viz 3. 

část podnikatelského plánu Analýza odvětví). 

 

Marketingový plán tedy vysvětluje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby 

distribuovány, oceňovány a propagovány. Obsahuje také odhad objemu produkce či 

služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. 

 

 

                                                 
10 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 38. WUPPERFELD, U. 
Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 75. 
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ad 7) Organizační plán11 

Organizační plán obsahuje popis formy vlastnictví nového podniku. Pokud se jedná o 

obchodní společnost, obsahuje také detailní informace o managementu, obchodních 

podílech, klíčových vedoucích pracovnících podniku, je určena nadřízenost a 

podřízenost vedoucích; vše je završeno organizační strukturou podniku. 

 

 

ad 8) Hodnocení rizik12 

Je samozřejmé, že s uvedením podnikatelského záměru do praxe se otevírají dveře nejen 

k žádoucímu zisku, ale je zde také nemalá možnost, že podnikání skončí v nejhorším 

případě také bankrotem. Každé podnikání s sebou nese vedle radostí a světlých stránek 

také značná rizika, která si musí každý podnikatel uvědomit a musí si vytvořit krizová 

řešení mnohých nepříznivých situací. Je nutné si rizika uvědomovat, avšak není 

žádoucí, aby podnikatel ukazoval podnik ve stinných stránkách (myšleno 

v podnikatelském plánu). Spíše by měl být schopen ukázat, že umí myslet kriticky, 

předvídavě a že je připraven v případě potřeby rizikům čelit; každé možné riziko 

vyvážit reálným řešením daného problému. 

 

 

ad 9) Finanční plán13 

Finanční plán je velmi důležitou součástí podnikatelského plánu, určuje potřebné 

předpokládané objemy investic a v neposlední řadě také to, jak moc je plán ekonomicky 

reálný jako celek (zda existuje možnost zajistit potřebné množství finančních prostředků 

a zda se plán vyplatí či nevyplatí realizovat). Zabývá se třemi nejdůležitějšími oblastmi: 

� předpokladem příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky; 

                                                 
11 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 38. 
12 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 38. WUPPERFELD, U. 
Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 157. 
13 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 38. WUPPERFELD, U. 
Podnikatelský plán pro úspěšný start. 2003. s. 118 – 124. 
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� vývojem cash-flow v příštích třech letech; 

� odhadem rozvahy, který poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu. 

 

Finanční plán obsahuje nejen vyčíslené množství finančních prostředků, které bude 

podnikatel potřebovat, ale také způsoby, jakými si je podnikatel zajistí (v podstatě je 

to možné buď z vlastních, cizích nebo ostatních zdrojů). 

 

 

ad 10) Přílohy14 

Na závěr podnikatelského plánu uvádíme informativní materiály, které nelze zařadit do 

samotného textu (v textu však na ně uvádíme odkazy). Takovými přílohami mohou být 

například životopisy s fotografiemi klíčových osobností, fotografie produktů, výsledky 

výzkumu trhu, výpisy z obchodního rejstříku atd. 

                                                 
14 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 38 
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2 Podpora malého a středního podnikání15 

V kapitole stručně popisuji, jaké možnosti podpory mají podnikatelé v České republice 

(dále jen „ČR“), a to jak ze strany naší republiky, tak i z fondů Evropské unie (dále jen 

„EU“). 

 

 

2.1 Podpora malého a středního podnikání z úrovně ČR 

České subjekty, které podporu poskytují, můžeme rozdělit na: 

� vládní organizace zaměřené na poskytování různých služeb podnikatelům: 

o CzechInvest, CzechTrade, Regionální poradenská a informační centra, 

Podnikatelská a inovační centra, Národní vzdělávací fond, Centrum pro 

regionální rozvoj ČR a informační portály; 

� nevládní organizace: 

o Hospodářská a agrární komora, Svaz obchodu ČR a cestovního ruchu, 

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie malých a středních podniků ČR, 

Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR a další; 

� podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky: 

o Podnikatelské inkubátory, Vědecko-technické parky; 

� komerční subjekty. 

 

Jako informační podpora funguje například portál businessinfo.cz, který obsahuje 

ucelené informace o právních podmínkách podnikání, z ministerstev a jiných institucí. 

Čerpá informace od agentur CzechTrade a CzechInvest (obě jsou vládními 

organizacemi), které pomáhají podnikatelům při podnikatelské činnosti. Dalším 

informačním portálem je i euroinfocentrum.cz, funguje jako Centrum pro regionální 

rozvoj. 

                                                 
15  VEBER, J., SRPOVÁ, M., a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 23-48. 



 

 28 

 

Finanční programy podpory podnikání můžeme rozdělit na: 

� národní programy podpory podnikání – tyto programy schvaluje vláda České 

republiky (vyhlašuje je pak Ministerstvo průmyslu a obchodu) a jsou zaměřeny 

na podporu formou záruk za bankovní úvěry,  bezúročných úvěrů, příspěvků a 

dotací; 

� resortní programy podpory podnikání – resorty Ministerstva průmyslu a 

obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní 

rozvoj a Ministerstva zemědělství; 

� finanční instituce pro podporu podnikání – Českomoravská záruční a 

rozvojová banka, a.s.; Česká exportní banka, a.s.; Exportní garanční a 

pojišťovací společnost, a.s.; 

� privátní služby – založené na komerčním principu a nabízené bankou 

(kontokorentní úvěry, podnikatelské úvěry, vývozní úvěry, fondy rizikového 

kapitálu). 

 

 

2.2 Podpora malého a středního podnikání z úrovně EU 

Po vstupu České republiky do EU v roce 2004 došlo pro řadu firem k velkým změnám – 

otevřel se jim prostor pro podnikání, ale na druhou stranu se také zvýšila konkurence. 

Podnikatelé a mikrofirmy (firmy s 1 až 9 zaměstnanci) jsou schopni se všem změnám 

(ať legislativním či změnám konkurence)  relativně dobře a rychle přizpůsobit, což se 

ovšem nedá předpokládat u firem malých (10-49 zaměstnanců) a středních (50-249 

zaměstnanců). Větší firmy jsou více závislé na okolních faktorech, ať už se jedná o 

zákazníky, zdroje cizího kapitálu či zaměstnance, které si musí udržet často vyššími 

mzdami než doposud, protože konkurenční zahraniční firmy nabízejí lepší mzdové 

podmínky. Aby byly české firmy konkurenceschopné, musí počítat s leckdy vyššími 

náklady na marketing, zlepšení výkonnosti či na inovaci. 
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Na druhé straně mají tuzemské firmy ale vypěstovanou určitou tradici a leckteré i dobré 

jméno u zákazníků, zapomenout nemohu ani na již existující odběratelsko-dodavatelské 

sítě a existující vztahy s bankami. 

 

Aby byly české firmy i nadále konkurenceschopné, mohou čerpat (mimo jiné) dotace  

z fondů EU a využívat dalších nástrojů EU, která připravila pro malé a střední firmy 

systém podpor. 

 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti zaujímá jedno z předních míst v rámci 

celkové hospodářské politiky EU a je na ni vyhrazena přibližně třetina rozpočtu 

Společenství. Za úkol má sledovat a rozvíjet činnosti vedoucí k posilování hospodářské 

a sociální soudržnosti v rámci všech zemí EU. 

 

Čerpání prostředků ze zdrojů EU je rozděleno na tzv. programovací období, kdy má 

členský stát nárok na čerpání prostředků z evropských fondů na financování politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Česká republika se nachází ve druhém 

programovacím období, které trvá v letech 2007 – 2013.  

 

Tato politika EU je v rámci tohoto programovacího období v České republice 

realizována třemi typy finančních nástrojů. Jsou jimi: 

� Fond soudržnosti (Kohezní fond) – poskytuje prostředky zemím, jejichž hrubý 

domácí produkt (dále jen „HDP“) na obyvatele nedosahuje 90% průměrné 

úrovně HDP členských zemí, a to v oblastech transevropské dopravní sítě a 

životního prostředí; 

� Evropský fond pro regionální rozvoj – pomáhá snižovat rozdíly mezi různou 

úrovní rozvoje jednotlivých regionů, a to finanční podporou pro investice do 

infrastruktury, rozvoje potencionálu regionu a malým a středním firmám na 

tvorbu a ochranu pracovních míst; 

� Evropský sociální fond – přispívá ke zvyšování zaměstnanosti, počtu 

pracovních míst a jejich kvalitu. 
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Prioritní cíle hospodářské a sociální soudržnosti vyplývají z výše uvedeného popisu 

jednotlivých fondů: cíl konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

technická pomoc. 

 

Pro využívání fondů EU připravila Česká republika celkem 24 operačních programů. 

Celkem mohou malé a střední firmy čerpat z fondů přibližně 26,7 miliard Kč v období 

2007 – 2013. 

 

Vedle Kohezního fondu a strukturálních fondů má EU další nástroje, kterými může 

malým a středním firmám pomoci, jsou jimi: 

� Evropská investiční banka – poskytuje úvěry nebo jejich garanci, a to v oblasti 

infrastruktury, telekomunikací, průmyslu, energetiky a ochrany životního 

prostředí; 

� Iniciativa JEREMIE  (Joint European Resources for Micro to Medium 

Enterpsises) – zlepšuje přístup malých a středních firem k finančním zdrojům a 

poskytuje poradenství a technickou pomoc, akciový a rizikový kapitál, záruky za 

úvěry. 
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3 Návrh podnikatelského plánu 

Tato kapitola tvoří jádro mé bakalářské práce a obsahuje návrh podnikatelského plánu 

na založení kavárny s hudebním klubem. Struktura podnikatelského plánu vychází ze 

struktury popsané v teoretické části práce (1.4 Struktura podnikatelského plánu). Mnou 

vypracovaný plán nebude předložen investorům či bankám, proto vynechávám jeho 

první a druhou část – titulní stranu a exekutivní souhrn. Dále je již struktura obdobná, 

jako v subkapitole 1.4 Struktura podnikatelského plánu. 

 

 

3.1 Analýza odvětví 

Kapitola je rozdělena do tří částí: 

� popis města, ve bude podnik umístěn; 

� analýza konkurence; 

� analýza zákazníků. 

 

 

3.1.1 Popis města Pardubice 

Pardubice se nacházejí ve východních Čechách a v současné době mají 89 892 obyvatel 

(stav k 31. prosinci 2008)16. Občané mají k dispozici veškerou občanskou vybavenost 

(síť městské hromadné dopravy, 3 nemocnice, 2 domovy důchodců, 29 mateřských 

škol, 16 základních škol, střední odborné školy, učiliště, vysokou školu, velké množství 

obchodů, hypermarketů a supermarketů, 3 koupaliště, zimní stadiony a sportoviště, 4 

divadla, 9 galerií a mnoho dalších míst, která dělají život v Pardubicích jednodušší a 

komfortnější)17.  

                                                 
16 Český statistický úřad [online]. 2008 [cit. 2009-05-07]. Dostupný z WWW: 
<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+ZV01&kapitola_id=5&kontext=t&razeni=ta&pro
_3980560=555134>. 
17 Český statistický úřad [online]. 2008 [cit. 2009-05-07]. Dostupný z WWW: 
<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=MOS+ZV01&kapitola_id=5&kontext=t&razeni=ta&pro
_3980560=555134>. 
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Město je nejznámější výrobou tradičního pardubického perníku, dostihovým závodem 

Velká pardubická, závodem motorek Zlatá helma, nedaleko se také nachází hrad z 15. 

století, Kunětická hora, a v posledních letech jsou Pardubice navštěvovány také díky 

letnímu hudebnímu festivalu Summer of Love. V současné době se město stává 

moderním a lákavým místem nejen pro studium, ale především k trvalému bydlení.  

 

 

Analýza konkurence 

V Pardubicích je přibližně 15 kaváren a 4 hudební kluby (z toho dva jsou ve městě a 

dva jsou v okruhu do 20 km a jsou v létě Pardubáky navštěvovány). Jako konkurenci 

nemohu opomenout ani kluby, které disponují reprodukovanou muzikou, kde se 

většinou jednou týdně pořádají diskotéky s Djs, a ani další alternativy, jak trávit volné 

večery v přítomnosti přátel. 

 

 

A. Hudební kluby 

Přímo v městě Pardubice se nacházejí dva hudební kluby, které pořádají koncerty živé 

hudby. V blízkosti města – v Seči u Chrudimi a Přelouči – se nacházejí další dva, které 

ovšem disponují pouze reprodukovanou hudbou. 

 

Žlutý pes  

Hudební klub umístěný v blízkosti vysokoškolských kolejí, který pořádá akce s 

převážně živou hudbou, zve hvězdy jako Cocotte Minute, Prohrála v kartách a další (ale 

i neznámé kapely). Žlutý pes je vhodný především pro milovníky rocku (ale návštěvníci 

se dočkají i jiných žánrů) všech generací. Plusem pro klub je jistě to, že je zaběhlým a 

v Pardubicích známým hudebním klubem. Nevýhodou je vzdálenost klubu od centra 

města (pokud zákazník není studentem ubytovaným na kolejích, čeká ho od centra 

procházka minimálně 20 minut dlouhá). Dalším mínusem je to, že součástí klubu jsou 

jen nekuřácké místnosti, které nejsou dobře klimatizovány. Mimo večerních akcí jsou 



 

 33 

prostory klubu nevyužity. Disponuje klasickou nabídku alkoholických a 

nealkoholických nápojů. 

 

Ponorka 

Ponorka je hudební klub umístěný asi 15 minut chůze od středu města. Funguje každý 

den jako hospoda, zhruba jednou týdně se zde pořádají koncerty (převážně živé hudby) 

méně známých kapel. Klub je vhodný především pro milovníky rocku (ale návštěvníci 

se dočkají i jiných žánrů) všech generací. Výhodou klubu je, že je jedním ze dvou klubů 

v Pardubicích pořádajících koncerty živé hudby. Velkou nevýhodou je neatraktivnost 

interiéru, horší dostupnost klubu a fakt, že klub disponuje pouze kuřáckými prostory 

bez klimatizace. 

 

Maddox 

Oblíbený letní přeloučský hudební klub (Přelouč je vzdálená od Pardubic přibližně 

15km, mezi městy je časté vlakové spojení „tam“, ale v noci jede poslední vlak 

z Přelouče do Pardubic před půlnocí, další až před pátou ráno18). V současné době je 

klub po rekonstrukci a je rozdělen na dvě části – dance zone a music bar. Klub je 

vhodný pro „náctileté“. Disponuje pouze kuřáckými prostory a klasickou nabídkou 

nápojů. 

 

Flamengo 

Disco club Falmengo v Seči u Chrudimi je otevřený jen létě,  své zákazníky sváží svými 

autobusy (tam i zpět, každoročně jsou k dispozici jejich jízdní řády). Klub pořádá akce 

alespoň jednou týdně (například pěnové párty, popcorn párty, atd.). Nabízí pizzu a 

klasické nealkoholické i alkoholické nápoje, koktejly, vhodný je spíše pro „náctileté“. 

Klub je v Pardubicích známý a díky vlastní dopravě i skvěle dostupný. Nevýhodami je, 

že je otevřen jen v letních měsících, pouze jednogenerační, kuřácký a obvykle nezdravě 

přeplněný. 

 

 
                                                 
18 IDOS jízdní řády [online]. 2009. [cit. 2009-05-09]. Dostupný z WWW: 
http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/. 
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B. Další alternativy večerní zábavy 

Do této části konkurence řadím další tři podniky , kde si lidé mohou večer posedět 

s přáteli, ale nebude to v žádném hudebním klubu, zákazník se může dočkat maximálně 

reprodukované muziky. 

 

Dýdy Baba 

Studentský klub umístěný v těsné blízkosti vysokoškolských kolejí (což je výhodou pro 

ubytované na kolejích, nevýhodou pro ostatní – od centra je vzdálený přibližně 20 

minut chůze). Klub nabízí pizzu, těstoviny, saláty a klasické alko, nealko a koktejly. 

Dýdy Baba pořádá páteční akce s reprodukovanou hudbou, které jsou vhodné pro 

studenty a „náctileté“. Nevýhodou je existence pouze kuřáckých prostor a špatné 

reference na nabízené jídlo. 

 

Žralok 

Klub (sloužící také jako restaurace) je umístěný ve velmi dobrém místě – na hlavní 

pardubické třídě. Jako specialitu nabízí podnik pizzu, kdy si zákazník vybere její 

velikost a též si zvolí oblíbené ingredience. Žralok pořádá pravidelné jednotvárné 

sobotní diskotéky s reprodukovanou hudbou, které jsou vhodné spíše jen pro „náctileté“ 

a studenty. Velkou nevýhodou je nízká kvalita alkoholických nápojů (piva, vína) a příliš 

nehezký interiér. 

 

St. Patrick – Original Irish Pub 

Nová restaurace s páteční a sobotní otevírací dobou do 4:00 a kapacitou 90 osob. 

Několik stolů má „samovýčep“ – vlastní pípu u stolu s digitálním displejem. Nabízí 

točená irská a česká piva, tradiční irskou kuchyni, denní menu. Výhodami hospody jsou 

možnost připojení k internetu zdarma, letní zahrádka, možnost zábavy pro všechny 

generace a velmi hezký interiér. Nevýhodou je kuřácké prostředí a větší vzdálenost od 

centra města (asi 15 minut pěší chůze). 
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C. Kavárny 

 Z důvodu lepšího přehledu o konkurenci jsem zadala do internetového serveru 

www.seznam.cz  pojem „kavárna Pardubice“. Vyhledávač mi našel 18 odpovídajících 

odkazů19. Z tohoto počtu jsem odečetla ty, které jsou v odlehlých částech Pardubic, 

nebo ty, které jsou pouze součástí videopůjčoven, počítačových heren atd. (netvoří 

přímou konkurenci mého budoucího podniku). Zbylo mi pouze 6 kaváren, které budou 

tvořit moji přímou konkurenci. Kavárny jsou převážně kuřácké (kromě Kavárny 

Evropa, ve které je umístěna i nekuřácká část a kavárny Baby Café) a nenabízejí večerní 

program. 

 

Kavárna Evropa 

Kavárna je umístěna v historickém centru města s kapacitou až 100 osob, s kuřáckou i 

nekuřáckou částí. Nabízí 40 druhů kávy (Alfredo Primus Premium a Darboven), 

zákusky. Funguje také jako restaurace s nabídkou domácí i mezinárodní minutkové 

kuchyně, nabízí také saláty a různé druhy těstovin. Její nespornou výhodou je skvělá a 

atraktivní lokalita v krásné části města a možnost posadit se v nekuřácké části podniku. 

Vysoké stropy vytvářejí vznešenou, ač poněkud chladnou, atmosféru, proto je 

vyhledávána spíše za účelem obchodních setkání než posezení s přáteli.  

 

Penzion Atrium 

Penzion s kavárnou je umístěn v těsné blízkosti  centra Pardubic. Svým zákazníkům 

nabízí kávu Illy, zákusky, víno a točené pivo. Kavárna se skládá ze dvou místností (v 

létě také s možností posezení v uzavřeném dvoře penzionu) – toto uspořádání nabízí 

relativní soukromí klientů. Nevýhodou je vyšší cena nabízených produktů, která se dle 

mého názoru neodráží v kvalitě produktů (například nekvalitní rozmrzlá a znovu zmrzlá 

zmrzlina, pouze kupované „umělé“ moučníky, atd.). Další nevýhodou jsou pouze 

kuřácké prostory bez klimatizace. 

 

                                                 
19 Seznam.cz [online]. 2009 [cit. 2009-05-09]. Dostupný z WWW: 
<http://www.firmy.cz/phr/kavarna%20pardubice>. 
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Cafe Bajer „Ve Dvoře“ 

Oblíbená kavárna přímo v centru Pardubic s pouze kuřáckými prostory, avšak 

s dětským koutkem. Nabízí kávu značky Piazza d’Oro, klasické alko, nealko a zákusky 

ke kávě. Nevýhodou je těsné umístění stolů vedle sebe, takže klienti nemají dostatek 

soukromí. Další nevýhodou je nedostatek personálu, takže zákazník musí leckdy čekat 

déle na svoji objednávku. 

 

Che’s café-bar 

Bar je neopomenutelným konkurentem z hlediska umístění podniku – nachází se v 

krásném historickém centru města na Pernštýnském náměstí, v blízkosti kavárny 

Evropa. Svým zákazníkům nabízí kávu Illy, alko, nealko a zákusky. Jinak je ale bar 

malým zakouřeným podnikem bez snahy obměňovat svoji nabídku. 

 

Chilli’s caffe 

Kavárna je umístěna ve středu města, na hlavní pěší třídě a disponuje pouze kuřáckými 

prostory. Svým klientům nabízí kávu, čaje, horkou čokoládu, dezerty a víno. 

 

Baby Café 

Nekuřácká kavárna určená nejen maminkám s dětmi se nachází v blízkosti centra 

Pardubic.Přestože je kavárna určena nejen maminkám s dětmi, z důvodu nedostatku 

nekuřáckých prostor se kavárna stala spíše útočištěm právě maminek s ratolestmi, což je 

hezké, ale pro setkání s přítelkyní příliš hlučné. 

 

 

3.1.2 Analýza zákazníků 

Jsem si vědoma toho, že majitel podniku musí vědět nejen to, co chce nabízet svým 

klientům, jaká je jeho konkurence, ale především to, komu chce své produkty či 

služby nabízet. 
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Má představa o vlastním podniku je taková, že skloubím vše žádané, lákavé, úspěšné a 

ozkoušené do jednoho projektu – kavárny s hudebním klubem. Velmi se mi líbí 

myšlenka maximálního využití prostor – tedy  přes den jako kavárna a večer jako 

hudební klub. Přes den bude podnik nabízet nekuřácké místo k relaxování a schůzkám 

s kamarády, večery budou zasvěceny především živé muzice (ale samozřejmě nejen jí), 

karaoke, barmanským show, zkrátka zábavě (bližší popis podniku je uvedený 

v subkapitole 3.3 Popis podniku).  

 

Ze zkušenosti mých známých i ze své vlastním vím, že nekuřácké prostory 

v Pardubicích zoufale chybí. V dnešní době jsou sice mnohé podniky klimatizovány 

dostatečně na to, aby hosty kouř přímo neobtěžoval, ovšem veškeré tkaniny i vlasy 

pachem kouře načichnou, a to je mnohým z nás velmi nepříjemné. Záliba v kouření 

klesá v dnešní době rapidně i u mladých lidí (například studentů), a proto se nebojím, že 

by podnik trpěl nedostatkem klientů právě z důvodu toho, že se v prostorách kouřit 

nesmí (ba právě naopak). 

 

Domnívám se, že návštěva podniku by měla být pro zákazníka jistou hrou, měl by 

mít na výběr z mnoha variací všeho – ať už kávy, zmrzlin či nabídky programu. Podle 

mého názoru si lidé, ač již třeba dospělí, velmi rádi jistým způsobem hrají. Proto jsem 

se mi například velmi líbí nápad „samovýčepního“ (samoobslužného výčepního) 

zařízení, kdy si zákazník „hraje na číšníka“, může své partě ukázat, „jak se to má točit“ 

a, ač toto se mi již tolik nezamlouvá, stoly hostů mezi sebou také mohou soutěžit, kdo 

vypije více piv. Jsem pro nápad, aby si každý host mohl „vyrobit“ vlastní zmrzlinový 

pohár volbou ingrediencí, které si přeje na zákusku mít, jsem i pro to, aby si každý mohl 

vybrat příchuť Moninu ve svém kafi. Znám to sama na sobě – velmi se mi líbí věci 

kombinovat, jsem ráda, když mi dá někdo na výběr z více možností. Přesně tuto 

filozofii budu aplikovat i ve svém podniku. 

 

Programy akcí, které budu pořádat, budou určeny – doporučeny – spíše jedné věkové 

kategorii. Jistě, že je možné, aby se jedna a tatáž akce líbila například dvěma odlišným 

generacím. Avšak v žádném případě si nepřeji, aby někdo řekl: „Tam já nechci, tam je 

to jen pro mladý,“ nebo zase naopak: „Tam dneska nepůjdeme, tam je to pro dědečky, 
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to bude nuda.“ Jak se říká, každá věc má svého kupce – a tak to platí i u podniku – 

každá akce má své zákazníky. Člověk ale musí přesně vědět, co od každého 

organizovaného večera čekat, jinak na něj radši nepůjde a podnik přijde zbytečně o 

zisky, protože majitel nedokázal dostatečně jasně naznačit, komu je párty určená. Na 

druhou stranu například na karaoke akcích se generační rozdíly zmaží a zábava to bude 

pro každého, kdo o tento typ relaxace bude mít zájem.  

 

Podle mě je tedy určitě možné zavděčit se většině potencionálních zákazníkům, ale ne 

najednou. Musí být jasně zřetelné, jaká generace klientů se bude více bavit a jaké 

uděláme radost příště. Vše musí být zastřešeno dostatečným marketingem (více 

v subkapitole 3.4 Marketingový plán). 

 

 

3.2 Popis podniku 

Provozování kavárny s hudebním klubem patří, dle mých potřeb a požadavků, mezi 

živnosti řemeslné, konkrétně se jedná o hostinskou činnost. Protože ani jeden 

z budoucích majitelů není vyučen v oboru kuchař – číšník či v příbuzném oboru, který 

je nutný pro získání takto vymezené živnosti, mám dvě možnosti – buď si vzdělání 

doplním rekvalifikačním kurzem, nebo si zajistím odpovědného zástupce, který bude 

dohlížet na chod podniku (v rozsahu upřesněným živnostenským zákonem). V časovém 

horizontu jednoho roku bych si ráda toto vzdělání doplnila a rozšířila ještě o 

rekvalifikaci v oblasti cukrářství. Nemusela bych tak uzavírat smlouvu s potencionálním 

odpovědným zástupcem a navíc bych v podniku mohla vyrábět poctivou zmrzlinu a 

dezerty, později rozšířit kavárnu a klub o restauraci. 

 

Kavárna i hudební klub budou nabízet svým klientům klasické i netradiční produkty, 

ale trochu jinak (už jen to, že bude celý objekt striktn ě nekuřácký, je bohužel 

neobvyklé). V kavárně samozřejmě bude k dostání káva a zákusek, ale klasický 

Medovník či „chemickou Marlenku“ čekat klient nemůže. Budu se maximálně snažit 

všechny tyto produkty, které jsou k dostání po celé republice, omezit či zcela z nabídky 

vyškrtat a nahradit je poctivými větrníky, indiánky, marokánkami a specialitami z řad 
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rodinných receptů. Bílé hrníčky nejklasičtější značky Illy nahradím veselým barevným 

porcelánem s logem rozesmátého baculatého černocha, který představuje značku 

Lucaffé. Nechci, aby podnik působil chladně a neosobně a tato (a další) opatření, 

myslím si, k domácí atmosféře velmi napomohou. 

 

Pokud to prostory propozičně dovolí (a jejich umístění zajistí rentabilitu této služby), 

ráda bych zavedla i prodej kávy „z okénka“  na ulici, včetně mini zákusků v sáčku 

apod. 

 

 

3.2.1 Výrobky a služby 

Výrobky a služby budou pro potřeby kavárny a klubu jiné, proto tuto subkapitolu 

rozdělím na dvě části – zvlášť popíši produkty a služby nabízené kavárnou a zvlášť 

klubem. 

 

Kavárna 

Předpokládaná otevírací doba je od 10 hodin. Zezačátku si určitě nebudu komplikovat 

situaci provozem restaurace, proto odpadá starost s poledními menu atd. (což je možné 

chápat také jako jistou konkurenční nevýhodu).  

 

V nabídce nápojů využiji variability kávy Lucaffé, která nabízí mnoho druhů „těla“ 

kávového nápoje (mnoho druhů kávy na přípravy espressa, které se použije například i 

při přípravě kávy Laté apod.) – s přírodním aroma oříšků, karamelu i bez něj, navíc lze 

všechny kávové speciality připravit s kofeinem i bez něj. Samozřejmostí je volba 

příchutě kávy – tedy volba Moninu, sirupu pro dochucení kávy.  

 

Jistě mi dá většina zákazníků zapravdu, že k lahodné kávě se hodí také poctivý 

zákusek. Jak jsem se již zmínila v textu výše, nespokojím se s žádným „sériovým 

dezertem“, pro své zákazníky chci jen to nejlepší. Využiji oblíbenosti klasických 

zákusků jako jsou například kremrole, větrníky, marokánky, „Míša řezy“,  ale hostům 

nabídnu i méně známé pochoutky v pardubickém kraji (nevím o jediném místě, kde by 
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byly ve městě k dostání) – kávová zrna (lahodné spojení marcipánu s kakaovým 

krémem, vytvarované do podoby kávového zrna a zalité v poctivé mléčné čokoládě), 

„kořenové“ (rodinný recept – sušenky z hořkého kakaa s aroma drceného hřebíčku), 

„pusinky“ (rodinný recept – nadýchané placičky z ušlehaného bílku s lahodnou 

kávovou, vanilkovou či kakaovou náplní).  

 

Po absolvování cukrářského rekvalifikačního kurzu budu svým zákazníkům také nabízet 

domácí zmrzlinu. Na každém stolu bude lístek, pomocí kterého si zákazníci zvolí 

ingredience pro přípravu zmrzlinového poháru – zvolí si příchutě zmrzliny, posyp 

(lentilky, oříšky, čokoládové vločky…), doping (různé příchutě, vlastní výroba), 

oplatku a samozřejmostí je domácí šlehačka. 

 

V Pardubicích také chybí kavárna se širším výběrem horké čokolády a krémů. Velmi 

se mi zamlouvají čokolády značky Cioconat – na výběr má zákazník z mnoha příchutí 

čokolády či krémů a příjemným zpestřením je také čokoládové fondue, kdy si zákazník 

namáčí připravené kousky ovoce (čerstvého či kompotovaného) do kotlíku plného 

horké čokolády, pod kterým hoří svíčka, aby čokoláda neztvrdla. 

 

Především v zimních měsících přijde jistě hostům vhod horký brusinkový či jablečný 

nápoj, který pochází z Kanady. Vybrala jsem značku Hot Apple, která jako novinku 

připravila možnost přípravy letních osvěžujících nápojů této značky.20 

 

V měsících letních zavedu osvěžující novinku – jogurtový koktejl  z jogurtu Hollandia. 

Tento koktejl bude mít velikou výhodu – zákazník si sám vybere příchuť koktejlu dle 

příchutě jogurtu – velmi snadné, levné a vysoce variabilní. 

 

Přestože neplánuji v nejbližší době po otevření podniku rozšíření kavárny o restauraci, 

něco malého k jídlu chci svým hostům nabídnout. Mám na mysli toasty se šunkou, 

sýrem a čerstvou zeleninou nebo například oblíbené panini či zapékané bagely (náplní 

mohou být losos, šunka, špenát, sýr, kuřecí maso a další ingredience) – snadná a lehká 

                                                 
20 KP Trading [online]. c2007 [cit. 2009-05-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kptrading.cz/produkty.html>. 
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alternativa, která nijak nezatíží chod podniku, pokud bude vše předem dostatečně 

připravené. Nabízí se zde možnost „bagetového pultu“, kde si host vybere sám, co do 

bagety chce a co ne. 

 

Jak je jistě z předchozího textu jasné, silná stránka podniku bude vysoká kvalita surovin 

použitých při přípravě nápojů či dezertů.  

 

Hudební klub 

V této části se spíše zaměřím na nabídku služeb, než na nabídku nápojů, i když ani ta je 

samozřejmě neméně důležitá, protože je třeba denní nabídku rozšířit (hostům bude 

k dispozici celý nápojový lístek, avšak některé nápoje jsou vhodné spíše večer, některé 

přes den). Předpokládaná otevírací doba podniku bude od 10hod, ve středy, pátky a 

soboty do 3hod, ostatní dny do půlnoci.  

 

Skvělou kávu a dezerty večer vystřídá spíše točené pivo, víno a koktejly. Chystám 

nabídku točeného piva značky Gambrinus (10°, 11°), Pilsner Urquel (12°), belgické 

bílé pivo značky Hoegaarden (12°) a nealkoholické pivo Radegast Birell. 

Z nealkoholických nápojů nabídneme točenou Kofolu , která dle mého názoru nemá 

konkurenci ve své kategorii točených nealko limonád. Do vinného lístku bych ráda 

zařadila jen česká vína, a to z Moravy. 

 

Stejně jako ke kávě patří dezert, k pivu a vínu patří něco slaného k zakousnutí. I zde 

mám připravenou alternativu ke klasickým brambůrkám a pistáciím – domácí slané 

tyčinky  dle rodinného receptu, posypané mákem nebo kmínem. 

 

Páteční či sobotní večery bych ráda zpestřila koncertem živé hudby, mám kontakt 

například na kapelu Cocotte Minute a jistě nebude problém sehnat další oblíbené 

kapely. Mám představu, že na takové akce bych dala vstupné, v jehož ceně by bylo i 

nějaké občerstvení – například pivo, akce na „panáky“ 1+1, v ceně by bylo i nějaké 

základní občerstvení (na každý stůl),  nebo podobně. Cena vstupenky by byla vyšší, 

protože by se jednalo o komornější vystoupení a bylo by téměř „all inclusive“. Myslím 



 

 42 

si ale, že lidé jsou za zážitky tohoto typu ochotni zaplatit. Pokud by se jednalo o méně 

známé kapely, platily by akce typu 1+1 atd. 

 

Když jsem byla v Řecku na dovolené, velmi mě zaujalo, že téměř každý bar nabízí 

karaoke. Tento druh zábavy v Pardubicích není vůbec, proto si myslím, že stojí za to 

ho vyzkoušet (náklady nejsou tak velké, abych to v podniku alespoň nevyzkoušela).  

 

V Brně jsou zase zvykem „studentské středy“, kdy se pořádají akce výhradně pro 

studenty. Tento „zvyk“ se mi zamlouvá, ač se v Pardubicích ještě nezavedl. Studentské 

středy by probíhaly především za doprovodu reprodukované hudby s Djs. Mohlo by se 

jednat například o Chupito párty, Fernet párty, Kříííídla (vodka s Redbullem), Koktejl 

párty, tento den by byly tyto nápoje výrazně zvýhodněny. 

 

K zpříjemnění večerní relaxace napomůže „samovýčepní“ zařízení, které plánuji 

umístit na dva stoly. 

 

Mám také nápad, jak zpříjemnit hostům cestu domů – uzavřela bych smlouvu s taxi 

službou, že naši zákazníci budou mít jejich služby za poloviční cenu (přibližně) v rámci 

pardubic a na oplátku bych zase já doporučovala hostům tuto konkrétní taxi službu. 

Pokud by taxi služba nepřistoupila na tuto dohodu, jsem ochotna o smlouvě 

komunikovat. Tento návrh je ale prozatím obsažen jen v myšlenkách, a proto s tímto 

nepočítám v dalším textu. 

 

Hosté s útratou nad určitou částku dostanou na cestu domů malé pohoštění (více 

informací v subkapitole 3.4 Marketingový plán). 

 

 

3.2.2 Umístění podniku 

V Pardubicích jsem 13 let žila a dalších 6 let tam dojížděla do školy, takže si troufám 

říci, že je znám a myslím si, že velmi dobře a vím, co tam chybí a čeho je naopak 

mnoho. Je tu dostatek průměrných kaváren bez nápadu, inovace, snahy něco měnit a 
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starat se o hosty, což je dle mého názoru špatně. Host by měl být vždy na prvním místě 

a majitel podniku by měl správně pochopit, co zákazník chce – a takových podniků je tu 

velice málo, proto jsem se rozhodla svoji kavárnu s hudebním klubem umístit právě 

sem, nejlépe samozřejmě do centra Pardubic. 

 

V současné nabídce realitních kanceláří jsem našla jeden prostor, který by vyhovoval 

mým požadavkům – lokalita v historickém centru města na Wernerově nábřeží, které je 

v těsné blízkosti Pernštýnského náměstí. Podlahová plocha má 83m2 , součástí prostor 

je kuchyně, 2x WC, sklep. Je ale zcela zřejmé, že v době, kdy budu aktuálně hledat 

vhodný prostor, nebude tento konkrétní volný, ale jistě se najde podobný, ač jiný a snad 

větší. Bude ale ideální, když později, až bude výběr aktuální, budou již prostory 

přizpůsobeny pro chod kavárny (hotový bar, skladové prostory, minimálně 2x oddělené 

WC, popřípadě kuchyně)21.  

 

 

3.2.3 Právní forma podnikání 

Podnikat v hostinské činnosti se chystám spolu se svým dlouholetým známým Lukášem 

Macháčkem, studentem práv na Masarykově univerzitě v Brně. Protože jsme dva, není 

vhodné podnikat na základě živnostenského listu a o zisk se dělit (není jisté, že bychom 

se dělili také o ztrátu), ale uzavřít mezi sebou regulérní právní vztah, který nabízí 

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

společnost komanditní. Vybrali jsme si společnost s ručením omezeným (rozhodli 

jsme se tak po zvážení kladů a záporů jednotlivých forem právnických osob, viz Příloha 

1 ) . 

 

Založení společnosti s ručením omezeným 

V dnešní době má podnikatel, který chce s.r.o. vlastnit, možnost koupit si již společnost 

založenou, tzv. ready made společnost. Tuto společnost již založila jiná firma, která ji 

podnikateli prodá. Samozřejmostí je, že nikdo neprováděl žádné obchodní operace 

                                                 
21 SReality.cz [online]. c1996-2009 [cit. 2009-05-03]. Dostupný z WWW: < 
http://www.sreality.cz/komercni-prostory/pronajem/pardubice-i-1977248034>. 
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jménem této společnosti – tato společnost byla založena za účelem prodeje a nikdy 

nepodnikala. Je zapsána v OR a připravená k okamžitému podnikání. Velikou výhodou 

ready made společností je rychlost, kdy dělí zájemce o společnost od podnikání jediná 

návštěva notáře. Další výhodou je skutečnost, že podnikatel již neskládá podruhé 

základní kapitál (dle platné legislativy min. 200.000,-Kč v konečné výši). Tato možnost 

se mi velmi zamlouvá – je to velmi rychlé, bez zbytečného čekání vyjádření úřadů, bez 

zbytečného obíhání úřadů a vyplňování potřebných listin. Náklady na založení 

společnosti s ručením omezeným by přibližně s využitím služeb společnosti AccArt 

byly 30.000,-Kč. 22 

 

Pokud se ale přeci jen rozhodnu založit si společnost s ručením omezeným „klasickým“ 

způsobem, postup je následující23: 

� Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu; 

o poplatek pro notáře činí přibližně 2.000 – 5.000,-Kč 

� Splacení základního kapitálu nebo jeho části (minimálně 30%, nejméně však 

100.000,-Kč, zbytek lze doplatit později – do pěti let ode dne vzniku 

společnosti, nebo dle společenské smlouvy; pokud společnost zakládá jen jedna 

osoba, musí být splacen celý základní kapitál ještě před zapsáním do OR); 

o poplatky dle konkrétného tarifu banky; 

� získání živnostenského oprávnění – potřeba bude živnostenský list opravňující 

mě podnikat v oblasti hostinské činnosti (ohlašovací, řemeslná živnost); 

o správní poplatek za vydání živnostenského listu činí 1.000,-Kč (nově od 

1. 7. 2008 za všechny živnosti) + 50,-Kč za výpis z rejstříku trestů; 

� zápis do OR; 

                                                 
22 AccArt, s.r.o. [online]. [2005] [cit. 2009-05-10]. Dostupný z WWW: <http://zalozeni-

spolecnosti.accart.cz/prodej-ready-made-spolecnosti.htm>. 
23 Business center.cz [online]. c1998 [cit. 2009-05-10]. Dostupný z WWW: 

http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx; AccArt, s.r.o. [online]. [2005] [cit. 

2009-05-10]. Dostupný z WWW: <http://zalozeni-spolecnosti.accart.cz/prodej-ready-made-

spolecnosti.htm>. 
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o poplatek za žádost o zapsání do OR 5.000,-Kč; 

o při návrhu společnosti do OR se jako přílohy k tomuto návrhu přidávají: 

• za společnost:  

∗ společenská smlouva nebo zakladatelská listina (dle počtu 

zakladatelů); 

∗ oprávnění k podnikatelské činnosti; 

∗ listina osvědčující právní důvod užívání místností – výpis 

z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) – 100,-Kč za 

stránku –  nebo souhlas vlastníka těchto místností; 

∗ doklad o splnění vkladové povinnosti; 

• za každého jednatele: 

∗ výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) – 50,-Kč; 

∗ čestná prohlášení. 

� registrace společnosti u finančního úřadu, registrace zaměstnanců na Správě 

sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny.  

 

Pokud se rozhodnu založit sama společnost s ručením omezeným, musím počítat 

s poplatky přibližně 12.000,-Kč s tím, že musím ještě složit základní kapitál. Velikou 

nevýhodou je časová náročnost založení společnosti tímto způsobem, musela bych 

počítat přibližně s půlroční časovou rezervou. 

 

Před otevřením podniku je také nutné zajistit potvrzení, že podnik splňuje hygienické a 

požární požadavky. 

 

 

3.2.4 Technické vybavení podniku 

Pro hladký chod podniku budeme (v závislosti na jeho prostorové výměře) potřebovat: 

� výčepní zařízení s minimálně pěti pípami; 
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� dvě „samovýčepní“ zařízení; 

� myčka na sklo – bar; 

� karaoke set – mikrofon, reproduktory; 

� minimálně čtyři mixéry na koktejly a shake; 

� elektrický kontaktní gril; 

� výrobník a zásobník ledu; 

� kávovar; 

� chladnička; 

� chladící a mrazící pult; 

� rychlovarná konvice; 

� výrobník šlehačky; 

� chladící stoly; 

� přístroj na hotdogy. 

 

Ceny výše uvedených technických zařízeních jsou uvedeny v subkapitole 3.6.2 

Předpokládané výdaje podniku před jeho uvedením do provozu. 

 

 

3.3 Obchodní plán podniku 

Seznam dodavatelů rozdělím na dodavatele techniky uvedené v subkapitole 3.2.4 

Technické vybavení podniku a dodavatele nápojů, catering. Informace o IČO a sídle 

firmy či místě podnikání jsem čerpala z Živnostenského rejstříku nebo Obchodního 

rejstříku (dle povahy informací)  
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3.3.1 Dodavatelé technických zařízení 

Vybrala jsem si právě níže uvedené dodavatele technických zařízeních, protože se mi 

velmi líbí jejich nabídka produktů, které přesně vyhovují mým požadavků, a to za 

přijatelné ceny (více informací o cenách techniky je v subkapitole 3.6.2 Předpokládané 

výdaje podniku před jeho uvedením do provozu).  

 

Gastrocentrum Písek, s.r.o. 

� IČO 26098644, 

� Sídlo dle OR: Písek, Pražské Předměstí, Na Pěníku 428, PSČ 397 01. 

� Produkty pro můj podnik: 

o výrobník šlehačky, 

o mixéry, 

o myčka skla, 

o chladnička, 

o elektrický kontaktní gril, 

o varná konvice, 

o přístroj na hotdogy. 

 

AMKOR Trading spol. s r.o. 

� IČO 64612121; 

� Sídlo dle OR: Třinec, Staré Město, Frýdecká 203, PSČ 73961. 

� Produkt pro můj podnik: 

o cukrárenská vitrína. 

 

AZZURRO investimento, s.r.o. 

� IČO 25854160; 

� Sídlo dle OR: Ostrava, Moravská Ostrava, Sadová čp. 79/39, PSČ 70200. 
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� Produkty pro můj podnik: 

o kávovar, káva (+„mlíčka“, cukr, hrnky, skleničky, podšálky…). 

 

A 1 Gastro, a.s. 

� IČO 63998556; 

� Sídlo dle OR:  Praha 4, Antala Staška 1075. 

� Produkty pro můj podnik: 

o výrobník ledu, 

o chladící stoly barové. 

 

CESK, a.s. 

� IČO 25569465; 

� Sídlo dle OR: Brno, Příkop 6, okres Brno-město, PSČ 60415. 

� Produkty pro můj podnik: 

o výčepní a samoobslužné výčepní zařízení. 

 

Petr Eger – Midistage 

� IČO 64372383; 

� Místo podnikání dle Živnostenského rejstříku (dále jen ŽR): Švermova 128, 357 

09, Habartov. 

� Produkty pro můj podnik: 

o karaoke skladby. 

 

Bc. Petr Kostílek 

� IČO 67331033; 

� Místo podnikání dle ŽR: 696 84, Těmice 311. 

� Produkty pro můj podnik: 
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o hardware i software pro provoz karaoke. 

 

 

3.3.2 Dodavatelé nápojů a zákusků, catering 

Vedle technického vybavení je nutné zajistit také dodavatele nápojů, zákusků nebo 

případně podnik zajišťující catering.  

 

A-TRANS.CZ s.r.o. 

� IČO 25939149; 

� Sídlo dle OR: Jaroměř, Na Úpě 512, okres Náchod, PSČ 55101. 

� Produkty pro můj podnik: 

o Gambrinus 10°,11°, Pilsner Urquel 12°, Kofola. 

 

Marie Plecháčková 

� IČO 16249011; 

� Místo podníkání dle ŽR: Jiráskova 534, 538 03, Heřmanův Městec. 

� Produkty pro můj podnik: 

o zákusky, dorty, dezerty, řezy. 

 

KP Trading s.r.o. 

� IČO 25915126; 

� Sídlo dle OR: Hradec Králové 6, Brněnská 299, PSČ 50006. 

� Produkty pro můj podnik: 

o čokolády Cioconat, nápoje Hot Apple, doplňky k vylepšení nápojů. 

 

Multi - Catering, s.r.o.  

� IČO 25927051; 
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� Sídlo dle OR: Pardubice, K Blahobytu 1700, PSČ 53002. 

� Produkty pro můj podnik: 

o cateringové služby. 

 

Zanzibar s.r.o. 

� IČO 25682164; 

� Sídlo dle OR: Kladno, Nám. starosty Pavla 331, PSČ 27201. 

� Produkty pro můj podnik: 

o sirupy Monin a další potřebné věci ke zhotovení koktejlů. 

 

 

3.4 Marketingový plán 

Volba správného marketingu je velmi důležitý v každém stádiu životního cyklu 

podniku. Dle mého názoru je o něco důležitější na začátku podnikání, před a při uvedení 

podniku do provozu. Pokud budu uvažovat konkrétně, je velmi důležité, aby se 

potencionální zákazníci dozvěděli o tom, že podnik bude otevřen, kdy bude otevřen, o 

jaký podnik se bude jednat, konkurenční výhody a další informace. Po této fázi 

„dozvědění se o podniku“ musí přijít fáze, kdy se zákazník bude mít důvod vracet. 

Nelze tedy na sebe jen upozornit, ale musím si hosty také umět udržet, nabídnout jim 

víc než ostatní alternativní, substituční podniky. 

 

O podniku plánuji dát vědět prostřednictvím 

� letáčků s pozvánkou na první akci, zezadu bude napsán program na další měsíc; 

� uvažuji také o „chodící reklamě“, kdy si najmu brigádníky, kteří budou mít na 

sobě kostým a rozdávat letáky; 

� reklamy v rádiu; 

� webových stránek, které nechám pro podnik udělat. 
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Udržení si zákazníků 

Akce s letáčky budu samozřejmě alespoň jednou do měsíce opakovat po dobu prvního 

asi půlroku, poté intervaly, pokud se o podniku již bude vědět, prodloužím (jednou za 

měsíc bych ale chtěla zákazníky informovat touto cestou o programu nadcházejícího 

měsíce). Textové materiály budou hostům k dispozici samozřejmě i v podniku. 

 

Reklamu prostřednictvím rádia bych chtěla i nadále použít pro upozornění na speciální 

akce.  

 

Prostřednictvím webu si budou moci hosté rezervovat místa (koupit vstupenky) na živé 

koncerty oblíbených skupin (tato rezervace bude podmíněna registrací zákazníka a 

zaplacením ceny vstupného). Obávám se, že pokud zavedeme možnost rezervace míst 

přes internet, falešné rezervace nás budou moci poškodit (pokud si například někdo 

falešně rezervuje stůl se samoobslužným výčepním zařízením, my budeme nuceni 

z důvodu rezervace odmítnout hosty, kteří přijdou přímo do podniku a budou se chtít 

k tomuto stolu posadit). Prostřednictvím telefonické rezervace je sice možné totéž, ale 

přeci jen si dá potencionální škůdce více práce. Možným zabráněním podobných 

„nedorozuměních“ by bylo opatření, že rezervace bude možná pouze do půl osmé večer 

a pokud hosté nedorazí do 19:45 (a ani nezavolají), bude se tento stůl považovat za 

volný, bez rezervace. Na internetových stránkách také budeme vystavovat fotografie 

z jednotlivých akcí, samozřejmostí je informování o akcích následujících. 

 

Velmi se mi zamlouvá nápad jednoho brněnského klubu – pokud utratíte určitou částku 

(v tomto brněnském podniku je to 400,-Kč, tuto hranici bych zavedla také i v mém 

podniku), dostanete na cestu domů malé občerstvení (v brněnském podniku je to řízek 

s chlebem a okurkou, já bych zavedla párek v rohlíku a malé pití). Tato malá drobnost 

ze strany podniku je dle mého názoru a zkušenosti velmi příjemnou službou zcela navíc 

pro hosty. 
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Součástí dobrého nápadu je také jméno, pod kterým se vše bude prodávat – tedy název 

podniku. Líbí se mi jednoslovné výstižné názvy jako je Enter, Orange, Welcome, 

Retro, atd. 

Přála bych si, aby se zákazníci cítili v podniku dobře a vraceli se k nám nejen proto, že 

byla akce „1+1“, ale také z toho důvodu, že cítili, že je o ně pečováno, že dostávají 

kvalitní nápoje a pochutiny a že si zkrátka večer užili. 

 

 

3.4.1 Cenová politika podniku24 

Problematika tvorby cen je velmi komplikovaná a ovlivňují ji tzv. vnitřní a vnější 

faktory. Mezi vnitřní faktory patří například cíle podniku, marketingový mix, 

diferenciace produktů, náklady. Faktory vnějšími jsou například poptávka po produktu, 

konkurence, distribuční síť, stádium ekonomického cyklu daného odvětví, opatření 

centrálních orgánů a další. Cenu samotnou můžeme stanovit na základě nákladů, 

poptávky či konkurence. 

 

Při sestavování konkrétních cen budu brát v úvahu všechny výše uvedené faktory, 

nejvíce ji ale ovlivní poptávka a náklady. Po vyčíslení kompletních předpokládaných 

nákladech připočítám požadovanou hrubou mzdu společníkům, která činí minimálně 

34.000,-Kč/měsíc (každému 17.000,-Kč hrubého měsíčně) do doby splacení všech 

závazků. Dále je třeba počítat i s tvorbou rezervy pro případ porouchání strojů a jiných 

nepředpokládatelných výdajů – měsíční částka pro tvorbu této rezervy bude činit taktéž 

50.000,-Kč (pokud vše proběhne v pořádku, po roce dojde k její redukci, peníze budou 

buď investovány či vyplaceny společníkům). Konkrétní stanovení nákladů a připočítání 

požadovaného zisku včetně rezervy, dani z příjmů, tvorby povinného zákonného fondu 

je uvedeno v subkapitole 3.6 Finanční plán. 

 

 

                                                 
24  KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. 2009. s. 58 – 68. 
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Marketingový mix 25 

Vypracování marketingového mixu bude pro mé potřeby sloužit jako shrnutí a 

upřesnění výše uvedených představ a popisů. Pro zpracování marketingového mixu 

jsem si vybrala rozšířený model 5P, který zahrnuje: 

� produkt, 

� ceny, 

� místo, 

� propagaci, 

� zákazníky. 

 

Produkt 

V podniku budu klást veliký důraz na vysokou kvalitu surovin, čistotu nádobí a 

prostředí. Vybrané produktu budou velmi variabilní – zákazník bude mít možnost 

výběru příchutě kávy, zda bude bez kofeinu či s ním, co vše bude chtít mít na svém 

zmrzlinovém poháru, z jaké příchutě jogurtu bude vyroben koktejl a další. Večerní 

programy budu připravovat minimálně jednou týdně (standardně to bude ale dvakrát za 

týden), zařadím živou i reprodukovanou hudbu, karaoke show, barmanské show a další 

alternativy.  

 

Cena 

Vzhledem k tomu, že budu nabízet svým zákazníkům jen velmi kvalitní suroviny, musí  

se to zákonitě promítnout také to ceny produktů. Plánuji, že ceny produktů a služeb 

budou v kategorii „vyšší průměr“. Zákazníkům nabídnu vysoce kvalitní služby, za které 

ale budou ochotni zaplatit. 

 

 

 

 

                                                 
25 KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. 2009. s. 38, 39. 
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Místo, dostupnost 

Podnik bude umístěn ve středu města Pardubic, kde bude dostupný všem hostům, kteří 

k nám budou chtít zavítat cíleně, ale i těm, kteří se teprve rozhodují, kde svůj volný čas 

stráví. 

 

Propagace 

Svůj podnik budu propagovat a zviditelňovat prostřednictvím reklamy v místním rádiu a 

tisku. Plánuji si také najmout brigádníky na roznášení letáčků s programem a akčními 

nabídkami klubu.  

 

Zákazníci 

Majitel každého podniku musí znát své zákazníky, musí vědět, kdo využívá jeho služeb 

či kupuje produkty, resp., komu jsou tyto služby a výrobky určeny. Předpokládám, že 

můj podnik bude navštěvován jak studenty, tak i střední generací – dle konkrétní akce, 

kterou připravím. Vždy bude ale zřetelné, kdo si akci užije více a kdo méně. Ceny 

budou sice vyšší, ale adekvátní tomu, co může host čekat. Připravujeme ale také akce 

typu 1+1, kdy si přijdou na své všichni. 

 

 

3.4.2 SWOT analýza 

SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky podniku na straně jedné a také příležitosti a 

hrozby na straně druhé. Tato analýza mi pomůže si ve stručných bodech uvědomit, zda 

je situace pro otevření příhodná, nebo zda existuje příliš mnoho hrozeb a rizik, že by 

bylo lepší a ekonomičtější podnik neotevírat a vyhledat a zhodnotit jinou 

podnikatelskou příležitost. 

 

Silné stránky 

� nekuřácké prostředí; 

� velmi kvalitní výrobky; 

� domácí zákusky; 
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� nabídka „hry“ – samoobslužná výčepní zařízení, variabilita produktů, karaoke 

apod.; 

� nabídka koncertů živé hudby i párty s hudbou reprodukovanou; 

� možnost čerpání úvěru tichého společníka – financování; 

� odhodlání a nadšení majitelů, ochota učit se novým věcem. 

 

Slabé stránky 

� nezkušenost majitelů, 

� doba uvedení podniku na trh – v době finanční krize. 

 

Příležitosti 

� svou nabídkou produktů a možností zábavy získá podnik mnoho konkurenčních 

výhod, 

� zvědavost zákazníků a jejich chuť zkoušet nové věci (karaoke, samoobslužné 

výčepy…). 

 

Hrozby 

� žádný vlastní kapitál, vše je financováno kapitálem cizím – možnost 

neschopnosti splácet dluhy; 

� nabídka nemusí být lákavá pro dostatečný počet zákazníků nebo se může brzy 

omrzet, „okoukat“. 

 

 

3.5   Organizační plán 

Plánovaná kavárna s hudebním klubem bude fungovat pod společností s ručením 

omezeným. Tuto společnost hodlám založit s Lukášem Macháčkem, studentem práv, a 

to z toho důvodu, že „stojí nohama na zemi“, ale i přesto je velice kreativní a má velmi 

dobré návrhy na témata akcí, provedení interiéru a v neposlední řadě také díky svému, 

brzy dokončenému vzdělání v oblasti práva, bude podniku nápomocen i v této rovině. 

Oba budeme jednatelé společnosti a budeme mít stejný podíl na zisku. Lukáš Macháček 

bude mít na starosti spíše oblast odběratelsko-dodavatelských vztahů, zařizování 
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externích záležitostí (úřady apod.), případné opravy, údržbu objektu, právní záležitosti 

atd. a já budu mít na starosti personalistiku, účetnictví, hladký provoz podniku. Oba se 

budeme podílet na údržbě webových stránek a přípravě akcí. Co se týče účetnictví, 

první rok si na tuto práci  zajistím z časových důvodů externist(k)u (než se podnik 

zaběhne, budeme mít oba s jednatelem spousty práce s jinými věcmi), poté převezmu 

účetnictví já. 

 

Personalistika 

Plánujeme přijmout dvě servírky na pracovní poměr , které si budou střídat denní a 

večerní směny. Chtěla bych, aby byl hostům k dispozici vždy minimálně jedna z nich. 

Pomocné servírky zaměstnáme na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní 

činnosti (počet záleží na velikosti prostor, které se nám podaří pronajmout. 

 

Protože ani Lukáš Macháček, ani já nemáme vzdělání potřebné pro získání 

živnostenského listu, který by nás opravňoval k podnikání v oblasti hostinské činnosti, 

tak máme dvě možnosti, jak kavárnu s klubem provozovat: 

� podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce (nejjednodušší možnost) – toto 

si představuji tak, že jím bude jedna ze servírek, která kritéria odpovědného 

zástupce bude splňovat; 

� dodělat si rekvalifikační kurz, mít roční praxi – pak mohu podnikat v oblasti 

hostinství. 

 

Jako nejlepší a nejjednodušší řešení vidím podnikání prostřednictvím odpovědného 

zástupce, jednou z našich servírek, která splní podmínky potřebné k získání 

živnostenského listu. Za tuto „službu“ počítáme s příplatkem 1.000 - 2.000,-Kč k hrubé 

mzdě. 

 

Mzdu obsluhy přijaté na pracovní poměr stanovíme dle průměrné měsíční hrubé mzdy 

na obdobné pozici s tím, že bude nástupní mzda zhruba o dva tisíce menší. Za rok 2007 

byla tato průměrná měsíční hrubá mzda pro servírky a číšníky dle Českého statistického 
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úřadu pro muže 16.033,-Kč a pro ženy 13.671,-Kč (tyto informace ještě nejsou pro rok 

2008 zveřejněny)26. 

 

Všichni zaměstnanci budou mít k dispozici určité nápoje, které jim budou zdarma a 

volně k dispozici. 

 

 

3.6 Finanční plán 

Finanční plán obsahuje:  

� možné zdroje financování; 

� předpokládané jednorázové počáteční výdaje, které bude třeba vynaložit na 

vybavení  a založení podniku; 

� výpočet odpisů, odhady mzdových nákladů, provozních nákladů, očekávaných 

tržeb; 

� předpokládanou zahajovací rozvahu; 

� předpokládanou strukturu peněžního toku s výhledem na tři roky. 

 

 

3.6.1 Zdroje financování27 

Základní rozdělení zdrojů financování je na zdroje vlastní, cizí a ostatní. Mezi vlastní 

zdroje financování patří vklady vlastníků, zisk a odpisy. Do kategorie zdrojů cizích 

řadíme úvěry, dluhopisy, tiché společenství a rizikový kapitál. Další zdroj financování 

nám zajistí faktoring, forfaiting a leasing. 

 

                                                 
26 Český statistický úřad [online]. 2008 [cit. 2009-05-12]. Dostupný z  WWW:    
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/490025E1F6/$File/310908C01.pdf. 
27  VEBER, J., SRPOVÁ, J., a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2008. s. 106 – 111. 
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Můj společník a já disponujeme dohromady částkou 100.000,-Kč na bankovním účtu, 

osobním automobilem (který nevložíme do obchodního majetku) a dvěma notebooky 

(taktéž zůstanou v osobním vlastnictví). 

 

Společnost dostala nabídku tichého společenství s možností čerpání cizího kapitálu až 

1 milion Kč. Podmínky jsou takové, že tichý společník požaduje 14% p.a. z půjčeného 

kapitálu a rovnoměrné splácení do tří let od otevření podniku. Toto procento je vysoké, 

avšak vzhledem k tomu, že ani jeden z jednatelů společnosti nemá potřebné vlastní 

zdroje financování, ani zkušenosti s podnikáním, hodnotíme tuto nabídku jako velice 

dobrou. Tichý společník nám také na dobu jednoho roku půjčí bezplatně 200.000,-Kč na 

splacení základního kapitálu, tuto částku mu pak vrátíme. 

 

Přesto se pokusíme kapitál získaný od tichého společníka čerpat pouze na dlouhodobý 

hmotný majetek v podobě spotřebičů, vybavení interiéru, dále také na případné 

počáteční úpravy (vymalování objektu, oprava sociálního zařízení, apod.). Na 

financování zásob se pokusíme získat bankovní kontokorentní úvěr, který nám umožní 

získat dostatečné množství prostředků potřebných na překlenutí doby mezi koupí zásob 

a jejich prodejem. Dobu obratu zásob předpokládáme u nápojů maximálně 10 – 15 dní, 

u zákusků 3 dny.  

 

 

3.6.2 Předpokládané výdaje podniku před jeho uvedením do provozu 

Vedle výdajů na vybavení baru a dalších částí podniku nesmím zapomenout ani na 

výdaje, které budeme mít v souvislosti se založení podniku (viz kapitola 3.2.3 Právní 

forma podnikání) a pořízení zásob, které také musíme koupit ještě před otevřením 

podniku.  
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Tabulka 1 – Předpokládané počáteční výdaje 

Místnost, typ výdaje Věc Cena v Kč, vč. DPH 

Výčepní a chladící zařízení 80.000,- 

Myčka na sklo 41.638,- 

Mixér (4ks) 23.086,- 

Elektrický kontaktní gril 13.200,- 

Výrobník a zásobník ledu 15.599,- 

Kávovar 75.400,- 

Chladnička (2ks) 44.313,- 

Chladící a mrazící pult 60.610,- 

Rychlovarná konvice 799,- 

Výrobník šlehačky 47.588,- 

Chladící stoly 58.590,- 

Bar 

Přístroj na hotdogy 5.890,- 

Stoly (12ks) a židle (52ks) 100.000,- 

Karaoke set 42.000,- 

Zvuková technika 20.806,- 
Prostor pro hosty 

Samoobslužné výčepy 303.054,- 

Předpokládané úpravy 
interiéru 

Malba, drobné úpravy 
(vlastní práce) 

35.000,- 

Marketingové aktivity Letáčky, reklama v rádiu, 
poutače, webové stránky… 

45.000,- 

Finanční rezerva 

Finanční prostředky na 
první měsíce podnikání – 
mzdy, inkaso, nečekané 
výdaje, atd. 

200.000,- 

Tichý společník =  1.212.573,- 

Zásoby Alko i nealko, zákusky… 80.000,- 

Kontokorentní úvěr =  80.000,- 

CELKEM =  1.292.573,- 

Zdroj: Ceny vybavení jsou dle ceníku jednotlivých dodavatelů (viz subkapitola 3.3 Obchodní plán podniku). 

 



 

 60 

Předpokládané výdaje, které bude třeba zaplatit, přesahují 1.000.000,-Kč, proto jsme 

se rozhodli, že samoobslužné výčepy zařadíme do našeho interiéru až po prvním roce 

podnikání (společníci ale o tomto rozhodnou později v závislosti na aktuální situaci, 

v podnikatelském plánu již s tímto předpokladem nebude počítáno), kdy už budeme mít 

potřebné prostředky na jejich koupi. Po této úpravě již budou všechny předpokládané 

výdaje plně pokryty cizími zdroji financování. 

 

 

3.6.3 Splácení úvěru tichému společníkovi 

Dle podmínek stanovených tichým společníkem bude společnost splácet dluh 910.000,-

Kč po dobu tří let, a to anuitně s úrokem 14% p.a.  

 

Tabulka 2 - Splácení úvěru tichému společníkovi 

Období 
v letech 

Anuita v K č Úrok v Kč Úmor v Kč Zůstatek 
dluhu v Kč 

0 - - - 910.000,- 

1 391.966,- 127.400,- 264.566,- 645.434,- 

2 391.966,- 90.361,- 301.605,- 343.829,- 

3 391.965,- 48.136,- 343.829,- 0,- 

Zdroj: Vlastní úvaha. 

 

Výpočet anuity vychází ze vzorce: 

ni

i
Da −+−

×=
)1(1

, kde 

a je anutita, 

D je výše dluhu, 

i  značí úrok. 
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3.6.4 Mzdové náklady 

Již v subkapitole 3.5 Organizační plán uvádím, že v roce 2007 byla hrubá měsíční mzda 

na obdobné pozici (číšník, servírka) pro muže 16.033,-Kč a pro ženy 13.671,-Kč. 

Průměrně je to tedy 14.852,-Kč.  

 

Společnost bude hledat 2 uchazeče na pracovní poměr a nabídne jim hrubou měsíční 

mzdu 13.500,-Kč, nápoje zdarma, 4 týdny dovolené a případné odměny. Jednomu 

zaměstnanci také společnost zvýší mzdu o 1.000 – 2.000,-Kč za funkci odpovědného 

zástupce. 

 

Mezi zaměstnance na pracovní poměr řadím také společníky (Lukáše Macháčka a mě), 

kterým bude náležet hrubá měsíční mzda 17.000,-Kč (každému). 

 

Dále bude podnik potřebovat zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti (dále jen 

DPČ), a to celkem na 24 hodin týdně. Hodinová mzda bude činit 60,-Kč. 

 

Výše pojistného, které odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance, se řídí zákony č. 

589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 592/1192 Sb., o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění. V současné době činí toto pojistné  v úhrnu 34% 

z hrubé mzdy zaměstnanců. Ve výpočtech uvažuji i pro další roky stejné legislativní 

podmínky, jako jsou nyní.  

 

Tabulka 3 - Výpočet ročních mzdových nákladů 

 Roční hrubá 
mzda  
v Kč 

Pojistné 
v Kč 

Roční mzdové 
náklady 

celkem v Kč 

Zaměstnanci na 
pracovní poměr 

348.000,- 118.320,- 

Společníci na pracovní 
poměr 

408.000,- 142.800,- 

Zaměstnanci na DPČ 74.880,- 25.460,- 

1.117.460,- 

Zdroj: Vlastní úvaha. 
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3.6.5 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

Výpočet odpisů dlouhodobého hmotného majetku se řídí zákonem o dani z příjmů 

v platném znění. Společnost navrhuje zvolit si stejná pravidla pro účetní odpisy, jako 

jsou stanovena pro odpisy daňové dle zákona o dani z příjmů. Hmotný majetek se 

vstupní cenou menší než 40.000,-Kč a nehmotný majetek se vstupní cenou menší než 

60.000,-Kč bude společnost považovat za spotřebu (spotřebovaný materiál) – toto se 

stává účetním nákladem a daňově uznatelným výdajem. Zbylý majetek spadá do 

odpisové skupiny 2, bude odpisován rovnoměrně a první rok bude společnost 

dlouhodobý hmotný majetek odpisovat se zvýšenou roční odpisovou sazbu o 10% dle 

§31, odst.4. Výpočet je proveden za předpokladu, že po další uvažované roky se 

legislativa nezmění (odpisové sazby, skupiny, postup a další podmínky zůstanou stejné). 

 

Tabulka 4 – Odpisy dlouhodobého hmotného majetku pro roky 2010, 2011, 2012 

2010 2011 2012 
Odpis 

59.603,-Kč 56.055,-Kč 56.055,-Kč 

Zdroj: Vlastní úvaha. 

 

 

3.6.6 Ostatní provozní náklady 

Mezi ostatní provozní náklady počítám nájemné, náklady na potraviny, telefon, 

elektrickou energii, vodu, plyn, správu webových stránek, marketingové aktivity, 

účetní služby. V Tabulce 5 – Předpokládaná výše ostatních provozních nákladů 

vycházím ze tří variant, které mohou dle mého názoru nastat – pesimistické, realistické 

a optimistické varianty. Pesimistická varianta je dle mých úvah nejhorší možnou situací, 

která může nastat, realistická je „zlatou střední cestou“ a varianta optimistická je tou 

nejlepší možnou variantou, ve kterou mohu snad jen doufat. 
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Tabulka 5 - Předpokládaná výše ostatních provozních měsíčních nákladů 

Druh nákladu 
Pesimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Optimistická 

varianta 

Nájemné 40.000,-Kč 32.000,-Kč 27.000,-Kč 

Telefon 5.000,-Kč 3.500,-Kč 2.500,-Kč 

Elektrická energie, 
voda, plyn 

5.000,-Kč 3.500,-Kč 2.000,Kč 

Správa webových 
stránek 

3.000,-Kč 1.500,-Kč 0,-Kč 

Marketingové 
aktivity 

3.000,-Kč 2.000,-Kč 1.000,-Kč 

Účetní služby 8.000,-Kč 6.000,-Kč 5.000,-Kč 

Σ /měsíc 64.000,-Kč 48.500,-Kč 37.500,-Kč 

Zdroj: Vlastní úvaha. 

 

 

3.6.7 Výpočet průměrné ceny prodané jednotky 

Při výpočtu musíme vzít v potaz všechny dosavadně známé náklady a předpokládaný 

počtu prodaných výrobků.  

 

Tabulka obsahuje opět tři varianty, se kterými je nutné počítat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 64 

Tabulka 6 - Předpokládaná průměrná cena za prodanou jednotku 

 Pesimistická 
varianta  

Realistická 
varianta  

Optimistická 
varianta  

Počet prodaných 
ks za měsíc 

6.000ks 9.600ks 12.000ks 

Materiál v Kč/ks 11 10 10 

Anuita v Kč/ks 5,4 3,4 2,7 

Mzdové náklady 15,5 9,7 7,8 

Odpisy 0,8 0,5 0,41 

Ostatní provozní 
náklady 

10,6 5 3,1 

Rezerva 8,3 5,2 4,2 

CENA 51,6 33,8 28,2 
Zdroj: Vlastní úvaha. 

 

Z tabulky je patrné, že cena za kus již při realistické variantě je přijatelná. Pro 

podnik i jeho vlastníky by bylo výborné, kdyby se cena za produkt pohybovala mezi 

cenou v optimistické a realistické variantě, tedy přibližně mezi 34,- Kč a 28,-Kč. 

V takovém případě je pravděpodobné, že pokud by bylo prodané množství obdobné 

jako u propočítaných variant, majitelé by měli vyšší příjem, než jaký požadují, a mohli 

by si buď tvořit rezervy nebo by měli vyšší zisk pro své potřeby. V případě, že nastane 

varianta pesimistická, nebude možné plán realizovat, protože by byl neekonomický 

– cena přesahující hranici 50,-Kč za jednotku v kavárně či hudebním klubu je zcela 

nereálná. Z toho důvodu by společníci nemohli své zboží za tuto cenu prodávat, ač 

právě tato cena pokryje jejich náklady na podnikání. 

 

 

3.6.8 Předpokládaný vývoj tržeb 

Tržby se rovnají součinu počtu prodaných kusů a ceně. Z tohoto vztahu vychází 

následující tabulka. Při odhadu počtu prodaných ks beru v úvahu otevírací dobu 



 

 65 

podniku, předpokládaný počet objednávek a v neposlední řadě také obsazenost. Při 

výpočtu vycházím z kapitoly 3.6.7 Výpočet průměrné ceny prodané jednotky.  

 

Protože při propočtu předpokládané ceny jedné prodané jednotky mi při výpočtu 

pesimistické varianty vyšla cena za jeden kus výrobku přes 51,-Kč/ks, což je zcela 

nepřijatelně vysoká cena, předpokládaný vývoj tržeb stanovím pouze pro variantu 

realistickou a optimistickou.  Při sestavování předpokládaného vývoje peněžního toku 

budu vycházet z realistické varianty.  

 

Tabulka 7 - Předpokládaný vývoj prodaných jednotek za měsíc s výhledem na tři roky 

Období Realistická varianta Optimistická varianta 

1. rok podnikání 9.600 ks/měsíc 12.000 ks/měsíc 

2. rok podnikání 10.000 ks/měsíc 12.500 ks/měsíc 

3. rok podnikání 10.500 ks/měsíc 13.000 ks/měsíc 

Zdroj: Vlastní úvaha 

 

 

Tabulka 8 - Předpokládaný vývoj tržeb s výhledem na tři roky 

 Realistická varianta  

v Kč 

Optimistická varianta  

v Kč 

CELKEM v K Č/měsíc 324.480,- 338.840,- 

CELKEM v 1. roce podnikání 3.893.760,- 4.230.000,- 

Odhad pro 2. rok podnikání 4.056.000,- 4.485.000,- 

Odhad pro 3. rok podnikání 4.258.800,- 4.399.200,- 

Zdroj: Vlastní úvaha. 

 

K posouzení ekonomičnosti podnikatelského záměru musím vytvořit předpokládaný 

vývoj peněžního toku s výhledem na tři roky (více v subkapitole 3.6.10 Předpokládaný 

vývoj peněžního toku  s výhledem na tři roky). 
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3.6.9 Předpokládaná podoba zahajovací rozvahy 

Než budu schopna posoudit rentabilitu celého podnikatelského záměru, musím nejdříve 

sestavit rozvahu a následně předpokládaný vývoj peněžního toku (viz subkapitola 

3.6.10 Přepokládaný vývoj peněžního toku s výhledem na tři roky). Z vývoje bude 

patrné, zda příjmy převyšují výdaje, což je prvotním cílem každého podnikání. 

 

Obrázek 2 - Zahajovací rozvaha28 

 

 AKTIVA                                    Zahajovací rozvaha                PASIVA 

 

 A Pohledávky za upsaný kapitál    200.000,-    A Vlastní kapitál                          200.000,-       

 B Stálá aktiva                                   709.519,-    A.I. Základní kapitál                     200.000,- 

 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek                     B Cizí zdroje                               989.519,- 

        Webové stránky                            30.000,-        Půjčka od tichého společníka   909.519,- 

 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek                           Kontokorentní úvěr                    80.000,-       

        Vybavení podniku                      629.519,- 

 C Oběžná aktiva 330.000,- 

        Zásoby                                         80.000,- 

        Peníze na účtu                       250.000,- 

  

∑∑∑∑    1.189.519,-Kč                                  ∑∑∑∑    1.189.519,-Kč 

Zdroj: Vlastní úvaha. 

 

 

3.6.10 Předpokládaný vývoj peněžního toku s výhledem na tři roky 29 

Některé náklady a výnosy nemusí být spojeny s výdaji a příjmy; a naopak – některé 

výdaje nemusí být spojený s náklady a příjmy s výnosy. Výkaz, který znázorňuje právě 

výdaje a příjmy (tedy skutečné toky peněz), se nazývá cash-flow. Obvykle se sleduje 

peněžní tok v oblasti provozní (pohyby peněz související s hlavní činností podniku – 

                                                 
28 Poznámka: Při sestavování zahajovací jsem vycházela z předpokladu, že budu zakládat společnost 
sama, nevyužiji nabídky koupě ready-made společnosti a bude tedy třeba základního kapitálu. 
29 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 136,137. 
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tedy s každodenní činností), investiční (změny v dlouhodobém majetku) a finanční 

(dividendy a jiné získávání peněžních zdrojů a jejich splácení). Jsou dvě metody, jak lze 

cash-flow zjišťovat, a to podle toho, zda jsou toky peněz skutečné (přímá metoda 

zjišťování cash-flow) a nebo předpokládané (nepřímá metoda).  

 

Protože ve svém plánu uvádím předpokládaný tok příjmů a výdajů, použiji nepřímou 

metodu zjišťování cash-flow, a to na tři následující roky. Zisk po úhradě daně z příjmů a 

zákonné rezervy jsem vypočítala dle zákona o dani z příjmů a obchodního zákoníku. 

 

Tabulka 9 - Přehled předpokládaného peněžního toku za roky 2010, 2011 a 2012 

Peněžní tok 2010 2011 2012 

Stav PP30 0,- Kč +528.897,-Kč +1.127.506,-Kč 

Zisk po úhradě úroků, daně 
z příjmů a zákonné rezervy 

+861.260,-Kč +934.520,-Kč +1.029.100,-Kč 

Odpisy +59.603,-Kč +56.055,-Kč +56.055,-Kč 

Splátka úvěru -391.966,-Kč -391.966,-Kč -391.965,-Kč 

Stav peněžních 
prostředků na konci 
období 

+528.897,-Kč +1.127.506,-Kč +1.820.695,-Kč 

Zdroj: Vlastní úvaha. 

 

Dle předchozí tabulky si mohu myslet, že společnost vykazuje velmi vysoký stav 

peněžních prostředků na všech koncích sledovaného období (roku). Nesmím ale 

zapomínat na fakt, že vlastní rezerva činí 600.000,-Kč ročně a slouží k úhradě 

nečekaných poruch či nutných oprav, a proto je nutné ji udržovat v požadované výši  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Pod zkratkou „PP“ rozumím „peněžní prostředky na začátku období“. 
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4 Závěr 

Spolu se svým kamarádem Lukášem Macháčkem jsme se rozhodli představit občanům a 

turistům města Pardubice nové místo odpočinku, zábavy a společných zážitků. 

Chystáme se otevřít nekuřáckou kavárnu s hudebním klubem se širokou nabídkou 

nápojů a občerstvení, vše ve vysoké kvalitě, kterou chápeme jako konkurenční výhodu.  

 

Snažili jsme se vcítit do role zákazníků a vymyslet takovou kavárnu s klubem, do které 

bychom se sami rádi vraceli a kde by nám nic nechybělo. Ve svých představách máme 

nekuřácké a čisté místo se širokou a netradiční nabídkou kávy, horké čokolády, 

čerstvých zákusků, zmrzlinových variací, točeného piva a kvalitního vína. Vše je 

završeno domácí atmosférou s vůní rozpečených panini. Obsluha je příjemná, ochotná a 

rychlá.   

 

Máme sice hezký nápad, ale ještě před jeho realizací jsme se rozhodli pro zvážení všech 

„pro“ a „proti“. Zpracovat tak dobrý podnikatelský plán, abychom ho mohli použít jako 

předlohu při zakládání a otevření podniku, bylo cílem mé bakalářské práce, který 

považuji za splněný.  

 

Velmi důležitou součástí podnikatelského plánu jsou analýzy konkurenčního prostředí, 

při jeho prozkoumání jsme našli mezeru v nabídce pardubických kaváren, klubů či 

hospod. Zcela hrozivý je nulový počet nekuřáckých podniků, které klienti navštěvují 

kvůli večerní zábavě, velmi nízký je i počet nekuřáckých kaváren. Většina podniků 

nabízí svým hostům klasické jednotvárné nápojové menu, zcela bez nápadu a snahy 

„vybočit“. Také jsme shledali, že v Pardubicích chybí svěží podnik s moderní vizáží, 

jehož majitelé jsou připraveni své klienty hýčkat a přizpůsobovat se jejich potřebám, 

nenabízet pouze standardní produkty. Přesto považujeme za našeho největšího 

konkurenta podnik Original Irish Pub, který hostům zpestřuje návštěvu 

samoobslužnými výčepy, netradiční nabídkou točeného irského piva a irských jídel.  

 

Odhalení mezer na trhu ale bohužel nestačí, musíme mít také finanční prostředky, 

kterým budeme naše představy financovat. Vzhledem k tomu, že dohromady 
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disponujeme vlastním kapitálem v podobě vkladu na běžném bankovním účtu v celkové 

výši 100.000,-Kč, dvěma notebooky a osobním automobilem, bylo jasné, že budeme 

potřebovat cizí kapitál na financování našich podnikatelským plánů. Rozhodli jsme se 

využít nabídku našeho tichého společníka, který nám půjčí cizí kapitál ve výši až 

1.000.000,-Kč (plus bezúročně 200.000,-Kč na splacení základního kapitálu po dobu 

jednoho roku) s úrokem 14% p.a. S napětím jsme čekali na výsledky mnou provedené 

finanční analýzy a s úlevou jsme zjistili, že půjčené peníze nám budou stačit na pokrytí 

všech výdajů a budeme dle předpokladů schopni dluh splatit do požadovaných tří let. 

 

S realizací podnikatelského plánu nejsou samozřejmě spojeny pouze hezké a příjemné 

věci v podobě prvních zákazníků a peněz získaných vlastním úsilím, ale i hrozba 

neúspěchu a nepochopení. Přes to všechno věříme, že klady budou převažovat nad 

zápory a budeme mít možnost vybudovat příjemnou kavárnu s hudebním klubem, a 

snad i tradicí. 
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Příloha 1 

Zde uvádím nejzásadnější výhody a nevýhody způsobů podnikání, která jsou v ČR 

legální. 

 

 

1) Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného 

oprávnění 

Jde o formu podnikání vhodnou pro začínající podnikatele, protože je u ní velmi 

jednoduché zahájení činnosti i administrativa.  

 

� Výhody: 

o minimum formálně-právních povinností – pokud není povinnost zápisu do 

obchodního rejstříku, nemusí podnikatel zveřejňovat požadované údaje 

(například účetní závěrky atd.); 

o velmi nízké správní výlohy nutné pro založení  - bez počátečního kapitálu, 

je nutné zaplatit poplatek za zřízení živnostenského oprávnění, a to 1000,-Kč; 

o podnikatelské činnosti lze zahájit ihned po ohlášení – výjimkou jsou 

koncesované živnosti nebo živnosti vyžadující zvláštní povolení; 

o případné změny probíhají poměrně rychle – přerušení či ukončení činnosti, 

změna osobních údajů, atd.; 

o samostatnost a volnost při rozhodování; 

o možnost volby mezi daňovou evidencí a podvojným účetnictvím – pokud 

není podnikatel zapsán v obchodním rejstříku; 

o možnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně z podnikání paušální 

částkou, je-li to pro podnikatele výhodnější; 

o zisk z podnikání je zdaněn jen jednou, a to daní z příjmu fyzických osob 

dle § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu fyzických a právnických 

osob, v aktuálním znění (pro rok 2009 je tato daň 15%); 

o možnost uplatnit nezdanitelné částky a jiné odpočitatelné položky; 
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o možnost začlenění spolupracující osoby. 

� Nevýhody 

o vysoké riziko – podnikatel neomezeně ručí svým majetkem, možné finanční 

problémy se mohou promítnout i do soukromého života; 

o vysoké požadavky na odborné i ekonomické znalosti podnikatele; 

o omezený přístup k bankovním úvěrům; 

o při obchodních kontraktech je méně důvěryhodný než například kapitálové 

společnosti; 

o na výši zisku jsou závislé i odvody sociálního pojištění – pokud má tedy 

podnikatel vysoké zisky, jsou i odvody vysoké. 

 

 

2) Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění definuje v  § 829 a 

následující smlouvu o sdružení fyzických osob takto: „(1) Několik osob se může 

sdružit, aby se společně přičinili o dosažení sjednaného účelu. (2) Sdružení nemají 

způsobilost k právům a povinnostem.“ Z tohoto je patrné, že sepsáním výše uvedené 

smlouvy nevzniká samostatný právní subjekt. Sdružení fyzických osob tedy nemůže 

jako takové vstupovat do obchodních ani právních vztahů. Účastníci by tedy měli 

vystupovat vždy pod svým jménem nebo jako zmocněnec ostatních účastníků sdružení. 

Za závazky sdružení ručí všichni účastníci, a to neomezeně. 

 

� Výhody 

o jednoduchost vzniku – smlouva dokonce nemusí mít dokonce ani písemnou 

formu; 

o nezapisuje se do obchodního rejstříku; 

o zpravidla rovnoprávné postavení členů; 

o jednoduché vystoupení člena sdružení; 
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o sdružování finančních prostředků a podnikatelských zkušeností; 

o příjmy a výdaje z podnikání lze na účastníky sdružení přerozdělovat 

v dohodnutém poměru. 

� Nevýhody 

o problematické vlastnické vztahy – především u vkladů a společně nabytého 

majetku; 

o založeno na důvěře a solidaritě mezi účastníky – možný konflikt zájmů; 

o dle zákona č. 325/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) – pokud 

je jeden člen sdružení plátcem DPH, musejí se dle § 94 a následující i ostatní 

účastníci sdružení registrovat k dani z přidané hodnoty; 

o jednotliví účastníci sdružení ručí celým svým majetkem, a to nerozdílně. 

 

 

3) Tiché společenství1 

Stejně jako u sdružení fyzických osob, tak i u tichého společenství nevzniká samostatný 

právní subjekt. Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout 

podnikateli určitý vklad a podílet se jím tak na jeho podnikání a na druhé straně se 

podnikatel zavazuje k vyplácení části zisku. Na rozdíl od smlouvy o sdružení musí být 

smlouva o tichém společenství písemná. 

 

� Výhody z pohledu tichého společníka 

o účast tichého společníka se nezapisuje do obchodního rejstříku; 

o dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění -  tichý 

společník neručí na závazky podnikatele (podílí se tedy jen na zisku), pokud 

není jeho jméno obsaženo ve firmě podnikatele nebo pokud neprohlásí osobě, 

s níž jedná podnikatel o uzavření smlouvy, že oba podnikají společně; 

o může nahlížet podnikateli do účetních knih; 

                                                 
1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. § 673 a následující. 
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� Nevýhody z pohledu tichého společníka 

o nemá oprávnění podílet se na řízení; 

o dojde-li ke zveřejnění jeho jména, ručí tento za závazky podnikatele v plné 

výši (již bylo výše řečeno); 

o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu fyzických a právnických osob, 

v platném znění  pohlíží na tiché společenství takto: 

• dle § 8 se podíly na zisku tichého společníka považují za příjmy 

z kapitálového majetku (pokud nejsou použity k doplnění 

vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše – pokud 

by k tomuto účelu použity byly, jsou dle § 19 od daně 

osvobozeny); 

• podíly na zisku se dle § 36 daní zvláštní sazbou daně, a to 15% 

z podílu na zisku tichého společníka. 

 

 

4) Veřejná obchodní společnost2 

Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod 

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

majetkem. Společníkem může být fyzická i právnická osoba. Zisk (stejně jako ztráta) se 

dělí rovným dílem mezi společníky, pokud nestanoví společenská smlouva jinak.  

 

� Výhody  

o bez nutnosti počátečního kapitálu; 

o neomezené ručení společníků se může pro ně samotné jevit jako nevýhoda, 

ale na druhou stranu je i znakem důvěryhodnosti; 

o snadné vystoupení společníka ze společnosti; 

                                                 
2 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. § 7 a následující. 
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o dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu fyzických a právnických 

osob, v platném znění  zisk společnosti nepodléhá dani z příjmů právnických  

osob, ale je celý rozdělen mezi společníky a zdaněn daní z příjmů fyzických 

osob, v roce 2009 činí tato daň dle § 16 pro fyzické osoby 15% (celý systém 

danění příjmů veřejné obchodní společnosti je na Obrázku 1). 

� Nevýhody 

o neomezené ručení společníků; 

o vysoké osobní riziko – možnost snadného vzniku konfliktů při řízení 

společnosti; 

o musí být minimálně dva společníci – pokud má veřejná obchodní společnost 

pouze dva společníky a jeden se rozhodne ze společnosti vystoupit, veřejná 

obchodní společnost zanikne; 

o pro společníky platí zákaz konkurence. 

 

 

5) Komanditní společnost3 

Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky 

společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku 

(komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři). 

Obsahuje-li název společnosti jméno komanditisty, ručí tento za závazky společnosti 

jako komplementář (tedy celým svým majetkem). Statutárním orgánem jsou 

komplementáři, komanditisté nezasahují do vedení společnosti, pouze se podílí na zisku 

a poskytují kapitál pro podnikání komplementáře či komplementářů. 

 

� Výhody 

o není nutný velký počáteční kapitál  – komaditista musí vložit minimálně 

5.000,-Kč; 

                                                 
3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. § 93 a následující 



 

 6 

o pro komanditisty neplatí zákaz konkurence; 

o zisk se dělí dle společenské smlouvy; 

o komanditista může nahlížet do účetních knih a případně zmocnit auditora ke 

kontrole účetní závěrky; 

o dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu fyzických a právnických 

osob, v platném znění  se považují zisky komplementářů za příjmy 

z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7, které se daní dle § 

16, a to 15% sazbou daně. 

� Nevýhody 

o administrativně náročný vznik – nutné sepsání společenské smlouvy; 

o neomezené ručení komplementářů; 

o dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu fyzických a právnických 

osob, v platném znění  se příjem komanditisty zdaní v podstatě dvakrát – 

nejdříve se základ daně (dále jen ZD) připadající na komanditisty upraví dle § 

34 a § 20, dále se zdaní dle § 21 (současná sazba daně je pro právnické osoby 

20%) a takto upravený podíl na výsledku hospodaření se rozdělí dle 

společenské smlouvy mezi komanditisty, kteří tento zisk ještě nakonec zdaní 

zvláštní sazbou daně dle § 36, odst. 2, písm. b; 

o rozdílné priority komanditistů a komplementářů – každý nese jinou míru 

rizika, a proto mohou být cíle rozdílné; 

o ke změně společenské smlouvy je nutný souhlas komplementářů i 

komanditistů. 
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6) Společnost s ručením omezeným4 

Společností s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) je společnost, jejíž základní kapitál je 

tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo 

zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. Může být založena minimálně jednou 

osobou (takto vzniklá společnost již nemůže být jediným zakladatelem jiné s.r.o.) a 

maximálně padesáti. Základním dokumentem společnosti je společenská smlouva.  

 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci ručí 

společně a nerozdílně za závazky společnosti pouze do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení 

všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká. Výše základního kapitálu 

společnosti musí činit minimálně 200.000,-Kč, přičemž výše vkladu jednoho společníka 

minimálně 20.000,-Kč. 

 

Společnost s ručením omezeným má tyto orgány: 

� valnou hromadu – nejvyšší orgán společnosti, 

� jednatele – statutární orgán společnosti, 

� dozorčí radu – kontrolní orgán; není však povinností, je možno ji stanovit na 

základě společenské smlouvy. 

 

� Výhody 

o omezené ručení společníků (viz výše); 

o zákaz konkurence platí pro jednatele, na společníky ho lze rozšířit, a to 

společenskou smlouvou; 

o vložit lze i nepeněžitý vklad; 

o právní vztah mezi společníky – právní jistota zastřešena společenskou 

smlouvou. 

� Nevýhody 
                                                 
4 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. § 105 a následující. 
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o nutný počáteční kapitál min. 200.000,-Kč – dle zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, v platném znění, § 105 a následující musí být splaceno 

nejméně 30% každého vkladu ještě před podáním návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku. V úhrnu musí být splaceno alespoň 100 000 Kč. Zbytek 

základního kapitálu musí být splacen do pěti let od vzniku společnosti. Je-li 

společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního 

rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál; 

o administrativní náročnost – založení společnosti, svolávání valných hromad 

atd.; 

o zisk je zdaněn dvakrát – dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 

fyzických a právnických osob, v platném znění se příjem s.r.o. zdaní 

dvakrát – VH upravíme dle § 23 - § 33, tak nám vznikne 1. ZD – ten 

upravíme dle § 34, vznikne nám tak 2. ZD – upravíme ho dle § 20 odst. 8, což 

je 3. ZD, který zaokrouhlíme na celé tisíce směrem dolů. Takto vzniklý 3. ZD 

ponížíme o daň dle § 21. Valná hromada na své členské schůzi rozhodne o 

nepovinném přidělování prostředků do ostatních fondů a přidělí prostředky do 

povinného rezervního fondu. Zbylou částku si již rozdělí mezi sebe společníci 

s.r.o., a.s. vyplatí dividendy. Fyzická osoba - společník tuto částku poníží 

ještě o daň srážkovou, která činí v roce 2009 rovných 15%. 

 

 

7) Akciová společnost5 

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet 

akcií o určité jmenovité hodnotě (ta je uvedena na akcii). Společnost odpovídá za 

porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionář ale za závazky neručí (což je 

pro něj nesporná výhoda). Minimální ZK s veřejnou nabídkou akcií činí 20.000.000,-Kč 

a 2.000.000,-Kč bez veřejné nabídky akcií. Základním dokumentem společnosti jsou 

                                                 
5 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. § 154 a následující. 
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stanovy (určují například i jmenovitou hodnotu akcií). Nejvyšším orgánem společnosti 

je valná hromada, statutárním orgánem představenstvo, kontrolu provádí dozorčí rada. 

 

Vzhledem k náročnosti založení společnosti a další administrativě se často mezi malými 

a středními firmami nevyskytuje. 

 

� Výhody  

o akcionáři neručí za závazky společnosti; 

o působí velmi dobře na obchodní partnery; 

o dobrý přístup ke kapitálu – půjčky od bank či jiných věřitelů, možnost úpisu 

nových akcií atd. 

� Nevýhody 

o nutný vysoký počáteční kapitál – viz výše; 

o velmi komplikovaná právní úprava a administrativa; 

o nelze založit pouze jednou FO; 

o nutnost ověření účetní závěrky auditorem a její následné povinné 

zveřejňování, další povinností je sestavování výroční zprávy společnosti; 

o zákaz konkurence pro členy představenstva; 

o nevýhodné danění (viz výše u popisu danění příjmů společnosti s ručením 

omezeným). 


