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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o rozvoji společnosti IMJS s. r. o. pomocí franchisingu. 

Obsahem práce je definování teoretických východisek pojednávajících o 

fanchisingovém typu podnikání a jednotlivých analýzách. Následně je zpracována 

analýza současného stavu společnosti a strategické analýzy, vnitřního a vnějšího okolí 

podniku. V praktické části je poté, na základě daných analýz, vytvořen pilotní 

franchisingový koncept dané společnosti. 

Abstract 

This thesis deals with the development of IMJS s.r.o. company using franchising. The 

content of the thesis is the definition of theoretical basics dealing with the franchising 

type of business and individual analysis. After that the analysis of the current state of 

the company and the strategic analysis and the internal and external environment of the 

company are compiled. Then on in the practical part the pilot franchising concept of the 

company is created based on the analysis. 
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ÚVOD 

V dnešní době existuje spousta příležitostí v podnikatelském prostředí, díky kterým 

mohou zájemci o podnikání proniknout na trh. Při realizaci jakékoli formy podnikání 

vznikají různá rizika a bariéry, které mohou vést k ohrožení podniku či dokonce až 

k jeho zániku již ve fázi růstu podniku. Aby bylo zabráněno samotnému vzniku těchto 

rizik, je nutné, aby se podnikatelé značnou mírou přizpůsobovali podmínkám vnějšího 

okolí společnosti, neodkladně reagovali na požadavky zákazníků a upevňovali tak své 

postavení na trhu. Jednou z možnosti, jak těmto rizikům předejít je využití ověřeného 

podnikatelského konceptu, tedy franchisingu. V současnosti je v České republice tato 

forma podnikání v rozkvětu, kdy prvotní předsudky a nedůvěra v tuto moderní formu 

podnikání již odpadly a franchising je již hojně používán. 

Právě fakt, že tato forma podnikání je moderní a inspirativní v mnoha směrech, vedl 

ke zpracování této tematiky v rámci dané diplomové práce. 

Úvodní část je věnována vymezení celé problematiky a cílů práce, kdy tato část plynule 

přechází v kapitolu druhou, ve které jsou obsaženy teoretická východiska sloužící 

k objasnění problematiky franchisingu jako celku a dílčích postupů pro založení 

samotné franchisingové koncepce. Dále jsou popsány předpoklady pro zpracování 

strategických analýz, jako je například SLEPT analýza, Porterův model pěti sil či 

analýza 7 S.  

Následující část, tedy analytická se věnuje představení společnosti IMJS s. r. o., 

charakteristice, její podnikatelské činnosti, zpracování strategických analýz a následně 

přiblížení samotného konceptu Sklizeno Food Lovers. 

Závěrečná část diplomové práce je věnována návrhu na vytvoření samotného 

franchisingového konceptu podniku. Součástí návrhu je stanovení všech potřebných 

náležitostí, jako jsou právní úpravy v podobě franchisingové smlouvy, finanční a 

provozní oblasti, ekonomické zhodnocení stávajícího provozu a časový harmonogram 

procesu poskytnutí franchisingové licence, včetně analýzy potenciálních rizik spojených 

jak s přípravou konceptu, tak s následným provozem.    
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Je spousta lidí, kteří chtějí podnikat. Bohužel v dnešní době, má většina těchto lidí 

pocit, že je to téměř nemožné, jelikož se může zdát, že trh je ve všech oblastech již 

přesycen. A je tedy velmi těžké přijít s novým nápadem nebo myšlenkou a prosadit se. 

Přes veškeré překážky, které tito lidé mají, je ovšem způsob, který je ke svému 

vysněnému podnikání může dovést. Proto začít podnikat pomocí franchisingu je pro 

tento typ lidí nejvhodnější.  

V této diplomové práci bude popsána společnost, která na trhu působí pouhé dva roky, 

což se může zdát jako slabá stránka společnosti, “ ale tento koncept vychází z již 

zmíněné funkční franchisy farmářských prodejen, kterých je po celé České republice 

více než 20 a za tyto dva roky, si již vydobyla své místo mezi konkurenčními podniky a 

daří se jí, dle interních plánu, velmi dobře. Přestože majitelé společnosti by se chtěli 

posunout dál a expandovat, není to bohužel nyní, z důvodu, časové vytíženosti možné. 

Proto si majitelé začali pohrávat s myšlenkou franchisingu.  

Po zvážení veškerých “pro a proti", se tedy majitelé rozhodli tuto formu podnikání 

uplatnit a rozvíjet tak své aktivity ve spolupráci s obchodními partnery. Společnosti by 

se tak měli ukázat nové možnosti, jako je rozšíření svého podílu na trhu či posílení 

image společnosti. A na druhé straně potenciální obchodní partner tak může za 

stanovených podmínek získat podnikatelský záměr a minimalizovat tak problémy při 

začínajícím podnikání. 

 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je, na základě zpracovaných analýz, vypracovat návrh 

franchisingového konceptu pro rozvoj společnosti. První částí této práce je seznámení 

se s formou podnikání, jako je franchising, tedy s nástroji využívanými v této formě 

podnikání, které jsou konktrétně popsány v teoretické části práce. Dalším důležitým 

bodem je analýza současného stavu společnosti, která bude vypracována na základě 

pravdivých dat a pomocí moderních manažerských metod a to, jak z pohledu vnitřního, 

tak i vnějšího. Poslední a zároveň nejdůležitější část práce pojednává o konkrétním 

návrhu franchisingového konceptu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující kapitole se věnuji teoretickým východiskům diplomové práce. Tato 

východiska slouží jako “vodítko” k vypracování, jak analytické části, tak návrhové části 

práce. Teoretická východiska jsou sestavena od vývoje franchisingu po jednotlivé druhy 

analýz, které jsou nezbytně nutné pro analýzu současného stavu společnosti. 

 Vývoj franchisingu 

Pojem franchise se poprvé vyskytl ve Francii a zároveň v Anglii již ve středověku. 

Například ve Francii se tento pojem spojoval s poskytnutím privilegií, které byly 

udělovány jako právo obchodovat či vyrábět určité výrobky na vymezeném území. Také 

v anglickém jazyce se tímto pojmem myslí určitá výsada, osvobození či koncese. 

(ŠTENSOVÁ, 2006) 

Tento význam slova franchise se ovšem tolik nepřibližuje dnešnímu významu. 

Komerční pojetí toto slovo dostává až na přelomu poloviny 19. a 20. století, kdy vzniká 

franchising v USA a je nástrojem pro šíření výrobků a zkvalitnění služeb. Na počátku 

20. století se franchising začal používat pro prodej pohonných hmot u čerpacích stanic a 

dále také pro prodej drogistického zboží. Podniky po druhé světové válce zjistily, že 

prodej pomocí franchisingu vede k docílení vyšších zisků. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

Do poloviny 20. století spousta společností, které podnikaly pomocí franchisingu, braly 

tuto formu hlavně jako účinnou metodu distribuce výrobků či služeb. Toto období 

můžeme tedy pojmenovat jako tzv. pionýrské období franchisingu. A období zhruba od 

poloviny 20. století je charakterizováno jako tzv. business format franchising neboli 

podnikatelský franchising, kdy je tedy využíván jako jedna z možností podnikání. Tuto 

formu podnikání si již můžeme představit jako partnerství společnosti a příjemce 

franchízy a vznikla tak nová marketingová technika. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

V roce 1955 se franchising poprvé objevil ve Velké Británii, kdy společnost J. Lyons 

and Co. koupila americké společnosti Wimpy hamburger restaurant master franchising. 

A tento krok pak odstartoval americký franchising v Evropě. Franchising se tedy stal 

specifickou formou podnikání, která pomáhá novým podnikatelům začít podnikat s co 
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nejnižším rizikem a již vzniklým firmám pomoci v boji s konkurencí. V dnešní době je 

franchising používám skoro na všech kontinentech a největší rozsah má v USA, 

Kanadě, Japonsku a Francii. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

V závislosti na růstu franchisingových řetězců se začaly zakládat franchisové svazy. 

Největším svazem v EU je francouzský franchisový svaz, dále pak Velká Británie a 

Itálie. Členové Evropských svazů poté vytvořily Evropskou franchisovou federaci. Co 

se týká České republiky, v roce 1993 byla založena Česká asociace franchisingu, která 

je od roku 2005 také členem Evropské franchisové federace. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

„Franchising má pro své příjemce ve srovnání s klasickým podnikáním i menší 

nevýhody v tom, že na jedné straně ubírá určitou míru volnosti a samostatnosti, ale na 

straně druhé začleňuje zájemce do již zaběhlých a praxí ověřených systémů, kde je 

možné poměrně dobře prosperovat. V ČR se ukazuje, že přes mírný pokrok vzniká do 

budoucna velká šance právě pro malé podnikatele, a to právě z důvodů určité jistoty, 

kterou účast na franchisingovém systému zajišťuje.“ (VOJÍK, 2010, s. 140) 

 Franchising v České republice 

Franchising není v české republice natolik rozšířená model podnikání, jako v západní 

Evropě a USA. Franchising jako takový se do České republiky dostal až po revoluci. 

(Česká asociace franchising, 2009) 

Franchising se v České republice rozšiřoval ze začátku pomalu, z důvodu neúplné 

znalosti, nedůvěry a konzervativnímu přístupu k nové podnikatelské metodě. V této 

době nebyl přístup k tematické literatuře a zatím neprobíhaly žádné konference ani 

odborné semináře na téma franchising. Faktory, které způsobovaly pomalé tempo šíření 

franchisingu u nás, jsou například nevyvinutá podpora financování ze strany bank či 

nevyvinutá legislativa, veřejné vzdělání v oblasti právních norem, nedostatečné 

možnosti a zkušenosti se samotným podnikáním, s čímž souvisí také nevyvinutý 

podnikatelský nadhled, tedy nebylo know-how a náročné bylo také zajištění 

kompetentních pracovníků, obzvláště, co se týká manažerů. (Česká asociace 

franchising, 2009) 
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Zlom nastal v roce 1993, kdy vznikla Česká asociace franchisingu, jejíž vizí je edukace 

lidí v oblasti franchisingu, dostat ho více do povědomí a podporovat již existující 

franchisové koncepty a také zajišťovat půdu pro nově vznikající franchisy a podporovat 

je. (Česká asociace franchising, 2009) 

Na základě informací statistické sekce ČAF bylo vyhodnoceno, že na českém trhu 

působí a zároveň je i aktivních 250 franchisingových konceptů k roku 2015. 

Zajímavostí je, že již v roce 2010 byl podíl zahraničních a českých konceptů stejný. 

Postupem času se objevuje čím dál více franchisingových konceptů a můžeme tedy říct, 

že vývoj franchisingu v České republice má vzrůstající tendenci, což je velmi příznivé. 

Model franchisy lze využít jak v oblasti obchodu, tak i služeb. (Česká asociace 

franchising, 2009) 

 Definice franchisingu 

Franchising je systém propůjčení obchodní značky a vybudovaných vnitřních standardů 

novému podnikatelskému subjektu, za podmínek již vyzkoušeného, funkčního 

konceptu, ať už v odvětví obchodu, či služeb. Výše popsaný subjekt neboli příjemce 

franchisy (franchisant) tento dále již podniká pod vlastní obchodní firmou, stejně jako 

ostatní franchisanti v dané franchisové síti, oproti tomu obchodní firma či osoba která je 

vlastníkem daného franchisového modelu vystupuje jako franchisor (poskytovatel 

franchisy). (KORÁB, 2005) 

Definice dle Řezníčkové: „Zakladatel systému, franchisor, představuje jádro tvořící 

koordinační centrum celého systému. Je původcem a majitelem podnikatelského 

nápadu, který se dále stává předmětem obchodu. Na druhé straně stojí příjemce 

franchisingu, franchisant, představující partnera, který kupuje určitý výrobek, službu, 

recept. Nejde samozřejmě jen o samotný výrobek, ale především o koncept a ochrannou 

známku, se kterou se kupuje kompletní „image“ firmy. Vzájemné vztahy mezi 

franchisorem, jednotlivými franchisanty a ostatními subjekty na trhu, kterými jsou např. 

banky nebo dodavatelé a přepravcové, vytvářejí spolu fungující franchisingový systém, 

který lze jednoduše označit slovem franchising“. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009, s. 7). 
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Definice dle Sugarse: “Franchising není byznysem sám o sobě, ale spíše způsobem, jak 

jej řídit. Jedná se především o marketingový koncept – inovativní metodu distribuce 

zboží a služeb. Je to také extrémně úspěšná a velmi rychle rostoucí součást sektoru 

malého podnikání v mnoha zemích.” (SUGARS, 2006, s. 8). 

 Charakteristické znaky 

Franchising má určité znaky, které jsou pro tento druh podnikání charakteristické.  

Těmito znaky jsou: 

- smluvně daná spolupráce franchisora a franchisanta na dlouhodobé bázi 

- vertikálně organizovaná struktura systému 

- prezentace podniku založená na jednotné prezentaci  

- podpora ze strany franchisora při zavádění, výstavbě a vedení podniku 

- právo ze strany franchisora řídit a dohlížet na franchisový systém 

- povinnost ze strany franchisanta řídit se při vykonávání činnosti poskytnutou 

koncepcí sjednané poplatky franchisanta franchisorovi 

- franchisorem poskytnuté právo franchisantovi užívat ochranou známku, 

obchodní jméno, obchodní značku výrobků, služeb, technologií, know-how, 

zkušenosti, obchodní a také výrobní tajemství, marketingové programy 

(ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

Při franchisové formě podnikání je jak franchisor, tak franchisant samostatným právním 

subjektem, který podniká na svůj vlastní účet. Do podnikání samozřejmě vkládá vlastní 

kapitál, vlastní nadšení a iniciativu, a riziko podnikání spadá pouze na něj samotného. 

Ovšem svoboda, iniciativa a samostatnost podnikání franchisanta je omezená daným 

konceptem franchisora. (ŠTENSOVÁ, 2006) 
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 Základní pojmy franchisingu 

Franchisingová síť – spojení obchodní a organizační skupiny franchisora a všech 

dalších franchisantů. 

Franchisa – vlastní licence udělená franchisorem, která vymezuje oprávnění a zároveň 

povinnost franchisanta podnikat na základě koncepce franchisora, a to vlastním 

jménem, na vlastní účet, na smluvně daném území, za využití zkušeností a know-how. 

Franchisor – poskytovatel licence, tedy vlastník podnikatelské koncepce. 

Franchisant – příjemce licence, tedy obchodní partner franchisora, který může podnikat 

pod obchodní značkou franchisora. 

Master-franchising – podnikání přesahující území daného státu (mezinárodní), zde se 

tedy používají dále pojmy Master-franchisor a Master-franchisant. 

Franchisingová smlouva – právní podklad dlouhodobého charakteru, který upravuje 

vztahy mezi franchisorem a franchisantem. 

Franchisový poplatek – platba za poskytnutí licence a služby, kterou platí franchisant 

franchisorovi. (DRING Consulting, 2009) 

 Hlavní zásady franchisingu 

Franchisor zastává roli iniciátora franchisových sítí, které jsou složené právě z 

franchisora a veškerých franchísantů, o které se frachisor dlouhodobě stará. (Česká 

asociace franchising, 2017) 

Povinnosti franchisora: 

Franchisor musí již před vytvořením své franchisové sítě provozovat obchodní činnost 

na trhu nejméně po dobu jednoho roku a s jedním zkušebním objektem. Dále musí být 

majitelem obchodního jména, ochranné známky nebo jiného zvláštního označení své 

sítě. Franchisor musí ke svým franchisantům přistupovat jako k obchodním partnerům, 

nikoli jako k zaměstnancům, také musí zaměstnancům poskytnout veškerá školení a 

průběžnou podporu a pomoc ať už obchodní či technickou, a to po celou dobu platnosti 
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smlouvy. Co se týká Know-how toto musí franchisor poskytnout franchisantovi a dále 

jej také rozvíjet a udržovat a v neposlední řadě kontrolovat správné používáni 

franchisantem. Franchisor se musí neustále vzdělávat a provádět výzkum či inovace, 

aby byl zajištěn dlouhodobý rozvoj konceptu, samozřejmě také musí vhodně využívat 

lidské zdroje k propagaci značky. v neposlední řadě musí franchisor informovat veškeré 

franchisanty, ať už perspektivní či jednotlivé stávající o veškerých novinkách a prodejní 

politice. (Česká asociace franchising, 2017) 

Povinnosti franchisanta: 

Franchisant musí přijmout závazek, kterým se zavazuje, že bude spolupracovat loajálně 

s franchisorem k zajištění úspěchu sítě, ke které se připojil. Musí se, jak nejlépe dovede, 

věnovat růstu podnikání a udržovat pověst a identitu franchisové sítě. Franchisant sám 

zodpovídá za všechny prostředky (lidské a finanční), které používá ve svém 

franchisovém podniku a obecně musí být odpovědný za veškerou činnost v rámci 

franchisy. Další povinností franchisanta je umožňovat náhled franchisorovi do účetních 

závěrek a provozních údajů. Franchisant také musí nechat franchisora kontrolovat či 

zasahovat do kvality a image konceptu, tak aby byla správně udržována v produktech a 

službách poskytovaných spotřebitelům. V neposlední řadě musí franchisant uznat svou 

zodpovědnost vůči spotřebitelům. Poslední povinností je utajení know-how a dalších 

informací o provozování franchisy poskytnuté franchisorem třetím osobám ani během 

ani po ukončení franchisové smlouvy. (Česká asociace franchising, 2017) 

Další povinnosti obou smluvních stran: 

Obě strany musí chránit image a pověst franchisingové sítě při jejich podnikání, ve 

vzájemných komunikacích obou stran bude panovat slušnost. Při jakémkoli porušení 

smluvních podmínek o této skutečnosti poškozená strana vyrozumí druhou stranu 

písemně, která na základě navrhnuté lhůty sjedná nápravu. Obě strany musí brát v potaz 

důvěrné, vzájemné informace o franchisovém konceptu. A veškeré stížnosti, žaloby a 

jiné problémy týkající se sítě, budou řešit vždy s dobrou vůlí, poctivými a věcnými 

rozhovory, a především přímým jednáním, v případě, že strany spor nevyřeší přímým 

jednáním, budou situaci řešit soudním sporem. (Česká asociace franchising, 2017) 
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 Výhody a nevýhody franchisy 

 Výhody z pohledu franchisora 

- možnost expanze s nižším kapitálovým vkladem, jelikož je franchisa 

vybudována na náklady franchisanta 

- zvětšení podílu na trhu využitím regionálních a prodejních zkušeností 

franchisanta a lepšího umístění franchisových podniků 

- rovnoměrné pokrytí trhu a rozčlenění na sektory a oblasti, tak aby se konkurence 

rozprostřela a nedocházelo tak ke konkurenčním střetům v jedné oblasti 

- levnější varianta financování, kdy dochází ke snížení nákladů při otevírání 

nových poboček (franchis) 

- z pravidelných poplatků od franchisantů lze snadněji vyvíjet know-how a 

jednotlivé kroky vedoucí k dokonalosti franchisy 

- malé náklady s tím související jednodušší a rychlejší uplatnění nápadu 

- zkvalitňování řízení, dohledu a kontroly, jak prodeje výrobku či služby, tak 

technologií 

- zajištění odbytu a nárůst výrobní síly 

- lepší podmínky pro nákup 

- stejná prezentace a propagace, růst samotné značky a zároveň posílení image 

společnosti 

- kvalitní personální obsazení jednotlivých poboček (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

 Výhody z pohledu franchisanta 

- zajištění větší jistoty v podnikání, rychlejší vstup na trh, eliminace rizika 

samostatného podnikání 
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- za úplatu využití image společnosti s již silnou pozicí na trhu, chráněného 

obchodního jména a ochranné známky 

- nízké finanční a časové náklady na vytvoření loga společnosti 

- získání již odzkoušené marketingové koncepce 

- získání know-how od franchisora, informace ke vzdělávání, školením, 

jednotlivým procesům a inovacím při zahájení činnosti i po celou dobu jejího 

trvání 

- cenné rady a stálá komunikace mezi oběma stranami 

- optimalizace nákladů, s tím spojený i vyšší zisk, dále výhodné podmínky s 

dodavateli  

- veškeré informace týkající se zásobování, cenové regulaci a sestavování 

sortimentu 

- možnost využití různých pro inovativních akcí franchisora, jako jsou např. 

veletrhy či různé reklamní a propagační kampaně 

- lepší postavení u bank, jednodušší získání úvěru (ověřená podnikatelská 

koncepce) 

- snížení konkurenčních bojů (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

 Nevýhody pro franchisora 

- obchodní koncept je fixní, a tedy změny jsou téměř nemožné 

- nebezpečí vzniku vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi franchisorem a 

franchisantem 

- nedostatečná kontrola – franchisant je postavením samostatného podnikatele 

- prosazování vizí a nových výrobku franchisantem neslučitelných s představami 

franchisora 

- hrozí vybudování franchisanta na budoucího konkurenta franchisora 
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- může nastat situaci, kdy franchisant bude usilovat o osamostatnění se během 

platnosti smlouvy 

- nerespektování a nedodržování pravidel a standardů franchisantem, a tedy 

ohrožení pověsti celé franchisingové sítě (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

 Nevýhody pro franchisanta 

- obchodní koncept je fixní, a tedy změny jsou téměř nemožné 

- maximální přizpůsobení se franchisorovi 

- nebezpečí vzniku vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi franchisorem a 

franchisantem 

- neustálá kontrola franchisora a důraz na dodržování veškerých bodů a pravidel 

dle uzavřené smlouvy 

- provozování činnosti dle smlouvy, čímž u franchisanta dochází k částečnému 

omezení podnikatelské samostatnosti 

- obvykle je nutnost odebírat dané produkty či služby, které ustanovuje franchisor 

ve smlouvě 

- franchisant musí dělit zisk, platit franchisingové poplatky 

- jednotná prezentace, image a pověst společnosti – jakékoli vybočení, či špatná 

pověst dané franchisy spadá na celou franchisingovou síť 

- franchisor má předkupní právo na franchisu ve franchisingové síti 

(ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

 Typy franchisingu 

V literatuře nalezneme obvykle dva základní typy franchisingu a to, výrobkově 

odbytový franchising a podnikatelský franchising. (JAKUBÍKOVÁ, 1997) 
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Výrobkově odbytový franchising 

U toho typu franchisingu je kladen důraz na podstoupení práva k odbytu daného statku, 

a to mezi franchisorem a franchisantem. Franchisanti dají souhlas k tomu, že budou 

nabízet nejnovější produkty pod výrobní značkou dodavatele či pod jeho ochranou 

obchodní značkou, a to v rámci omezené obchodní sítě. (JAKUBÍKOVÁ, 1997) 

Podnikatelský franhising 

U podnikatelského franchisingu je kladen důraz především na soudržnost a propojenost 

franchisora s franchisantem. Základem je zajištění pomoci komplexně, tedy u všech 

aktivit spojených s podnikáním a pomoc je poskytována franchisantovi jak před 

zahájením činnosti, tak i v průběhu. (JAKUBÍKOVÁ, 1997) 

Členění dle předmětu činností: 

1. Výrobkový franchising – je to činnost, jejímž předmětem je výroba produktu, dle 

stanoveného výrobního programu. V tomto případě franchisor poskytne 

franchisantovi návod či manuál výrobního postupu a s tím související další 

potřebnou dokumentaci a pokyny.  

2. Odbytový franchising – tento typ je spojován s distribucí produktů. Existují 

různé distribuční kanály k distribuci výrobku od výrobce ke spotřebiteli. V 

tomto případě franchisor a franchisant představují různé role 

(velkoobchodník/maloobchodník/výrobce) 

3. Franchising služeb – tato forma spočívá v poskytování licence franchisantům, k 

tomu, aby provozovali předem dojednané služby, pod již vzniklou a zavedenou 

značkou. (JAKUBÍKOVÁ, 1997) 

 Vytvoření franchisingové koncepce 

Filozofie franchisingu sestává z jedinečného nápadu, či myšlenky. Je tedy důležité, aby 

potenciální franchisor měl zvláštní či odlišný nápad od konkurence. Ať už potenciálním 

franchisorem bude výrobce, velkoobchodník či poskytovatel služeb, měl by mít 



 

20 

 

předpoklady pro založení fnachisingové sítě a také by si měl zodpovědět níže uvedené 

otázky, kterými jsou: 

- “Mám jedinečný a skvělý nápad i se zpracovaným podnikatelským plánem?” 

- “Dovedu prokázat úspěšnost své myšlenky na trhu?” 

- “Mám dostatek předpokladů a podkladů pro prosazení svého nápadu u 

potenciálních franchisantů?” (ŠTENSOVÁ, 2006) 

Založení franchisingové sítě je možné obvykle dvěma způsoby, kterými jsou: 

- rozšíření stávajícího podniku pomocí franchisingové koncepce 

- častějším způsobem je úspěšný pokus o založení podniku vhodného pro 

franchisigovou síť již od začátku. (MENDELSOHN a ACHESON, 1994) 

Výše uvedené způsoby vytvoření franchisingové koncepce jsou samozřejmě vhodné. 

Ovšem způsob první, tedy rozšíření již stávajícího podniku, který má na trhu své 

postavení, nějakou dobu již úspěšně prosperuje, zákazníci jej znají, vyhledávají a 

produkty mají svou hodnotu a jsou poptávané, ten má jistě větší předpoklad pro 

dosažení úspěchu než společnost, která se na trhu zatím nevyskytovala. 

(ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

Pro vybudování opravdu úspěšné franchisingové koncepce je velmi důležité, aby 

franchisingový systém byl co nejjednodušší, co nejlépe vysvětlitelný a zároveň popsaný 

potenciálním franchisantům, tak aby byl princip systému co možná nejlépe pochopen a 

nedocházelo tak k možnému rozpadu franchisingové sítě. S tímto souvisí také vytvoření 

celého procesu, jak už vhodného, konkurenceschopného produktu, služby či technologií 

a jejich následná orientace na spotřebitele. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

Dle autorů Mendelsohna, M. a Achesona, D. je důležité, aby si franchisor odpověděl na 

několik níže uvedených otázek, než začne se samotným budováním franchisové 

koncepce.  
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1. Budeme schopni nalézt franchisanty, kteří disponují vhodným finančním 

obnosem, nutným při zahájení podnikání a dále dostatečným provozním 

kapitálem? 

2. Budeme schopni nalézt franchisanty, kteří budou mít dostatečnou schopnost pro 

získání kvalifikace, aby ji mohli předat ostatním spolupracovníkům? 

3. Bude možné zajistit optimální prostory, s nájemným, které by bylo únosné pro 

franchisanty a mohli tak obchodovat se ziskem? 

4. Je franchisor schopný dokázat a obhájit franchisantům, že je poptávka po 

produktu dostatečná, nebo alespoň, že má dostatek zdrojů na její vytvoření? 

5. Je daný produkt, či zboží nebo služba, schopná prosadit se na trhu dlouhodobě? 

(MENDELSOHN a ACHESON, 1994) 

Pro samotné vytvoření franchisingového podniku, je prvním krokem, z právního 

hlediska, franchisingová smlouva. Kde na jedné straně vystupuje franchisor, jako 

poskytovatel franchisy a na straně druhé franchisant tedy příjemce franchisy. 

Dalším neméně důležitým aspektem pro založení franchisingového podniku je 

nabídková brožura, franchisový balík, manuál a systém kontrolních otázek. 

(ŘEZNÍČKOVÁ, 2004) 

 Nabídková brožura 

Nabídková brožura je tzv. popis franchisingového systému, tento popis má každá 

společnost, které nabízí franchising. Nabídková brožura obvykle obsahuje a zároveň 

charakterizuje nabídku výrobků a/nebo služeb a/nebo technologií, výši vstupních 

poplatků, povinnosti a závazky franchisanta, užívání patentů, ochranných známek a 

územní ochranu, cíle zisku a aplikování dalších možností k rozvíjení franchisingu a také 

podmínky k ukončení franchisingové smlouvy. Tento podklad velmi důležitý při 

vyhledávání potenciálních franchisantů, jimž následně naopak ulehčuje lepší orientaci 

při výběru vhodného franchisingu. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2004) 
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 Franchisingový balík 

Franchisingový balík zahrnuje především franchisingovou koncepci, tedy veškeré 

informace, jako jsou užívání práv, pomoc franchisora atd., konkrétně se jedná o: 

- podpora ze strany franchisora při zakládání podniku 

- možnost používání veškerých práv, image atd. 

- využívání know-how franchisora prostřednictvím školení a poradenským 

servisem 

- akvizice na příslušném území  

- pomoc při prosazování prodeje 

- pomoc při nákupu výrobku, technologií 

- přebírání administrativních funkcí franchisorem (ŘEZNÍČKOVÁ, 2004) 

 Manuál 

Provozní manuál představuje další dokument, který musí franchisor zpracovat. Tento 

manuál obsahuje charakteristiku vedení společnosti a neformálně bývá nazýván 

“kuchařkou franchisy”. Provozní manuál zastupuje základní součásti právních metod a 

je spojen s výhodami ochrany autorských práv, díky kterým poskytovatel franchisy 

může chránit své know-how, nápady a obchodní tajemství. Samotný provozní manuál 

musí disponovat komplexním a podrobným popisem každodenních činností, ke kterým 

ve franchisingovém podniku dochází. V provozním manuálu nemůže chybět: 

1. úvodní představení franchisy, specifikace provozu a podrobné provozní metody 

2. detailní popis systému provozu a provozní metody, ke kterým v podniku dochází 

3. instrukce k provozu – požadavky, normy (jakost a množství), postupy, cenová 

politika, či prodejní doba a jiné 

4. technické provozní požadavky 
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5. práva a povinnosti zaměstnanců, specifikace vzhledu (například uniformy) a 

informace o školení 

6. specifikace účetních systémů, jejich metod a popřípadě rad v oblasti účetnictví 

7. základní koncepce a pravidla marketingu, inzerčních podmínek a reklamy 

8. kontakty (MENDELSOHN a ACHESON, 1994) 

 Franchisingová smlouva 

Franchisingová smlouva je hlavní vazbou dvou subjektů, a to franchisora a franchisanta. 

Smlouva nemá přesné označení a není nijak legislativně stanovena či zakotvena v 

právním řádu. Vzájemné vztahy si tedy upravují subjekty relativně volně. Ovšem, 

zpracování franchisinové smlouvy je důležité dodržovat některá pravidla, která jsou 

vymezena právním řádem. (Česká asociace franchising, 2009) 

Vzhledem k tomu, že je franchisingový systém využíván v mnoha podnikatelských 

oblastí a povinnosti a práva franchisora a franchisanta nejsou vždy stejné, nemůže být 

vytvořen univerzální vzor franchisingové smlouvy, která by mohla být použitá na 

všechny typy franchisingového systému. Jsou ovšem vytvořeny základní pravidla, která 

musí být obsažena ve franchisingové smlouvě. (Česká asociace franchising, 2009) 

Níže uvedená ustanovení, by měla být obsažena v profesionálně vytvořené 

franchisingové smlouvě: 

- zásady přistoupení k systému 

- doba trvání smlouvy 

- vymezení území, které je obhospodařované franchisantem 

- práva a povinnosti franchisora a franchisanta 

- právo na označení, vzhled poboček a ochranné známky 

- ochrana know-how 

- konkurenční vztah 
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- školení 

- licenční a marketingové poplatky 

- propagace a podpora 

- kontrolní mechanismy ze strany franchisora 

- ukončení smlouvy (Česká asociace franchising, 2009) 

Ustanovení v minimálním rozsahu, která by měla franchisová smlouva obsahovat, jsou 

dále popsané v Evropském kodexu etiky franchisingu. (Česká asociace franchising, 

2009) 

Evropský kodex etiky franchisingu 

Je to dokument, který obsahuje základní pravidla podnikání založených na licenčním 

principu. Jedním z bodů obsahující tento Evropský kodex etiky franchisingu je právě 

franchisingová smlouva. Je zde stanoveno, za jakých podmínek a jakým způsobem lze 

franchisingovou smlouvu založit a co musí obsahovat. (Česká asociace franchising, 

2009) 

 Postup při uzavírání franchisingové smlouvy 

Samotné uzavření franchisové smlouvy představuje náročný mechanismus a zdlouhavý 

proces, skládající se z několika fází, který vede k uzavření franchisové smlouvy a 

samotnému vzniku spolupráce mezi franchisorem a franchisantem. (ŘEZNÍČKOVÁ, 

2009) 

První fáze představuje prvotní získávání nejvhodnějšího franchisanta franchisorem. 

Nejběžněji tato situace nastává na základě inzerátů, které byly zveřejněny 

prostřednictvím regionálních či celorepublikových médiích (zejména noviny, rozhlas a 

televize), reklamy, prostřednictvím specializovaných internetových portálů, na 

veletrzích, zaměřených na franchising, či jiné. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

Druhá fáze je tvořena zejména kontaktováním franchisora potenciálním franchisantem, 

po němž započne proces vedoucí k poskytnutí formuláře o poskytnutí licence od 
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franchisora potenciálnímu franchisantovi, včetně informační brožury o franchisovém 

systému podnikání daného franchisora, následných podmínkách, či variantách. Údaje o 

potenciálním franchisantovi, které bývají obsahem tohoto formuláře, bývají zpravidla: 

1. osobní údaje o franchisantovi – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

adresa, rodinný stav, bezúhonnost apod. 

2. údaje o současném a předchozím povolání, zaměstnání, či podnikatelské 

činnosti, pracovní zkušenosti, dosažený stupeň vzdělání (včetně získaného 

akademického titulu), důvody, které vedly k ukončení předchozího povolání a 

jiné. 

3. ostatní údaje – například finanční stav, zda je nabyvatel ochoten změnit místo 

současného bydliště, preferenční místo pobytu apod. 

4. reference – například z jiných zdrojů, než je zaměstnavatel, či příbuzný 

(ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

Ve třetí fázi procesu uzavírání franchisové smlouvy dochází k vyhodnocení vyplněného 

formuláře, kdy kritéria pro hodnocení jednotlivých částí si každý franchisor stanovuje 

na základě vlastních preferencí. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

Čtvrtá fáze nastává v případě, že došlo ke splnění požadavků franchisora franchisantem, 

následně je franchisant pozván na pohovor k franchisorovi. Na základě tohoto pohovoru 

pak následně potenciální franchisant společně s franchisorem vyhodnotí své zkušenosti, 

stanovené cíle, finanční možnosti a samotný zájem o jeho zapojení do franchisové sítě. 

(ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

K páté fázi dochází v případě, že po absolvování úvodního pohovoru a seznámení 

franchisovým podnikem s potenciálním franchisorem, trvá jejich ochota vstoupit do 

franchisového vztahu, následně dojde k uzavření smlouvy o budoucí franchisingové 

smlouvě. Podstatou této smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi oběma partnery do 

doby, než dojde k řádnému uzavření samotné franchisingové smlouvy. V praxi se jedná 

o závazek obou stran uzavřít ve stanovené době řádnou franchisingovou smlouvu, 

právní ochranu informací v předsmluvních fázích, splnění předem sjednaných 
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podmínek (úvodní školení splněné franchisantem, upravení provozovny do finální 

podoby) apod. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

Smluvní strany by měly věnovat velkou pozornost při formulaci smlouvy a budoucí 

franchisingové smlouvy, která by měla obsahovat lhůtu, do které dojde k uzavření řádné 

franchisingové smlouvy (v naprosté většině případů do jednoho roku ode dne uzavření 

smlouvy) a to z toho důvodu, že splnění podmínek pro uzavření řádné franchisingové 

smlouvy může být časově velice náročné. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

 Aspekty franchisingové smlouvy 

Níže specifikované aspekty, jsou důležitou a nedílnou součástí franchisingové smlouvy. 

Tyto náležitosti budou popsány a následně, v praktické části této práce, doplněny o další 

aspekty, jako například prohlášení smluvních stran, práva a povinnosti franchisora a 

franchisanta, informace o obratu a reklamě, sankční ujednání, ostatní ujednání, 

ukončení smlouvy a závěrečná ustanovení. 

Předmět smlouvy 

V předmětu franchisové smlouvy se uvádí poskytnutí práv franchisora franchisantovi, 

obvykle se jedná především o právo disponovat ochrannou známkou, logem, obchodní 

značkou, dále právo využívat obchodní systém, know-how franchisora a další práva 

stanovená franchisorem. Dalším bodem předmětu franchisové smlouvy bývá 

specifikace produktu, služeb či technologií, ke která se tato práva váží. 

(ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

Doba trvání franchisové smlouvy a rozsah 

Franchisové smlouvy bývají obvykle uzavírány na dobu pěti až sedmi let, tedy na dobu 

určitou, a to z toho důvodu, že podnikání na bázi franchisingu je definováno jako 

dlouhodobá spolupráce franchisora a franchisanta, kdy ve většině případů je, po 

uplynutí stanovené doby, možnost prodloužení smlouvy. Doba platnosti smlouvy se 

určuje především dle zájmu franchisanta a ekonomického propočtu jeho vstupní 

investice, aby v době trvání smlouvy došlo k návratu investice a zároveň generaci zisku. 

(ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 
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Franchisové poplatky 

Franchisant již před zahájením činnosti i v průběhu čerpá zkušenosti, znalosti a 

veškerou pomoc a informace od franchisora a za tyto cenné rady školení a jiné musí 

franchisant hradit poplatky franchisorovi samozřejmě dle druhu franchisingové licence. 

(JAKUBÍKOVÁ, 1997)  

Poplatky jsou různého druhu, které jsou uvedeny níže: 

1. Vstupní poplatek – specifikován, jako jednorázová či okamžitá platba za 

postoupení franchisingové licence a poskytnuté počáteční služby a informace od 

franchisora. 

2. Průběžný poplatek – obvykle tento poplatek zahrnuje propůjčení franchisorova 

know-how, práva z průmyslového vlastnictví a jiné. Stanovení tohoto poplatku 

je většinou odvozeno od výše přijmu franchisanta za určité období, kterým může 

být například měsíc, nebo čtvrtletí. 

3. Průběžný marketingový poplatek – tento poplatek povinný, tedy musí ho platit 

každý franchisant a je zahrnut ve fondu reklamy. Tento fond má na starosti 

franchisor a ten je povinen udržovat fond pouze pro výdaje týkající se reklamy, 

reklamních kampaní, tvorbu reklamních předmětů a materiálů pro celou 

franchisingovou síť. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

Reklama 

Ujednání a definování reklamy ve franchisové smlouvě, je jedním z velmi důležitých 

bodů, jelikož každý typ reklamy je financován jinou stranou. Národní a celostátní 

reklama je obvykle financována a prováděna franchisorem, v rámci ustanovení ve 

smlouvě marketingovým poplatkem. Na druhé straně, regionální reklamu a propagaci 

prodejny obvykle obstarává franchisend ze Svech vlastních zdrojů, ovšem tato forma 

propagaci musí být v souladu s propagací celostátní. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 
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 Pilotní provoz 

Vzhledem k tomu, že je pilotní provoz zařazen do Etického kodexu členů České 

asociace franchisingu, tak lze konstatovat, že se jedná o jednu z nejdůležitějších zásad, 

kterou musí franchisor dodržet, a to ještě před samotným založením franchisové sítě. 

Pilotní provoz slouží zejména k vyzkoušení podnikatelské myšlenky v praxi. Většinou 

bývá realizován na jeden rok a přináší spoustu informací, které by měl franchisor 

postupně zavést do své provozní příručky. Pilotní provoz si klade mnohé, zejména tyto 

cíle: 

- Ověření jak životaschopnosti, tak konkurenceschopnosti podnikatelského 

konceptu 

- Specifikace problémů, které sice nemusí být na první pohled patrné a k jejich 

odhalení dochází až při praxi. Většinou se jedná o aplikaci služeb, 

konkurenceschopnosti, reklamní marketingové postupy, vybavení samotné 

provozovny, požadavky, které jsou kladeny na zaměstnance, bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci 

- Optimální vnitřní a vnější vybavení podniku 

- Stanovení otevírací doby pro daný podnik 

- Zvolení nejoptimálnějšího marketingového nástroje na propagaci společnosti 

- Stanovení systému účetnictví, kontroly a inventury 

- Specifikace rámcového obsahu provozní příručky (manuálu) 

- Stanovení oblasti umístění provozoven tak, aby podnik co nejefektivnější 

vzhledem k charakteru území a skladbě zákazníků (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 

K ukončení pilotního provozu by mělo dojít až tehdy, kdy si je franchisor jistý, že si již 

obstaral veškeré potřebné informace, které budou představovat jakýsi podklad pro 

sestavení manuálu, konkrétně tedy podrobné příručky pro franchisanty. Stanovená 

příručka bude představovat určitý návod v případě, že se franchisingová společnost 

octne v různých situacích. (ŘEZNÍČKOVÁ, 2009) 
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 Financování franchisingu 

Největším problémem pro financování franchisingu představuje samotné získávání 

zdrojů, či spíše plnění stanovených kritérií a podmínek pro jejich získání. V procesu 

přípravy a schvalování dochází velmi často k situaci, kdy malí a střední podnikatelé, či 

zájemci o financování franchisingu, nejsou schopni provést vlastní adekvátní analýzu, či 

nenaplňují nebo nejsou připraveni plnit požadavky poskytovatelů finančních zdrojů. V 

současné době jsou bohužel schvalovací postupy a procedury stále ještě velmi 

zdlouhavé a komplikované, vyžadující velké množství potřebných informací. 

(ŘEZNÍČKOVÁ, 2004) 

Mezi zdroje použitelné pro financování franchisingu patří zejména: 

- bankovní úvěry 

-  leasing 

- programy státní podpory pro malé a střední podnikatele 

- půjčky od soukromých zdrojů 

- faktoring, či forfaiting 

- finanční, či strategický partner 

- strukturální fondy EU 

- Venture Capital 

- Realistický, komplexní a vysoce kvalitně zpracovaný business plán, který je 

poskytovateli finančních zdrojů vyžadován, musí disponovat minimálně: 

- vizí pro specifický podnikatelský záměr 

- formulací cílů a zaměření podniku 

- strategií pro dosažení předem stanovených cílů 
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- rozvojovým plánem, či detailním projektovým očekáváním a plánováním 

podniku na minimálně tři až pět let (zejména struktury nákladů, výsledky 

hospodaření, cash-flow a jiné) 

- analýzou celého tržního prostředí a konkurence 

- SWOT analýzou 

- marketingovými trendy v konkrétní oblasti, ve které společnost podniká 

- simulací rizik, která by mohla nastat 

- organizačními schématy s transparentními popisy daných rozhodovacích 

procesů 

- popisem právních a majetkových struktur společnosti 

jinými potřebnými materiály, a to dle požadavků finanční situace (Franchising 

Česká Republika, 2004) 

 Asociace franchisingu 

Česká asociace franchisingu představuje neziskovou organizaci, která sdružuje 

franchisory a odborníky v oblastech práva a právního poradenství, kteří jsou primárně 

zaměřeni na problematiku franchisingu, a to na národní úrovni. Česká asociace 

franchisingu je členem Evropské franchisingové federace a její počátky jsou datovány 

do roku 1993. Mezi její členy patří velké a světově známé značky, a to včetně menších 

tuzemských podniků. Za její poslání je považována podpora rozvoje franchisových 

systémů na národní úrovni a současně vytváření odpovídajících podmínek pro rozvoj 

daného druhu podnikání. (ČAF, 2009) 

Prioritním úkolem České franchisingové asociace je reprezentace franchisového 

způsobu podnikatelské činnosti, dále poskytovat informace společnosti o principu a 

významu franchisingu a také se starat o jeho důslednou propagaci. V neposlední řadě 

také sdružuje podnikatelské subjekty, které působí v oblasti franchisingu, poskytuje 

podporu v oblasti informací, servis, a souvztažně usiluje o adekvátní aplikaci 

legislativy. Dále také prosazuje znalosti a dodržování zásad etického chování, které jsou 
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definovány v Evropském kodexu franchisingu, vytváří makroekonomické přínosy, co se 

týče rozvoje malého a středního podnikání a jiné. (ČAF, 2009) 

 Strategie a analýzy 

 Strategie 

„Slovo STRATEGIE je odvozeno od starořeckého slova STRATÉGIA a původně 

znamenalo umění vést válku a řešit válečné operace tak, aby bylo dosaženo vítězství. V 

přeneseném slova smyslu se v současné době pod pojmem strategie rozumí umění řídit 

činnost podniku, resp. určitého kolektivu takovým způsobem, který umožňuje plnit 

stanovené cíle.“ (FORET, PROCHÁZKA a URBÁNEK, 2003) 

Každý moderní podnik v dnešní době již musí využívat tržně orientované strategické 

plánování. Důvodem vytváření strategie v podniku je tedy formulace a přeměna činností 

a produktů takovým způsobem, který umožňuje splnění takových cílů, jako může být 

například uspokojivý zisk, zajištění stabilního fungování, rozvoj společnosti, růst území 

či dobré etické chování. Při tvorbě strategie je samozřejmé zaměření na všechny oblasti 

činnosti podniku. Dlouhodobé cíle a určení směru rozvoje společnosti obvykle 

stanovuje top management a tyto strategické cíle by se měly stanovovat tak, aby bylo 

zajištěno jejich přetrvání v období jakýchkoli změn. Důležitou podmínkou je stanovení 

cílů tak, aby všichni manažeři a pracovníci byli s těmito cíli ztotožněni. (FORET, 

PROCHÁZKA a URBÁNEK, 2003) 

 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí společnosti 

Jakékoli rozhodování prováděné v podniku či mimo podnik, by mělo stavět na základě 

kvalitních informací, dat a údajů. Aby společnost k těmto kvalitním informacím 

dospěla, je nutné provést určité analýzy prostředí a z jejich výsledků potom stanovovat 

daná rozhodnutí. Zvolené analýzy tak podporují zapamatovatelnost určitých situací a 

souží také k lepší orientaci o daném prostředí a situaci. (KOTLER a KELLER, 2007) 
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2.9.2.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza představuje jednu ze základních analýz vnějšího prostředí společnosti. 

Tento model je primárně zaměřen na zkoumání působení politických, sociálních a 

technologických faktorů na společnost. Samotnou SLEPT analýzu je možné rozšířit o 

působení ekonomických a legislativní faktorů, které disponují vysokou vypovídací 

hodnotou. Využití této analýzy je široké, zejména však zaměřené na predikci budoucího 

vývoje a plánování scénářů vývoje. (MALLYA, 2007) 

Faktory, které jsou předmětem zkoumání jsou následující: 

Politické faktory – do této složky patří zejména politika současné vlády, války, 

obchodní politika, současná situace ve světě, terorismus, občanské nepokoje a jiné. 

Ekonomické faktory – sledujeme zejména ekonomický růst, chování konkurence, a 

dodavatelů, ceny pořizovaného materiálu a zboží, daňovou politiku, měnové kurzy, 

mzdy apod. 

Sociální faktory – jsou zastoupeny demografickými trendy, sociálními hodnotami, 

preferencemi životního cyklu, obecným postojem k práci, mobilitou pracovníků, 

odbornou pracovní silou atd. 

Technologické faktory – těmito se rozumí používání výpočetní techniky a informačních 

systémů, nové výrobky a zařízení, metody a procesy výrobního procesu, logistika, 

internetové podnikání 

Legislativní faktory – jsou reprezentovány zákony dané země, mezinárodním právem, 

obchodními smlouvami, dodržováním základních lidských práv a svobod, místními 

vyhláškami apod. (MALLYA, 2007) 
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2.9.2.2 Porterova analýza 

 

Obrázek 1: Porterova analýza 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 

Pro analyzování mikroprostředí společnosti můžeme využít modelu Michaela E. Porter, 

který tento model vytvořil na základě identifikace sil, které působí na společnost a 

představují potenciální hrozby, či příležitosti. Všech pět identifikovaných sil může 

působit současně, či každá jednotlivě. Samotná podnikatelská činnost podniku a její 

výnosnost je silně ovlivňována intenzitou a působením těchto sil. (PORTER, 1994) 

Porterových pět faktorů, které ovlivňují mikroprostředí je: 

Ohrožení ze strany nově vstupujících na trh – společnosti, které nově vstupují na trh, s 

sebou přinášejí nové možnosti, zdroje a snahu utrhnout si podíl na trhu pro sebe. V 

případě vzniku této situace může dojít ke snížení, či růstu nákladů, což nepřímo-úměrně 

vede ke změně ziskovosti. Samotná hrozba vstupu nových subjektů na trh je také 

závislá na existujících překážkách vstupu do odvětví v závislosti na reakci stávajících 

subjektů na trhu. V případě, že objektivní překážky pro vstup na trh existují, je samotná 

hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví malá. (PORTER, 1994) 
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Intenzita soupeření mezi stávajícími konkurenty – ke konkurenčním bojům dochází z 

toho důvodu, že se jeden, či více konkurentů dostávají pod tlak, či spatří možnost, jak 

vylepšit svoji stávající situaci a postavení na trhu. Metody konkurenčního boje se 

kterými se setkáváme jsou například: cenová konkurence, vylepšení zákaznického 

servisu, reklamní kampaně, prodloužení záruky na zboží a jiné. Avšak některé 

využívané metody jsou nejen velmi nejisté, ale také velmi pravděpodobně vedou ke 

snížení ziskovosti nejen společnosti, ale celého odvětví. Ve spoustě odvětí dochází ke 

konkurenčními boji i ze stran zahraničních společností, které jsou podporovány díky 

zahraničnímu kapitálu a investicím. (PORTER, 1994) 

Tlak ze strany náhradních výrobců – nejen společnosti v jednom odvětví spolu 

konkurenčně bojují, ale také samotné odvětví může soupeřit s odvětvími, které jsou 

zaměřeny na výrobu substitutů. V případě substitutů dochází k limitování potenciálních 

výnosů celého odvětví tak, že dochází k určování cenových stropů. Z toho vyplývá, že 

čím atraktivnější je cena alternativních substitutů, tím nižší je samotný strop ziskovosti 

celého odvětví. Substituty chápeme jako produkty, disponující stejnou funkcí jako 

produkty konkrétního odvětví. (PORTER, 1994) 

Vyjednávací síla odběratelů – hlavní snahou odběratelů je vyjednávání a dosahování 

vyšší kvality a lepších služeb, a to za co nejnižší cenu, čímž staví konkurenty proti sobě. 

Toto specifické chování však působí na snižování celkové ziskovosti odvětví. Proto vliv 

každé výrazné skupiny odběratelů velmi závisí na celé řadě faktorů, jako je například 

situace na daném trhu a jejich velikost nákupů v porovnání s celkovým objemem 

prodejů v celém odvětví. (PORTER, 1994) 

Vyjednávací síla dodavatelů – tento aspekt je realizován na principu hrozby, že by mělo 

dojít ke zvýšení, či snížení ceny, či kvality jimi dodávaného zboží, či služeb, a proto 

dojde k uplatnění síly dodavatelů a jejich převahy nad celým odvětvím. Proto mohou 

dodavatelé tímto způsobem vytlačovat ziskovost z celého odvětví. Podmínky určující 

samotný vliv dodavatelů jsou obdobné, jako podmínky určující vliv odběratelů. 

(PORTER, 1994) 
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2.9.2.3 Analýza 7 S 

 

Obrázek 2: Analýza 7 S 

 (Zdroj: MALLYA, 2007) 

Tento analytický model byl představen konzultační společností McKinsey, která tento 

model stvořila primárně pro pochopení všech souvislostí, které se zapříčiňují o změny, 

ke kterým v daném podniku průběžně dochází v oblasti organizační struktury. Jedná se 

o sedm faktorů, které jsou specifické pro počáteční písmeno S, jak již patrně z názvu 

vyplývá. (MALLYA, 2007) 

Strategie – tento pojem charakterizuje definice cílů společnosti, následně způsobů, jak 

těchto cílů dosáhnout a současně naplnění vize společnosti. Je to také schopnost, díky 

které se podnik může vypořádat s potenciálními hrozbami a příležitostmi. 

Struktura – představuje specifikace organizačního uspořádání v podniku. Ve struktuře 

jsou popsány mechanizmy nutné pro řízení, sdílení informací, dále vztahy mezi 

jednotlivými podnikatelskými jednotkami a vztahy vzájemné podřízenosti a 

nadřazenosti. 

Systémy – pod tímto názvem se ukrývají veškeré procesy, ke kterým dochází a které řídí 

každodenní činnosti podniku. Podsystémy jako komunikační systémy, kontrolní 

systémy a informační systémy jsou jejich součástí. 
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Spolupracovníci – představují veškeré lidské zdroje, kterými podnik disponuje, 

následně zaměstnanecký vývoj, průběžné školení, rozvoj kompetencí a dovedností, ke 

kterému dochází a následně specializace zaměstnanců podniku. 

Schopnosti – charakterizují veškeré znalosti, zkušenosti a dovednosti, které se nachází 

uvnitř podniku a které jsou následně optimálním způsobem využívány. 

Styl – prezentuje způsob vystupování, jednání a komunikace ve vedení společnosti a 

také určitý způsob, jakým jsou ve společnosti řešeny vzniklé problémy. 

Sdílené hodnoty – tento pojem představuje určitou firemní kulturu a základní hodnoty, 

ke kterým se společnost hlásí, definování těchto hodnot a vypovídá o povědomí 

personálu o chodu podniku. Následně odráží povědomí personálu o dosahování 

stanovených cílů a vizí. (MALLYA, 2007) 

2.9.2.4 SWOT analýza 

 

Obrázek 3: SWOT analýza 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 

SWOT analýza představuje model situační analýzy, který je primárně zaměřen nejen na 

vnitřní, ale také vnější prostředí podniku. Tato metoda také napomáhá analyzovat silné 
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a slabé stránky společnosti a současně příležitosti a hrozby, které se společnosti týkají. 

Samotný název SWOT analýzy je utvořen anglickými názvy těchto faktorů: strenghts 

(silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats 

(hrozby). (KOTLER a KELLER, 2007) 

Většinou je doporučeno začít analýzou vnějšího prostředí společnosti, které je 

zastoupeno příležitostmi a hrozbami podniku. Dále je také podstatné provést analýzu 

klíčových faktorů makroprostředí, tedy demografické, společenské, nebo politické 

prostředí a současně mikroprostředí, tím jsou reprezentováni zákazníci, distributoři, či 

konkurenti. Přestože společnost ve většině případů nemám mnoho možností tyto faktory 

výrazně ovlivnit, je pro ni klíčové, aby je byla schopna alespoň rozpoznat, či 

specifikovat, a to z toho důvodu, aby byl podnik schopen je následně eliminovat (v 

případě hrozeb), či tyto faktory obrátit ve svůj prospěch (příležitosti a jejich využití). 

Hrozby vyjadřují jakési komplikace, ke kterým by mohlo dojít a následně nepříznivě 

ovlivnit chod samotné společnosti, v extrémních případech i samotnou pozici na trhu. 

Ovšem naopak díky příležitostem podnik dostává jakousi šanci, aby lépe využil své 

disponibilní zdroje a díky tomu snadněji dosáhl svých vytyčených cílů. (KOTLER a 

KELLER, 2007) 

Neméně důležitou částí SWOT analýzy je analyzování vnitřního prostředí podniku a 

následná identifikace silných a slabých stránek. Silné stránky podniku zastupují 

výhody, kterými podnik disponuje v daném tržním prostředí, a naopak slabé stránky pro 

podnik představují jakési překážky, které stojí mezi současnou situací a následným co 

nejefektivnějším vývojem na trhu. Obecně je tedy doporučováno, aby společnost 

přenesla pozornost na své slabé stránky a následně se co nejvíce snažila je eliminovat, 

primárně však na ty, které pro podnik představují ten nejvýznamnější problém. 

(ZAMAZALOVÁ, 2010) 

 Analýza rizik 

Analýza rizik představuje proces definování potenciálních hrozeb, následné určení 

reálné pravděpodobnosti vzniku a jejich dopadu na aktiva společnosti. Jedná se tedy o 

způsob identifikace případných rizik a stanovení jejich závažnosti, který napomáhá 
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jejich následnému řízení. Aby mohla společnost přistoupit ke snižování hrozících rizik, 

je zapotřebí tyto rizika nejprve analyzovat. (SMEJKAL a RAIS, 2013)   
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODNIKU A JEHO 

PROSTŘEDÍ 

Kapitola s názvem Analýza současného stavu, se bude zabývat charakteristikou první 

provozovny budoucího franchisingového konceptu Sklizeno Food Lovers, jejímž 

provozovatelem je společnost IMJS s. r. o.. V první části této kapitoly bude popsána 

historie společnosti, organizační struktura, hodnoty a cíle společnosti a nabízené služby. 

Ve druhé části budou provedeny jednotlivé analýzy současného prostředí společnosti, 

jak vnitřní, tak vnější. Konkrétně tedy bude provedena SWOT analýza, Analýza 7 S, 

Porterova analýza, SLEPT analýza. 

 Charakteristika společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Základní informace o společnosti 

Společnost IMJS s. r. o., vznikla zápisem do obchodního rejstříku 15. srpna 2011 a byla 

založena dvěma společníky na základě uzavření společenské smlouvy. Společnost IMJS 

s. r. o. od roku 2014 vlastní franchisu konceptu prodejen s farmářskými potravinami 

Sklizeno – foodie market a díky této zkušenosti nyní provozuje také restauraci Sklizeno 

Food Lovers, která je předmětem této práce. 

Obrázek 4: Logo konceptu 

(Zdroj: Sklizeno Food Lovers, 2017) 
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Tabulka 1: Základní informace o společnosti 

Obchodní firma IMJS s. r. o. 

Datum zápisu 15. srpna 2011 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo 292 89 467 

Sídlo Francouzská 379/45, 602 00 Brno 

Základní kapitál 200 000,- Kč 

Jednatel/é 
Bc. Ivan Malý 

Ing. Jan Šimara 

Předmět podnikání 
Hostinská činnost; Řeznictví a uzenářství; Prodej 

kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

 (Zdroj: Veřejný rejstřík a sbírka listin, 2017) 

 

 Historie společnosti IMJS s. r. o. 

Společnost zahájila podnikatelskou činnost na jaře roku 2014, kdy došlo k zakoupení 

franchisy pro prodejnu Sklizeno – foodie market, která byla v srpnu 2014, jako první v 

ČR otevřena v nákupním centru, a to konkrétně v OC Campus Square v Brně 

Bohunicích. Jelikož jsou majitelé fanoušci dobrého jídla a gastronomie, tak již na 

začátku celé myšlenky věděli, že tuto prodejnu oživí o restaurační část neboli malé 

bistro. Realizace bistra se jevila, jako velmi dobrý nápad. Jakmile se ukázalo, že v bistru 

s dvaceti místy k sezení se uvaří a vydá více než 200 obědů denně, a tedy kapacita již 

nebyla dostačující, aby uspokojila poptávku, pak vznikl prostor pracovat s myšlenkou 

otevření v OC Campus square další, větší restauraci. Tato myšlenka byla realizována již 

na konci léta roku 2015, jelikož byla sdílena a podporována i provozovateli OC Campus 

Square a vznikla tedy první provozovna Sklizeno Food Lovers.  
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Vazba restaurace ke značce Sklizeno 

Jak již bylo řečeno výše, koncept Sklizeno Food Lovers vychází z filozofie sítě 

prodejen Sklizeno. Na základě výborné spolupráce s franchisorem, tedy poskytovatelem 

již zmíněné franchisové koncepce prodejen farmářských potravin, došlo k pronájmu 

značky Sklizeno také pro samoobslužnou restauraci, proto tedy název Sklizeno Food 

Lovers. Podmínkou pro používání a pronájem této značky, bylo dodržení základní 

myšlenky konceptu. Sklizeno Food Lovers tedy zastává stejné hodnoty, využívá stejné 

dodavatele a má také podobné propojovací marketingové prvky. 

 Organizační struktura 

 

Obrázek 5: Organizační struktura společnosti 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 

Společnost svou velikostí spadá do kategorie malých firem, tudíž využívá k organizaci 

liniovou strukturu, což v tomto případě znamená, že hlavní rozhodování stojí především 

na samotných majitelích a styl jejich řízení je demokratický. 

V současné době společnost zaměstnává celkem 23 pracovníků, z toho 9 zaměstnanců 

spadá pod provoz Sklizeno Food Lovers. V čele společnosti stojí majitelé. Další složkou 
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je ekonomický a provozní úsek, kde ekonomický úsek zastávají dva pracovníci, a to 

účetní a pomocná administrativní pracovnice. Provozní úsek zastává pouze jeden 

pracovník, a to manažer provozu. Další pracovníci jsou rozděleni do několika skupin, 

kterými jsou například kuchaři, baristé, pracovníci na výdeji a pomocní pracovníci.  

V poslední řadě, společnost využívá i outsourcingu a spolupracuje tak s úklidovou 

službou, IT službami, či designérskými službami. 

 Nabízené služby restaurace Sklizeno Food Lovers 

Samoobslužná restaurace 

Restaurace Sklizeno Food Lovers představuje koncept na pomezí restauračního zařízení 

a bistra. V jakoukoli dobu tu tedy najdete jednoduchá a chutná jídla ať už při snídani, či 

obědě. Restaurace se skládá ze dvou hlavních částí, kdy první část představuje 

samoobslužná restaurace, kde se podává polední menu, složené jak z tradičních českých 

pokrmů, denního hot tipu, tak i z vegetariánských a bezlepkových pokrmů, či domácí 

pasty, kterou si společnost připravuje sama přímo v restauraci. Nabídka v restaurace je 

samozřejmě vázána k ročnímu období, kdy například v zimě a předvánočním čase 

společnost nabízí několik tematických specialit a horkých nápojů. Ve svých poledních 

menu se společnost nevyhýbá moderním plodinám jako je například quinoa, či chia 

semínka. V případě, že některá jídla potřebují zahustit, tak společnost používá rýžovou, 

v současné době již bezlepkovou mouku, která je lépe stravitelná a společnost se tímto 

snaží vycházet vstříc celiakům.  

V současné době mají zákazníci na výběr z pěti čerstvých jídel, která jsou každý den 

obměňována a v ceně je také obsažena polévka, většinou hovězí vývar a vegetariánská 

polévka, či krém. Společnost občas udělá změnu, jako například na den sv. Martina, kdy 

podává tradiční husu a kaldoun. Každý den je také pro zákazníky připraven salátový bar 

a obědová gulášová polévka, která je právě v kombinaci se salátem skvělou alternativou 

klasického menu a navíce je bezlepková. Denní menu se sestavuje vždy tak, aby strava 

byla vyvážená, co se týče různých druhů masa i příloh. Společnost se vždy snaží nabízet 

jak klasická česká jídla, tak i lehčí, stravitelnější jídla.  
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Café bar 

Druhou část Sklizena Food Lovers představuje Café bar, který mění klasickou a a la 

carte nabídku, v závislosti na denní době. V dopoledních hodinách jsou zákazníkům 

nabídnuty teplé a studené snídaně, zákusky domácí výroby a po zbytek dne si zákazníci 

mohou vybrat z široké nabídky sandwichů, slaného pečiva apod. Samozřejmostí je 

kvalitní káva značky Carraro, domácí limonády z kvalitních čerstvých ovocných sirupů 

a pyré, domácích ledových čajů, fresh juiců a jiné. 

Cateringové služby 

Společnost také nabízí vlastní doplňkové cateringové služby, kdy je schopna zařídit 

catering na různé plesy, svatby a jiné akce. Tyto služby jsou vždy individuální po 

domluvě se zákazníkem. 

 Analýza vnějšího prostředí 

 SLEPT analýza 

Sociální faktory 

V rámci analýzy sociálního prostředí, které působí na podnikatelskou činnost 

společnosti, je nutné věnovat pozornost především takovým faktorům, jako je struktura 

obyvatel, změny životního stylu obyvatel, současným trendům ve společnosti apod. 

Tyto aspekty silně ovlivňují především poptávku po produktech a službách restaurace 

Sklizeno Food Lovers, proto by samozřejmě neměly být v rámci strategického 

rozhodování společnosti opomenuty. 

Důležitým faktorem je tedy skladba obyvatel v dané lokalitě, z pohledu stravovacích 

návyků, jejich kupní síla, dosahující na produkty a služby společnosti, a počet a vývoj 

obyvatel z pohledu studentů, pracujících, či lidí důchodového věku.  

Dalším ukazatelem, který souvisí s analýzou sociálních faktorů je životní úroveň 

obyvatelstva. Pro potřeby analýzy vnějšího okolí restaurace Sklizeno Food Lovers došlo 

k zaměření se především na ukazatel spotřebního vydání domácností na stravovací 

služby.  
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Dle výsledků z CZSO, má životní úroveň obyvatelstva vzrůstající tendenci. V roce 2015 

například výdaje na stravování tvořily 5,6 % ze spotřebního vydání domácností, oproti 

tomu v roce 2014 to bylo 5,3 %. Pokud tedy tyto hodnoty setrvají, či budou mít 

vzrůstající tendenci nadále, bude to pro společnost velmi pozitivní. (Český statistický 

úřad, 2017) 

Co se týká zaměstnanců, pro společnost není důležité mít ve svém personálu pracovníky 

s vysokoškolským vzděláním, ale lidi, kteří jsou ochotni pracovat, disponují týmovým 

duchem a jsou zapáleni pro věc. 

Legislativní faktory 

Vzhledem k tomu, že restaurace Sklizeno Food Lovers je provozována na území České 

republiky, tak se musí řídit normami a právními předpisy českého právního systému. Na 

základě tohoto faktu jsou primárními legislativními prameny upravující podnikání 

společnosti především: 

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,  

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

Jelikož existuje velké množství legislativních pramenů, jež upravují a ovlivňují 

podnikatelskou činnost v České republice, tak je pro společnost více než nutné, aby 

sledovala jednotlivé novely a změny v legislativě, protože často, až několikrát do roka, 

dochází k novelizacím zákonů. Vedení společnosti by také mělo sledovat zpřísňující se 

podmínky zákona na ochranu spotřebitele, zákona o ochraně hospodářské soutěže a jiné. 

Pro společnost by také bylo vhodné sledovat programy státní podpory malých a 

středních podniků, které by mohla společnost využít.  
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Ekonomické faktory 

Veškeré podnikatelské subjekty jsou při provozování své podnikatelské činnosti do 

značené míry ovlivňovány faktory makroekonomického prostředí, které představuje 

celé území České republiky. Především se jedná o ukazatel vývoje ekonomického růstu, 

tedy zvyšování množství zboží a služeb, které bylo vyprodukováno v průběhu určité 

doby ekonomikou, který velmi ovlivňuje příležitosti a hrozby, se kterými se společnost 

ve svém podnikání setká. Proto je vhodné, v rámci analýzy ekonomických faktorů, 

zaměřit se především na zkoumání vývoje nezaměstnanosti, míry inflace a vývoje 

mezd.  

Dle výsledků statistik ze statistického úřadu můžeme tvrdit, že celý rok 2016 ukazuje, 

že jde o dobrou situaci na tuzemském trhu práce. Z údajů je patrné, že míra 

nezaměstnanosti klesla pod úroveň hodnot předkrizového roku 2008 a byla nejnižší ze 

všech zemí EU. Výsledky českého statistického úřadu odkryly významný nárůst 

evidenčního počtu zaměstnanců, který je doprovázen růstem průměrné mzdy. 

Zaměstnanost se tedy meziročně zvýšila a začala se snižovat také dlouhodobá 

nezaměstnanost, když počet lidí hledajících zaměstnání déle, než rok klesl na 74,8 tis., 

nejméně od roku 1997. Vzhledem ke stálé poptávce po pracovních silách, která tlačila 

na růst výdělků, celková průměrná mzda vzrostla nominálně o 4,2 %.  (Český statistický 

úřad, 2017) 

Politické faktory 

Vládní politika České republiky může jak pozitivně, tak negativně ovlivňovat a 

zasahovat do podnikatelského prostředí, a to například změnou daňového břemene 

firem, jakým způsobem bude podnikání podporováno, jaké priority bude vláda řešit a 

jiné. V současné době vládne koalice tvořená stranami ČSSD, ANO a KDU-ČSL, které 

se prezentují jako kombinace pravicové a levicové politiky. Pro restauraci Sklizeno 

Food Lovers by bylo samozřejmě výhodnější, mít pravicově orientovanou vládu, která 

by měla mnohem pozitivnější přístup k podnikatelským subjektům, a to nejen v rámci 

daňové politiky, ale i v oblastech různé podpory rozvoje podnikání. Orientace vlády k 

pravicové politice by mohla přinést například zjednodušení daňového systému, obecně 

méně byrokracie, snížení finanční zátěže podnikatelských subjektů, což by přineslo 
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vítanou změnu oproti současné situaci, kdy vláda praktikuje nulovou toleranci státu vůči 

podnikatelským subjektům, a to bez rozdílu.  

Technologické faktory 

Základem dnešní doby jsou jistě moderní technologie a komunikační prostředky, které 

znamenají nové možnosti propojení s trhem, se zákazníky, s partnery a s celým světem. 

Nezadržitelný vývoj technologií nahrává ekonomice novými metodami, které jsou 

přizpůsobeny specifickým potřebám zákazníků. Je stále náročnější oslovit zákazníky a 

následně jim produkt, či službu prodat, tento proces vyžaduje přesnou znalost cílové 

skupiny zákazníků a minimální využití možností, které moderní technologie přinášejí. 

Technologické vybavení v provozovně dosahuje vysoké úrovně, všechny tři stěžejní 

části provozu (kuchyň, výdej, café bar) jsou vybaveny moderní gastronomickou 

technikou, která odpovídá dnešním trendům a zefektivňuje tím chod provozu. Z těchto 

technologií můžeme vyzdvihnout například:  

x Konvektomaty, které se v poslední době staly velkým pomocníkem pro přípravu 

velkého množství jídel. 

x Pasta maker, jedná se gastronomické zařízení, pro výrobu vlastních těstovin 

všech typů, tento stroj byl nakoupen a přivezen přímo z italského Milána, a tedy 

těstoviny z něj jsou pro svoji výjimečnou kvalitu velkým „lákadlem“ 

x Tří pákový kávovar, pro přípravu kvalitního italského espressa, kde můžeme 

připravit až 6 porcí kávy zároveň, tudíž jeho efektivita je vysoká. 

Restaurace Sklizeno Food Lovers se po celou dobu svého působení snaží maximálně 

přizpůsobovat novým trendům ve stravování, investuje do gastro vybavení, 

zkvalitňování poskytovaných služeb a používaných informačních systémů. Tyto kroky 

společnost podniká za účelem zvyšování konkurenceschopnosti a udržení své pozice na 

trhu.  
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Ekologické faktory 

Současná společnost klade na vztah k životnímu prostředí velký důraz. Mnoho států 

jsou členy nejrůznějších organizací a uskupení, které se hlásí k ochraně životního 

prostředí, dodržování různých norem, limitů a opatření v oblasti ekologie. 

Nejdůležitějšími faktory v oblasti ochrany životního prostředí je nakládání s odpady, 

ochrana ohrožených druhů zvířat a rostlin, podpora využívání obnovitelných zdrojů 

energie a celkový přístup k ochraně životního prostředí. Restaurace Sklizeno Food 

Lovers nepředstavuje významného znečišťovatele životního prostředí, ale samozřejmě 

podniká určité kroky k neustálému zlepšování v této oblasti. Restaurace Sklizeno Food 

Lovers například nepřipouští plýtvání jídlem a veškeré potraviny zpracovává. 

Samozřejmostí je také třídění veškerého odpadu dle zákona o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb.  

Tabulka 2: SLEPT analýza 

FAKTOR PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Sociální - Rostoucí životní úroveň 
obyvatelstva 

- Změna životního stylu a 
preferencí 

Legislativní - Snížení administrativní zátěže - Měnící se novely 

Ekonomický 
- Růst průměrné mzdy 

- Růst zaměstnanosti 

- Růst průměrné mzdy 

- Růst zaměstnanosti => růst 
konkurence => omezení 
výběru kvalifikovaných 

zaměstnanců 

Politický - Program nové vlády 
- Zvýšení daní 

- Nestabilní politické prostředí 

Technologický 
- Zaměření se na inovace 

technologických zařízení 
v gastro oboru 

 

Ekologický - Bio kvalita 
- Nutnost využívat 

recyklovatelné obaly na 
pokrmy 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017)  
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 Porterova analýza 

Riziko vstupu nových konkurentů 

V současné době na trhu gastronomie České republiky působí obrovské množství firem, 

které nabízejí služby restauračního typu. Konkrétně v Brně, ve kterém se nachází 

restaurace Sklizeno Food Lovers, působí nespočet restaurací, bister, fast foodů, či barů, 

které také nabízejí stravovací služby. Z tohoto faktu lze konstatovat, že gastronomický 

trh je již nasycen (toto platí hlavně pro velká města) a je tedy velmi obtížné prorazit, 

další barierou vstupu je také vysoká investice do stavby či zařízení jakéhokoli 

stravovacího provozu, který splňuje dnešní očekáváni. 

Hrozbou, v podobě potenciálních konkurentů, pro Sklizeno Food Lovers mohou být 

také jednotlivé provozy na podobné bázi, kterou nyní společnost buduje a to, především 

tedy provozy, které fungují pod franchisou. Konkrétními potenciálními konkurenty jsou 

například UGO salaterie, potom také provozovny fungující jako síť několika 

provozoven, nabízející stravování v office parcích, kterými jsou: EUREST; 

ARAMARK   

Rivalita mezi konkurenty 

Obecně lze říci, že rivalita mezi konkurenty na trhu gastronomie je v České republice 

vysoká a společnosti se snaží především díky nápaditosti a komplexnosti nabídek, 

zaujmout potenciální zákazníky a přesvědčit je že produkty, které nabízejí, jsou lepší, 

něž konkurenční. Konečné rozhodnutí zákazníka však vždy záleží na osobních 

preferencích a vkusu.  

Pro společnost představují největší konkurenty společnost Campus River, která sídlí v 

těsné blízkosti, ve stejném obchodním centru. Neopomenutelnými konkurenty jsou také 

provozovny fast foodového typu, které jsou situovány ve Food Courtu hned vedle 

provozovny Sklizeno Food Lovers. Dalším výrazným konkurentem je společnost Jedna 

báseň, která se vyskytuje ve vzdálenosti cca 1 km, kdy pro potenciální zákazníky tato 

vzdálenost nepředstavuje nijak velkou překážku. Na obrázku níže jsou pro představu 

znázorněni konkurenty nacházející se přímo v obchodním centru Campus Square Brno. 
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Obrázek 6: Znázornění rozmístění stávající konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vstupy dodavatelů jsou pro zajištění hlavního předmětu podnikání, tedy hostinské 

činnosti, velmi důležité. Z pohledu závislosti společnosti na dodávaných produktech je 

vyjednávací síla dodavatelů velmi vysoká, a to z toho důvodu, že společnost odebírá 

produkty od specializovaných prodejců, lokálních farmářů apod. Dále se také 

společnost pohybuje v síti dodavatelů, kteří byli doporučeni společností Sklizeno, se 

kterou společnost spolupracuje. Pokud by například došlo k rapidnímu zvýšení ceny, 

nebo snížení kvality za poskytnuté služby, či produkty, může společnost dodavatele 

nahradit jiným, který bude schopen poskytnout stejné, nebo obdobné služby, avšak zde 

nastává problém, protože dodavatelů netradičních a vysoce kvalitních potravin není 

mnoho, a společnost odmítá odebírat méně kvalitní potraviny. 
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Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratele pro společnost představují koncoví zákazníci, kteří pro uspokojení svých 

požadavků vyhledávají kvalitní jídla. Právě preference kvality a exkluzivity 

poptávaných produktů a služeb ze strany odběratelů výrazně snižuje jejich sílu. O tom 

svědčí i fakt, že produkty a služby společnosti jsou stále více žádoucí (v porovnání se 

stávající konkurencí) i přesto, že při změně dodavatele by se jejich náklady snížily.  

Vyjednávací sílu odběratelů snižuje i fakt, že v Campus Square pracuje mnoho lidí, 

kteří se zde pravidelně stravují a v případě, že se chtějí najíst kvalitně, počet podniků, 

které mohou navštěvovat, není vysoký. 

Hrozba substitučních výrobků 

V případě zaměření společnosti na dopolední stravování lze za substituty považovat fast 

foodové provozovny, které se nachází ve Food Courtu, či obchodní řetězec Tesco a 

školní menzy v těsné blízkosti. Pokud bychom se zaměřili na produkty nabízené v rámci 

doplňkového prodeje, především nápojů a drobného občerstvení, představuje největší 

substitut právě obchodní řetězec Tesco, či společnost Sklizeno, která sídlí hned vedle 

Tesca. Nicméně alfou a omegou konceptu je výroba a prodej poledního menu a 

substituty doplňkového prodeje nejsou pro společnost velkou hrozbou. Protože obrat 

z těchto produktů je zanedbatelný.  
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Tabulka 3: Porterova analýza 

VLIV PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Potenciální 
konkurence 

- Vyšší bariéry vstupu nových 
konkurentů 

- Zavedení EET 

- Výskyt dalšího stravovacího 
zařízení v OC Campus 
Square 

- Drobná konkurence (Kafe, 
doplňkový sortiment) 

- Franchisingové koncepty 

Konkurence 

- Odlišování se od 
konkurenčních restaurací 

(vysoká kvalita) 

- Možnost navázání spolupráce 

- Tlak na cenu poskytovaných 
služeb 

Dodavatelů 

- Podpora malých farmářů 
(dotace) => široký výběr 

- Dlouhodobé a dobré vztahy => 
prodlužování splatnosti 

- Změna kvality 

- Změna ceny 

Odběratel 
- Preference kvality (nízká 
vyjednávací síla = poměr ceny 

a kvality) 
- Změna preferencí 

Substituční 
výrobky 

- Rozšíření a diferenciace 
nabídky 

- Výskyt konkurence nabízející 
substituty 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 
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 Analýza vnitřního prostředí 

 Analýza 7 S 

Pro účely analýzy interního prostředí restaurace Sklizeno Food Lovers byl zvolen 

rozbor 7 S americké společnosti McKinsey, tato metoda zahrnuje následujících sedm 

kritických faktorů, které společnost ovlivňují: 

Strategie 

Při samotné realizaci obchodní strategie a současně za účelem udržení se v 

konkurenčním boji se bude společnost opírat o strategii diferenciace, jejímiž 

nejdůležitějšími prvky by měly být, odlišení se v 5.ti oblastech: produkt, služba, 

personál, distribuční síť a image. Samotné odlišení se lze vytvářet v několika oblastech 

zároveň. Při této strategii také nelze ignorovat s ní spojené náklady. Minimalizace 

nákladů však není prioritním cílem. Hlavním cílem je vytváření konkurenční výhody, 

protože právě díky ní jsou zákazníci věrni značce a méně citlivě reagují na změny cen. 

Tento přístup zároveň oslabuje vliv odběratelů, kteří nemají k dispozici srovnatelnou 

alternativu.  

Vytvořená strategie tedy zahrnuje volbu hlavních směrů a postupů, které budou 

směřovat k dosažení vytyčených cílů, které si společnost zvolila. Na základě 

provedených strategických analýz má společnost zformulovánu strategii následujícím 

způsobem. Hlavním cílem společnost je stát se respektovanou restaurací v poskytování 

stravovacích služeb a uspokojování gastronomických potřeb zákazníků. Neméně 

důležitým cílem je udržení a následná stabilizace pozice, kterou má na současném trhu.  

Hlavní důraz je samozřejmě kladen na vysokou kvalitu a přidanou hodnotu pro 

zákazníka. Hlavním cílem je dodržení hesla „kvalita především“, kdy si společnost 

zakládá na vysoké čerstvosti a kvalitě nabízených jídel a současně se snaží přenést 

principy tzv. vyšší gastronomie do každodenního stravování. Základem je tedy 

spokojený zákazník. Společnost se taky neustále snaží pracovat na přizpůsobení svého 

sortimentu aktuálním trendům. Velká pozornost společnosti bude soustřeďována na 

plné zabezpečení a uspokojování jak kvalitativních, tak kvantitativních potřeb 

zákazníků v souladu se svým přesvědčením.  
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Společnost, vzhledem ke svému předmětu podnikání, specifikovala svou základní 

firemní strategii v následujícím znění: 

1) Kvalita především – Veškerá nabízená jídla jsou připravována z kvalitních a 

čerstvých surovin špičkovým kuchařem s dlouholetou praxí v oboru. Při přípravě 

nejsou nikdy používána jakákoli dochucovadla, či tzv. “éčka”. Sklizeno Food 

Lovers si zakládá na vysoké čerstvosti a kvalitě nabízených jídel a současně odmítá 

jakékoli náhražky, řídí se tedy heslem “Kvalita nadevše”. Vedení společnosti se 

snaží přenést principy tzv. vyšší gastronomie do každodenního stravování. 

2) Sledování trendů – Společnost neustále sleduje současné trendy ve stravování a 

snaží se jim přizpůsobovat. Již nyní společnost nepoužívá jinou mouku než 

bezlepkovou, a to i na jídla, ve kterých by si ji obyčejný strávník nedokázal 

představit. Samozřejmostí nabídky jsou každý den vegetariánská a kompletně 

bezlepková jídla. Do budoucna společnost uvažuje i o zařazení přímo veganských 

jídel, a to z toho důvodu, že podnik již zaznamenal poptávku po těchto jídlech a 

bude se samozřejmě snažit této poptávce vyhovět. 

3) Cena – Nastavené ceny jsou vždy kalkulovány korektně a odráží kvalitu, kterou 

daná jídla představují. V současné době došlo k mírnému navýšení, a to z důvodu 

zavádění EET pokladen. Bohužel tomuto faktu čelí většina stravovacích zařízení, 

která musela kvůli zvýšeným nákladům spojeným se zaváděním EET mírně zdražit 

sortiment. 

4) Bezpečnost a hygiena – Vzhledem k tomu, že společnost podniká v oboru 

gastronomie, tak se musí řídit přísnými hygienickými nařízeními a regulacemi, s 

jejichž plněním společnost nemá sebemenší problém. Zaměstnanci jsou průběžně 

proškolování a neustále informováni. 

5) Akce – V současné době společnost nabízí slevu při nákupu “meníčka” a to až 25 % 

na veškeré zboží, které nabízí kavárna. Do budoucna společnost plánuje zavedení 

různých slev a akcí na své produkty.  
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Struktura podniku 

Restaurace Sklizeno Food Lovers je přímo řízena dvěma jednateli, pány Ivanem Malým 

a Janem Šimarou. Jako většina restaurací je potřeba mít člověka tzv. “přímo na place”, 

který se stará o samotný provoz restaurace. Z tohoto důvodu jednatelé ustanovili 

provozního, který má ve většině případů volnou ruku pro své rozhodování a s majiteli 

konzultuje pouze zásadní rozhodnutí. Styl řízení v této provozovně tedy lze definovat 

jako demokratický, a to z toho důvodu, že jednatelé i samotný provozní naslouchají 

svým zaměstnancům a jejich názory zohledňují a váží si jich. 

Systémy 

Společnost má snahu neustále zlepšovat a zkvalitňovat své služby vůči stávajícím i 

potenciálním zákazníkům, analyzovat a zhodnocovat jejich potřeby a rozvíjet případné 

návrhy, které souvisí se zlepšováním kvality nabízených služeb. Proto je pro restauraci 

Sklizeno Food Lovers nezbytné se opírat o velmi kvalitní a vyspělý informační systém, 

který společnosti mohl usnadňovat chod provozovny. Tento systém usnadňuje vedení 

společnosti kontrolovat manipulaci se zbožím a zásobami, evidenci zásob, účetní a 

mzdové systémy a jiné. Restaurace Sklizeno Food Lovers v současné době využívá 

informační systém VECTRON, tedy stacionární pokladny s inteligentním systémem. 

Základní vlastnosti pokladního systému Vectron je stabilita provozu a kompatibilita s 

okolím. Každá pokladna pracuje nezávisle na serveru, či PC, jako individuální pokladní 

místo. V případě potřeby mohou být pokladny propojeny pomocí standardní sítě LAN, 

kdy existuje řada individuálních řešení pro aktuální potřeby. Díky pokročilým funkcím 

jsou pokladny snadné na obsluhu a zásadně zrychlují každodenní práci. Zrychlení 

servisu sebou přináší zvýšení obratu a spokojenosti zákazníků.  

Dalším systémem, který je ve společnosti využíván, je systém SAVARIN, který řeší 

evidenci skladového hospodářství podniku, evidenci tržeb na provozovně, umožňuje 

práci s recepturami a komunikaci s pokladnami. Skladová část sleduje pohyb zboží na 

hlavním skladu i pohyby jednotlivých sekcích (například kuchyně). Další velmi 

podstatnou částí tohoto systému je model, který slouží ke kalkulaci jídel. Státní normy 

teplé kuchyně jsou obsaženy v programu a samozřejmostí je tvorba vlastních receptur a 

skládání pokrmů (hotových jídel) z již vytvořených receptur, tisk ceníků, statistik, 
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hromadné přepočty cen apod. Tento model úzce spolupracuje se skladovou částí, ze 

které přebírá nákupní ceny surovin při výpočtu cen a následně umožňuje sledování 

spotřeby surovin dle prodeje jídel na pokladně. Z dat pořízených v tomto modulu lze 

generovat podle nastavených předkontací přímo účetní věty, které jsou následně 

připraveny buď v textovém, nebo databázovém souboru pro export do účetnictví. 

Nedílnou součástí pro fungování restaurace Sklizeno Food Lovers představuje účetní 

program MONEY S3, který patří mezi nejrozšířenější ekonomické systémy pro malé i 

střední podniky v České republice. Tento ekonomický software nabízí všechny potřebné 

moduly jako například podvojné účetnictví i daňovou evidenci, adresář, fakturaci, 

sklady, objednávky, či mzdový systém. Doplňkové funkce představuje homebanking, 

propojení s pokladními systémy, internetovými obchody a jiné. Tento systém 

zaměstnancům velmi ulehčuje práci, protože vyniká přehledným a rychlým ovládáním, 

které je pro takovýto typ provozu nepostradatelný. 

Spolupracovníci 

Zaměstnanci představují hlavní zdroj zvyšování výkonnosti společnosti a s tím 

související produktivity. V současné době je v oblasti gastronomie nedostatek 

kvalifikovaných pracovníků, takže se společnost snaží svým zaměstnancům poskytovat 

dobré pracovní i finanční podmínky, aby si tyto kvalitní pracovníky udržela. Koncept 

Sklizeno Food Lovers je postaven na principu budování týmové spolupráce a dobrých 

pracovních vztahů a je pro ni tedy nesmírně důležité udržet aktivní spoluúčast personálu 

na chodu společnosti.  

S ohledem na neustále vzrůstající konkurenci na trhu je velmi důležité personál 

motivovat, což vedení společnosti činí jak formou peněžních odměn, tak i průběžnými 

školícími a vzdělávacími programy, které jsou zaměřeny na zvyšování jejich znalostí a 

dovedností. Rozvíjení firemní kultury nezůstalo opomenuto a vede ke zvyšování 

sounáležitosti a hrdosti na příslušnost ke kolektivu dané společnosti a k celkové loajalitě 

personálu k vedení společnosti.  
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Schopnosti 

Restaurace Sklizeno Food Lovers nabízí široký sortiment produktů a služeb v oblasti 

gastronomie, a proto je tedy nezbytné, aby průběžně docházelo k nejen technickému 

rozvoji, ale také kvalifikaci personálu v gastro oblasti. Ze strany majitelů a provozního 

pracovníka pak musí být vyvíjen takový tlak, který povede zvýšení ekonomické, právní 

a informační gramotnosti personálu celé společnosti. 

Styl řízení 

Mezi klasickými typologiemi stylu vedení (autoritativní, demokratický, laissez-faire) 

společnost vyznává demokratický styl řízení, kdy vedení vítá aktivní zapojení nejen 

provozního pracovníka, ale také veškerého personálu, na řízení a ovlivňování procesů 

ve společnosti. Majitelé restaurace Sklizeno Food Lovers jsou vždy otevřeni 

komunikaci s personálem, vítají jejich nápady a připomínky a vždy se těmito podněty ze 

strany zaměstnanců zabývají. 

Sdílené hodnoty 

Každý ví, že kultura společnosti (tedy sdílené hodnoty) a spolupracovníci spolu velmi 

těsně souvisí. V restauraci Sklizeno Food Lovers převládá velmi přátelské a tvůrčí 

prostředí, protože vedení společnosti dobře ví, že spokojený a motivovaný zaměstnanec 

vytváří hodnoty pro společnost. V restauraci je tedy rozvíjen týmový duch a celková 

podpora týmové práce. 

Společnost se hodlá zaměřit na vlastní rozvoj a utvrzení svého místa na trhu. Cílem 

konceptu Sklizeno Food Lovers je stát se respektovaným a dobře známým podnikem, 

který poskytuje kvalitní a komplexní služby na trhu. Hlavním posláním společnosti je 

poskytování stravovacích služeb a uspokojovat jejich gastronomické představy. 

Neméně důležitým cílem společnosti je udržení se a následná stabilizace pozice, kterou 

má na současném tuzemském trhu. Hlavní důraz je samozřejmě kladen na vysokou 

kvalitu a přidanou hodnotu pro zákazníka. Veškeré procesy, ke kterým ve společnosti 

dochází, jsou prováděny s ohledem na životní prostředí, zejména pak nakládání s 

potravinami, které je prováděno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. 
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Hodnoty společnosti: 

- spokojený zákazník 

- tvorba zisku 

- osobní přístup 

- pozitivní atmosféra v provozovně 

- spokojený personál 

- otevřenost 

- učení se 

- odpovědnost vůči životnímu prostředí 

Všechny tyto poznatky budou představovat určité rozhraní, ve kterém se bude 

sestavovat návrh řešení pro následný rozvoj obchodních aktivit restaurace Sklizeno 

Food Lovers. 

Dílčí cíle společnosti: 

- rozvoj finanční síly podniku 

- rozvoj potenciálu společnosti 

- zkvalitňování nabízeného sortimentu 

- zvýšit podíl na trhu 

- rozšiřovat množství provozoven 

- rozšíření nabízených služeb (odpolední snack bar)  
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Tabulka 4: Analýza 7 S 

FAKTOR SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Strategie 
- Kvalita, cena, bezpečnost a 

hygiena 
- Vliv dodavatelů 

Struktura - Majitelé v čele společnosti - Pouze jeden vedoucí 
pracovník 

Systémy 
- Komplexnost propojení 

systémů 
- Uživatelsky náročné (školení) 

Spolupracovníci - Týmová práce - Omezené zdroje 

Schopnosti - Kvalifikovaný a schopný tým - Nízký počet pracovníků 

Styl řízení 
- Otevřenost v komunikaci 

(názory personálu) - Dlouhý proces rozhodování 

Sdílené hodnoty - Stejné hodnoty napříč podniku 
- Náročnost dodržování 

stanovené filozofie 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 

 Dotazníkové šetření spokojenosti zákazníků 

Předmětem této kapitoly je dotazníkové šetření, které je zajištěno formou kvantitativní 

metody a slouží ke zjištění spokojenosti zákazníků se službami restaurace Sklizeno 

Food Lovers. Průzkum byl prováděn formou tištěných dotazníků, které byly rozdávány 

zákazníkům přímo v restauraci, při koupi poledního menu. Cílovou skupinou tedy byli 

zákazníci navštěvující Sklizeno Food Lovers. Bylo rozdáno 438 dotazníků, které byly 

roztřízeny a úplně vyplněných, a tedy pro tento výzkum vypovídajících zůstalo 200 

kusů. Daný dotazník je tvořen pouze uzavřeným typem otázek, a to z toho důvodu, že 

otevřené otázky jsou nejen náročné na zpracování, ale hlavně respondenty ve většině 

případů odradí od vyplnění dotazníku. Proto bylo nutné stanovit uzavřené otázky tak, 

aby bylo srozumitelné, na co je respondent tázán a co má následně hodnotit. Z tohoto 

důvodu jsou otázky položeny jasně, srozumitelně a jednoduše.  Kompletní dotazník je 

vložen v Příloze č 1. Níže je popsáno a vyhodnocení analýzy vybraných dat získaných 

z dotazníku. 
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Dotazník vyplnily z větší části ženy, přesněji 59 % žen a 41 % mužů. Mezi další 

základní údaje byl zařazen věk a sociální status zákazníků, kdy v otázce na věk bylo na 

výběr ze čtyř odpovědí a převážná většina (87 zákazníků) dosahovala věku v rozmezí 

od 15–26 let, dalších 63 zákazníků je ve skupině 27–40 let. Zbylých 50 respondentů 

tvoří zákazníci ve věku 41–60 let (32 zákazníků) a zákazníci převážně v důchodovém 

věku, a to v rozmezí 61–99 let (18 zákazníků).  

Co se týká sociálního statusu, zákazníci mohli svou odpověď přiřadit k jedné ze čtyř 

odpovědí (student; pracující; v důchodu; jiné), bylo zjištěno, že zhruba polovina tedy 54 

% respondentů jsou osoby pracující, 32 % jsou studenti, dále pak 7 % tvoří respondenti 

v důchodu a zbylých 7 % jsou respondenti nespadající do žádné z výše uvedených 

skupin a mohou tedy spadat hned do několika jiných (pro podnik méně vypovídajících) 

kategorií, jako například lidé na mateřské dovolené, lidé registrovaní na ÚP a další. 

Vzhledem k tomu, že restaurace je umístěna v OC Campus Square, byla zvolena otázka 

„Odkud přicházíte do restaurace na polední menu?“ a došlo ke zjištění, že většina 

dotazovaných, celkem 76 %, se v době obědů pohybují v blízkosti restaurace, což je 

důležitý a kladný fakt, a tedy se potvrzuje, že cílová skupina je zvolena správně. Dále 

byla zjišťována návštěvnost restaurace, na výběr bylo z 5.ti možností (1x týdně; 2x 

týdně; 3x týdně; 4x týdně; každý den) a zhruba polovina dotazovaných (98 zákazníků) 

navštěvuje restauraci každý den, menší skupinou jsou zákazníci, kteří chodí na oběd 3x 

týdně, ale i přesto tato skupina tvoří skoro čtvrtinu (45 zákazníků) ze všech 

dotazovaných. Zhruba 25 respondentů zaujímají skupinu návštěvnosti 2x a 4x týdně. A 

v poslední řadě je zanedbatelný počet dotazovaných, kteří odpověděli 1x týdně.  

V následujícím shrnutí jsou obsaženy výstupní údaje z klíčových oblastí, kterými jsou 

například, nabízený sortiment a následně odpovědi týkající se spokojenosti, kde byla 

možnost odpovídat pomocí škály od 1 do 5. (1. nespokojen/a, 5. nejvíce spokojen/a).  

Z otázky, „Jaký typ jídla z obědové nabídky preferujete?“, plyne, že až 95 respondentů 

(tedy skoro polovina dotazovaných), preferuje vegetariánské pokrmy. Tento fakt je 

nejspíše dán tím, že více respondentů tvořily ženy, mezi nimiž je trend vegetariánství 

velmi aktuální. Další trend je například zřetelný v případě druhého nejpreferovanějšího 

typu jídla – bezlepkového. Tento typ jídla preferuje až 55 respondentů a je 
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pravděpodobné, že toto číslo bude mít v budoucnu rostoucí tendenci, proto se již nyní 

společnost tímto způsobem stravovaní zabývá a vylepšuje nabídku pokrmů. 

 

Co se týká odpovědí na otázky typu, „Jak jste spokojeni s…?“, bylo důležitým 

zjištěním, že většina respondentů (až 71%), jsou spokojeni s dosavadní kvalitou 

nabízeného jídla. Což je pro společnost velmi dobré zjištění, jelikož právě kvalita jídla 

je jednou ze zásadních hodnot společnosti. Na co by se společnost ale měla zaměřit, je 

velikost porce, jelikož dle názorů 62 tazatelů je porce neodpovídající. Důležitým 

faktem pro společnost jsou hodnoty plynoucí z otázky týkající se ceny, kdy bylo 

zjištěno, že až 57 % respondentů je s cenou velmi spokojeno. Pouze 11 % dotazovaných 

považuje cenu za vysokou. Tento fakt pro společnost představuje možnost lehké 

manipulace s cenou, a to z toho důvodu, že citlivost zákazníků na cenu není vysoká. 

  

Nepříliš uspokojivým zjištěním byly výsledky z otázky, „Jak jste spokojen/a 

s přístupem personálu?“, zde bylo zjištěno, že až 53 % respondentů je s přístupem 

personálu spíše nespokojeno, což je pro společnost alarmující a již tuto skutečnost řeší. 

 

Dotazník uzavírala otázka, „Doporučil/a byste tuto restauraci svým 

známým/kolegům?“, kde odpovědi byly příjemným zjištěním, jelikož až 89 % 

respondentů odpovědělo ANO. Toto zjištění pro společnost představuje i určitou 

reklamu, kdy se spokojení zákazníci o svou pozitivní zkušenost podělí se svými 

známými a následně ji také doporučí. 

 

Z uvedeného dotazníku, vyplývají možné návrhy na zlepšení společnosti. Bylo by tedy 

vhodné se na tyto dílčí problémy zaměřit a vylepšit je ještě před samotnou tvorbou 

franchisingové koncepce. Těmito aspekty jsou: zaměření na školení zaměstnanců ve 

vztahu na kvalitu servisu a zoptimalizovat velikosti porcí.  
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 SWOT analýza 

Předmětem analýzy SWOT je provedení celkové analýzy vnějších a vnitřních činitelů, 

při jejichž představování se vychází z již identifikovaných skutečností na základě 

interních informací podniku a jiných aspektů. Jedná se o posuzování vnitřních 

předpokladů k uskutečnění stanoveného podnikatelského záměru, a to prostřednictvím 

silných a slabých stránek podniku. Součástí této analýzy je také rozbor vnějších 

předpokladů, kterými jsou příležitosti a hrozby, které daný trh představuje. 

Tabulka 5: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017)  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

x - Jasně stanovená strategie 

x - Umístění společnosti 

x - Podpora rozvoje zaměstnanců 

x - Široký sortiment produktů 

x - Vysoká kvalita služeb 

x - Působení pod silnou a známou značkou 

x - Komplexní nabídka služeb 

x - Prostor  

x - Vyšší cena 

x - Nedostatek kvalifikovaného personálu 

x - Nedostatečná reklama 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

x - Expanze prostřednictvím franchisingu 

x - Změna politické orientace 

x - Zvyšující se životní úroveň obyvatelstva 

x - Rostoucí preference stravování se mimo        

domov 

x - Zvyšování průměrné mzdy 

x - Rozvoz jídel, rozšíření nabídky  

x - Zvyšování daní 

x - Změna politické orientace 

x - Pokles životní úrovně obyvatelstva 

x - Změna dotační podpory pro malé 

farmáře (Závislost na dodavatelích) 

x - Ústup trendu 

x - Expanze 

x - Prostor 
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Silné stránky 

Široký sortiment nabízených produktů 

V samoobslužné restauraci se podává menu, složené jak z tradičních českých pokrmů, 

denních hot tipů, vegetariánských pokrmů, bezlepkových jídel, či domácí pasty, která je 

připravována přímo v restauraci. Právě tento široký sortiment, který je denně 

obměňován, představuje pro zákazníky největší lákadlo. Touto komplexností je 

restaurace Sklizeno Food Lovers schopna uspokojit všechny potřeby zákazníků. V 

současné době mají zákazníci na výběr z pěti čerstvých jídel, která jsou denně 

obměňována a v ceně je i polévka. Každý den je také pro zákazníky připraven salátový 

bar a obědová gulášová polévka, která právě v kombinaci se salátem představuje 

vyváženou alternativu klasického oběda.  

Vysoká kvalita služeb 

Všechna nabízená jídla jsou připravována z kvalitních a čerstvých surovin, a to 

špičkovým kuchařem, který disponuje dlouholetou praxí v oboru. Při přípravě jídel 

nejsou používána jakákoli dochucovadla, či éčka, a to z toho důvodu, že si restaurace 

Sklizeno Food Lovers velmi zakládá na vysoké kvalitě a čerstvosti nabízených jídel. 

Veškeré suroviny jsou dodávány českými farmáři, a to v biokvalitě. Zákazníci si tuto 

skutečnost uvědomují, a proto pravidelně danou restauraci navštěvují. 

Působení pod silnou a dobře známou značkou 

Restaurace Sklizeno Food Lovers vystupuje pod značkou Sklizeno, které je v povědomí 

lidí bráno jako společnost, která na trh dodává zejména kvalitní a poctivé produkty. 

Díky tomuto povědomí o značce, si zákazníci uvědomují, že restaurace Sklizeno Food 

Lovers nabízí kvalitní pokrmy a služby, a navíc jsou nadšení novým konceptem 

samotné restaurace. 

Komplexní nabídka služeb 

Sklizeno Food Lovers disponuje komplexní nabídkou služeb, kdy kromě hlavní 

samoobslužné restaurace nabízí zákazníkům ráno plnohodnotné snídaně, odpoledne již 

zmíněné “meníčka” a k večeru mohou zákazníci využít nabídky Café baru, který nabízí 
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ala carte nabídku. Snídaně, ať už teplé, či studené, jsou servírovány právě v Café baru 

(který tvoří součást restaurace Sklizeno Food Lovers), kde si zákazníci mohou po 

zbytek dne vybrat ze široké škály sandwichů, slaného pečiva a zákusků vlastní výroby. 

Samozřejmostí je také kvalitní káva značky Carraro, domácí limonády z kvalitních a 

čerstvých ovocných sirupů a pyré, domácích ledových čajů a jiné. 

Prostor 

Právě lokalita a velký prostor umožňuje restauraci Sklizeno Food Lovers disponovat 

nejen samoobslužnou restaurací, ale také Café barem. Prostory se rozkládají na 360.ti 

m2, díky čemuž mohou zákazníkům nabídnout až 130 míst k sezení. Celý prostor je 

jednoduše přístupný a komplet prosklený, díky čemuž se tato restaurace může chlubit 

úžasnou a slunnou atmosférou. 

Slabé stránky 

Vyšší ceny 

Vzhledem ke konkurenci, která se nachází v blízkém okolí lze konstatovat, že 

restaurace Sklizeno Food Lovers požaduje za své produkty a služby mírně vyšší ceny. 

Tento fakt je zapříčiněn právě vyžadovanou kvalitou, kterou veškeré pokrmy disponují. 

Vzhledem k filozofii, kterou se vedení řídí, tedy používání pouze kvalitních surovin bez 

jakýchkoli dochucovadel, tak je tato kvalita jídel vykompenzována vyšší cenou. Avšak 

je nutno zmínit že v současné době již zákazník preferuje častěji kvalitu nad cenou. 

Závislost na dodavatelích 

Vzhledem k tomu, že společnost spolupracuje se značkou Sklizeno, a je s ní smluvně 

spojená, tak se společnost při výběru dodavatelů musí řídit filosofií této značky. 

Restaurace Sklizeno Food Lovers má ve výběru dodavatelů relativně volnou ruku, 

avšak tento výběr musí probíhat v rámci určitých mantinelů. Dodavatele restaurace 

představují lokální čeští farmáři, kteří společnosti dodávají kvalitní a čerstvé suroviny. 

Tito dodavatelé jsou pro společnost prioritní a v celkovém součtu jich není mnoho. V 

případě, že by se podmínky pro jejich chod změnily, či by přišli o určitou státní 

podporu, tak by tito dodavatelé měli existenční problémy, které by pro restauraci 
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Sklizeno Food Lovers představovaly nemalé obtíže při hledání nových kvalitních 

dodavatelů.  

Nedostatek kvalifikovaného personálu 

Nalézt v oboru gastronomie kvalifikovaný personál s dlouholetou praxí je v současné 

době relativně velký problém. Restaurace Sklizeno Food Lovers se snaží své 

kvalifikované pracovníky udržet, a to formou finančních bonusů, či nefinančních 

odměn. Vzhledem k lokalitě, ve které se restaurace nachází, tedy v blízkosti Office 

Parku, kde převážnou většinu zaměstnanců představují cizinci, tak je pro společnost 

nutné disponovat personálem, který ovládá anglický jazyk. Právě těchto sil je na 

současném trhu gastronomie skutečně nedostatek. 

Nedostatečná propagace 

V případě propagace má restaurace Sklizeno Food Lovers jistě prostor pro zlepšení, i 

přesto, že využívá veškeré moderní komunikační technologie a formy propagace, měla 

by se více zaměřit na sociální sítě, různé food blogy a lokální prezentační akce.  

Příležitosti 

Rozvoz jídla 

Jako jednu z největších příležitostí ve svém působení, vidí restaurace Sklizeno Food 

Lovers zejména zavedení rozvozů jídla, která by byla dodávána především pro firemní 

stravování, tedy ve smyslu office parků, kancelářských budov a jiné. Dalším krokem 

pro vylepšení těchto rozvozů, by bylo zavedení internetového obchodu, ve kterém by si 

zákazníci mohli dokoupit i produkty, které restaurace Sklizeno Food Lovers nabízí jako 

doplňkový sortiment. 

Pronájmy prostor 

Vzhledem k tomu, že restaurace disponuje velkým prostorem o rozloze 360 m2 a 

zároveň otevírací doba restaurace je pouze pondělí až pátek, tak by bylo vhodné využít 

potenciál těchto prostor pro pronájem například o víkendech, či v nočních hodinách. 

Využití těchto prostor by mohlo být následující: využití špičkově vybavené kuchyně, 
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například pro pekárenskou, či cukrářskou činnost a jiné. Využití stravovacích prostor 

například pro pořádání oslav, svateb a rautů. 

Rozšíření nabídky 

Restaurace Sklizeno Food Lovers by měla neustále sledovat trendy ve stravování a na 

jeho základě upravovat a rozšiřovat svou nabídku. Do budoucna by tedy mohla rozšířit 

svou nabídku o veganská jídla, po kterých již dnes existuje velký poptávka, nebo 

rozšíření sortimenty v odpoledních hodinách, jako například snack bar. 

Expanze 

Velkou příležitost pro restauraci Sklizeno Food Lovers představuje právě expanze, která 

by spočívala v založení franchisové sítě konceptu restaurace Sklizeno Food Lovers. 

Samotný koncept této franchisy by se opíral o filosofii Sklizena, tedy jídla z kvalitních, 

čerstvých, regionálních potravin. Dalším aspektem by bylo využití podobně 

situovaných prostor jako například obchodní centra, office parky a jiné administrativní 

budovy ve velkých městech ČR. Tyto restaurace by představovaly vhodnou alternativu 

klasických řetězců poskytujících firemní stravování. 

Hrozby 

Expanze 

Právě v souvislosti s danou expanzí, by mohly vzniknout různé hrozby. Například v 

souvislosti s hledáním adekvátní lokality (která je stanovena Franchisingovým 

manuálem) společnost čelí hrozbě ve formě nedostatku těchto obchodních center a 

administrativních budov, či ústupu od trendů spočívajících v budování office parků a 

velkých administrativních budov. 

Ekonomické faktory 

Do budoucna je možné že nastane situace, kdy klesne míra zaměstnanosti, s tím souvisí 

i pokles průměrné mzdy, čímž se může výrazně snížit kupní síla směřovaná na produkty 

vyšší kvality a částečně návrat ke stravovaní mimo restaurace. Toto může být velkou 

hrozbou pro společnost, která se vymezuje jistou nadprůměrnou kvalitou v oboru 

gastronomie. 
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Ústup trendů 

Vzhledem k tomu, že koncept restaurace Sklizeno Food Lovers stojí na filosofii značky 

Sklizeno, která představuje trendovou záležitost určitého životního stylu, tak právě 

konec tohoto trendu a změna preferencí stravování představuje pro restauraci hrozbu. 

Prostor 

Vzhledem k tomu, že se restaurace Sklizeno Food Lovers, nachází v pronajatých 

prostorech o rozloze 360 m2, tak tyto prostory pro restauraci Sklizeno Food Lovers 

představují vysoké náklady spojené s pronájmem. Právě pro pokrytí těchto nákladů 

musí restaurace využít veškerého prostoru a nejen získat, ale zejména si udržet vysokou 

návštěvnost a to každý den. V případě, že by se návštěvnost snížila, byl by to velký 

problém, protože nájemní smlouva je uzavřena na dlouhou dobu a není tedy možné 

s nájemným hýbat.  
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4 NÁVRH FRANCHISINGOVÉHO KONCEPTU 

SPOLEČNOSTI 

Tato část diplomové práce, pojednává o návrhu franchisingového konceptu společnosti 

Sklizeno Food Lovers. Vzhledem k tomu, že restaurace Sklizeno Food Lovers již 

funguje je tedy zřejmé, že způsob vytvoření franchisingové koncepce bude rozšířením 

již stávajícího podniku, který má své místo na trhu, produkty jsou poptávané a zákazníci 

tuto službu vyhledávají.  

Aby byla zajištěna celková úspěšnost navržené koncepce, je nutné si zodpovědět 

několik otázek, na které si odpověděli sami poskytovatelé franchisy. Těmito otázky 

jsou: 

1. Je v oblasti pohostinství a gastronomie možno nalézt takové franchisanty s 

dostatečnou kvalifikací, kterou by mohli následně předat svým spolupracovníkům? 

ANO, zajisté, zvláště v oboru gastronomie je zastoupen franchisový model téměř 

největším počtem konceptů, na trhu jsou dostupné franchisy různých zahraničních i 

tuzemských společností, v oboru gastronomie jsou zastoupeny franchisy, jak 

fastfoodu, tak klasických ala cartových restaurací, i podniků vyšší gastronomické 

úrovně, také jsou zde koncepty kavárenské, nutno zmínit že v ČR je v nabídce 

několik franchisových projektů pro veřejné stravování, tzn. jídelen. Potenciálními 

franchisanty mohou být například majitelé jídelen, kteří svůj by svůj byznys chtěli 

zjednodušit a fungovat pod zavedeným brandem Sklizeno, nebo například různí 

vedoucí pracovníci restaurací/jídelen, kteří již mají vhodné zkušenosti a chtěli by se 

osamostatnit. 

2. Bude možné najít a vytipovat vhodné provozovny, s takovými nájemními 

podmínkami, aby byli franchisanti schopni průběžně generovat zisk? 

ANO, dle již fungujícího ekonomického modelu v pilotním provozu, který je 

situován v jednom z top office parků v Brně, a poměr nákladů na nájemné ve vztahu 

ke generovanému zisku je adekvátní. A je možné vytipovat podobný prostor 

k pronájmu za finančních podmínek ve srovnatelné hladině. 
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3. Je franchisor schopen prokázat franchisantovi, že poptávka po poskytovaných 

službách restaurace je dostatečně vysoká a má vzrůstající tendenci, či minimálně si 

tyto informace na své náklady zjistit? 

ANO, vzhledem k faktu, že koncept bude situován do podobných podmínek (office 

parky a obchodní centra ve velkých městech ČR), budou podmínky pro ekonomiku 

podobné, franchisor předloží ekonomická data a výstupy, ze který vyplývá, že 

poptávka po službách je dostatečná, jelikož v pilotním provozu jsou pokryty veškeré 

náklady a je generován zisk.  

Další postup a kroky k vytvoření franchisingového konceptu budou uvedeny v 

následujících podkapitolách. 

 Pilotní provoz 

Společnost zahájila pilotní provoz na své stávající provozovně v Brně, aby ověřila 

životaschopnost podnikatelské koncepce, kterou tedy za úplatu poskytne potenciálním 

franchisantům. Pilotní provoz byl spuštěn po dobu 18.ti měsíců, za tuto dobu je již 

provozovatel schopný předvést svým zájemcům, že je koncept v praxi vyzkoušený a 

funkční. 

Majitelé na restauraci Sklizeno Food Lovers odhalili několik problémů, které následně 

po dobu trvání pilotního provozu také odstranili a ujasnili si tak některé zavedené 

nesrovnalosti, upravovalo se například: provozní doba, využití prostoru (doplňkový 

sortiment a jeho rozestavění), design interiéru, či skladba menu a jeho rozmístění na 

samoobslužném pultu, také byla provedena optimalizace personálu. Tímto pilotním 

provozem role testování podnikatelské koncepce nekončí, jelikož majitelé chtějí být 

vždy napřed před franchisanty, aby byli schopni podávat cenné rady, zkušenosti a 

myšlenky, a tím to docílit fungování celé franchisingové sítě. 

Za dobu, ve které byla provozovna ve zkušebním režimu bylo odhaleno množství 

provozních nedostatků, které byly následně odstraněny zapsány a byly nahrazeny 

efektivnějšími postupy či procesy, tato doba zkušebního provozu je velice důležitá pro 

následný start a vývoj franchisingové sítě, aby bylo eliminováno opakování se chyb 

v provozech franchisantů.  
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 Nabídková brožura 

Nabídková brožura bude sestavena tak, aby co nejlépe zaujala a zároveň přilákala 

potenciální zájemce o franchisingovou licenci. Je to tedy jakási forma prezentace dané 

franchisingové koncepce restaurace Sklizeno Food Lovers. Náležitosti brožury budou 

následující:  

Z pohledu poskytovatele: 

- představení společnosti 

- kde a v jakém oboru společnost působí 

- z jakého důvodu chce společnost poskytovat franchisingovou licenci 

Z pohledu příjemce (v otázkách): 

- jsem nadšený rekreační kuchař, či mám rád jídlo z kvalitních a poctivých 

surovin? 

- mám zájem o podílení se na moderním a zdravém stravování?  

- mám zájem o podnikání v odvětví gastronomie? 

Spolu s výše uvedenými náležitosti, bude součástí nabídkové brožury také osvětlení 

základních činností fungování franchisingového systému, které bude sloužit k tomu, aby 

si potenciální uchazeč o franchisu mohl představit, jakým způsobem zhruba bude 

probíhat spolupráce s franchisorem. Samozřejmě budou informace popsané v nabídkové 

brožuře pouze informativní a základní, jelikož plná verze musí být veřejnosti utajena a 

je potom dále popsána a konkretizována ve franchisingovém manuálu. 

 Franchisingový balík 

Společnost Sklizeno Food Lovers bude poskytovat svým partnerům, prostřednictvím 

udělení licence, franchising služeb. Licence uděluje právo partnerům provozovat 

restauraci založenou na filozofii o kvalitních a čerstvých pokrmech pod zavedenou a 

známou značkou SKLIZENO. S touto licencí souvisí i poskytování všech potřebných a 
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nápomocných podkladů, kterými jsou například know-how, veškeré příručky a znalosti 

z již fungujícího provozu. 

Z franchisingového balíku vychází několik kroků. Především jde o to, že franchisor při 

podpisu smlouvy předá franchisantovi manuál, ve kterém budou popsány veškeré 

činnosti spojené s provozováním restaurace, dále bude popsána možnost používání práv 

a značky. Další součástí bude využívání know-how, školení a nepřetržitý servis ať už co 

se týká pomoci při nákupu produktů a surovin, či technologií a pomoc s výběrem 

dodavatelů. 

Hlavními body a zásadami, které poskytovatel franchisy musí splnit, a které budou 

obsaženy v již zmíněném franchisingovém balíku, jsou:  

- pomoc při založení franchisingového podniku (společnost pomůže 

franchisantovi s výběrem a následným získáním vhodného prostoru; zajistí 

úvodní školení a veškeré proškolení samotného franchisanta a zaměstnanců při 

zakládání provozovny; pomůže při výběru vhodného způsobu financování; 

pomůže franchiantovi s výběrem dodavatelů pro vybavení a zařízení 

provozovny) 

- poskytnutí franchisantovi povolení k užívání nehmotných práv a také image 

společnosti 

- poskytnutí franchisantovi know-how pro provoz restaurace, a to tím způsobem, 

že franchisor a franchisant budou provádět průběžná školení a konzultace 

- předání seznamu potenciálních dodavatelů a nákupních podmínek 

franchisantovi, na základně smluvního ujednání s dodavateli 

- poskytnutí pomoci franchisantovi se zahajovací a průběžnou reklamou, 

poskytnutí marketingových materiálů 

- poskytnutí výsledků marketingového průzkumu franchisantovi, pokud je bude 

franchisant vyžadovat 
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Hlavními body a zásadami, které musí příjemce franchisy splnit jsou: 

- hrazení vstupních a průběžných poplatků franchisorovi, na základě podmínek 

stanovených ve franchisingové smlouvě 

- zaváže se, že zachová stávající kvalitu nabízených služeb značky Sklizeno Food 

Lovers a dále bude pracovat na jejím rozvíjení 

- přijímá dohodu o zákazu sdělování jakýchkoli informací, které úzce souvisejí s 

poskytování franchisingového konceptu, či jakékoli informace uvedené ve 

franchisingové smlouvě 

- buduje jednotnou image a prezentaci značky jako celku a bude výhradně 

využívat logo a propagační materiály společnosti 

- pracovníci budou odebírat ošacení v jednotném stylu od dodavatelů dmluvně 

dohodnutými s franchisorem 

 Franchisingový manuál 

Franchisingový manuál je v podstatě souhrn základních postupů a doporučení 

franchisora a je určený výhradně do rukou franchisanta, který podepsal dohodu o 

mlčenlivosti, či o ochraně utajených informací, jelikož je to již konkrétně rozpracovaný 

dokument obsahující know-how franchisora.   

 Úvod franchisingového manuálu 

V úvodu manuálu budou zdůrazněny informace o společnosti a o celkovém konceptu 

restaurace Sklizeno Food Lovers. Nejprve bude představena společnost a její 

zakladatelé, poté bude odstavec věnován právě zmíněným zakladatelům, kteří budou 

mít možnost stručně představit vizi konceptu zájemcům o licenci. V úvodu se také 

objeví soupis hlavních zásad a znaků franchisingové koncepce a její budoucí cíle, které 

se budou týkat především rozšíření provozoven a výhody pro příjemce franchisy.  
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Základní firemní strategie: 

- Preference kvality – využívání kvalitních a poctivých surovin od předních 

farmářů, díky čemuž se přenáší principy tzv. vyšší gastronomie do 

každodenního stravování. 

- Cena – nastavené ceny jsou vždy kalkulovány korektně a odráží kvalitu, kterou 

daná jídla představují. 

- Bezpečnost a hygiena – jsou dodržována striktní hygienická a bezpečnostní 

pravidla, aby nedošlo k jakémukoli poškození zákazníka (otrava). 

- Sledování trendů – sledování současných trendů ve stravování. V restauraci 

Sklizeno Food Lovers se již téměř nepoužívá jiná mouka než bezlepková, a to i 

v pokrmech, ve kterých by si ji obyčejný strávník nedokázal představit. 

Samozřejmostí nabídky jsou každý den vegetariánská a kompletně bezlepková 

jídla. 

- Akce – zákazníkům je vycházeno vstříc v podobě akce, která umožňuje po 

zakoupení poledního menu dostat jakýkoli produkt z café baru se slevou 25 %. 

 Popis činností 

V této podkapitole manuálu budou popsány jednotlivé činnosti, které společnost 

provozuje, a které budou také vykonávány na všech provozovnách franchisingové sítě. 

Nákup surovin a doplňkového zboží 

Nákup surovin pro přípravu obědového menu a snídaňového menu, je jednou z 

nejdůležitějších činností. Od této činnosti se potom odvíjí celkový výstup pokrmů a 

následná spokojenost zákazníků. Na výběr surovin je tedy kladen vysoký nárok a 

franchisant je povinen tuto činnost vždy konzultovat s franchisorem. Jsou tři hlavní 

složky nákupu v restauraci Sklizeno Food Lovers, těmi jsou: 

x nákup hlavních surovin pro kuchyň 

 Tato činnost je tím nejzákladnějším předpokladem pro fungování celého 

konceptu. Franchisor vybírá veškeré dodavatele surovin podle kritérií, kterými jsou 
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například cena, kvalita, doba dodávky, případně reklamační doba. Tyto faktory velmi 

ovlivňují výběr dodavatelů a není toto tedy příliš jednoduché, proto jsou vybráni 

dodavatelé franchisorem a jsou s nimi dohodnuté takové podmínky (cena), jaké by 

samotný franchisant nevyjednal. Franchisant je poté povinen odebírat od dodavatelů 

zvolených franchisorem. V případě, že by franchisant objevil dodavatele, od kterého by 

rád odebíral suroviny, musí písemnou formou informovat franchisora a pak už je pouze 

na franchisorovi, zda nového dodavatele schválí a zařadí do seznamu stávajících 

dodavatelů.  

Objednávky si poté franchisant vytváří sám na základě předpokládaných potřeb a 

nezávisle na franchisorovi, jelikož skladba menu a jeho příprava se od jednotlivých 

provozoven může lišit a také poptávka může být rozdílná. V tomto oboru je velmi časté 

plýtvání potravinami, i na toto je brán zřetel, a proto se objednávky vždy přizpůsobují 

dané lokalitě a provozovně, tak aby ke zbytečnému plýtvání nedocházelo. 

x nákup produktů pro café bar 

Produkty, nakupovány pro úsek café baru musejí splňovat určité receptury, 

jelikož je café bar založen na zákuscích a dortech “domácího typu”, což znamená, že se 

tyto produkty vyrábí především z kvalitních surovin a bez jakýchkoli náhražek. Proto 

má restaurace Sklizeno Food Lovers, svoji vlastní výrobu těchto produktů, ze které 

zásobuje café bar pilotní provozovny a dále dodává i do některých prodejen sítě 

Sklizeno, a tedy dodávka bude rozšířena i do nově vzniklých provozoven konceptu 

Sklizeno Food Lovers. Franchisant je tedy povinen odebírat toto zboží výhradně od 

franchisora. 

x nákup doplňkového sortimentu 

Co se týká nákupu doplňkového sortimentu, ten již nezávisí na výběru 

samotného franchisora v celém rozsahu. Doplňkovým sortimentem jsou myšleny 

například nápoje (alkoholické, nealkoholické), různé druhy drobného občerstvení a 

potravin (tyčinky, křupky). V tomto případě franchisor předá franchisantovi základní 

seznam dodavatelů tohoto zboží a poté už je na franchisantovi, jaké zboží zvolí, 

samozřejmě veškeré produkty musí být v souladu s konceptem zdravého a kvalitního 

stravování. Také zde platí, že jakýkoli nový dodavatel musí být franchisorem schválen. 
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Příprava a výdej obědového menu a snídaní 

Tvorba skladby obědového menu je hlavní, nejdůležitější a zároveň nejnáročnější 

činností, která je prováděna. Zahrnuje několik postupů: po samotném výhodném nákupu 

surovin je velmi důležitým krokem samotná receptura daného pokrmu a kontrola 

dodržování této receptury. Franchisant obdrží od franchisora v elektronické podobě 

veškeré receptury pokrmů včetně samotné skladby jídelního lístku. Franchisant může 

změnit nebo dodat novou recepturu či pozměnit skladbu jídelního lístku ve vztahu 

k preferencím strávníků v dané lokalitě, vždy však na základě posouzení a následném 

schválení franchisorem. 

Co se týče samotného výdeje obědového menu s tím je spojeno mnoho dalších opatření, 

aby efektivita byla co nejvyšší. V praxi se jedná o to, že v podobné jídelně je 

exponovaný čas od 11:30 do 13:00 hodin kdy v tomto čase je zapotřebí vydat co nejvíce 

porcí menu, ve výsledku, na 90.ti minutách stojí více než 2/3 celého obratu. Franchisant 

obdrží návod pro výdej, kde jsou v bodech sepsány důležité náležitosti, jak předejít 

problémům s rychlostí výdeje, tzn.: správné rozmístění personálu, systematické 

rozložení jídel do výdejních van a úkony pro jednotlivé pracovníky. 

Catering 

Jedná se pouze o doplňkovou službu, kterou restaurace nabízí a zajišťuje v rámci 

konceptu. Služba je poskytována pro jakékoli zákazníky, kteří mají zájem o 

cateringovou službu pro svoji oslavu, či firemní akci nebo svatbu. Catering zahrnuje: 

- příprava rautů, speciálních menu, drobného občerstvení, 

- zajištění personálu pro zvolenou akci,  

- zapůjčení vybavení pro volené akce 

- pronájem prostor restaurace Sklizeno Food Lovers pro zvolené akce  

V případě, že bude franchisant mít zájem nabízet cateringové služby, bude 

Franchisorem proškolen v této oblasti a bude s ním konzultován nákup vybavení pro 

tuto činnost. 
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 Popis provozu  

Podkapitola franchisingového manuálu, popis provozu, bude sloužit franchisantovi jako 

jakýsi návod pro provozování samotné restaurace. Je zde pevně stanoveno, jaké 

požadavky jsou kladeny franchisorem na vzhled restaurace, ceny jednotlivých produktů, 

provozní dobu, umístění, požadavky na zaměstnance a jejich školení a ostatní 

náležitosti spojené s provozem restaurace. 

4.4.3.1 Provozovna 

V případě popisu provozovny, bude detailně popsán její vzhled, jelikož je důležité, aby 

všechny provozovny odpovídali vzhledu již fungující restauraci Sklizeno Food Lovers. 

Také bude popsáno umístění provozovny a její velikost. 

 

Obrázek 7: Exteriér provozovny 

(Zdroj: Sklizeno Food Lovers, 2017) 

 

x Umístění provozovny 

 Pro poskytovaný franchisingový koncept je umístění provozovny velmi 

důležitým aspektem, protože tento koncept je vhodný umístit nejen do velkých měst, 

kde je počet obyvatel vyšší než 80 000 osob, ale především je umístění omezeno tím, že 
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provozovna musí být situována nejlépe v prostorách administrativních budov, či 

kampusů, nebo alespoň v jejich bezprostřední blízkosti. Restaurace Sklizeno Food 

Lovers cílí především na tyto lokality z důvodu velkého výskytu osob v malém okruhu. 

 Co se týká velikosti provozovny, i ta musí splňovat kritéria. Provozovna musí 

být situována v prostoru od 300 m2 do 600 m2, aby bylo možné obsloužit v obědovém 

čase velkou skupinu zákazníků. Prostor pro samotnou jídelnu by mohl být o výměře 

menší, avšak modul Café Baru se osvědčil, čímž došlo také ke zvýšení standardu pro 

zákazníky, proto je plocha počítána i pro modul Café baru. 

x Vzhled provozovny 

 

Obrázek 8: Interiér provozovny 

(Zdroj: Sklizeno Food Lovers, 2017) 

Provozovna, její venkovní i vnitřní část je propojena čistým designem dle designového 

manuálu, jsou zde patrny pojící brandingové prvky, logo Světelné reklamy na fasádě, 

polepy výkladců piktogramy kravských hlav, loga konceptu na zdech v interiéru a 

nabídkových materiálech, jako je jídelní lístek, LCD obrazovky s nabídkou apod. 

Všechny tyto prvky musí být v souladu s franchisingovými zásadami o jednotné 

prezentaci, vycházející z grafického manuálu franchisora.  

Franchisor na vlastní náklady dodá franchisantovi, architektonický projekt 

s vizualizacemi na míru vytvořený pro nově vznikající provozovnu. Franchisant může 
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do návrhu drobně zasahovat, ale následně změny musí předložit ke schválení 

franchisorovi. Veškerá vstupní investice, do vybavení a vzhledu provozovny je hrazena 

franchisant. 

4.4.3.2 Provozní doba 

Vzhledem k tomu že se jedná o koncept samoobslužných restaurací s nabídkou 

poledního menu, otevírací doba upravena dle zájmu o tuto nabídku, tedy tak že provoz 

funguje pouze v pracovní dny (po-pá) a denní otevírací doba provozovny je od 7:00 do 

16:00 hodin. Otevírací doba konkrétní provozovny se může lišit v závislosti na umístění 

a také na tom, zdali bude realizováno rozšíření nabídky o odpolední snack bar, kdy by 

se otevírací doba prodloužila až do 20:00 hodin. Na základě franchisorových zkušeností 

s návštěvností a vytíženosti pilotního provozu bude závazná otevírací doba stanovena 

na časový úsek od 7:00 do 16:00 hodin. 

4.4.3.3 Platební styk 

V dnešní době, kdy je zákazníkem požadována rozmanitost možností platby za 

zboží i služby, je nutné, aby bylo v každé provozovně možné platit bezhotovostně, 

pomocí platebního terminálu, dále je nutností zvláště v tomto oboru přijímat stravenky a 

poukázky vztahující se k občerstvení. V současnosti je stále více oblíbená platba 

elektronickými stravenkami, samozřejmostí je příjem plateb v hotovosti. Výše uvedené 

podmínky pak slouží ke zvýšení nákupního komfortu zákazníka, s nimiž musí 

franchisant počítat. 

 Zaměstnanci 

Velice důležitou součástí pro zajištění bezchybného fungování provozu je výběr a 

rozložení zaměstnanců, jelikož právě zaměstnanci jsou v každodenním styku se 

zákazníky, a oni by měli být důležitým faktorem pro to, aby se zákazník vždy rád 

vracel. Z tohoto důvodu je kladen důraz na franchisanty aby zdokonalovali jejich 

dovednosti a přístup k zákazníkům i společnosti samotné. 

Franchisor předá franchisantovi již odzkoušený personální model, který vyvíjel a 

zdokonaloval po celou dobu spuštěného pilotního provozu, pomůže určit ve vztahu 
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k velikosti nové provozovny a povaze daného objektu, kde je umístěna základní počet 

zaměstnanců, dle odhadované poptávky (jedná se především o počet kuchařů, zda 

budou kuchyň řídit jeden či více hlavních kuchařů, dále dle velikosti výdejové zóny je 

nutno určit počet obsluhujících pracovníků, v neposlední řadě personální strukturu 

v Café baru). 

Dále je samozřejmostí, stanovení základních požadavků pro výběr zaměstnanců, 

kterými jsou: trestní bezúhonnost, vyučení či praxe v oboru, komunikační a organizační 

schopnosti, ochota se učit a zájem o oblast gastronomie. 

Aby byla splněna právní úprava, franchisor poskytne franchisantovi, vzory dokumentů, 

týkající se personální činnosti, jako jsou: pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, 

docházkový list. Franchisant obdrží personální manuál, kde jsou definovány základní 

povinnosti pracovníků, rozdělen do dílčích sekcí pro samostatná pracoviště (zvláštní 

minimanuál pro pracovníky kuchyně, výdeje, kavárny), samostatný manuál obdrží i 

provozní vedoucí. 

Pro vytvoření kvalitního týmu pracovníků, je nutné vstupní proškolení, které zajistí 

franchisor na své náklady v centrální provozovně v Brně. Probíhá tak že je vybrán 

vedoucí pracovník a také hlavní kuchař, a tito se 10 pracovních směn intenzivně 

zaškolují ve funkčním provozu. Dalším nutným školením před zahájením provozu 

franchisy je baristický kurz (profesionální příprava kávy) na náklad franchisanta a také 

školení pokladních systémů, terminálů a jejich obsluhy (v režii dodavatele). 

x Vzhled zaměstnanců  

Aby byla jednotná image franchisingového systému v celém rozsahu, musí být 

dodržen vzhled a úprava zaměstnanců, stejně jako vizuál prodejny. Do jednotné image 

zaměstnance je zahrnut stejnokroj v podobě polo trička či košile s límečkem a černé 

kalhoty, obě tyto varianty jsou doprovázeny grafickými pojícími prvky, jako jsou 

piktogramy ve tvaru slepičího pařátu a v neposlední řadě doplněny firemním logem 

v barvách. Franchisant následně objednává firemní oblečení u dodavatele již zvoleného 

franchisorem. Samozřejmostí je striktní dodržování hygienických návyků, vzhledem 

k potravinářské činnosti. 



 

79 

 

 

Obrázek 9: Vzhled zaměstnanců 

(Zdroj: Sklizeno Food Lovers, 2017) 

 Ceny 

Ceny stanovené v pilotní restauraci v Brně jsou nastaveny tak, aby odpovídaly lokalitě, 

ve které se provozovna, ale základní určují cenové rozložení. V případě otevření 

provozovny v Olomouci lze předpokládat výslednou cenu obědů např. o 10 % nižší, 

naopak při realizaci restaurace v hlavním městě Praze budou výsledné ceny kalkulovány 

např. až o 20 % vyšší. Poskytovatel franchisy bude v tomto ohledu nápomocný 

franchisantovi a cenu v dané lokalitě budou kalkulovat společně. 

Dále ceny poledního menu jsou rozdílné u každého z pěti druhů, aby nabídka zaujala co 

nejširší okruh zákazníků. Ku příkladu v první restauraci v brně je cenová skladba 

následující: cena menu začíná na 99 Kč, dále menu za 109 Kč, 119 Kč, 129 Kč, 139 Kč, 

v ceně každého menu je zahrnuta polévka, cena salátů v salátovém baru je stanovena dle 

velikosti misky, kdy malá miska (cca 250 g) v libovolné kombinaci salátů je za 39 Kč, 

velká miska (cca 550 g) za 79 Kč. 

Kompletní ceníky jsou u vedeny v Příloze č. 3; 4; 5. 

 Směrnice a systém provozovny 

V případě směrnice se jedná o tzv. HACCP, který je systémem analýzy rizika a 

stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin. Tuto směrnici nechá 

franchisor na vlastní náklady vypracovat pro daný provoz franchisanta externí firmou. 
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Franchisant je povinen využívat franchisantem navržený pokladní a skladový program 

VECTRON a SAVARIN, jehož základní, softwareová implementace je součástí 

vstupního franchisingového poplatku. Následná hardwearová modifikace těchto 

systémů je již v režii franchisanta.  

 Adresář 

Tabulka 6: Adresář 

Název: IMJS s. r. o. Jednatelé: Ivan Malý, Jan Šimara 

Adresa: Francouzská 379/45, Brno Adresa: Palachovo náměstí 2, Brno 

PSČ: 602 00 PSČ: 625 00 

IČ: 292 89 467 TEL.: +420 603 562 433 

Email: imjs@imjs-brno.cz Email: maly@foodlovers.cz,        

simara@foodlovers.cz 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 

 Seznam kontrolních otázek 

Níže uvedený dotazník slouží ke kontrolní funkci obou zúčastněných stran. Dotazník 

obdrží franchisant od poskytovatele franchisingové licence, na základě své žádosti 

zájmu o franchisingovou licenci. Především jde o to, aby si franchisant zodpověděl 

několik otázek, díky kterým se rozhodne, zdali je pro něj daný typ podnikání 

vyhovující. Naopak pro franchisora má tento dotazník vypovídací hodnotu v tom, jestli 

je franchisant vhodným kandidátem. 

1. Ve vztahu k sobě (franchisantovi):  

o Mám v sobě podnikatelského ducha? 

o Umím pracovat samostatně? 

o Zajímá mne obor podnikání? 

mailto:maly@foodlovers.cz
mailto:simara@foodlovers.cz
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o Chci se vzdělávat a učit nové věci? 

2. Ve vztahu k trhu: 

o O jaký produkt či službu se jedná? 

o Jak je tento produkt či služba konkurenceschopná? 

o Je tento produkt či služba dostatečně uspokojivá pro zákazníky? 

3. Ve vztahu k franchisingové koncepci: 

o Je daná franchisingová koncepce dostatečně vyzkoušená? 

o Na jaké úrovni je povědomí značky u zákazníků? 

o Jaká je nabídka franchisingového balíku? 

4. Ve vztahu ke zdrojům financování: 

o Jak velká bude počáteční investice? 

o Jakým způsobem si investici opatřím? 

 

 Franchisingové poplatky 

Za poskytnutí poradenství při realizaci nové franchisy a také za předávání know-how a 

rad v průběhu období dle platné smlouvy, musí franchisant uhradit vstupní poplatek, 

který je pevně daný a zahrnuje především franchisingovou licenci, dále také poplatky 

periodické, níže popsané v Tabulce č. 7, či podrobně specifikovány ve franchisingové 

smlouvě.  
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Tabulka 7: Franchisingové poplatky 

Typ poplatku Druh 
poplatku Popis/charakteristika Stanovená 

výše/bez DPH 

 

Pevný poplatek 

 

Vstupní 

poplatek 

Jednorázový vstupní poplatek za nákup 
franchisingové licence daného konceptu, 
který umožňuje podnikání pod značkou 
Sklizeno Food Lovers. Tento poplatek 

zahrnuje: značku a jednotný 
franchisingový manuál spolu 

s poskytnutými radami pro realizaci 
frachisantova podnikání, 

architektonickou studii pro již zvolený 
prostor a základní propagační materiály. 
Tento poplatek je nevratný, neboť jsou 
jím pokryty veškeré náklady související 
se vstupem franchisanta do konceptu. 

 

 

 

 

250.000 Kč 

 

Průběžný 

poplatek 

Provozní 

poplatek 

 

Průběžný poplatek, který zahrnuje: 
průběžné využívání know-how 

franchisora, využívání pokladního a 
skladového systému, včetně jeho 

aktualizací, 1x ročně audit HACCP, 
provoz a udržování domény 

FoodLovers.cz a e-mailového serveru 
k doméně. 

Tento poplatek je stanoven 
v procentuální výši měsíčního obratu 
franchisanta – účtuje se od čtvrtého 
kalendářního měsíce, od otevření 

provozovny 

 

 

 

4 % 

Marketingový 

poplatek 

Průběžný poplatek za PR ve prospěch 
celé prodejní sítě a zahrnuje: plnění 
obsahu a péči o webovou stránku, 

celostátní reklamní a marketingové akce 
značky Sklizeno Food Lovers. A 
zároveň využívá síly celostátní 

marketingové kampaně retailové sítě 
Sklizeno. 

Tento poplatek je stanoven 
v procentuální výši měsíčního obratu 
franchisanta – účtuje se od čtvrtého 
kalendářního měsíce, od otevření 

provozovny 

 

 

 

2 % 

(Zdroj: Na základě konzultace s jednateli, 2017) 
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 Investice spojené s vybudováním provozovny 

Vzhledem k nepříliš nízké vstupní investici, jak je obvyklé u této formy podnikání 

(gastronomie), je nutné, aby příjemce licence disponoval dostatečným vlastní/cizím 

kapitálem, kdy je doporučeno franchisorem, aby výše vlastních prostředků byla alespoň 

50 %. Stanovená kalkulace v níže uvedené Tabulce č. 8, vychází z reálné investice na 

provozovnu Sklizeno Food Lovers franchisora, samozřejmostí je, že kalkulace pro nový 

provoz v jiné lokalitě se může lišit v závislosti na velikosti prostoru a nutných úpravách. 

Franchisor doporučí dodavatelské firmy, které již prošli tendrem, jsou tudíž ověřené a 

budou ochotny poskytnout výhodnější podmínky.  



 

84 

 

Tabulka 8: Vstupní investice 

Investice Popis/charakteristika Částka/bez DPH 

Vstupní franchisingový 
poplatek Poplatek za nákup franchisingové licence  

250.000 Kč 

Stavební projekt  

+ 

 projekty dílčích řemesel 

Projekt pro stavební povolení, včetně dílčích 

projektů, kterými jsou: elektroinstalace, 

vodoinstalace, vzduchotechnika a jiné. 

 
100.000 Kč 

Přestavba jednotky včetně 

veškerých dodavatelských 

prací 

Rekonstrukce jednotky, která zahrnuje: 

úpravu podlah, úpravu příček, rozvody 

(elektro, voda, plyn), vzduchotechnika 

(digestoře) a jiné. 

 
1.000.000 Kč 

 

Gastro vybavení 

Gastro vybavení zahrnuje: konvektomaty, 

gril, varné plochy, lednice, chladící zásuvky, 

pasta maker, výdejní vany,  

1.250.000 Kč 

Interiérové práce včetně 

mobiliáře 

Interiérová práce zahrnuje: truhlářské práce 

na míru – pulty, regály, lavice. Mobiliář 

zahrnuje: stoly, židle 

 
550.000 Kč 

Branding provozovny 
Branding zahrnuje: polepy interiéru a výlohy, 

exteriérové světelné logo, navigační systém. 90.000 Kč 

Inventář Inventář zahrnuje: příbory, talíře, kuchyňské 

náčiní a jiné. 
125.000 Kč 

Kancelářská technika (HW, 

SW) 

Kancelářská technika zahrnuje: 3x pokladna, 

2x PC, tiskárny, scannery a jiné. 240.000 Kč 

Provozní rezerva Pro pokrytí výkyvů v prvních měsících 

provozu. 
500.000 Kč 

 Celková částka/bez DPH 3.980.000 Kč 

(Zdroj: Kvalifikovaný odhad po konzultaci s jednateli, 2017) 
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 Ekonomické zhodnocení ročního provozu restaurace 

Tabulka 9: Roční ekonomické zhodnocení provozu 

Položka Částka 

+ Tržby za prodej zboží + 3.328.000 Kč 

+Tržby za vlastní výrobky + 11.520.000 Kč 

- Náklady na výrobky - 4.872.000 Kč 

- Náklady na pořízení zboží - 720.000 Kč 

- Nájem - 2.160.000 Kč 

- Mzdové náklady - 3.000.000 Kč 

- Energie - 528.000 Kč 

- Režie - 1.098.000 Kč 

- Stravenky – provize - 432.000 Kč 

- Bankovní poplatky - 96.000 Kč 

- Splátka investice (5 let) - 796.000 Kč 

= Provozní VH = 1.146.000 Kč 

(Zdroj: Kvalifikovaný odhad po konzultaci s jednateli, 2017) 
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V Tabulce č. 9, uvedené výše, jsou zachyceny náklady a výnosy ročního provozu 

restaurace Sklizeno Food Lovers, které slouží pro představu potenciálního franchisanta. 

Samozřejmostí je, že výše nákladů a výše tržeb se bude měnit v závislosti na výběru 

konkrétní lokality atd. Při průměrném počtu 480.ti zákazníků za den a průměrné ceně za 

menu 100 Kč jsou tržby za prodej poledního menu ve výši 11.520.000 Kč/rok, kdy 

průměrný počet zákazníků je stanoven dle prodaného množství porcí. Při takto 

stanoveném počtu zákazníků a ceně je provozní VH/rok, po zohlednění veškerých 

nákladů jak fixních, tak nákladů na vlastní výrobky a zboží, ve výši 1.146.000 Kč/rok. 

V řádku „Splátka investice“, je rozpočítána počáteční investice 3.980.000 Kč na dobu 

pěti let, kdy roční splátka investice je 796.000 Kč/rok.  

Dále je patrné, že hlavní přínos pro společnost IMJS s. r. o. představuje provozní 

poplatek hrazen franchisantem, který by při stanoveném poplatku 4 %, na základě výše 

uvedených tržeb (14.128.000 Kč/rok), činil 565.000 Kč/rok. Dalším přínosem pro 

společnost je samozřejmě rozšiřování povědomí o konceptu Sklizeno Food Lovers, růst 

image a dobrého jména společnosti. 

 Franchisingová smlouva 

Franchisingová smlouva je nedílnou součástí pro vznik franchisy a bude sestavena pro 

vymezení vztahu mezi příjemcem franchisy a poskytovatelem. V dané smlouvě jsou 

přesně stanovena pravidla a principy, týkající se několika oblastí, které jsou vymezeny 

tak, aby nedocházelo k případným nedorozuměním mezi poskytovatelem a 

nabyvatelem. Franchisingová smlouva obsahuje tyto ustanovení: 

x Smluvní strany 

x I. Prohlášení smluvních stran  

x II. Předmět smlouvy 

x III. Práva a povinnosti Franchisora 

x IV. Práva a povinnosti Franchisanta 

x V. Reklama 
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x VI. Jednorázový franchisingový poplatek 

x VII. Průběžný franchisingový poplatek 

x VIII. Průběžný marketingový poplatek 

x IX. Obrat 

x X. Sankční ujednání 

x XI. Ostatní ujednání 

x XII. Ukončení smlouvy 

Konkrétní návrh franchisingové smlouvy je uveden v Příloze č. 6. 

 Etapy a časový harmonogram 

K vytvoření úspěšného franchisingového podniku je důležité nejprve získat 

odpovídajícího franchisanta, dalším krokem je uzavření franchisingové smlouvy a 

následně pak vytvoření nové franchisy. Pátá kapitola bude zaměřena na formulaci etap a 

časového harmonogramu realizace franchisingového podniku. Tato formulace se týká 

především průběhu uzavírání franchisingové smlouvy, která je formulovaná na základě 

5.ti fází. Jedná se o doporučení, která by měla zajistit hladký vývoj franchisingového 

systému. Co se týče časového harmonogramu, doba trvání jednotlivých fází je 

stanovena na 22 týdnů, tedy pět a půl měsíce a u každé z fází je doba trvání jiná. 

 První fáze 

První fáze se soustřeďuje na získání nejvhodnějšího zájemce o franchisingovou 

licenci. Získat vhodného franchisanta může franchisor několika možnými způsoby. 

Prvním a zároveň nejzákladnějším způsobem je inzerce v médiích, kdy franchisor má 

několik možností zveřejnění své nabídky. Těmi nejdůležitějšími možnostmi jsou 

webové portály týkající se franchisingu, tištěné časopisy o franchisingovém typu 

podnikání, či jakékoli weby nebo časopisy obecně o podnikání. Samozřejmostí by mělo 

být přihlášení se a zveřejnění nabídkové brožury na portále České asociace 

franchisingu, kde si může být každý potenciální franchisant jistý, že nabídka je po 
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právní stránce v pořádku, a že inzerát je platný. Další vhodnou možností je přímé 

oslovení vhodných, potenciálních franchisantů, kdy si franchisor vytipuje a osloví 

například provozovny podobného charakteru a nabídne jim spolupráci pod značkou 

Sklizeno Food Lovers. V neposlední řadě je možné využít také veletrhy a výstavy, kde 

je možnost prezentace konceptu. Takovým veletrhem může být například Veletrh 

Franchisingu v Praze, či Mezinárodní výstava franchisingu a podnikání. 

 Druhá fáze 

Druhá etapa navazuje přímo na etapu první, kde tedy došlo k výběru vhodného 

franchisanta a plynule se naváže přímý kontakt franchisora s franchisantem. Kotnakt 

proběhne na základě osobního setkání, či prostřednictvím telefonického rozhovoru a 

franchisor zašle franchisantovi formulář o poskytnutí franchisingové licence a 

zároveň také informační brožuru, ve které je stručně popsána franchisingová koncepce a 

podmínky spolupráce.  

 Třetí fáze 

Ve třetí fázi dochází k vyhodnocování fáze druhé, a tedy k rozhodování o udělení 

licence zvolenému franchisantovi. Vyhodnocení formuláře vyplněného franchisantem 

spočívá v tom, že si franchisor stanoví bodovou stupnici, tak aby byl schopný přidělit 

body k daným otázkám dle váhy těchto otázek. V případě konceptu Sklizeno Food 

Lovers, jsou body stanoveny v rozsahu od 0 do 10. Nejdůležitějšími kritérii pro 

rozhodování o udělení licence jsou předešlé pracovní zkušenosti, finanční předpoklady 

uchazeče o franchisu a v neposlední řadě dosažené vzdělání a osobní předpoklady. Aby 

bylo hodnocení co nejefektivnější a nejkvalitnější, je nutné svolat franchisorem osobní 

jednání (pohovor), které zodpoví další předpoklady pro správné fungování vztahu mezi 

franchisorem a franchisantem.  

 Čtvrtá fáze 

Předposlední fáze nastává po rozhodnutí o tom, zdali franchisant splnil veškerá 

očekávání a kritéria pro získání franchisingové licence Sklizeno Food Lovers. 

Franchisant obdrží písemné vyrozumění od franchisora, že je vhodným kandidátem a 

proběhne závěrečné jednání. Následně po domluvě se franchisant dostaví do 
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provozovny Sklizeno Food Lovers v Brně, kde se bude moci podívat, jak provoz reálně 

funguje a proběhne počáteční zaškolení přímo v provozovně. Franchisant si tak může 

ověřit své schopnosti a zkušenosti a na základě toho se rozhodnout, zdali bude schopen 

podnik samostatně řídit. 

 Pátá fáze 

V případě, že u franchisanta nadále přetrvává zájem o franchisingovou licenci a zároveň 

franchisor má zájem o udělení licence franchisantovi, může dojít k samotnému podpisu 

franchisingové smlouvy. Samotnému podpisu ještě předchází přesná právní úprava, aby 

nedošlo ke zbytečným problémům, či nespokojenosti jedné ze stran. Po přečtení a 

odsouhlasení podmínek uvedených ve smlouvě oběma stranami, dochází k podpisu 

franchisingové smlouvy a předání franchisingového manuálu. 
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 Časový harmonogram jednotlivých fází 

Pro časový harmonogram výše uvedených fází procesu uzavření franchisingové smlouvy je sestavena Tabulka č. 10, kde je znázorněno, jak 

dlouho tento proces trvá.  
Tabulka 10: Časový harmonogram 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 

Fáze/Časový úsek 
Týden 

1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

1. Získávání kandidátů                       

2. Zaslání formuláře                       

3. Vyhodnocení formuláře                       

4. Vyrozumění franchisanta 
                      

5. Podpis franchisingové 

smlouvy 
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 Analýza rizik 

Před realizací a v průběhu samotné realizace franchisy se mohou vyskytnout různé 

problémy, které se vztahují na poskytovatele franchisy. Z tohoto důvodu je součástí 

projektu stanovení rizikových faktorů, které mohou ohrozit úspěšné zrealizování 

projektu a současně jsou navržena opatření, která by měla směřovat k prevenci těchto 

problémů. Stanovená rizika by se měla průběžně kontrolovat a obnovovat, aby se co 

nejlépe předešlo, jak jejich výskytu, tak následné minimalizaci jejich následků. Výčet 

rizik, která by mohla nastat v souvislosti s realizací franchisingové koncepce, jsou 

uvedena v Tabulce č. 11: Analýza rizik – příprava konceptu a následně jsou 

formulována rizika spojená se samotným provozem v Tabulce č. 12: Analýza rizik – 

provoz franchisy.  
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 Analýza rizik spojených s přípravou franchisingového konceptu 

Tabulka 11: Analýza rizik – příprava konceptu 

Číslo Identifikace rizika Následky rizika Eliminace rizika 

1. 

Nesprávně 

nastavené smluvní 

podmínky 

Zneužití obchodního 

tajemství 

Pečlivá kontrola 

nastavených podmínek 

2. 
Špatně definovaný 

projekt 

Způsobení finanční 

škody (zvýšení nákladů 

na realizaci projektu) 

Konzultování projektu se 

specialistou 

3. 

Nedostačující 

poptávka po 

franchise 

Nezájem trhu o 

franchisu (ponechání 

pilotního provozu) 

Kvalitní průzkum trhu 

4. 

Odstoupení zájemce 

od franch. smlouvy 

v průběhu přípravy 

projektu  

Vznik neuhrazených 

mzdových nákladů při 

přípravě projektu 

Ověření důvěryhodnosti 

potenciálního zájemce o 

franchis. licenci 

5. 

Nesplnění časového 

harmonogramu 

realizace franchisy 

Zvýšení nákladů na 

marketing 

Pravidelná kontrola 

plnění časových 

předpokladů + sankce z 

prodlení 

6. 

Nedodržování 

podmínek franch. 

smlouvy  

Snižující se 

nespokojenost 

zákazníků => ohrožení 

celé franch. sítě 

Důsledná a průběžná 

kontrola franchisanta 

7. Finanční krize 
Snížení poptávky po 

franchise 

Úprava podmínek 

(oživení) 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 
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4.11.1.1 Mapa rizik – realizace projektu 

Níže sestavená mapa rizik znázorňuje, jaká je pravděpodobnost výskytu rizika, 

v závislosti na tom, jaké má dané riziko vliv na úspěšnou realizaci franchisingové 

koncepce. 

 

Obrázek 10: Mapa rizik – projekt 

(Zdroj: Vlastní zpracování, na základě konzultace s jednateli, 2017) 
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 Analýza rizik spojených s provozem franchisy  

Tabulka 12: Analýza rizik – provoz franchisy 

Číslo Identifikace rizika Následky rizika Eliminace rizika 

1. 
Nenaplnění odhadu 

tržeb 

Nepokrytí nákladů => 

platební neschopnost 

Průzkum trhu = predikce 

poptávky 

2. 

Nedostatečně 

kvalifikovaný 

personál 

Nespokojený zákazník 

=> menší počet 

prodaných pokrmů 

Přísnější podmínky při 

náboru zaměstnanců 

3. 
Krádeže 

zaměstnanců 

Nedůvěra => skryté 

vyšší náklady na vstupy 

Zvýšená kontrola 

zaměstnanců => 

namátkové inventury 

4. 

Špatně zvolený 

vedoucí provozu; 

jeho výpověď 

Neúplné zajištění 

provozu => vyšší 

angažovanost majitelů 

Zvýšená kontrola a 

prověření majitelem => 

nastavení reportů 

5. 
Špatně odhadnutá 

skladba menu 

Nespokojený zákazník 

=> menší počet 

prodaných pokrmů 

Podrobné zjištění 

preferencí zákazníků 

v dané lokalitě => 

průzkum 

6. 

Nenaplnění kapacit 

ofiice parku dle 

plánu 

Nižší pohyb 

potenciálních strávníků 

=> tržby nedosahují 

plánu 

Důsledné prověření a 

interní náhled na 

zvolenou lokalitu 

7. Finanční krize 
Snížení poptávky po 

stravě mimo domov 

Změna konceptu => bez 

vztahu ke kvalitnějším 

surovinám 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 
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4.11.2.1 Mapa rizik – fungování provozu 

Níže sestavená mapa rizik znázorňuje, jaká je pravděpodobnost výskytu rizika, 

v závislosti na tom, jaký má dané riziko vliv na úspěšné fungování franchisingové 

provozovny. 

 

Obrázek 11: Mapa rizik – provoz 

(Zdroj: Vlastní zpracování, na základě konzultace s jednateli, 2017) 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce pojednává o vytvoření franchisingové koncepce společnosti IMJS s. r. 

o., která vlastní první provozovnu konceptu samoobslužných restaurací Sklizeno Food 

Lovers. Tato společnost se mimo jiné zabývá poskytováním služeb v podobě přípravy 

poledního menu a prodeji doplňkového sortimentu. Franchisingový koncept vychází 

z provedených analýz, jak vnitřního, tak vnějšího prostředí společnosti a současného 

stavu.   

Diplomová práce je koncipována do čtyř na sebe navazujících kapitol a podkapitol, v 

nichž došlo k seznámení se s danou problematikou, nástroji využívanými v oblasti 

franchisingového podnikání, provedení analýz a následně vytvoření konkrétního 

franchisingového koncept pro rozvoj společnosti IMJS s. r. o., čímž došlo k naplnění 

stanovených cílů diplomové práce. 

V rámci teoretického přístupu, který je popsán v první části práce, byla formulována 

východiska pro zpracování praktické části. V kapitole Analýza současného stavu 

společnosti a jejího prostředí, je představena společnost IMJS s. r. o., popsána její 

historie a základní činnosti. Po představení společnosti je dále zpracována analýza 

současného stavu, vnitřního a vnějšího okolí, pomocí analýzy SLEPT, Porterovy 

analýzy a analýzy interních faktorů – 7 S. Z poznatků vycházejících z těchto analýz, 

které ovlivňují nejen provozovnu stávající, ale také mohou následně ovlivňovat 

podnikatelskou činnost příjemců franchisingové licence, byla sestavena SWOT analýza, 

která zahrnuje příležitosti a hrozby a silné, slabé stránky společnosti IMJS s. r. o.. 

Neopomenutelnou částí diplomové práce je část praktická, kde došlo k navržení 

samotné franchisingové koncepce, která by měla vést k rozšíření obchodních aktivit 

společnosti, ať už z finančního hlediska či z hlediska image a zvýšení povědomí u 

zákazníků. V této části jsou zahrnuta také rizika spojená jak s přípravou koncepce, tak 

s následným provozem, která by neměla být opomíjena, neboť by, v případě jejich 

vzniku představovala velkou hrozbu. 
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Závěrem bych chtěla říci, že pro mne tvorba této diplomové práce byla velmi zajímavá 

a obohatila mne o mnoho nových poznatků. Díky zpracování práce, jsem se mohla 

hlouběji seznámit s touto moderní metodou podnikání a zároveň se tak podílet na 

rozvoji společnosti. Již nyní vím, že společnost IMJS s. r. o. tento koncept převezme, 

bude dále rozvíjet a následně realizovat.  
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JAKUBÍKOVÁ D. Franchising. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství ZČU, 1997. 75 s. 
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Ekonóm, 2006. 158 s. ISBN 80-225-2247-3. 

VEBER, J., SRPOVÁ, J., a kol.: Podnikání malé a střední firmy. Grada, Praha, 2005, 

304 s. ISBN 80-247-1069-2. 
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Příloha č. 1 - Strukturovaný dotazník pro zjištění spokojenosti zákazníka 

1) Jakého jste pohlaví? 

� žena  

� muž  

2) Kolik Vám je let? 

� 15–26 let  

� 27–40 let  

� 41–60 let  

� 61–99 let  

3) Jaký je Váš sociální status? 

� student  

� pracující  

� v důchodu  

� jiné  

4) Odkud přicházíte do restaurace na polední menu?  

� studuji MU (naproti restaurace)  

� pracuji v areálu OC 

� pracuji ve FN (naproti restaurace)  

� jiné  

5) Jak často v průběhu týdne navštěvujete restauraci, za účelem poledního 

stravování? 

� 1x týdně  

� 2x týdně  

� 3x týdně  

� 4x tydně  

� každý den  

  



 

 

6) Z jakého zdroje čerpáte nejvíce informací o nabídce poledního stravování? 

� z Facebooku  

� z webových stránek  

� z obědového portálu  

� přímo v restauraci  

 

7) Jak na Vás působí celková atmosféra v restauraci (design/vybavenost? 

� atmosféra je příjemná / cítím se zde dobře 

� atmosféra je nepříjemná / necítím se zde dobře 

� nevnímám to  

 

  

0

27,5

55

82,5
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z Facebooku z webových
sránek

z Obědováné
portálu

přímo v
restauraci

102
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27
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36%

21%

43%

cítím se zde dobře necítím se zde dobře nevnímám to



 

 

8) Jaký druh věrnostního programu byste uvítal/a? 

� Slevové karty (10 % na oběd)  

� Akce (slevové kupóny: 10 % na oběd, happy day)  

� Sběr věrnostních bodů (5 bodů za obed = 1 oběd zdarma)  

 

9) Jaký typ jídla z obědové nabídky preferujete? 

� Vegetariánská jídla  

� Bezlepková jídla  

� Masitá jídla  

� Nezaleží na tom 

 

10) Jak jste spokojen/a s kvalitou jídla? (1. nespokojen/a, 5. nejvíce spokojen/a) 

1.  2.  3.  4.  5. 

  

33%

15%

52%

slevové karty akce sběr bodů



 

 

11) Jak jste spokojen/a s výběrem z 5.ti nabízených menu? (1. nespokojen/a, 5. 

Nejvíce spokojen/a) 

1.  2.  3.  4.  5. 

 

12) Jak jste spokojen/a s velikostí porce jídla? (1. nespokojen/a, 5. nejvíce 

spokojen/a) 

1.  2.  3.  4.  5. 

13) Jak jste spokojen/a s cenou za menu? (1. nespokojen/a, 5. nejvíce spokojen/a) 

1.  2.  3.  4.  5. 

14) Jak jste spokojen/a s přístupem personálu? (1. nespokojen/a, 5. nejvíce 

spokojen/a) 

1.  2.  3.  4.  5.   

  

2%
9%

38%

22%

29%

1 2 3 4 5



 

 

15) Jak jste spokojen/a s čistotou interiéru? (1. nespokojen/a, 5. nejvíce spokojen/a) 

1.  2.  3.  4.  5. 

 

16) Doporučil/a byste tuto restauraci svým známým/kolegům? 

� Ano  
� Ne 

 

 

  

2%
16%

22%

31%

29%

1 2 3 4 5



 

 

Příloha č. 2 – Franchisingový manuál 

 

 

  



 

 

Příloha č. 3 – Ceník (snídaně) 



 

 

Příloha č. 4 – Ceník (obědové menu) 

 



 

 

Příloha č. 5 – Ceník (Café bar) 

 

  



 

 

Příloha č. 6 – Návrh franchisingové smlouvy 
 

S M L O U V A 
 
 

1. IMJS 
s.r.o., 
Fransouzská 379/45, 602 
00, Brno, 
IČ 29289467, DIČ CZ 29289467, zapsána v obchodním rejstříku, který je veden Krajským soudem v 
Brně, oddíl C, vložka 71382, 
jednající Bc. Ivanem Malým a Ing. Janem Šimarou, 
jednateli společnosti, 
na straně jedné, jako poskytovatel licence a dalších plnění, (dále jen "Franchisor") 

a 
 

2. 
………
………. 
se sídlem …………, ……….., PSČ 
…………., 
IČ …………., DIČ …………………., zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden Městským 
soudem……, oddíl ….., vložka …………., 
jednající a podepisující ……………., jednatelem společnosti, adresa provozovny (provozovny) dotčené 
touto smlouvou: …......................................., na straně druhé, jako příjemce licence a dalších plnění, 
(dále jen "Franchisant") 

 
prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a souladným projevem své vůle 
uzavírají tuto 

 
franchisovou smlouvu. 
 

 
I. 

Prohlášení 
smluvních stran 

 
1. Franchisor prohlašuje, že: 

 
a) má znalosti, poznatky a zkušenosti potřebné k výrobě a prodeji denního menu a jiných pokrmů a s 
poskytováním s tím souvisejících služeb, jako ve věci významného „know how" Franchisora (dále jen 
KHF), které tvoří obchodní tajemství Franchisora a 

 
b) vyvinul a dále rozvíjí koncept samoobslužných restaurací pod označením „Sklizeno Food Lovers“ 
(dále jen značka) vyznačující se specifickou nabídkou pokrmů v oblasti veřejného stravování. Vedle 
výše uvedeného označení je pro tyto provozovny typický jednotný systém vybavení a vedení 
provozovny, který spočívá zejména v následujícím: 

 
- jednotný systém označení provozoven, 
- jednotná skladba sortimentu, 
- jednotné koncepty reklamy, marketingu, POS a podpory prodeje, 
- jednotný způsob provozně-ekonomického a obchodního vedení podniku, kontroly a organizace, 
- typické znaky zařízení a vybavení, skladba barev; 

 
vše dále jen předmět licence. 



 

 

 
2. Franchisant prohlašuje, že má zájem a schopnost v dalším za úplatu využívat ke své 
podnikatelské činnosti a provozovat pod svou firmou, na svůj náklad a na svou odpovědnost svoji 
provozovnu, nacházející se na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy, v podobě franchisové 
provozovny dotčené touto smlouvou (dále jen provozovna). 
 

II. 
Předmět 
smlouvy 

 
1. Franchisor se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy umožnit Franchisantovi za úplatu 
vykonávat práva k předmětu licence v provozovně Franchisanta a poskytovat další služby a 
plnění dále sjednané a Franchisant se zavazuje poskytnout za to Franchisorovi úplatu ve výši a 
způsobem k tomu dále sjednaným. 

 
2. Franchisant se zavazuje využívat předmět licence výhradně za účelem provozování provozovny 
Franchisanta s využitím KHF a s označením provozovny. Při provozu provozovny se Franchisant v 
dalším zavazuje dodržovat (a) standardy prodeje a poskytování služeb v rámci KHF. Franchisant se 
zavazuje neprovozovat v této provozovně žádnou jinou činnost bez předchozího písemného souhlasu 
Franchisora. 

 
3. Tato smlouva se vztahuje pouze na provozovny Franchisanta na adrese uvedené v záhlaví této 
smlouvy s tím, že oprávnění z této smlouvy nabytá může Franchisant použít pouze ve vztahu k 
provozovně a po dobu účinnosti této smlouvy, jinak nebo jinde pouze po předchozím písemném 
souhlasu Franchisora.  

 
4. Oprávnění k předmětu licence a veškerým právům z něj vyplývajícím se poskytují Franchisantovi 
jako nevýhradní s tím, že se Franchisor zavazuje neposkytnout licenci žádné další osobě v okruhu 1 
km od provozovny určeném výpočtem nejkratší možné trasy autem pomocí webové aplikace Google 
Maps (dostupné z https://maps.google.cz/). Smluvní strany se zároveň dohodly, že poloha plánované 
budoucí provozovny Sklizeno Food Lovers v XXXXXXXXXXXXXXXXX nebude v rozporu s výše 
uvedeným ujednáním.  

 
III. 

Práva a povinnosti 
Franchisora 

 
1.  Franchisor se zavazuje předat Franchisantovi seznam doporučených dodavatelů zboží 
prostřednictvím skladových položek v pokladním a skladovém software „Vectron“ a  “ S a v a r i n ”  
nebo v jiné vhodné eletronické podobě, včetně existujících nákupních podmínek a doporučených 
prodejních cen pro doplňkový sortiment. 

 
2. Franchisor je oprávněn po dohodě s Franchisantem k centrální distribuci některých produktů. 

 
3. Franchisor je oprávněn kontrolovat kvality poskytovaných služeb, vzhledu a zařízení provozovny a 
její obsluhy v rámci předmětu licence specifikovat ve svých obchodních podmínkách uvedených v 
Manuálu Franchisingu 2017. Franchisor je oprávněn Manuál franchisingu 2017 aktualizovat, 
upravovat, doplňovat. Manuál franchisingu 2017 se zavazuje Franchisor předat Franchisantovi ke dni 
podpisu této smlouvy. Podpisem této smlouvy Franchisantem Franchisant stvrzuje, že mu byl Manuál 
franchisingu 2017 předán v podobě listinné nebo elektronické. 

 
4. Franchisor je oprávněn dle své volby provádět kontroly provozovny. Vstup do zázemí a 
zaměstnaneckých prostor provozovny umožní Franchisant Franchisorovi na základě předchozí výzvy ze 
strany Franchisora v termínu min. 2 pracovních dní, a to maximálně 2 krát za 7 dní.  

 
5. Franchisor se zavazuje poskytovat Franchisantovi následující možná plnění: 

 



 

 

a) poradenství při výběru místa, úprav a vybavení provozovny (návrh interiéru, vizuální podoba, 
návrh zařízení včetně nábytku a technologického vybavení, návrh grafické výzdoby, výlohy a štítu); 

 
b) poradenství v oblasti reklamy spojené s činností provozovny (lokalizované marketingové a reklamní 
materiály); 

 
c) péči o webovou prezentaci sítě (www.foodlovers.cz) a začlenění Franchisanta do její struktury, 
poskytnutí dvou (2) ks e-mailových účtů v této doméně; 

 
d) péči o další vývoj značky, v podobě PR (public a media relations) a celostátní v rámci 
marketing Franchisora; 
 
e) vytvoření a pomoci s péčí o profil provozovny na sociálních sítích (Facebook a Google+); 

 
f) poradenství v oblasti nákupu včetně předání seznamu potenciálních dodavatelů a předání existujících 
nákupních podmínek od stávajících smluvních dodavatelů Franchisora; 

 
g) Franchisor informuje dle možností dodavatele, jejichž seznam poskytl Franchisantovi, o uzavření této 
smlouvy a zajistí, aby se podmínky dodání zboží, produktů či služeb nabízených takovými dodavateli 
vztahovaly i na dodávky zboží, produktů či služeb Franchisantovi; 

 
h) úvodní zaškolení managementu Franchisanta v provozovně Franchisora, provozované jím na 
adrese v Brně, Palachovo náměstí 2, PSČ 625 00; 

 
i) dodávání reklamních materiálů v podobě připravené pro tisk s tím, že vlastní tisk a následnou 
distribuci si zajišťuje na svůj náklad Franchisant; 

 
j) poskytnutí dvou licencí k pokladnímu a skladovému softwaru “Vectron“ a “Savarin” včetně 
aktualizací na dobu trvání této smlouvy; 
 

 
IV. 

Práva a povinnosti 
Franchisanta 

 
1. Franchisant je oprávněn vykonávat práva spojená se značkou pouze: 

 
- k označení vývěsního štítu a výkladce a vnitřních prostor provozovny; 
- v rámci reklamy a propagace provozovny; 
- v rámci propagačních, školících a jiných materiálů poskytnutých mu Franchisorem; 

 
2. Franchisant je oprávněn užívat značku pouze ve slovní a grafické podobě a výlučně v rámci svého 
plnění této smlouvy. 
 
3. Franchisant není oprávněn užívat svou firmu nebo své jiné označení ve spojení se značkou s 
výjimkou jejich společného umístění na firemních dokumentech, školících a propagačních materiálech, 
vizitkách apod., s dodatkem "franchisová provozovna". 

 
4. Franchisant se zavazuje dbát pokynů Franchisora, týkajících se vzhledu a vybavení provozovny s 
tím, že veškeré náklady s tím spojené, včetně vybavení provozovny (technologie, nábytek, reklama, 
grafické prvky), nese Franchisant. 

 
5. Franchisant se zavazuje udržovat provozovnu, její vybavení a zařízení, včetně vývěsního štítu v 
dokonalé čistotě (s ohledem na běžné opotřebení a klimatické podmínky) a dodržovat standardy kvality 
dle Manuálu franchising 2017, co do vzhledu a zařízení provozovny, sortimentu, poskytovaných služeb 
a obsluhy, a to dle pokynů Franchisora v souladu s obecnou filozofii prodeje Franchisora.  

 



 

 

6. Franchisant se zavazuje relevantně posuzovat Franchisorem doporučené ceny zboží a služeb 
odpovídající cenové politice v rámci předmětu licence s tím, že takto doporučené ceny jsou pro 
Franchisanta nezávazné, při čemž si je vědom, že je Franchisor oprávněn mu důvodně ustanovit 
maximální výši některých cen. 

 
7. Franchisant je zavázán mít provozovnu otevřenu během celého roku, a to minimálně 9 hodin denně, 
5 dnů v pracovním týdnu a tuto mít pojištěnou v rozsahu který je možné rozumně požadovat po 
podnikateli podnikajícím ve stejném odvětví prodeje a služeb související s farmářskými produkty a 
výrobky. 

 
8. Franchisant je povinen zařadit do prodeje zboží distribuované Franchisorem a od dodavatelů 
doporučených mu Franchisorem, lze-li to po něm v regionu rozumně požadovat. 

 
9. Franchisant je oprávněn odebírat zboží i od jiných dodavatelů dle vlastní volby, avšak pouze po 
předchozím písemném schválení těchto dodavatelů a tohoto zboží Franchisorem. Franchisor je schválí 
zejména na základě posouzení složení zboží. 

 
10. Franchisant je povinen vést řádně účetnictví s tím, že o provozovně musí jím být účtováno odděleně 
tak, aby bylo možné rozlišit a kontrolovat druh a výši příjmů a nákladů. Dále je franchisant povinen 
splnit veškeré náležitosti k podnikání v oboru gastronomie dané právním řádem ČR. Franchisant je 
také povinen obstarat si veškerá nutná oprávnění, registrace a povolení související s podnikáním v 
oboru gastronomie a provozováním restaurace, a to sám a na vlastní náklady. 

 
11. Franchisant je povinen předávat Franchisorovi v listinné podobě na shora uvedenou adresu 
měsíční výkaz o výši obratu v provozovně vždy ve lhůtě do 10 dnů po posledním dnu každého 
kalendářního měsíce po celou dobu trvání této smlouvy. 

 
12. Franchisant je povinen předávat Franchisorovi v listinné podobě na shora uvedenou adresu 
roční výkaz výše obratu vč. obratů za jednotlivé měsíce v provozovně vždy ve lhůtě do 15 dnů po 
posledním dnu každého kalendářního roku po celou dobu trvání této smlouvy. 

 
13. Po předchozí žádosti Franchisora je Franchisant povinen Franchisorovi předat jím požadované údaje 
o provozu a řízení provozovny.  

 
14.  Franchisant je povinen používat v provozovně výhradně dodaný pokladní a skladový software 
„Vectron” a “Savarin“ (registrační pokladnu) i v případě, že tato povinnost není stanovena obecně 
závazným předpisem. 

 
15. Franchisant nebo jeho vedoucí zaměstnanci (hlavní kuchař, provozní vedoucí) jsou povinni 
absolvovat vstupní školení v provozovně Franchisora v rozsahu 10.ti pracovních směn (8 hod/směna) 
jakož i další školení související s otevřením provozovny. Náklady na organizaci všech vstupních 
školení jsou zahrnuty ve franchisovém poplatku, náklady na stravu a ubytování nikoliv. 

 
16. Franchisant je povinen se za stejných podmínek jako v bodu 15) tohoto článku smlouvy účastnit 
setkání či školení organizovaných minimálně 1x ročně Franchisorem. 

 
17. Franchisant   není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy jiné osobě a je 
povinen plnit povinnosti z této smlouvy osobně a není oprávněn tak činit prostřednictvím jiných 
osob, s výjimkou svých zaměstnanců nebo svých externích smluvních spolupracovníků, za které je 
však Franchisorovi přímo odpovědný pro případ, že by svým jednáním způsobili Franchisorovi škodu. 
 
18. Franchisant je povinen nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy zahájit na 
adrese provozovny dotčené touto smlouvou provoz v plném rozsahu. Franchisant se zavazuje nést 
náklady spojené s pronájmem provozovny dotčené touto smlouvou, poplatky za služby a spotřeby 
energií. 

 
19. Franchisant je povinen zajistit, aby on i jeho zaměstnanci působící v provozovně: 



 

 

 
- splňovali obecně závazné právní a hygienické předpisy pro přípravu pokrmů, prodej potravin a 

poskytování souvisejících služeb, 
- splňovali požadavky a podmínky dané Manuálem franchisingu 2017, 
- byli držiteli platného ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU PRACOVNÍKA V POTRAVINÁŘSTVÍ, 
- absolvovali povinná školení za podmínek této smlouvy. 

 
V. Reklama 

 
1. Celostátní reklamu předmětu licence zajišťuje Franchisor, včetně PR (public a media relations) 
v rozsahu k tomu tvořeného marketingového budgetu v rámci měsíčního příspěvku podle čl. VIII této 
smlouvy. 

 
2. Reklamu a propagaci provozovny si zajišťuje svým jménem a na svůj náklad Franchisant s 
tím, že veškeré reklamní materiály, včetně maket, nosičů musí být před jejich použitím písemně 
schválené Franchisorem. 

 
 

VI. 
Jednorázový franchisový 

poplatek 
 

1. Franchisant se zavazuje zaplatit Frachisorovi za plnění poskytnutá podle této smlouvy jednorázovou 
úplatu (dále jen jednorázový franchisový poplatek) ve výši 250.000,- Kč bez DPH. Tento poplatek je 
nevratný, neboť jsou jím pokryty veškeré náklady související se vstupem Franchisanta do konceptu a 
poměrná část nákladů na vybudování a dosavadní rozvoj konceptu. 

 
2. Jednorázový franchisový poplatek je splatný po uzavření této smlouvy, a to ve lhůtě do 10 dnů od 
doručení daňového dokladu (faktury) Franchisora Franchisantovi. 

 
3. Fakturu je Franchisor povinen vystavit do 10.ti dnů ode dne uzavření této smlouvy, který bude 
označovat den uskutečnění zdanitelného plnění Franchisora z této smlouvy. 

 
4. K jednorázovému franchisovému poplatku je Franchisor oprávněn a povinen účtovat Franchisantovi 
daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši platné v den uzavření této smlouvy. 

 
5. Neuhradí-li Franchisant jednorázový franchisový poplatek ve lhůtě jeho splatnosti, je Franchisor 
oprávněn bez dalšího od této smlouvy odstoupit. 

 
6. Jednorázový franchisový poplatek zahrnuje odměnu za poskytnutí oprávnění k výkonu práv k 
předmětu licence a odměnu za plnění Franchisora uvedená v této smlouvě, zejména: 

 
- návrh provozovny, vizuální podobu, návrh zařízení, nábytku a vybavení provozovny; 
- návrh grafické výzdoby provozovny, výlohy a štítu (umístění reklamy, poutačů, nápisu, loga a 

grafických prvků tvořících identitu konceptu; 
- základní   implementace   dvoulicenčního   systému   pokladního   a   skladového   software   

„Vectron” a “Savarin“ (po dmínkou je existence sítové infrastruktury a periferií), základní 
zaškolení v rozsahu stanoveném dodavatelem softwaru, uvedení do provozu dodavatelem 
softwaru a měsíční (počítáno od data implementace) poradenská hotline u dodavatele softwaru; 

- úvodní školení personálu Franchisanta v rozsahu cca 4 hodin zajištěné externí školící firmou; 1x 
"mystery shopping" pro kontrolu dosažených výsledků; 

- vstupní školení Franchisanta a jeho vedoucích zaměstnanců (celkově min. dva vedoucí 
pracovníci, hlavní kuchař, provozní vedoucí) v rozsahu 10 pracovních směn v provozovně 
Franchisora; 

- vypracování systému HACCP pro provozovnu a jeho vstupní implementace včetně školení 
personálu; 



 

 

- vstupní školení Hygienického minima pro personál před otevřením provozovny; 
- lokalizované marketingové a reklamní materiály v rámci sítě předmětu licence ve formě 

tiskového PDF (letáky, vizitky, poukazy); 
- poskytnutí 2 e-mailových účtů na doméně foodlovers.cz s tím, že veškerá práva k účtům 

zůstávají Franchisorovi 
- vytvoření facebookového účtu provozovny s tím, že veškerá práva k účtům zůstávají 

Franchisorovi; 
- 100 ks plastových zákaznických karet pro věrnostní program; 

 
Činnost Franchisora v oblasti: 
 
a)  poradenství v rozsahu: 

 
- výběru lokalizace provozovny (maximálně v rozsahu 5 hodin); 
- technické a obchodní charakteristiky provozovny a její technické efektivity (maximálně v 

rozsahu 5 hodin); 
- poradenství a pomoc týkající se zařízení a vzhledu provozovny (maximálně v rozsahu 5 hodin); 
- stanovení konceptu provozovny (maximálně v rozsahu 5 hodin); 

 
b)  dohled nad stavebními úpravami v provozovně za účelem dodržení vzhledu dle návrhu 

(maximálně v rozsahu 5 hodin); 
c)  přítomnost zástupce Franchisora při otevření provozovny (maximálně v rozsahu 8 hodin); 
d)  poradenství a dozor během reklamní kampaně propagující otevření provozovny (maximálně 

v rozsahu 4 hodin). 
VII. 

Průběžný franchisový poplatek 
 

1. Průběžná úplata za plnění poskytnutá podle této smlouvy, s výjimkou plnění uvedených v bodu 
VIII. této smlouvy (dále jen průběžný franchisový poplatek) je smluvena ve výši 4 % z obratu 
provozovny v každém kalendářním měsíci bez DPH za každý jeden (1) kalendářní měsíc provozu 
provozovny po celou dobu trvání této smlouvy, a to v tomto dle volby Franchisanta. 

 
2. K průběžnému franchisovému poplatku je Franchisant povinen Franchisorovi ještě platit DPH ve 
výši platné v den uskutečnění v tomto zdanitelného plnění Franchisora. 

 
3. Průběžný franchisový poplatek zahrnuje zejména: 

 
- oprávnění vykonávat práva ke značce v souladu s touto smlouvu; 
- oprávnění vykonávat práva k nákupním podmínkám Franchisora v souladu s touto smlouvu; 
- užívání pokladního a skladového software „Vectron” a “Savarin“ po dobu trvání této smlouvy 

včetně jejich aktualizací; 
- 1 x ročně audit HACCP vykonaný oprávněnou osobou určenou Franchisorem; 
- provoz a udržování domény „foodlovers.cz“, e-mailového serveru v doméně 

„foodlovers.cz“, péči o webovou prezentaci na stránkách www.foodlovers.cz; 
- administrace facebookového účtu provozovny; 

 
4. Průběžný franchisový poplatek včetně DPH za každý kalendářní měsíc je Franchisant povinen 
zaplatit vždy na základě vystavené daňového dokladu Franchisora po celou dobu trvání této smlouvy 
na k tomu označený účet Franchisora, vyjma kalendářního měsíce nebo jeho části, ve kterém byla 
provozovna otevřena a dvou (2) kalendářních měsíců následujících po tomto měsíci. Franchisant je 
povinen předávat Franchisorovi v listinné podobě na shora uvedenou adresu měsíční výkaz o výši 
obratu v provozovně vždy ve lhůtě do 10 dnů po posledním dnu každého kalendářního měsíce po celou 
dobu trvání této smlouvy. Franchisor je povinen vystavit příslušný daňový doklad (fakturu) do 10 dní od 
dodání výkazu o výši obratu ze strany Franchisanta. 

 



 

 

5. V dohodě se má v tomto za den uskutečnění zdanitelného plnění Franchisora vždy poslední den v 
kalendářním měsíci, za který je vystaven daňový doklad. 

 
VIII. 

Průběžný marketingový poplatek 
 

1. Průběžná úplata za marketing Franchisora (dále jen průběžný marketingový poplatek) je smluvena ve 
výši 2 % z obratu provozovny v každém kalendářním měsíci bez DPH za každý jeden (1) kalendářní 
měsíc provozu provozovny po celou dobu trvání této smlouvy. 

 
2. Průběžný marketingový poplatek je určen k úhradě: 

- celostátní PR (public a media relations) ve prospěch celé prodejní sítě v rámci předmětu 
licence Franchisora; 

- celostátní reklamní a marketingové akce ve prospěch celé sítě v rámci KHF a pod značkou 
Franchisora s tím, že v případě marketingových slevových akcí (slevové systémy třetích stran) 
se Franchisant zavazuje zapojit do těchto akcí; 

- provoz a péče o e-mailingový systém v rámci předmětu licence („foodlovers“); 
- provoz a péče o věrnostní program v rámci předmětu licence („foodlovers“). 

 
3. Průběžný marketingový poplatek včetně DPH za každý kalendářní měsíc je Franchisant povinen 
zaplatit vždy na základě vystavené daňového dokladu Franchisora po celou dobu trvání této smlouvy 
na k tomu označený účet Franchisora, vyjma kalendářního měsíce nebo jeho části, ve kterém byla 
provozovna otevřena a dvou (2) kalendářních měsíců následujících po tomto měsíci. Franchisant je 
povinen předávat Franchisorovi v listinné podobě na shora uvedenou adresu měsíční výkaz o výši 
obratu v provozovně vždy ve lhůtě do 10 dnů po posledním dnu každého kalendářního měsíce po celou 
dobu trvání této smlouvy. Franchisor je povinen vystavit příslušný daňový doklad (fakturu) do 10 dní od 
dodání výkazu o výši obratu ze strany Franchisanta. 

 
4. V dohodě se má v tomto za den uskutečnění zdanitelného plnění Franchisora vždy poslední den v 
kalendářním měsíci, za který je vystaven daňový doklad. 

 
IX. Obrat 

 
1. Obrat Franchisanta pro účely této smlouvy zahrnuje souhrn tržeb za všechny výrobky, které 
Franchisant prodal a za všechny služby, které poskytl zákazníkům, a dále všechny příjmy pocházející z 
činnosti prováděné v provozovně nebo související s provozovnou bez ohledu na způsob, jakým byl v 
průběhu daného kalendářního měsíce a roku uskutečněn prodej zboží a služeb. 

 
2. Do obratu se započítává cena služeb poskytnutých zákazníkům a zboží prodané zákazníkům bez 
ohledu na to, zda bylo zaplaceno či nikoliv. 

 
3. Do obratu se nezapočítávají příjmy, které byly vráceny objednatelům zboží nebo služeb, které 
nebyly poskytnuty nebo byly poskytnuty vadně. 

 
X. 

Sankční ujednání 
 

1. V případě prodlení Franchisanta s předáním měsíčního výkazu v listinné podobě na adresu 
Franchisora o výši obratu v provozovně oproti lhůtě k tomu ve smlouvě sjednané, je Franchisant 
povinen zaplatit Franchisorovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den svého prodlení ode dne, 
kdy bude Franchisant písemně vyzván Franchisorem k dodání výkazů podle toho odstavce a takový 
výkaz nebude dodatečně poskytnut ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy k plnění do dispoziční sféry 
Franchisanta. 

 
2. V případě prodlení Franchisanta s předáním ročního výkazu v listinné podobě na adresu 
Franchisora o výši obratu v provozovně vč. obratů za jednotlivé měsíce oproti lhůtě k tomu ve 
smlouvě sjednané, je Franchisant povinen zaplatit Franchisorovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 



 

 

za každý den svého prodlení, poté co bude Franchisant písemně vyzván Franchisorem k dodání výkazů 
podle tohoto odstavce a tento výkaz nebude dodatečně poskytnut ve lhůtě 5 dnů od doručení 
výzvy k plnění do dispoziční sféry Franchisanta. 

 
3. V případě porušení povinností Franchisanta týkajících se používáním zboží od schválených 
dodavatelů se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý druh zboží bez souhlasu 
Franchisora. 

 
4. V případě porušení povinnosti stanové v čl. XI. bodě 5), 6) a 7) této smlouvy se zavazuje 
Franchisant uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

 
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy Franchisora k jejich zaplacení do 
dispoziční sféry Franchisanta. Zaplacením smluvní pokuty uvedené v bodě 1., 2., 3. a 4. tohoto článku 
smlouvy není dotčeno právo Franchisora na náhradu škody, která Franchisorovi vznikla v příčinné 
souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní pokuty. 

 
XI. 

Ostatní ujednání 
 

1. Franchisant se zavazuje po dobu trvání této smlouvy nevyvíjet bez předchozího písemného souhlasu 
Franchisora jakoukoli činnost ve stejné nebo obdobné oblasti podnikání jako je oblast podnikání 
dotčená touto smlouvou. 

 
2. Franchisant se zavazuje po dobu trvání této smlouvy přímo či nepřímo neovládat jiný podnikatelský 
subjekt, nemít v něm rozhodující vliv nebo jinak nepůsobit na jiný podnikatelský subjekt 
podnikající ve stejné nebo obdobné oblasti podnikání jako je oblast podnikání dotčená touto smlouvou. 

 
3. Výše uvedené povinnosti je Franchisant povinen dodržovat jeden (1) rok po ukončení této smlouvy, 
a to bez ohledu na důvod jejího zániku. 

 
4. Franchisant se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s 
plněním této smlouvy dozvěděl. 

 
5. Znalosti, poznatky a zkušenosti potřebné k poskytováním služeb tvořících obsah KHF Franchisora 
tvoří obchodní tajemství Franchisora a Franchisantem smí být využity pouze k plnění této smlouvy. 
Franchisant se zavazuje přijmout opatření k ochraně těchto informací, zavazuje se nesdělovat jejich 
obsah třetím osobám, neumožnit jim seznámit se s nimi a žádným způsobem nesmí obsah obchodního 
tajemství Franchisora rozšiřovat nebo jinak třetím osobám zpřístupnit. 

 
6. Pokud po roce od ukončení této smlouvy začne Franchisant podnikat ve stejném nebo příbuzném 
oboru, ve kterém na základě této smlouvy využíval předmět licence a přijímal plnění Franchisora, 
nesmí při své činnosti využít ani těžit ze skutečností, které jsou předmětem KHF, tedy obchodního 
tajemství Franchisora, a které mu byly na základě licence obsažené v této smlouvě poskytnuty pouze 
po dobu trvání této smlouvy. Zavazuje se je nevyužít k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužít. 
Franchisant tímto prohlašuje u uznává, že obsah této smlouvy, Manuálu jakož i plnění z ní jsou 
obchodním tajemstvím Franchisora. 

 
7. Franchisor neručí za činnost a právní úkony Franchisanta a nenese žádnou odpovědnost ani za 
výrobky či služby poskytované Franchisantem konečným spotřebitelům. 

 
 

XII. 
Ukončení 
smlouvy 

 
1. Franchisor je oprávněn bez dalšího od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv z 
povinností Franchisanta sjednaných v této smlouvě, poté co byl Franchisant na konkrétní porušení 



 

 

písemně upozorněn (doručením výzvy do dispoziční sféry Franchisanta), a ve lhůtě, kterou poskytl 
Franchisor Franchisantovi, nedošlo k nápravě. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 dní. 

 
2. Franchisor je dále oprávněn již bez dalšího od této smlouvy odstoupit v případě vstupu Franchisanta 
do likvidace nebo podání insolvenčního návrhu na Franchisanta. Dále je Franchisor oprávněn již bez 
dalšího od této smlouvy odstoupit v případě že: 

 
- Franchisant nezahájí provoz provozovny ve lhůtě stanovené touto smlouvou, 
- Franchisant ztratí oprávnění k podnikatelské činnosti, 
- provozovna bude uzavřena po dobu delší než třicet (30) dní; to neplatí je-li provozovna 

uzavřena ze zákonem stanovených důvodů, či zásahem vyšší moci s výjimkou, kdy provozovna 
musela být uzavřena z důvodu nedodržení platných právních předpisů ze strany Franchisanta, 

- ztratí-li Franchisant oprávnění užívat prostory provozovny dotčené touto smlouvou, 
- Franchisant zemře. 

 
3.  Franchisant je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Franchisor poruší podstatnou 
povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy a toto porušení nenapraví do 30.ti dnů poté, co byl 
na ně Franchisantem upozorněn doručením výzvy do dispoziční sféry Franchisora. 

 
4. Odstoupení se stává platným a účinným v okamžiku doručení do dispoziční sféry jím dotčené smluvní 
strany a způsobuje zánik všech závazků smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou, závazků 
Franchisanta uvedených v bodu 5), 6) a 7) tohoto článku, již vzniklých a existujících závazků k 
úhradě smluvních pokut a již splatných úhrad marketingového a jednorázového nebo průběžného 
franchisového poplatku 

 
5. Zánikem této smlouvy zaniká také oprávnění Franchisanta jakkoli využívat předmět licence s 
tím, že je povinen vrátit Franchisorovi vše, co bylo pořízeno na jeho náklady a odstranit z 
provozovny vývěsní štíty, loga a další grafické prvky (piktogramy, výsekové diagramy zvířat, popisky 
dodavatelů a zboží, jídel) včetně vnitřní malby v kombinaci t m a v ě  š e d é ,  b i l e ,  č e r n é  v 
odstínech dle M a n u á l u . Nesplní-li Franchisant tuto povinnost ve lhůtě třiceti (30) dní od zániku 
této smlouvy, je oprávněn toto odstranění provést Franchisor, přičemž náklady, které Franchisorovi 
na toto odstranění vzniknou je povinen uhradit Franchisant. 

 
6. Zánik této smlouvy má dále za následek zablokování pokladního a skladového softwaru „Vectron” a 
“Savarin“ Franchisorem a zablokování používání emailových účtů na doméně foodlovers.cz. 

 
7. Zánik této smlouvy má dále za následek zablokování facebookového a google+ účtu provozovny, a 
také věrnostního programu provozovny. 

 
8. Zánikem této smlouvy zaniká také oprávnění Franchisanta užívat značku v souvislosti s 
internetovými doménami vlastněnými Franchisantem, zejména pak s doménou XXXXXXXXXXX.cz. 
Tato doména nesmí být nadále využívána pro propagaci činnosti ve stejné nebo obdobné oblasti 
podnikání jako je oblast podnikání dotčená touto smlouvou s využitím prvků konceptu. 

 
 

XII. 
Závěrečná 
ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti svým uzavřením s tím, že se uzavírá na dobu deseti (10) 
kalendářních let bezprostředně následujících po roce, ve kterém byla tato smlouva uzavřena. Pokud 
žádná ze stran nedoručí druhé straně nejpozději šest (6) kalendářních měsíců před uplynutím doby 
platnosti a účinnosti smlouvy (trvání) vyrozumění, že na jejím ukončení trvá, dojde bez dalšího k 
automatickému prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy o dalších deset (10) kalendářních let. Pro 
vyloučení pochybností platí, že nový jednorázový franchisový poplatek již nebude znovu hrazen. 

 
2. Pokud Franchisant nebude chtít pokračovat ve smluvním vztahu v rozsahu uvedeném v této smlouvě 
a dále tak spolupracovat s Franchisorem i po uplynutí dohodnuté doby platnosti a účinnosti (trvání) této 



 

 

smlouvy, Franchisant bude o svém rozhodnutí dále nespolupracovat podle podmínek této smlouvy 
písemně informovat Franchisora nejpozději šest (6) kalendářních měsíců před ukončením doby 
platnosti a účinnosti této smlouvy (trvání). Pokud Franchisant v dohodnuté době oznámí Franchisorovi 
svůj záměr nepokračovat dále v této smlouvě, vztah založený touto smlouvou končí uplynutím doby 
platnosti smlouvy.  Ostatní ujednání ohledně závazků a práv smluvních stran zůstávají nezměněna. 

 
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou seznámeni s jejím obsahem, sjednaným podle jejich 
svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelné, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
V Brně dne …………… V XXXX dne 

……………... Franchisor: Franchisant: 

 

 
 
 

…………………………..
 ………………
………….. IMJS s.r.o. 

 


