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Anotace 

Bakalářská práce analyzuje proces, jak založit společnost podnikající v oblasti 

poskytování služeb, konkrétně cukrárny a kavárny v Brně-Jehnicích. Obsahuje všechny 

potřebné informace, které jsou nezbytné k založení společnosti a jejího uvedení do 

provozu. Na závěr je uveden návrh realizace podnikatelského záměru tak, aby cukrárna 

přinášela svým majitelkám zisk a radost. 

 

Annotation 

Bachelor´s thesis analyses proces, how to establish a company which carries business in 

sphere of services, concretely confectionery and café in Brno-Jehnice. It contains all 

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

there is a proposal of realization prospectus to make confectionery profitable. 

 

Klíčová slova 

Podnikatelský záměr, cukrárna/kavárna, průzkum trhu, analýza konkurence. 
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Business plan, confectioner´s, market research, competition analysis. 
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ÚVOD 
 

Podnikání jako forma obživy je svým způsobem adrenalinová záležitost. To, jestli se 

právě vašemu podniku bude dařit a bude prosperovat ovlivňuje celé řada aspektů, 

v neposlední řadě i to, jak kvalitně a reálně je zpracovaný podnikatelský plán a jak jsou 

vaše služby nebo produkty žádány. Je právem každého bezúhonného občana, pokud má 

zájem,  pokusit se o podnikání. Předpokladem k tomu je mít dobrou podnikatelskou 

ideu, často podloženou technickým či jiným nápadem. Zároveň však musí respektovat 

celou řadu pravidel, která pro fungování podnikatelských subjektů stanovuje platná 

legislativa, a dále musí dodržovat správné řídící praktiky. 

 

Vyjasnění podnikatelského záměru už v prvních fázích zakládání podniku nám pomůže 

lépe odhalit slabiny a silné stránky podnikání. Často také umožní předejít riziku 

možného neúspěchu hned na počátku života firmy. Nezbytnou součástí podnikatelského 

záměru je vymezení trhu a potenciálních zákazníků a v neposlední řadě také zmapování 

konkurence. Při vytváření podnikatelského záměru firmy je nutné zvažovat také 

kapitálovou náročnost podnikání a možné způsoby financování při nedostatku vlastních 

finančních prostředků. 

 

Na následujících stránkách se zabývám záměrem vytvoření provozovny cukrárny a 

kavárny. Nápad založit cukrárnu vznikl postupně, především však díky tomu, že já sama 

mám sladké velmi ráda a ráda si zajdu do příjemné kavárny popovídat s přáteli a 

zařízení podobného typu mi v Jehnicích, kde už několik let bydlím a nic podobného se 

zde nenachází, chybí. Dalším impulsem pro vypracování podnikatelského plánu tohoto 

typu byly úvahy o mém pracovním uplatnění po ukončení školy, a tato varianta mě 

napadla jako jedna z možných, i když by to jistě nebylo snadné. Ale, každý začátek je 

těžký, především pak ten podnikatelský. 
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1 Cíle a metody bakalářské práce 
 

Jako cíl bakalářské práce jsem si zvolila na základě dostupných informací a údajů 

zpracovat konkrétní návrh podnikatelského záměru založení cukrárny/kavárny 

v okrajové části města Brna, v Jehnicích. Ráda bych docílila reálnosti tohoto projektu, 

s možností skutečného využití v praxi ať už mnou, nebo případným zájemcem, kterému 

ráda tento návrh poskytnu. 

 

Práci dělím na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části rozebírám 

problematiku především pomocí analytických metod a obecných hodnocení a kritérií, o 

nichž jsem čerpala informace v odborné literatuře. Konkrétně uvádím informace týkající 

se obecně podnikatelského plánu, zásad při jeho zpracování, jeho struktury, podstaty a 

smyslu. Dále pak rozepisuji hodnocení okolí firmy pomocí jednotlivých faktorů, které 

jej ovlivňují a uvádím zásady při zpracování SWOT analýzy. V neposlední řadě uvádím 

i možné zdroje, které podnikatel může využít pro financování svého záměru a jejich 

výhody, nevýhody a rizika. Poslední, ale neméně důležitou podkapitolou v teoretické 

části jsou právní formy podnikání, kde konkrétně rozepisuji charakteristiky jednotlivých 

forem, jejich kritéria a opět výhody a nevýhody. 

 

V praktické části se zabývám samotným aplikováním teoretických poznatků na 

konkrétní podnikatelský záměr. Důležitou kapitolou v této části je finanční plán a 

analýza. Je třeba počítat s tím, že při případné realizaci tohoto plánu se mohou 

jednotlivé výsledky měnit v důsledku mnoha faktorů, proto se analýza vypracovává ze 

tří hledisek: optimistického, realistického a pesimistického. Neméně důležitou kapitolou  

je analýza vnějšího a vnitřního okolí, která vyústí v souhrnnou a přehlednou SWOT 

analýzu, která vymezí silné a slabé stránky podniku a stanoví hrozby a příležitosti okolí 

působící na podnik. 

 

Chuť na sladké přepadne většinu lidí alespoň jednou denně. Málokdo odolá a nedopřeje 

si alespoň kousek čokolády na zahnání „mlsné“ nebo kvalitní kávu. Dnes se z takového 

požitku stává již téměř kulturní zážitek a lidé se scházejí za účelem posezení, ať už 

kamarádky, které si sdělují novinky, spolužáci ze školy, kteří se dlouho neviděli, nebo 
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maminky, které si chtějí odpočinout od svých ratolestí. Je samozřejmostí, že 

k takovému požitku patří i příjemné prostředí a obsluha, které pocity spokojenosti jen 

znásobí. Ne všude je však takový servis v základní nabídce a lidé mnohdy i za vyšší 

cenu nedostanou to, na co mají právo a za co si zaplatili. Proto se pokusím zpracovat 

plán, který by všem těmto požadavkům odpovídal a třeba se i jednou zrealizoval.  

 

Ve většině cukráren nebo zařízení podobného charakteru jsou v nabízeném sortimentu 

základní druhy zákusků, se kterými zákazník téměř automaticky počítá a nejsou pro něj 

žádnou novinkou, která by ho nadchla a přilákala k návštěvě podniku. Proto je třeba 

najít takový produkt, nebo lépe produkty, které běžně nejsou v nabídce cukráren nebo 

kaváren, a mají tak pro zákazníka punc jakési zvláštnosti a neotřelosti, kdy si dobrotu 

spojí se speciální příležitostí a společností. Takový produkt jsem našla a zařadila jako 

„TOP lákadlo“ do sortimentu ve své cukrárně. Je to původem francouzská pochoutka, 

fondue, kterou budu nabízet jak v podobě sladké, tak slané.  

 

Mám za to, že jsem vzala v úvahu všechny podstatné aspekty, které podnikání jako 

takové i podnikání v tomto oboru ovlivňují, a proto mohu ze svého laického pohledu 

doposud nepodnikajícího člověka a pohledu zákazníka říct, že tento projekt má šanci 

být uveden do reality, byť ta se může od plánu na papíře zcela lišit. 
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2  Teoretické poznatky z dané oblasti 
 

2.1 Úvod do podnikání  

 

V České republice je relativní volnost podnikání. To znamená, že každý, kdo má 

odvahu podnikat, tak může. Podnikání má své klady i zápory, které musí každý budoucí 

podnikatel při svém rozhodování zvážit. 

 

Každý, kdo chce začít podnikat, si musí vytvořit kapitálovou základnu pro své 

podnikání. Protože ten, kdo má dostatek počátečního kapitálu, má lepší možnost 

financovat vybavení firmy, vývoj a uvedení na trh produktu. 

 

V tzv. náběhové fázi musí podnikatel počítat a přečkávat počáteční ztráty. Toto období 

může být dlouhé i několik let, hlavně pro podniky, které se rozhodly vyvinout zcela 

nový produkt nebo novou inovaci. 

 

2.2 Charakteristika podnikání 

 

Ten, kdo se rozhodne začít podnikat, si musí zvolit právní formu svého podnikání. Má 

na výběr z několika možností. Buď může začít podnikat sám jako OSVČ, nebo může 

založit společnost. 

 

Při rozhodování, jakou si zvolit právní formu, by měl vzít budoucí podnikatel v úvahu 

to, zda chce podnikat sám nebo s někým dalším. Dále by měl zvážit, kolik kapitálu je 

ochoten do podnikání vložit, do jaké míry chce ručit za závazky, administrativní 

náročnost, míru zdanění, atd. (11) 
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2.2.1 Definice podnikání 

 

Dle Obchodního zákoníku: 

„Podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem, vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.“ 

 

„Podnikatelem je osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na 

základě živnostenského oprávnění, která podniká na základě jiného než živnostenského 

oprávnění podle zvláštních předpisů, a nebo ta osoba, která provozuje zemědělskou 

výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.“ 

 

„Podnikatelem může být ta osoba, která splňuje určité podmínky (všeobecné a zvláštní). 

Všeobecnými podmínkami jsou plnoletost (min. 18 let), trestní bezúhonnost a 

způsobilost k právním úkonům. Zvláštními podmínkami jsou např. doložení praxe 

v oboru, atd.“ 

 

 

2.3 Podstata a smysl podnikatelského záměru 

 

O podnikatelském plánu se někdy uvažuje také jako o „autoatlasu“, který odpovídá na 

otázky typu : kde jsme nyní, kam chceme jít a jak se tam chceme dostat. Pokud budeme 

o podnikatelském plánu uvažovat v této souvislosti, pochopíme zřejmě lépe jeho 

důležitost. (11) 

 

„Podnikatelský plán je prostředkem, který rozhoduje o cestě k budoucímu úspěchu. 

Vypracování tohoto dokumentu by mělo být pro podnik nejvyšší prioritou.“ (11) 

 

Podnikatelský plán slouží jako nástroj řízení. To znamená, že pokud napíšeme vlastní 

myšlenky, můžeme se k nim poté znovu vracet, uspořádávat je a dále rozvíjet. Můžeme 

je také rozebírat se známými a s odborníky, a tím podnikatelský záměr zdokonalovat. 

(11) 
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„Podnikatelský záměr je koncepce podniku v písemné podobě. Je prvním krokem 

k budoucímu úspěchu. Je to určitý vnitřní dokument, který slouží jako základ vlastního 

řízení firmy. Značný význam však má externí uplatnění podnikatelského záměru 

v případě, že firma hodlá financovat realizaci projektu s využitím cizího kapitálu.“ (11) 

 

Obsahuje mj.: 

Ø Cíle a strategie podniku, 

Ø vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů, 

Ø další kroky budování podniku, 

Ø plánování obratu, hospodářského výsledku a financování. 

„Podnikatelská koncepce musí být realistická, podnikatelský plán musí být přesvědčivý 

a srozumitelný. Produkt musí mít jasný užitek pro zákazníka a měl by pro něj existovat 

dostatečně velký trh. Jednotlivé plány musejí být sladěné a podložené reálnými a také 

realizovatelnými předpoklady a fakty.“ (11) 

 

 

2.4 Požadavky na podnikatelský záměr 

 

Podnikatelský záměr by měl splňovat určité požadavky, a to především: 

Ø Být stručný a přehledný, 

Ø být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů, 

Ø demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka, 

Ø orientovat se na budoucnost, 

Ø být co nejvěrohodnější a realistický, 

Ø nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, 

Ø nebýt však ani příliš pesimistický, 

Ø nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

Ø upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu, 

Ø prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky, 

Ø být zpracován kvalitně i po formální stránce. (4) 
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2.5 Struktura podnikatelského plánu 

 

V literatuře je možno najít velké množství struktur podnikatelského plánu. Obsah 

podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé obecné 

atributy by však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať je vypracován pro 

jakýkoliv podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů. 

 

Při porovnání struktury plánů uváděných v literatuře se zkušenostmi z praxe můžeme  

uvést tyto základní části podnikatelského plánu. 

 

2.5.1 Titulní strana 

 
Informuje o obsahu podnikatelského plánu a charakterizuje a popisuje cíle podnikání. 

Obvykle by zde měly být uvedeny údaje jako název a sídlo společnosti, jména 

podnikatelů a kontakty (telefon, e-mail), popis podniku a povaha podnikání či způsob 

financování a jeho struktura. (6) 

 

2.5.2 Exekutivní souhrn 

 
Tento oddíl se obvykle zpracovává až po sestavení komplexního podnikatelského plánu 

v rozsahu několika stránek. Pokud je zpracováván pro investory, je jeho úkolem 

v maximální možné míře podnítit zájem potenciálních investorů. Ti se totiž na základě 

exekutivního souhrnu rozhodují, zda má význam pročíst podnikatelský plán jako celek. 

Proto je nutné této části věnovat mimořádnou pozornost. Exekutivní souhrn je 

v podstatě výtah, stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu. Cílem 

exekutivního souhrnu je ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby pokračoval ve čtení celého 

dokumentu. (6) 

 

2.5.3 Analýza trhu 

 
Sem patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni 

významní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i možností a to, jak by 

mohli negativně ovlivnit tržní úspěch podniku. Dále obsahuje detailní analýzu odvětví 
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z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. Rovněž je vhodné zahrnout do 

této kapitoly přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj. V neposlední 

řadě je zde uvedena analýza zákazníků na základě provedení segmentace trhu. (6) 

 

2.5.4 Popis podniku 

 
V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je důležité, aby 

byla potenciálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti podniku a jeho 

záměru. Popis podniku by měl obsahovat pouze doložená fakta, která se týkají jeho 

založení, různých úspěchů, dále se v něm definuje strategie podniku a cíle a cesty 

k jejich dosažení. 

Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: 

Ø Výrobky nebo služby, 

Ø umístění/lokalita a velikost podniku, 

Ø přehled personálu podniku/organizační schéma, 

Ø veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 

Ø průprava podnikatele- znalost vybavení a předchozí praxe či reference. (6) 

 

2.5.5 Výrobní/obchodní plán 

 
Tato část popisuje celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat část výroby 

formou subdodávek, měli by zde být uvedeni i tito subdodavatelé včetně důvodů jejich 

výběru. Pokud bude celou nebo i část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde být 

uveden popis potřebných strojů a zařízení, dále také používané materiály a jejich 

dodavatelé. Nejedná- li se o výrobní podnik, bude se tato část nazývat „obchodní plán“ 

a bude obsahovat informace o nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací prostory atd. 

Pokud jde o oblast poskytování služeb, bude se tato část podnikatelského plánu týkat 

popisu procesu poskytování služeb, vazby na subdodávky a tím opět hodnocení 

vybraných subdodavatelů. Do této části je také vhodné připojit seznam těch produktů, 

které podnik vyrábí, či které má v plánu uvést na trh a ohodnocení jejich 

konkurenceschopnosti. (6) 
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2.5.6 Marketingový plán 

 
V této pasáži se uvádí, jakým způsobem budu výrobky nebo služby distribuovány, 

oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu produkce nebo 

služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. Marketingový plán 

bývá často investory považován za nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku, a 

proto by měl být vypracován opravdu pečlivě a co možná nejreálněji. (6) 

 

2.5.7 Organizační plán 

 
V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. 

V případě obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu 

podniku a dále údaje o obchodních podílech dle příslušné právní formy podnikání. Jsou 

zde uvedeni klíčoví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. 

Je určena nadřízenost a podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační struktura 

podniku. (6) 

 
2.5.8 Hodnocení rizik 

 
Zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout ze slabých stránek 

marketingu, výroby, manažerského týmu, technologického vývoje či z reakce 

konkurence. Tato rizika je nutné analyzovat a vymyslet strategie pro jejich eliminaci. 

Pro potenciálního investora je tento přístup zárukou, že podnikatel si je takových rizik 

vědom a je připraven jim v případě potřeby čelit. (6) 

 

2.5.9 Finanční plán 

 
Tento plán tvoří důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné objemy 

investic a ukazuje, nakolik je podnikatelský plán ekonomicky reálný jako celek. 

 

Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi: 

Ø Předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky. Jsou 

zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady, 

Ø vývoj hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech, 
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Ø odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určenému datu. (6) 

 

2.5.10 Přílohy 

 
Zde jsou obvykle uvedeny materiály informačního charakteru, které nelze začlenit do 

samotného textu podnikatelského plánu. Příkladem takových materiálů může být 

korespondence se zákazníky, dodavateli, dále potom informace z primárního výzkumu, 

výpisy z obchodního rejstříku, fotografie produktů, výsledky průzkumu trhu aj. (6) 

 

2.6 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu  

 

Měli bychom respektovat především obecně platné zásady, které jsou: 

Ø srozumitelnost- jednoduché vyjadřování, tvorba tabulek a číselné podklady, 

Ø logičnost- části na sebe musí srozumitelně navazovat, skutečnosti musí být 

podloženy fakty, využití grafického vyjádření, 

Ø stručnost- ale ne na úkor faktů (právní zásady nelze zestručnit), 

Ø pravdivost a reálnost- každý podnikatelský plán, který není reálný a pravdivý je 

také zbytečný, 

Ø respektování rizika- identifikace rizik a návrhy k jejich řešení zvyšují 

důvěryhodnost podnikatelského plánu. (4) 

 

2.7 Hodnocení okolí firmy 

 

Abychom mohli zhodnotit současný stav firmy a z něho vyvodit další opatření, je třeba 

provést analýzu vnějšího a vnitřního prostředí. Následně provádíme vyhodnocení 

zjištěných informací a vyvozujeme závěry pro určení dalšího vývoje. 

 

Podnikatelské prostředí, v němž se firma nachází, zahrnuje faktory, jejichž působení 

obecně může na jedné straně vytvářet nové podnikatelské příležitosti, na druhé straně se 

může jednat o potencionální hrozby pro její existenci. Proto je nutné okolí firmy 

monitorovat a systematicky analyzovat. (5) 
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2.7.1 Analýza obecného okolí firmy 

  

Sociální faktory 

V této oblasti sehrávají důležitou roli zejména následující faktory: 

Ø společensko-politický systém a klima ve společnosti, 

Ø hodnotové stupnice a postoje lidí, 

Ø životní styl, 

Ø životní úroveň, 

Ø kvalifikační struktura populace, 

Ø zdravotní stav a struktura populace. 

 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory mají silný vliv na současný i budoucí stav ekonomiky firmy. 

Hodnotí zejména: 

Ø stadium hospodářského cyklu naší a světové ekonomiky, 

Ø politickou situaci a její vliv na ekonomiku, 

Ø fiskální a monetární politiku státu, 

Ø míru inflace, stav platební bilance a deficit zahraničního obchodu, 

Ø situaci na kapitálovém trhu, 

Ø nezaměstnanost, aj. 

 

Legislativní a politické faktory 

Rozhodnutí jsou silně ovlivňována vývojem politického a legislativního prostředí. Toto 

prostředí zahrnuje zákony, vládní organizace a nátlakové skupiny, které ovlivňují a 

omezují různé organizace a jednotlivce. Někdy tyto zákony vytvářejí pro organizace 

nové příležitosti. Podnikatelská legislativa sleduje tři hlavní účely: ochránit firmy před 

nekalou konkurencí, ochránit spotřebitele před nekalými podnikatelskými praktikami a 

ochránit společnost před bezuzdným obchodním chováním. Vliv legislativy na 

podnikání roste rok od roku. 
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Vládní sektor 

To, jak silně mohou fungování ekonomiky ovlivňovat aktivity vlády a dalších orgánů a 

institucí podílejících se přímo či nepřímo na řízení a ovlivňování státu a ekonomiky 

(soudy, centrální banka, burza, politické strany, nátlakové skupiny, media atd.), 

můžeme u nás velmi dobře pozorovat právě v současnosti. Stát ovlivňuje fungování 

ekonomiky především zákony a kontrolou jejich dodržování. I v rozvinutých tržních 

ekonomikách je stát významným zaměstnavatelem (orgány státní správy a státní 

podniky) a rovněž významným spotřebitelem, což se realizuje jednak ve formě 

poptávky státních orgánů a ze státního rozpočtu financovaných organizací po zboží a 

službách jednak distribucí tzv. veřejných statků. Stát ve vymezených oblastech 

kontroluje fungování trhů. Neméně významnou funkci státu představuje definování a 

realizace tzv. hospodářské politiky státu (např. podpora malých firem, podpora exportu, 

výzkumu a technologického rozvoje). Stát je rovněž spoluodpovědný za kvalitu 

pracovní síly a to za odpovědnost v oblastech školství, zdravotnictví a sociálních. Různé 

akce vlády a výše uvedených orgánů a institucí mohou pro podniky na jedné straně 

vytvářet příležitosti, na druhé straně hrozby. 

 

Technologické faktory 

Pro existenci podniků jsou velmi významné vynálezy a zásadní inovace. Investování do 

technického rozboje se na jedné straně stává nezbytností, na straně druhé v sobě 

zahrnuje mnoho rizik, protože např. v důsledku technického rozvoje vznikají 

konkurenční technologie a do poslední chvíle zpravidla není jisté, zda určitý výzkum a 

vývoj budou úspěšně zakončeny a zda jejich výstupy budou akceptovány spotřebiteli 

v míře, zajišťující návratnost vynaložených prostředků. 

Strategické zaměření na technický rozvoj v oblasti výrobků je velmi významné zejména 

pro firmy sledující diferenciační obchodní strategii. Je tomu tak proto, že firmy  tuto 

strategii využívají jako svoji hlavní konkurenční výhodu, za níž pak inkasují vyšší ceny 

než jejich konkurenti. Přirozeným způsobem získání takovéto exkluzivity je právě 

technický rozvoj. (5) 
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2.7.2 Analýza oborového okolí firmy 

Oborové okolí podniku je ovlivňováno především jeho konkurenty, dodavateli a 

zákazníky. Strategie a cíle podniku jsou silně ovlivňovány atraktivností oboru, v němž 

podnik působí, a jeho strategickou situací jako celku. Často využívaným nástrojem 

analýzy oborového okolí podniku je Porterův model konkurenčního prostředí. Model 

vychází z předpokladu, že pozice firmy působící na určitém trhu, je především určována 

působením pěti základních faktorů: 

Ø potenciální nově vstupující firmy (hrozba nově vstupujících firem), 

Ø dodavatelé (vyjednávací vliv dodavatelů), 

Ø odběratelé (vyjednávací vliv odběratelů), 

Ø substituty (hrozba substitučních výrobků nebo služeb), 

Ø konkurenti v odvětví (soupeření mezi existujícími firmami). 

 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí  

Obr. 1: Porterův model konkurenčního prostředí  
 (Zdroj: STŘELEC, J. Porterův model konkurenčních sil. [online]. 2009 [cit. 2011-   
01-21]. Dostupné z: <http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-
metody/porteruv-model-konkurencnich-sil/>. ) 

 
Sektor zákazníků 

Podnik se především zajímá kdo je a jaké potřeby a očekávání má zákazník. Analýza 

sektoru zákazníků musí být především zaměřena na: 

http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/porteruv-model-konkurencnich-sil/
http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/porteruv-model-konkurencnich-sil/
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Ø identifikaci kupujících a faktory, které ovlivňují jejich rozhodování, 

Ø demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategorií zákazníků, 

Ø geografické faktory a rozmístění trhu. 

 

U demografických faktorů se analýza především zaměřuje na změny v populaci, posuny 

ve věku populace a rozložení příjmů, kterými jsou výrazně ovlivňovány preference a 

možnosti zákazníka. 

Kde se zákazník nachází analyzuje geografický faktor. Tato skutečnost má značný vliv 

na umístění podniku a na strukturu distribučních systémů. 

 

Sektor dodavatelů 

V sektoru dodavatelů je zkoumána dostupnost a náklady všech potřebných vstupů 

k výrobě a stabilitě dodávek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou určovány kvalitou 

vztahů mezi určitým podnikem a jeho dodavateli. 

Důležitá z hlediska vztahu dodavatel-odběratel je pozice odběratele. Síla odběratele je 

malá, pokud podniká ve vysoce konkurenčním prostředí, náklady na případnou 

substituci dodávek od dodavatele jsou velké, pokud dodávaný produkt tvoří významnou 

část vstupů výrobního procesu odběratele. Síla odběratele je naopak velká, pokud je 

odběratelský podnik koncentrovaný (monopolní, velký) a pokud odběratelé představují 

významnou část obchodu. 

 

Sektor konkurentů 

V sektoru konkurentů zpravidla sehrávají rozhodující roli následující tři faktory, 

označovány též jako bariéry vstupů, resp. výstupů z odvětví: 

Ø možnosti substituce výrobků a služeb, 

Ø strategie současných konkurentů, 

Ø možnosti vstupu a výstupu firem do a z oboru. 

Bariérami vstupu jsou především diferenciace výrobku, rozsah produkce, distribuční 

kanály, výhody v celkových nákladech. Bariérami výstupu jsou zvyky a stereotypy 

řídících pracovníků, dlouhodobé investice a vysoké náklady na výstup. (8) 
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2.8 SWOT analýza 

 

Úspěšné strategické plánování vyžaduje, aby management měl odpovídající a kompletní 

znalost okolního prostředí a interních možností organizace. Tato znalost musí 

předcházet výběru strategie managementem. Jednou z technik poznání organizačního 

prostředí a vnitřních možností podniku, která prakticky zahrnuje postupy všech 

předcházejících technik strategické analýzy, je analýza SWOT. 

 

Podstatou této analýzy je identifikování faktorů a skutečností, které pro objekt analýzy 

představují vnitřní faktory společnosti (silné a slabé stránky) a vnější faktory 

(příležitosti a hrozby okolí). Tyto klíčové faktory jsou potom verbálně 

charakterizovány, případně ohodnoceny, ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT. 

 

S (strenghts – silné stránky), W (weaknesses – slabé stránky), O (opportunities – 

příležitosti), T (threats – hrozby). SWOT může být prakticky využívána i při analýze 

dosavadního vývoje subjektu a jsou-li analýzy zpracovávány periodicky v delším 

časovém horizontu, lze například vyhodnocovat, zda slabiny a hrozby ubývají nebo 

přibývají a z toho lze vyvozovat negativní či pozitivní vývoj firmy.  

 

Analýza vychází z předpokladu, že organizace dosáhne strategického úspěchu 

maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. 

 

Přednosti jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci získat převahu nad 

konkurenty. Organizační předností je jasná koncepce, zdroj nebo schopnost, která 

umožňuje organizaci získat konkurenční výhodu na trhu. Přístup ke kvalitnějším 

materiálům, dobré finanční vztahy, silný management, vlastnictví patentů, rozsáhlé 

distribuční kanály nebo vysoce talentovaní manažeři jsou všechno přednosti, kterými 

může organizace předstihnout konkurenty. 

 

Nedostatky jsou negativní podmínky, které mohou vést k nižší organizační výkonnosti. 

Nedostatkem může být absence nezbytných zdrojů nebo schopností nebo chyba 

v rozvoji nezbytných zdrojů nebo schopností. Manažeři s neodpovídajícími 
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strategickými schopnostmi, překročené úvěry, špatný image výrobku, zastaralé stroje 

nebo špatné umístění továrny mohou být nedostatky organizace. 

 

Příležitosti jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé 

organizačním současným nebo potenciálním výstupům organizace. Příznivé podmínky 

mohou obsahovat změny v zákonech, které zvýší konkurenceschopnost organizace, 

rostoucí počet zákazníků, uvedení nových technologií, zlepšené vztahy s dodavateli atd. 

 

Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé 

organizačním současným nebo budoucím výstupům. Nepříznivé podmínky mohou 

obsahovat vstup silného konkurenta na trh, pokles počtu zákazníků, legislativní změna, 

která ztíží schopnost konkurovat, uvedení nových technologií, které způsobí, že 

stávající výrobky zastarají nebo problémy s nalezením spolehlivých dodavatelů. (7) 

 

Schéma SWOT analýzy: 

 

 
Obr. 2: Schéma SWOT analýzy  

(Zdroj: HÁLEK, V. Strategické plánování firmy. [online]. 2009 [cit. 2011-01-21].   
Dostupné z: <http://halek.info/prezentace/planovani-organizovani-
prednasky/poprp-print.php?l=02>. )  

 
Legenda: 
SO- využit silné stránky na získání výhody 

WO- překonat slabiny využitím příležitostí 

ST- využít silné stránky na čelení hrozbám 

WT- minimalizovat náklady a čelit hrozbám 

 

http://halek.info/prezentace/planovani-organizovani-prednasky/poprp-print.php?l=02
http://halek.info/prezentace/planovani-organizovani-prednasky/poprp-print.php?l=02
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2.9 Zdroje financování 

 

Pro financování projektů je třeba zajistit finanční zdroje, tj. potřebný kapitál. Finanční 

zdroje lze klasifikovat podle tří hledisek. Prvním z nich je místo, odkud se tyto zdroje 

získávají. Pokud je tímto místem podnik a jeho vlastní činnost, jde o interní (vnitřní 

zdroje), resp. interní kapitál, a v případě, že tyto zdroje pocházejí z vnějšku podniku, jde 

o externí zdroje, resp. externí kapitál. Druhé hledisko se týká vlastnictví a v souladu 

s ním lze finanční zdroje rozčlenit do dvou skupin, které tvoří vlastní kapitál (vlastní 

zdroje) a cizí kapitál (cizí zdroje). Třetím hlediskem je doba, na kterou podnik kapitál 

získává, resp. do které jej musí uhradit. Podle toho kapitál členíme na dlouhodobý se 

splatností delší než jeden rok (např. Dluhopisy, dlouhodobé a střednědobé bankovní 

úvěry) a krátkodobý s povinností uhradit jej do jednoho roku ( např. běžné bankovní 

úvěry). Dlouhodobý kapitál tvoří vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál. Krátkodobý 

kapitál představuje krátkodobý cizí kapitál. (3) 

 

2.9.1 Interní zdroje 

Přicházejí v úvahu tehdy, jestliže projekt realizuje již existující firma. V tomto případě 

lze využít pro financování projektu především: 

Ø zisk po zdanění a úhradě dividend, nerozdělený zisk minulých let, 

Ø odpisy dlouhodobého majetku a přírůstky rezerv, které představují nákladové 

položky, ale nejsou výdaji, 

Ø příjmy z prodeje nepeněžních částí majetku, 

Ø snížení oběžných aktiv, tj. především zásob a pohledávek. (3) 

 

2.9.2 Externí zdroje 

Jediné zdroje, které může pro financování použít nově vznikající firma. Mezi základní 

zdroje externího financování projektů patří: 

Ø vklady vlastníků, 

Ø emise akcií, 

Ø venture kapitál (rizikový kapitál = dočasný zdroj financování poskytovaný 

společnosti rizikového kapitálu za majetkovou účast v podniku), 

Ø dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé bankovní úvěry, 
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Ø obchodní úvěry, zálohy od zákazníků, závazky vůči zaměstnancům z mezd, 

závazky vůči rozpočtům a jiným subjektům, 

Ø emise dluhopisů podniku, hypoteční zástavní listy, 

Ø dotace (ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu obcí, aj.), 

Ø finanční leasing (pronájem určité složky dlouhodobého majetku s jeho 

následnou koupí), 

Ø faktoring, forfaiting. (3) 

 

Dlouhodobé bankovní úvěry 

Dlouhodobé úvěry poskytované bankami, případně i jinými subjekty, představují u nás 

nejvýznamnější zdroj financování rozvoje podniku, tj. jeho nových podnikatelských 

projektů. Velikost úvěru a způsob jeho splácení ovlivňuje jednak úroky tvořící součást 

finančních nákladů, jednak peněžní toky prostřednictvím splátek úvěru. 

 

Celkovou výši úroků a tím i celkové náklady úvěru ovlivňuje větší počet parametrů, 

mezi něž patří především: 

Ø velikost úvěru, 

Ø úroková sazba: může být buď pevná po celé období splácení, nebo pohyblivá, 

Ø odklad splátek, 

Ø doba splácení, 

Ø způsob splácení. 

 

Některé z těchto parametrů (především úroková sazba) budou záviset na rozhodnutí 

banky, vyplývající z posouzení bonity uchazeče o úvěr a z míry rizikovosti 

poskytnutého úvěru. Další z parametrů (odklad splátek, doba splácení, způsob splácení) 

budou výsledkem jednání podniku s bankou, kdy bude podnik vycházet z časového 

průběhu nároků na zdroje financování, plynoucího z plánu peněžních toků. 

 

Je zřejmé, že čím vyšší bude velikost úvěru a úroková sazba, čím delší bude odklad 

splátek a doba splácení, tím budou (při daném způsobu splácení) vyšší i úroky. Za jinak 

stejných podmínek (tj. pokud jde o velikost úvěru, úrokovou sazbu, odklad splátek a 

dobu splácení) bude velikost úroků i časové rozložení dluhové služby (souhrnu úroků a 
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splátek v jednotlivých obdobích) závislé na způsobu splácení. V úvahu přicházejí tři 

základní způsoby splácení, a to: 

Ø individuální splátkový plán, 

Ø rovnoměrné splácení, 

Ø splácení anuitou.  (3) 

 

Krátkodobé bankovní úvěry 

Mohou mít různé pojmenování, např. kontokorentní úvěr, lombardní úvěr, podstatné 

jsou podmínky jejich použití. Zpravidla jsou omezeny na financování provozního 

kapitálu, tj. zásob, pohledávek a provozních nákladů. K financování pořízení 

dlouhodobého majetku se mohou používat pouze dočasně jako překlenovací úvěr před 

vyřízením dlouhodobého úvěru. K jejich získání zpravidla není požadovaný 

podnikatelský plán, banka se spokojí s výhledem peněžních toků na období jednoho 

roku. 

 

Charakteristickým znakem každého bankovního úvěru je: 

Ø Návratnost, tzn. příjemce úvěru jej musí ve stanovené lhůtě splatit. Splácení 

úvěru je zpravidla postupné v pravidelných intervalech, v některých případech 

může být jednorázové na konci doby splatnosti. 

Ø Úročení, které představuje cenu za zapůjčení peněz. Úrok je stanovený formou 

fixní nebo variabilní úrokové sazby a vypočítává se jako procento z nesplacené 

části poskytnutého úvěru. Banky zpravidla požadují placení úroků 

v pravidelných (měsíčních, čtvrtletních) intervalech. 

Ø Zajištění návratnosti úvěru pro případ nepředvídatelných okolností, které by 

ohrozily návratnost úvěru a zaplacení jeho ceny. Banky zpravidla požadují 

ručení ve výši poskytnutého úvěru a celkových úroků. Podle typu jištění se však 

tato suma může měnit. Vyskytují se i úvěry bez věcného zajištění, v tom případě 

se vyžaduje ručení příjemcem úvěru nebo třetí osobou. 

 

Z podstaty úvěru je možné dedukovat, které faktory budou rozhodující při posuzování 

žádosti o úvěr. Banku zajímá zejména plán peněžních toků, který ji přesvědčí, že podnik 

je schopen zaplatit úroky i splatit úvěr. Součástí finančního plánu pro banku by měl být 
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i návrh splátkového plánu úvěru, který je propojený s plánem peněžních toků. Splátkový 

plán i plán peněžního toku je potřebné sestavit na předpokládanou délku poskytnutí 

úvěru a tímto způsobem banku přesvědčit, že půjčené peníze i úroky jí budou 

vráceny.(6) 

 

Leasing 

„Leasing umožňuje firmě užívat majetek, aniž by použil vlastní finanční zdroje, přičemž 

poplatky za užívání tohoto majetku jsou daňově uznatelným nákladem. Předmět 

leasingu zůstává majetkem leasingové společnosti a podnik (nájemce) jej využívá 

k plnění podnikatelského plánu. Leasing se může vyskytovat ve formě provozního a 

finančního leasingu. Specifickou formou je leasing zpětný.“ (6) 

 

Využití provozního leasingu je pro nájemce vhodné v případě, když použití stroje, 

který je předmětem pronájmu, je dočasné, tzn. podnik nedokáže zabezpečit jeho využití 

po celou dobu a zakoupením by došlo k zbytečnému vázání finančních zdrojů. 

 

Finanční leasing představuje skutečnou alternativu bankovního úvěru. Podnik pořizuje 

dlouhodobý majetek formou pronájmu s cílem jeho odkoupení po ukončení doby 

pronájmu. Formálně nezvyšuje míru zadlužení podniku, a tím opticky zvyšuje 

rentabilitu podniku a zlepšuje jeho likviditu. Po ukončení pronájmu však přechází do 

vlastnictví nájemce téměř odepsaný majetek, čímž se ztrácí výhoda odpisů ve vztahu ke 

cash-flow a daně z příjmů. V případě, že podnik dosahuje zisk, může dojít 

k podstatnému zvýšení daňového základu. Proto se stalo běžnou praxí, že po ukončení 

leasingové smlouvy podnik uzavře další. Vzhledem k tomu, že předmět pořízený 

formou leasingu zůstává ve vlastnictví pronajímatele (leasingové společnosti), jsou 

leasingové společnosti mnohem flexibilnější ve zprostředkování financování a 

nepožadují záruky v takovém rozsahu jako banky. To je i důvodem, že financování 

formou finančního leasingu je hodně rozšířené. (6) 
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2.10 Právní formy podnikání  

 

Již v úvodu podnikatelských aktivit je nutné se rozhodnout pro vhodný typ právní 

formy. Volba samozřejmě není nezvratná. V pozdější době lze zvolený typ 

transformovat na jiný. Přináší to ale další komplikace a náklady, kterým je možné se 

vyhnout právě dobrou počáteční rozvahou. Obchodní zákoník připouští následující 

právní formy podnikání:  

Ø podnikání fyzických osob, 

Ø podnikání právnických osob. 

 

Podnikání fyzických osob 

Jedná se o: 

Ø osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, 

Ø osoby zapsané v obchodním rejstříku, 

Ø osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštních předpisů, 

Ø soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci. 

Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď na vlastní žádost, nebo povinně, 

podle podmínek stanovených obchodním zákoníkem. 

 

Podnikání právnických osob 

Obchodní zákoník definuje následující právnické osoby (všechny typy právnických 

osob musí být zapsány do obchodního rejstříku): 

Ø osobní společnosti, 

Ø kapitálové společnosti, 

Ø družstva. 

 

Osobní společnosti 

U osobní společnosti se předpokládá osobní účast podnikatele na řízení společnosti a 

zpravidla neomezené ručení společníků za závazky společnosti. Patří sem: 

Ø veřejná obchodní společnost, 

Ø komanditní společnost. 
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Kapitálové společnosti 

Společníci- zakladatelé mají pouze povinnost vnést vklad, jejich ručení za závazky 

společnosti je buď omezené, nebo žádné. Kapitálové společnosti jsou: 

Ø společnost s ručením omezeným, 

Ø akciová společnost. 

 

Družstva 

Méně častá v podnikatelské praxi je další právnická osoba upravená v obchodním 

zákoníku- družstva. (10) 

 

2.10.1 Kritéria volby právní formy 

Kritérií, podle nichž lze právní formu volit, je celá řada. Některá jsou všeobecnějšího 

rázu a některá výrazně specifická podle druhu činnosti, které se chceme věnovat. 

Standardně se vhodnost právní formy posuzuje podle řady kritérií. Důležitou roli může 

hrát minimální velikost základního kapitálu, která je vyžadována zákonem: 

Ø u komanditní společnosti je minimální vklad komanditisty 5 tis. Kč, 

Ø u společnosti s ručením omezeným 200 tis. Kč, 

Ø u akciové společnosti 2 mil. Kč. 

 

Při výchozích úvahách je třeba zvážit i další skutečnosti: 

Ø počet osob potřebných k založení – chci podnikat samostatně nebo uvažují o 

dalších společnících, 

Ø obtížnost založení – potřebné formální náležitosti, výdaje spojené se založením, 

Ø míru právní regulace činnosti – nejvíce v akciové společnosti, nejméně u 

samostatných fyzických osob, 

Ø zastupování podnikatelského subjektu navenek, případné povinně vytvářené 

orgány společnosti, 

Ø ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností. 

 

Lze doporučit zvážení i dalších aspektů: 

Ø rozsah plánovaných podnikatelských aktivit – pro drobné přivýdělky není nutné 

zakládat komplikovanou právnickou osobu, 
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Ø obor činnosti – některé obory mohou mít zákonem stanoveny konkrétní 

požadavky, které je nutno dodržet, 

Ø míru vlastní angažovanosti a odpovědnosti, 

Ø míru zdanění vytvořeného zisku – zisk bude podléhat dani z příjmů fyzických 

osob a odvodům sociálního pojištění nebo dani z příjmů právnických osob, 

Ø povinný audit účetní závěrky a požadavky na vedení účetnictví – daňová 

evidence či podvojné účetnictví, povinný audit účetní závěrky (u akciových 

společností), 

Ø povinnost zveřejňování údajů z účetní závěrky v obchodním rejstříku (mají 

subjekty zapsané do obchodního rejstříku), 

Ø flexibilitu právní formy a obtížnost případné transformace na jinou právní 

formu, povinnost při přerušení či ukončení činnosti podnikatelského subjektu. 

(10) 
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3 Analýza odvětví 
 

V této části se budu zabývat analýzou a zhodnocením současného stavu na zvoleném 

trhu. V první kapitole provedu analýzu městské části Brno-Jehnice, kde bude cukrárna 

působit, její zázemí a možnosti, které nabízí. Dále provedu průzkum, který povede ke 

zjištění názoru obyvatel Jehnic na vybudování cukrárny a jejich zájmu o služby a 

výrobky, které by podnik nabízel. V dalších kapitolách pak provedu analýzu vhodných 

prostor pro umístění provozovny a analýzu legislativy nutné pro provozování cukrárny. 

V neposlední řadě budu analyzovat konkurenci a její vliv pomocí Porterovy analýzy pěti 

konkurenčních sil. V poslední kapitole pak shrnu silné a slabé stránky a příležitosti a 

hrozby pomocí SWOT analýzy. 

 

 3.1 Charakteristika městské části Brno-Jehnice 

 

Znak Jehnic 

        
Obr. 3: Znak městské části Brno- Jehnice 

 (Zdroj: Jehnice. [online]. 2009 [cit. 2011-02-25]. Dostupné z:        
<http://brno.majestat.cz/menu/mestske-casti/jehnice>.) 
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Mapa Brna – poloha Jehnic 
 

    
Obr. 4: Poloha brněnské městské části Jehnice 

(Zdroj: CZENEK. Poloha brněnské městské části Jehnice. [online]. 2007 [cit.     
2011-02-25]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-Jehnice>.) 

 

 

Jehnice jsou historická obec, městská čtvrť a katastrální území, a od 24. listopadu 1990 

pod názvem Brno-Jehnice také městská část na severním okraji statutárního města Brna 

ve vzdálenosti cca 9 km, o rozloze 407,29 ha. Mají dlouhou historii, v roce 2002 

pořádaly oslavy 710. let první písemné zmínky (1292). K 29. lednu 2007 bylo 

v Jehnicích evidováno 1010 obyvatel. Pro sledované téma (vývoj místní kultury a vývoj 

místního politického systému) byl však podstatný jen vývoj v moderní době a zejména 

v posledních letech. Jehnice leží v nadmořské výšce 308m, tj. téměř o 100m výše než 

centrum Brna. Mají charakter velké vesnice, jíž protéká Jehnický potok, vlévající se na 

západě katastru městské části do potoka Ponávky, jenž západním okrajem katastru 

městské části protéká od severu k jihu a napájí zde svojí vodou tři rybníky. Především 

na jižním a jihovýchodním okraji jehnického intravilánu dochází v posledních letech 

k rozvoji výstavby a vzniklo zde několik nových ulic s řadou moderních úhledných 

rodinných domů. Obec je častým východiskem turistických vycházek po okolí. (1) 
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3.1.1 Populační vývoj 

Vývoj počtu obyvatel je citlivým indikátorem celkové socioekonomické situace v obci. 

Na začátku moderní doby byly Jehnice malým venkovským sídlem. Podle soupisu 

obyvatel z roku 1771 žilo v obci 202 lidí. Při prvním moderním censu v roce 1869 bylo 

napočteno 271 obyvatel ve 45 domech. Populační růst, který začal pravděpodobně po 

roce 1848 nebo ještě dříve, byl v této době velmi pozvolný. K jeho oživení dochází 

v 80. letech 19. století a příznivý demografický vývoj zůstal zachován s výjimkou let 

první světové války až do počátku 40. let 20. století. 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a počtu domů (Zdroj: Vývoj populace Jehnice. [online].   

2005 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-

Jehnice>.) 

 

50. léta byla počátkem populační stagnace Jehnic (stejně jako dalších příměstských a 

venkovských nestřediskových sídel). V 50. letech byl ještě počet osob vystěhovalých 

z obce kompenzován vysokým přirozeným přírůstkem. Ten se dočasně obnovil v 70. 

letech v důsledku přijetí propopulačních opatření. Avšak díky koncentraci výstavby 

v Brně a investiční zanedbanosti příměstských sídel se rozdíl mezi populačním 

přírůstkem Brna a úbytkem v Jehnicích postupně prohluboval. Svého maxima dosáhl v 
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80. letech, kdy se počet obyvatel Jehnic snížil o 82 osob (průměrný roční úbytek 1,3%!). 

Při sčítání v roce 1991 žilo v Jehnicích 532 obyvatel, tedy zhruba tolik co počátkem 20. 

let. Změna režimu v roce 1989 zřejmě zabránila dalšímu úpadku sídla.  

 

3.1.2 Místní kultura 

Hlavními prvky místní kultury, podílejícími se na vytváření a reprodukci místního 

politického systému v Jehnicích jsou  občanská zájmová sdružení a spolky,  hospoda a 

skupiny sousedů a přátel. Církev, častý zdroj politické mobilizace, není v Jehnicích 

významnou součástí místní kultury, což souvisí se skutečností, že v místě ani v žádné ze 

sousedních městských částí (Mokrá Hora, Ořešín) není kostel. Religiózní struktura 

obyvatel je podobná struktuře obyvatel Brna.  

 

V Jehnicích provozuje aktivní činnost pestrá škála zájmových sdružení. Působí zde tato 

sdružení: 

1. TJ Sokol Jehnice (Klub s rozsáhlou sportovní činností –  součástí je oddíl 

badmintonu, úspěšný v národní lize. Do oddílů dojíždí sportovat děti i dospělí 

z celého Brna). 

2. Sbor dobrovolných hasičů Jehnice (součástí je i oddíl mládeže). 

3. Myslivecké sdružení (součástí je i kroužek mladých myslivců). 

4. Brontosauři dětský oddíl (BRĎO) Vlčí stopa. 

5. Český svaz chovatelů. 

6. Seniorské sdružení („klub důchodců“). 

7. Tenisový oddíl (neorganizovaný, mimo TJ Sokol). 

 

Činnost pestré škály zájmových sdružení v Jehnicích považuji za klíčovou pro 

začleňování nových obyvatel do místní kultury i místního politického systému. K tomu 

dále přispívají debatní kroužky v obou jehnických hospodách, jichž se část nových 

obyvatel účastní, dále setkávání rodičů na akcích školy, a částečně i sousedské a 

přátelské kontakty.Místní kultura se vyvíjí a reaguje na socioekonomické změny. 

Příkladem může být pořádání jehnických hodů. Hody tradičně pořádal jehnický sbor 

dobrovolných hasičů. Před čtyřmi lety s tím však hasiči skončili, protože nebyl zájem 

mladých (nikdo nechtěl dělat stárky). Pořádání hodů si tedy vzala na starost radnice 
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městské části (kulturní komise). Z hodů se stala „megalomanská akce“, díky 

sponzorským příspěvkům místních podnikatelů, což se příliš nelíbilo starousedlíkům. 

Po dvou letech se tak hody vrátily k původnímu rozsahu, do „normálních kolejí“, „už 

žádný velký ohňostroj, prostě se najme kapela, pozvou hosté, jako dřív“.  

 

3.1.3 Konkurence 

Přímo na náměstí se nachází místní hospoda U Kola, která ale nenabízí sladké 

pochutiny ani zákusky, pouze nabídku denních menu a běžných jídel dle jídelního lístku 

a nápoje jak alkoholické, tak nealkoholické (teplé i studené). V letním období je možno 

si zde koupit balené zmrzliny v omezené nabídce. Je častým cílem cyklistických 

nadšenců i skupin seniorů z Klubu důchodců.  

Ve všední dny je možno využít pro drobné nákupy rodinný obchůdek ve staré zástavbě 

Jehnic U Perniců, kde najdete základní potraviny jako pečivo, sýry, uzeniny, balené 

čokoládové tyčinky a denní tisk a cigarety. V letních dnech je opět možno zde zakoupit 

balené zmrzliny v omezeném množství. 

V sousední obci Ořešín se nachází oblíbený cíl turistických i cyklistických výletů 

restaurace „Na Ranči“, kde je možno vybrat si z pestré nabídky teplých pokrmů, ovšem 

zákusky apod. zde nenajdete.  

Nejbližší možnost nákupu „něčeho sladkého“ se nachází v hypermarketu Globus 

v nedalekých Ivanovicích, kam se je možno dostat s přestupem Městskou hromadnou 

dopravou.  

 

3.1.4 Zákazníci 

Z výše uvedených poznatků plyne, že se v Jehnicích kumuluje velký počet 

potenciálních zákazníků, jak z řad místních občanů (hlavně maminky s dětmi a senioři), 

tak i návštěvníků obce a jejího turistického okolí, a dosud se zde nenachází žádná 

cukrárna ani kavárna, kde by si lidé mohli dát kvalitní kávu, zmrzlinový pohár nebo 

zákusek a v klidu si odpočinout po výletu nebo se jen tak sejít a popovídat si. 
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3.2 Marketingový průzkum 

 

Dříve, než se začnu věnovat všem analýzám, je potřeba provést marketingový průzkum, 

abych zjistila, jestli vůbec a jak velký zájem vzbudí u obyvatel Jehnic zmínka o 

vybudování nové cukrárny na náměstí, a zda by založení  takového podniku bylo účelné 

a výnosné.  

 

3.2.1 Metodika průzkumu 

Jako nejvhodnější metodu marketingového průzkumu pro tyto účely jsem vyhodnotila 

dotazování, a to formou písemného dotazníku. Jednou z výhod této formy průzkumu je, 

že je časově méně náročný než rozhovor, čímž nám vzniká prostor pro oslovení většího 

počtu osob současně, a v poměrně krátké době tak můžeme získat větší množství 

výpovědí. Naopak nevýhodou může být, že se dotazovaní nemohou zeptat, pokud 

neporozumí otázce a je nutno počítat s menší návratností, a ne vždy s úplnou upřímností 

odpovědí. Má-li být dotazníkem získaná výpověď směrodatná, je třeba dávat dotazník v 

písemné formě pouze dospělým osobám s přiměřenou inteligencí  a dětem nad deset let, 

a mimo to musíme zkoumané osoby předem kladně motivovat k odpovědnému 

vyplňování dotazníku. (2) 

 

3.2.2 Výsledky průzkumu 

V průzkumu jsem se rozhodla zaměřit spíše na ženy ve věku od 21 do 40 let, neboť se 

mi zdají jako nejvhodnější cílová skupina potenciálních zákazníků cukrárny. Velkou 

část této skupiny tvoří matky s dětmi na mateřské dovolené, které rády tráví čas 

v příjemném prostředí s kamarádkami u dobré kávy a zákusku. Nicméně tato skupina 

není jediná, kterou jsem oslovila, je třeba získat co nejvíce informací od potenciálních 

zákazníků, a proto jsem oslovila i další věkové kategorie a samozřejmě i muže.  

Dotazníky jsem rozdala tak, že jsem obešla Jehnice a dotazníky vhodila do schránek, 

většinou po 3-4 kusech na jeden dům, abych tak získala informace od všech členů 

domácnosti různých věkových kategorií. Následující den jsem respondenty obešla a 

dotazníky od nich vybrala zpět. Celkem jsem rozdala 250 dotazníků a navráceno mi 

bylo 218 vyplněných dotazníků. Dotazník je součástí přílohy na konci této práce. 
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3.2.3 Vyhodnocení dotazníku 

První dvě otázky byly klasické zjišťovací, zajímalo mě pohlaví a věk respondentů. 

Z tabulky č.1 je patrné, že téměř dvě třetiny dotazovaných (67%) tvořily ženy, zbývající 

část potom muži (36%). 

Tab. 1 : Rozdělení respondentů dle pohlaví (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Nejsilnější věkovou skupinou ze všech dotázaných byli respondenti ve věku 21-30 let 

(23,8 %) a hned za nimi byla skupina ve věku 31-40 let (22,5 %). Dále pak skupina ve 

věku 41-50 let (19,8 %) a skupina 51-60 let (12,9 %). Poslední dvě místa obsadily 

krajní skupiny ve věku do 20 let a 61 a více let shodně s 10,5 %. 

 
Tab. 2 : Rozdělení respondentů dle věkové kategorie (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

Třetí otázkou jsem zjišťovala zda dotazovaní někdy navštěvují cukrárnu/kavárnu a 

pokud ano, jak často. Z výsledků plyne, že 2 % respondentů navštěvuje cukrárnu 

pravidelně, 64% zavítá do cukrárny občas a zbývajících 34 % dotázaných žádnou 

cukrárnu nenavštěvují. Z těchto výsledků vyplývá, že kdo může, rád si do cukrárny 

zajede mimo Jehnice, ale ze starších respondentů většina není ochotna za cukrárnou 

dojíždět, proto si raději něco upeče doma, nebo se spokojí s omezeným sortimentem 

cukrovinek v místním obchůdku. 

Pohlaví 
Počet 

respondentů Podíl na celk.počtu respondentů (%) 

Muž 72 33 

Žena 146 67 

Celkem 218 100 

Věk 

Počet respondentů Podíl na celk.počtu resp. (%) 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 
do 20 let 8 15 23 3,6 6,9 10,5 
21-30 let 16 36 52 7,3 16,5 23,8 
31-40 let 16 33 49 7,3 15,2 22,5 
41-50 let 7 36 43 3,3 16,5 19,8 
51-60 let 15 13 28 6,9 6 12,9 
61 a více 10 13 23 4,5 6 10,5 

Celkem 72 146 218 33 67 100 
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Čtvrtou otázkou jsem se zajímala o to, zda by občané uvítali cukrárnu/kavárnu přímo 

v Jehnicích. Celých 98% respondentů uvedlo, že by se jim tento nápad zamlouval. 

Pouhá 2% zaškrtla možnost ne a provozovna tohoto typu jim v Jehnicích nechybí. 

Výsledek tak potvrzuje, že můj podnikatelský plán na založení cukrárny/kavárny 

v Jehnicích má své opodstatnění. 

Pátá otázka se dotazovala na to, jak často by respondenti cukrárnu navštěvovali. 37% by 

ji navštívilo jednou týdně, 34% jednou za měsíc, 20% několikrát za rok a 8% několikrát 

týdně. Velice pozitivní je, že pouze 1% dotazovaných uvedlo, že by cukrárnu 

nenavštívilo nikdy. 

Šestá otázka zjišťovala, jakým druhům zákusků dávají lidé přednost, zda tradičním 

druhům, nebo druhům netradičním. Z odpovědí vyplynulo, že 64% dává přednost 

tradičním druhům zákusků a 36% se nebojí netradičních druhů. 

Sedmá otázka měla zjistit, zda si jsou lidé ochotni připlatit za kvalitu. Naštěstí už neplatí 

to, že lidé chtějí méně kvalitní věci za nižší cenu, ale většina, tedy 83% si raději připlatí 

v rámci mezí za kvalitu, menšina (17%) potom upřednostní levnější, ale méně kvalitní 

výrobky. 

V poslední osmé otázce mě zajímalo, co je podle respondentů u cukrárny/kavárny 

nejdůležitější a jaké hlavní kritérium musí splňovat, aby ji respondenti navštívili znovu 

a pravidelně. Po zhodnocení odpovědí je vidět, že dotazovaní upřednostňují cukrárnu, 

která nabízí příjemné prostředí (26%), široký sortiment (24%) a i kvalifikovaný 

personál je pro ně důležitý (23%). Kvalita výrobků však také naše potenciální zákazníky 

zajímá (20%) a pro 7% jsou důležité nízké ceny. Výsledky této otázky jsou velice cenné 

a lze je využít jako východisko při tvorbě strategie. Plyne z toho, že je především 

důležité vybudovat příjemné prostředí s ochotným a usměvavým personálem, aby si 

naši cukrárnu lidé oblíbili, cítili se zde dobře a rádi a pravidelně ji navštěvovali, než se 

zaměřit na nízké ceny a zbytek zanedbat. 

 

3.2.4 Shrnutí  

Z výsledků marketingového průzkumu, který jsem provedla pomocí dotazníku, mohu 

odvodit, že podstatnou část zákazníků cukrárny by tvořily ženy, na které byl  plán 

primárně zaměřen. Především by to pak byly ženy ve věku 21 až 50 let. Nelze však 
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opomenout ani seniory, kteří dle výsledků cukrárnu mnohdy nenavštěvují především z 

důvodu nemobility, ale v místě bydliště by ji uvítali stejně jako vetšina obyvatel Jehnic. 

Co se týče sortimentu, základ by měly tvořit kvalitní tradiční výrobky, ale určitě by 

neměly chybět ani netradiční dobroty, které pojmeme jako lákadlo, kterým se budeme 

lišit od konkurence, např. fondue. V samotné provozovně pak bude důležité skloubit 

pěkné a čisté prostředí s kvalitními a chutnými výrobky a s příjemným, ochotným a 

usměvavým personálem.  

 

 

3.3 Legislativa 

 

V ČR je podnikání řízeno živnostenským a obchodním zákoníkem, jehož předpisy musí 

dodržovat veškeré podnikající právní subjekty. 

Cukrářství je řemeslnou živností. Obsahovou náplní této živnosti není jen samotná 

příprava, skladování a výroba cukrářských výrobků, ale také prodej kávy, čaje a 

nealkoholických nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně. Pro získání oprávnění 

je třeba kromě všeobecných podmínek splňovat i odbornou způsobilost. Postupuje se 

dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Živnost se 

ohlašuje na jakémkoli obecním či živnostenském úřadě. (12) 

Pro prodej nakoupeného zboží v provozovně cukrárny je zapotřebí mít zapsanou živnost 

volnou. Od 1.7.2008 podnikateli pro výkon této činnosti stačí splňovat všeobecné 

podmínky provozování živnosti. Musí ale úřadu nahlásit, jaký obor z živnosti volné 

bude vykonávat. V mém případě by se jednalo o obor č. 48 Velkoobchod a maloobchod. 

Toto opatření je hlavně z důvodu, aby se za každý provozovaný obor nemusel platit 

zvláštní poplatek. 

Podle zákona o potravinách se zahájení činnosti musí oznámit také Státní zemědělské a 

potravinářské inspekci (dále jen SZPI). Nově je zahrnuta i povinnost ohlásit SZPI také 

ukončení činnosti. 
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Mezi další významné zákony, kterými se cukrárna obecně musí řídit jsou mj.: 

Ø Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

Ø Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

Ø Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Samotná činnost cukrárny je upravena zejména těmito předpisy: 

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

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

Ø Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových 

výrobků. 

Mezi důležité předpisy patří i nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 

o hygieně potravin. Tento právní předpis stanovuje obecné hygienické předpisy pro 

všechny stupně výroby, zpracování a distribuce potravin, včetně postupů k ověřování 

shody s těmito postupy. 

Bezpečnost potravin závisí na několika faktorech, ale podle současné filozofie se 

v právních předpisech stanovují pouze minimální hygienické požadavky a jejich 

konkrétní dodržování je pak ponecháno na samotných provozovatelích potravinářských 

podniků ovšem s tím, že programy bezpečnosti potravin a postupy musí být založeny na 

zásadách systému kritických bodů (HACCP). HACCP je zkratka anglického názvu 

„Hazard Analysis and Critical Control Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní 

body), která se ve světě používá pro soubor opatření, jejichž smyslem je eliminovat 

riziko výroby zdravotně závadných výrobků (pokrmů) tím, že vyhodnocují nebezpečí 

nákazy ještě před tím, než výrobek vznikne. Zavádí se jako systém preventivních 

opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a finálního výrobku 

během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, 

manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. Zavedení a funkčnost 

systému kontrolují inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 
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Pro cukrárnu to v zásadě znamená provést a zdokumentovat následující kroky: 

Ø Provedení analýzy nebezpečí, kdy je potřeba vytipovat taková místa v procesu 

nakládání s potravinami, která by mohla znamenat ohrožení jejich bezpečnosti a 

stanovení ovládacích opatření pro každé identifikované významné nebezpečí. 

Ø Stanovení kritických bodů, což jsou úseky nebo činnosti při uvádění potravin do 

oběhu, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potraviny. 

Ø Stanovení kritických mezí, což jsou znaky a hodnoty, které musí být sledovány- 

např. bezpečná teplota skladování podle druhu potravin. 

Ø Zavedení postupů pro průběžné sledování těchto znaků a hodnot a jejich 

záznam. Záznamy musí být podepisovány pracovníkem provádějícím sledování. 

Ø Určení nápravných opatření, zajišťujících uvedení kritického bodu do 

bezpečného stavu ihned, jakmile dojde k překročení kritické meze. Provedená 

nápravná opatření musí být zaznamenávána v dokumentaci. 

Ø Stanovení harmonogramu ověřovacích postupů a vnitřních auditů, které posoudí, 

zda systém HACCP pracuje účinně. 

Ø Zavedení evidence, obsahující dokumentaci o postupech a vedení záznamů. 

Uchovávání záznamů po dobu 1 roku od uvedení potravin do oběhu. (9) 

 

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR 

a s Ministerstvem zemědělství ČR vydal mj. Pravidla správné výrobní a hygienické 

praxe pro výrobce cukrářských výrobků a těst. Zavedená pravidla usnadňují postup při 

naplňování vyhlášky HACCP a jsou běžně dostupná pro členy svazu.  
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3.4 Analýza konkurence 

 
Pro analýzu odvětví, ve kterém chce firma podnikat, je jedním z nejvhodnějších nástrojů 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil, neboť zohledňuje prakticky všechny aktéry, 

kteří se významně podílejí na dalším vývoji odvětví. 

 

3.4.1 Vyjednávací vliv odběratelů 

Vyjednávací vliv/síla odběratelů, tedy zákazníků, bude mít určitě svůj podíl 

v rozhodování vedení cukrárny, hlavně v počátcích , kdy bude cukrárna nová a bude 

třeba sledovat názory zákazníků. Početně bude skupina zákazníků velká, z hlediska 

velikosti nákupu se ovšem bude jednat o drobné zákazníky. Cukrárna bude své produkty 

nabízet na relativně malém trhu a velká část zákazníků budou pravděpodobně obyvatelé 

Jehnic. Vzhledem k tomu, že ti se většinou navzájem znají, budou si jistě sdělovat své 

zkušenosti a pocity, a je tedy velmi důležité, aby z cukrárny odcházeli vždy spokojení, 

rádi se tam vraceli a vytvářeli jí tak pozitivní reklamu a dobré jméno. 

V neposlední řadě je si třeba uvědomit, že cukrárna by měla nabízet jen takové výrobky, 

o které mají zákazníci zájem, proto je kontakt se zákazníkem velice důležitý. Ze začátku 

se jich budeme ptát, ať už osobně, nebo formou nějakého krátkého dotazníku, na to, jak 

jsou s naší nabídkou spokojeni, jaké výrobky jim chutnají, co by v našem sortimentu 

uvítali, nebo naopak co by změnili nebo úplně vyřadili. Jejich názory a nápady nám 

poslouží v dalším rozvoji. Zákazníci tedy jistě budou mít značný vliv na skladbu 

sortimentu nabízených produktů cukrárny, ovšem na cenovou strategii a vedení 

cukrárny mít vliv nebudou.  

 

3.4.2 Vyjednávací vliv dodavatelů 

Vliv dodavatelů podle všeho nebude velký, neboť cukrárna chce mít více stálých 

dodavatelů, se kterými bude udržovat dobré vztahy a stane se tak jejich pravidelným 

zákazníkem. Důležité je snažit se vyjít svým dodavatelům vstříc, ovšem totéž budeme 

očekávat i od nich. Kdyby nastala situace, že se některý z dodavatelů bude snažit 

diktovat nám podmínky, které jsou pro nás značně nevýhodné, budeme nuceni jej 

vyměnit za jiného dodavatele. 
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3.4.3 Konkurenti v odvětví 

Jak jsem již uvedla v podkapitole 3.1.3 Konkurence, přímo v Jehnicích se žádná 

cukrárna ani podobné zařízení nenachází.  

Přímo na náměstí je restaurace U Kola, která ale nenabízí sladké pochutiny ani zákusky, 

pouze nabídku denních menu a běžných jídel dle jídelního lístku a nápoje jak 

alkoholické, tak nealkoholické (teplé i studené). V letním období je možno si zde koupit 

balené zmrzliny v omezené nabídce a z jídelního lístku si je možno vybrat jako dezert 

horké maliny. Hospoda je ovšem kuřácká, a to jistě nesvádí k příjemnému posezení u 

kávy nebo dezertu. 

Ve všední dny je možno využít pro drobné nákupy rodinný obchůdek ve staré zástavbě 

Jehnic U Perniců, kde najdete základní potraviny jako pečivo, sýry, uzeniny, balené 

čokoládové tyčinky a denní tisk a cigarety. V letních dnech je opět možno zde zakoupit 

balené zmrzliny v omezeném množství. 

Pokud si však chcete koupit zákusky, nejbližší možnost je v hypermarketu Globus 

v nedalekých Ivanovicích, kam se z Jehnic dostanete s přestupem Městskou hromadnou 

dopravou nebo přímou trasou autem, což je určitě rychlejší a pohodlnější. Takto 

zakoupené zákusky ale většinou nebývají tak kvalitní jako ty „domácí“, a jsou buď 

balené v krabičkách po několika kusech a uloženy v klasickém sortimentu 

hypermarketu, nebo jednotlivě, a takto si je můžete zakoupit v pekárně hypermarketu. 

Výběr je však značně omezený a zaměřuje se spíše na základní druhy zákusků. 

Jediným konkurentem tohoto oboru v okolí se zdá být rodinná cukrárna a kavárna 

Větrník v okrajové městské části Brno-Řečkovice na Palackého náměstí. Není to však 

náměstí v pravém slova smyslu. Průchod jedné centrální ulice a přípoje několika 

menších uliček sice vytváří plochu, kterou lze nazvat menším náměstím, ale nejedná se 

o žádný rušný centrální prostor. Navíc provozovna není zbudovaná v sólo stojícím 

domě, nýbrž je středem tří domů vytvářejících malou řadovou zástavbu. Větrník je sice 

veden na internetu v seznamu kaváren a cukráren v Brně, ovšem vlastní internetové 

stránky nemají, což považuji také za mínus. Cukrárna se nachází vzdušnou čarou zhruba 

kilometr od hypermarketu Globus na opačnou stranu než Jehnice. Výhodou této 

provozovny ale je, že má možnost využití sezónní zahrádky s příjemným posezením 

pod slunečníky. I tak ji ale nepovažuji za příliš velkého konkurenta, neboť ji navštěvují 
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spíše stálí obyvatelé okolí náměstí a Řečkovic, nebo návštěvníci Řečkovic, kterých ale 

není příliš mnoho, neboť v okolí, kromě hřbitova a místního kostelíku, kde se pořádají 

svatby a pohřby, není žádná příležitost k návštěvě. 

Dále je pak samozřejmě třeba vzít v úvahu i cukrárny v Brně, kterých je poměrně velké 

množství, ale většina se nachází přímo v centru Brna nebo v jednotlivých městských 

částech, které jsou ale dostatečně vzdáleny Jehnicím.  

 

3.4.4 Potenciální nově vstupující firmy 

Vážné ohrožení pro naši cukrárnu by neměl zapříčinit vznik nové cukrárny v okolních 

městských částech Brna, neboť většinu našich zákazníků by měli tvořit obyvatelé a 

návštěvníci Jehnic a jejich turistického okolí. Problém by určitě vznikl v případě, že by 

se nový konkurent objevil přímo v Jehnicích, neboť dvě cukrárny by na tak malém trhu 

a v tak malé obci měly problémy s přežitím. V současné době ovšem nemám informace 

o tom, že by měla nějaká nová cukrárna nebo kavárna v Jehnicích vzniknout. 

 

3.4.5 Ohrožení substituty 

V podstatě jediným substitutem naší cukrárny je místní obchod s potravinami U 

Perniců, kde si zákazníci mohou koupit zmrzlinové výrobky, oplatky, sušenky, 

čokolády a jiné cukrovinky. 

Nesmíme také zapomenout na to, že se na vesnicích a v okrajových městských částech 

s původní funkcí vesnice stále ještě drží tradice domácího pečení, zejména pak na 

vánoční a velikonoční svátky. V poslední době se však i tato tradice vytrácí, neboť lidé 

jsou čím dál víc zahlceni prací a čas si raději vyhradí pro rodinu nebo koníčky. Navíc 

náklady na suroviny a čas na domácí pečení jsou mnohdy dražší, než když si koupíme 

zákusky nebo cukroví u odborníků.  

Naším cílem je vyrábět kvalitní výrobky za přiměřenou cenu a vybudovat si díky 

spokojenosti svých zákazníků dobré jméno a stát se tak proslulou v blízkém okolí. 
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3.4.6  Shrnutí 

V nejbližším okolí budoucí cukrárny v Jehnicích se nenachází žádné zařízení 

podobného typu, je tedy třeba využít této příležitosti a vybudovat místo, kam se budou 

rádi vracet nejen místní občané, ale také turisti a lidé z jiných částí Brna, kteří návštěvu 

cukrárny spojí s příjemným výletem do krásného zalesněného okolí Jehnic. Právě 

zákazníci, tedy odběratelé, budou hlavně zezačátku tvořit stavební kámen úspěchu 

cukrárny, je tedy třeba ptát se na jejich názor a dát jim příležitost šířit pozitivní 

zkušenosti. 

 

3.5  SWOT Analýza 

 

Abychom si uvědomili naše silné a slabé stránky, a zároveň příležitosti a hrozby, 

využijeme možnosti SWOT analýzy. Tato analýza nám pomůže si ve stručných bodech 

uvědomit, zda je situace pro otevření příhodná, nebo zda existuje příliš mnoho hrozeb a 

rizik, kvůli kterým by bylo rozumnější i z ekonomického hlediska podnik neotvírat a 

promyslet jinou strategii, nebo vyhodnotit jako vhodnější jinou podnikatelskou 

příležitost. 

 

3.5.1 Silné stránky 

Ø Nekuřácké prostředí vnitřních prostor, 

Ø venkovní posezení- v úvahu přichází pár stolů a židlí před provozovnou, ale 

vzhledem k tomu, že tyto venkovní prostory jsou součástí zastávky autobusu a 

chodníku, bude se tato možnost muset projednat na Úřadu městské části Brno-

Jehnice, abychom získali potřebné povolení, 

Ø kvalitní výrobky z kvalitních surovin, 

Ø domácí i nevšední druhy zákusků a cukrovinek, 

Ø příjemné „domácí“ prostředí, ale přitom designové a moderní prvky, 

Ø strategické umístění provozovny- prostory pro zřízení cukrárny se nachází přímo 

na náměstí Jehnic, a to u autobusové zastávky MHD ve směru do centra Brna a 
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v centru dění veškerých kulturních, společenských a sportovních akcí konaných 

v Jehnicích, jako jsou hody, závody orientačního běhu apod., 

Ø vlastní internetové stránky a prezentace na internetu, 

Ø koutek na hraní pro děti, kompletní servis pro maminky s dětmi, 

Ø možnost pořádání setkání a oslav k různým příležitostem. 

 

Obr. 5: Mapa Jehnic s červeně vyznačeným umístěním cukrárny (Zdroj: Mapa Brno-  
Jehnice. [online]. 2010 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z: <http://mapy.cz/>.) 

 
 

3.5.2 Slabé stránky 

Ø Doba uvedení podniku na trh- finanční krize, 

Ø začínající firma, 

Ø náklady na pronájem a rekonstrukci prostor, 

Ø velké náklady na vybavení provozovny. 

 

3.5.3 Příležitosti 

Ø Absence cukrárny v obci, 
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Ø konání společenských, kulturních a sportovních akcí v obci- hody, plesy, závody 

orientačního běhu, celorepublikové i krajské turnaje badmintonu 

v badmintonové aréně Yonex Jehnice, 

Ø strategické umístění provozovny, 

Ø turistická oblast, 

Ø velký podíl cílové skupiny obyvatel v obci- maminky na mateřské dovolené a 

důchodci. 

 

3.5.4 Hrozby 

Ø Vstup nové konkurence, 

Ø sezónnost, 

Ø malá poptávka, 

Ø rychle se kazící zboží- obchodování se zbožím s omezenou dobou trvanlivosti, 

Ø zpřísnění norem. 

 

3.5.5 Shrnutí 

Z vyhodnocení SWOT analýzy můžeme usoudit, že silné stránky a příležitosti nám 

dávají možnost vybudovat prosperující podnik i navzdory slabým stránkám a hrozbám. 

Je však třeba využít řádně všech příležitostí, ať už strategické umístění nebo absenci 

konkurence v okolí, a také všech silných stránek, především pak příjemné prostředí a 

výrobky odlišující nás od konkurence. V neposlední řadě bude důležité využít v náš 

prospěch veškeré společenské, kulturní a sportovní akce, které se v Jehnicích konají. 
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4  Návrhy řešení  
 

V následujících několika podkapitolách se pokusím shrnout návrhy na samotné řešení 

realizovatelnosti podnikatelského záměru. Zaměřím se především na prostory cukrárny, 

marketingový plán a jeho základní složky 4P, organizační plán a finanční plán. 

 

4.1 Prostory cukrárny 

Provozovna cukrárny bude umístěna přímo na náměstí v Jehnicích v prostorách bývalé 

provozovny samoobsluhy a potravin, která už ale několik let nefunguje a prostory jsou 

tak nevyužity, což je škoda, neboť jsou na náměstí, tedy v centru veškerého dění, ať už 

kulturního, tak společenského. Přímo před provozovnou se nachází autobusová 

zastávka, takže báječná příležitost pro pracující koupit po cestě z práce domů něco 

sladkého, pro výletníky dát si něco dobrého na posilněnou po nebo před túrou, nebo pro 

maminky zajít na kávu s kamarádkou, zatímco jsou děti v nedaleké školce nebo škole.  

Prostory jsou po nedávné rekonstrukci, které byly financovány z příspěvků Úřadu 

městské části Brno-Jehnice, který je zároveň vlastníkem prostor. Další rekonstrukce tak 

není potřeba, neboť prostory jsou uzpůsobeny pro provozování podniku typu cukrárny 

dle legislativních požadavků k provozování cukrárny. 

Hlavním dodavatelem vybavení jsem zvolila brněnskou společnost EISKON, s.r.o. Tato 

firma je předním dodavatelem vybavení pro kavárny, cukrárny a gastronomická zařízení 

a má s tímto oborem bohaté zkušenosti. Dodá nám veškerá technologická zařízení 

potřebná pro provoz cukrárny. Zároveň součástí jejich nabídky je i zpracování návrhů, 

projektů a realizací kompletního interiéru cukrárny/kavárny, přičemž veškeré projekty 

jsou zpracovány podle nejmodernějších trendů a cukrárna tak nemá pouze kvalitní 

vybavení, ale i její prostory jsou moderní a pohledné, což působí dobře na zákazníka, 

který se tak cítí příjemně a komfortně. Nábytek, drobné spotřebiče a sanitární vybavení 

pak nakoupíme ve specializovaných prodejnách. 
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Obr. 6 : Zmrzlinová vitrína (Zdroj: EISKON zmrzlinová vitrína. [online]. 2010          
[cit. 2010-03-21]. Dostupné z: <http://www.eiskon.cz/>.) 

 

 

 

Obr. 7 : Jeden z návrhů řešení baru cukrárny/kavárny (Zdroj: EISKON barový pult. 
[online]. 2010 [cit. 2010-03-21]. Dostupné z: <http://www.eiskon.cz/>.) 
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4.2 Marketingový plán 

Marketing představuje souhrn činností, jimiž se podniky snaží o zvýšení prodeje. 

Jedním z jeho nástrojů je tzv. marketingový mix, který je kombinací základních složek 

marketingu. Jsou to tzv. „4P“ – produkt, cena, distribuce, propagace. 

 

4.2.1 Produkt 

Cukrárna bude svým zákazníkům nabízet především základní i netradiční druhy dortů, 

zákusků, sendvičů a baget (PANINI), které si bude sama vyrábět, a potom také 

zmrzlinu, kávu, čokoládu a nápoje nakoupené od svých dodavatelů. Jsou to: 

 
Dorty 

Svým zákazníkům bude cukrárna nabízet dorty k různým příležitostem a různých druhů. 

Především pak čokoládové, ovocné, klasické, ale i svatební a narozeninové různých 

tvarů a forem. Otevřeni budeme i k netradičním požadavkům zákazníka a zhotovíme 

dort na objednávku podle jeho představ. 

 

Zákusky 

V nabídce zákusků se budou nacházet jak tradiční druhy (likérové špičky, větrníky, 

ovocné košíčky, rakvičky se šlehačkou, trubičky a jiné dle poptávky zákazníků), tak i 

netradiční druhy, jako lahodné tiramisu, Míša řezy, medovník, muffiny, hutné ovocné a 

čokoládové kostky a několik druhů dia zákusků. 

 

Fondue 

Jako netradiční lákadlo jsem do sortimentu cukrárny zařadila francouzsko-švýcarskou 

pochoutku fondue, kterou budu nabízet jak ve formě sladké, tedy čokoládové s několika 

druhy sezónního ovoce, tak slané, tedy sýrové s pečivem. Zákazník bude mít možnost 

zvolit z několika příchutí čokolády, např. mléčnou, hořkou, bílou, oříškovou nebo chilli. 

 

Koktejly 

V sortimentu cukrárny se objeví i mléčné a zmrzlinové koktejly, které jistě potěší 

nejedno dítě i dospělého. 
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Poháry 

V nabídce nesmí chybět několik druhů zmrzlinových a ovocných pohárů, které budou 

uzpůsobeny sezónní nabídce ovoce a druhu zmrzliny. 

 

Zmrzlina 

Zmrzlina bude jednou ze základních lahůdek, na které budeme lákat hlavně děti, ale i 

dospělé. Ovocná i smetanová zmrzlina mnoha druhů bude objednávána od vyhlášených 

dodavatelů. Kromě široké škály druhů zmrzliny bude v nabídce i několik různých typů 

kornoutů. 

 

Pečivo 

Sortiment cukrárny bude rozšířen i o slané a sladké pečivo různých druhů, jako jsou 

sendviče, bohatě obložené bagety čerstvé i zapečené (Panini) s náplní dle přání 

zákazníka, chlebíčky, koláče a buchty. Dále pak BIO pečivo a sladkosti z domácích 

dílen od vybraných dodavatelů specializujících se na tento sortiment zboží. 

 

Nápoje 

Zákazníci si budou moci vybrat i ze široké nabídky chlazených nealkoholických i 

alkoholických nápojů. 

 

Káva 

Na výběr budou různé druhy kávy (Espresso, Turecká, Vídeňská, Caffé Latte, 

Cappuccino) připravované na kvalitním a nejmodernějším kávovaru z nejkvalitnější 

kávy značky Illy, Lavazza a jiné. Součástí sortimentu bude i bezkofeinová káva, kterou 

jistě ocení například kojící maminky. 

 

Čokoláda 

Ne všichni pijí kávu, navíc v dnešní době se stává kvalitní horká čokoláda stejně 

oblíbenou jako káva, proto bude v nabídce několik druhů kvalitních čokolád s různými 

příchutěmi (mléčná, hořká, bílá, oříšková, mandlová, nugátová, chilli,..) a s různým 

podílem kakaa (hořká 45%, 55%, 70%,..). 
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Čaj 

Nedílnou součástí nabídky bude i široká škála čajů různých příchutí (ovocné, bylinné, 

černé, zelené). 

 

Dále bude nabídku cukrárny/kavárny rozšiřovat doplňkové zboží jako jsou čokoládové 

bonboniéry, čokolády, oplatky, sušenky, bonbony a další. Tyto budeme nakupovat od 

svých dodavatelů. 

Provoz cukrárny bude celoroční. Největší zájem se dá jistě očekávat v letních měsících, 

kdy obecně stoupá poptávka po zmrzlině a výrobcích z ní. Tomuto hodláme přizpůsobit 

chod cukrárny prodloužením otevíracích hodin a možností posezení venku. V období 

velikonočních a vánočních svátků očekáváme také vzestup poptávky, neboť stále více 

hospodyněk přestává na tyto významné svátky péci a raději si cukroví koupí. 

Abychom vykryli výkyvy v poptávce mimo sezónu, budeme své výrobky nabízet i 

mimo prostory cukrárny ve výrobě na zakázku. Zákazník si může k různým 

příležitostem (svatba, oslava narozenin, různá výročí nebo svátky) objednat dorty a 

zákusky dle svých představ a v požadovaném množství. 

 

4.2.2 Distribuce 

Distribuce bude prováděna dvojím způsobem. Hlavním distribučním kanálem bude 

samotný prodej konečným zákazníkům přímo v cukrárně. Budou jim nabízeny jak naše 

vyrobené zákusky, dorty, sendviče a bagety, tak i zmrzlina a alkoholické a 

nealkoholické nápoje. 

Zboží budeme nakupovat od našich smluvních dodavatelů, kterými budou mj.: 

Ø MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o., Brno (nápoje, cukrovinky, spotřební zboží); 

Ø NOWACO Czech republic, s.r.o., (zmrzlina Prima); 

Ø UNILEVER ČR, spol. s.r.o., (zmrzlinové dezerty Carte d´Or); 

Ø CLUB CAFE, s.r.o., Brno (káva). 

 

Nabízíme rovněž možnost si zákusky či dorty objednat v prodejně a následně 

vyzvednout, nebo po domluvě je můžeme zákazníkovi dopravit za příplatek. Cukrárna 

bude mít k dispozici auto. 
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4.2.3 Propagace 

Cílem propagace bude informovat obyvatele Jehnic a jejich okolí, jakož i příležitostné 

projíždějící a návštěvníky této obce, o existenci cukrárny a získat co největší povědomí 

o našem podniku. Reklamní kampaní chce společnost dosáhnout toho, že 95% občanů 

Jehnic bude znát naši cukrárnu, z toho 60% jich do tří měsíců podnik navštíví. 

Jelikož se jedná o cukrárnu umístěnou v okrajové části města, jeví se neefektivní využít 

k propagaci rádio či televizi. Jehnice jsou menší obcí a zprávy se zde šíří velmi rychle. 

O otevření tedy budou všichni vědět už jen díky tomu, že prostory jsou přímo v centru 

Jehnic, na náměstí. Přesto však využijeme informačních letáků, které rozneseme do 

poštovních schránek v obci a jejím okolí a vylepíme je na autobusové zastávky. Na 

letáku bude uvedeno datum otevření cukrárny, informace o otevírací době a pozvánka 

k její návštěvě se stručnými ale lákavými informacemi o sortimentu. 

Určitě využijeme i reklamy na internetu, především pak na sociální síti Facebook, kde 

se informace šíří bleskurychle a reklama je v podstatě zdarma a s minimálním úsilím, 

stačí jen dobré reference a zajímavá a poutavá stránka. V neposlední řadě využijeme i 

vlastních internetových stránek, které jsou už dnes téměř samozřejmostí. Na těchto 

stránkách si zájemci budou moci prohlédnout náš sortiment výrobků a zboží, které jsme 

schopni pro ně zajistit a vyrobit, včetně fotografií sortimentu i prostor cukrárny, aby si 

udělali představu o tom, jak to u nás vypadá. Dále zde naleznou obecné informace jako 

jsou elektronické i telefonické kontakty, otevírací doba a ceník. Mají také možnost 

vyplnit elektronickou objednávku, kde uvedou požadovaný druh dortu či zákusku, jeho 

popis, množství a kontaktní informace na ně. Objednávky budou moci naši zákazníci 

rovněž provádět telefonicky či osobně. 

Poté bude záležet pouze na personálu  cukrárny, kvalitě poskytovaných služeb, útulnosti 

prostředí a profesionalitě, kterou cukrárna nabídne svým zákazníkům. Nejlepší a zcela 

nenákladnou reklamou nám budou zejména spokojení zákazníci, kteří budou své kladné 

zkušenosti předávat dále. 

Počítáme také s informačními tabulemi na začátku obce a přímo u cukrárny na náměstí, 

aby se zákazníci snadno a bez většího hledání dostali až k cukrárně, i když s tímto by 

neměl být problém, neboť provozovna leží na jediné příjezdové cestě do obce z obou 

směrů. 
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4.2.4 Cena 

Vzhledem k tomu, že se v cukrárně budou vyrábět i zákusky a dorty vlastní výroby, 

bude cena odrážet náklady na použité suroviny, energii a mzdy. Zohlední se také krátká 

doba trvanlivosti cukrářských výrobků. Podnik počítá se ziskovou marží ve výši cca 

35%. Pro každý výrobek bude provedena kalkulace, která bude zohledňovat jednotlivé 

náklady. Při stanovení ceny se také přihlédne k cenám, za jaké se výrobky nabízí na 

trhu. Naším cílem není nabízet levné výrobky nižší kvality, ale především výrobky 

vyrobené v nejkvalitnějších suroviny, bez jakýchkoli náhražek. Vycházíme z toho, že 

v dnešní době lidé, co se jídla týče, nehledí na peníze a jsou ochotni si za kvalitní 

výrobek připlatit. 

U výrobků s delší trvanlivostí a nápojů, které cukrárna nebude vyrábět, ale nakupovat 

od svých dodavatelů, si k nákupní ceně připočítá marži ve výši cca 25% nákupní ceny. 

 

Příklady cen vybraných produktů: 

Muffin s trojí čokoládou...22,- 

Tiramisu řez...23,- 

Míša řez...20,- 

Koktejl mléčný...42,- 

Fondue čokoládové...malé 45,- / velké 90,- 

Zmrzlina kopeček...12,- 

Plněné Panini...od 55,- (dle náplně) 

Espresso...33,- 

Cappuccino...38,- 
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4.3 Organizační plán  

V této podkapitole popíšu formu vlastnictví podniku, uvedu klíčové pracovníky 

podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Zároveň znázorním organizační 

strukturu, která jasně určí nadřízenost a podřízenost jednotlivých pracovníků. 

 

4.3.1 Volba právní formy podnikání  

Pro cukrárnu se jako nejvhodnější forma podnikání nabízí dvě možnosti, společnost 

s ručením omezeným nebo podnikání formou živnosti. Po zvážení všech pro a proti 

jsem se rozhodla zpracovat tento plán pro první možnost, tedy založení společnosti 

s ručením omezeným. Jako hlavní důvod bych uvedla skutečnost, že podnikatel-

živnostník ručí celým svým majetkem a při obchodních jednáních či jednáních 

s bankami pro něj může přívlastek „fyzická osoba“ znamenat určitou nevýhodu. Oproti 

tomu společníci s.r.o. ručí jen do výše nesplacených vkladů. Nevýhodou je 

administrativně náročnější založení a chod společnosti (např. nutnost vedení účetnictví, 

zápisy z valných hromad). 

Postup založení je pak následující: 

Ø Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu; -poplatek pro 

notáře činí přibližně 2.000 – 5.000,-Kč. 

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

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

nebo dle společenské smlouvy; pokud společnost zakládá jen jedna osoba, musí 

být splacen celý základní kapitál ještě před zapsáním do OR) 

Ø Získání živnostenského oprávnění- potřeba bude živnostenský list opravňující 

podnikat v oblasti hostinské činnosti (správní poplatek za vydání ŽL činí 1.000,-

Kč. + 50,-Kč za výpis z rejstříku trestů) 

Ø Zápis do OR - poplatek za žádost o zapsání do OR 5.000,-Kč 

Pozn.: Při návrhu zapsání společnosti do OR se jako přílohy k návrhu dávají: 

◦ Za společnost: společenská smlouva nebo zakladatelská listina (dle počtu 

zakladatelů); oprávnění k podnikatelské činnosti; listina osvědčující právní 



57 
 

důvod užívání místností nebo souhlas vlastníka těchto místností; doklad o 

splnění vkladové povinnosti; 

◦ Za každého jednatele: výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců); čestná 

prohlášení. 

Ø Registrace společnosti u finančního úřadu, registrace zaměstnanců na Správě 

sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny 

 

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

požární požadavky a normy. 

Do 8 dnů po zápisu společnosti do OR je nutné se zaregistrovat u Správy sociálního 

zabezpečení a u Zdravotní pojišťovny. Do 30 dnů se musí nově vzniklá společnost 

zaregistrovat na finančním úřadu k dani z příjmů právnických osob. 

 

Zakladateli a zároveň společníky budou: 

Ø Gabriela Bumbálková, bytem Brno-Jehnice, VŠ ekonomického zaměření, 

Ø Tereza Bumbálková, bytem Brno, VŠ ekonomického zaměření. 

 Vzhledem k tomu, že ani jedna ze zakladatelek nemá vzdělání (vyučení) v oboru 

potřebné pro získání živnostenského listu, který by je opravňoval k podnikání v oblasti 

hostinské činnosti, nabízí se dvě možnosti, jak cukrárnu/kavárnu provozovat: 

Ø Podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce (nejjednodušší možnost)- 

pravděpodobně někdo ze zaměstnanců nebo známých, který vyhovuje kritériím 

odpovědného zástupce (potřebné vzdělání v oboru a praxe). 

Ø Dodělat si rekvalifikační kurz, mít roční praxi v oboru, pak mohou podnikat 

v oblasti hostinství. 

 

Základní kapitál 

Tereza Bumbálková do společnosti vloží peněžitý vklad 150.000,-Kč, Gabriela 

Bumbálková vloží peněžitý vklad 100.000,-Kč. Tyto vklady budou uloženy na účtu 
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v bance pro tento účel zřízeném. Banka poté vydá písemné prohlášení o splaceném 

vkladu jednatele. Společnost tak bude mít k dispozici základní kapitál v hodnotě 

250.000,-Kč a splní tak minimální hranici základního kapitálu danou obchodním 

zákoníkem. 

 

4.3.2 Personální obsazení  

Obě společnice a majitelky budou zároveň i jednatelky společnosti a budou mít stejný 

podíl na zisku. Zároveň budou i zaměstnanci společnosti. Mimo ně bude cukrárna 

zaměstnávat další dva zaměstnance, jednoho cukrářského pomocníka a jednu 

servírku/prodavačku. 

Tereza Bumbálková bude mít na starosti personalistiku, účetnictví, mzdy a hladký 

provoz podniku.  

Gabriela Bumbálková pak především bude řešit oblast odběratelsko-dodavatelských 

vztahů, zařizování externích záležitostí (jednání s úřady, institucemi apod.). Obě se pak 

v neposlední řadě budou podílet i na samotné přípravě výrobků a obsluze hostů. 

Cukrářský pomocník/cukrářka se bude starat o výrobu zákusků a dortů, udržování 

pracoviště v čistotě, mytí nádobí a úkoly přidělené majitelkami. 

Prodavačka bude prodávat výrobky v prodejně, obsluhovat hosty a vést provozní 

evidenci při prodeji výrobků. 

 

4.3.3 Hodnocení rizik 

Zahájení podnikání a následný provoz cukrárny s sebou přinese i některá rizika, která je 

potřeba si uvědomit a snažit se je zredukovat na minimum. 

 

Malá návštěvnost 

Nízká návštěvnost a nespokojenost zákazníků je pro cukrárnu velikou hrozbou. Malé 

tržby nepokryjí vysoké vstupní a provozní náklady. Je tedy důležité tomuto riziku 

předejít. Chceme se zákazníky komunikovat, zjistit, jaký druh sortimentu upřednostňují, 

jaký naopak ne, zda jim prostředí cukrárny vyhovuje, co by uvítali. Prioritním cílem je 
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spokojený zákazník. Zákazník se u nás musí cítit opravdu dobře, jen tak se k nám bude 

opětovně vracet. Pokud by toto riziko opravdu vzniklo, je potřeba analyzovat příčiny 

nespokojenosti zákazníků, tedy znovu je nutná komunikace se zákazníkem.      

 

Porucha výrobního zařízení 

K cukrářské výrobě je zapotřebí celá řada technologií. Například vitríny, chladící 

zařízení, roboti, pec. Jakákoliv porucha na těchto zařízeních může způsobit velké škody 

(narušení průběhu výroby, zkažení výrobků, nedodržení termínu objednávky atd.). 

Cukrárna tím přichází o část plánovaných tržeb a navíc musí neplánovaně vynaložit 

peněžní prostředky na opravu či, v případě úplného poškození, na nákup nového 

zařízení. Toto riziko lze minimalizovat pravidelnými kontrolami a údržbou. Dále je 

třeba počítat s určitými peněžními rezervami na případné opravy. 

 

Nedostatek surovin, opožděné dodávky 

Cukrárna by měla mít dostatek surovin tak, aby vždy byla schopná pokrýt poptávku. 

Zpožděné dodávky surovin narušují plynulý chod výroby a cukrárnu připravují o 

výnosy z prodeje. Tomuto riziku je možné se vyhnout pečlivým výběrem dodavatelů, 

dohodnutím sankcí za pozdní dodávky. 

 

Riziko sezónnosti 

Největší zájem o cukrářské výrobky je obecně v letních měsících, v období 

velikonočních a vánočních svátků. Výkyvy v poptávce během roku jsou dalším rizikem. 

Cukrárna však bude vyrábět i na zakázku a celosezónně bude možnost pořádat zde 

oslavy, sešlosti nebo dětské párty.  

 

Legislativní změny 

Zpřísněním hygienických norem a postupů může vzniknout riziko, že cukrárna nebude 

tyto nové požadavky splňovat. Je proto důležité neustále sledovat změny v legislativě a 

počítat s nadčasovými prvky v cukrárně. 
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Nedostatek finančních prostředků 

Počáteční investiční náklady na drobnou rekonstrukci prostor a nákup potřebného 

vybavení jsou vysoké a majitelky by nebyly schopny zaplatit je z vlastních prostředků. 

Proto je jistě dobrá příležitost využít nabídky tichého společníka nebo žádost o úvěr 

v bance. 

 

Ekonomické riziko 

Dalším rizikovým faktorem může být probíhající celosvětová krize, která se dotkla i 

České republiky. Firmy omezují investice a propouštějí, domácnosti šetří. Růst české 

ekonomiky se výrazně zpomalil a podle odhadů Mezinárodního měnového fondu tento 

pokles mohl skončit ve druhé polovině roku 2010, následovat by mělo postupné 

zotavení. Cukrářské výrobky však neodmyslitelně patří k různým oslavám, svatbám a 

svátečnímu stolu, a tak předpokládám, že je lidé budou kupovat i nadále. 

 

Selhání managementu 

Majitelky jsou ty, kdo určuje směr vývoje cukrárny. Jakékoliv chyby v jejich činnosti se 

mohou fatálně promítnout do existence společnosti. Protože jsou majitelky 

v příbuzenském poměru, mohou se jejich osobní neshody projevit také v pracovní 

rovině.  
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4.4  Finanční plán 

V této části budou vyhodnoceny náklady a výnosy plynoucí z navrhovaného záměru 

vybudování a založení cukrárny/kavárny. 

 

4.4.1 Zdroje financování 

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

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

úvěry, dluhopisy, tiché společenství a rizikový kapitál. 

 

Majitelky disponují dohromady částkou 250.000,- na bankovním účtu, osobním 

automobilem (ten není v obchodním majetku společnosti) a dvěma notebooky (taktéž 

zůstanou v osobním vlastnictví). 

 

Společnost dostala nabídku od rodinného příslušníka s možností čerpání kapitálu až 1 

milion Kč. Podmínky jsou takové, že rodinný příslušník požaduje splácení půjčky do  

pěti let od otevření podniku dle svých finančních možností, a to bez navýšení o úroky. 

Vzhledem k tomu, že ani jedna z majitelek společnosti nemá potřebné vlastní zdroje 

financování ani zkušenosti s podnikáním podobného typu, hodnotíme tuto nabídku jako 

velice výhodnou. Takto získaný kapitál se pokusíme čerpat hlavně na dlouhodobý 

hmotný majetek v podobě spotřebičů, vybavení interiéru, na případné počáteční opravy 

a úpravy (úprava fasády objektu, oprava sociálního zařízení, apod.). Na financování 

zásob využijeme zbylé peníze z půjčky a pokud by ty nestačily, využijeme možnosti 

čerpání z kontokorentního úvěru. 

 

4.4.2 Náklady spojené se založením společnosti 

V souvislosti se založením společnosti dochází k nutným výdajům, které vzniku firmy 

předcházejí a jsou s ním spojené. Jde například o notářské poplatky, poplatky za vydání 

živnostenského oprávnění aj. Jelikož zřizovací výdaje nepřesahují 60.000,-Kč, budou 

spolu s ostatními náklady souvisejícími se založením společnosti jednorázově 

zaúčtovány do nákladů. 
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Tab. 3: Náklady spojené se založením společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklad Kč 
Zřizovací výdaje 9 200 

-sepsání společenské smlouvy 3 000 
-vydání živnostenského oprávnění 3 000 

-výpis z rejstříku trestů (2x) 100 
-výpis z katastru nemovitostí 100 

-zápis do obchodního rejstříku 5 000 
Další výdaje spojené se založením společnosti 19 500 

-výroba firemního štítu, reklamních cedulí 4 000 
-tisk reklamních letáků 500 

-zřízení internetových stránek 5 000 
-nákup softwaru 10 000 

Celkové náklady spojené se založením spol.  30 700 
 

 

4.4.3 Náklady spojené s vybudováním cukrárny 

Náklady, které budou třeba na drobnou rekonstrukci, hlavně pak na venkovní fasádu 

objektu, byly odhadnuty na 150.000,- Kč. Nemovitost ovšem není zahrnuta 

v obchodním majetku společnosti, proto si náklady na rekonstrukci společnost nebude 

moci uplatnit a uhrazeny budou ze soukromých prostředků majitelek. 

Podstatnou výši počátečních nákladů budou tvořit náklady na pořízení vybavení 

provozovny cukrárny a kavárny. Jejich odhad i bližší rozpis je uveden v následujících 

tabulkách. Vybavení bude tvořit hmotný majetek společnosti. Částka předpokládaných 

nákladů na vybavení provozovny vyšla dle odhadů a současných cen konkrétního 

majetku na 532.272,-Kč. 
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Tab. 4: Náklady na vybavení prodejny (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka ks cena/ks Kč 
stůl 5 2 500 12 500 
židle 16 1 100 17 600 

pohovka 2 6 390 12 780 
talíř velký 20 39 780 

talíř dezertní 40 25 1 000 
šálek vč. podšálku 40 25 1 000 

příbory 80 10 800 
miska 35 25 875 

sklenice 40 19 760 
pohárová miska 30 28 840 
servírovací tác 3 199 597 

pokladna 1  7 900 
osvětlení 6 250 1 500 

barový pult 1  70 000 
kávovar 1  18 000 

chladící vitrína 1  29 000 
mrazící vitrína 1  41 000 

rychlovarná konvice 1  1 000 
mikrovlnná trouba 1  2 000 

dětský stolek 2 299 598 
barová židle 4 499 1 996 

dětská stolička 4 249 996 

Celkem   223 522 
 

Tab. 5: Náklady na vybavení výrobny (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Kč  
lednice 9 000 

myčka nádobí 25 000 
pec 36 000 

sporák elektrický 7 000 
hnětač těsta 23 000 

robot univerzální 32 800 
dávkovač náplní 3 200 

pracovní stůl 6 000 
pracovní stůl nerez s dřezem 15 000 

skřínky nástěnné 12 000 
umyvadlo vč. baterie 2 500 

dávkovač mýdla 299 
regál 3 500 

pracovní náčinní 2 000 
pracovní nádobí 30 000 

digestoř 8 600 
rychlovarná konvice 1 000 

osvětlení 2 000 

Celkem 218 899 
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Tab. 6: Náklady na vybavení skladu, WC, šatny (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka ks cena/ks Kč 
chladící skříň 1 14 000 14 000 

mrazák 2 9 000 18 000 
regály 2 10 500 21 000 

osvětlení 5 700 3 500 
WC 3 3 100 9 300 

umyvadlo 3 2 100 6 300 
zrcadlo 3 460 1 380 

zásobník na ručníky 3 450 1 350 
zásobník na t.papír 3 430 1 290 

dávkovač mýdla 3 299 897 
odpadkový koš 3 799 2 397 

koš na použité ruč. 3 399 1 197 
šatní skříň,plech 4 1 990 7 960 
pracovní oděv 4 320 1 280 

Celkem   89 851 
 

 

4.4.4 Splácení půjčky rodinnému příslušníkovi 

Dle podmínek stanovených rodinným příslušníkem bude společnost splácet dluh 

910.000,-Kč po dobu pěti let dle svých možností. 

 

Tab. 7: Splácení úvěru rodinnému příslušníkovi (Zdroj: vlastní zpracování) 

Období v letech Splátka v Kč Zůstatek dluhu v Kč 

0 x 910000 

1 10000 900000 

2 225000 675000 

3 225000 450000 

4 225000 225000 

5 225000 0 
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4.4.5 Mzdové náklady  

Majitelky se dohodly, že v počátcích provozování cukrárny/kavárny budou pobírat nižší 

mzdu, kterou si navýší o podíl na případném zisku. 

Předpokládané měsíční a roční mzdové náklady jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

 

Tab. 8: Měsíční mzdové náklady – obě majitelky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdové náklady Kč/1 zam Kč/2 zam 
Hrubá mzda 10000 20000 

Zdravotní pojištění (9%) 900 1800 
Sociální zabezpečení (25%) 2500 5000 

Celkem 13400 26800 
 

Tab. 9: Měsíční mzdové náklady – cukrářský pomocník (Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdové náklady Kč/měsíc 
Hrubá mzda 9 000 

Zdravotní pojištění (9%) 810 
Sociální zabezpečení (25%) 2 250 

Celkem 12 060 
 

Tab. 10: Měsíční mzdové náklady – prodavačka (Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdové náklady Kč/měsíc 
Hrubá mzda 9000 

Zdravotní pojištění (9%) 810 
Sociální zabezpečení (25%) 2250 

Celkem 12060 
 

Tab. 11: Roční mzdové náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Kalendářní rok 

Počet zaměstnanců 4 
Hrubé mzdy 456000 

Soc. a zdrav. poj. 155040 

Celkem 611040 
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4.4.6 Provozní náklady 

Kromě mzdových nákladů jsou ve finančním plánu zahrnuty i předpokládané měsíční 

náklady související s nákupem zboží, surovin a spotřebního materiálu. Dále jsou 

uvedeny předpokládané náklady na spotřebovanou energii, nájemné, pohonné hmoty a 

služby za telefon a internet. V položce Ostatní provozní náklady jsou zakalkulovány 

náklady na údržbu, pojištění odpovědnosti za škodu, poplatek za odvoz odpadu, silniční 

daň. Provozní náklady budou průběžně hrazeny z tržeb za vlastní výrobky a z prodeje 

zboží. V tabulce č.12 Předpokládané měsíční provozní náklady vycházím ze tří variant, 

které mohou dle mého názoru nastat- pesimistické, realistické a optimistické. 

Pesimistická varianta je dle mých úvah nejhorší možná alternativa, která může nastat, 

realistická varianta je „zlatá střední cesta“ a varianta optimistická je nejlepší možná 

varianta. 

 

Tab. 12: Předpokládané měsíční provozní náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 
Pesimistická 

varianta 
Realistická  

varianta Optimistická varianta 
Mzdové náklady 50920 50920 50920 

Nájemné 22000 22000 22000 
Nákup surovin 20000 25000 30000 
Nákup zboží 10000 15000 20000 

Nákup spotřebního materiálu 4000 3000 2500 
Energie (voda,elektřina,plyn) 6000 6000 6000 

Nákup pohonných hmot 2000 2000 2000 
Telefon,Internet 1200 1200 1200 

Ostatní provozní náklady 3000 1200 600 

Celkem 119120 126320 135220 
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4.4.7 Odhadované výnosy 

Po konzultaci se známým, který se pohybuje v oblasti kavárenství a cukrářství již 

dlouhou dobu a má s těmito obory velké zkušenosti, jsem odhadla výši plánovaných 

tržeb. Odhady jsou provedeny opět ve třech variantách, pesimistické, realistické a 

optimistické. Největší část výnosů cukrárny budou tvořit tržby za vlastní výrobky. Ty 

budou plynout jednak z prodeje výrobků v samotné prodejně, ale také ze zakázkové 

výroby. 

 

Tab. 13: Odhad průměrných denních tržeb za vlastní výrobky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 
Pesimistická   

varianta 
Realistická  

varianta 
Optimistická 

varianta 
Průměrná denní návštěvnost 5 20 30 
Průměrná útrata 1 zákazníka 45 100 130 
Prům. denní tržby-prodejna 225 2000 3900 

Prům. denní tržby-zakázková výroba 200 1600 2000 

Prům. denní tržby z vl.výroby celkem 425 3600 5900 
 

Dalším výnosem budou tržby z prodaného zboží, např. zmrzliny, nápoje, oplatky, 

balené cukrovinky. Očekávané denní tržby jsou uvedeny v tabulce č.14. V následující 

tabulce č.15 je uveden předpokládaný vývoj tržeb s výhledem na tři roky zohledněný 

opět ve třech variantách. 

Tab. 14: Odhad průměrných denních tržeb celkem (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby 
Pesimistická 

varianta 
Realistická  

varianta Optimistická varianta 
Tržby za vl.výrobky 425 3600 5900 

Tržby za zboží 200 1200 1500 

Celkem 625 4800 7400 
 

Tab.15: Předpokládaný vývoj tržeb s výhledem na tři roky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Období 
Pesimistická 

varianta 
Realistická  

varianta Optimistická varianta 
Prům. tržby/měsíc 18750 144000 222000 

1.rok podnikání 225000 1 728000 2 664000 
2.rok podnikání 290000 1 800000 2 700000 
3.rok podnikání 450000 1 860000 2 720000 
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4.4.8 Předpokládaná podoba rozvahy 

Než budu schopna posoudit rentabilitu celého podnikatelského záměru, musím nejdříve 

sestavit rozvahu a následně odhadnout předpokládaný hospodářský výsledek (viz. další 

podkapitola). Z vývoje bude patrné, zda výnosy převyšují náklady, což je prvotním 

cílem každého podniku. 

 

Tab. 16: Zahajovací rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 

Aktiva Zahajovací rozvaha Pasiva 

A Pohledávky za upsaný kapitál 250 000,- A Vlastní kapitál 250 000,- 
B Stálá aktiva 552 272,- A.I Základní kapitál 250 000,- 
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek  B Cizí zdroje 910 000,- 
Webové stránky 20 000,- Půjčka od rod.příslušníka 910 000,- 
B.II Dlouhodobý hmotný majetek  

 

Vybavení podniku 532 272,- 
C Oběžná aktiva 357 728,- 
Zásoby 107 728,- 
Peníze na účtu 250 000,- 

∑   1 160 000,- ∑   1 160 000,- 
 

Tab.17: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu pro období 3 let (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka 1. rok 2. rok 3. rok 

AKTIVA 

Dlouhodobý majetek 493722 375291 256860 

Dlouhodobý hmotný majetek 473722 355291 236860 

Dlouhodobý nehmotný majetek 20000 20000 20000 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 777628 725088 724619 

Zásoby 80728 124468 123000 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 696900 600620 601619 

Celkem aktiva 1271350 1100379 981479 

PASIVA 

Vlastní kapitál  349730 384379 445479 
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Základní kapitál 250000 250000 250000 

Kapitálové fondy 0 0 0 

Rezervní fondy a fondy ze zisku 0 0 12500 

Výsledek hospodaření 99730 134379 182979 

Cizí zdroje 921620 716000 536000 

Rezervy 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 

Krátkodobé závazky 21620 41000 86000 

Bankovní úvěry a výpomoci 900000 675000 450000 

Celkem pasiva 1271350 1100379 981479 
 

Z rozvahy můžeme vyčíst, že společnost vykazuje již v 1. roce kladný výsledek 

hospodaření, tedy zisk. Na straně aktiv je v položce DHM majetek v zůstatkové ceně po 

ročních odpisech. Firma si zvolila formu rovnoměrných odpisů. Na straně pasiv 

zahrnují krátkodobé závazky závazky k dodavatelům, zaměstnancům, správě sociálního 

zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. 

 

4.4.9 Předpokládaný hospodářský výsledek 

Abychom zjistili, zda bude cukrárna produkovat zisk nebo vykazovat ztrátu, musíme 

spočítat předpokládaný hospodářský výsledek. Od předpokládaných ročních výnosů 

odečteme předpokládané roční náklady (náklady na vybavení provozovny + provozní 

náklady+odpisy), čímž dostaneme hospodářský výsledek před zdaněním. Z tabulky 

můžeme vyčíst, že cukrárna by měla dle odhadů v prvním roce podnikání vykazovat 

zisk, a to 122 910 Kč.  

Tab. 18: Odhad hospodářského výsledku na 3 roky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Kč/ 1. rok Kč/ 2. rok Kč/ 3. rok 
Roční výnosy 1728000 1800000 1860000 
Roční náklady 1605090 1634271 1634271 

-Roční provozní náklady 1515840 1515840 1515840 

-Pořizovací náklady 30700 0 0 

-Roční odpisy 58550 118431 118431 

HV před zdaněním  122910 165729 225729 
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ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem založit cukrárnu a kavárnu 

v městské části Brno-Jehnice. Prvotním impulsem pro sepsání této práce byl fakt, že 

v Jehnicích a v jejím okolí zařízení podobného typu chybí a prostory pro něj, které jsou 

již několik let nevyužity, se naskýtají zcela ideálně umístěné přímo na náměstí, ve 

středu všeho kulturního, společenského i sportovního dění. 

 

Nikde v historických pramenech není zmínka o tom, že by někdy v Jehnicích byla 

cukrárna nebo jiné podobné zařízení, což mi přijde škoda, protože se tato obec neustále 

rozrůstá, vznikají zde kromě staré zástavby nová satelitní městečka, a tím pádem se 

utváří nová komunita, která by podle mého dotazníkového průzkumu  z celých 98% 

cukrárnu ve své obci uvítala. Hlavní cílovou skupinou jsou maminky s dětmi a 

důchodci, kteří tvoří velkou část populace Jehnic. 

 

První část práce obsahuje teoretické poznatky, které slouží jako výchozí informace při 

zpracování praktické části. Jsou zde uvedeny faktory, které by měl splňovat 

podnikatelský záměr, např. jednoduchost, stručnost, věrohodnost. Dále je zde uvedena 

struktura podnikatelského plánu, tj. veškeré náležitosti, které by měl plán obsahovat, a 

z jakých základních částí se skládá. Příprava každého podnikatelského plánu je 

podložena výstupy analýzy. Proto je nutné se seznámit také s některými analytickými 

nástroji vhodnými k analýze vnitřního a vnějšího prostředí. Mezi tyto patří SWOT 

analýza, která slouží k identifikaci silných a slabých stránek budoucího podniku, a 

příležitostí a hrozeb, kterým bude objekt vystaven. Dalším nástrojem, který byl v práci 

použit, je Porterův model konkurenčních sil. Tento model popisuje konkurenční okolí 

podniku. Začátek podnikání je spojen také s vysokými počátečními výdaji. Proto je 

důležité mít přehled o možných zdrojích financování podnikatelského záměru. Mezi 

nejrozšířenější můžeme zařadit bankovní úvěry a leasing, ať už ve formě provozního, 

finančního, či leasingu zpětného. Dalším, co je nutné rozhodnout na začátku záměru, je, 

kterou právní formu podnikání zvolit. Toto rozhodování se provádí dle několika 
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základních kritérií, která je nutno v té oné formě podnikání dodržet. K těm 

nejdůležitějším patří velikost základního kapitálu, ručení za závazky z obchodních 

činností, obtížnost a náklady na založení atd. Já jsem zvolila formu podnikání v podobě 

společnosti s ručením omezeným. Jako hlavní důvod bych uvedla skutečnost, že 

podnikatel-živnostník ručí celým svým majetkem a při obchodních jednáních či 

jednáních s bankami pro něj může přívlastek „fyzická osoba“ znamenat určitou 

nevýhodu. 

 

Pochopitelně jednou z nejdůležitějších věcí při založení podniku je dostatek financí, 

kterými musíte disponovat, především pak při samotném zakládání podniku, kdy jsou 

třeba velké výdaje na vybavení provozovny, založení společnosti atd. Vzhledem k tomu, 

že já se svou společnicí Terezou Bumbálkovou dohromady disponujeme vlastním 

kapitálem v podobě vkladu na běžném bankovním účtu v celkové výši 250.000,-, dvěma 

notebooky a osobním automobilem, bylo jasné, že bude třeba využít cizí kapitál na 

financování našich podnikatelských plánů. Rozhodly jsme se využít nabídku rodinného 

příslušníka, který nám nabídl kapitál ve výši až 1 milionu Kč bezúplatně Samozřejmě 

mě velmi zajímalo, jak vyjdou výsledky mnou provedené finanční analýzy, abychom 

zjistily, zda vůbec budeme schopny splatit dluh a zároveň vykazovat zisk. S úlevou 

jsem zjistila, že půjčené peníze budou stačit na pokrytí všech výdajů, budeme vykazovat 

zisk, a budeme dle předpokladů schopny splatit dluh do požadovaných 5 let, pokud 

budeme mít výnosy takové, jaké předpokládám ve výpočtech. 

 

S realizací vysněného podnikatelského plánu samozřejmě nejsou spojeny pouze hezké a 

příjemné záležitosti v podobě prvních zákazníků, dětí spokojeně lízajících zmrzlinu a 

peněz získaných vlastním úsilím a dřinou, ale i hrozba neúspěchu a nepochopení. Přes 

to všechno věřím, že klady budou převažovat nad zápory a v případě vybudování 

cukrárny a kavárny podle tohoto záměru vznikne příjemné místo, kde se lidé budou 

dobře cítit a budou se tam rádi a pravidelně vracet. 
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Příloha č. 1: Dotazník 
 
Dobrý den, 
 
jmenuji se Gabriela Bumbálková a jsem studentka 3. ročníku Vysokého učení 
technického v Brně, Fakulty podnikatelské. V rámci vypracování mé bakalářské práce 
se na Vás obracím s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží jako podklad 
pro vytvoření podnikatelského záměru vybudování cukrárny a kavárny v Jehnicích na 
náměstí. Všechny údaje budou použity pouze pro účely této práce a dotazník je zcela 
anonymní. 
Předem Vám děkuji  za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku. 
 
1. Pohlaví 
a) muž 
b) žena 
 
2. Věk 
a) do 20 let                            d) 41-50 let 
b) 21-30 let                           e) 51-60 let 
c) 31-40 let                            f) 61 a více 
 
3. Navštěvujete někdy cukrárnu/kavárnu? 
a) pravidelně 
b) občas 
c) vůbec 
 
4. Uvítal/a byste v Jehnicích cukrárnu/kavárnu? 
a) ano 
b) ne 
 
5. Kdyby byla cukrárna/kavárna v Jehnicích, jak často byste ji navštěvoval? 
a) několikrát do týdne 
b) jednou týdně 
c) jednou za měsíc 
d) několikrát za rok 
e) nikdy 
 
 6. Jakým druhům zákusků či dortů dáváte přednost? 
a) tradiční druhy (větrníky, věnečky, likérové špičky,…) 
b) netradiční druhy (tiramisu, dia zákusky, ovocné kostky,…) 
 
7. Byl/a byste ochotný/a si za kvalitní výrobky (zákusky, dorty, kvalitní káva) připlatit? 
a) ano 
b) ne 
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8. Co je podle Vás u cukrárny/kavárny nejdůležitější? 
a) nízké ceny 
b) široký sortiment 
c) kvalitní a chutné výrobky 
d) ochota a odbornost personálu 
e) příjemné prostředí 
 
Děkuji Vám za pomoc a vyplnění dotazníku! 
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