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Anotace 

 

Podnikatelský plán v oboru pohostinství s náležitostmi pro  založení firmy jsou hlavním 

cílem této bakalářské práce. Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků. Ke 

splnění základního cíle je potřeba vypracovat analýzy rizik, trhu, konkurence a 

navrhnout marketingový, finanční a organizační plán. 

 

Annotation 

 

Catering industry as a Business plan for foundation company is the main goal of this 

bachelor’s thesis.This bachelor’s thesis is based on theoretical knowledges. In order to 

complete the main goal is necessary to prepare business risks, competitors analysis, 

market analysis, and create marketing, financial and organization plan. 
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1 Úvod 
 

Existují dvě roviny vnímání podnikatelskému záměru, které vyplývají z jeho 

podstaty. Jednak je to nedosažitelný stav ke kterému se podnikatel snaží přiblížit. 

Kvalita zpracování podnikatelského záměru a čas ukáže, do jaké míry se předpokládaný 

záměr promění ve skutečnost. Praxe často přináší předem nepředvídatelné problémy 

s kterými se podnikatel musí vypořádat. Za druhé vnímáme podnikatelský záměr jako 

zdroj informací  o jeho podnikatelské strategii na roky dopředu. Pomáhá vytvořit si 

rámec priorit, které se podnikatel snaží dosáhnout a v průběhu doby udržet. 

Už ze slova podnikatelský záměr člověka napadne, že si autor pohrává s myšlenkou, 

kterou chce realizovat. Abychom mohli tuto myšlenku úspěšně realizovat musíme ji 

podrobit analýzám, abychom zjistili, zda je s ní možné uspět v reálném podmínkách. 

Myšlenka se stává cílem, když nám jednotlivé analýzy naznačí, že máme reálnou šanci 

uspět. 

      Každá takováto myšlenka vznikne na základě nedostatku na cílovém trhu, který se 

autor svým záměrem, případnou realizací tohoto záměru snaží zaplnit. Takový problém 

spatřuji  na trhu hostinství v městské části Brno-Jih. Podrobněji vás s tímto problémem 

seznámím v praktické části mé práce. 
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2 Vymezení problému, stanovení cílů práce a postupu řešení 
 

Za téma mé bakalářské práce jsem zvolil podnikatelský záměr . Druh 

podnikatelského záměru o kterém se chci ve své práci hovořit je úspěšné založení 

provozování restauračního zařízení. Podnikatelský záměr, který je obsahem bakalářské 

práce se zabývá otázkou pohostinství v brněnské městské části Brno–jih. K volbě 

tohoto tématu mě přivedl fakt zvyšujícího se počtu pracovních míst v této lokalitě, 

nedostatek restauračních zařízení. Budu se snažit, aby se moje teoretická myšlenka 

maximálně přiblížila skutečnosti.  

Prokázat návratnost vložených investic bude mým hlavním cílem, neboť banky 

nejsou ochotné půjčovat finance podnikatelům, kteří nemají podnikatelský plán, který 

by jim zajistil zisk. 

Dříve než přejdu k podnikatelskému záměru, uvedu několik základních termínů, 

které se v tomto oboru podnikání často vyskytují. Pokud jde o řešení a metody  

zadaného cíle, stanovil jsem si v rámci podnikatelského záměru vedlejší cíle, které 

podrobuji důkladnému rozboru, aby se výstup z těchto rozborů co nejvíce podobal 

skutečné situaci.  Popis nového podniku je prvním vedlejším cílem, zde uvedu např. 

(kontaktní údaje, organizační schéma, strukturu majitelů, kvalifikaci zaměstnanců, 

atd…). Druhým vedlejším cílem je analýza odvětví (analýza obecného prostředí, 

analýza oborového prostředí, analýza vnitřních zdrojů, SWOT analýza). Dalším 

vedlejším cílem je vytvoření organizačního a marketingového plánu. Za poslední uvedu 

finanční analýzu, časový harmonogram rekonstrukce objektu a závěrečné shrnutí. 

Přínos mé práce vidím ve zlepšení úrovně pohostinství v této městské části  a 

zvýšení důvěry ve stravovací zařízení obyvatel. Měřitelným výstupem z práce bude 

pro mne zvýšená spokojenost obyvatel s našimi službami a tím i zvyšující se tržby 

našeho podniku. 
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3 Teoretická východiska práce 
 

Hlavní a vedlejší cíle práce zjistím pomocí zpracování podnikatelského záměru. 

Předtím se zmíním o pojmech, které se často v souvislosti s vedením restauračního 

zařízení vyskytují.  

 

3.1 Vymezení pojmů 
 

3.1.1 Podnikatel 

Všeobecně vzato osoba, která organizuje výrobu. Osoba, která vykonává tuto 

funkci, nejímá vstupy, řídí každodenní činnost a nese riziko. Důležitou úlohou 

podnikatele je podstupovat rizika zaváděním inovací (8, s. 976). 

Podnikatel je všeobecně vzato osoba, která organizuje výrobu, najímá vstupy, řídí 

každodenní činnost a nese riziko. Důležitou úlohou podnikatele je podstupovat rizika 

zaváděním inovací (1,s. 976). Osoba musí také vést daňovou evidenci nebo účetnictví, 

přesné podmínky upravuje zákon. 

 

 

3.1.2 Podnikání 

Podnikání je jeden z pilířů tržní ekonomiky. V České Republice může začít podnikat 

jakákoliv  osoba. K tomu, aby osoba začala podnikat, nepotřebuje od nikoho žádné 

povolení. 

Princip individuálního podnikání je velice jednoduchý. Na začátku musí každý 

podnikatel vlastnit určitý vstupní kapitál. S penězi, které podnikateli zbudou po 

zaplacení všech nákladů, může naložit dle své vůle. Pokud podnikatel nesplatí všechny 

náklady neboli závazky vůči věřitelům, mohou tito věřitelé zpravidla požádat, aby 

podnikatel sáhl do svých osobních aktiv (auto, dům a jiné věci).   

Obchodní zákoník definuje podnikání jako činnost soustavnou prováděnou 

podnikatelem samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku (Zákon č. 513/1991 Sb., §2(1)).Samostatnost dává podnikateli volnost v 

rozhodování. Volnost rozhodování v otázkách typu: 
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• jaké výrobky a služby bude na trhu poskytovat 

• jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet 

• tvorba cen 

• právní forma podnikání 

• financování provozovny 

• typ spolupráce 

 

3.1.3 Podnik 

Podnik definuje obchodní zákoník jako soubor hmotných, jakož i osobních a 

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

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 

mají tomuto účelu sloužit (Zákon č. 513/1991 Sb. §5(1)). 

Jsou to tedy věci jako (auto, nemovitost, patent, osobní bankovní konto a také lidé). 

Zaměstnanci se stávají podnikem, pokud jsou společně s prostředky seskupeni za 

účelem zabezpečování určitých činností k zajištění vlastního prospěchu. 

  

3.1.4 Provozovna 

Provozovnou stravovacích služeb se rozumí místo, kde se uskutečňuje výroba, 

příprava a případně rozvoz pokrmů za účelem jejich prodávání v rámci hostinské 

živnosti. 

Prodej můžeme uskutečňovat do školních jídelen, v rámci sociálních a zdravotních 

služeb, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a podávání pokrmů jako 

součást ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu. 

 

3.1.5 Podnikatelský záměr  

Výsledky technicko-ekonomických studií projektu, investiční program firmy a její 

finanční plán poskytují základní informační vstupy pro zpracování podnikatelského 

závěru (2, s. 305). 
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Typickým znakem je utajenost podnikatelského záměru. Podnikatel chce na trhu 

dosáhnout konkurenční výhody, proto udržuje celý záměr v tajnosti do doby jeho 

realizace. 

 

3.2 Specifika podnikání v oboru hostinství 
 

3.2.1 Nemovitost 

Základním předpokladem k provozování stravování jako podnikatelské činnosti jsou 

hmotné podmínky. Ve většině případů jde o majetek nemovitého charakteru. Majetek 

může mít podnikatel ve vlastnictví nebo muže provozovat svoji činnost prostřednictvím 

nájemní smlouvy.  

 

Vlastnictví nemovitosti 

Vlastnictví lze nabýt kupní, darovací smlouvou, děděním, rozhodnutím státního 

orgánu. Převádí-li se movitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví převzetím 

věci, není-li dohodnuto jinak, převádí-li se movitá věc na základě smlouvy, nabývá se 

vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní 

zákon nestanoví jinak. Převádí-li se na základě smlouvy nemovitá věc, která není 

předmětem evidence v katastru nemovitostí, nabývá se vlastnictví okamžikem účinnosti 

této smlouvy. 

 

Správa nemovitostí 

Prostřednictvím nájemní smlouvy má provozovatel právo užívat prostory ke své 

podnikatelské činnosti. Mohou to být provozní prostory (pouze části nemovitosti, 

zpravidla přízemí nebo 1. poschodí) a celé nemovitosti. Nájemní smlouvou přenechává 

pronajímatel za úplatu nájemci věc, aby ji užíval způsobem stanoveným v nájemní 

smlouvě. 

Při přejímání nemovitosti do vlastnictví prostřednictvím nebo do užívání je třeba 

zajistit určité náležitosti, které jsou nezbytné.  

 

• vlastnictví nemovitosti a související doklady  

• dokumentace nemovitosti a dokumentace jejích zařízení  
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• obchodní dokumentace  

• ekonomická dokumentace 

• fyzická přejímka nemovitost 

 

3.2.2 Orgán veřejného zdraví 

Podnikatel provozující stravovací službu, je povinen písemně oznámit příslušnému 

orgánu veřejného zdraví den zahájení činnosti a to nejpozději do dne zahájení. 

Provozovatel uvede: 

• předmět, rozsah a umístění provozoven, den ukončení provozu  

                    stravovacího zařízení  

• právnická osoba oprávněná k podnikání  uvede obchodní firmu, sídlo a                          

právní formu 

• fyzická osoba oprávněná k podnikaní uvede obchodní firmu a bydliště 

 

3.2.3 Provozně-technické povinnosti při provozování stravovacích služeb 

Provozování stravovacích služeb s sebou nese mnoho povinnosti. Zejména jde o 

prostorové a dispoziční řešení provozovny, zabezpečení proti vniku škůdců z okolí, 

sanitární zařízení pro zaměstnance, hygienické zásady, způsob uskladnění zboží, způsob 

přípravy pokrmů a další povinnosti. 

Hygienické požadavky jsou neúprosné a každá provozovna musí splňovat následující: 

• umístění,  

• prostorové a dispoziční uspořádání, 

• zásobování vodou, 

• vytápění, osvětlení a větrání, 

• odstraňování odpadních vod, 

• vybavení. 
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Umístění 

Prostory nesmí vzájemným umístěním ovlivňovat kvalitu připravovaných pokrmů. 

Provozně by měli být jednotlivé místnosti využity tak, aby zajišťovali plynulost 

výrobního procesu. 

 

Prostorové a dispoziční řešení 

Provozovna musí být prostorově vyřešená tak, aby potraviny a suroviny, které se 

zpracovávají nebyly nepříznivě ovlivňovány okolím. Zejména členovci, hlodavci, 

nadměrnému prachu a plísní. 

 

Zásobování vodou 

Provozovna musí být napojena na studenou vodu napojenou na zdroj pitné vody. 

Musí být prokazatelné, že voda je pitná. Zajištěn musí být přívod teplé vody, která se 

však nesmí používat při přípravě pokrmů.  

 

Vytápění, osvětlení a větrání 

Pokud dojde k nadměrné teplotě a kondenzaci par zvyšuje se pravděpodobnost 

výskytu škodlivých mikroorganismů a následné znehodnocení produktu. Povinností 

provozovatele je udržování přiměřeného výtápění a osvětlování. Větrání je zásadní 

zejména kvůli usazování prachu a cigaretového kouře.  

 

Odstraňování odpadních vod  

 Přívod vody musí být nepřetržitý. Povinností je napojení na kanalizaci pro odvod 

odpadních vod. Možná alternativa je přístroj pro jímání a odvádění odpadních vod 

spojený s vývozem odpadních vod. 

 

Vybavení 

Pro spotřebitele musí být k dispozici záchody, vybaveny předsíní a umyvadlem 

s tekoucí pitnou teplou vodou. Počet sedadlových toalet, pisoárů a mušlí je stanoveno 

zákonem: 

• pro ženy jedno sedadlo na 10 žen, pro každých dalších 20 žen jedno další 

sedadlo, 
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• pro muže jedno sedadlo, jedno pisoárové stání a jedna mušle na 10 mužů, 

pro každých 40 mužů jedno další sedadlo a jeden pisoár nebo mušle, 

• pokud je kapacita menší než 10 sedadel, může být záchod pro muže a ženy 

společný(1, s.56) 

 

3.2.4 Deratizace, dezinsekce a dezinfekce 

Budova a provozní zařízení musí být chráněno před škůdci, samotná ochrana však 

nestačí, nezbytná je také prevence. Prevence musí být prováděna osobou k této činnosti 

pověřenou  za použití přípravků, jejichž uvedení na bylo povoleno. Rozlišujeme tři 

druhy hubení škůdců  deratizace-ničení hlodavců (myši, potkáni,…), dezinsekce              

(mouchy, členovci) a dezinfekce( hubení mikroorganismů a plísní) (1, s. 20). 

 

3.2.5 Zásady provozní hygieny 

• čistota nádobí,  pracovní plochy a zařízení na takové úrovni, aby 

nedocházelo k ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a 

pokrmů, 

• nekouřit v místnostech, kde se skladují, vyrábějí nebo připravují potraviny 

a produkty, a také tam kde se myje nádobí, 

• udržování hygienických zařízení v čistotě,  

• oddělení mytí stolního nádobí, provozního nádobí, přepravních obalů tak, 

aby se zabránilo kontaminaci,  

• provádět průběžný úklid, 

• provádět průběžné odstraňování odpadů. 

 

3.2.6 Uskladnění surovin a zboží 

Skladování surovin a zboží podléhají obzvlášť přísným normám. Jsou také jednou 

z nejpřísněji kontrolovaných místností v provozovnách. Sklad musí být opatřen regály, 

rohožemi a zařízením, měřící teplotu skladu a sloužící pro jeho kontrolu. Zákon 

nezakazuje mísit nepotravinářské (vratné obaly, čisté a použité prádlo, aj.) zboží 
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s potravinářským. V tomto případě musí být uskladněno nepotravinářské zboží tak, aby 

nedošlo k znehodnocení surovin či zboží (1,s. 18).     

 

3.2.7 Příprava pokrmů 

Orgán ochrany veřejného zdraví určí, které látky, polotovary a potraviny jsou 

vhodné k přípravě pokrmů a nápojů. Jejich skladování, doba trvanlivosti a způsob 

nabytí je přísně kontrolován. Špatné skladování, zjištění prošlého zboží nebo neznámí 

způsob nabytí je sankciován. 

 Pracovní plochy, nástroje, nádobí, náčiní přepravní obaly musí být vyrobeny ze 

schválených materiálů, určených pro styk s potravinami. Pří přepravě se musí zabránit 

negativnímu ovlivňování jednotlivých druhů potravin vhodným oddělením. 

 

3.2.8 Ochrana hostů a jejich majetku 

Odkládání věcí je přímo spojeno s provozováním stravování. Odpovědnost nese 

provozovatel, občanovi za škodu na věcech, která mu vznikla na místě určeném 

k odkládání věcí. Nelze se zprostit odpovědnosti nápisy „Za odložené věci neručíme“.  

 

Vypořádání náhrady škody 

Poškození oděvu politím, umazáním, roztrhnutí jsou jen některé škody, které se 

mohou stát za běžného provozu. Formy náhrady jsou různé sleva z objednaného zboží, 

pozornost podniku, aj.. Zaměstnanec má povinnost doplatit skutečnou škodu 

zaměstnavateli, pokud nedojde k nápravě škody. 

 

Hmotná odpovědnost 

Na příjemce peněz (číšníka, výčepního) spadá hmotná odpovědnost za správný 

počet a pravost bankovek. Příjemci bankovek musí být umožněno si přesný počet 

bankovek spočítat. Zaměstnavatel musí technickým vybavením a poučením umožnit 

bezproblémový výběr peněz  od zákazníků. Dohoda hmotné odpovědnosti musí být 

uzavřena písemně, jinak je neplatná (1, s. 39). 
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3.2.9 Měřidla a jejich užití ve stravování 

Správné měření má podstatný vliv při jakékoliv činnosti. Podnikatelé ve vlastním 

zájmu zabezpečují své metrologické povinnosti  , protože nesprávné měření se nutně 

musí projevit na jakosti a množství prodávaného zboží. K obecným povinnostem 

podnikatelů patří: 

• používání zákonných měřících jednotek: metr, kilogram, sekunda, ampér, 

kelvin, mol, kandela, 

• vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví pracovníků, 

bezpečnost práce a životního prostředí. Jde o měření maximálních 

přípustných hodnot např. hluk, vibrace, teplota apod., 

•  umožnit pracovníkům metrologických orgánů plnění jejich úkolů (vstup na 

příslušná pracoviště, předložení podkladů související s měřidly, apod.) (1, 

s. 47). 

 

3.2.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále už jen BOZP) 

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost vytvořit svým zaměstnancům, takové 

prostředí, které je neohrozí na zdraví. Orgány pověřeny dozorem vymáhají dodržování 

podmínek stanovených zákonem. Bezpečnost práce obsahuje mnoho jednotlivých bodů, 

které s sebou přinášejí povinností, které musí zaměstnavatel splnit. Pro zjednodušení 

uvedu pouze tyto body: 

• povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP,  

• práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP, 

• školení zaměstnanců k BOZP, 

• osobní ochranné pracovní prostředky, (pracovní oděvy a obuv, mycí, 

čistící a dezinfekční prostředky), 

• požadavky na bezpečnost vybraných strojů (nářezové stroje, myčky, 

sušičky, aj.), 

• pracovní úrazy jejich evidence, šetření a odškodňování, 

• podmínky práce žen a mladistvích. (1, s. 7) 
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3.3 Podnikatelský záměr 
 

Podnikatelský záměr slouží zpravidla dvěma účelům. Jednak je to určitý vnitřní 

dokument, který slouží jako základ pro vlastní řízení firmy. Značný význam má externí 

uplatnění podnikatelského záměru v případě, že firma hodlá financovat realizaci 

projektu s využitím cizího kapitálu. V tomto případě je totiž třeba přesvědčit 

poskytovatele kapitálu o výhodnosti a nadějnosti projektu, na jehož financování se tento 

kapitál použije (např.: banka). Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může pak 

významně podpořit získání potřebného kapitálu (5, s.112). 

Zpracovaný  podnikatelský záměr by měl splňovat určité požadavky, a to: 

• být stručný a přehledný 

• být srozumitelný (nezacházet do technických a technologických detailů) 

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

• orientovat se na budoucnost 

• být co nejvěrohodnější a realistický (otevřené hodnocení konkurence) 

• nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu ( to snižuje jeho 

důvěryhodnost v očích investora) 

• nebýt příliš pesimistický ( potom je projekt málo atraktivní) 

• nezakrývat slabá místa a rizika projektu ( upozornit na chybu a navrhnout 

korekční řešení zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského záměru v očích 

investorů. Ukazuje připravenost manažerského týmu.)  

• upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a 

kompetenci manažerského týmu  

• prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky 

• ukázat investorům způsob návratu jejich investic 

• kvalitní formální stránka  

 

3.3.1 Manažerské shrnutí 

V manažerském shrnutí uvedu jasné vymezení hlavního cíle podnikatele či 

společnosti. Vyzdvihnu silné stránky společnosti s jejichž pomocí dosáhnu dílčích cílů. 

Po dosažení dílčích cílů se zaměřím na udržení dosažené kvality a její další 
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zdokonalování. Dále uvedu zda má práce splňuje legislativní požadavky.  Jakým 

způsobem bude realizovaný můj záměr a datum schválení manažerského shrnutí uvedu 

na závěr.     

 

3.3.2 Popis nového podniku 

V tomto odstavci uvedu základní údaje o společnosti typu: 

• název firmy 

• adresa 

• kontakt 

• kontaktní osoba (jméno funkce, kontakt) 

Zaměřím se i na podrobné údaje o firmě: 

• organizační schéma  

• struktura majitelů 

• licenční a pracovní smlouvy 

• zaměstnanci 

• dlouhodobé cíle firmy (2, s. 305, 309) 

 

3.3.3 Charakteristika podnikání 

Hlavní myšlenku, kterou chci prostřednictvím stanovených cílů dosáhnout je, že můj 

záměr bude úspěšný. Cíl vidím v přesvědčení banky či investora poskytnout finance na 

plánovaný projekt. Jde jednak o přehled tržeb při zahájení činnosti, v prvním a druhém 

roce podnikání, a pak také dlouhodobý výhled do budoucna. Jsem přesvědčený, že 

založení restauračního zařízení v této části města bude přínosem pro její obyvatele. 

 

3.3.4 Analýza prostředí 

V analýze prostředí uvedu SLEPT analýzu obecného prostředí na základě které 

vymezím oborové okolí, s kterým budu svojí potenciální účast na trhu porovnávat. 

Provedu analýzu konkurence a vymezím trh na který se zaměřím, dále uvedu důvody, 

které přesvědčí investory o ziskovosti projektu. Sílu zdrojové základny určím analýzou 

vnitřních zdrojů a výhody oproti konkurenci vyzdvihnu v SWOT analýze. 
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3.3.4.1 Analýza obecného prostředí (SLEPT analýza) 

Vnějším prostředím se rozumí všechny síly, které mohou působit na restauraci, ale 

nejsou pod jeho kontrolou (viz obr.1).  

Restaurace v této souvislosti shromažďuje a analyzuje poznatky z těchto oblastí: 

ekonomie, technologie, legislativa apod. Těmito faktory jsou pak ovlivněna 

marketingová rozhodnutí. 

Ekonomické prostředí ovlivňuje jak poptávku tak i nabídku po restauraci. Poptávku 

představuje koupěschopnost hostů a struktura jejich výdajů. Je spojena s faktory jako, 

velikost daně z přidané hodnoty, výška úroků, míra inflace, ekonomický růst a stabilita. 

Nabídku restaurace, tzn. cenu služeb ovlivňují také faktory jako míra inflace, kurz 

měny, výše úroků a kromě nich i možnosti úvěrování a různé podpory ze strany státu 

(např. podpora malého a středního podnikání).  

Technologické prostředí má výrazný vliv na úspěšnost nabídky restaurací. Jde 

především o informační technologie, telekomunikační techniku, technologie pro 

přípravu jídel a jejich zpracování.  

SWOT analýza spolu s analýzou vnějšího prostředí pomáhá restauraci k odhadnutí 

příležitostí a ohrožení na trhu. 

 

3.3.4.2 Analýza oborového okolí 
Pro důkladnou analýzu oborového okolí je zapotřebí analýza konkurence, 

segmentace trhu a analýza trhu. 

 

Analýza konkurence 

,,Periodická analýza konkurence na trhu s hostinskými službami umožňuje využít 

silné stránky a specifické přednosti restaurace k odvrácení ohrožení ze strany 

konkurence na trhu.  

 

S rozvojem poptávky potenciálních zákazníků po hostinských službách stoupá i 

počet konkurenčních restaurací v jednotlivých cílových místech. Dnes už nestačí znát 

zákazníka – hosta, management restaurace musí věnovat neustálou pozornost i svým 
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konkurentům a porovnávat vlastnosti a ceny služeb, analyzovat efektivnost prodeje, 

vyhodnocovat komunikaci konkurence s hosty  apod.“ (1, s.117) 

Management restaurace musí především hledat odpovědi na následující otázky: 

• Kdo jsou naši konkurenti? 

• Jaké jsou jejich strategie? 

• Jaké jsou jejich cíle? 

• Kdo jsou jejich zákazníci? 

• Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? 

• Jaká je jejich marketingová koncepce? 

• Jejich tržní pozice? 

• Jaký  má přístup k cílovým zákazníkům Justičního areálu a k protilehlým 

domům? 

 

Je nutné provést srovnání jednotlivých konkurentů s vlastním podnikem. Měli 

bychom se ptát: Je konkurence lepší, právě tak dobrá, nebo horší než náš podnik? 

 

Segmentace trhu 

Segmentace trhu znamená rozdělování celkového trhu služeb do určitých skupin 

podle společných charakteristik. Tyto skupiny se nazývají tržními segmenty nebo cílové 

trhy.  

Vždy budou existovat skupiny zákazníků, kteří o naše služby nikdy mít zájem 

nebudou. Vydávání nákladů na jejich oslovení by bylo zbytečným plýtváním časem a 

materiálu. Hlavním důvodem segmentace trhu tedy je, poznat a vyčlenit segmenty, které 

mají o naše služby největší zájem. U nich máme šanci, že je naše nabídka zasáhne a oni 

přijdou. Další výhodou segmentace je lepší porozumění potřebám a přáním vybraných 

skupin zákazníků a tím i větší přesnost při výběru nástrojů marketingového mixu. 

Segmentace trhu má ale i omezení a problémy. Největší z nich jsou: Složité nalezení 

nejlepší základny pro segmentaci trhu, obtížné poznání jak hluboce nebo široce 
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provádět segmentaci a jestli oslovené segmenty budou životaschopné. Aby byly tyto 

nástrahy eliminovány, musí být splněno těchto 6 požadavků. Cílový trh musí být:  

1. Změřitelný. Pokud obchodník může pouze hádat velikost cílového trhu, pak     

nezjistí kolik prostředků je třeba vydat na oslovení cílového segmentu. 

2. Vydatný. Cílový trh musí být dostatečně veliký aby existovala možnost naplnění 

restaurace. 

3. Přístupný. Existují cílové trhy, které obsadit nelze. 

4. Udržitelný. Obchodník si musí být jistý, že každá skupina vyžaduje specifickou 

pozornost. Podobný přístup lze totiž často použít pro dva nebo i více cílových 

trhů. 

5. Trvalý. Některé tržní segmenty existují po kratší dobu než 5 let. Měla by se tudíž 

věnovat pozornost dlouhodobému tržnímu potenciálu vybraného segmentu. 

 

Analýza cílového trhu 

Firma by si měla zvolit takový segment trhu, jemuž může poskytovat největší 

hodnotu a to soustavně. Čím více služba odpovídá potřebám určitého segmentu, tím 

pravděpodobnější je její úspěch. Začínající firma zpravidla usiluje oslovit pouze jeden 

segment trhu. V případě úspěchu rozšiřuje pole působení. 

 

Výzkum 

Na správně určeném finálním trhu provedu průzkum veřejného mínění, který mi 

potvrdí nebo vyvrátí  můj záměr, založit pro potřeby cílového trhu stravovací zařízení.  

Zpracování průzkumu veřejného mínění bude hlavním důvodem investice do 

zmíněného záměru.  

 

3.3.4.3 Analýza vnitřních zdrojů 
Analýza vnitřních zdrojů může být dobrým výchozím bodem pro porozumění 

strategické způsobilosti. Pokouší se určit danou sílu zdrojové základny – kvantitu 
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dostupných zdrojů, povahu těchto zdrojů, míru, do které jsou tyto zdroje unikátní a 

obtížné napodobit. Většinou mohou být zdroje rozděleny do čtyř skupin: 

• Fyzické zdroje. Stanovení fyzických zdrojů organizace by mělo být nejen 

pouhým výčtem strojů nebo produkční kapacity. Mělo by klást otázky k povaze 

těchto zdrojů, například stáří, stav, způsobilost a umístění těchto zdrojů, jelikož 

tyto faktory určují jejich použitelnost v procesu získávání konkurenčního 

zvýhodnění. 

• Lidské zdroje. Analýza lidských zdrojů by měla zkoumat množství otázek. 

Stanovení množství různých kvalifikací a jejich úrovně uvnitř organizace je 

přirozeně důležité, nesmí však být přehlédnuty další faktory, jako je například 

adaptabilita lidských zdrojů. 

• Finanční zdroje. Tyto zahrnují zdroje a využití peněz, například pořizování 

kapitálu, spravování hotovosti, kontrolu dlužníků a věřitelů a udržování vztahů 

s dodavateli finančních zdrojů (investory, bankéři, aj.). 

• Nehmotné zdroje. Při provádění obchodu je část prodejní hodnoty také 

„pověst“. V některých odvětvích obchodu, například v profesionálních službách, 

maloobchodní sféře nebo zásobování může pověst představovat hlavní aktivum 

a může mít základ ve značce, dobrých kontaktech nebo celkové image 

společnosti. 

Audit by měl obsahovat veškeré zdroje, které může organizace zpřístupnit na 

podporu svých strategií. Síť kontaktů nebo zákazníků můžou, jako zdroje ležet mimo 

hranice vlastní organizace. 

Je důležité rozdělit audit na zdroje s rozhodujícím vlivem na organizační strategii a 

na nutné zdroje, které ale nejsou zdrojem konkurenčního zvýhodnění organizace.(4, 

s.132) 

 

3.3.4.4 SWOT analýza 
SWOT analýza se snaží definovat silné a slabé stránky restaurace a analyzovat tržní 

příležitosti a hrozby.  Výsledkem analýzy SWOT je nalezení specifických předností, 

tzn. faktorů ohodnocených lépe než u konkurence. Přednosti pak tvoří základ pro určení 

cílů. 
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Silné stránky představují výhody restaurace oproti konkurenci. Restaurace by měla 

stále hledat možnosti jak je rozvíjet.  

Slabé stránky představují nevýhodu oproti konkurenci. Je dobré je minimalizovat, 

ale není nutno to udělat za každou cenu. Jejich redukce totiž může oslabit silné stránky a 

na jejich odstranění samozřejmě nejsou vždy prostředky.  

Hodnocenými faktory v této souvislosti jsou: 

• umístění restaurace, 

• dopravní dostupnost, 

• poskytované služby, 

• cena, 

• kvalifikace personálu, 

• vybavenost restaurace, 

• struktura stravovacích služeb, 

• budova restaurace(architektonické ztvárnění), 

Příležitosti jsou příznivé situace ve firemním okolí. Mohou být využity k zvýšení 

prodeje a výnosnosti. Příležitosti pro restauraci jsou např. změny v legislativě a 

hospodářské politice státu, objevení nového tržního segmentu, technologický pokrok. 

Hrozby jsou nepříznivé aspekty ve firemním okolí. Mohou působit na schopnost 

podniku obstát v dané tržní situaci. Hrozby mohou mít formu např. nebezpečí 

konkurence, klesajícího tržního potenciálu nebo změny v právních předpisech (7, 

s.155).  

 

3.3.5 Organizační plán 

Organizační plán musí obsahovat právní formu podnikání. Osoba se může 

rozhodnout zda začne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), kterou 

upravuje živnostenský zákoník. 
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 Druhou možností je založit společnost. Společnost se zakládá společenskou 

smlouvou nebo zakladatelskou listinou. Základní kapitál je peněžním vyjádřením 

souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků.  

Vklad společníka ke souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných 

hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo 

navýšení účasti ve společnosti.  

Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká dnem výmazu 

z obchodního rejstříku. Popis zaměstnanců nezbytných pro podnikání v tomto oboru a 

organizační struktura, která naznačí postavení všech zaměstnanců je druhou částí 

organizačního plánu. Zaměstnanci nezbytní pro provoz restaurace: 

• Majitel 

• Provozní 

• Účetní 

• Kuchaři 

• Číšníci 

• Uklízečka 

 

3.3.6 Marketingový plán 

Marketingový plán je výběr způsobu jednání, vybraný z několika možností, který 

zahrnuje specifické skupiny zákazníků, metody komunikace, distribuční kanály a 

cenové struktury. Je to kombinace cílových trhů a marketingového mixu. 

 

3.3.6.1 Cílový trh 
Cílový trh představuje tržní segment, vybraný organizací pohostinství z hlediska 

zaměření marketingu.   
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3.3.6.2 Marketing služeb 
Z pohledu marketingu mají služby čtyři nedělitelné vlastnosti: 

• Nehmotná povaha služby. Znamená to, že si není možné si službu před 

nákupem  prohlédnout, nemůžeme je ochutnat, slyšet ani cítit. 

• Nedělitelnost služeb. Služby jsou přímo spojovány s jejich poskytovateli. 

Jsou vytvářeny a spotřebovány současně. 

• Rozmanitost kvality. Kvalita služeb závisí na tom, kdo, kdy, kde a jakým 

způsobem službu poskytuje. 

• Pomíjivost služeb. Služby nelze skladovat pro následný prodej či užití(3, 

s.421). 

  

3.3.6.3 Marketingový mix 
,,Marketingový mix je řada podnikových aktivit, jimiž je možno ovlivnit (5, s. 112) 

kupujícího.“ Každý podnik by měl sestavit své vlastní portfolio těchto činností a 

rozhodnout, jak mezi ně rozdělit celkový marketingový rozpočet. Marketingový mix se 

nachází ve vnitřním kontrolovatelném prostředí (viz obr.2). Sestavuje se po výběru 

cílového segmentu a v závislosti na zvolené strategii.  

Doposud jsme se v marketingovém mixu zaměřovali na pohled prodávajícího 7P. 

Novým trendem stanovování marketingového plánu je zohlednění potřeb kupujícího. 

Z hlediska spotřebitele by tedy měl být marketingový mix popsán spíše jako koncept 

4C. 

 

Marketingový mix „4 C“ (pohled kupujícího): 

1) Costumer solution (řešení potřeb zákazníka) 

2) Costumer cost (náklady, které zákazníkovy vznikají) 

3) Convvenience (dostupnost řešení) 

4) Communication (komunikace) 

 

Koncepce marketingového plánu 4 C vyzvedává roli cílových zákazníků. 

Marketingový odborníci jsou v úloze těch, kdo prodávají výrobky, zákazníci se naopak 

se naopak vidí v pozicích těch, kdo získává při řešení svých potřeb hodnotu. Zákazníci 
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se zajímají nejen o cenu, ale i o to, jaké budou jejich celkové náklady spojené získáním 

výrobku, s jeho užíváním i případnou likvidací. Zákazníci chtějí, aby výrobek a služba 

byly co nejdostupnější. V poslední řadě vyžadují intenzivní oboustrannou komunikaci. 

Marketingový odborníci by tedy především měli nejprve přemýšlet  o 4 C, a posléze 

budovat koncepci 7 P(3, s.107). 

Realizace marketingového mixu vyžaduje integraci a koordinaci všech zaměstnanců 

restaurace. Při vybírání marketingového mixu musí restaurace  brát v úvahu: 

• zda vyhovuje potřebám a požadavkům cílového segmentu 

• zda jsou hosté restaurace na některé nástroje marketingu více citliví než na 

jiné 

• zda restaurace dokáže pokrýt náklady na aktivizaci marketingového mixu 

 

Marketingový mix „7 P“ (pohled prodávajícího):   

1) Product (výrobek/služba)  

2) People (lidé) 

3) Place (místo) 

4) Promotion (propagace) 

5) Physical evidence (interiér restaurace) 

6) Procesing (řízení služeb) 

7) Pricing (cena) 
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Obrázek č.2-Marketingové prostředí hostinství  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

                                                    

 

 

 

Zdroj: Morrison, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Přel. Dana Slámová. Praha:                              

Victoria Pulishing, 1995. 523s. ISBN 80-85605-90-2 

 

Výrobek/služba  

V oboru pohostinství je výrobkem poskytovaná služba. Její komponenty jsou: 

 

Nabídka služeb  

Jestliže má restaurace nedostatky ve vybavení, mohou poskytované služby napravit 

tuto nevýhodu. Restaurace nemůže poskytovat služby, na které nemá peníze. Pro 

omezení nákladů je vhodné pravidelné zkoumání nabízených služeb z hlediska 

poptávky a kvality. Tak zjistíme např., že po některých službách je menší poptávka a 

proto ji omezíme.   
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Vybavení 

Celkové hmotné podmínky a čistota budov a vybavení výrazně ovlivňují 

zákazníkovu spokojenost. Vybavení a uspořádání věcí musí vyhovovat cílové skupině 

hostů. Host si přeje alespoň takový standard na který je zvyklý z domova. 

 

Umístění  

Je třeba maximálně využít předností umístění restaurace. Výhody místa mohou být: 

• Přírodní – klimatické, fauna, flóra apod. 

• Kulturně–historické – hrady, zámky, muzea, skanzeny,apod. 

• Kulturně-společenských akcí v blízkosti restaurace. Mohou to být: 

festivaly, veletrhy, výstavy, kongresy, sportovní nebo náboženské akce 

apod. 

• Urbanistická a místa s vysokým počtem zaměstnanců na 1m2   - typické 

jsou  hustě osídlené města nebo pracovní areály. 

 

Lidé 

Marketingový mix musí obsahovat programy, které byly vytvořeny proto, aby tento 

lidský potenciál byl využit. Takový program může spočívat v tom, že sloganem 

zdůrazníme přístup k zákazníkům. Působíme tak na zákazníky,  na které zapůsobit 

chceme.   

 

Místo 

Jak organizace plánuje spolupráci s ostatními komplementárními skupinami a rámci 

distribučních cest? Pro dodavatele služeb a přepravce to znamená, jak budou využívat 

zprostředkovatelů hostinství (velkoobchody), aby dosáhli vytčených marketingových 

cílů. Pro zprostředkovatele to samozřejmě znamená kvalifikovat, jaké mají vztahy 

s dalšími zprostředkovateli, dodavateli a přepravci. 
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Propagace 

Při výběru propagační strategie je potřebné brát v úvahu charakter příjemců i 

nositelů propagačních oznámení. Propagační oznámení je rozdílné pro 

zprostředkovatele prodeje a pro hosta. Restaurace musí vybírat témata pro propagační 

oznámení tak, aby byla pravdivá, jasná a v souladu s charakterem restaurace. Nepravdu 

host dříve či později odhalí a to poškodí image restaurace na trhu. Cílem celé propagace 

je přilákání co nejvíce zákazníků z cílového segmentu. 

Téměř žádnému podniku nestačí nabídnut kvalitní služby za dobrou cenu. Aby si 

zákazník službu zakoupil, musí si ji nejprve všimnout. A to je úkol reklamy. Reklamu 

tvoří všechny prostředky, které se snaží na dálku a bez osobních kontaktů přilákat 

potenciální zákazníky a ozřejmit jim nabídku restaurace. Reklama může být pro 

restauraci efektivní, protože může zasáhnout mnoho potenciálních hostů při relativně 

nízkých nákladech. Dobrá reklama vyvolá a udrží pozornost hosta tak, že bude vnímat 

obsah sdělení.  

Marketingový plán specifikuje, jak bude každá z technik propagačního mixu 

(reklama, osobní reklama, podpora prodeje, interní reklama, vztahy s veřejností a 

publicita) využita. Tyto techniky jsou vzájemně propojeny a plán musí zajistit, aby se 

vzájemně doplňovaly, nikoli si odporovaly. Propagace obvykle představuje nejvyšší 

procentní podíl marketingového rozpočtu a spadá do ní i používání služeb externích 

poradců a odborníků. Jako taková musí být značně podrobně zpracována s důrazem na 

náklady, odpovědnost a časový harmonogram. 

Restaurace může pro reklamu využít  

• internet 

• reklamní dopisy 

• inzeráty v novinách, časopisech, televizi, rozhlasu   

• billboardy, plakáty 

• reklamní tabule, směrovky 
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• ostatní - různé kartičky, ubrousky, samolepky, jídelní lístky apod. 

 

Interiér restaurace 

Celkový dojem prostředí restaurace má bezpochyby vliv na to, zda se potencionální 

zákazník bude vracet a opakovaně využívat poskytovaných služeb. Je důležité, aby se 

cílový zákazníci s tímto prostředím ztotožnili, proto je důležité vdechnout interiéru 

„styl“, který by zákazníka oslovil. Tuto snahu limitují cenové nároky, proto se musí 

naleznout střední cesta, která povede k úspěchu. 

 

Řízení služeb 

Chod restaurace s sebou přinášejí několik procesů, bez kterých je provoz 

nemyslitelný. Provozní motivuje a dohlíží na zaměstnance. Kuchaři pracují 

v součinnosti s číšníky. Pokud by nebylo vytvořeno promyšlené a jednoduché řízení 

jednotlivých procesů, příprava pokrmů by nabírala neustálou časovou ztrátu a zákazník 

by na svou objednávku čekal neúnosně dlouho (9, s. 54). 

    

Cena 

Cenová tvorba a politika často nemají adekvátní zastoupení v marketingovém plánu. 

Vyžadují mnohem větší pozornost, protože jsou jak technikou marketingu, tak i hlavním 

determinantem zisku. Doporučuje se proto úplný cenový plán, který zahrnuje veškeré 

speciální sazby, ceny a slevy uvažované pro nadcházející období(7, s. 225). 

Pro většinu hostů je cena tím nejdůležitějším faktorem. Pro tvorbu ceny mohou být 

použity tři základní postupy: 

• podle trhu – cenu určuje spotřebitelská poptávka 

• podle konkurence – ceny se stanoví podle konkurence 

• podle nákladů – cena je kalkulována na základě výdajů 

Přejímání cen konkurence nemusí být vždy vhodné, protože struktura a výše 

nákladů může být velmi rozdílná. Avšak ani náklady nemohou být čistě určujícím 
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faktorem. Cena by měla být stanovena podle této formulky: ,,trh určuje cenu a cena 

určuje náklady.“  

 

3.3.7 Finanční plán 

Finanční plán poskytuje podnikateli úplnou představu o tom, kdy a kolik prostředků 

společnost dostává, kam tyto prostředky jdou, kolik hotovosti zbývá i jak plánuje 

finanční pozici firmy. Poskytuje krátkodobý podklad pro kontrolu rozpočtu. 

Finanční plán je základem pro hodnocení podnikatelských příležitostí a měl by 

vyjadřovat co nejlepší odhad budoucího vývoje podniku. Účelem je ukázat potenciál a 

časový rozvrh pro finanční stabilitu. Představuje především: 

• Investiční záměr 

• Kalkulace toku peněz 

• Firemní náklady před zahájením činnosti 

• Předběžný příjmů na 1. a 2. rok podnikání 

• Předběžný  odhad nákladů na 1. a 2 rok podnikání 

• Předpokládaný vývoj hospodaření 
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4 Analýza prostředí 

 

4.1 Analýza obecného okolí (SLEPT analýza) 

SLEPT analýza se skládá z 5 faktorů (sociální, legislativní, ekonomické, politické a 

technologické).  

 

4.1.1 Sociální faktory 

Své služby zaměřuji na obyvatele městské části Brno-Jih a to zejména na ulici 

Vídeňská, Renneská třída a přilehlé ulice. Převážná většina obyvatel je střední sociální 

skupiny. Počet obyvatel, kteří by mohly tvořit okruh potencionálních zákazníků je 

zhruba 5500. Patří sem obyvatelé bytů výše zmíněných ulic, zaměstnanci Justičního 

areálu v Brně, který bude dokončen v listopadu tohoto roku a zaměstnance nově 

vybudovaných kancelářských prostor na ulici Heršpická. Svými službami se zaměřuji se 

na věkové skupiny 15-64 let. Věkovou skupinu jsem rozdělil do pěti částí a 

vytvořenoum, které jsem zahrnul do průzkumu veřejného mínění, které je popsáno 

v analýze trhu.  
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4.1.2 Legislativní faktory 

V posledních letech se celá Evropa dostává do potravinové krize. Zdražování cen 

základních surovin zejména dovážených do České Republiky znamenají omezení 

v oblasti hostinství. Neustálé zvyšování DPH cen surovin vede ke zvyšování cen 

pokrmů.  

 

 Graf 1: Index průměrných cen potravin za rok 20007 a 1. čtvrtletí roku 2008 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/tab/3B00286BEE 

 

Z grafu je patrné, že se průměrná cena veškeré výroby zvyšuje. Nejvíce pak cena 

rostlinných a zemědělských výrobků.  
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4.1.3 Ekonomické faktory 

Od roku 1993 má hrubá měsíční mzda v ČR vzrůstající tendenci, což dokládá graf: 

 

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR v letech 1993 - 2006 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prumerna_mzda_zaj 

 

Průměrná mzda v ČR činila v roce 2007 23 435 Kč, což oproti roku 2006 znamená 

zvýšení o 6,8%. Reálná průměrná mzda zaznamenala nárůst o 1,9%. Předpoklad je 

takový, že i v příštích letech průměrná reálná měsíční mzda bude mít rostoucí tendenci. 

Hrubý domácí produkt který na konci roku měl hodnotu 2 959.6 mld. Kč, který 

zaznamenal nárůst oproti předchozímu roku o 6.6%. Pro další rok ministerstvo 

předpokládá růst okolo 5%(9). 

Rostou-li příjmy obyvatelstva a HDP, lze usuzovat že ekonomika má rostoucí 

tendenci. Roste-li ekonomika, tak zákazníci budou ochotni utratit za služby více peněz. 

 

4.1.4 Politické faktory 

Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie, což svědčí o tom, že je 

stabilním státem. V takovém státě je hrozba politické krize či převratu minimální. O 

politické stabilitě může vypovídat i to že v roce 2007 se stala Česká republika 29. zemí 

v pořadí podle životní úrovně na světě. 
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4.1.5 Technologické faktory 

Restaurace produkuje velké množství odpadků. Pokud s nimi nebude nakládáno 

správně, dojde k znečištění prostředí. Pro spalování a recyklaci uzavřu smlouvu 

s firmou, která je šetrná k životnímu prostředí. 

 

4.2 Analýza oborového okolí 
 

4.2.1 Analýza konkurence 

V okruhu 600 metrů kolem místa, kde zamýšlím otevřít svůj podnik se vyskytuje 

jedna konkurenční restaurace. Na rohu ulic Renneská třída a Grmelova se nachází 

konkurenční restaurace U Septima. 
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Nyní najdu odpovědi na otázky týkající se konkurenční restaurace: 

Takulka 1: Konkurenční restaurace 

Položené otázky Konkurence lepší Konkurence je 

právě tak dobra 

Konkurence je 

horší 

Jaké jsou jejich 

strategie? 

  Poskytovat 

stravování pro 

vyšší a vyšší 

střední skupinu 

obyvatel. 

Jaké jsou jejich 

cíle? 

  Poskytovat 

prostory pro 

promoce, svatby, 

pohřební hostiny. 

Kdo jsou jejich 

zákazníci? 

  Vyšší a vyšší 

střední skupina 

zákazníků. 

Jaké jsou jejich 

silné a slabé 

stránky? 

Nabízejí až 170 

míst k sezení. 

 Vysoké ceny. 

Jaká je jejich 

marketingová 

koncepce? 

  Pořádat skupinové 

oslavy. 

Její tržní pozice? Existuje 8 let na 

trhu. 

  

Jaký mají přístup 

k cílovým 

zákazníkům Just. 

areálu a k prot. 

domům? 

  300 metrů od 

zastávky Vojtova. 

400 metrů od 

areálu. 



 38 

 

4.2.2 Segmentace trhu 

Při segmentaci trhu vycházíme z faktu, že celkový počet potencionálních zákazníků 

je neomezený. Nikdo nemůže žádnému jedinci zakázat se stravovat v restauraci. Pro 

názornost vezměme celkový obor zákazníků v počtu 300 000 obyvatel města Brna, 

starších 15 let. Z tohoto základního oboru vymezím segment trhu, který musí splňovat 

pět podmínek: 

 

1. Změřitelný  

 Mými cílovými zákazníky žijící v okolí nejvýše 1000 metrů od plánované 

restaurace čítajících 5 000 obyvatel a zaměstnanci Justičního areálu a kancelářských 

budov čítající, jejichž počet odhaduji na 500.  

 

2. Vydatný  

 Vezmu-li v potaz, že plánovaná kapacita bude 25 míst uvnitř restaurace a 10 míst 

venkovního posezení (tzv. zahrádka) na množství 5 500 cílových zákazníků je 

dostatečný. 

 

3. Přístupnost  

Cílový trh je plně přístupný, neboť kdokoliv rád poobědvá v blízkosti svého domova 

nebo pracoviště za nízkou cenu. 

 

4. Udržitelnost  

Pokud zákazníci opakovaně přijdou využít služeb, které jim nabízím bude to pro 

mne znamení toho, že jsem je dokázal přinutit vrátit se. Tito lidé budou tvořit mojí 

udržitelnou část cílového trhu. 
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5. Stálý 

Segment trhu hostinství nepodléhají času. Pokud si udržím výhodnější cenu oproti 

konkurenci a zejména v boji se zvyšující se cenovou inflací o svojí stálou klientelu 

nepřijdu.     

 

4.2.3 Analýza cílového trhu 

Mými cílovými zákazníky budou zejména zaměstnanci přilehlých soudních areálů. 

Dále také  obyvatele především ulic Renneská třída, Vídeňská, Heršpická, Polní, 

Grmelova, Vojtova a jiných. Cílový trh je rozšířen o sportovní fanoušky, kteří od října 

do března zaplňují 300 metrů vzdálenou halu Rondo. Kapacita cílového je přibližně 

5500 jednotlivců od 18 do 63 let. Pokud vezmu v potaz kapacitu restaurace, která činí 

25 míst k sezení v zimním období a 35 v letním (s venkovním posezením), kapacita trhu 

pro potřeby mé restaurace je dostačující. 

V této městské části se v oblasti pohostinství pohybuji dva roky a mluvil jsem 

s mnoha zákazníky, kteří se pozastavovali nad skutečností, že pro průměrně 

vydělávajícího občana, není k dispozici stravování za přiměřenou cenu. Tato skutečnost 

mě přiměla provést průzkum veřejného mínění. Na základě zpracovaných odpovědí mi 

vyšli zajímavé výsledky.  

 

4.2.4 Výzkum 

Průzkum veřejného mínění jsem zaměřil na věkovou skupinu 15-64 let, která tvoří 

70% část populace. 

 

4.2.4.1 Metodika výzkumu 

1) Stanovení cílů. V rámci dotazníkového šetření jsem se rozhodl zjistit informace o 

zákaznících využívajících restauračních služeb v místě ulic Renneská, Vídeňská a 

přilehlých ulicích. Lavním cílem je určit: 

• Kolik jsou zákazníci za poskytnutou službu ochotni zaplatit 
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• Frekvenci jejich návštěv 

2) Zdroj dat. Zdrojem jsou obyvatelé městské části Brno-Jih a zaměstnanci 

Justičního areálu. Dotázal jsem 200 zákazníků, rozdělených do 5 věkových 

skupin. 

3) Metoda sběru dat. Výběr metody byl ovlivněn primárními cíly výzkumu a 

charakterem zkoumaných informací. Zvolil jsem písemnou formu dotazování 

zákazníků. 

4) Postup výzkumu. Všem věkovým skupinám lidí z řad náhodně oslovených lidí 

pracujících nebo bydlících v cílové oblasti jsem položil jsem s pomocí kamaráda 

položil otázky (viz příloha č.1), kde celkem 200 respondentů odpovídalo na otázky 

a representovalo mínění zákazníků z městské části Brno-Jih. Rozděleni byli do 5 

věkových skupin. 

 

I. 0 – 18 

II. 18 – 24 

III. 24 – 35 

IV. 36 – 55 

V. 55 – 64 

 

  Z každé takto rozdělené skupiny bylo dotázáno 40 potenciálních zákazníků, kteří 

odpovídali na otázky. Výsledky byly následující: 

Ze 200 lidí projevilo zájem se stravovat 71%, znamená to, že 142 lidí representuje 

100%. Největší procento dotazovaných uvedlo, že by navštěvovali stravovací zařízení 

minimálně jednou za měsíc, 22% dotázaných odpovědělo, že by docházeli několikrát do 

týdne, 5% lidí je ochotno docházet denně a zbylých 11% by navštívilo restauraci občas. 
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                                 Graf 3: Návštěvnost zákazníků 

Návšt ěvnost

29%
11%

33%

22%

5%
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každý týden

každý měsíc

občas

nikdy

 

                                 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Jakou nejvyšší cenu za jednu osobu budou zákazníci ochotni zaplatit při  návštěvě 

podniku, řeší druhý graf. Cena bude stanovena také na základě poptávky, informace 

z tohoto grafu mi pomůžou stanovit optimální cenu. Hodnoty jsou následující: 

                                 Graf 4: Akceptování ceny 

Akceptování ceny

30%
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                                  Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, že mnoho lidí z dotázaného regionu má zájem na levném 

stravování či na levném občerstvení. 41% z dotázaných je ochotných zaplatit za 

návštěvu v restauraci od 100 – 150 Kč. Pouze 14% je ochotných zaplatit od 150 – 220 

Kč. 9% dotázaných zaplatí i 300 Kč na osobu a zbylých 6% se nerozpakuje utratit i 

více. 
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Jako optimální se jeví cena od 100 – 150 Kč. Cena se bude dále lišit v tom, zda bude 

strávník dospělí nebo dítě a zda se bude jednat o všední den nebo víkend. Podrobnější 

rozpis cen je uveden v marketingovém mixu. 

 

4.3 Analýza vnitřních zdrojů 

 

4.3.1 Fyzické zdroje 

Základní a nejdůležitější místností restaurace je kuchyň. 2 dřezy na špinavé nádobí, 

1 dřez na omývání zeleniny, myčka, lednice,  2trouby se sporáky, mikrovlnná trouba,  3 

stoly jeden na zpracovávání masa, druhý na  zpracování příloh a ovoce a zeleniny, třetí 

na odkládání špinavého nádobí. Kuchyňské spotřebiče budou umístěny po obvodu 

místnosti. Dominantní je velký stůl na který se odkládají nehotová jídla. Dřezy, myčka, 

trouby pracovní plochy stolů hrnce, pánve jsou z nerezového materiálu.  

Skladiště suchých potravin a zeleniny bude naproti privátu s čistícími potřebami. 

Dlouhodobý sklad potravin bude situován naproti privátu přes uličku výdeje. Chladící 

místnost o rozloze 5m2. Police a háky pro chlazení mléčných výrobků a masa budou 

také z nerezového materiálu. Sklad nápojů s dřevěnými policemi. Sociální místnost pro 

zaměstnance bude opatřena oddělanými šatnami  pro muže a ženy s osobními skříňkami 

na klíč. Sprcha a WC budou umístěné vedle místnosti na vratné obaly. 

Pivnice o rozloze a restaurace mají rozlohu 80m2. Stoly a židle z kvalitního dřeva se 

rozprostřou po místnosti tak, aby nebránili pohodlí zákazníkům a aby nebránili 

v nerušené práci obsluze. Barový stůl je vytvořený tak, aby se do něj vešli dvě 50 litrové 

bečky a kompresor. Toalety pro muže budou vybaveny třemi pisoáry a dvěma sedacíma 

toaletami a umyvadlem. Dámy se spokojí s jednou sedací toaletou a dvěma umyvadly a 

zákazníci s tělesným postižením budou mít připravené sedací toaletu s madly.   

Počty kusů jednotlivých částí fyzických zdrojů jsou následující: 
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Kuchyň                                                                                                                      Počet 

Dřez……………………………………………….……………………………………..3 

Myčka……………………………………………………………………………………1 

Trouba + sporák………………………………………………………………………….2 

Mikrovlnná trouba……………………………………………………….………………1 

Stůl……………………………………………………………………………………….2 

 

Skladiště      

Chladící 

místnost……………………………………………………………………………..……1 

Police (nerezové)…………….…………………………………………………..………3 

Police (dřevěné)………………………………………………………………...………..3 

Háky maso..………………………………...……………………………….…..….……8 

Skříňky pro zaměstnance………………………………………………………...………6 

Sprcha………………………………………………………………...………………….2 

WC……………………………………………………………………………...………..2 

 

Pivnice, restaurace a salónek 

Stůl……………………………………………………………………….…….………...8 

Židle…………………………………………………………………………….………32 

Pisoár………………………………………...…………………………………………..3 

Sedací toaleta…………………………………………………………………….………3 

Umyvadlo…………………………………………………….………………………….4                                                                                  
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4.3.2 Lidské zdroje 

Základ dobré restaurace je šikovný kuchař. Pro začátek jsem zvolil jednosměnný 

provoz jednoho hlavního kuchaře a jednoho pomocníka. Kuchař musí mít vzdělání 

v oboru s minimálně dvouletou praxí. Kuchař pomocník musí studovat obor kuchař, 

který zakončí maturitou. Výčepní a číšník musí mít ukončené vzdělání v oboru číšnictví 

zakončený maturitou. Mzdové ohodnocení je následující: 

Mzdy zaměstnanců (hrubá mzda): 

Provozní……………………………………...………………………………...21 000 Kč 

Účetní…………………………………………………………………………..19 000 Kč 

Šéf kuchař…………………………………………...…………………………35 000 Kč 

Pomocný kuchař + uklízečka………………………...………….……………..20 000 Kč 

2 x Číšníci………….…55-65Kč/hod………………2 x(144 hod. x 60 Kč) =  17 280 Kč      

                                                                                                                   

Náklady na mzdy za měsíc……………………………………………………124 560 Kč 

 

4.3.3 Finanční zdroje 

Celý základní kapitál je hrazený vnějším investorem, tedy bankou. Banka mi na 

základě zpracovaného projekčního a podnikatelského plánu nabídne půjčku. Stanoví 

procento úroku z půjčené částky a stanový splátkový kalendář i s případnou výší penále 

v případě pozdního zaplacení. 

 

4.3.4 Nehmotné zdroje 

Svojí hlavní pověst bych chtěl získat kvalitním stravováním. Dobrou pověst dotváří 

několik dalších prvků, jako jsou např. obsluha, provedení interiéru, venkovní posezení.     
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4.4 SWOT analýza (výhoda oproti konkurenci) 

 

Analýza zohledňuje všechny stránky fungování podniku a jeho konkurenční pozici 

na trhu v daném odvětví. 

 

4.4.1 Silné stránky 

• vlastní internetové stránky s možností rezervace 

• nízké ceny 

• kvalitní personál 

• příjemné stylové prostředí 

• nabídka kvalitních služeb 

• dostupnost MHD 

 

4.4.2 Slabé stránky 

• malý počet parkovacích míst 

• začínající restaurace 

• malá kapacita míst k sezení 

 

4.4.3 Příležitosti 

• zaměření se na výdej poledních menu pro zaměstnance Justičního areálu 

• využití nedostatečné konkurence 

 

4.4.4 Hrozby 

• vstup nových restaurací na trh 
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• legislativní překážky v podnikání (zvýšení DPH) 

• zdražování cen potravin  

• zvyšování spotřební daně 
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5 Podnikatelský záměr 
 

V této části práce popíši konkrétně podnikatelský plán, ve kterém využiji část 

poznatků z teoretické části. Návrh řešení bude obsahovat založení společnosti, 

organizační plán, marketingový plán a finanční plán. 

 

5.1 Popis nového podniku 

Základní údaje o fyzické osobě uvedu po úspěšné kolaudaci restaurace. V údajích 

však nesmí chybět název restaurace, bydliště FO, IČO, vklad, datum zápisu do 

obchodního rejstříku.  

 

5.2 Charakteristika podnikání 

Mám v úmyslu rozšířit a rekonstruovat stávající prostory Hospody „Renneská“ a 

vytvořit z ní restauraci. Předmětem podnikání restaurace je nabízet chutné pokrmy za 

přiměřenou cenu. V letních měsících bude nabízet venkovní posezení a v době konání 

sportovních událostí (zejména fotbalových a hokejových) bude zákazníkům k dispozici 

projekční plátno. 

 

5.2.1 Náležitosti vzniku 

Abych mohl provozovat činnost v pohostinství musím splnit několik legislativních 

podmínek. Podmínky jsem si naplánoval v logické posloupnosti tak, abych mohl 

zpracovat i harmonogram rekonstrukce objektu o kterém se zmíním později. 

Stávající hospoda „Renneská“ je ve vlastnictví mého finančního partnera. Mým 

prvním úkolem je si sehnat živnostenský list pro restaurační činnost. Ta se uděluje 

pouze osobám s ukončeným vzděláním v oboru pohostinství a cestovního ruchu 

(vyučení, maturita) nebo se taková osoba stane výhradním garantem osoby bez 

vzdělání v oboru. 

 Po zápisu do obchodního rejstříku si u projektanta objednám projekční studii 

rekonstrukce budovy. Výsledek je nazývaný vizualizace a je hlavním argumentem při 
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shánění financí od investorů. Výsledek projektu prezentuji bance společně s finančním 

plánem. Na základě rozhodnutí banky na financování projektu zadávám stavebním 

společnostem zakázky. Nejdůležitější jsou bourací práce, tepelná instalace, 

vodoinstalace, instalace elektriky, vzduchotechnika, vsazení oken, zedníci a interieristé. 

Na základě projekčního plánu mi za stavební práce stanový objednaná firma výslednou 

sumu.    

Je zřejmé že, stávající prostory rozšířím nad 100m2, proto musím stavební úřad 

požádat o vydání stavebního povolení. Po získání stavebního povolení začnou práce na 

rekonstrukci. Stavba musí splňovat evropské hygienické normy (např.: hygiena 

v kuchyni, oddělení kuřácké místnosti od nekuřácké).  

Před samotným provozem musí být budova řádně zkolaudována. Kolaudace se 

účastní po jednom zástupci hasičského sboru, stavebního úřadu, úřadu hygieny a 

bezpečnosti práce. Poté co je budova řádně zkolaudovaná v ní mohou začít pracovat 

zaměstnanci.  

 

5.2.2 Cíl a dílčí cíle 

Mým cílem jako fyzické osoby je vybudování restaurace pro širokou veřejnost. 

Tento cíl lze charakterizovat jako místo, kde lidé načerpají novou energii a které jim 

pomůže překonávat každodenní problémy. 

 Tohoto  cíle chci dosáhnout přesvědčením investora, který mi bude financovat 

projekt.  

 

5.2.3 Založení podnikání 

Moje poslání jako majitele restaurace je nabízet trvale kvalitní služby zákazníkům 

v příjemném prostředí a za nízké cenný. Toto poslání si chci udržet  výhledově několik 

let dopředu. Moje vize do budoucna je vytvoření stálé klientely, kterou získám pokud si 

vytvořím věhlas u zákazníků chutnými pokrmy za trvale nízké ceny. 
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5.3 Organizační plán 

 

5.3.1 Organizační struktura  

Restauraci mám v plánu vést jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen 

OSVČ) . Organizační schéma je následující: 

Obrázek č.1: Organizační schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Jako majitel mám na starosti založení a chod podniku. Udržuji kontakt s bankou a 

dodržuji náležitosti smlouvy. Ve smlouvě je uvedena doba splatnosti půjčky či 

splátkového kalendáře, výše splátek, výše úroku, atd.. Majitel komunikuje 

prostřednictvím provozního se zaměstnanci. S účetní sestavuje daňové přiznání. 

Provozní je přímý podřízený majiteli. S majitelem pracuje v těsném kontaktu. 

Provozní má na starosti bezproblémový chod podniku. Jeho činnosti jsou opravy 

rozbitého movitého majetku restaurace, objednávka surovin od dodavatelů, logistika 

příjmu surovin, počítání tržeb, aj.. 

Účetní má na starosti vedení účetnictví, účetní a daňovou uzávěrku. Kuchaři mají na 

starosti přípravu pokrmů úklid svého pracoviště. Číšníci roznášejí pokrmy a uklízečky 

uklízejí pracoviště.  

 

 

 

Majitel 
  

Provozní Účetní 

Kuchaři Číšníci Uklízečka 
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Provozní doba restaurace: 

PO: 11 00-23 00 

ÚT: 11 00-23 00 

ST: 11 00-23 00 

ČT: 11 00-23 00 

PÁ: 11 00-23 00 

SO: 11 00-23 00 

 

Provozní doba kuchyně: 

PO: 11 00-15 00, 16 30-21 00 

ÚT: 11 00-15 00, 16 30-21 00 

ST: 11 00-15 00, 16 30-21 00 

ČT: 11 00-15 00, 16 30-21 00 

PÁ: 11 00-15 00, 16 30-21 00 

SO:                      16 30-21 00 

 

 

5.4 Marketingový plán 

V praktické části marketingového plánu se podívám z pohledu kupujícího formou 

marketingového mixu 4 C následně použiji mix z pohledu prodávajícího 7 P.  

 

5.4.1 Charakteristika vybraného cílového segmentu 

Z politického pohledu, stát nebrání podnikání, naopak ho podporuje. Analýza dále 

ukázala, že cílový trh je dostatečně ekonomicky silný na to, abych se na něm udržel. 

Analýza také poodhalila úskalí, kterému se při podnikání v tomto druhu podnikání 

nevyhnu. Neustálé zdražování cen surovin znamenají zvyšování cen mnou 
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poskytovaných služeb. Výsledky SLEPT jsou celkově pozitivní a charakterizovaly trh 

jako perspektivní.  

Z další analýzy vyplynulo, že při stávající konkurenci má můj podnikatelský záměr 

šanci na úspěch, využije-li zákazníků, pracujících v sousedních kancelářích. Z analýzy 

konkurence dále vyplývá, že jediný vážný konkurent v blízkosti místa, kde zamýšlím 

realizovat podnikatelský záměr je zaměřen na zákazníky vyšší sociální vrstvy. 

 Závěrem tedy mohu konstatovat, že z analýz vyplynuly podklady, které nám dávají 

najevo, že vstup na trh je možný.   

 

5.4.2 Marketingový mix 4 C: 

Řešení potřeb zákazníka  

V odvětví pohostinství, které spadá pod odvětví cestovního ruchu, je podnikání 

založeno na poskytování služeb, které řeší potřeby zákazníka a neustále je zdokonaluje. 

V praxi proces funguje tak, že majitel pravidelně obchází zákazníky a ptá se zda je vše 

v pořádku. Pokud není zjistí se příčina a napraví se.  

Náklady, které zákazníkovy vznikají 

Zákazníkovi vznikají pouze náklady, které zaplatí majitel za dodávku surovin a 

přirážku,  která je vypočítána tak, aby pokryla náklady spojeny s provozem restaurace. 

Pokud vzniknou zákazníkovy vedlejší náklady (např. zašpinění oděvu personálem, 

odcizení osobních věcí) uhradí ji viník, dle interní směrnice. Důležité je v tomto případě 

dodržovat etický kodex. 

Dostupnost řešení 

Co se týká dostupnosti provedl jsem všechny kroky k tomu, aby měl náš zákazník 

stravovací zařízení. Na dostupnosti jsem založil svou marketingovou strategii. 

Zaměstnanci jsou vzdáleni tedy 5 minut chůzí od restaurace.  Cílový zákazník z řad 

obyvatelstva  jsou vzdálen nejvýše 10 minut chůzí. 
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Komunikace 

Dobrá komunikace úzce souvisí s řešením potřeb zákazníků. Na internetových 

stránkách restraurace bude v provozu chat, kde se zákazníci budou moci vyjádřit ke 

kvalitě pokrmů a služeb. Za nejlepší komunikaci však považuji osobní kontakt se 

zákazníkem.  

 

5.4.3 Marketingový mix 7 P: 

Výrobek /Služba 

Restaurace chce našim zákazníkům nabízet tyto produkty: 

• Denní menu: výběr ze tří druhů jídel (plnohodnotné masité jídlo, lehčí 

těstovinové jídlo, sladké moučníkové jídlo). 

• Hlavní menu: základ budou tvořit masitá jídla (kuřecí, vepřové, hovězí, 

rybí, jehněčí), těstoviny, moučníky, dezerty, polévky, alkoholické a 

nealkoholické nápoje. 

• Příjemné posezení ve stylové restauraci 

• Plátno pro promítání sportovních akcí 

• Restaurace se nachází 300 metrů od stadionu „RONDO“ po ulici 

Rennenská třída na zastávce tramvaje č. 8 Vojtova  

Lidé 

Restaurace by své zákazníky měla přitahovat dobrou kuchyní. Nejlepší přístup 

k zákazníkům je nabídnout jim chutné stravování za přijatelnou cenu. Spokojený 

zákazník se s nově nabytými dojmy podělí s přáteli či známými a rozšíří klientelu 

zákazníků. Název restaurace Na obědě s Miroslavem Donutilem inspirovaný známým 

hercem a bavičem pocházející z Třebíče, který studoval v Brně v nedalekém gymnáziu 

na ulici Vídeňská. Samotný název je pro fanoušky tohoto umělce dostatečným 

lákadlem. 
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Místo 

Restaurace se bude nacházet na křižovatce ulic Polní, Vojtova, Rennenská tř..  

Zásobování surovin bude zajišťováno z velkoobchodního skladu Makro v Brně-

Tuřanech, které je vzdáleno necelých 7 km. Společnost makro společně s prodejem 

nabízí rozvoz surovin do cílového bodu. Restaurace má výhodu výborné dostupnosti 

k tomuto Velkoobchodu, proto zprostředkovatelům trvá cesta do cílového bodu nejvýše 

10 minut. Tato skutečnost snižuje náklady na dodávku surovin.  

 Komunikace 

Internetová prezentace by měla být po obsahové stránce jednoduchá, poskytovat 

veškeré potřebné informace, ale také grafika by neměla být příliš náročná, aby klient 

nemusel dlouhou dobu čekat při jejím načítání. Správná internetová prezentace 

společnosti by měla obsahovat zejména: 

• Úvod (polední menu, týdenní menu) 

• Nabídka (kapacita, akce, otvírací doba) 

• Představení společnosti (sídlo, cesta k restauraci, kontakt) 

• Fotogalerie 

• Jídelní lístek 

Inzerce je další složkou propagace. Reklamu umístím do měsíčníku „Brněnský 

Metropolitan“. Další variantou je měsíčník „Šalina“, který je volně k dispozici ve všech 

tramvajích.  

Zákazníky používající osobní auto k dopravě určitě upoutá reklamní tabule se 

směrovkou a vzdáleností od cílového bodu. Reklamní plochu umístím u křižovatky ulic 

Nové Sady a Poříčí v obou směrech. 

Interiér restaurace 

Interiér bude ve stylu filmové kariéry Miroslava Donutila. Od okamžiku vstupu na 

zákazníka zapůsobí filmová atmosféra. Použiji mnoho divadelních a filmových rekvizit, 

použiji originální scénáře k hrám a filmům z divadla Husa na provázku, kde Miroslav 

Donutil účinkoval 17 let, kostýmy z jeho nejslavnějších her a také filmové rekvizity, 

staré kamery, cívkové filmové pásky, líčidla, atd.. Především bych se chtěl zaměřit na 
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fotografie z divadelních představení a nejslavnějších filmů, kterými vkusně pokryji 

okolní zdi. Obrazy a rekvizity vdechnou interiéru jedinečnou atmosféru do které se 

zákazníci budou stále vracet. 

 Řízení služeb 

Provozní objednává surovin, má na starosti vrácení obalů a palet, motivaci 

pracovníků a zodpovědnost za zaměstnance. Skladování a následné zpracování surovin, 

příprava pokrmů, servírování. Kuchaři mají v popisu práce první tři procesy, číšníci 

mají na starosti roznášení pokrmů zákazníkům. Je nezbytné aby se zaměstnanci chovali, 

dle určitých pravidel. Kuchaři dle hygienických a bezpečnostních norem a obsluha dle 

etických a morálních zásad. 

Cena 

Při stanovování ceny vycházím z předběžné kalkulace nákladů a z cen zjištěných dle 

průzkumu veřejného mínění, zde je malý výčet produktů , které nabízím: 

Položky: 

Denní menu ………………………………………………………………..……..61 Kč 

Předkrmy……………………………………………………………………….…59 Kč 

Polévky…………………………………………………………………………....43 Kč 

Speciality naší kuchyně………………………………………………………….189 Kč 

Těstoviny……………………………………………………………………109-119 Kč 

Ryby……………………………………………………………………………..169 Kč 

Pokrmy z drůbežího masa………………………………………………………..139 Kč 

Pokrmy z vepřového masa……………………………………………………….159 Kč 

Steaky…………………………………………………………………………….189 Kč 

Obědové saláty……………………………………………………………………125 Kč 

Dezerty a zmrzlinové poháry……………………………………………………...59 Kč 

Ceny jsem sestavil tak, aby vyhovovali mým cílovým zákazníkům. Hlavním 

tahákem je denní menu, které je oproti konkurenci výrazně levnější. Podle kalkulace 
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nákladů jsem určil ceny dalších pokrmů. Ceny jsou uvedeny s 19% DPH. V případě 

hromadných oslav je na zákazníky připravená hromadné sleva a to 10% z celkové 

útraty. 

 

5.5 Finanční plán 

 

5.5.1 Investiční záměr  

Prvním krokem úspěšného podnikání v gastronomii je spočítat, jaký měsíční obrat 

můžeme očekávat v provozovně. Při kalkulaci vycházíme z údajů jako jsou 

počet míst – který se odvíjí od velikost provozovny - na 1 osobu je třeba počítat s 3,3 

m² včetně zázemí  

průměrná útrata  - jakou útratu je třeba očekávat při sortimentu, který nabízíme. V 

restauraci, která nabízí široký výběr jídel, bude průměrná útrata na osobu mnohem 

vyšší, než v kavárně  

otáčka židle – kolikrát budeme mít během dne obsazenou židli, což také závisí na 

nabídce – dopolední káva, obědové menu, večerní obsazenost atd.  

znásobením těchto údajů - dostaneme průběžný denní obrat na provozovně, z kterého 

si pak spočítáme měsíční obrat. Při kalkulaci měsíčního obratu je třeba vzít v úvahu, 

kolik dní v měsíci máme provozovnu otevřenou.  

 

5.5.2 Kalkulace toku peněz 

Z takto získaného měsíčního obratu odečteme náklady pohybující se v částkách v 

rozmezí odpovídající různým variantám. Částky jsou stanoveny v procentech z obratu a 

jsou následující: 
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Měsíční obrat  

Nájem                                                                                                                   7% - 10%  

Suroviny                                                                                                            35% – 40%  

Zaměstnanci                                                                                                       30% - 35%  

Služby                                                                                                                             5%  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zisk před zdaněním                                                                                        10% - 20%  

Po odečtení sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu dostávám čistý zisk 

po zdanění.  

 

5.5.3 Zřizovací výdaje 

Zpracování projekční studie…………………………………..………….……60 000 Kč 

Stavební práce  při rekonstrukci objektu………………………….….…….1 500 000 Kč 

Vybavení kuchyně….……………………………………………………..….900 000 Kč 

Vybavení zbytku zázemí……………………………………………………...250 000 Kč 

Sociální zařízení………………………………………………………………190 000 Kč 

Stoly a židle…………………………………………………………………..100 000 Kč 

Finanční rezerva a provozní náklady v prvních měsících………………….1 000 000 Kč 

 

5.5.4 Žádost o úvěr  

Pro pokrytí nákladů jsem zvolil „Hypotéční úvěr pro fyzické osoby“. Úvěr je určený 

podnikatelům a firmám na financování nemovitostí (výstavbu, pořízení nebo opravy). 

Jedná se o dlouhodobý úvěr, který lze čerpat jednorázově a výše úvěru může činit až 

100% zástavní hodnoty nemovitostí. 
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Dokumenty a žádosti o úvěr na provozování podnikatelské činnosti 

Uvádím zde pouze výběr těch nejdůležitějších dokumentů: 

• základní údaje o společnosti 

• informace o předmětu podnikání 

• podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti s 

uvedením charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů o 

minulém vývoji, stavu a perspektivách nosných aktivit 

• finanční plán 

• další doklady podle toho, zda chcete úvěrem financovat koupi nemovitosti 

nebo její rekonstrukci 

 

 

Druh úvěru:                                          hypotéční úvěr pro podnikatele 

Účel financování:                            pořízení nemovitosti a její oprava  na restaurační                     

zařízení 

Částka/měna:                                        4 000 000 Kč 

Forma čerpání:                                     jednorázové čerpání převodem na účet                                                 

Navrhované splacení:                    celoročními splátkami během deseti let, úroky 

budou placeny spolu se splátkou     

Předpokládaná úroková sazba:           9% 

Termín čerpání:                                   1.1.2009 

Datum splacení úvěru:                         1.1.2019 

Zajištění:                                              Zajištění zástavou nemovitosti       
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Zde je uveden přehled plateb, které budu splácet pokud si vezmu úvěr v hodnotě 4 

miliony korun. Konstantní anuitní splátka, úroky a umořovací výše kapitálu za daná 

období jsou přehledně rozepsané v tabulce:  

Tabulka 2: Splácení úvěru konstantní anuitou 

Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu 

    4 000 000 

1.1.2010 623 281 360 000 263 281 3 736 719 

1.1.2011 623 281 336 308 286 910 3 449 809 

1.1.2012 623 281 310 483 312 798 3 137 011 

1.1.2013 623 281 282 331 340 950 2 796 061 

1.1.2014 623 281 251 646 371 635 2 424 426 

1.1.2015 623 281 218 198 405 083 2 019 343 

1.1.2016 623 281 181 741 441 540 1 577 803 

1.1.2017 623 281 142 003 481 278 1 096 525 

1.1.2018 623 281 98 688 524 593 571 932 

1.1.2019 623 406 51 474 571 932 0 

Suma 6 623 406 2 623 406 4 000 000  
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5.5.5 Příjmy 

Při výpočtu obratu jsem vzal v úvahu počet míst, průměrnou útratu a otáčku židle  

(kolikrát budeme mít během dne obsazenou židli). Nyní uvedu tabulku 

předpokládaných obratů za 1. a 2. rok. V druhém roce podnikání počítám s s vyšší 

otáčkou židle. Zvýším-li otáčku židle o 0,5 obrat bude následující: 

 

 

 

Tabulka 3 Obrat 1. a 2. roku podnikání 

Obrat Optimistická 

varianta 

Optimální varianta  Pesimistická 

varianta 

Denní menu / den 8 418 7 015 5 612 

Hlavní menu/den 17 250 14 375 11 500 

Nápoje/den 8 280 6 210 4 140 

Obrat/den 33 948 27 600 21 252 

Obrat/měsíc 848 700 690 000 531 300 

Obrat za 1. rok 

podnikání 

10 184 400 8 280 000 6 375 600 

Obrat za 2. rok 

podnikání 

11 730 000 10 494 900 8 590 500 
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5.5.6 Výdaje 

Ve výše uvedených tabulkách jsem uvedl předpokládané příjmy restaurace. Nyní se 

zaměřím na náklady. Uvedu předpokládané náklady 1. a 2. roku podnikání. Porovnáním 

příjmů a výdajů vyjádřím tok peněz podniku. Tím stanovím úbytek nebo přírůstek 

peněz za určité období. 

 

 

 

Tabulka 4 Nákladů v  1.a 2. roce podnikání   

Náklady Optimistická 

varianta 

Optimální 

varianta 

Pesimistická 

varianta 

Nájem/rok 509 220 703 800 637 560 

Suroviny/rok 3 259 008 3 105 000 2 550 240 

Mzdy 

zaměstnanců/rok 

2 746 788 2 732 400 2 231 460 

Služby/rok 407 376 414 000 382 536 

Celkové náklady 1. 

roku podnikání 

6 921 392 6 955 200 5 801 796 

Celkové náklady 2. 

roku podnikání 

7 976 400 8 815 716 7 817 355 
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5.5.7 Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek gastronomického provozu zjistím pomocí rozdílu mezi 

výnosy a náklady a dále odečtením daně : 

 

 

 

Tabulka 5 Hospodářský výsledek v 1. a 2. roce hospodaření 

Hospodářský 

výsledek 

Optimistická 

varianta 

Optimální varianta Pesimistická varianta 

Zisk v 1. roce před 

zdaněním 

3 263 008 1 324 800 573 804 

Odvod SP a ZP za 

zaměstnance 

460 520 460 520 460 520 

Daň z příjmu FO 420 300 129 600 16 950 

Čistý zisk v 1. roce 

podnikání 

2 382 188 734 680 96 334 

Zisk v 2. roce před 

zdaněním 

3 753 600 1 679 184 773 145 

Odvod SP a ZP za 

zaměstnance 

460 520 460 520 460 520 

Daň z příjmu FO 493 950 182 700 46 800 

Čistý zisk v 2. roce 

podnikání 

2 799 130 1 035 964 265 825 
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5.6 Zhodnocení návrhu 

Z tabulek je patrné, že jsem zpracoval ekonomický plán ve třech variantách. 

Výsledky jsou rozdílné zejména, kvůli různému koeficientu otáček židlí, což v praxi 

znamená návštěvnost restaurace během dne. Střízlivou úvahou jsem dospěl k názoru, že 

reálná ekonomická situace podniku se bude pohybovat mezi optimální a pesimistickou 

variantou, avšak i po splacení úmoru bance bude podnik ziskový. 

 

5.7 Časový harmonogram rekonstrukce objektu 

Srpen 2008……………...Získání živnostenského oprávnění pro provozování restaurace. 

Září 2008……………………….……..Objednání projekční studie rekonstrukce objektu. 

Leden 2009…………………………..……………..………Získání financí od investora. 

Únor 2009………………………..………………..……….Získání stavebního povolení.. 

Únor 2009………………………..……………Zadání zakázky stavebním společnostem. 

Červenec 2009………………………….……………….………………..Začátek stavby. 

Červenec 2009………………..……………………….………..………….Bourací práce. 

Červenec 2009………………..……………………….……...… Instalace rozvodu vody. 

Srpen 2009………………….………….…………………..……..…..Instalace zateplení. 

Srpen 2009……………………..…………………………..………….Instalace elektriky. 

Září 2009………………………….………………………….Instalace vzduchotechniky. 

Září 2009…………..…………….……..………Práce na exteriéru a interiéru restaurace. 

Říjen 2009……………..…….…………...........……………….Zkolaudování restaurace. 

Říjen 2009...……...………….…………...………………Slavnostní otevření restaurace. 
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5.8 Rizika, kritické faktory ovliv ňující rekonstrukci objektu 

 

Rizika: 

• chybná projekční studie 

• nekvalitní práce stavebních společností 

• odmítnutí kolaudace 

Kritické faktory: 

• potřeba garanta s živnostenským oprávněním 

• neposkytnutí prostředků investorem 

• neočekávané potíže při stavbě (narušená statika, spodní voda, atd…) 
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6 Závěr 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je svým podnikatelským záměrem přesvědčit 

investora, který by mi poskytl finance. 

K dosáhnutí tohoto cíle bylo nutné postupovat v několika krocích. Po prostudování 

potřebné literatury jsem v teoretické části své práce uvedl důležité pojmy 

podnikatelského plánu a specifika, která s sebou přináší a vysvětlení jednotlivých 

analýz, které jsem použil pro zpracování předpokládaného stavu podniku. Veškerou 

literaturu, kterou jsem použil je uvedena v seznamu literatury. 

Ze získaných teoretických znalostí jsem zpracoval SLEPT analýzu, kde jsem se 

zabýval vnějšími faktory ovlivňující vstup na trh. Analýzu oborového okolí jsem 

rozdělil na tří části. Byla to analýza konkurence, segmentace trhu a analýza cílového 

trhu. Zjišťování jsem provedl v této posloupnosti, abych správně vymezil trh na který se 

podnik zaměří. Závěrem jsem analyzoval vnitřní zdroje, sestavil SWOT analýzu silných 

a slabých stránek podniku  a také seznam příležitostí a hrozeb, kterým podnik může 

čelit 

Posledním krokem bylo sestavení podnikatelského plánu. Plán spočíval 

v rekonstrukci stávající prostor nemovitosti a vytvoření z nich prosperující podnik. 

Uvedl jsem tedy náležitosti vzniku podniku a zamýšlený organizační plán se 

zaměstnaneckou strukturou. Na základě analýzy konkurence jsem navrhl vhodný 

marketingový plán. Ve finanční analýze jsem provedl ekonomické zhodnocení celého 

projektu včetně předpokládaných příjmů a výdajů. Na základě ekonomického 

zhodnocení jsem byl schopný navrhnout pokrytí projektu úvěrem, u kterého jsem navrhl 

dobu trvání, formu splácení a výši jednotlivých splátek. Úplným závěrem jsem sestavil 

harmonogram případné realizace projektu s kritickými faktory ovlivňující rekonstrukci 

objektu. 
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6.3 Seznam příloh 
 

Průzkum pro účely bakalářské práce: 

Nájemní smlouva (nebytové prostory) 

Splátkový kalendář 
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Příloha č.1 

Průzkum pro účely bakalářské práce: 

 

Využíváte restaurační zařízení? 

Ano                           

spíše ano                                        

spíše ne                                     

ne 

 

Pokud ano jak často? 

Denně             

každý týden              

každý měsíc                    

občas                           

nikdy  

 

Co vás vede k rozhodnutí navštívit nově otevřenou restauraci? 

doporučení přátel          

internet         

sdělovací prostředky        

zvědavost          

něco jiného                  

 

Co vás vede k rozhodnutí navštívit restauraci opakovaně? 

dobrá kuchyně     

rychlá obsluha      

příjemné prostředí       

venkovní posez.        

něco jiného 

 

Pokud by jste pracoval/a v blízkosti restaurace, byl/a byste ochotný/á o polední pouze 
využít denní menu restaurace? 
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Ano                              

spíše ano                               

spíše ne                                          

ne 

 

Jakou maximální cenu  na osobu jste ochotný zaplatit za návštěvu stravovacího 

zařízení? 

50 – 100                  

100 – 150               

150 – 220              

220 – 300                  

300 a více 

 

Je pro vás důležitá dostupnost autem k restauraci?  

Ano                            

spíše ano                                  

spíše ne                                          

ne 

   

Je pro vás důležité oddělení kuřáckých prostor od nekuřáckých? 

Ano                           

spíše ano                                   

spíše ne                                         

ne 

 

Pohlaví? 

Muž                                  

žena 

 

Věk? 

Pod 18                 

18-24                   
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25-34                         

35-55                            

55-64 

 

Jste? 

Student              

nezaměstnaný            

zaměstnaný            

podnikatel              

důchodce 

 

Příloha 2: 

Nájemní smlouva (nebytové prostory) 
 
 

S M L O U V A 
 
 

o nájmu nebytových prostor 
 
Pronajímatelé: ………………….., trvale bytem ………….  
    r.č. ……… 
   ……………………, trvale bytem ………., ……… 
    r.č. …………… 
 
Nájemce:  ………………….. , místem podnikání ……         
                              IČO:  ………. 
     
 
jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 

smlouvu o nájmu nebytových prostor 

 

 

I. 
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Vlastníci nemovitosti 

 

 Pronajímatelé prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky domu č.p. 

…….., ……….., ………., a stavební parcely č.kat. …….., katastrální území 

……….., což dokládají výpisem z katastru nemovitostí v příloze č.1 této 

smlouvy. 

II. 

Předmět nájmu 

 

 Předmětem této smlouvy je pronájem nebytových prostor o výměře cca. 

……… m2 v prvním patře domu č.p. …….., …………, ………1, který je zapsán 

na listu vlastnictví č. …….. vedeném Katastrálním úřadem …………. pro 

katastrálním území ………., obec …….. (dále jen „prostory“). Prostory jsou 

vyznačeny v příloze č. 2 této smlouvy.  

Pronajímané prostory jsou vybaveny samostatnou telefonní linkou 

s možností zřízení dalších telefonních linek. 

 Pronajímatelé přenechávají prostory k užívání nájemci. 

            Pronajímatelé prohlašují, že prostory jsou způsobilé k účelu nájmu 

specifikovaného v článku III. této smlouvy. 

 

 

III. 

Účel nájmu 

 

 Účelem nájmu  prostor je …………….. .. 

 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí platnými právními předpisy a 

touto smlouvou. Způsob užívaní  prostor musí být v souladu s protipožárními a 

bezpečnostními předpisy. Nájemce je povinen si počínat tak, aby na nemovitosti, 

v níž se prostory nacházejí, nedošlo ke škodám. 

 

 

IV. 
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Výše a splatnost nájemného, způsob jeho úhrady 

 

 Výše nájemného je stanovena smluvními stranami na ………..,- Kč 

(slovy: ……….. korun českých) měsíčně. 

 Nájemné je splatné na základě pronajímateli vystavené a nájemci zaslané 

faktury, a to měsíčně vždy nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce 

na účet pronajímatelů. 

 Výše nájemného zůstane neměnná pro rok 2002. Nájemné od roku 2003 

podléhá úpravě odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem 

(tzv. index inflace). 

 Nájemce je dále povinen složit nejpozději ke dni podpisu této smlouvy 

záruku nájemného ve výši jednoho měsíčního nájmu, tj. ……….,- Kč (slovy: 

………. korun českých), a to hotově. Záruka nájemného bude sloužit jako záruka 

na plnění veškerých závazků a povinností nájemce, vyplývajících z této smlouvy. 

V případě nesplnění těchto povinností jsou pronajímatelé oprávněni postupovat 

dle čl. V. této smlouvy. 

Pronajímatelé uzavřou (nebo zajistí způsobem přijatelným pro nájemce 

uzavření) příslušné dohody ohledně služeb pro prostory přímo s odpovídajícími 

podniky. Tyto služby zahrnují dodávku vody, stočné, úklid společných prostor, odvoz 

odpadků dle platné úpravy, dodávku plynu, elektřiny. Pronajímatelé se vynasnaží 

zajistit vystavování všech takovýchto účtů za služby tak, aby byly samostatně 

poskytovány nájemci od každé příslušné společnosti zajišťující služby, ať již 

samostatným měřením nebo nějakým podobným odpovídajícím způsobem. V 

případech, kdyby nebylo možné vystavovat účty odděleně, byly by výlohy nájemce 

propočítávány poměrným způsobem vzhledem k odpovídající části užívané plochy. 

Služby spojené s užíváním  prostor a společných částí domu bude nájemce 

hradit podle jejich skutečné prokazatelné výše podle obecně závazných předpisů 

takto: 

a) tam, kde je to technicky možné, přímo příslušným organizacím (telefonní 

poplatky, elektrická energie, plyn) 

b) v ostatních případech (vodné a stočné, odvoz odpadu dle platné úpravy, 

osvětlení a úklid společných částí domu) bude nájemce hradit formou záloh ve 
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výši …….,- Kč měsíčně na osobu, nacházející se v  prostoru průměrně alespoň 2 

hodiny denně v pracovních dnech, a to na účet pronajímatelů č. ………., v.s. 

……., vedený u ………í banky, a.s., pobočka ……... Tyto zálohy budou 

pronajímateli vyúčtovány nájemci jednou ročně s tím, že případný přeplatek bude 

nájemci poukázán na jeho účet č. ………… vedený u ………banky, a.s., pobočka 

………., a případný nedoplatek bude uhrazen nájemcem pronajímatelům na účet 

č. …………, vedený u …….. banky, a.s., pobočka ……, a to vždy do 14 dnů od 

předložení nebo odeslání vyúčtování a faktury nájemci. Při případném zvýšení 

těchto nákladů jsou pronajímatelé oprávněni v odpovídajícím poměru zálohu na 

služby navýšit.  

Ocitne-li se nájemce v prodlení s placením nájemného, mají pronajímatelé 

nárok účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. 

Nájemné a poplatky za služby za první kalendářní měsíc (i necelý, v tom 

případě se vypočtou v poměru počtu dnů od zahájení nájmu do konce měsíce 

k počtu dnů celého měsíce) a záruka nájemného budou nájemcem uhrazeny 

nejpozději do dne podpisu této smlouvy hotově. 

 

V. 

Doba trvání nájmu a možnost ukončení smlouvy 

 

 Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou od ……… 2002. 

 Souhlasným projevem vůle obou smluvních stran lze tuto smlouvu zrušit 

kdykoliv nebo ji libovolně dále prodlužovat.  

             Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět při 

dodržení tříměsíční výpovědní doby (tzv. obecná výpovědní doba) počínající 

plynout od prvého dne následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné 

výpovědi druhé straně. 

 Kromě obecné výpovědní doby je nájemce oprávněn tuto smlouvu 

vypovědět při zachování dvouměsíční výpovědní lhůty  pouze v případech 

uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Sb. Obdobně mohou pronajímatelé kromě 

obecné výpovědní doby tuto smlouvu vypovědět při dodržení  dvouměsíční 

výpovědní lhůty jen v případech uvedených v § 9 zákona č. 116/1990 Sb., nebo 
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jen při zachování jednoměsíční výpovědní lhůty v případě závažného porušení 

povinností nájemce dle této smlouvy (především užívání k jinému účelu než 

smluvenému, prodlení se splácením nájemného a záloh na služby více než 30 dnů 

po datu splatnosti, poškozování majetku a prostor v domě č.p. ……., ………., 

………, závažné porušování domovního řádu v uvedeném domě apod.). 

 

 V případě ukončení nájmu budou mezi pronajímateli a nájemcem 

vzájemně zúčtovány finanční úhrady, související s nájmem nebytových prostor a 

službami s tím spojenými. V případě, že případný nedoplatek ze zaúčtování 

vyplývající neuhradí  nájemce do 14 dnů od provedení tohoto zaúčtování, jsou 

tento nedoplatek oprávněni čerpat pronajímatelé ze záruky nájemného.  

Nájemce je povinen do dne ukončení nájmu prostory vyklidit a vyklizené 

předat pronajímatelům. V případě, že tak nájemce neučiní, jsou pronajímatelé 

oprávněni předmět nájmu vyklidit sami a to na náklady nájemce s tím, že náklady 

takto vzniklé mohou uspokojit ze záruky nájemného. 

Do ukončení nájmu uvede nájemce předmět nájmu do stavu, v jakém jej 

převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, pokud se strany nedohodnou 

jinak. Jestliže nájemce tuto povinnost nesplní, je povinen uhradit náklady, které 

takto pronajímatelům vznikly s odstraněním změn, úprav a provedením oprav 

s tím, že pronajímatelé tyto náklady mohou uspokojit ze záruky nájemného. 

 

Po ukončení nájmu a za předpokladu, že veškeré smluvní závazky a 

povinnosti nájemce byly splněny, bude nájemci vyplacen do 14 dnů od předání 

nebytového prostoru pronajímatelům a zaúčtování výše uvedených vzájemných 

finančních úhrad po případném snížení o částky pronajímateli vybrané dle 

předchozích odstavců zůstatek finančních prostředků záruky nájemného. 

 

VI. 

Opravy a užívání prostor 

 
          Nájemce odpovídá (s výjimkou výdajů, které jsou kryty pojištěním) za úhradu 

těchto výdajů: 

(a) za všechny drobné opravy v prostorách; 
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(b) za všechny poplatky za komunální služby s tím spojené s prostory, a to na základě 

příslušného vyúčtování podle platných předpisů; 

(c) za veškerá pojištění, týkající se osobního majetku v rámci prostor.  

          Pronajímatelé zajišťují na své vlastní náklady, a to způsobem, který bude co 

nejméně nebo pokud možno vůbec neobtěžovat nájemce, veškeré opravy a úkony, které 

podle této smlouvy nejsou povinností nájemce. Provádění oprav bude realizováno na 

základě dohody mezi pronajímateli a nájemcem v časových lhůtách, které jsou obvyklé 

pro odstranění příslušného typu závady. Zejména se jedná o udržování všech 

konstrukčních částí prostor v pořádku tak, aby nikde neunikala voda, o veškeré rozumné 

opravy, včetně, ale nikoli výlučně - oprav stropů, základů, stěn, podlah, veškerých 

zabudovaných vedení (nikoli těch, kdy za zabudovaná vedení jsou podle příslušných 

ustanovení odpovědné veřejné instituce).  

          Pronajímatelé dále zajišťují zásobování (dodávání) a placení vody, stočného, 

dodávání plynu a elektrického proudu, a to s výjimkami, které jsou výslovně uvedeny v 

této nájemní smlouvě, dále všechny mechanické, elektrické, osvětlovací, instalatérské, 

topné a ventilační systémy tak, aby fungovaly bezpečně a bezchybně. Pronajímatelé 

nejsou odpovědní za dodávání služeb, jejichž dodávky jsou realizovány na základě 

přímých dohod mezi dodavateli energií a služeb na jedné straně a nájemcem na straně 

druhé. Pokud by pronajímatelé opomenuli nebo odmítli provést nezbytné opravy v 

rámci obvyklé doby od písemného oznámení, nájemce je oprávněn na základě vlastního 

rozhodnutí (opce) a bez odpovědnosti za případné ztráty nechat provést tyto opravy ve 

vlastní režii. V takovém případě jsou pronajímatelé povinni tyto výdaje nájemci uhradit 

do 10 dnů od předložení faktury. 

            Pronajímatelé zajišťují, že nájemci budou nepřetržitě dodávány služby, jak jsou 

výše definovány, s výhradou přerušení mimo vliv pronajímatelů a dále pokojné užívání 

prostor ze strany nájemce. Za porušení pokojného užívání nepovažují smluvní strany 

plánovanou budoucí rekonstrukci fasády ve vnitřní části domu, přičemž pronajímatelé 

prohlašují, že vyvinou maximální možné úsilí o to, aby vlastní rekonstrukční práce, 

jakož i příprava a následný úklid, trvaly co nejkratší možnou dobu a znamenaly pro 

nájemce co nejmenší zásahy do jeho užívacího práva k prostoru. 

Stavební úpravy týkající se změn statiky a pláště předmětu smlouvy 

včetně technického zhodnocení, může nájemce provádět pouze s předchozím 



 

 9 

písemným souhlasem pronajímatelů při dodržení všech stavebně – právních 

předpisů. Tyto případné stavební práce budou prováděny vždy pouze odborně 

způsobilou firmou. V případě technického zhodnocení budovy bude mezi 

nájemcem a pronajímateli písemně dohodnut způsob úhrady nákladů. 

Na základě souhlasu pronajímatelů a kompetentních správních orgánů je 

nájemce oprávněn umístit na domě č.p. ……, …….., ……., a to při vstupu do 

domu a u vstupních dveří do prostor na svůj náklad firemní označení s tím, že po 

ukončení nájmu toto označení odstraní svým nákladem nejpozději do 3 dnů od 

ukončení nájmu. Nájemce je oprávněn se souhlasem pronajímatelů umístit na 

schodišti směrové šipky. 

           Pronajímatelé mají právo 2 x ročně prohlédnout  prostory za účelem kontroly, 

zda jsou užívány v souladu s obsahem této smlouvy. Termín prohlídky sdělí nájemci 

nejméně 1 týden před jejím uskutečněním. Pronajímatel vyvine přiměřené úsilí, aby 

minimalizoval jakýkoli negativní vliv na činnost nájemce. 

Nájemce se zavazuje, že  prostory bude užívat jen ke sjednanému účelu a 

k vlastní potřebě. Nájemce bere na vědomí, že případné rozšíření činnosti 

podnikání v uvedených prostorách bude předem projednáno a písemně 

odsouhlaseno pronajímateli s tím, že pronajímatelé vylučují rozšíření činnosti o 

provozování výherních automatů a jiných forem těchto her a využití prostor 

v souvislosti s politickými a náboženskými uskupeními. Nájemce není oprávněn 

uvedené prostory přenechat k užívání třetí osobě. 

Nájemce je povinen uzavřít pojištění z odpovědnosti za škodu a pojistit 

vnesené věci a zařízení a uzavřít pojištění proti škodě způsobené třetí osobě. 

     

 

VII. 

Parkování 

 

          Nájemce má právo parkovat autem SPZ ……., tov. zn. ……., na dvoře 

domu č.p. 695 ……….. na vyhrazeném parkovacím místě. Nájemce se zavazuje, 

že nebude rušit okolí nepřiměřeným hlukem ani exhalacemi. Případné znečištění 
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parkovací plochy způsobené provozem nebo technickým stavem vozidla nájemce 

má za následek vznik povinnosti nájemce odstranit znečištění na vlastní náklady. 

         Nájemce se zavazuje, že neumožní vjezd a parkování jiné osobě ani jinému 

vozidlu, než které je uvedeno v této smlouvě s výjimkou vozidel klientů, jak je 

uvedeno níže. 

         Nájemce se zavazuje neprodleně odstranit pronajímateli veškeré technické 

problémy spojené se zabezpečovacím zařízením, ztrátou karty a změnou SPZ 

vozidla. 

         Nájemce kartu vrátí po skončení této smlouvy, popřípadě stejně jako při 

ztrátě, uhradí její hodnotu. 

        Nájemce je oprávněn umožnit svým klientům v době od …… do ……. hod. 

parkování ve dvoře domu. 

        Dohodnutá měsíční platba za parkování, tj. za 1 vyhrazené místo pro vozidlo 

nájemce a možnost parkování pro klienty ve dvoře domu dle předchozího 

odstavce, činí ……,- Kč (slovy: ……… korun českých) s tím, že parkování bude 

současně splatné s nájmem za prostory. 

 

 

VIII. 

Vyšší moc 

 
Pokud by pronajímatelům bylo znemožněno nebo zabráněno plnit kterékoli závazky 
podle této nájemní smlouvy, které mají vůči nájemci v souvislosti s tím, aby mu bylo 
umožněno využívat prostory nebo provozovat v nich podnikatelskou činnosti, a to v 
důsledku stávek, výluk zaměstnanců, výpadků elektrického proudu, omezujících 
vládních nebo městských zákonů nebo nařízení, pouličních nepokojů, povstání, válek, 
záplav, požárů, zemětřesení nebo podobných kalamit, pomine povinnost nájemce platit 
nájem, a to po dobu působení výše uvedených projevů vyšší moci. Neplacení nájmu 
musí být podmíněno nemožností používání prostor nájemcem v souladu s určením dle 
této smlouvy. Pokud by takovéto okolnosti trvaly déle než šedesát kalendářních dnů, 
nájemce může odstoupit od této smlouvy na základě písemného oznámení 
pronajímatelům ve lhůtě patnácti kalendářních dnů a pronajímatelé budou povinni vrátit 
nájemci tu část nájemného, která byla zaplacena předem. 
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IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající se řídí zákonem č. 116/1990 

Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů, pokud 

není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

 Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze 

písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami. 

 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých 

údajů a jejich svobodné vůle, na čehož důkaz připojují svoje podpisy. 

 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží 

pronajímatelé a dvě nájemce. 

 

V Praze dne …………. 2002 
 
 
  Pronajímatelé :       Nájemce: 
 
…………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………… 
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Příloha č.3: 
 
 
 
Splátkový kalendář 
 
 

Období Anuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu 

    4 000 000 

1.1.2010 623 281 360 000 263 281 3 736 719 

1.1.2011 623 281 336 308 286 910 3 449 809 

1.1.2012 623 281 310 483 312 798 3 137 011 

1.1.2013 623 281 282 331 340 950 2 796 061 

1.1.2014 623 281 251 646 371 635 2 424 426 

1.1.2015 623 281 218 198 405 083 2 019 343 

1.1.2016 623 281 181 741 441 540 1 577 803 

1.1.2017 623 281 142 003 481 278 1 096 525 

1.1.2018 623 281 98 688 524 593 571 932 

1.1.2019 623 406 51 474 571 932 0 

Suma 6 623 406 2 623 406 4 000 000  

 

 

 

 

 

 

 

 


