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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení čajovny. V teoretické 

části je vymezen podnik a podnikatelský plán, následnE jsou provedeny analýzy vnitUního 

i vnEjšího prostUedí, ze kterých vychází návrh podnikatelského plánu včetnE obchodního, 

marketingového, finančního a organizačního plánu a Uízení rizik, které poslouží jako 

vodítko pro budoucí majitelku plánované novE otevUené čajovny ve mEstE Náchod. 

Abstract 

The diploma thesis deals with business plan of opening a teahouse. Theoretical part 

defines terms connected with a business and business plan. This is followed by analyses 

of both internal and external factors of the business, based on which a draft of the business 

plan is presented, including business, marketing, financial and organizational plan and 

risk management. This should be a lead for the owner of the planned newly opened 

teahouse in Náchod.      
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro začínající 

podnikatelský subjekt v oblasti pohostinství – založení čajovny. Celá práce je rozdElena 

na tUi části, a to na teoretickou, analytickou a návrhovou část.  

V teoretické části se zabývám obeznámením se všemi potUebnými pojmy souvisejícími 

s navazujícími částmi a také nastínEním literárního pozadí – literární rešerše. Rozebírám 

zde základní pojmy týkající se podniku, podnikání, právních forem podnikání a samotnou 

strukturou podnikatelského plánu.  

Na teoretickou část navazuje část analytická, která se zabývá analýzou současného stavu. 

Popisuji zde za pomoci PEST analýzy okolí společnosti a k popisu konkurenčního 

prostUedí využívám Porterova modelu pEti sil. V této části také zpracovávám primární 

výzkum dat, ke kterému jsem využila dotazníkového šetUení. Celá tato analytická část je 

klíčová pro vytvoUení návrhu podnikatelského plánu.  

V další části je uveden samotný návrh podnikatelského plánu pro určený podnikatelský 

subjekt. Jedná se o konkrétní plán pro založení čajovny. Struktura podnikatelského plánu 

byla vytvoUena na základE struktury uvedené v teoretické části práce. Součástí plánu je i 

obchodní, marketingový a organizační plán a návrh základních účetních výkaz] a také 

analýza a Uízení rizik. 

K vytvoUení podnikatelského plánu pro čajovnu, jakož i k samotnému založení podniku, 

jsem se rozhodla proto, že v dnešní uspEchané dobE je čím dál tím složitEjší si najít vhodné 

místo k odpočinku a relaxaci. Proto je dnes více než dUíve potUeba se odreagovat 

od starostí a povinností a relaxovat. PrávE proto bych jedno takové místo chtEla 

založit, nebo[ i já jsem jeho klidu a pohody v dobE svých studií velmi často ráda 

využívala. ChtEla bych tedy využít této pUíležitosti k vytvoUení úspEšného podniku. V této 

práci se zamEUím na vytvoUení podnikatelského plánu pro založení čajovny, který by 

následnE sloužil i jako podklad k reálnému založení podniku v Královéhradeckém kraji, 

konkrétnE v mEstE NáchodE. Na základE vytvoUeného podnikatelského plánu bych 

následnE chtEla zhodnotit, zda je plán na vytvoUení čajovny v NáchodE v praxi 

realizovatelný a životaschopný. Ráda bych také vytvoUeného plánu využila 



13 
 

pUi rozhodování, zda si čajovnu opravdu otevUít a podstoupit s tím spojená rizika a stát se 

podnikatelem, v mém pUípadE podnikatelkou.  

 

. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Kavárenství spolu s čajovnami v dnešní dobE nabírá na popularitE. Je čím dál tím bEžnEjší 

setkávat se s lidmi v kavárnách nebo čajovnách, a trávit tam s nimi čas. Proto je cílem 

této práce vypracovat podnikatelský plán pro otevUení čajovny v mEstE NáchodE, kde se 

momentálnE žádná čajovna nenachází. Hlavní myšlenkou je vytvoUit pUíjemné místo 

s pohodovou atmosférou, kde se budou lidé setkávat, hrát hry, anebo jen relaxovat.  

V dnešní dobE jsou lidé ochotni si zaplatit kvalitní čaj i místo s pUíjemnou atmosférou, 

proto je normální pUiplatit si za kvalitní šálek či konvičku čaje, a strávit tam pr]mErnE 

delší čas, než jaký odpovídá jinému kavárenskému či pohostinskému zaUízení, nebo[ 

návštEva čajovny je více o odpočinku a relaxaci, než je napUíklad návštEva bEžné kavárny.  

A právE z delší doby návštEvy, a i z vyšší kvality čaje se potom odvíjí cena nabízených 

produkt]. Tyto produkty jsou ale doprovázeny i normálním sortimentem pro bEžného 

zákazníka. 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhu podnikatelského plánu pro novE 

vznikající podnikatelský subjekt – čajovnu, a posoudit realizovatelnost a životaschopnost 

tohoto zámEru, který bude následnE podkladem pro vznik a rozvoj podnikání novE vzniklé 

čajovny. 

Dílčími cíli práce je stanovení postupu na základE literární rešerše, nalézt vhodné zdroje 

sekundárních dat a podrobit je komparaci. Dále budou provedeny analýzy, a to analýza 

jak vnitUního, tak i vnEjšího prostUedí společnosti, analýza trend] a kavárenského odvEtví. 

Cílem práce je vytvoUení návrhu podnikatelského plánu a také plánu finančního a 

marketingového, jakož to cíl] dílčích. V rámci dílčích cíl] bude také v práci provedena 

analýza rizik a návrh preventivních opatUení. 

Shrnutí dílčích cíl] práce: 

 stanovení postupu na základE literární rešerše – nalézt zdroje – vhodná 

sekundární data, a podrobit je komparaci 

 provést analýzy – analýza vnEjšího a vnitUního prostUedí společnosti, analýza 

trhu a trend] 
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 návrh podnikatelského plánu 

 návrh finančního plánu a marketingového plánu 

 analýza rizik a návrh preventivních opatUení 

1.2 Postup Uešení  

V této diplomové práci jsou nejprve zvoleny cíle práce a postup jejich dosažení 

prostUednictvím analýz. Dále je popsána teorie vztahující se k dané tématice, která je 

východiskem k navazujícím částem provedené analýzy současné situace a návrhu 

podnikatelského plánu a jeho finančního zhodnocení. 

Nejprve bude pomocí literatury popsána teoretická část spjatá s navazující analytickou 

částí a části podnikatelského plánu. V rámci analytické části bude provedena PEST 

analýza vnEjšího okolí firmy, poté analýza trhu a trendu a také Porter]v model pEti sil. 

Následovat bude analýza zdroj] firmy a analýza poptávky, která bude provedena 

prostUednictvím dotazníkového šetUení, a také SWOT analýza.  

Na základE provedených analýz bude vytvoUen souhrn s navazujícím návrhem 

podnikatelského plánu, který z analýz bude vycházet ve svém obchodním, 

marketingovém a organizačním plánu. Následovat bude analýza a Uízení rizik a také 

finanční plán.   

1.3 Použité metody 

Teoretická část práce je zpracována na základE literární rešerše, analýzy zdroj], která byla 

provedena dle načtení odborné literatury vztahující se k danému tématu, tedy podniku, 

podnikání a podnikatelskému plánu.  

V analytické části je použita Porterova analýza pEti sil, která slouží k analyzování 

oborového okolí podniku. Dále také PEST analýza, která analyzuje makroekonomické 

okolí podniku. SWOT analýza je užita k analýze jak samotného podniku, tak i jeho okolí, 

které jsou nezbytné jednak pro kompletní obraz o společnosti, tak i pro celkový obraz 

okolí společnosti, který je nutný pro pochopení zákonitostí vybraného oboru pro 

podnikání. V analytické časti je použito metod pozorování, dále také dotazování, kdy bylo 

provedeno dotazníkové šetUení za účelem sbEru dat a následné analýzy výsledk]. Součástí 

je také analýza trhu, trendu a analýza zdroj] a poptávky. 
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1.3.1 PEST analýza 

Všechny podniky jsou svým makroekonomickým okolím ovlivOovány, a proto je 

nezbytné jejich vnEjší prostUedí podrobit Uádné analýze, abychom zjistili jejich možný 

dopad na činnost podniku. Jelikož je makroekonomických faktor] velmi mnoho, dElíme 

je do čtyU následujících skupin:  

 politicko-právní faktory, 

 ekonomické faktory, 

 sociálnE-kulturní faktory, 

 technologické faktory (Analoui, Karami, 2003). 

Politicko-právní faktory zahrnují daOové právo, zmEny v politice, napUíklad zmEna v 

zamEstnanecké politice, zákony o životním prostUedí, či válku. Mezi ekonomické faktory 

patUí vývoj HDP, inflace, smEnný kurz, dostupnost energií, míra nezamEstnanosti, 

úrokové míry, mEnová a fiskální politika státu a politika bank. Ekonomické faktory 

mohou aktivitu podniku významnE ovlivnit, napUíklad r]st kurzu m]že mít negativní 

dopad na vývozní činnost firmy (Analoui, Karami, 2003).  

SociálnE-kulturní faktory sdružují zmEny zákaznických hodnot a kultury, demografické 

zmEny, kterými je napUíklad vEk, míra porodnosti a úmrtnosti, úroveO vzdElání, úroveO 

zdraví, či geografické rozložení obyvatelstva. Pro podnik je nezbytné znát sv]j cílový trh 

z tEchto hledisek. V neposlední UadE jsou pro podnik d]ležité také technologické faktory, 

které zahrnují informační technologie a jejich vývoj. NejvýraznEji je to vidEt na trendu 

internetových nákup], které nabývají na objemu, ale které dUíve, v dobE bez internetu, 

nebyly možné (Analoui, Karami, 2013). 

1.3.2 Analýza trhu 

Aby byl jakýkoliv projekt úspEšný, je potUeba provést analýzu trhu. Analýza trhu se 

zamEUuje hlavnE na poznání trhu, analýzu a pUedpovE@ poptávky, poznání konkurenční 

situace na trhu a zjiš[ování trend]. Na základE analýzy trhu je následnE tvoUena celková 

strategie projektu i jednotlivé strategie podniku. Tvorba strategie je náročný a složitý 

proces, který je možné rozčlenit do nEkolika částí:  

 analýza výchozí situace podniku/projektu, 
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 analýza podnikatelského okolí, 

 vytvoUení strategických cíl], 

 tvorba variant strategie na základE SWOT analýzy, 

 volba strategie (Fotr, Souček, 2005). 

Výchozí situace je analyzována napUíklad z pohledu zdroj], výrobního programu, 

ekonomické a finanční situace. Analýza podnikatelského okolí se zamEUuje na analýzu 

ekonomického, technologického, finančního, politického a mezinárodního okolí podniku 

a zároveO na samotnou analýzu trhu. Po provedení analýz jsou tyto analýzy i 

vyhodnoceny a na jejich základE jsou pak sestavovány strategické cíle podniku. Poté je 

vytvoUena na základE analýzy silných a slabých stránek společnosti, a pUíležitostí a hrozeb 

vyplývajících z podnikatelského okolí, variantní strategie, která je následnE i ohodnocena. 

A následnE je poté vybrána strategie, která je pro podnik k realizaci nejvhodnEjší (Fotr, 

Souček, 2005).  

Analýza poptávky formou primárního výzkumu 

Pro podnikatelský plán je klíčová analýza trhu, kdy ho poznáváme. Analyzujeme 

poptávku, což je východisko pro marketingovou strategii firmy a pro základní 

marketingové nástroje, kterým je pUedevším marketingový mix. Poptávka pUedstavuje 

produkty, které si jsou zákazníci schopni zakoupit. Firmy se tedy snaží cílit na zákazníky 

tak, aby pUišla odpovídající poptávka, která jim generuje zisk či obrat. Součástí 

marketingového výzkumu je sbEr informací a analýza trhu, kterou je poptávka, 

konkurence, chování a potUeby zákazník] a marketingové nástroje. Toto získáme bu@ 

prostUednictvím r]zných informačních zdroj], nebo prostUednictvím speciálních šetUení, 

kam spadá dotazníkové šetUení, interview, testy a pozorování (Fotr, Souček, 2007). 

Informace, které byly shromáždEny za jiným účelem a už nEkde existují, nazýváme 

sekundární údaje. Oproti tomu informace, které získáme k určitému současnému účelu, 

se nazývají primární údaje. Nejprve obvykle zpracováváme sekundární údaje, a poté 

primární. Jestliže získáváme primární údaje, kdy jsou respondent]m dávány otázky, které 

se týkají jejich postoj], preferencí, znalostí a nákupního chování, jedná se o výzkum 

dotazováním. V rámci primárního výzkumu tedy provádíme dotazování, pozorování či 

experiment. Výhodou je to, že data jsou shromáždEna podle potUeb firmy a jsou pUesná a 

spolehlivá, naopak nevýhodou je neochota lidí odpovídat či uvádEní klamavých 
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odpovEdí. Dotazník je nejrozšíUenEjším marketingovým nástrojem a je nutné vypracovat 

ho pečlivE. M]žeme zvolit uzavUené otázky, kdy si respondent vybírá ze všech variant 

odpovEdí, a otevUené, kdy dotazovaní odpovídají vlastními slovy. Na základE dat je nutné 

výsledky interpretovat, udElat z nich závEry a pUedložit je managementu (Kotler, 2007). 

Marketingový výzkum 

„Náplní marketingového výzkumu je získávání, analýza a hodnocení informací o trhu a 

jeho okolí“ (Fotr, Souček, 2005, s. 29). Tento výzkum v sobE zahrnuje spoustu faktor], 

jako je napUíklad poptávka, konkurence a konkurenční produkty, potUeby a chování 

zákazník] a marketingové nástroje. Informace pro provedení analýz je možné získat z 

primárních nebo sekundárních dat. Primární data jsou taková data, která budeme zjiš[ovat 

primárnE za účelem zjištEní našeho výzkumu pomocí speciálních šetUení. Mezi speciální 

šetUení patUí napUíklad testy, interview, pozorování. Sekundární data jsou naopak data, 

která již byla zjiš[ována za jiným účelem, než je naše šetUení. Sekundární data tedy 

m]žeme získat z již existujících informačních zdroj], jako jsou napUíklad r]zné statistiky 

a zprávy (Fotr, Souček, 2005). 

1.3.3 Porter]v model pEti sil 

Porter]v model pEti sil, nazýván také model konkurenčního prostUedí, slouží k analýze 

oborového okolí podniku. Model pUedpokládá, že zásadní vliv na podnik a jeho pozici má 

hlavnE pEt sil, které na nEj p]sobí, a to: 

 vyjednávací síla zákazník], 

 vyjednávací síla dodavatel],  

 hrozba vstupu nových konkurent], 

 hrozba substitut],  

 konkurenční rivalita stávajících firem na trhu (KeUkovský, VykypEl,2006). 

1.3.4 Analýza zdroj] (Audit zdroj]) 

Analýza zdroj] společnosti je metodou analýzy vnitUních zdroj]. VnitUní prostUedí 

zahrnuje souhrn prvk] a jejich vztah], které se nacházejí uvnitU organizace. V pUípadE 

tvorby účinné strategie je nezbytné brát v potaz nejen vnEjší prostUedí, ale také vnitUní 

prostUedí tak, abychom zajistili její realizovatelnost a udržitelnost v souvislosti s danou 
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firmou. PUi provádEní analýzy bychom mEli zjistit efektivitu a využívání stávajících 

zdroj] a jejich flexibilitu a vyváženost (Vochozka, Mulač, 2012). 

Pomocí auditu zdroj] určujeme sílu zdrojové základny. Určujeme, jak jsou dostupné 

zdroje kvalitní, jejich povahu, míru, do které je obtížné je napodobit, a jejich unikátnost. 

Tyto zdroje lze rozčlenit do čtyU skupin: 

 fyzické zdroje, 

 lidské zdroje, 

 finanční zdroje, 

 nehmotné zdroje (Johnson, Scholes, 2000). 

Mezi fyzické zdroje patUí stroje a produkční kapacity i se zahrnutím jejich povahy, stáUí, 

stavu, umístEní, zp]sobilosti. Nebo[ právE tyto faktory určují jejich použitelnost a 

umožOují podniku získat konkurenční výhodu. U lidských zdroj] je určována hlavnE 

jejich kvalifikace a úroveO uvnitU organizace. Jsou u nich brány v potaz ale i další faktory, 

jako napUíklad jejich adaptabilita. Finanční zdroje zahrnují veškeré zdroje a peníze 

společnE s jejich využitím. NapUíklad mezi finanční zdroje patUí formy poUizování 

kapitálu, správa penEžní hotovosti, udržování vztah] s dodavateli finančních zdroj] 

(napUíklad s investory a bankéUi) a správa dlužník] a vEUitel] (Johnson, Scholes, 2000). 

Nehmotnými zdroji společnosti jsou pUedevším know-how, kontakty, vEdomosti, povEst 

podniku, ochranná známka, licence, patenty a loajalita zamEstnanc]. Nehmotné zdroje se 

identifikují h]Ue a h]Ue se porovnávají a mEUí, je tedy obtížné hodnotit jejich 

vývoj (Vochozka, Mulač, 2012). 

1.3.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je analýza sloužící k analýze prostUedí podniku. ZamEUuje se na 4 oblasti: 

 slabé stránky, 

 silné stránky, 

 pUíležitosti, 

 hrozby.  
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Slabé a silné stránky se zamEUují na analýzu interního prostUedí, tedy prostUedí firmy, a 

pUíležitosti a hrozby se zamEUují na analýzu externího 

prostUedí (Fotr, Vacík, Souček a kol., 2012). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části budou uvedena teoretická východiska práce získané studiem literatury. Budou 

zde objasnEny základní pojmy a termíny vztahující se k tématu práce - podnikatelský 

plán. Na základE tEchto východisek bude následnE vypracována analytická část práce. 

2.1 Podnik, podnikání 

Podnikem je „jakýkoliv subjekt vykonávající činnost, která spočívá v nabízení zboží či 

služeb na trhu“ (DvoUáček, 2012, s. 1). D]ležitým faktorem je to, zda daný podnik nabízí 

své činnosti svým zákazník]m. To, že nedosahuje zisk, nebo druh právní podoby není 

pro definici podniku určující. Mezi podniky Uadíme totiž jak subjekty, které se snaží 

vytvoUit zisk, tak i subjekty neziskového sektoru (DvoUáček, 2012).  

Podniky lze členit podle celé škály hledisek, ve své práci se zamEUím pouze na tUi 

hlediska, a to na velikost podnik], pUíslušnost k hospodáUskému sektoru a právní formu 

podnikání. 

Podle velikosti lze podniky dElit na: 

 mikropodniky, 

 malé podniky, 

 stUední podniky, 

 velké podniky (Mulačová, Mulač a kol., 2013). 

Toto členEní vychází z Doporučení Komise Evropské unie č. 96/280/EC, které bere jako 

rozhodující faktor pro zaUazení podnik] počet zamEstnanc], roční obrat společnosti, 

bilanční sumu a nezávislost. V následující tabulce č. 1 je uveden pUehled jednotlivých 

druh] podnik] členEných podle velikosti spolu s uvedením pUíslušného počtu 

zamEstnanc] a ročního obratu v dané kategorii. Roční obrat podnik] je v tabulce uveden 

v eurech (Mulačová, Mulač a kol., 2013). 
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Tabulka č.  1: ČlenEní podnik] dle velikosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Mulačová, Mulač a kol., 2013) 

Tab. 1: Druh podniku Počet zamEstnanc] Roční obrat (EUR) 
Mikropodnik 1–9 < 2 000 000 
Malý podnik 10-99 < 10 000 000 
StUední podnik 100-249 < 50 000 000 
Velký podnik >250 > 50 000 000 

 

Dále m]žeme podniky dElit na podniky výrobní a podniky poskytující služby, kdy 

podniky výrobní v sobE zahrnují pr]myslové a zemEdElské podniky. Podle pUíslušnosti k 

hospodáUským sektor]m to tedy jsou podniky pr]myslové, zemEdElské a podniky 

poskytující služby (Hisrich, Peters, 1996). 

Podnikání je proces vytváUení čehokoliv, co má nEjakou hodnotu, kterou získává 

vložením času a úsilí, a z čeho je nakonec generována odmEna ve formE osobního a 

penEžního uspokojení. BEhem tohoto procesu jsou pUebírána veškerá rizika s tímto 

procesem související (Hisrich, Peters, 1996). 

2.1.1 Právní formy podnikání 

PUed samotným zahájením podnikání je nutné rozhodnout se pro typ právní formy 

podnikání. V České republice se podniky podle právní formy dElí na podniky: 

 jednotlivce,  

 osobní, 

 kapitálové (Synek, Kyslingerová a kol., 2015). 

Podnikání fyzických osob neboli také podniky jednotlivce, zahrnuje podniky, které jsou 

vlastnEny jednou osobou a jsou provozovány obvykle formou živnosti. Hlavní výhodou 

podniku jednotlivce je nižší počáteční kapitál na založení a menší regulace ze strany státu. 

Nevýhodou je neomezené ručení za dluhy společnosti a možný obtížnEjší pUístup ke 

kapitálu. Živnostenské podnikání se dElí na živnost ohlašovací a koncesovanou, kde 

živnost ohlašovací se dále dElí na živnosti volné, Uemeslné a vázané. DElení živností je 

znázornEno na následujícím obrázku č. 1. 
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2.1.2 Rozhodovací proces a identifikace pUíležitosti v podnikání 

Osobní společnost je tvoUena dvEma nebo více osobami, kdy je pUedpokládána účast 

podnikatele a společník] na Uízení společnosti. Společníci se zpravidla dElí o zisky a 

neomezenE ručí za ztráty společnosti. Mezi osobní společnosti patUí veUejná obchodní 

společnost a komanditní společnost (Synek, Kyslingerová a kol., 2015). 

U kapitálové společnosti není po společnících vyžadována osobní účast na podnikání, ale 

účast kapitálová. Společník tedy musí do společnosti vnést vklad. Na rozdíl od osobní 

společnosti ručí společníci za závazky společnosti jen do výše svých vklad]. Mezi 

kapitálové společnosti Uadíme akciovou společnost a společnost s ručením 

omezeným (Synek, Kyslingerová a kol., 2015). 
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Živnost ohlašovací 
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koncesovaná Živnost vázaná 
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Obrázek č. 1: DElení živností 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle živnosti.eu, 2018) 
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DElení obchodních korporací je znázornEno na obrázku č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Podnikání – rozhodovací proces 

Než začneme podnikat, je d]ležité zvážit, zda start podnikání má či nemá smysl. Toho 

m]žeme docílit pomocí rozhodovacího procesu, který je rozdElen do čtyU částí. Části 

rozhodovacího procesu jsou: 

 identifikace pUíležitostí a jejich vyhodnocení, 

 vypracování podnikatelského plánu, 

 vytyčení potUebného množství finančních zdroj], 

 Uízení nového podniku (Hisrich, Peters, 1996). 

PUestože na sebe tyto jednotlivé kroky navazují, nelze je od sebe oddElit, protože pUi 

rozhodování o jedné je zapotUebí mít jasnE vymezené i veškeré faktory ve fázích 

následujících (Hisrich, Peters, 1996). 

Identifikace pUíležitosti vhodné pro podnikání je klíčová a zároveO ta nejtEžší část pUi 

startu podnikání. Identifikace totiž vEtšinou vychází z pozorovacího talentu podnikatele 

a je schopností danou pUíležitost zachytit a následnE ji i identifikovat. Správný proces pro 

identifikaci neexistuje, každý si hledá ten jemu vlastní. NEkdo pozornE zkoumá a 

Obchodní 

korporace 

VeUejná obchodní 

společnost Osobní 

společnosti 

Kapitálové 

společnosti 

Komanditní 

společnost 

Společnost s ručením 

omezeným 

Akciová společnost 

Obrázek č. 2: DElení živností 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle živnosti.eu, 2018) 
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analyzuje své okolí a prostUedí, jiný využívá aktivního dotazování na nedostatky již 

stávajícího výrobku k možnosti vytvoUení jiného lepšího a další si jen všimne nEjakého 

nedostatku   mezery na trhu, a pokusí se svým nápadem dané místo vyplnit. NicménE 

každá identifikovaná pUíležitost musí být následnE vhodnE provEUena a vyhodnocena. A 

právE toto hodnocení je nejd]ležitEjší součástí celého rozhodovacího procesu o zahájení 

podnikání. Zjiš[ujeme tím totiž, zda bude daný výrobek či služba životaschopný a zda 

výnosy z nich plynoucí budou odpovídat nebo pUevyšovat náklady potUebné pro jeho 

uvedení na trh. Toto hodnocení zahrnuje analýzu pUíležitosti, její hodnoty, hodnoty rizik 

a výnos] a vliv konkurence na danou pUíležitost. Je d]ležité vEdEt, jaký faktor bude 

podnik svou pUíležitostí vytváUet, protože na základE toho se odvíjí i velikost trhu, na 

kterou se bude zamEUovat, jakož i jeho životnost. PUíležitostí vytvoUené faktory, kterými 

je napUíklad zmEna technologie, budou mít jinou velikost trhu a životnost než faktory jako 

tržní posun, konkurence nebo vládní regulace. Na základE této velikosti trhu a 

životaschopnosti produktu v nEm jsou následnE určována rizika a odmEny. M]že se stát, 

že pUi hodnocení rizik a odmEn podle vybrané metodologie dojdeme k závEru, že finanční 

ani osobní odmEna neodpovídá rizik]m, která projekt pUináší (Hisrich, Peters, 1996).  

Vypracování podnikatelského plánu je poté nejsložitEjší částí rozhodovacího procesu. 

Základním úskalím podnikatele bývá, že nikdy dUíve podobný podnikatelský plán 

nesestavoval a nemá ani potUebné zdroje k jeho sestavení. Základními otázkami, na které 

by ale mEl odpovEdEt, je velikost a charakter cílového tržního segmentu, „tržní plán, 

výrobní požadavky, finanční plán, organizační plán a finanční 

nároky“ (Hisrich, Peters 1996, s. 38).  

Tvorbu podnikatelského plánu je ale d]ležité nepodcenit, už od začátku postupovat pUi 

jeho sestavování zodpovEdnE a pečlivE, aby byl vytvoUen kvalitní podnikatelský plán. 

Protože právE na základE podnikatelského plánu je sestavován pUedpokládaný potUebný 

objem zdroj] potUebných pro projekt, jakož i zp]sob jejich zajištEní a následnE samotné 

Uízení společnosti (Koráb, Mihalisko, 2005). 

2.1.4 Informace 

PUed samotným vypracováním podnikatelského plánu je dobré si stanovit cíle podniku a 

vypracovat stručnou studii proveditelnosti zámEru, která odhalí možné pUekážky v 

realizaci zámEru. ZamEUit bychom se mEli pUedevším na oblast financí, marketingu a 
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produkce. Pro veškeré zpracovávání, nejen studie proveditelnosti, ale i pro samotný 

podnikatelský plán, jsou nezbytné informace. Tyto informace lze získat z mnoha zdroj]. 

Prvotní informace, které pro vypracování potUebujeme, jsou informace o tržním 

potenciálu výrobk] nebo služeb zamýšleného podnikatelského zámEru. Velikost trhu lze 

určit pomocí informací sekundárních, tedy informací získaných za jiným účelem, než je 

Uešený problém, anebo samotným provedením marketingové studie. Z hlediska finanční 

náročnosti je doporučeno se pUed provedením marketingové studie zabývat nejdUíve 

informacemi ze sekundárních zdroj] (Hisrich, Peters, 1996). 

Informace získané v rámci tržní proveditelnosti využijeme i pUi rozhodování o marketingu 

společnosti, kde se bude rozhodování opírat o získané údaje o konkurenci, distribučních 

maržích, tržních trendech a potenciálu r]stu. Dále jsou nezbytné též informace, které 

využíváme pro provoz, jsou jimi napUíklad: 

 umístEní – zvolit vhodné umístEní s dobrou dostupností pro zákazníky a 

dodavatele, 

 suroviny – volba vhodných surovin, určení jejich specifikace společnE s 

informacemi o dodavatelích a nákladech, 

 zaUízení – vypracování seznamu potUebného zaUízení společnE s rozhodnutím, zda 

bude dané zaUízení pronajímáno či nakupováno, 

 odbornost – vymezení potUebných pracovních odborností, vypracování pUehledu 

pracovník] a potUebných odborných znalostí pro danou pozici i s platovým 

ohodnocením pracovník] a uvedením možných zp]sob], jak potUebných 

odborností nabýt, 

 prostory – určení velikosti potUebných prostor s rozhodnutím, zda budou dané 

prostory pronajímány či nakupovány, 

 režie – pUehled všech položek, potUebných pro zajištEní 

výroby (Hisrich, Peters, 1996). 

Tyto informace jsou vEtšinou zpracovávány i do samotného podnikatelského plánu, jejich 

vypracování je pomErnE náročné, ale jsou neocenitelné pro investora pUi jeho 

rozhodování, zda do našeho podniku investovat či nikoliv (Hisrich, Peters, 1996). 
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V rámci finančních informací je hlavnE Uešena budoucí finanční rentabilita podniku. Ta 

objasOuje potencionálním investor]m samotnou rentabilitu podniku, kolik financí je do 

podniku nutné a vhodné vložit, a jakým zp]sobem budou investované prostUedky využity 

a získávány (Hisrich, Peters, 1996). 

Na základE podnikatelského plánu je sestavován pUedpokládaný objem zdroj] potUebných 

pro projekt, jakož i zp]sob jejich zajištEní a následnE samotné Uízení společnosti. PUi 

sestavování potUebného objemu zdroj] pro projekt jsou nejdUíve analyzovány samotné 

vlastní zdroje podnikatele a odlišeny zdroje hlavní, rozhodující, od zdroj] podp]rných. 

Podnikatel by mEl brát v úvahu nejen poskytovatele zdroj], ale i jejich potUeby a d]vody 

k investici, aby si mohl udržet co nejvEtší vlastnický podíl, na kterém je závislé 

rozhodování o podniku, a mohl tak získat zdroje za co nejnižší cenu a za co 

nejvýhodnEjších podmínek. Po získání zdroj] musí být podnikatel schopen tyto zdroje 

využít k realizaci svého plánu. PUi jeho realizaci se ale setkává s provozními problémy, k 

jejichž Uízení je využíván styl a struktura Uízení podniku, jakož i stanovení promEnných 

hodnot klíčových pro úspEch podniku a pečlivé sledování hodnot (Hisrich, Peters, 1996). 

Proveditelnost samotného podnikatelského zámEru se z hlediska finančního hodnotí na 

základE tUí oblastí, a to: 

 očekávané pUíjmy a výdaje, 

 hotovostní tok, 

 bilance za bEžné období a odhadované bilance (Hisrich, Peters, 1996). 

Veškeré informace v tEchto tUech oblastech jsou bEžnE uvádEny v časovém výhledu na tUi 

roky, kdy jsou data uvádEna mEsíčnE s roční bilancí. Odhady jednotlivých hotovostních 

tok] zobrazují schopnost podniku dostát svým závazk]m v návaznosti na jednotlivá 

období. Údaje za bEžné období pak poskytují informaci o celkové situaci 

podniku (Hisrich, Peters, 1996). 

2.1.5 Zdroje financování podniku 

Pro každý podnik jsou nezbytné zdroje financování, tyto zdroje se dle zp]sobu získání 

dElí do dvou skupin, a to na zdroje: 

 vnitUní, 
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 vnEjší (Koráb, Mihalisko, 2005). 

VnitUní zdroje (také zdroje interní) jsou získávány na základE vnitUní činnosti podniku. 

Zdroje vnEjší (také zdroje externí) jsou získávány vnE podniku (Koráb, Mihalisko, 2005). 

Dále podle právního postavení poskytovatele kapitálu se zdroje dElí na zdroje: 

 vlastní, 

 cizí (RežOáková, 2012).  

Vlastní zdroje 

Mezi základní vlastní zdroje patUí zdroje, které do podnikání vkládá sám podnikatel, a tím 

také pUesvEdčuje investory o tom, že i on vEUí svému podnikatelskému zámEru, nebo[ je 

ochoten do nEj i on sám investovat své vlastní zdroje a tím také potvrzuje svou víru v 

reálnost a rentabilitu svého podnikatelského zámEru. Mezi vlastní zdroje patUí tedy vklady 

podnikatele, dary a dotace. Vklady investor], jako je napUíklad bussiness angel nebo 

venture kapital, a emise akcií, které slouží jako vklad do podniku, jsou také vlastní zdroje 

podnikání, ale už vlastní zdroje externí. Interní vlastní zdroje jsou vytvoUeny vlastní 

činností podniku a spadají mezi nE napUíklad zisky, fondy tvoUené ze zisku, odpisy a 

rezervy (RežOáková, 2012).  

Nejd]ležitEjší vlastností vlastních zdroj] je ale ta, že vkladem zdroj] do vlastních zdroj] 

podniku se stává jejich majitel vlastníkem podílu na vlastním kapitálu společnosti a tím i 

spoluvlastníkem podniku. ZároveO pokud ale není uvedeno jinak, neočekává splacení 

svého vkladu a v určitých pUípadech neručí za závazky společnosti. Ze spoluvlastnictví 

plynou pro spoluvlastníka i určitá práva, jako napUíklad právo na podílení se na Uízení 

společnosti, podíl na zisku a likvidačním z]statku (RežOáková, 2012). 

Cizí zdroje 

Cizí zdroje jsou charakteristické tím, že získaný kapitál má charakter dluhu a jsou 

poskytovány společnosti pouze na určitou dobu. Poskytovatel je tedy vEUitelem 

společnosti a očekává za své zdroje poskytnuté společnosti pUedem stanovenou 

odmEnu – úrok. Mezi cizí zdroje financování společnosti patUí tedy napUíklad bankovní 

úvEry, dluhopisy, leasing, faktoring a forfaiting (RežOáková, 2012). 
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2.2 Podnikatelský plán  

„Podnikatelský plán je dokument, který popisuje základní d]vod existence firmy, její 

strategii, cíle firmy a cestu k dosažení vytyčených cíl]“ (Palatková, 2013, s. 187). Nebo 

podle jiné definice „podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny 

podstatné vnEjší i vnitUní okolnosti související s podnikatelským zámErem. Je to formální 

shrnutí podnikatelských cíl], d]vod] jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí 

jednotlivých krok] vedoucích k dosažení tEchto 

cíl]“ (Orlík, 2011 in Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011). 

Smyslem podnikatelského plánu je vytvoUit dokument, který bude jasnE a srozumitelnE 

popisovat zamýšlený projekt, a také provést veškeré analýzy, které s podnikatelským 

zámErem souvisí. Plán by mEl číselnE a finančnE vyjádUit veškeré náležitosti související s 

vybraným projektem a také pUedevším ujasnit hodnotu a reálnost našeho podnikatelského 

plánu. Jde nám o to, jestli má zamýšlený plán smysl a jaká je jeho reálná uskutečnitelnost 

na trhu, a to společnE s finančním vyjádUením (Palatková, 2013). 

Základní otázkou pUi sestavování podnikatelského plánu je: proč jej vlastnE sestavovat? 

VEtšinou každý, kdo chce začít podnikat, má sv]j nápad v hlavE a nemá hned potUebu jej 

pUenášet na papír a prezentovat dalším osobám. Pokud ale chceme tento podnikatelský 

nápad realizovat, je to bohužel nezbytné. D]vod] pro jeho sestavení je hned nEkolik. Ze 

začátku to m]že být napUíklad proto, abychom ovEUili reálnost životaschopnosti našeho 

nápadu. Dále pak také potUeba získání chybEjících finančních prostUedk], nalezení 

společníka či společník], nebo též potUeba informovat okolí, a[ už se jedná o obchodní 

partnery nebo zamEstnance (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011). 

2.2.1 Struktura podnikatelského plánu 

„Obsah podnikatelského plánu není závaznE 

stanoven“ (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011, s. 14). Jeho obsah se liší podle 

účelu, za kterým je stanovován, protože každá banka nebo investor mají jiné požadavky 

na jeho strukturu. InvestoUi mohou požadovat pouze zpracovaný podnikatelský plán 

formou prezentace v PowerPointu kv]li nedostatku času, banka pak m]že požadovat ještE 

další doplOující dokumentaci (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011).  
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Podnikatelský plán má ale nEkolik bod], které by mEl zahrnovat. Jsou to: 

 titulní list, 

 obsah, 

 exekutivní souhrn, 

 analýza trhu, 

 popis podniku, 

 výrobní/obchodní plán, 

 marketingový plán, 

 organizační plán, 

 hodnocení rizik,  

 finanční plán, 

 pUílohy (Koráb, Peterka, RežOáková, 2007). 

Délka a skladba podnikatelského plánu závisí na typu podnikatelského plánu i na životní 

etapE podniku. Pokud se jedná o novE vznikající začínající firmu, bude pravdEpodobnE 

zapotUebí podrobnEjšího podnikatelského plánu než u firmy s delší tradicí na trhu. PUi 

sestavování podnikatelského plánu je d]ležité definovat nejen cíle podnikatelského 

zámEru, ale také pUedstavit a ujasnit celkovou strategii společnosti a mít povEdomí o trhu, 

na který chceme svým zámErem vstoupit, jakož i respektovat konkurenci, která na daném 

trhu p]sobí (Palatková, 2013). 

2.2.2 Titulní list 

Titulní list by mEl obsahovat základní údaje o společnosti, kterými jsou napUíklad název 

a logo společnosti, jméno autora a ostatní náležitosti. Je vhodné na titulní list také vložit 

klauzuli o autorském právu a utajení, aby informace obsažené v dokumentu nemohly být 

dále nikde bez souhlasu autora nebo majitele plánu reprodukovány nebo jinak 

využity (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011). 

2.2.3 Obsah 

Dále by mEl pro lepší pUehlednost v podnikatelském plánu po titulním listu následovat 

obsah dokumentu, který by nemEl pUesáhnout jednu stranu formátu A4. Na obsah by mEl 

navazovat úvod, který čtenáUi nastíní účel a základní informace o podnikatelském plánu, 
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a čtenáUi tak pom]že s rozhodnutím, zda ve čtení podnikatelského plánu pokračovat či 

nikoliv, podle toho, jestli dokument pro nEj obsahuje relevantní informace. Je vhodné v 

úvodu zmínit, zda se jedná o úplnou či částečnou verzi, stejnE tak i primární účel, k čemu 

je podnikatelský plán zamýšlen (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011). 

2.2.4 Shrnutí (exekutivní souhrn) 

V podnikatelském plánu je možné uvést i shrnutí, ve kterém uvedeme, co je v 

podnikatelském plánu vypracováno více dopodrobna, s cílem vzbudit ve čtenáUi 

zvEdavost. A právE proto, že shrnutí zkrácenE popisuje, o čem se v celém podnikatelském 

plánu jedná, tvoUíme jej až nakonec, když už máme celý podnikatelský plán 

sestaven (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011). 

2.2.5 Strategická analýza 

Když chceme začít podnikat, nestačí jen mít nápad, vEdEt kam chceme dojít a čeho 

chceme dosáhnout, ale je potUeba i poznat naše okolí. Je potUeba zmapovat si, co nás 

ovlivOuje a určit slabé i silné stránky, abychom vEdEli, co je nezbytné vykonat na cestE 

za naším cílem. A právE k tomu, abychom tyto faktory, které ovlivOují naši společnost, 

mohli zjistit, se využívá strategická situační analýza. Za pomoci této analýzy je možné 

identifikovat a hodnotit faktory vnEjšího prostUedí a vnitUní faktory firmy, hledat i vazby 

a vlivy mezi nimi. Strategickou analýzu lze členit na interní a externí analýzu, externí 

dále na analýzu makrookolí a mikrookolí (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011). 

DElení strategické analýzy je znázornEno na následujícím obrázku č. 3. 
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Obrázek č. 3: DElení strategické situační analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování, dle Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011) 
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Externí analýza slouží k identifikaci pUíležitostí a hrozeb. Analýza makrookolí slouží k 

identifikaci faktor], které společnost ovlivOují v rámci prostUedí celkové ekonomiky. 

Zahrnuje v sobE faktory prostUedí: 

 makroekonomického,  

 technologického, 

 sociálního, 

 demografického,  

 politického, 

 legislativního,  

 a svEtového okolí (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011). 

Pro rozbor makrookolí společnosti je nejčastEji využíváno PEST nebo SLEPT analýz.  

ČlenEní vnitUního a vnEjšího prostUedí je znázornEno na následujícím obrázku č. 4. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

OdvEtvím, ve kterém se firma vyskytuje a operuje v nEm, se poté zabývá analýza 

mikrookolí. Zahrnuje faktory jako odvEtvová struktura (napU. monopol), trendy v odvEtví, 

jeho ziskovost a hybné síly. NejčastEji se pro analýzu mikroprostUedí využívá Porterova 

modelu pEti sil (Srpová, Svobodová, Skopal a kol., 2011). 

 

 

makroprostUedí 

mikroprostUedí 

vnitUní prostUedí 
podnik 

veUejnost 

dodavatelé 

te
ch

no
lo

gi
ck

é zákazníci 

konkurence 
odbEratelé 

sociálnE-kulturní 

ekonom
ické 

vnEjší prostUedí

politicko-právní 

Obrázek č. 4: VnitUní a vnEjší prostUedí podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíková, 2008) 



33 
 

Analýza trhu 

Analýza trhu je součástí strategické analýzy a mEla by obsahovat hlavnE analýzu 

konkurenčního prostUedí i s hlavními konkurenty, a dále pak i analýzu samotného odvEtví. 

Do této analýzy je vhodné zahrnout i nEjakou z analýz zmEn okolí, jako je napUíklad 

SLEPT analýza, která v sobE zahrnuje sociální, legislativní, ekonomické, politické a 

technologické faktory, které mohou mít dopady na   

projekt (Koráb, Peterka, RežOáková, 2007).  

Marketingová analýza trhu 

Trh je souhrn veškerého zboží, služeb a hodnot sloužících k uspokojování stejných potUeb 

zákazníka. Pro užitečnou analýzu je nezbytné správnE trh definovat. Definovat jej 

konkrétnE podle našich potUeb, aby nebyl definován pUíliš úzce ani široce, a aby bylo 

následnE možné na základE analýz správnE cílit na našeho zákazníka a nebyla opomenuta 

nEjaká možná konkurence. PUi analýze trhu je d]ležité nejprve zvažovat potUeby 

zákazníka, a až poté se zamEUit na veškeré zp]soby, jakými je možné potUeby zákazníka 

uspokojit (za pomoci výrobk] či služeb). PUi zvažování trhu je nutné uvažovat nejen o 

současných trzích, ale i trzích skrytých a vznikajících. Na současných trzích jsou potUeby 

zákazník] upokojovány již existujícími společnostmi, a vstup na tento trh m]že být 

náročnEjší. PUi skrytých trzích jsou si společnosti vEdomy skrytých potUeb 

potencionálních zákazník], ale neexistuje nikdo, kdo by tyto potUeby zákazník] 

uspokojoval. Proto m]že být vstup na skrytý trh jednodušší než na trh současný, a to z 

d]vodu neexistující konkurence. Vznikající trhy, v současné dobE ještE neexistují, ale lze 

usuzovat možnost jejich vzniku nEkdy v budoucnosti na základE současných trend] a 

podmínek. Vznikající trhy pUedstavují nejvíce pUíležitostí pro firmy (Blažková, 2007). 

PUi marketingové analýze trhu se zamEUujeme hlavnE na: 

 velikost trhu, 

 vymezení trhu,  

 míru r]stu trhu,  

 atraktivitu trhu,  

 ziskovost trhu,  

 vývoj a predikci poptávky,  
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 predikci potUeb,  

 tržní trendy (Blažková, 2007). 

2.2.6 Popis podniku 

Popis podniku by mEl obsahovat veškeré podstatné informace o našem zamýšleném 

podnikání, abychom čitateli plánu vytvoUili dostatečnou celistvou pUedstavu o našem 

podniku a podnikání. MEl by obsahovat určení velikosti podniku, zamýšlenou strukturu i 

s personálním obsazením, rozsah výrobk] nebo služeb, které bude podnik poskytovat či 

vyrábEt, jakož i určení trhu, na který bude cílit. Dále by mEl obsahovat pUehled zaUízení a 

vybavení společnosti a zkušenosti a znalosti podnikatele. Je možné zde uvést i celkovou 

vizi, cíl a strategii podniku i společnE s prostUedky, pomocí kterých se jich pokusí 

dosáhnout (Koráb, Mihalisko, 2005). 

2.2.7 Obchodní/výrobní plán 

Obchodní plán nahrazuje u podniku, který není výrobní, plán výrobní. Výrobní plán je 

záznamem celého výrobního procesu, obchodní plán zahrnuje soubor všech informací 

nezbytných pro samotné podnikání a chod podniku. Popisuje samotný proces poskytování 

služeb i s veškerými jeho náležitostmi. Mezi tyto informace patUí informace o službE či 

prodávaném zboží, soupis všech dodavatel] či subdodavatel], pokud jich podnik využívá 

i společnE s d]vody jejich výbEru, skladovacích prostor či samotných prostor 

podniku (Koráb, Mihalisko, 2005). 

2.2.8 Marketingový plán 

Marketingový plán je centrálním nástrojem pro Uízení marketingu společnosti. PUetváUí 

marketingové i strategické zámEry společnosti do jednotlivých úkol] a krok], pomocí 

kterých jich chceme dosáhnout, i s vytyčením nezbytných zdroj] (personálních a 

finančních). Zahrnuje v sobE marketingové cíle, strategie, schéma realizace plánu a 

rozpočet (Zamazalová, 2009). 

Marketing a s ním spojený prodej mají na úspEchu firmy nepochybný podíl. Proto je nutné 

sestavení marketingového plánu nepodcenit, nebo[ je potUeba čtenáUe podnikatelského 

plánu pUesvEdčit, že máme kvalitní marketingovou strategii. Ve velkých firmách jsou 
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podnikové a marketingové plány oddElené, v malých firmách m]že podnikový a 

marketingový plán tvoUit jeden dokument (Blažková, 2007). 

Marketingový plán je písemným dokumentem, který zachycuje výsledky marketingového 

plánování. Tento plán by mEla sestavit každá firma, jeho obsah a struktura je 

pUizp]sobována specifik]m dané společnosti. Tento nástroj slouží ke zlepšování 

obchodních výsledk] firmy. Marketingový plán obsahuje aktivity, které jsou 

uskutečnitelné, mEl by být jasný, výstižný a zahrnovat klíčové 

informace (Blažková, 2007). 

Ve firmE je nezbytné, aby existovalo více samostatných marketingových plán], nebo[ 

r]zné výrobky čelí r]zným okolnostem. Sv]j marketingový plán tedy mohou mít 

jednotlivé výrobky, značky, či jednotlivé jednotky firmy. Součástí marketingového plánu 

značky či produktu by mElo být popsání současné marketingové situace, pUíležitostí a 

hrozeb, marketingové strategie, rozpočtu, kontrolních mechanizm], programu činnosti a 

klíčových závEr] (Kotler, 2007). 

Marketingový plán slouží jako nástroj k Uízení a koordinování jednotlivých 

marketingových činností. Tento plán je pUipravován na základE vstup] od zamEstnanc] v 

d]ležitých funkcích. Plány jsou uskutečOovány na r]zných úrovních dané firmy. 

Výsledky v porovnání s plány je d]ležité sledovat, a pokud je nutné, opravovat. 

Marketingový plán sestává ze dvou úrovní. Taktický marketingový plán se zamEUuje na 

marketingové taktiky, mezi které patUí tvorba cen, služeb, prodejních kanál], propagace 

a vlastnosti výrobku. Strategický marketingový plán se zamEUuje na cílové trhy a 

hodnotovou nabídku. Tato nabídka je založena na analýze tržních 

pUíležitostí (Kotler, Keller, 2007). 

Marketingové plány a strategie jsou součástí marketingového procesu, které musí být 

velmi dobUe promyšlené, abychom podle nich mohli aktivity marketingu 

Uídit (Kotler, Keller, 2013). Proces plánování je znázornEn na následujícím obrázku č. 5. 
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Obrázek č. 5: Proces strategického plánování 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotler, Keller, 2013, str. 69) 

Plánování 

D]ležitou součástí plánovacích aktivit je stanovení poslání dané firmy, poté tvorba 

strategických podnikatelských jednotek, pUiUazení prostUedk] tEmto jednotkám, dále také 

vyhodnocení možných pUíležitostí k dalšímu r]stu (Kotler, Keller, 2013). 

Poslání a cíle 

Poslání společnosti se m]že postupem času mEnit, protože společnost musí reagovat na 

zmEnEné tržní podmínky a v čase také využívat nových pUíležitostí. Zformulované poslání 

je poté sdEleno nejen zamEstnanc]m, ale také zákazník]m. Doporučením pro kvalitní 

definici poslání je, aby obsahovala vizi, kam společnost smEUuje v dalším desetiletí. 

Poslání by se ovšem nemElo mEnit pUíliš často, pouze když již není relevantní. Poslání by 

mElo být co nejkratší, aby se snáze pamatovalo, a musí dávat smysl. Ani cíl] by v poslání 

nemElo být pUíliš mnoho. MEly by být zveUejnEny hlavní pUístupy společnosti a její 
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hodnoty. Obsahem poslání je také určení konkurenčních oblastí, ve kterých bude firma 

p]sobit. TEmi je tržní segment, výrobky, odvEtví, geografie (Kotler, Keller, 2013). 

PUíležitosti k dalšímu r]stu 

K aktivitám podnikového plánování patUí také vyhodnocování možných pUíležitostí k 

dalšímu r]stu. Dle toho jsou pak plánovány nové aktivity, či omezovány a ukončovány 

jiné. Vedení firmy musí určit novou aktivitu, pokud se plánované tržby neshodují s tEmi 

požadovanými. Společnost má v tomto pUípadE tUi možnosti, které činnosti zvolit. Tou 

první možností je využití intenzivní pUíležitosti, kdy se hledají pUíležitosti, jak r]st pUi 

stávajícím portfoliu. Druhou možností je využít integrativní pUíležitost, kdy dojde k 

zavedení nových aktivit, které jsou k současným aktivitám pUíbuzné. TUetí pUíležitost je 

diverzifikační, kdy dojde k začlenEní aktivit, které s tEmi stávajícími 

nesouvisí (Kotler, Keller, 2013).   

R]st tedy m]že být intenzivní, kdy dochází ke zlepšení stávajících aktivit, pUičemž firma 

nejprve využije strategii penetrace trhu, což znamená, že se snaží se svými stávajícími 

výrobky dosáhnout vyššího podílu na trhu, a poté zvažuje, jestli svoje stávající výrobky 

nedokáže uplatnit na nových trzích, nebo pro nE nedokáže vytvoUit trh nový. V dalším 

kroku pUemýšlí, jestli nevyvine nové výrobky pro stávající trhy, a to prostUednictvím 

strategie vývoje výrobku. Až v dalším kroku firma zvažuje výroby nových výrobk] pro 

nové trhy. Tato strategie se nazývá diverzifikační (Kotler, Keller, 2013).  

D]ležitou činností je bezesporu také ukončování či omezení stávajících aktivit, aby tak 

došlo k uvolnEní prostUedk], které se využijí jinde a dosáhne se tak snížení 

náklad] (Kotler, Keller, 2013). 

Marketingové inovace 

Inovace jsou součástí každého marketingu. Inovace by mEly pocházet nejen od nejvyššího 

vedení, ale také od zamEstnanc], a to i napUíklad tEch nových, nejmladších, nebo 

pracujících daleko od centrály. Tito lidé mohou pUijít s nejoriginálnEjšími inovacemi 

(Kotler, Keller, 2013). Marketingové inovace jsou vytváUeny s cílem lépe vyhovEt 

potUebám zákazník], otevUít nové trhy nebo zmEnit pozici produktu na trhu, aby došlo ke 

zvýšení prodej] (OECD, 2005). 
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Plánování podnikatelské jednotky 

Strategický plánovací proces podnikatelské jednotky začíná definováním poslání dané 

jednotky a končí zpEtnou vazbou a kontrolou. Jednotlivé kroky jsou znázornEny 

na obrázku č. 6 níže.  

 

Obrázek č. 6: Strategický plánovací proces podnikatelské jednotky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotler, Keller, 2013) 

Poslání 

Poslání podnikatelské jednotky musí být podmnožinou poslání společnosti. MElo by tedy 

být v souladu s ní (Kotler, Keller, 2013).  

STP marketing 

Za STP marketingem stojí tUi kroky, a to Segmentace, Targeting a Positioning. Prvním 

z nich je segmentace trhu. Segmentace trhu a zákazník] je velmi d]ležitá, protože lidé 

nejsou stejní a každý zákazník má své jedinečné potUeby a vnímá hodnotu výrobk] a 

služeb rozdílnE. Je zUejmé, že jeden výrobek či služba nem]že současnE uspokojit celý 

heterogenní trh. Proto se firmy snaží trh zmapovat a segmentovat ho na menší homogenní 

skupiny, tržní segmenty, na které se poté zamEUují a mohou jim lépe své výrobky či služby 

pUizp]sobit. Čím menší cílovou skupinu vyčleníme, tím více podobné potUeby zákazníci 

v této skupinE mají, nicménE malá skupina nemusí být dostatečnE profitabilní. Pro 

segmentaci trhu používáme tyto informace: 

 demografické (napU. vEk, pohlaví, počet dEtí), 

 geografické (napU. stát, oblast, klima, velikost trhu), 

 psychologické (napU. zájmy, hodnoty, postoje), 
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 chování (napU. četnost nákup], média, loajalita), 

 socioekonomické (napU. pUíjem, postavení, povolání, vzdElání) (Iacobucci, 2016). 

Druhým krokem STP, který navazuje na segmentaci, je targeting, tedy výbEr segment], 

na které budeme v marketingu cílit. Firmy tak musí zhodnotit jednotlivé segmenty, na 

základE tohoto vybrat ty nejvhodnEjší, a to podle toho, jak je daný segment velký, 

dostupný, atraktivní, ziskový, jaká je zde konkurenceschopnost, r]stový potenciál, úspory 

z rozsahu a jiné. Hodnotíme a porovnáváme tak definované segmenty a vybíráme ty, které 

pro nás mají nejvEtší potenciál. Prvním krokem je tedy ohodnocení segment] a druhým 

samotný výbEr, díky targetingu firmy definují nejvhodnEjší cílový trh, na který poté cílí 

sv]j marketing (Pillai, Bagavathi, 2010). 

TUetím krokem STP je positioning, kdy se firma snaží sv]j výrobek či službu „umístit“ 

v mysli zákazník] tak, aby si zákazník vytváUel vjemy, názory a postoje k danému 

výrobku či značce. Firma se tak vymezuje v]či konkurenčním podnik]m a vytváUí si 

jedinečnou image. Snaží se tak dát cílovým zákazník]m d]vod, proč by si její 

značku/výrobek/produkt mEli zakoupit (Pillai, Bagavathi, 2010). 

SWOT analýza 

SWOT analýza je nástroj pro monitorování firemního vnEjšího a vnitUního 

marketingového prostUedí a slouží ke zhodnocení silných a slabých stránek dané firmy, 

jejích pUíležitostí a hrozeb. Slouží jako strategická analýza a je využívána mnoha firmami, 

a také neziskovými organizacemi. Jedná se o velmi snadno pochopitelný nástroj a má 

široké možnosti využití na r]zných organizačních úrovních firmy (Sarsby, 2016).  

V rámci silných a slabých stránek, tedy interního prostUedí, hodnotíme v oblasti 

marketingu napUíklad povEst společnosti, spokojenost zákazník], tržní podíl, kvalitu 

výrobk] a služeb, účinnost tvorby cen a komunikace, efektivitu distribuce, geografické 

pokrytí. Ve SWOT analýze hodnotíme také finanční oblast, do které spadá cash flow, 

finanční stabilitu firmy, náklady a dostupnost kapitálu. V oblasti výroby hodnotíme 

úspory z rozsahu, kapacity, dElníky, schopnost vyrábEt včas a výrobní vybavení. V rámci 

organizace hodnotíme oddanost zamEstnance, podnikavost, vedení firmy a 

flexibilitu (Kotler, Keller, 2013). 
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Analýza externího prostUedí se vEnuje monitorování makroekonomických sil a faktor] 

mikroprostUedí, které danou firmu ovlivOují. Jedná se hodnocení pUíležitostí a hrozeb. 

Sledování zmEn a trend] by mEl zachycovat marketingový informační systém tak, aby 

marketing mohl najít pUíležitosti a tEžit z nich. Má-li kupující zájem a firma má 

pUedpoklady tento zájem uspokojit a mít z této činnosti zisk, jedná se o marketingovou 

pUíležitost. Bu@ společnost nabídne nEco, co na trhu není, anebo nabídne své stávající 

výrobky nebo služby jiným zp]sobem. Marketing pro to využívá metodu tzv. detekce 

problému, kdy se ptá spotUebitel], co by oni navrhovali. Jinou možnou metodou je metoda 

ideálu, kdy jsou zákazníci dotazováni, jak by si oni daný výrobek či službu ideálnE 

pUedstavovali. V neposlední UadE se používá metoda spotUebního UetEzce, která od 

zákazník] zjiš[uje, jak postupují pUi získávání, používání a vyhazování výrobku. 

Marketingových pUíležitostí je celá Uada. Firma m]že napUíklad výrobek nabízet za 

mnohem nižší cenu, nebo uvést na trh hybridní výrobky nebo služby, či zefektivnit 

nákupní proces, nebo ho učinit pohodlnEjším. Další možností je poskytovat více 

informací, nebo výrobek či službu customizovat, tedy pUizp]sobit více 

zákazníkovi (Kotler, Keller, 2013). 

Cíle 

Formulace cíl] navazuje na SWOT analýzu popsanou v kapitole výše. Je nezbytné, aby 

byly cíle kvantifikovatelné a časovE konkrétní. Podnikatelská jednotka podle tEchto 

nastavených cíl] Uídí své aktivity. Cíle musí být realistické, musí být založeny na analýze, 

ne pouze na fantazii. D]ležité je, aby byly cíle konzistentní. Tazení cíl] by mElo být dle 

jejich d]ležitosti, pUičemž začínáme od tEch nejd]ležitEjších (Kotler, Keller, 2013). 

Strategie 

Formulace strategie je nezbytná, nebo[ popisuje, jak dosáhnout stanovených cíl]. Tuto 

strategii dosažení cíl] vytváUí každá podnikatelská jednotka. Strategie se skládají z 

marketingové strategie a strategie technologie a nákupu. Strategiím se vEnoval Michael 

Porter, který formuloval tUi strategie, které jsou podkladem pro strategické pUemýšlení. 

Tou první je strategie zamEUení, kdy se firma zamEUuje pouze na úzce vymezené segmenty 

a snaží se o diferenciaci nebo získání náskoku v nákladech. Druhou je diferenciace, ve 

které se snaží odlišit od ostatní konkurence v oblastech, které jsou pro zákazníka klíčové. 

TUetí strategií je získání náskoku v nákladech, kdy firmy díky nízkým výrobním a 
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distribučním náklad]m stanovují své ceny níže než konkurence, a tím zvyšují sv]j tržní 

podíl (Kotler, Keller, 2013). 

V pUípadE, že mají firmy na stejném cílovém trhu stejnou strategii, tvoUí strategickou 

skupinu. Firmy mohou v pUípadE, že se nedokážou stát lídrem trhu, utváUet s jinými 

firmami strategické aliance. Často jsou tyto aliance charakteru marketingových aliancí, 

mezi které patUí: komunikační aliance, logistické aliance, spolupráce v cenové oblasti a 

aliance výrobk] či služeb. V pUípadE komunikační aliance se jedná o to, že se firmy 

dohodnou na podpoUe výrobk] či služeb. Logistická aliance pUedstavuje spolupráci v 

oblasti napU. distribuce výrobk]. PUípad, kdy si firmy prodají licenci na svoje výrobky či 

služby, pUedstavuje alianci výrobk] nebo služeb. Jestliže jsou aliance dobUe vedené, 

poskytují člen]m zvýšení prodej] za dosažení nižších náklad] (Kotler, Keller, 2013). 

Formulace a implementace program] 

Dalším krokem v plánovacím procesu podnikatelské jednotky je formulace a 

implementace program]. Po formulaci marketingového programu musíme odhadnout 

potUebné náklady. K vypočítání náklad] je možné použít kalkulaci náklad] ABC 

(activity-based cost), která slouží k určení, jestli by daný marketingový program mohl 

pUinést požadovaný zisk. Jestliže firmy chtEjí ziskovE uspokojit své akcionáUe (majitele), 

musí se UádnE vEnovat svým zamEstnanc]m, distributor]m, dodavatel]m i 

zákazník]m (Kotler, Keller, 2013). 

Hodnocení firemní strategie se vEnuje nástroj 7S vytvoUený ve firmE McKinsey, který 

hodnotí sílu a strategickou úroveO současné a navržené firemní strategie a vEnuje se její 

efektivní implementační strategii. 7S pUedstavuje počáteční písmena anglických termín] 

pro: strategii, strukturu, schopnosti, systém, styl, personál a sdílené hodnoty. Tyto prvky 

jsou nezbytné k úspEšné implementaci firemních strategií (Fleisher, Bensoussan, 2015).  

ZpEtná vazba a kontrola 

Posledním krokem v plánovacím procesu je zpEtná vazba a kontrola, nebo[ prostUedí se 

velmi rychle mEní a je nezbytné, aby firma byla schopna na zmEny reagovat a pracovat 

účinnE a účelnE. Firma se nesmí pUed mEnícím se prostUedím uzavUít, ale naopak ho 

studovat a ještE pUedtím, než dolehne krize, aplikovat nutné zmEny, tedy pUijmout i nové 

cíle a zp]sob jednání (Kotler, Keller, 2013).   
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Plánování na výrobkové úrovni 

Na plánování podnikatelských jednotek navazují marketingové plány pro značky, 

výrobkové Uady, jednotlivé výrobky či skupiny zákazník]. Marketingový plán výrobku či 

značky slouží k dosažení stanovených cíl]. Jedná se o dokument, který obsahuje 

informace, jak firma naplní své stanovené marketingové cíle. Jedná se o d]ležitý výstup 

v marketingovém procesu, který musí být vytvoUen s ohledem na konkurenci i zákazníky. 

Díky marketingovému plánu výrobku či značky získáváme smEr a zamEUení. Tento plán 

musí být propojen s plány v dalších oddEleních, kterými je napUíklad výrobní, finanční, 

či HR oddElení, a musí být také flexibilní, aby se dostatečnE pUizp]soboval mEnícímu se 

prostUedí. Struktura plánu a jeho délka se liší v každé společnosti, nicménE pr]mErnE se 

plán vEnuje jednomu roku, a to na pEti až padesáti stranách. Plán musí být jednoduchý, 

realistický a úplný, tedy obsahovat všechny nezbytné informace. Dále musí být konkrétní, 

aby bylo možné výsledky mEUit (Kotler, Keller, 2013). 

Úvod marketingového plánu je určen nejvyššímu managementu firmy a mEl by se 

vEnovat stručnému shrnutí hlavních cíl] a doporučení. Následovat by mEla situační 

analýza, kde jsou uvedena obecná fakta o prodeji, nákladech, konkurenci a definice trhu. 

Tato fakta jsou výchozím bodem pro provedení SWOT analýzy. Ve tUetí části, která se 

obvykle vEnuje marketingové strategii, nalezneme definici poslání, finanční a 

marketingové cíle, a také potUeby zákazník], které chce firma uspokojit. Pro tuto část jsou 

nezbytné informace nejen marketingu, ale také výroby, prodeje, financí, nákupu, či 

personálního oddElení. Ve finanční části se marketingový plán zabývá finanční projekcí, 

která odhaduje budoucí náklady a tržby, což je spojeno s bodem zvratu. Náklady 

pUedstavují náklady na marketing, které očekáváme, pUíjmy jsou kalkulovány na základE 

plánovaných prodej]. Bod zvratu ukazuje, kolik musíme mEsíčnE prodat jednotek, 

abychom pokryli naše fixní a variabilní náklady. Analýza rizika nám pomocí 

pesimistického, realistického a optimistického odhadu poskytuje odhad budoucího zisku. 

V závErečné části se plán zabývá Uízením implementace. Vymezuje tak zp]sob kontroly 

a úpravy. Jsou zde také uvedeny cíle a rozpočet tak, aby bylo možné vedením výsledky 

pr]bEžnE kontrolovat a v pUípadE nesouladu napravovat (Kotler, Keller, 2013). 
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Role výzkumu a vztah] 

Výzkum je pro tvorbu marketingového plánu klíčový, firma se tak dozvídá o svých 

zákaznících, a to o jejich požadavcích, spokojenosti a očekáváních. V rámci výzkumu 

zjiš[ujeme interní i externí data, kdy dochází k výzkumu trhu, který se vEnuje jak 

celkovému trhu, tak i konkurenci dané firmy, problém]m, hrozbám a 

pUíležitostem (Kotler, Keller, 2013). 

Marketingová akce 

Od marketingového plánu je k marketingové akci ještE kus cesty. Nebo[ je k 

marketingovému plánu potUeba provést pr]zkum trhu, jeho analýzu, projednat ho s 

vedením firmy a s ostatními oddEleními, je tUeba s jeho tvorbou začít v dostatečném 

pUedstihu pUed plánovaným obdobím. V marketingovém plánu je popsáno, jak budeme 

pr]bEžné výsledky mEUit, proto tedy m]žeme po spuštEní akčních program] výsledky 

pr]bEžnE kontrolovat a v pUípadE, že jsou výsledky v nesouladu s plány, je nutné pUijmout 

nápravné akce. Dochází tedy prostUednictvím rozpočt] a časových plán] k porovnání a s 

pomocí marketingových metrik jsou výsledky hodnoceny (Kotler, Keller, 2013).   

Marketingový mix  

Termín marketingový mix začal být známým širší veUejnosti již v 60. letech minulého 

století, a to poté, co N. H. Borden zveUejnil článek, který se koncepcí marketingového 

mixu zabýval. On sám ho ve výuce používal již od 40. let. NicménE jeho koncept 

marketingového mixu obsahoval více složek než v současnosti známý 4P. Zahrnoval 

tvorbu ceny, produktové plánování, distribuční kanály, reklamu, analýzu, služby, balení, 

vystavení, osobní prodej a slevy (Chandrasekar, 2010). 

Za pojmem 4P marketingového mixu stojí E. J. McCarthy, který ve své knize Marketing 

definoval čtyUi kategorie 4P tak, jak je známe dnes, a to tím, že spojil Bordenovy složky 

do čtyU skupin. TEmi jsou: product, price, place, promotion. Na základE tEchto čtyU 

parametr] dochází k marketingovým rozhodnutím. Marketing se tedy snaží cílit na 

zákazníky v daném cílovém trhu prostUednictvím 4P tak, aby zákazník ve výrobku či 

službE vidEl hodnotu a mEl k nim pozitivní pUístup. A to tak, že si v rámci každé kategorie 

pokládáme otázky, na které hledáme odpovEdi, a tím danou oblast 

definujeme (Chandrasekar, 2010). 
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Výrobek (Product)  

V rámci výrobku zjiš[ujeme, co zákazník od daného výrobku očekává a co výrobek k 

tomu, aby zákazníkovo pUání uspokojil, potUebuje. Dále také, jak a kde zákazník výrobek 

či službu používá. Díváme se také na to, jak výrobek vypadá, jak se nazývá, pod jakou 

značkou je produkován a jak se liší od konkurenčních výrobk] (Chandrasekar, 2010). 

Místo (Place) 

Je d]ležité vEdEt, kde zákazníci daný výrobek či službu hledají a poptávají, sledujeme, 

jestli je zákazník]m k dispozici na místE pro nE vhodném a dostupném, a to nejen ve 

správném obchodu, ale také, v jaké jeho části je umístEn. Hledáme, zdali je vhodné 

nabízet zboží také na veletrzích, online nebo prodávat ho prostUednictvím obchodních 

zástupc]. Součástí tohoto souboru je také zvolení správných distribučních kanál], jak se 

zboží na místo prodeje dostane (Chandrasekar, 2010). 

Cena (Price) 

Definujeme, jaká je hodnota výrobku či služby pro našeho zákazníka a jak je zákazník na 

cenu citlivý, tedy jak moc ho ovlivní cena výrobku. Zjiš[ujeme napUíklad, jak velký trh 

získáme pUi určitém snížení ceny. Kalkulujeme výši slev, které zákazník]m nabídneme, 

zdali budou r]zné pro r]zné zákazníky, a také možnosti podmínek a termín] placení, či 

možnosti p]jčky. SamozUejmE je také d]ležité porovnání ceny našich výrobk] s cenami 

konkurence (Chandrasekar, 2010). 

Propagace (Promotion) 

V pUípadE propagace hledáme odpovEdi na otázky, jak nejlépe propagací cílové 

zákazníky oslovit. Je také d]ležité propagaci časovE vymezit, abychom zasáhli zákazníky 

v ten nejvhodnEjší čas, a také znát, jak své výrobky promuje konkurence a jak to ovlivOuje 

náš trh. Vybíráme nejvhodnEjší prostUedek, jak zákazník]m marketingovou zprávu, 

ve které se o produktu dozví, sdElit. Mezi dostupné kanály patUí televize, rádio, 

billboardy, e-maily, internet (Chandrasekar, 2010). 

Faktory 4C 

K tomu, aby byl marketingový program společnosti účinný, je nezbytné spojit veškeré 

prvky marketingového mixu do jednolitého celku, ve kterém spolu budou prvky 
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kooperovat a vytvoUí účinný program, za jehož pomoci budou dosahovat cíl] společnosti. 

Je zároveO d]ležité nezapomenout, že 4P jsou prezentovány prodávajícím jako soubor 

marketingových nástroj], za jejichž pomoci jsou ovlivOováni kupující. Pro kupujícího je 

také d]ležité, aby mu každý marketingový nástroj pUinášel nEjakou výhodu. Proto bylo 

navrženo, aby se společnosti zamEUily na složky marketingového mixu (4P) a vnímaly je 

tak, jak je vnímá zákazník. Z tohoto d]vodu byla Robertem Lauterbornem vytvoUena 

nová podoba marketingového mixu zahrnující 4C.  Faktory 4C pUedstavují potUeby a pUání 

zákazníka (customer needs and wants), náklady na stranE zákazníka (cost to the 

customer), dostupnost (convenience) a komunikaci (communication) (Kotler, 2007). 

PUehled provázanosti 4P a 4C je znázornEn na následující tabulce č. 2.  

Tabulka č.  2: Složky marketingového mixu 4P a 4C  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotler, 2007) 

4P 4C 

Produkt PotUeby a pUání zákazníka, hodnota 
z hlediska zákazníka 

Cena Náklady na stranE zákazníka 

Distribuce Dostupnost, pohodlí 

Komunikace (propagace) Komunikace 

 

Za pomoci koncepce 4C je možné zákazníkovi sdElit, jaký užitek m]že získat, pokud se 

rozhodne produkt společnosti zakoupit. ZároveO se také zamEUuje na oboustrannou 

komunikaci se zákazníkem. Koncepce 4C bývá nazývána zákaznický komunikační mix. 

Prvky marketingového mixu se vzájemnE ovlivOují a jsou na sobE závislé, proto pro 

úspEch společnosti je vhodné využít obou koncepcí (4P a 4C) a vytvoUit celistvou 

marketingovou koncepci (Kotler, 2007). 

2.2.9 Organizační plán 

Organizační plán popisuje právní formu podnikání, i s jejími náležitostmi, a organizační 

strukturu podniku. M]že zahrnovat i popis klíčových zamEstnanc] společnosti společnE 

s jejich znalostmi a dovednostmi (Koráb, Peterka, RežOáková, 2007). 
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2.2.10 Hodnocení a Uízení rizik 

Hodnocení rizik popisuje nejd]ležitEjší rizika, kterým podnik m]že čelit. Tato rizika je 

nutné potUít, identifikovat, analyzovat a eliminovat. Pro potUeby eliminace rizik nebo 

jejich dopad] je vhodné sestavit plány a strategie (Koráb, Peterka, RežOáková, 2007). 

Riziko 

Riziko je jakákoliv událost s nejistým výsledkem, která m]že nastat s určitou 

pravdEpodobností.  

Riziko m]že být bu@ pozitivní, nebo negativní. V pUípadE pozitivního rizika dosáhneme 

zisku, je spojeno s možností získání úspEchu a kladných výsledk]. Negativní riziko je pak 

spojeno s možností ztráty, a tedy s možností záporných výsledk]. V obou pUípadech rizika 

se odvíjíme od nEjakého pUedem určeného pUedpokladu, kdy odchylky od tohoto výsledku 

jsou bu@ pozitivní, nebo negativní (Fotr, 1999). 

KromE dElení rizika na pozitivní a negativní jej lze dElit i podle druh], a to na rizika: 

 politická, 

 teritoriální, 

 ekonomická,  

 bezpečnostní,  

 právní, 

 pUedvídatelná, 

 nepUedvídatelná,  

 specifická (Smejkal, Rais, 2013). 

Z pohledu manažerského je ale d]ležitEjší dElení na riziko pozitivní a negativní. V pUípadE 

obou hraje významnou roli nejistota, že daná událost m]že nastat. A právE na základE 

této nejistoty je možné rozdElit postoj manažera k riziku na tUi druhy, a to:  

 averze,  

 sklon k riziku,  

 neutrální postoj (Smejkal, Rais, 2013). 
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PUi sklonu k averzi se podnikatel snaží vyhýbat rizikovým podnikatelským zámEr]m a 

preferuje radEji takové, které pUinášejí danou míru jistoty s pUijatelnými výsledky. Naopak 

podnikatel se sklonem k riziku preferuje pUed jistými projekty ty rizikové, kde je sice 

možnost ztráty, i velké, ale kde je reálná možnost získat vEtší zisk. Pokud podnikatel 

preferuje neutrální postoj k riziku, nachází se v rovnováze mezi neutrálním postojem k 

riziku a jeho averzí. Postoj podnikatele k riziku ovlivOuje spousta faktor], mezi nimi 

mohou být napUíklad jeho osobnost, zkušenosti, ale i systém Uízení společnosti a její 

vnitUní prostUedí.  Jak už vyplývá ze samotné definice podnikatele i podnikání, riziku se 

pUi podnikání není možné vyhnout. Proto osoba s výrazným sklonem k averzi k riziku a 

s neochotou podnikatelské riziko nést nem]že být úspEšným podnikatelem, protože riziku 

se není možné vyhnout. V dnešní dobE je bEžná snaha pUenést část odpovEdnosti 

související s rozhodováním ohlednE rizika na nEkoho dalšího, napUíklad na nEjakého 

experta. Ale ani zde není zaručeno, že zvolíme správného specialistu, proto je vhodné 

snížit i toto riziko nesprávného výbEru kvalitním výbErem a sbErem informací pUed 

samotným rozhodováním. Proto je nezbytná i analýza rizika, která je prvním krokem pUi 

snižování rizika (Smejkal, Rais, 2013). 

Analýza rizik 

Jestliže chceme snížit rizika, je nutné nejprve provést jejich analýzu, kdy definujeme 

hrozby a pravdEpodobnost toho, že nastanou, a zároveO jaký budou mít dopad na aktiva 

firmy. Na tento krok navazuje Uízení rizik (Smejkal, Rais, 2013).  

Analýza rizik je proces, ve kterém stanovujeme jednotlivá rizika a jejich závažnosti – za 

pomoci definování hrozeb – jejich pravdEpodobnosti a dopad na aktivum. PUičemž 

aktivum je cokoliv, co má nEjakou hodnotu, která m]že být p]sobením hrozby snížena. 

Aktiva mohou být hmotná i nehmotná. Hmotná aktiva pUedstavují napUíklad nemovitosti, 

cenné papíry, peníze. Nehmotná aktiva jsou napU. informace, pUedmEty práv, kvalita 

personálu a pracovník] (Smejkal, Rais, 2013). 

Analýza rizik zahrnuje nEkolik krok]: 

 identifikaci aktiv, 

 stanovení hodnoty aktiv, 

 identifikaci hrozeb a slabých míst, 
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 stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti (Smejkal, Rais, 2013). 

V rámci identifikace aktiv vymezíme posuzovaný subjekt a popíšeme jím vlastnEná 

aktiva. Ve stanovení hodnoty aktiv určíme jejich hodnotu pro subjekt. V identifikaci 

hrozeb a slabých míst určíme veškeré události, které by mohly snížit hodnotu aktiv a 

určíme slabá místa, která by mohla umožnit p]sobení hrozeb. Nakonec určíme 

pravdEpodobnost hrozby a míru zranitelnosti v]či hrozbE (Smejkal, Rais, 2013). 

PravdEpodobnost rizik určujeme na škále od 0 do 5, kde 0 znamená nejmenší 

pravdEpodobnost výskytu rizika. Míra rizikového faktoru, nebo též jeho dopad, je 

znázornEna také na škále 0 – 5, kde 0 určuje nejnižší míru rizikového faktoru, tedy 

nejmenší dopad na společnost (Smejkal, Rais, 2013). Po ohodnocení rizik je zaneseme 

podle hodnocení do mapy a získáme tím mapu rizik. Po ohodnocení rizik je také následnE 

zvolena metoda pro Uešení rizika. PUehled metod je znázornEn v následující tabulce č. 3. 

Tabulka č.  3: Metody pro obecné Uešení rizika  

(Zdroj: Vlastní zpracování, dle Smejkal, Rais, 2013) 

 Vysoká pravdEpodobnost Nízká pravdEpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se riziku, redukce PojištEní 

Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 

 

2.2.11 Finanční plán 

Finanční plán je nedílnou součástí podnikatelského plánu, nebo[ právE on určuje celkový 

objem investic, který budeme muset na vybraný podnikatelský plán vynaložit, a tím 

pomáhá určit jeho reálnost. Zahrnuje v sobE plány v časovém výhledu alespoO na tUi 

účetní období, zpravidla 3 roky, a to plány pUíjm] a výdaj], cash flow a 

rozvah (Koráb, Mihalisko, 2005). 

„Finanční plány jsou komplexnE propojené plány veškerých podnikových činností v 

penEžním vyjádUení“ (Mulač, Mulačová, 2013, s. 172). 

Finanční plán zobrazuje jednotlivé finanční toky, které jsou s podnikatelským plánem 

spojené. Finanční plán bývá poslední částí podnikatelského plánu a ovEUuje reálnost 
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projektu, pUípadnE je dokladem pro investora, že daný plán má i svou určitou 

pUedpokládanou výnosnost (Koráb, Peterka, RežOáková 2007). 

Finanční plány jsou dEleny na dlouhodobé a krátkodobé. Krátkodobý finanční plán je 

obvykle sestavován na jedno finanční období (obvykle jeden rok) a obsahuje plánované 

účetní výkazy, jako je výkaz zisku a ztráty, rozvaha, pUehled o penEžních tocích (cash 

flow) a rozpočty penEžních pUíjm] a výdaj]. Dlouhodobý finanční plán je sestavován na 

období 5 až 10 let s ročním členEním a obsahuje pro jednotlivé roky plány tržeb, investic 

a penEžních tok], rozpočet externího financování a plánované účetní výkazy – rozvahy, 

výkaz zisku a ztráty a pUehled o penEžních tocích (Mulač, Mulačová, 2013, s. 172). 

K sestavení podnikového plánu financí je zapotUebí povEdomí o souvislostech, které k 

tomuto plánování náleží, jako jsou napUíklad podnikové finance. Finanční plán m]žeme 

vypracovat osobnE s využitím nEjakého tabulkového procesoru, který zjednoduší pozdEjší 

zmEny, které budou do výpočt] vstupovat, anebo s využitím externího finančního poradce 

či specializovaného softwaru. Ovšem ani pUi využití externího finančního poradce nelze 

nechat kompletní finanční plán pouze na nEm, protože nejlepší povEdomí o možnostech 

budoucích variant, které se mohou do budoucího vývoje plánu promítnout, má tv]rce 

podnikatelského zámEru. Podnikové finance odráží veškeré činnosti podniku a slouží jako 

slučující prvek pro celý systém Uízení podniku (Koráb, Peterka, RežOáková, 2007). 

Finanční plánování je nikdy nekončící proces, protože je nutné stále nové skutečnosti 

zakomponovávat do již pUipravených finančních plán], a ty tím pádem podle nových 

skutečností neustále mEnit. Finanční plánování lze rozdElit do nEkolika krok], a to na 

analýzu finančních a investičních možností, zohlednEní d]sledk] rozhodnutí do 

budoucích plán], vytvoUení finančních plán] a kontrolu. Nejprve je tedy nutné provést 

analýzu finančních a investičních možností podniku a na základE provedené analýzy 

jednotlivé možnosti posoudit. Výsledky následnE zohledníme v budoucím plánování.  

Poté vytvoUíme finanční výkazy, ve kterých budou uvažované možnosti znázornEny. 

Nakonec provedeme kontrolu výkaz] a vyhodnocení celého plánování. Tento proces je 

možné nEkolikrát opakovat, dokud nenalezneme vhodný plán. I pUi nalezení vhodného 

plánu je vždy nutné jej v pr]bEhu času aktualizovat podle skutečnE nastalých 

událostí (Mulač, Mulačová, 2007). 

 



50 
 

Rozvaha  

Účetní informace jsou porovnávány s vytyčenými finančními cíli podniku, které jsou 

obsaženy v cílech podniku, a na základE jejich hodnot je vEtšinou rozhodováno o dalším 

postupu podniku. Nejd]ležitEjší účetní informace nalezneme v účetní 

rozvaze (Koráb, Peterka, RežOáková, 2007). 

Rozvaha je tedy pUehled majetku podniku a jeho zdroj] v písemné podobE, který je 

sestaven k určitému datu, obvykle ke konci účetního období (Synek a kol., 2011), za které 

je obvykle považován kalendáUní rok. Aktiva v sobE zahrnují veškerý hmotný, nehmotný 

a finanční majetek společnosti, který je pak označován jako dlouhodobý majetek, dále 

poté zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek, které jsou označovány jako 

majetek obEžný (Scholleová, 2008).  

V následující tabulce č. 2 je uvedena vzorová rozvaha. Jak z tabulky vyplývá, celková 

aktiva jsou tvoUena součtem pohledávek za upsaný kapitál, stálých aktiv, obEžných a 

ostatních aktiv. Celková pasiva jsou pak součtem vlastního kapitálu, cizích zdroj] a 

ostatních pasiv (Koráb, Peterka, RežOáková, 2007). Zjednodušená struktura rozvahy je 

znázornEna v následující tabulce č. 4. 

Tabulka č.  4: Zjednodušená struktura rozvahy  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Koráb, Peterka, RežOáková, 2007) 

AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) PASIVA CELKEM (A+B+C) 
A Pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál 
A Vlastní kapitál 

B Stálá aktiva A.I. Základní kapitál 
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy tvoUené ze zisku 
B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. Výsledek hospodaUení minulých 

let 
  A.V. Výsledek hospodaUení bEžného 

účetního období 
C ObEžná aktiva B Cizí zdroje 
C.I. Zásoby B.I. Rezervy 
C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 
C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 
C.IV. Finanční majetek B.IV. Bankovní úvEry a výpomoci 
D Ostatní aktiva C Ostatní pasiva 
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Rozvaha by mEla jasnE zobrazovat majetkovou strukturu podniku, zdroje, ze kterých byl 

majetek financován (kapitálovou strukturu), a finanční situaci podniku, vyjadUující jeho 

likviditu a zadluženost. Na základE meziročních srovnání rozvah lze vidEt vývoj podniku 

a podrobnEji a pUesnEji plánovat budoucí finanční vývoj společnosti (Synek a kol., 2011). 

Celá rozvaha je založena na systému podvojného účetnictví, kdy každá účetní operace je 

v rozvaze zaznamenána hned dvakrát, na stranE aktiv a na stranE pasiv. Celková suma 

aktiv v rozvaze se musí rovnat celkové sumE pasiv, právE díky podvojnému účetnictví, a 

zobrazuje tím tedy zmEny struktury majetku v závislosti na zmEnách struktury kapitálu a 

dluh]. Aby nebylo nutné pUi každé zmEnE v majetku nebo ve financích mEnit jednotlivE 

celou rozvahu, je pod každou položkou rozvahy skryto nEkolik účetních účt], na kterých 

jsou jednotlivé operace zaznamenávány, a v rozvaze se pak pr]bEžnE podle potUeby mEní 

pouze hodnota jednotlivých položek rozvahy. Účty jsou podle jednotlivých položek 

rozvahy, pod které spadají, členEny na aktivní a pasivní (Synek a kol., 2011). 

V závislosti na dobE tvorby rozvahy se rozvaha dElí na nEkolik druh], a to na následující: 

 počáteční rozvaha, 

 bEžná (Uádná) rozvaha, 

 konečná rozvaha, 

 mimoUádná rozvaha (Synek a kol., 2011). 

Počáteční rozvaha je tvoUena pUi zakládání nového podniku, bEžná rozvaha je tvoUena na 

konci účetního období podle z]statk] jednotlivých účt] na konci účetních období a 

konečná rozvaha pak společnE s výkazem zisku a ztráty tvoUí roční 

závErku (Synek a kol., 2011). 

Výkaz zisku a ztráty  

Výkaz zisku a ztráty informuje o výsledcích podniku, kterých podnik dosáhl svou 

podnikatelskou činností. Zobrazuje vztahy mezi výnosy podniku a náklady vynaloženými 

na jejich vytvoUení za určité časové období. Protože výkaz zisku a ztráty pracuje na 

principu akruálního účetnictví, zachycuje výkaz zisku a ztráty všechny penEžní částky, 

které podnik získal ze všech svých činností (výnosy) a penEžní částky, které na jejich 

získání vynaložil (náklady) za dané účetní období bez ohledu na to, zda byly 

inkasovány/vydány či nikoliv. Nákladové a výnosové toky se tedy neopírají o skutečné 
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hotovostní toky (pUíjmy a výdaje). Pokud bychom chtEli sledovat skutečné hotovostní 

toky, najdeme je v pUehledu o penEžních tocích – cash flow (Kyslingerová a kol., 2010). 

Zjednodušený pUehled výkazu zisku a ztráty je uveden v následující tabulce č. 5. 

Tabulka č.  5: Základní struktura výkazu zisku a ztráty  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Veber, Srpová a kol., 2012) 

 

Provozní výsledek hospodaUení získáme u obchodních firem odečtením náklad] na 

prodané zboží od tržeb, u výrobních firem odečtením provozních náklad] za prodané 

výrobky či služby. 

PUehled o penEžních tocích (Cash flow) 

Účetní výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou založeny na akruálním principu, tedy 

zobrazují výnosy a náklady vzhledem k určitému časovému období a poskytují pUehled o 

finanční situaci podniku. Zobrazují tedy, zda je podnik ziskový či nikoliv, ale už 

nezohledOují, či je podnik platebnE schopný. To, zda je podnik platebnE schopný, je 

zobrazeno v pUehledu o penEžních tocích. Ten zobrazuje skutečný pohyb penEžních 

prostUedk] a tím doplOuje oba účetní výkazy (Kyslingerová a kol., 2010). 

PUehled o penEžních tocích lze sestavovat dvEma metodami, a to pUímou a nepUímou. U 

pUímé metody se pUír]stky a úbytky penEžních prostUedk] sledují za pomoci jednotlivých 

účetních doklad]. U nepUímé metody je penEžní tok určován na základE úprav 

hospodáUského výsledku o výnosech a nákladech, které s pUíjmy a výdaji 

Výkaz zisku a ztráty 
Provozní výnosy podle druh] 
Provozní náklady podle druh] 
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODATENÍ 
Finanční výnosy 
Finanční náklady 
FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODATENÍ 
DaO z pUíjm] za bEžnou činnost 
VÝSLEDEK HOSPODATENÍ ZA BDŽNOU ČINNOST 
MimoUádné výnosy 
MimoUádné náklady 
DaO z pUíjm] z mimoUádné činnosti 
MIMOTÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODATENÍ 
VÝSLEDEK HOSPODATENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 
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nesouvisejí (Veber, Srpová, 2012). Výkaz cash flow sestavený nepUímou metodou je 

znázornEn v následující tabulce č. 6. 

Tabulka č.  6: Výkaz cash flow sestavený nepUímou metodou  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Veber, Srpková 2012) 

Cash flow 
POČÁTEČNÍ STAV PENDŽNÍCH PROSTTEDK¥ 
+ zisk po daních a úrocích 
+ odpisy 
+ obdobné náklady jako odpisy (rezervy, opravné položky) 
+ úbytek pohledávek 
- pUír]stek pohledávek 
+ úbytek zásob 
- pUír]stek zásob 
- úbytek krátkodobých závazk]  
+ pUír]stek krátkodobých dluh] 
PenEžní tok z provozní činnosti 
+ úbytek dlouhodobého majetku 
- pUír]stek dlouhodobého majetku 
PenEžní tok z investiční činnosti 
+ pUír]stek dlouhodobých dluh] 
- úbytek dlouhodobých dluh] 
+ vklady do vlastního kapitálu 
- výplaty dividend 
PenEžní tok z finanční činnosti 
ČISTÉ ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ PENDŽNÍCH PROSTTEDK¥ 
KONEČNÝ STAV PENDŽNÍCH PROSTTEDK¥ 

 

Čisté zvýšení/snížení penEžních prostUedk] dostaneme sečtením provozních tok] 

z finanční, provozní a investiční činnosti. Konečný stav penEžních prostUedk] získáme 

sečtením počátečního stavu penEžních prostUedk] a celkového penEžního 

toku (Veber, Srpková, 2012). 

2.2.12 PUíloha 

PUíloha (také podp]rná dokumentace) je dokumentace, která je více rozsáhlá a bylo by 

nepUehledné ji uvádEt pUímo v textu, nebo je informativní a není vhodné ji pUímo do textu 

zahrnovat. NicménE by každá pUíloha mEla být nEkde v samotném textu podnikatelského 

plánu zmínEna nebo by na ni mElo být odkazováno (Koráb, Peterka, RežOáková, 2007). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Tato část se zabývá analýzou současného stavu, která vychází z historie čajoven v České 

republice a následnE rozborem pomocí analýzy trhu, PEST analýzou, analýzou SWOT a 

dotazníkovým šetUením. 

Čajová historie v České republice není dostatečnE zmapována. NicménE nEjaké zmínky 

uvedeny o ní jsou. NapUíklad první čaje si našly cestu do českých domácností bEhem 

devatenáctého století. V druhé polovinE devatenáctého století se už v nEkterých českých 

domácnostech poUádaly čajové dýchánky (BBC, 2005). 

 První čajovna u nás byla otevUena v roce 1908 bratry Hlouchovými jako součást jubilejní 

výstavy obchodní a živnostenské komory. Po skončení výstavy byla Václavem Havlem 

pUestEhována do Lucerny, kde fungovala pod jménem Jokohama nEkolik let. NáslednE se 

čajová kultura u nás moc nerozvíjela. Sv]j rozvoj čajová kultura zaznamenala až po 

revoluci, kdy byl roku 1992 založen Spolek milc] čaje pány Rychvalským, Šimsou a 

JuUinou. Ti krátce poté založili na Václavském námEstí Dobrou čajovnu, která se tEšila 

velké popularitE mezi zájemci o čaj. A právE Spolek milc] čaje m]že za rozvoj čajové 

kultury u nás a jeho zakladatelé jsou uznávanými autoritami v této oblasti u nás i 

v zahraničí. Po založení Dobré čajovny došlo k otevírání dalších čajoven po republice, 

z nichž nEkteré fungují dodnes. Moderní v té dobE byl východní, pseudoorientální styl a 

lehce ošuntElý interiér s v]ní vonných tyčinek, pozdEji vodních dýmek, s mnoha místy 

k ležení (Donathová, 2017).  

PUestože v konzumaci čaj] podle statistických informací rozhodnE nedržíme první místo, 

pr]mErnE činí spotUeba čaje na človEka za rok pouze čtvrt kila, nicménE čaj se u nás tEší 

velké oblibE. Dokonce podle nEkolika zdroj] si Česká republika drží prvenství v počtu 

čajoven na jednoho obyvatele. Toto tvrzení bohužel není ovEUeno, nicménE je 

podporováno zkušenostmi odborníky v čajovém oboru (Kadlecová, 2012).  

I nyní neustále vznikají nové a nové čajovny, ale spíše než v Praze v menších mEstech, 

kde jsou zakládány čajovými nadšenci. Dokonce je organizován na zámku Kozel i čajový 

festival, který je bohatE navštEvovaný (BBC, 2005). 
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3.1 PEST analýza 

Pro analýzu makroprostUedí bude použita PEST analýza, která vyhodnocuje politické (P), 

ekonomické (E), sociální (S) a technologické vlivy (T), které na podnik p]sobí. PEST 

analýza se zabývá externím okolím firmy a v pUípadE zmEn v okolí je umožOuje 

vyhodnotit. PEST analýza je d]ležitým analytickým nástrojem, který ukazuje dopad 

vnEjšího prostUedí na podnik. Díky analýze jednotlivých PEST faktor] v jednotlivých 

oblastech je m]žeme využít ve sv]j prospEch. V pUípadE negativních vliv] m]žeme 

minimalizovat jejich dopady na naše podnikání. 

3.1.1 Politické a legislativní okolí 

Protože společnost Tea&Relax bude p]sobit na území České republiky, bude také 

podléhat jejím zákon]m a bude se muset zákony České republiky Uídit. Mezi tyto zákony 

a právní pUedpisy, kterými se společnost bude Uídit a kterým se také bude podUizovat, a 

také ji budou ovlivOovat, patUí hlavnE zákony: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a ve znEní pozdEjších pUedpis], 

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

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pUíjm] a ve znEní pozdEjších pUedpis], 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ve znEní pozdEjších pUedpis], 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z pUidané hodnoty a ve znEní pozdEjších pUedpis], 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daOový Uád, 

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

 Vyhláška č. 113/2005 Sb., o zp]sobu označování potravin a tabákových výrobk],  

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

 NaUízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygienE potravin,  

 NaUízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 o poskytování 

informací o potravinách spotUebitel]m,  

 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochranE zdraví pUed škodlivými účinky návykových látek, 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištEní podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pUi 

práci,  

 Zákon o dani z pUidané hodnoty (235/2004 Sb.), který udává sazby DPH, 
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 Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) (AION CS, 2018). 

Pokladní zaUízení 

Pro provoz podnikání v oblasti pohostinství, do kterého provozování čajovny spadá, je 

nezbytné podle nové úpravy zákona elektronická evidence tržeb. Elektronická evidence 

tržeb, zkrácenE EET, vyžaduje technické vybavení, které musí být schopno odeslat 

datovou zprávu o pUijaté tržbE, a následnE také pUijmout zpEt od finančního úUadu fiskální 

identifikační kód. Aby tato transakce mezi naším zaUízením a jiným zaUízením 

spravovaným odpovEdným ministerstvem mohla probEhnout, je zapotUebí internetového 

pUipojení. ZaUízení, které tuto transakci pro podnik umožOuje, není certifikováno, 

podnikatel si tedy m]že zvolit takové zaUízení, které bude vyhovovat jeho potUebám a 

zároveO bude splOovat podmínky potUebné pro provoz EET. Tímto zaUízením m]že být 

napUíklad mobilní telefon, tablet, osobní počítač nebo pokladna. Veškerá tato zaUízení 

musí mít pUipojení k internetu a k tiskárnE, musí být také vybavena pUíslušným softwarem 

pro jejich podnikatelskou činnost. 

„Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník danE z pUíjm] fyzických nebo právnických 

osob, pokud mu plynou evidované tržby. Evidovanou tržbou je platba, která 

1. SplOuje formální náležitosti (§ 5 ZoET), a která zároveO 
2. Zakládá rozhodný pUíjem (§ 6 ZoET). 

ObE podmínky musí být splnEny současnE“ (Finanční správa, 2016-2017). 

Formální náležitosti podle § 5 ZoET splOuje platba, která je uskutečnEná v hotovosti, 

šekem, smEnkou nebo jinou formou, které mají podobný charakter pUedchozím, nebo 

započtením kauce nebo obdobné složené jistoty. Rozhodným pUíjmem se podle § 6 ZoET 

rozumí u poplatníka danE z pUíjm] fyzických či právnických osob pUíjem z činnosti, která 

je podnikáním. Toto má ovšem nEkolik výjimek. Jimi jsou pUíjem, který není pUedmEtem 

danE z pUíjmu, nebo pUíjem, který je pUíjmem ojedinElým, nebo pUíjem, který podléhá dani 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby danE nebo podléhá dani ze samotného základu danE 

u právnických osob (Finanční správa, 2018). 

PUed zahájením EET je nutné požádat finanční správu o autentizační údaje. Na základE 

tEchto údaj] je možné se pUihlásit do webové aplikace EET na stránkách DaOového 

portálu a následnE po pUihlášení svých provozoven umožOuje vygenerovat certifikát, 
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který je nezbytné nainstalovat do pokladního zaUízení. Veškeré tyto náležitosti je nutné 

podstoupit pUed prvním pUijetím evidované platby. Žádat lze dvojím zp]sobem, bu@ 

elektronicky za pomoci pUihlašovacích údaj] do datové schránky na DaOovém portálu, 

nebo osobnE na finančním úUadu (Finanční správa, 2018). 

3.1.2 Ekonomické faktory 

Podnikatelský subjekt bude významnE ovlivOován ekonomickými faktory jeho prostUedí. 

Jedním z nejvýznamnEjších ukazatel] vývoje ekonomiky je vývoj hrubého domácího 

produktu (HDP), který pUedstavuje sumu všech pUidaných hodnot, které pochází ze 

zpracování ve všech odvEtvích činností, které systém národního účetnictví považuje za 

produktivní. V roce 2016 dosáhl HDP České republiky 4 773 mld. Kč (ČSÚ, 2017). 

Vývoj HDP je uveden v následující tabulce č.7. 

Hrubý domácí produkt od roku 2009 v ČR neustále roste, jedná se tedy o pozitivní vývoj. 

Míra r]stu HDP v roce 2016 byla 2,6 % (ČSÚ, 2017) a v roce 2017 dokonce 4,6 % 

(kurzy.cz, 2017). HDP na jednoho obyvatele ČR v roce 2016 dosáhl 452 tis. Kč a taktéž 

roste od roku 2009 (ČSÚ, 2017). Znamená tedy prognózu dalšího r]stu, což pUedstavuje 

dobrý start pro založení čajovny z tohoto pohledu. 

Tabulka č.  7: Vývoj hrubého domácího produktu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČNB, 2018, kurzy.cz, 2018) 

Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) v letech 2008-2017 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
4 024 3 930 3 963 4 034 4 060 4 098 4 314 4 596 4 773 5 050 

 

 R]st HDP byl pozitivnE ovlivnEn zejména díky spotUebE domácností, r]stu investičních 

výdaj] a také zahraničním obchodem (MPSV, 2017).  

Královéhradecký kraj, ve kterém máme v úmyslu založit čajovnu, dosáhl v roce 2016 v 

HDP v pUepočtu na jednoho obyvatele 88,8 % celorepublikového pr]mEru ČR a následuje 

tak celorepublikový trend r]stu. V oblasti ubytování, stravování a pohostinství, do které 

čajovna spadá, byly v roce 2016 zamEstnány 3 % obyvatel Královéhradeckého 

kraje (MPSV, 2017).  
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Míra inflace, která vyjadUuje procentní zmEnu pr]mErné cenové hladiny za 12 mEsíc] 

daného roku oproti pr]mErné cenové hladinE pUedchozího roku, byla v roce 2016 0,7 % 

a v roce 2017 byla 2,5 % (ČSÚ, 2018), jedná se tedy o nejvyšší r]st od roku 2012, jak 

m]žeme vidEt v tabulce č. 8. 

Tabulka č.  8: Míra inflace  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2018) 

Míra inflace v letech 2002-2017 (v %) 
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Pro otevUení čajovny je také d]ležitá situace na trhu práce. Obecná míra nezamEstnanosti, 

která vyjadUuje podíl počtu nezamEstnaných na celkové pracovní síle, od roku 2010 klesá, 

což je velmi pUíznivý ukazatel pro vývoj české ekonomiky. Na konci roku 2017 klesla 

míra nezamEstnanosti na 2,4 % a oproti roku 2016 se tedy snížila o 1,5 p. b. (ČSÚ, 2018).  

Velmi nízká nezamEstnanost ovšem m]že pro čajovnu znamenat ztíženou situaci pUi 

hledání zamEstnanc], kterým bude pravdEpodobnE muset nabídnout vyšší mzdy, aby 

nové zamEstnance motivovala. Mzdy totiž v současné dobE s klesající nezamEstnaností 

rostou, a pokud bude nezamEstnanost klesat i nadále, m]že to znamenat i vyšší náklady 

na mzdy do budoucnosti. NicménE na druhou stranu je r]st mezd a potažmo výdaj] velmi 

pozitivním ukazatelem, nebo[ lidé zvyšují své výdaje a část z nich mohou utratit právE v 

novE založené čajovnE a znamenají tak pozitivní dopad na pUíjmy čajovny i do budoucna, 

pokud bude tento trend pokračovat. 

Výše úrokových sazeb ČNB ovlivOuje nejen ceny hypoték, ale také ovlivOuje tempo 

hospodáUského r]stu, nezamEstnanost a výši mezd. V pUípadE, že je úroková sazba 

vysoká, lidé ménE utrácí a podniky ménE investují, firmy pak najímají ménE zamEstnanc]. 

V neposlední UadE také úroková sazba ovlivOuje i kurz koruny. ČNB používá dvoutýdenní 

repo sazbu jakožto nástroj mEnové politiky. Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou ČNB 

kupuje volné penEžní prostUedky od komerčních bank za cenné papíry. Po dvou týdnech 

je ČNB opEt vrátí bankám i se stanoveným úrokem (PekaU, 2008).  
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Vývoj dvoutýdenní repo sazby ČNB je uveden v tabulce č. 9 níže. Jak je vidEt, ČNB 2. 

února roku 2018 zvýšila dvoutýdenní repo sazbu na 0,75 %, což m]že mít na podnikání 

negativní dopad (ČNB, 2018).  

Tabulka č.  9: Vývoj dvoutýdenní repo sazby  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČNB, 2018) 

Vývoj dvoutýdenní repo sazby ČNB (v %) v letech 
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Rating zemí je dalším významným ukazatelem dané zemE, jedná se o ohodnocení, jak je 

daná zemE schopná dostávat svým závazk]m. NejvýznamnEjšími ratingovými 

agenturami, které zveUejOují hodnocení jednotlivých zemí, jsou Moody´s, Standard & 

Poor´s a Fitch (ČNB, 2017). PUehled hodnocení tEchto ratingových agentur České 

republiky je v tabulce č. 10 níže. 

Tabulka č.  10: PUehled hodnocení ratingových agentur  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČNB, 2017) 

Rok Moody´s Standard and Poor´s Fitch 

2009 A1 A A+ 

2010 A1 A A+ 

2011 A1 AA- A+ 

2012 A1 AA- A+ 

2013 A1 AA- A+ 

2014 A1 AA- A+ 

2015 A1 AA- A+ 

2016 A1 AA- A+ 

2017 A1 AA- A+ 
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Rating České republiky je nemEnný od roku 2011, kdy Česká republika dostala A+ od 

agentury Fitch, dále AA- od Standard & Poor´s a A1 od Moody´s (ČNB, 2017). 

Výhled pro Českou republiku roku 2018 od agentury Fitch je pro dlouhodobé závazky v 

domácí i zahraniční mEnE s pozitivním výhledem. KladnE je hodnocen pUebytek v 

hospodaUení sektoru vládních institucí, což pUedstavuje velký prostor pro snížení celkové 

zadluženosti. Tento pUebytek byl pUedevším zp]soben vyšším výbErem daní, který je díky 

rostoucí hospodáUské situaci. HospodáUský r]st je pozitivnE ovlivnEn rostoucí spotUebou 

domácností, který plyne z nižší míry nezamEstnanosti, vyšších mezd a sociálních dávek 

(Žurovec, 2018). Pro založení čajovny tedy tato hodnocení ratingových agentur 

znamenají pozitivní výhled od budoucnosti.  

3.1.3 SociálnE-demografické faktory 

Obyvatelstvo České republiky zaznamenává v poslední dobE dlouhodobý r]st. Rok 2016 

byl taktéž ve znamení r]stu, na konci tohoto roku činilo obyvatelstvo ČR 10 578,8 tisíc. 

PUír]stek byl dán jak pUirozenE, kdy živE narozené dEti pUekonaly zemUelé o 4 900, tak i 

díky saldu zahraničního stEhování, které bylo pozitivní a činilo 20 100 lidí. V zahraničním 

stEhování pUevažují osoby ve vEkové skupinE 20-34 let, nicménE nejvíce obyvatel pUibývá 

ve vEku starších 65 let. Obyvatelstvo v rozmezí 15-64 let bohužel ubývá od roku 2009 

a lidí v produktivním vEku tedy ubývá, v posledních letech se stárnutí obyvatelstva 

zrychluje a pr]mErný vEk dosáhl v roce 2016 42 let (ČSÚ, 2017). 

Bohužel i v Královéhradeckém regionu dochází ke stárnutí populace, pr]mErný vEk 

v roce 2016 byl 42,7 let a stejnE tak i v okrese Náchod. V témže roce mEl 

Královéhradecký kraj nejvyšší podíl obyvatel starších 65 let a nejnižší podíl obyvatel 

ve vEkovém rozmezí 15-64 ze všech kraj] České republiky a hustota obyvatelstva činila 

130 osob na km2 (ČSÚ, 2018).  

V Královéhradeckém kraji došlo v roce 2016 oproti pUedešlému roku ve vEkové skupinE 

5-39 let k pouze nepatrnému poklesu. Celkový meziroční pokles obyvatel byl pouze 

0,11 %, jak m]žeme vidEt v grafu č. 1 níže. Jedná se tedy o marginální 

úbytek (ČSÚ, 2017).  
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3.1.4 Technicko-technologické faktory 

V čajovnE bude zákazník]m bezplatnE k dispozici pUipojení k internetu prostUednictvím 

wi-fi, bude tedy nezbytné toto zajistit. ZároveO bude nutné zUídit EET pokladnu a zajistit 

její chod, pro kterou je nezbytné pUipojení k internetu.  

Díky rozvoji internetu a sociálních sítí bude možno pomocí tEchto kanál] cílit 

marketingovou reklamu a komunikaci. V dnešní dobE je velmi d]ležité toto nepodcenit. 

V následující tabulce č. 11 je znázornEn vliv vybraných ukazatel] analýzy na podnik. 

Tabulka č.  11: Souhrn PEST analýzy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

PEST analýza 
+ - 
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Graf č. 1: Vývoj a složení obyvatelstva v Královéhradeckém kraji 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017). 
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3.2 Analýza trhu 

Čajovny jsou součástí restauračních služeb. V současné dobE poptávka po kavárnách a 

podobných zaUízeních vzr]stá, protože lidé často hledají klidné prostUedí, kde by si mohli 

odpočinout od rušného moderního svEta. Lidé si v současné dobE rádi pUiplatí za kvalitní 

servis i produkty.  

Čajovny se začaly v České republice rozšiUovat po sametové revoluci, kdy došlo k lepším 

možnostem dovozu kvalitnEjšího zboží, a zvýšila se poptávka po poklidném místE 

k relaxaci. V dnešní dobE slouží čajovna jako místo k odpočinku, ale také jako alternativa 

ke kavárnám a k bar]m, kde se lidé mohou setkávat a trávit sv]j čas. V České republice 

se nachází pUibližnE 400 čajoven (icajove-more.cz, 2017) a 7 jich je umístEných 

v Královéhradeckém kraji (icajove-more.cz, 2015). V mEstE NáchodE, které je 

zamýšleným místem v Královéhradeckém kraji pro otevUení čajovny, se žádná čajovna 

nenachází.  

Ačkoliv jsme zemí bez čajové tradice, v Česku je dnes nejvEtší koncentrace čajoven na 

svEtE. Dokonce i nabídka čaj] v supermarketech snad nemá v západní EvropE obdoby. 

Pokud se týká zemí Evropské unie, jsou Češi v pití čaje na pUedních místech. V Čechách 

ještE pití čaje vzr]stá. Čaj u nás pije asi 90 % obyvatel. NapUíklad r. 2006 byla podle 

statistiky spotUeba čaje asi 74 litr] na osobu za rok.  TémEU polovinu ze spotUeby čaj] 

tvoUí ovocné čaje, (asi 46 %). D]ležitý podíl na konzumaci mají i černé čaje (asi 26 %), 

ale jejich obliba klesá. Místo toho vzr]stá obliba pití čaje zeleného a čaj] bylinných. 

Konkrétní čísla nelze zjistit, protože Český statistický úUad pUímou statistiku na čajovny 

nevede, pouze na pohostinská a stravovací zaUízení, kam čajovny spadají (oxalis, 2016). 

3.3 Analýza trendu 

„Na první pohled by se mohlo zdát, že čajovny ustupují kavárnám. Jenže zdání klame. 

Podle nEkterých lidí z oboru je tuzemsko dokonce respektovaná čajová 

hvEzda“ (Bohutínská, 2017). 

Na českém trhu v současné dobE figuruje stabilní počet čajoven a také dovozc] čaje, kteUí 

mají své stálé zákazníky. Tito nabízejí kvalitní čaje zákazník]m na místE, kde se dají 

kulturnE vypít. Dle Aleše JuUiny, jednatele Spolku milc] čaje, který otevUel jednu 
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z prvních čajoven v České republice (již v roce 1993), a zároveO tím založil koncept 

Dobrých čajoven, je dokonce toho názoru, že ČR m]žeme považovat za zemi s jednou z 

nejvyšších koncentrací čajoven na svEtE. Dnes je podle JuUiny situace na trhu 

stabilizovaná, lidé mají stále zájem o kvalitní čaje. Dokonce jim dávají pUednost pUed 

ménE kvalitními čaji pUi nákupu pro domácí spotUebu. JuUina dále tvrdí, že podnikáním v 

čajové oblasti se dá určitE uživit (Bohutínská, 2017). 

Čajovny v dnešní uspEchané dobE nabízejí odpočinek a oproštEní se od stresu, díky čemuž 

jsou jakýmsi protipólem západního životního stylu. Nabízejí prostUedí, které je útulné, 

nachází se v nEm orientální výzdoba s exotickými prvky, díky kterým v nás evokuje 

pocity exotiky. Čajovny se snaží, oproti neosobním kavárnám a restauracím, nabídnout 

takové prostUedí, ve kterém se budeme cítit jako doma. Současným trendem čajoven je 

nabízet kvalitnEjší a dražší čaje, za které jsou zákazníci ochotni zaplatit, a to na úkor 

množství. Čajovny obvykle nabízejí i drobné pohoštEní, vEtšinou kuskus, arabský chléb 

pita, palačinky, oUíšky, kandované ovoce. V nEkterých čajovnách dostanete zvoneček na 

pUivolání obsluhy, aby vás číšník zbytečnE nerušil. Čajovny nenabízejí jen odpočinek, v 

tEch aktivnEjších probíhají programy, ve kterých se hraje na r]zné etnické nástroje, jako 

tUeba didgeridoo. Dalším trendem je poUádání r]zných kulturních akcí, čajovny tak 

poUádají r]zné cestovatelské večery, poutavé čtení či pUednášky. Novodobým trendem je 

ochutnávka čaj], kdy se pUi pUednášce dozvíme zp]soby pití čaje v r]zných zemích. 

NEkteUí zákazníci jsou do čajoven lákáni vodními dýmkami, které sice svým p]vodem do 

čajoven pUímo nepatUí, ale mají tam své místo (icajove-more.cz, 2015).  

Provozovateli čajoven bývají zarytí milovníci čaj] a sortiment kvalitních čajoven se tedy 

skládá z jak sypaných, tak balených čaj], a nabízejí pUípravu i konzumaci tEchto čaj] 

pUímo v čajovnE. Tlumená hudba je stylovE zamEUena, sortiment čaj] je doplnEn o knihy 

o čajích, čajovou keramiku a také pochutiny. PomErnE novým trendem jsou mobilní 

čajovny, které se nejčastEji nacházejí na hudebních festivalech a r]zných letních akcích. 

PUekvapující je, že zejména v malých mEstech jsou čajovny pro místní obyvatele 

neznámé (Janda, 2008). 

Čaj je stále jedním z nejčastEjších nápoj], v České republice je dokonce druhým 

nejčastEjším po vodE. Jeho pití je zdraví prospEšné, nebo[ obsahuje flavonoidy, což jsou 

antioxidační látky, které podporují imunitní systém (Bartoš, 2012). Tímto se také Uadí 
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mezi významné součásti současného trendu zdravého životního stylu, kdy lidé nejen dbají 

o sportovní vyžití, ale také o kvalitní stravování. Čaje jsou i součástí velmi známého 

programu Vím, co jím a piju, který určuje kritéria potravin, které se pUibližují odborným 

výživovým doporučením a popularita tohoto loga velmi stoupá (vimcojim.cz, 2018).  

Oproti tomu kouUení vodních dýmek je sice nezdravé, nicménE vodní dýmky jsou stále 

velmi oblíbené a své místo mají ve vEtšinE čajoven. KuUák] dokonce pUibývá. V poslední 

dobE roste i kvalita servisu nabízená ve spojení s vodními dýmkami, standardem již bývá 

dýmkaUský servis bEhem kouUení či možnost podsvícení nebo metody nabití dýmek. 

NejnovEjším trendem jsou dUevEné dýmky a oblibu má pestrá variace r]zných 

pUíchutí (Silná, 2017). 

3.4 Porter]v model pEti sil 

Tento model je užitečným nástrojem pro stanovení strategie podniku. ZamEUuje se na 

analýzu pEti základních faktor], kterými jsou vyjednávací síla zákazník], vyjednávací 

síla dodavatel], hrozba vstupu nových konkurent], hrozba vstupu substitut], konkurenční 

rivalita stávajících firem na trhu (KeUkovský, VykypEl, 2006). 

3.4.1 Vyjednávací síla zákazník] 

Zákazníky čajovny budou jednotlivci, jejichž loajalitu bude nutné získat. V mEstE 

NáchodE se žádná další čajovna v současné chvíli nenachází, takže občané Náchoda, na 

které cílíme, nemohou zcela lehce služby servírování kvalitních čaj] substituovat u 

konkurence, protože by museli vynaložit dodatečné náklady a čas na dopravu, protože do 

nejbližší čajovny je to pár kilometr]. NicménE z podstaty nabízeného produktu, tedy čaje, 

je jasné, že si ho potenciální zákazník m]že dát i v blízkých kavárnách, či si ho dokonce 

uvaUit doma, pokud by chtEl minimalizovat náklady a nebyl tak náročný na kvalitu. V 

současné dobE pUíznivého ekonomického r]stu nejsou zákazníci tolik citliví na cenu, 

jelikož se jim zvyšují pUíjmy a tím zvyšují i výdaje. NicménE vyjednávací síla zákazník] 

je v pUípadE poskytování služeb čajovny vysoká. A to z toho d]vodu, že zákazník má 

jedinečné postavení, protože právE on rozhoduje o tom, jestli čajovna bude generovat zisk 

nebo nikoliv. PrávE z tohoto d]vodu je d]ležité pUizp]sobovat služby a nabídku čajovny 

požadavk]m zákazník] a nabízet jim služby a sortiment který bude rozdílný od 

konkurence, a tím lákat nové zákazníky a zároveO si zajistit jejich vErnost.  
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Druhá skupina zákazník], která do čajovny pUijde za vykouUením vodní dýmky, m]že 

substituovat tuto službu pouze v čajovnE ve vedlejším mEstE vzdáleném 9 km, kam by 

museli dojíždEt. Znamenalo by to pro nE časové a finanční náklady navíc. Na rozdíl od 

první skupiny zákazník] nemohou produkt dýmky lehce nahradit na jiném místE ve mEstE 

a není bEžné velkou vodní dýmku zakoupit dom]. Jejich vyjednávací síla tedy není nijak 

velká, pokud se substituce týče, a to z toho d]vodu, že by podnik byl jediným podnikem 

v NáchodE nabízejícím vodní dýmky. NicménE vodní dýmku konzumují spíše lidé s 

nižšími pUíjmy, kteUí na cenu citliví jsou. Na základE toho je vhodné sestavit nižší cenu 

vodní dýmky, která odpovídá náklad]m, ale s mnohem nižší marží, než jaká je 

sestavována napUíklad u čaj]. PUesto, že není možné snadno tento produkt substituovat, 

stále je to zákazník, kdo má jistou vyjednávací sílu, kterou není možné opomíjet. 

Zákazníci, kteUí si do čajovny pUijdou koupit sypaný čaj vysoké kvality dom], ho mohou 

ve mEstE koupit v Čajovém krámku, který se nachází poblíž. Jejich vyjednávací síla je v 

tomto ohledu vysoká, bude nutné vytvoUit sortiment velmi kvalitních čaj] a dobré jméno, 

díky kterému budou lidé k nákupu preferovat naši čajovnu. 

3.4.2 Vyjednávací síla dodavatel] 

Nejd]ležitEjšími dodavateli surovin pro čajovnu jsou bezpochyby dodavatelé sypaných 

čaj]. Jelikož se jich na trhu nachází velké množství, nemá žádný dodavatel na trhu tak 

významné postavení, aby mohl cenu určovat. Mezi nejvýznamnEjší dodavatele čaj] patUí 

Spolek milc] čaj (tea.cz), Amana (caj.cz), Orijin Tea (orijin.cz), Expect (expect.cz), 

Čajová zahrada (cajova-zahrada.cz), Foma production (sypane-caje.cz) a další. I prodejc] 

vodních dýmek se na trhu nabízí vEtší množství, takže jednotliví dodavatelé nemají moc 

výraznE cenu zmEnit. Mezi nE patUí: SvEt dýmek (svetdymek.cz), SHANTI & Co 

(vodnidymky.cz) a HAISAM (haisam.cz). 

Ale jelikož se jedná o čajovnu, která je ve velké míUe závislá na kvalitních produktech, 

tak i pUes celkem rozmanitou škálu dodavatel] je d]ležité udržet si dobré vztahy s tEmito 

dodavateli, pUestože jejich vyjednávací síla není tak vysoká. Dále by bylo vhodné 

využívat množstevních a jiných slev, které jednotliví dodavatelé nabízejí.  

Dalšími dodavateli jsou dodavatelé elektUiny, vody, internetu, pUípadnE plynu. V čajovnE 

bude hrát hudba, jakožto podklad pro dokreslení atmosféry, a z toho plyne nutnost uzavUít 
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licenční smlouvu, v rámci které se budou muset za pouštEnou hudbu platit poplatky 

Ochrannému svazu autorskému pro práva k díl]m hudebním (OSA) a Nezávislé 

společnosti výkonných umElc] a výrobc] zvukových a zvukovE obrazových záznam] 

(Intergram). Tito dodavatelé mají velkou vyjednávací sílu, protože se vEtšinou jedná o 

jediného dodavatele služeb v dané lokalitE, a pokud se rozhodne mEnit cenu, není zde 

moc jiná možnost než se podrobit. Toto neplatí jen pro dodavatele elektUiny a internetu, 

které jde bez vEtších problém] nahradit, a nemají tedy tak vysokou vyjednávací sílu.  

Čajovna bude také využívat čistící prostUedky, které budou mít pouze marginální dopad. 

3.4.3 Hrozba vstupu nových konkurent] 

Potenciálními konkurenty by byly novE otevUené čajovny, které by v dané lokalitE začaly 

p]sobit. Mezi nejvEtší bariéry vstupu do odvEtví čajoven patUí nutnost investice do 

nového podniku a nutnost získat Uemeslnou a hostinskou živnost, ke kterým je potUeba 

mít pUíslušné vzdElání či dostatečnou praxi v oboru. Je možné objekt pro čajovnu koupit, 

nebo pronajímat, každopádnE je také nutná investice do interiéru, vybavení a surovin. 

Nalezení vhodného místa je v současné dobE obtížné, nebo[ objekt] na prodej či 

pronájem není mnoho.  

Další bariérou jsou schopnosti provozovatele čajovny, které vyžadují znalosti z oboru. 

Nezbytností je nalézt schopný a pUíjemný personál, pUičemž současná doba je 

charakteristická velmi nízkou nezamEstnaností, takže i toto je bariérou vstupu do odvEtví. 

3.4.4 Hrozba substitut] 

Jako substitut pro služby nabízené čajovnou m]že být bráno jakékoliv pohostinské 

zaUízení, které lidé vyhledávají za účelem odpočinku, setkávání se, či jen jako prostor k 

trávení svého volného času. S ohledem na produkty, které čajovna nabízí, je možným 

substitutem kavárna, cukrárna, či restaurace, nebo[ tato zaUízení mají ve svém sortimentu 

čaj zaUazen, i když není jejich primárním subjektem prodeje. Jako možný substitut 

m]žeme tedy brát čaj, který je v pohostinských zaUízeních normálnE nabízen – čaj 

jednotlivE balený (sáčkový), pUípadnE ne tak bEžnE nabízený čaj z čerstvého zázvoru nebo 

máty. V pUípadE čaje z čerstvého zázvoru či máty se momentálnE jedná spíše o sezónní, 

a ne až tak rozšíUený subjekt bEžné nabídky pohostinských zaUízení. V pUípadE jednotlivE 

baleného čaje se momentálnE zatím ještE stále jedná o čaje, které nedosahují kvality čaj] 
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sypaných, i když se nEkteré společnosti snaží dostat na trh i s balenými kvalitnEjšími 

sypanými čaji. NicménE pro nenáročnEjšího zákazníka m]žou být dobrým levnEjším 

substitutem. Dalším substitutem mohou být čaje pečené, i když je název zavádEjící a 

vEtšinou se o čaj ani nejedná, nicménE tento nápoj si v poslední dobE získává u 

spotUebitel] jistou oblibu. Z širšího hlediska m]že být brána substitutem čaje i káva nebo 

jakýkoliv horký i studený nápoj.  

Z pohledu vodních dýmek m]že být substitutem elektronická cigareta, klasická dýmka 

na tabák, cigarety, doutníky a jiné tabákové výrobky sloužící k podobnému účelu. Velkou 

výhodou čajoven ale je, že vodní dýmky se smí kouUit v restauračních zaUízeních, zatímco 

cigarety ne. 

3.4.5 Konkurenční rivalita stávajících firem na trhu 

Jelikož je podnik, který by současnE nabízel posezení u šálku čaje, u vodní dýmky a 

zakoupení čaje, v současné dobE v NáchodE nevyskytuje a nejbližší čajovny jsou od sebe 

velmi vzdáleny, není rivalita nijak velká, protože zákazníci jsou vytyčeni pUedevším 

místem, kde se nachází. Není bEžné do čajovny dojíždEt nEkolik kilometr].  

V pUípadE kaváren je konkurence na trhu vEtší, kavárny mezi sebou soupeUí vEtšinou za 

pomoci druhu kávy, doplOkového sortimentu i vzhledem prostUedí a umístEní. 

3.5 Analýza zdroj] 

Jak už bylo uvedeno v teoretické části práce, vnitUní zdroje společnosti se dElí na fyzické, 

lidské, finanční a nehmotné. Na začátku podnikání do společnosti nejsou pUineseny žádné 

materiálové zdroje, ale pouze zdroje finanční. Finanční zdroje jsou do společnosti 

vloženy zakladatelkou společnosti, a to ve výši 900 000 Kč. Tyto zdroje budou do 

společnosti vloženy jako základní kapitál, ze kterého následnE budou hrazeny veškeré 

počáteční náklady společnosti a zbytek bude využit podle potUeby. Lidským zdrojem 

společnosti bude majitelka společnosti, která má bakaláUské vysokoškolské vzdElání 

ekonomického smEru, a jejímž velkým koníčkem jsou čaje a vodní dýmky. PUinese tedy 

do společnosti svoje znalosti a zkušenosti v tomto oboru.  
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3.6 Analýza poptávky 

Pro primární sbEr dat bylo využito dotazníkové šetUení. Dotazník v plném znEní je uveden 

v pUíloze č. 1.  

Výzkumnou otázkou byla: „Jaká je poptávka po čajovnE v NáchodE a jaké jsou preference 

potencionálních zákazník].“ 

Pro analýzu poptávky probEhlo dotazníkové šetUení s cílem sbEru dat a následného 

zpracování a interpretace výsledk] potUebných pro podnikatelský plán otevUení čajovny. 

Cílem bylo tedy zjistit postoje respondent] k otevUení čajovny, jejich preference výrobk] 

a služeb, otevírací doby a finanční oblasti, a to pUedevším pro marketingovou a finanční 

strategii. Díky tomuto dotazníku byla nashromáždEna data, která jsou aktuální a která jsou 

po zpracování a interpretaci výsledk] vstupem do marketingové a finanční strategie.  

Metodologie výzkumu 

Otázky v dotazníku byly zvoleny tak, aby respondent]m jejich odpovEdi nezabraly pUíliš 

dlouho. KonkrétnE se jednalo o čtrnáct uzavUených otázek. Dotazník byl sestaven tak, aby 

byly otázky jasné a srozumitelné pro dotazované a zároveO aby sloužily jako reálný 

podklad pro podnikatelský plán, který z tEchto výsledk] čerpal. Cílem dotazníku bylo 

pUedevším zjistit, co by potenciální zákazníci preferovali a či by mEli o služby čajovny 

zájem. Dotazník sestával ze tUí částí. V první části byly otázky vyUazovací, poté otázky 

zamEUené na zájem a preference zákazník] čajovny a na závEr byly zaUazeny otázky 

identifikační. 

Dotazníkového šetUení se zúčastnilo 418 respondent], kteUí odpovídali na dotazník ve 

skupinE Náchodské dEní na Facebooku a také na stránkách spravovaných mEstem 

Náchod. Výzkum probíhal ve dnech 19.2.2018 – 27.4.2018. Návratnost dotazníku byla 

vypočítána jako procento vyplnEní dotazníku vzhledem k jeho zobrazení. Dotazník byl 

zobrazen 634x, z toho byl vyplnEn 418 respondenty. Návratnost dotazník] byla tedy 

65,9 %. 

 Minimální velikost vzorku byla zvolena pUi 95 % hladinE spolehlivosti na 394 

respondent] (Keprta, 2018). 
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VyUazovací otázky 

V úvodu dotazníku byly zaUazeny vyUazovací otázky, které slouží k vyloučení 

nevhodných respondent]. Dochází tak k filtraci dotazovaných, kterých se daná 

problematika týká. V pUípadE tohoto dotazníku jsem se ptala, zdali je respondent 

obyvatelem mEsta Náchoda, nebo se v nEm pravidelnE vyskytuje, nebo[ lidé do čajovny 

vEtšinou nedojíždí nEkolik kilometr], nemá tedy cenu brát v úvahu názor lidí z jiné 

oblasti. PrimárnE bylo d]ležité zjistit postoj lidí, kteUí se v dané oblasti nejvíce vyskytují. 

Další d]ležitou filtrační otázkou bylo, jestli respondent pije čaj či kouUí vodní dýmku. 

Takto jsem chtEla dosáhnout toho, aby na dotazník odpovídali relevantní potenciální 

zákazníci. Jestliže dotazovaný odpovEdEl na jednu z tEchto úvodních dvou otázek 

zápornE, dotazník se uzavUel a podEkoval respondentovi za jeho účast. V pUípadE 

kladných odpovEdí dotazovaný postupoval k dalším otázkám. 

Po první otázce, která zjiš[ovala, zdali je respondent obyvatelem mEsta Náchoda či se v 

nEm pravidelnE vyskytuje, odpovEdElo zápornE 13 osob. Složení respondent] podle 

vztahu k mEstu Náchod je možné vidEt v následujícím grafu č. 2.  

 

Graf č. 2: Složení respondent] podle vztahu k mEstu Náchod 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ve druhé otázce, kterou bylo, jestli pije respondent čaj nebo kouUí vodní dýmku, 

odpovEdEly zápornE čtyUi osoby. Podrobný pUehled m]žeme vidEt v grafu č. 3 níže.  
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Graf č. 3: Složení respondent] dle pití čaje anebo kouUení vodní dýmky  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Takto bylo z dotazování vyloučeno pouze 17 respondent], z čehož m]žeme usuzovat, že 

dotazník byl distribuován zamýšlené cílové skupinE. Celkový počet respondent], kteUí 

dotazník vyplnili celý, byl 401, což je bráno pro další analýzy jako platforma – tedy 100 

%, a z ní byla počítána procenta odpovEdí v následující analýze. 

Analýza dat 

Na filtrační otázky navazovaly otázky, jejichž odpovEdi byly d]ležitou součástí 

provedených analýz jakožto vstupu do podnikatelského plánu. OdpovE@ na otázku, jestli 

by lidé uvítali otevUení nové čajovny v NáchodE, byla pozitivní, kladnE se vyjádUilo 89 %, 

což pozitivnE pUispívá k rozhodnutí o otevUení čajovny, jelikož zájem o čajovnu je 

významný. Respondenti, kteUí odpovEdEli, že by čajovnu neuvítali, byli lidé z vEkových 

kategorií nad 35 let. To vypovídá o tom, že o čajovnu obecnE zájem je, ale spíše mezi 

mladšími lidmi. 

Další otázka zjiš[ovala, jestli dotazovaní v současné dobE navštEvují kavárny a čajovny, 

či nikoliv, abychom zjistili, jak se chová naše cílová skupina. Pouze 10 % dotázaných 

uvedlo, že žádné kavárny ani čajovny nenavštEvují. Nejvýše zastoupenou skupinou 

(se 40 %) byli respondenti, kteUí odpovEdEli, že chodí do kaváren či čajoven jednou 

mEsíčnE, následovala skupina odpovEdí jednou do týdne a častEji, a to s 24 %. V tEchto 

dvou kategoriích, tedy jednou mEsíčnE a častEji, byly v 76 % ženy a pouze v 24 % to byli 

muži. Je vidEt, že ženy navštEvují kavárny a čajovny častEji než muži, bude proto 

vhodnEjší cílit reklamu pUedevším na ženy. PUi analýze tEchto dvou odpovEdí z hlediska 
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pUíjmu se ukázalo, že lidé, kteUí nenavštEvují kavárny ani čajovny, jsou v 68 % lidé s 

pUíjmy do 15 tis. Kč.  

Následující otázka se ptala na preferovaný sortiment čajovny, kdy respondenti mohli 

zaškrtnout více odpovEdí. 94 % respondent] uvedlo posezení u šálku kvalitního čaje, 

83 % by uvítalo i drobné občerstvení a 34 % i nealkoholické nápoje. Vodní dýmky, které 

by v čajovnE mEly v pUípadE zájmu své místo, by preferovala více než jedna pEtina 

dotázaných. Deskové hry by preferovalo 13 % dotazovaných. Toto procento není pUíliš 

vysoké, nicménE poUizovací hodnota deskových her není nijak vysoká. PUehled preferencí 

je znázornEn na grafu č.4. 

 

Graf č. 4: Preference sortimentu čajovny 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poté následovala otázka zamEUující se na finanční oblast analýzy, ve které 64 % 

dotázaných uvedlo, že jsou za konvičku čaje (400 ml) ochotni utratit 81–100 Kč, poté 

následovala skupina, která získala 19 %, a to pro rozmezí 51–80 Kč. Vyšší cenové 

kategorie mEly 10 %.  

Jednou z činností čajovny by mohl být prodej sypaného čaje s sebou, proto dotazník 

zjiš[oval zájem respondent]. 67 % lidí odpovEdElo, že by zájem o nákup sypaných čaj] 

mEli. V návaznosti na toto jsem se ptala, kolik korun jsou respondenti za 50 gram] 

sypaného čaje pUi koupi s sebou zaplatit, což bylo vstupem k vytváUení cenové politiky. 
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TUetina odpovEdEla, že by zaplatili v rozmezí 101 – 120 Kč. Poté v četnosti následovala 

cenová kategorie 81 – 100 Kč s 21 %.  

Ke kulturní stránce čajovny se 59 % dotázaných vyjádUilo, že by v čajovnE uvítali 

koncerty, dále 34 % cestovatelské večery a 32 % degustace čaj], následovalo poutavé 

čtení z 28 % a kvízy s 12 %. PUekvapivE pouze 8 % lidí uvedlo, že by nemEli zájem o 

žádné z uvedených akcí, z čehož m]žeme soudit, že zájem o kulturní akce je vysoký.  

ProstUednictvím otázky na otevírací dobu čajovny jsem chtEla zjistit, jakou zvolit. Jaká 

otevírací doba by zákazník]m nejlépe vyhovovala a čajovna by tak byla otevUena ve 

smysluplných hodinách, které odpovídají poptávce zákazník]. OdpovEdi byly rozdEleny 

na časové intervaly: dopoledne, odpoledne, večer (17.-22. hodina) a také na všední dny a 

sobotu a nedEli. Bylo opEt možné zaškrtnout více odpovEdí. Nejvyšší četnost byla u 

odpovEdi ve všední dny večer, a to 74 %, dále také sobota večer s 54 % a sobota odpoledne 

s 48 %. 36 % by čajovnu navštEvovalo v nedEli odpoledne. Nejnižší vytížení by bylo v 

nedEli dopoledne a večer, a také dopoledne ve všední dny a v sobotu.  

V pUípadE otevUení čajovny byla d]ležitou otázkou pro marketingový plán ta, která 

zjiš[ovala zájem o informování zákazník] o akcích, slevách a podobných aktivitách. Jak 

m]žeme vidEt v grafu č. 5 níže, nadpoloviční vEtšina by mEla zájem o informace 

poskytované prostUednictvím sociálních sítí, napU. Facebook či Instagram. 28 % 

respondent] uvedlo zájem o webové stránky a 20 % o informace posílané prostUednictvím 

e-mailu. O informační sms byl zájem pouhá 3 %.  

 

Graf č. 5: Respondenty preferované formy informování o novinkách v čajovnE 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZávErem dotazníku byly otázky identifikační, které sloužily k základnímu tUídEní 

respondent]. Tedy pohlaví, vEk a hrubý mEsíční pUíjem. Dotazníku se zúčastnilo o 16 % 

více žen než muž]. Složení respondent] je znázornEno v následujícím grafu č. 6. 

 

Graf č. 6: Složení respondent] podle pohlaví  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejvíce zastoupenou vEkovou skupinou byla skupina v rozmezí 15-24 let, a to s 29 %. 

Vysoký podíl mEla také skupina 25-34 let, a to 27 %. TUetí nejhojnEji zastoupenou 

skupinou byla skupina 35-44 let, která mEla 14 %. Nadpoloviční vEtšinu, co se hrubého 

pUíjmu týče, byla v dotazníku kategorie 16-25 tis. Kč (kategorie, kam spadá pr]mErný 

pUíjem v Královéhradeckém kraji). Díky tEmto identifikačním otázkám bylo možné 

zjiš[ovat, jak která kategorie odpovídala. Získané údaje byly využity jako vstup do 

podnikatelského plánu a podle nich lze cílit na klíčové kategorie zákazník].  RozdElení 

respondent] podle výše hrubého mEsíčního pUíjmu je znázornEno v následujícím 

grafu č. 7. 

 

Graf č. 7: RozdElení respondent] podle výše mEsíčního pUíjmu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Souhrn výsledk] výzkumu 

Provedený výzkum, kterého se zúčastnilo 418 respondent], byl učinEn za vyhodnocením 

centrální výzkumné otázky, která znEla: „Jaká je poptávka po čajovnE v NáchodE a jaké 

jsou preference potencionálních zákazník].“ Poptávka je stanovena jako zájem zákazník] 

o otevUení nové čajovny v uvedené lokalitE. Dále byla zjiš[ována preference produkt], 

služeb a jejich cen, které budou d]ležité pUi tvorbE strategie firmy. 

Provedený dotazník byl cílený hlavnE na respondenty žijící v NáchodE, kde plánujeme 

čajovnu otevUít, anebo se tam dotazovaní pravidelnE vyskytují, a také na respondenty, 

kteUí pijí čaj nebo kouUí vodní dýmku. Proto na to smEUovaly filtrační otázky v úvodu 

dotazníku, abychom získali pouze relevantní odpovEdi. Takto bylo z dotazníku vyloučeno 

17 osob a v úvahu bylo bráno 401 dotazovaných, z nichž se významná vEtšina (89 %) 

vyjádUila, že by mEli o čajovnu v NáchodE zájem, což je bráno velmi pozitivnE. VEková 

kategorie, která mEla zájem, spadá do vEkových skupin do 35 let. 

VEtšina dotazovaných (90 %) také uvedla, že v současné dobE navštEvují kavárny či 

čajovny. Čajovna tedy bude pUedevším cílit na již stávající zákazníky kavárenských 

zaUízení. NejvEtší skupina dotázaných uvedla, že čajovny nebo kavárny navštEvují 

jedenkrát mEsíčnE, následovala skupina s četností návštEv jednou týdnE a častEji. Ukázalo 

že, že častEji chodí do čajoven a kaváren ženy, což je d]ležitá informace pro marketing. 

PUi tvorbE cen je tUeba vzít v úvahu, že lidé, kteUí navštEvují čajovny, mají v 65 % plat 

vyšší než 15 tisíc. Drtivá pUevaha respondent] uvedla, že mají v čajovnE zájem o posezení 

u kvalitního čaje a současnE také drobné občerstvení, které by tedy mElo být součástí 

nabídky. TUetina dotázaných uvedla, že by také uvítali nealkoholické nápoje, a to 

pUedevším ti, kteUí by do čajovny pUišli za vykouUením vodní dýmky, proto je také vhodné 

další nealkoholické nápoje do nabídky čajovny zaUadit. DvE tUetiny respondent] by mEly 

zájem o koupi sypaného čaje s sebou. O deskové hry má zájem 13 %, vzhledem k nízké 

nákladovosti her je m]žeme do sortimentu také zaUadit k vyp]jčení. 22 % respondent] 

má zájem o vodní dýmky, což je pomErnE velké procento, které potvrzuje zájem o vodní 

dýmky. DvE tUetiny zákazník] jsou ochotny za šálek čaje zaplatit 81–100 Kč, v tomto 

rozmezí by se mEla pohybovat cena vEtšiny čaj]. Jedna tUetina dotázaných je ochotna za 

50 g sypaného čaje zaplatit 101-120 Kč.  
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PUekvapivý byl vysoký zájem o kulturní akce v čajovnE, pro který se vyjádUilo 92 % 

respondent]. NejvEtší zájem je o koncerty, cestovatelské večery a degustaci čaj].  

Lidé v dotazníku uvedli, že by nejčastEji navštEvovali čajovnu ve všední dny a v sobotu 

večer. O večerní návštEvy v nedEli byl zájem velmi nízký, zato o nedElní odpoledne 

naopak. Co se týká odpoledních hodin, ty by lidé využili taktéž ve všední dny i v sobotu. 

Tomu se uzp]sobí otevírací doba čajovny.  

VEtšina dotázaných mEla v rámci marketingové komunikace nejvEtší zájem o sociální 

sítE, kterými jsou napU. Facebook či Instagram, dále také o webové stránky a jedna pEtina 

o e-mail. Pro e-mailovou komunikaci se kladnE vyjádUila spíše starší skupina dotázaných, 

a to ve vEku nad 35 let. Zájem o informace v sms formE byl nevýznamný. Vzhledem ke 

skupinE, na kterou chceme cílit, musíme tedy podle tohoto zvolit marketingovou strategii, 

nicménE informování prostUednictvím sms m]žeme vyloučit. 

Limity výzkumu 

Mezi limity výzkumu m]že být zahrnuta pomErnE nízká návratnost dotazníku, která byla 

65,9 %. M]že být tedy spekulováno, jestli je možné brát návratnost jako nezájem o dané 

téma, a lidé, kteUí ho po zobrazení nevyplnili, nemají zájem o otevUení čajovny anebo 

pouze nechtEli odpovídat na dotazník.  

ZároveO také nebylo složení jednotlivých skupin stejnomErnE zastoupeno. 

V respondentech pUevažovaly ženy nad muži, a zároveO nebyly stejnomErnE zastoupeny 

ani jednotlivé vEkové kategorie. Výzkum byl primárnE zamEUen na obyvatele mEsta 

Náchoda anebo na osoby, které se ve mEstE pravidelnE vyskytují. Nebyli tedy zvažováni 

návštEvníci mEsta, kteUí ho navštEvují nepravidelnE anebo pouze v rámci ojedinElé 

pUíležitosti, jako je napUíklad turismus.  

Protože byl výzkum provádEn za pomoci internetu, mohli být limitováni ti, kteUí nemají 

internet anebo nejsou členem nebo návštEvníkem skupiny/stránky, kde výzkum probíhal. 

Což m]že samozUejmE také zkreslit výsledky výzkumu.  

ZároveO, protože se jednalo o kvantitativní výzkum za pomoci dotazníkového šetUení 

s uzavUenými otázkami, nebyly brány v potaz jednotlivé preference zákazník], pokud 

nebyly uvedeny jako možnost v uzavUené otázce.  
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Mezi základní limity výzkumu je nutné zaUadit vzorek dotazovaných, časové období, kdy 

výzkum probíhal a samotný sbEr dat.  

3.7 SWOT analýza 

SWOT analýzy je využito jako nástroje k monitorování vnEjšího a vnitUního prostUedí 

čajovny a je jí využito k evaluaci silných a slabých stránek čajovny a také pUíležitostí 

a hrozeb. Shrnutí je znázornEno v následující tabulce č. 12. 

Tabulka č.  12: SWOT analýza – pUehled slabých a silných stránek, pUíležitostí a hrozeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

kvalitní produkty noví zamEstnanci 
lokalita – žádná další čajovna ve mEstE žádní stálí zákazníci 
prostUedí k relaxaci nízké povEdomí o firmE 
umístEní na frekventované ulici nezkušenost majitelky v oboru 
relativnE dlouhá expirační doba čaj] nevytvoUené vazby s dodavateli 
finanční kapitál  

PUíležitosti Hrozby 
pronájem pro firemní či soukromé akce otevUení konkurenční čajovny v okolí 

podniku 
vysoký zájem zákazník] o sociální sítE - 
marketing 

nedostatek kvalifikovaných zamEstnanc] 

vybudování vztah] se stálými zákazníky zvýšení ceny dodavatel] 
rostoucí pUíjmy v ČR požadavky na zvýšení plat] zamEstnanc] 
zájem obyvatel o kulturní akce nedostatek zákazník] 
znovuobnovení lázeOského komplexu – 
získání nových zákazník] 

zmEna legislativy 

 výpovE@ z nájmu 
 

Silné stránky 

Mezi silné stránky čajovny budou patUit produkty vysoké kvality nabízené v čajovnE a 

zároveO kvalitní servis. Dále také finanční kapitál, kterým majitelka disponuje, a také 

dobUe dostupná lokalita pUímo v centru mEsta, a to na nejvíce frekventované pEší zónE i 

s možným parkováním pouhou minutu ch]ze od čajovny. Čajovna bude nabízet prostUedí 

k relaxaci, což je v dnešní dobE vyhledáváno. Z logistického hlediska a také z hlediska 

plánování zásob je také pUíznivá dlouhá expirační doba čaj].  
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Slabé stránky 

Z podstaty novE založeného podniku bude slabou stránkou právE neznalost zákazník], 

čajovna nebude mít „své jméno“ a žádné stálé zákazníky, na kterých by mohla stavEt. 

Bude chvíli trvat, než se zvýší povEdomí trhu o novE vzniklé čajovnE a o tom, co svým 

zákazník]m nabízí. Jedním ze slabých stránek bude nezkušenost majitelky čajového 

oboru, noví zamEstnanci a taktéž dosud nevytvoUené vazby s dodavateli. 

PUíležitosti 

PUíležitostí pro čajovnu bude zájem obyvatel o kulturní program, který by zahrnoval 

koncerty, pUednášky, cestovatelské večery a jiné s tím spojené akce, které by do podniku 

pUilákaly další zákazníky. Čajovna také využije pUíležitosti nabídky pronájmu na firemní 

či soukromé akce. Další pUíležitostí je vysoká aktivita cílové skupiny na sociálních sítích, 

mohla by tedy sdílet se zákazníky informace o dEní na sociálních sítích, napUíklad 

Instagramu či Facebooku a aktivnE se zákazníky prostUednictvím sociálních sítí 

komunikovat. D]ležitou pUíležitostí je získat z trhu stálé zákazníky, kteUí se budou do 

čajovny pravidelnE vracet. Pro tyto zákazníky m]že společnost do budoucna vytvoUit 

slevový vErnostní program, který by mohl pomoci udržet si zákazníky i získat nové vErné 

zákazníky.  PUíležitostí je současná ekonomická situace na českém trhu, kdy rostou pUíjmy 

obyvatelstva a HDP a lidé tedy více utrácejí a ménE šetUí. 

Další pUíležitostí pro čajovnu bude znovuobnovení lázeOského komplexu ve mEstE, a tím 

pádem m]že čajovna v budoucnu cílit na návštEvníky lázeOského komplexu. ZároveO by 

se čajovna mohla zamEUit i na turisty, kteUí zavítají do mEsta. 

Hrozby 

Hrozbou pro čajovnu je bezpochyby otevUení konkurenční čajovny v témže mEstE. Dále 

také nedostatek kvalifikovaných zamEstnanc] spojený s nízkou nezamEstnaností v 

ekonomice. Další hrozbou, i když ne tak podstatnou, by bylo zvýšení cen čaj] a tabáku 

dodavatelských firem. ZmEna legislativy, která by se týkala podnikání čajovny, také 

pUedstavuje hrozbu. Hrozbou pro čajovnu by byla zmEna trendu, kdy by poklesla 

poptávka po kvalitních čajích a službách čajovny, dále také výpovE@ z nájmu, jelikož 

čajovna bude v pronajatých prostorách. Hrozbou by také byl požadavek na zvýšení platu 

zamEstnanc].  
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3.7.1 Hodnocení SWOT analýzy 

Abych mohla jednotlivé složky SWOT analýzy komplexnE ohodnotit, pUiUazovala jsem 

pUi porovnávání každého znaku s každým z každé skupiny dle následující stupnice body 

podle jejich d]ležitosti.  

Pro porovnávání znak] byly zvoleny následující body: 

 0,5 – váha porovnávaných znak] je stejná; 

 1 – porovnávaný znak je d]ležitEjší než ten, se kterým ho porovnáváme; 

 0 – porovnávaný znak je ménE d]ležitý než ten, se kterým ho porovnáváme. 

NáslednE došlo k součtu bod] u jednotlivých znak] a vypočítání procentních podíl] 

na celku. Znaky s nejnižším podílem na celku byly z matice vyUazeny, abychom dostali 

stejný počet znak] od každé kategorie, tedy 5, a mohli je navzájem porovnat. 

Analýza silných a slabých stránek 

Analýza silných stránek je znázornEna v následující tabulce č. 13, analýza slabých stránek 

v tabulce č. 14 

Tabulka č.  13: Hodnocení vah – silné stránky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Silné stránky S1 S2 S3 S4 S5 S6 Suma Váha 
S1 kvalitní produkty X 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 23,3 % 

S2 
lokalita – žádná další 

čajovna ve mEstE 0,5 X 0,5 1 1 1 4 26,7 % 

S3 prostUedí k relaxaci 0,5 0,5 X 0,5 1 0,5 3 20 % 

S4 
umístEní na 

frekventované ulici 0,5 0 0,5 X 0,5 0 1,5 10 % 

S5 
relativnE dlouhá 

expirační doba čaj] 0 0 0 0,5 X 0 0,5 3,3 % 

S6 finanční kapitál 0 0 0,5 1 1 X 2,5 16,7 % 
Součet       15 100 % 

 



79 
 

Nejvyšší váhu dle analýzy vah silných stránek získala lokalita, jelikož se v daném mEstE 

žádná další čajovna nenachází. Nejnižší váhu, kterou také vyUazujeme do dalšího 

porovnávání, mEla relativnE dlouhá expirační doba čaj] (S5). 

Tabulka č.  14: Hodnocení vah – slabé stránky  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Slabé stránky W1 W2 W3 W4 W5 Suma Váha 

W1 noví 
zamEstnanci X 0,5 0,5 0,5 0,5 2 20 % 

W2 žádní stálí 
zákazníci 0,5 X 0,5 0,5 1 2,5 25 % 

W3 nízké povEdomí 
o firmE 0,5 0,5 X 0,5 1 2,5 25 % 

W4 
nezkušenost 
majitelky 
v oboru 

0,5 0,5 0,5 X 0,5 2 20 % 

W5 
nevytvoUené 
vazby 
s dodavateli 

0,5 0 0 0,5 X 1 10 % 

Součet      10 100 % 
 

Nejvyšší váhu v rámci slabých stránek je absence stálých zákazník] a nízké povEdomí 

o firmE. Jelikož máme identifikovaných pEt slabých stránek, žádnou pro další 

porovnávání nevylučujeme. 

Analýza pUíležitostí 

PUíležitostí je pro podnik atraktivní oblast, ve které daná společnost m]že získat 

konkurenční výhodu. ÚspEšnost se odvíjí od obchodní síly konkurent] i samotného 

podniku. PUíležitost je klasifikována podle pravdEpodobnosti úspEchu a pUitažlivosti. 

V tabulce č. 15 níže m]žeme vidEt matici rozdElení, pUičemž jednička značí výborné 

pUíležitosti, které nabízejí nejvyšší užitek, a čtyUka značí nevýznamné 

pUíležitosti (Kozel, 2006). 
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Tabulka č.  15: Matice pUíležitostí  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  PravdEpodobnost úspEchu 
  Vysoká Nízká 

PU
íle

ži
to

st
 

V
ys

ok
á 

1 2 
vybudování vztah] se stálými 

zákazníky 
pronájem pro firemní akce 

či soukromé akce 
vysoký zájem zákazník] 

o sociální sítE - marketing  

N
íz

ká
 

3 4 

rostoucí pUíjmy v ČR 
znovuobjevení lázeOského 
komplexu – získání nových 

zákazník] 
zájem obyvatel o kulturní akce  

 

Na následující tabulce č. 16. je znázornEno vzájemné porovnání znak] jednotlivých 

pUíležitostí, a následnE vypočítány jejich sumy a váhy.   

Tabulka č.  16: Hodnocení vah – pUíležitosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 PUíležitosti O1 O2 O3 O4 O5 O6 Suma Váha 

O1 pronájem pro firemní 
či soukromé akce X 0,5 0 0,5 0,5 0,5 2 13,3 % 

O2 vysoký zájem zákazník] 
o sociální sítE - marketing 0,5 X 0 0,5 0,5 0,5 2 13,3 % 

O3 vybudování vztah] se 
stálými zákazníky 1 1 X 0,5 1 1 4,5 30 % 

O4 rostoucí pUíjmy v ČR 0,5 0,5 0,5 X 0,5 1 3 20 % 

O5 zájem obyvatel o kulturní 
akce 0,5 0,5 0 0,5 X 1 2,5 16,7 % 

O6 
znovuobnovení lázeOského 
komplexu – získání 
nových zákazník] 

0,5 0,5 0 0 0 X 1 6,7 % 

Součet       15 100 % 
 

PUi hodnocení pUíležitostí dostala nejvyšší váhu pUíležitost vybudování vztah] se stálými 

zákazníky. VyUazeno pro další vyhodnocení bude získání nových zákazník] díky 

znovuobnovení lázeOského komplexu (O6), jelikož mElo nejnižší váhu v provedené 

analýze.  
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Analýza hrozeb 

Hrozby jsou, stejnE jako pUíležitosti, součástí vnEjšího prostUedí, ale naopak pUedstavují 

rizika, která mohou firmu ohrozit, a to v dosažení jejích cíl] či v jejím fungování. Je 

nutné, aby je čajovna sledovala a pUípadnE eliminovala. V tabulce č 17.   níže je vidEt 

matice hrozeb, která tUídí hrozby dle pravdEpodobnosti výskytu a jejich závažnosti. Na 

škále od 1 do 4 jednička označuje nejvážnEjší riziko a čtyUka nízké riziko (Kozel, 2006).  

Tabulka č.  17: Matice hrozeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  PravdEpodobnost výskytu 
  Vysoká Nízká 

Zá
va

žn
os

t 

V
ys

ok
á 

1 2 
nedostatek zákazník] výpovE@ z nájmu 

 otevUení konkurenční 
čajovny v okolí podniku 

 zvýšení cen dodavatel] 

N
íz

ká
 3 4 

nedostatek kvalifikovaných 
zákazník] 

zmEny na zvýšení plat] 
zamEstnanc] 

zmEna legislativy  
 

V tabulce č. 18 níže je znázornEno vzájemné porovnání znak] jednotlivých hrozeb, a 

následnE vypočítány jejich sumy a váhy.   

Jako nejvEtší hrozba byla ohodnocena hrozba nedostatku zákazník] a výpovE@ z nájmu. 

Pro další porovnání pouze pEti znak] budou vyloučeny požadavky na zvýšení plat] 

zamEstnanc] (T4) a nedostatek kvalifikovaných zamEstnanc] (T2), které dostaly nejnižší 

váhu.  
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Tabulka č.  18: Hodnocení vah – hrozby 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Hrozby T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Suma Váha 

T1 

otevUení 
konkurenční 
čajovny v okolí 
podniku 

X 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 4 19 % 

T2 
nedostatek 
kvalifikovaných 
zamEstnanc] 

0 X 0,5 1 0 0,5 0 2 9,5 % 

T3 zvýšení ceny 
dodavatel] 0,5 0,5 X 0,5 0,5 0,5 0 2,5 11,9 % 

T4 
požadavky na 
zvýšení plat] 
zamEstnanc] 

0 0 0,5 X 0 0,5 0 1 4,8 % 

T5 nedostatek 
zákazník] 0,5 1 0,5 1 X 1 0,5 4,5 21,4 % 

T6 zmEna 
legislativy 0,5 0,5 0,5 0,5 0 X 0,5 2,5 11,9 % 

T7 výpovE@ 
z nájmu 0,5 1 1 1 0,5 0,5 X 4,5 21,4 % 

Součet        21 100 % 
 

Hodnocení intenzity vzájemných vztah] 

Pro analýzu hodnocení intenzity vzájemných vztah] mezi jednotlivými skupinami byla 

zvolena škála 1-5, pUičemž 1 vyjadUuje, že mezi prvky není žádný vztah, a 5 vyjadUuje, že 

je mezi prvky úzký vztah. Pro pozitivní vztah se volí znaménko plus a pro negativní vztah 

se volí znaménko mínus. 

PUehled analyzovaných vztah] mezi silnými stránkami (Strengths), slabými stránkami 

(Weaknesses), pUíležitostmi (Opportunities) a hrozbami (Threats) je znázornEn v matici 

TOWS níže, která slouží k dalšímu rozboru a určení jednotlivých strategií – viz tabulka 

č. 19 níže (Jakubíková, 2013). 
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Tabulka č.  19: Matice TOWS  

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Jakubíková, 2013) 

 

 

 

Na základE této matice získáme následující strategie: 

Strategie SO (maxi – maxi) 

Jedná se o ofenzivní pUístup, pUi kterém využíváme komparativní výhody a také souladu 

zdroj] a poptávky. Pro získání výhody využíváme silné stránky, abychom získali 

maximum trhu (Jakubíková, 2013). 

Strategie WO (mini – maxi) 

Tato strategie volí opatrný pUístup, kdy hledáme kooperace a investujeme do produkt]. 

PUekonáváme tedy slabé stránky využitím pUíležitostí na trhu (Jakubíková, 2013). 

Strategie ST (maxi – mini) 

PUi strategii maxi – mini mobilizujeme zdroje pro pUekonání hrozeb, pro toto využíváme 

právE silné stránky (Jakubíková, 2013). 

Strategie WT (mini – mini) 

Obsahem strategie mini – mini jsou kompromisy, ústupy, hledání silného partnera 

či dokonce opuštEní trhu, jelikož minimalizujeme náklady a čelíme 

hrozbám (Jakubíková, 2013). 

V následujících tabulkách č. 20, 21, 22 a 23 je pUehled vzájemných vztah] mezi 

jednotlivými skupinami. Pro porovnání bylo vybráno pEt znak] od každé kategorie, 

vyloučeny tedy byly ty s nejnižšími vahami na základE pUedchozích analýz jednotlivých 

prvk]. 

V první tabulce č. 20 jsou znázornEny hodnoty porovnání vztah] mezi silnými stránkami 

a pUíležitostmi. 

 Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

PUíležitosti (O) Strategie SO Strategie WO 

Hrozby (T) Strategie ST Strategie WT 
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Tabulka č.  20: Porovnání SW vztah] 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Silné stránky (S) 
  S1 S2 S3 S4 S6 Součet 

PU
íle

ži
to

sti
 

(O
) 

O1 3 2 3 2 1 11 
O2 2 2 2 1 4 11 
O3 4 4 4 3 1 16 
O4 3 1 3 1 1 9 
O5 2 3 2 1 2 10 

 Součet      52 
 

Druhá tabulka ukazuje hodnoty porovnání vztah] mezi silnými stránkami a hrozbami.  

Tabulka č.  21: Porovnání ST vztah] 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Silné stránky (S) 
  S1 S2 S3 S4 S6 Součet 

H
ro

zb
y 

(T
) T1 -3 1 -2 -3 1 -6 

T3 1 1 1 1 -2 2 
T5 -4 -4 -3 -3 -2 -16 
T6 1 1 1 1 1 5 
T7 1 1 1 1 1 5 

 Součet      -10 
 

Tabulka č. 22 analyzuje vztah mezi slabými stránkami a pUíležitostmi. 

Tabulka č.  22: Porovnání WO vztah]  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Slabé stránky (W) 
  W1 W2 W3 W4 W5 Součet 

PU
íle

ži
to

sti
 

(O
) 

O1 1 -2 -4 1 1 -3 
O2 1 -3 -4 -3 1 -8 
O3 -4 -5 -3 -2 1 -13 
O4 -3 -3 1 1 1 -3 
O5 1 -3 1 -3 1 -3 

 Součet      -30 
 

A tabulka č. 23 analyzuje vztah mezi slabými stránkami a hrozbami. 
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Tabulka č.  23: Porovnání WT vztah] 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Slabé stránky (W) 
  W1 W2 W3 W4 W5 Součet 

H
ro

zb
y 

(T
) T1 1 3 2 1 1 8 

T3 1 1 1 1 3 7 
T5 3 4 4 2 1 14 
T6 1 1 1 1 1 5 
T7 1 1 1 1 1 5 

 Součet      39 
 

Výsledek a návrh strategie dle výsledk] ohodnocení SWOT 

 Vzhledem k výsledk]m dle tabulky č. 24 níže, ve které jsou zachyceny výsledky 

pUedchozích analýz, m]žeme pro čajovnu zvolit strategii maxi – maxi, tedy SO, což je 

r]stová strategie, pUi které využíváme svých silných stránek pro získání co nejvEtšího 

trhu. 

Tabulka č.  24: Výsledek vzájemného p]sobení vztah]  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Pro čajovnu je tedy vhodná strategie, pUi které využije svých silných stránek, kterými jsou 

kvalitní produkty, vhodné lokality a pUíjemného prostUedí k vybudování vztah] se stálými 

zákazníky. Dále také využít toho, že v ČR rostou pUíjmy, aby nabízela kvalitní produkty 

za odpovídající ceny, nebo[ zákazníci jsou v současné dobE ochotni za nE adekvátnE 

zaplatit. Vhodné je také využít pUíležitosti zájmu obyvatel o kulturní akce a poUádat 

kulturní programy a také pronajímat čajovnu pro firemní i soukromé akce. Doporučenou 

strategií je také chopit se marketingu na sociálních sítích, nebo[ jejich obliba u zákazník] 

roste.  

 S W 

O 52 -30 

T -10 39 
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3.8 Shrnutí a vyhodnocení analýz 

V této kapitole je uvedeno shrnutí a vyhodnocení pUedchozích analýz.  

Čajovny mají v České republice pomErnE dlouhou tradici, první čajovna u nás byla 

otevUena již v roce 1908, nicménE rozvoj čajoven nastal až po roce 1992, kdy byla 

Spolkem milc] čaje v Praze otevUena Dobrá čajovna, na kterou navazovalo otevírání 

mnoha dalších po celé republice. Zájem o kavárenská zaUízení a čajovny se i v dnešní 

dobE neustále zvyšuje, nebo[ lidé často hledají místo, kde by si mohli v klidu odpočnout 

a relaxovat v dnešním uspEchaném svEtE. NEkteré čajovny mimo uvedeného nabízejí také 

r]zné kulturní akce. 

V České republice se nachází zhruba 400 čajoven (icajove-more, 2017), nicménE v mEstE 

NáchodE, ve kterém plánuji čajovnu otevUít, se žádná čajovna nenachází. Z tohoto 

pohledu se vybraná lokalita jeví jako vhodná, protože nejbližší čajovna se nachází 

v HronovE, který je od mEsta Náchoda vzdálen 9 km, takže obyvatelé Náchoda musí 

vynaložit další časové a penEžní náklady na dojíždEní.  

V NáchodE se nachází nEkolik kaváren, které si navzájem velmi konkurují, nicménE pro 

čajovnu se jedná o nepUímou konkurenci, protože sice čaje nabízejí, ale ne v takové 

kvalitE a prostUedí. Také nenabízejí prodej sypaných čaj] ani vodní dýmky. V pUípadE 

sypaných čaj] se ve mEstE nachází pouze jeden obchod, a to Čajový krámek. Z pohledu 

prodeje sypaných čaj] s sebou se jedná o pUímou konkurenci, obchod se ale nachází mimo 

pEší zónu a má velmi omezenou otevírací dobu. KouUení vodních dýmek žádný podnik 

ve mEstE nenabízí, v současné dobE je nejbližším podnikem čajovna v HronovE. 

Čajovny se musí Uídit právními pUedpisy České republiky, mezi nejnovEjší patUí zákon 

o elektronické evidenci tržeb. V České republice roste hrubý domácí produkt již od roku 

2009 a očekává se i r]st do budoucnosti, což pUedstavuje pUíznivý start pro nové 

podnikání, nebo[ lidé stále zvyšují své výdaje a ménE spoUí. Míra nezamEstnanosti je 

v současné dobE velmi nízká, v roce 2018 klesla až na 2,4 % (ČSÚ, 2018) a pUedstavuje 

horší situaci pUi hledání zamEstnanc] a nutnost nabídky vyšší mzdy. 

Nejvyšší poptávka ze sortimentu čajoven je po vypití šálku kvalitního čaje pUi setkání 

s pUáteli. Jedná se o mladší zákazníky ve vEku 18-35 let, kteUí si za kvalitu rádi pUiplatí. 
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Druhou skupinou zákazník] jsou lidé, kteUí pUijdou do čajovny za vykouUením vodní 

dýmky. TUetí skupinou zákazník] jsou lidé, kteUí si do čajovny pUijdou koupit sypaný čaj 

s sebou a kteUí ocení jeho kvalitu (upUednostní jej pUed bEžnými čaji, které si mohou 

koupit v obchodech s potravinami). 

Mezi klíčové dodavatele čajovny patUí dodavatelé sypaných čaj] a tabáku, kterých se na 

trhu nachází nEkolik, a každý zvláš[ nemá velkou sílu ovlivnit ceny čaj]. Dále pak 

dodavatelé elektUiny, vody, internetu, úklidových služeb a marketingové komunikace. 

Hrozbou pro čajovnu by bezpochyby bylo otevUení čajovny v okolí, nicménE bariérou 

vstupu do tohoto odvEtví je počáteční investice do vybavení a zásob a také povinnost 

vlastnit Uemeslnou živnost, pro kterou je nutné mít potUebné vzdElání či praxi z oboru.  

Ohlas na otevUení čajovny je na základE provedeného dotazníkového šetUení velký, 

pozitivnE se vyjádUilo 89 % respondent], a to pUevážnE od respondent] do 35 let. Lidé 

navštEvující kavárny nebo čajovny mají pUevážnE pUíjmy nad 15 tis. Kč. Z dotazníku také 

vyplynulo, že čajovny a kavárny navštEvují častEji ženy než muži. Respondenti preferují 

posezení u šálku kvalitního čaje včetnE drobného občerstvení. Je zájem i o jiné 

nealkoholické nápoje, zvláštE pak mezi kuUáky vodních dýmek. V rámci ceny vEtšina 

respondent] ohodnotila šálek čaje na 81-100 Kč a 50 gram] sypaného čaje pUi koupi 

s sebou na 101-120 Kč. 

Respondenti v pUekvapivých 94 % uvítají poUádání r]zných kulturních akcí a čajovnu by 

navštEvovali pUedevším večer (kromE nedEle) a dále také odpoledne. Díky rozvoji 

internetu a s tím spojeným trendem vzr]stajícího zájmu o sociální sítE je nutné se tomuto 

pUizp]sobit v rámci marketingové strategie, což také potvrdil dotazník, kdy nejvEtší podíl 

dotazovaných odpovEdElo, že by mEli zájem o komunikaci právE na sociálních sítích a na 

webových stránkách.  

Mezi silné stránky podniku patUí kvalitní produkty i servis a dobrá lokalita, slabou 

stránkou je z podstaty založení nového podniku neznalost čajovny, a ještE nevytvoUené 

dobré jméno společnosti a stálí zákazníci.  
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PUíležitostí bude pro čajovnu poUádání kulturních akcí, komunikace prostUednictvím 

sociálních sítí a nabídka pronájm] pro soukromé i firemní akce. Hrozbu pUedstavuje 

otevUení konkurenční čajovny v okolí či nedostatek zamEstnanc] nebo zmEna legislativy. 
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4 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

V této kapitole bude uveden návrh podnikatelského plánu pro začínající podnikatelský 

subjekt v oblasti pohostinství. KonkrétnE se bude jednat o čajovnu zakládanou v mEstE 

NáchodE, která spadá do Královéhradeckého kraje. U podnikatelského plánu se držím 

struktury, která byla uvedena v teoretické části práce. Pouze kapitoly strategická analýza 

a pUílohy byly z podnikatelského plánu vyloučeny. A to z toho d]vodu, že strategická 

analýza byla v rámci této diplomové práce provedena v pUedchozí kapitole 3 – Popis 

současného stavu. A pUílohy jsou uvedeny na konci dokumentu, aby nebyly v práci 

uvedeny dvakrát. Struktura podnikatelského plánu je: 

 titulní list, 

 obsah, 

 shrnutí (exekutivní souhrn), 

 popis podniku, 

 obchodní/výrobní plán, 

 marketingový plán, 

 organizační plán,  

 hodnocení a Uízení rizik, 

 finanční plán. 
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4.1 Titulní list 
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4.2 Obsah 
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4.3 Shrnutí (exekutivní souhrn) 

V této kapitole se nachází shrnutí hlavních informací o podnikatelském plánu k založení 

čajovny v mEstE NáchodE v Královéhradeckém kraji. 

Účel dokumentu 

Tento podnikatelský plán slouží k shrnutí veškerých relevantních informací pro 

rozhodnutí o investičním zámEru – otevUení čajovny Tea&Relax s.r.o.. Slouží také jako 

podklad pro rozhodnutí o dostatečné ekonomické návratnosti finanční investice.  

Účel investičního zámEru 

ZámErem společnost Tea&Relax, s.r.o. je vytvoUit pUíjemné prostUedí pro relaxaci a 

konzumaci kvalitních čaj] a vodních dýmek. ZároveO chce také svým potencionálním 

zákazník]m nabídnout možnost koupE doplOkového sortimentu s sebou, a to konkrétnE 

sypaných čaj]. Za tímto účelem se chystá společnost Tea&Relax vybudovat čajovnu ve 

mEstE NáchodE, s pUedpokládanou kapacitou pro 35 osob.  

Cílová skupina 

Čajovna Tea&Relax se chce primárnE zamEUit na zákazníky ve vEku 18 – 35 let, kteUí již 

mají sv]j vlastní pUíjem, jsou ochotni si za kvalitní čaj a vodní dýmku zaplatit, a zároveO 

si mohou dovolit celý sortiment čajovny. Tato segmentace byla vytvoUena na základE 

provedeného dotazníkového šetUení, kdy ve skupinE, která vyjádUila nezájem o otevUení 

čajovny byli pouze lidé nad 35 let.  SekundárnE se chce čajovna také zamEUit na zákazníky 

ve vEku od 15 do 18 let, kteUí si sice nemohou dovolit celý sortiment čajovny (vodní 

dýmky), nicménE lze pUedpokládat jejich frekventovanEjší návštEvnost v ménE 

oblíbených návštEvních hodinách. 

Konkurenční výhoda 

Konkurenční výhodou společnosti bude její poskytovaný sortiment, prostUedí a služby, 

které se blízkém okolí nevyskytují. Bude záviset na vybudování jedinečného prostUedí 

čajovny s jejím sortimentem. Nabídka sypaných čaj] a vodních dýmek bude doplnEna o 

sortiment deskových a společenských her volnE k zap]jčení k užití v čajovnE, což 

pohostinská či kavárenská zaUízení bEžnE nenabízejí.  
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Konkurence a tržní prostUedí 

PUímá konkurence se pro čajovnu v mEstE NáchodE momentálnE nenachází, nejbližší 

čajovna se nachází v mEstE Hronov, které je od Náchoda vzdálené 9 kilometr]. Další 

pUímá konkurence se nachází v Hradci Králové, DvoUe Králové nad Labem, Vrchlabí a 

Zámostí. NepUímou konkurencí poté mohou být jakákoliv pohostinská zaUízení, jako jsou 

kavárny, cukrárny, restaurace a bary.  

Kapitálová náročnost projektu 

Celková kapitálová náročnost projektu činí 900 000 Kč. Tato částka bude do společnosti 

vložena zakladatelkou. Kapitál vložený zakladatelkou do společnosti bude brán z jejích 

úspor, společnost tedy nepočítá s financováním podnikatelského plánu pomocí úvEru. 

Klíčové osoby 

Klíčovou osobou podniku bude majitelka Pavla Jezberová, která do společnosti s ručením 

omezeným vloží sv]j kapitál a bude vést celou firmu. Jelikož nemá v současné dobE 

potUebné vzdElání či praxi nutnou k získání Uemeslné koncese, bude další klíčovou osobou 

odpovEdný zástupce, který bude provozním podniku a bude mít na starost 

servírku/číšníka. 

Právní forma a umístEní 

Právní formou společnosti bude společnost s ručením omezeným, která bude založená na 

základE živnostenského listu. Základním kapitálem společnosti bude 900 000 Kč.  

Provozovna společnosti, jakož i samotné sídlo společnosti bude v NáchodE, na pEší tUídE 

ulice Kamenice. UmístEní provozovny je znázornEno na následujícím obrázku č. 7. 
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Obrázek č. 7: UmístEní provozovny Tea&Relax 

(Zdroj: seznam.cz, 2018) 

Poslání a vize společnosti 

Základním posláním společnosti je vytvoUit vhodné místo pro odpočinek a relaxaci 

s odkazem na čajovou kulturu. VytvoUit klidné místo pro zákazníky, kteUí zde budou rádi 

trávit sv]j volný čas, setkávat se s pUáteli, relaxovat a kam se budou vracet.  

Vizí společnosti je stát se v pUíštích pEti letech oblíbeným a vyhledávaným místem, kde 

zákazníci dostanou kvalitní produkty a služby a mohou si odpočinout a setkávat se.  

Hlavním cílem společnosti je vytvoUit si stabilní pozici na trhu a do pEti let generovat 

zisk. Toho se společnosti bude snažit dosáhnout právE pUíjemným prostUedím, kvalitními 

produkty, odborným personálem a kvalitním servisem.  
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4.4 Popis podniku  

Společnost Tea&Relax se bude zamEUovat na oblast pohostinství – konkrétnE na provoz 

čajovny. Podnik bude založen jako společnost s ručením omezeným se základním 

vkladem 900 000 Kč. Zakladatelkou podniku bude Pavla Jezberová, které bude vést 

společnost.  

Podnik se bude nacházet v NáchodE, konkrétnE na pEší nákupní tUídE – ulici Kamenice. 

Prostory podniku budou uzp]sobeny pro kapacitu 35 osob (zákazník]).  

Právní forma a pUedmEt podnikání 

Právní formou společnosti bude společnost s ručením omezením. Společnost bude 

založena jedním jednatelem a základní vklad do společnosti bude 900 000 Kč. Právní 

forma společnosti byla vybrána na základE výhody ručení společnosti pouze do výše 

svého majetku a ručení jednatele pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Jako 

právnické osobE zapsané v obchodním rejstUíku vzniká společnosti povinnost vést 

účetnictví, za které bude zodpovEdná jednatelka společnosti Pavla Jezberová. Společnost 

pUedpokládá, že výše ročního obratu pUesáhne 1 milion korun, a bude tedy registrována 

jako plátce DPH. Protože účel podnikání vyžaduje živnostenské oprávnEní pro danou 

činnost, bude nutné získat zamEstnance s živnostenským oprávnEním pro Uemeslnou 

činnost a hostinství, který bude s jednatelkou společnosti ve smluvním vztahu, a na jehož 

živnostenském listE bude společnost založena. Osoba s potUebným živnostenským 

oprávnEním bude pro společnost pracovat jako provozní provozovny. Živnostenské 

oprávnEné nezbytné pro prodej zboží bude mít bu@ jednatelka společnosti nebo její 

provozní. A to z toho d]vodu, že pro prodej zboží, které spadá do volné činnosti, je 

nezbytné splOovat pouze všeobecné podmínky.  

ZároveO je nutné společnost registrovat jako plátce danE z pUíjmu na finančním úUadE a 

odvádEt sociální a zdravotní pojištEní za zamEstnance společnosti.  

Provozovna 

UmístEní provozovny Tea&Relax bude v NáchodE, konkrétnE na pEší nákupní tUídE – 

ulici Kamenice. Prostory provozovny nebudou spadat do majetku společnosti, společnost 

zde bude pouze v nájmu. Je počítáno s prostory o velikosti 85 m2, které zahrnují dvE 
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místnosti pro zákazníky, pUípravnu jídla, sociální zaUízení pro zákazníky a obsluhu, menší 

šatnu pro obsluhu a sklad. 

Výhodou vybraného prostoru, který si bude společnost pronajímat je, že sloužil jako bar, 

a tedy zde není potUeba mnoho stavebních úprav k tomu, aby prostory mohly sloužit jako 

provozovna čajovny. Vstup do provozovny se nachází pUímo z ulice Kamenice. 

Vybavení i celkový vzhled provozovny bude po dohodE s pronajímatelem drobnE 

opraven. Nejsou plánovány žádné velké zásahy do objektu, pouze nutné drobné opravy 

provozovny, jako oprava rozbitých částí, nestejná výmalba, revize a úprava 

elektroinstalace a osvEtlení a vytvoUení pódia k sezení pro zákazníky, které bude pUibližnE 

70 centimetr] nad úrovní podlahy. Toto pódium je plánováno vytvoUit podél delší strany 

vEtší místnosti a vytvoUit tak prostor k relaxaci pro zákazníky. ZároveO bude provozovna 

doplnEna o stolečky a židle k sednutí.  

Prostory provozovny je rovnEž nutno vybavit zázemím pro obsluhu, kde bude doplnEna 

šatna o úložný prostor a st]l se židlemi. Dále je potUeba zakoupit regál do skladu a 

spotUebiče do pUípravny jídla i baru. ZároveO bude zakoupeno vybavení čajovny, jako 

jsou čajové nádobí, ostatní nádobí, vodní dýmky a jejich pUíslušenství, a další doplOky 

pro nastavení pUíjemné atmosféry provozovny.  

Poslání a vize podniku 

Posláním podniku Tea&Relax je pUinášet zákazník]m pohodu a odpočinek do jejich 

uspEchaného života. VýraznE v tom budou pomáhat skvEle pUipravené kvalitní čaje, 

čajové nápoje a vodní dýmky servírované pUíjemnou obsluhou v prostUedí, kde si mohou 

naši zákazníci odpočinout, relaxovat a setkávat se s pUáteli. Tohoto našeho poslání se 

budeme snažit dosáhnout za pomoci profesionálního vstUícného personálu, pUíjemného 

prostUedí a sortimentu z kvalitních surovin.  

Vizí společnosti je stát se v pUíštích pEti letech oblíbeným a vyhledávaným místem, kde 

zákazníci dostanou kvalitní produkty a služby a mohou si odpočinout a setkávat se. 

Hlavním cílem společnosti je vytvoUit si stabilní pozici na trhu a do pEti let generovat 

zisk. Toho se společnosti bude snažit dosáhnout právE pUíjemným prostUedím, kvalitními 

produkty, profesionálním personálem a kvalitním servisem.  
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Produkty a servis 

Hlavní sortiment, který bude čajovna nabízet a jak už název napovídá, je čaj a vodní 

dýmky. Hlavní vizí podniku je vytvoUit pUíjemné prostUedí vhodné k relaxaci a odpočinku 

u šálku čaje, či jiného nápoje a vodní dýmky, a setkávání se s pUáteli. Základním 

sortimentem, na který se společnost zamEUí, je sypaný čaj. Bude se jednat o r]zné druhy 

čaje, jako je napUíklad černý, bílý, zelený, ale i oolong a koUenEné či bylinné smEsi. 

PrimárnE bude čajovna nabízet čaje pUipravené jako horký nápoj, ale sypané čaje bude 

nabízet i v balení po 50 g k zakoupení dom]. Pro letní dny, a i pro nefanoušky čaje, bude 

čajovna nabízet i chlazené nápoje, a[ už vyrábEné z čaj] nebo ne. ZároveO bude čajovna 

nabízet jeden druh BIO kávy, aby zde sv]j nápoj našli i milovníci kávy. Dále bude 

čajovna nabízet vodní dýmky, kdy v servisu poskytovaném společností bude její pUíprava 

ke kouUení zákazníky z vybraného tabáku sortimentu čajovny.  

Servis, který bude čajovna nabízet je: 

 obsluha zákazník] čajovny,  

 pUíprava vodních dýmek, 

 pUíprava drobného občerstvení a ostatních nápoj]. 

Hlavním sortiment: 

 čaje určené ke konzumaci v čajovnE, 

 sypané čaje určené k prodeji, 

 vodní dýmky.
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4.5 Výrobní/obchodní plán 

V obchodním plánu je uvedeno, jakých dodavatel] a proč bude společnost využívat. Dále 

zde bude uvedena i otevírací doba provozovny a plán objednávek a dodávek a prodeje. 

4.5.1 Dodavatelé 

Skoro žádný podnik se neobejde bez dodavatele. A protože se společnost Tea&Relax 

bude snažit vybudovat svoje jméno na kvalitním poskytovaném servisu a službách, je 

k tomu nezbytné vybrat i správného dodavatele, který bude společnosti dodávat kvalitní 

produkty, které bude společnost nabízet svým zákazník]m. Proto v této kapitole popíšu 

své primární dodavatele i s d]vody k jejich výbEru. D]ležití jsou nejen dodavatelé 

výrobk] určených ke konzumaci, ale i dodavatelé dalších produkt] nezbytných pro 

samotný provoz podnikání. Vybraní dodavatelé budou taktéž uvedeni v této kapitole. 

Dodavatelé čaj] a čajového pUíslušenství 

Jako dodavatele čaje a čajového sortimentu jsem na základE recenzí a dobrém povEdomí 

o značce vybrala internetový obchod společnosti Spolku milc] čaje (tea.cz), internetový 

obchod společnosti Amana (caj.cz) a Orijin Tea (orijin.cz). 

Spolek milc] čaje (tea.cz)  

Tato společnost s ručením omezeným byla založena roku 1992 v Praze jako kamenná 

ortodoxní čajovna. Cílem společnosti bylo dovážet do čajovny kvalitní čaje a klást d]raz 

na servírování čaje s ohledem na tradici jeho pUípravy a servírování dle jeho místa 

p]vodu. Roku 1993 byla otevUena první značková Dobrá čajovna v Praze a následnE i 

v Pardubicích. V dalších letech byly otevUeny další Dobré čajovny ve vEtších mEstech po 

České republice i v zahraničí (Slovensko, Ma@arsko, USA) (Spolek milc] čaje, 2018). 

Amana (caj.cz)  

Společnost s ručením omezeným Amana se zamEUuje hlavnE na dovoz a prodej čaje a 

čajového pUíslušenství. Společnost nabízí čaj od roku 1997 a zamEUuje se na nabídku čaje 

z Japonska, Taiwanu, Číny, Vietnamu a Indie (čaj.cz, 2018). 
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Orijin Tea (orijin.cz)  

Společnost Orijin Tea zahájila svoji činnost pod názvem Teanet-CN.cz roku 2002 jako 

velkoobchod, pozdEji i jako specializovaná prodejna a čajový klub v centru Prahy. 

Společnost roku 2013 spustila moderní web a sjednotila identitu značky pod novým 

názvem Orijin Tea. Společnost p]sobí jako pUímý dodavatel čínských a taiwanských 

čaj] (Orijin Tea, 2018).  

Tabulka č.  25: Porovnání sortimentu vybraných dodavatel] 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Orijin Tea, 2018, Spolek milc] čaje, 2018, čaj.cz, 2018) 

Sortiment   
I;ﾃくI┣ ﾗヴｷﾃｷﾐくI┣ デW;くI┣ 

IﾐSｷIﾆY L;ﾃW X X X 
CW┞ﾉﾗﾐゲﾆY L;ﾃW X X X 
ČｹﾐゲﾆY L;ﾃW X X X 
Rﾗ┣ﾉｷLﾐY L;ﾃW X X X 
TIｴ;ｷ┘;ﾐゲﾆY L;ﾃW X X X 
VｷWデﾐ;ﾏゲﾆY L;ﾃW X X X 
J;ヮﾗﾐゲﾆY L;ﾃW X X X 
Aヴﾗﾏ;デｷ┣ﾗ┗;ﾐY L;ﾃW X X X 
B┞ﾉｷﾐﾐY ; ヴﾗゲデﾉｷﾐﾐY L;ﾃW X X X 
C┌ﾆヴﾗ┗ｷﾐﾆ┞ X 

 
X 

Kﾗﾐ┗ｷIWが ジ=ﾉﾆ┞が ゲﾗ┌ヮヴ;┗┞ X X X 
Č;ﾃﾗ┗Y ヮギｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ｹ X X X 
Dﾙ┣┞ X X X 
Kﾐｷｴ┞ X 

 
X 

Bｷﾗ ; ﾗヴｪ;ﾐｷI X X X 
Káva  X  

 

Z porovnání dodavatel] čaje a čajového pUíslušenství je vidEt, že všechny velkoobchody 

mají podobný sortiment, pouze místnE diferencovaný jednotlivými druhy čaj] či doplOk].  

Za primární dodavatele čaj] jsem vybrala obchod tea.cz z d]vodu velmi dobré reputace 

na trhu, mnoha zkušeností v oboru, širokého sortimentu kvalitních čaj] a kv]li častému 

dovozu čerstvých sklizní. Protože tea.cz zásobuje i značku Dobré čajovny, což je 

prosperující značka čajoven, doplnila bych sortiment čaj] o sortiment obchodu orijin.cz. 

Tím by společnost obohatila sv]j sortiment i o jiné druhy čaj], než jaké jsou dostupné 

právE v síti Dobrých čajoven. ZároveO velkoobchod orijin.cz nabízí bezplatné čajové 
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konzultace, což je bráno jako výhoda pro začínající společnost. Od společnosti Orijin Tea 

budeme odebírat i prémiový druh kávy jako doplnEk k čajovému sortimentu.  

Tabulka č.  26: Minimální odbEry a ceny poštovného  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Orijin Tea, 2018 a Spolek milc] čaje, 2018) 

Položka Tea.cz Orijin.cz 
Velkoobchodní odbEr – minimální objednávka 2 000 Kč 4 000 Kč 
Velkoobchodní odbEr – cena poštovného 100 Kč 117 Kč 
OdbEr – poštovné zdarma nad 5 000 Kč - 
Maloobchodní odbEr – minimální objednávka 1 000 Kč 1 Kč 
Maloobchodní odbEr – cena poštovného 100 Kč 117 Kč 
Maloobchodní odbEr – poštovné zdarma  2 000 Kč 1800 Kč 

 

PUi maloobchodním odbEru je minimální cena odbEru zboží účtována na ceny s DPH, pUi 

velkoobchodním na ceny bez DPH.  

Velkoobchod caj.cz budeme využívat jako sekundárního dodavatele čaj], které 

velkoobchody orijin.cz a tea.cz nenabízejí. Také bude tohoto dodavatele využíváno 

v pUípadE nedostatku nEjakého čaje u primárních dodavatel]. Tento dodavatel nabízí 

kromE velkoobchodních slev i možnost slevy 20 % na maloobchodní sortiment.  

Čajové pUíslušenství bude objednáváno kromE již uvedených obchod] ještE z obchod] 

darjeeling.cz, obchodcajem.net a shengmu.cz. Obchod darjeeling.cz byl vybrán z d]vodu 

širokého sortimentu autorské keramiky, obchod shengemu.cz kv]li širokému sortimentu 

klasického čajového pUíslušenství. 

Dodavatelé vodních dýmek a pUíslušenství 

Shanti (vodnidymky.cz) 

Velkoobchod Shanti byl založen roku 1994 panem Liborem Sádlíkem jako podnikání 

fyzické osoby a roku 1998 se zmEnil na společnost s ručením omezeným. Společnost 

kromE kamenného velkoskladu provozuje i tUi internetové obchody, orient shop, vodní 

dýmky a smoke shop. Pro českou a slovenskou republiku jsou výhradními dovozci značek 

Nakhla Tobacco, Aladin, Top Mark, Swidt-Life Charcoal, CocoBrico, Golden Coal, 

Molamix (Shanti, 2018). 
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SvEt dýmek (svetdymek.cz) 

SvEt dýmek patUí mezi pUední české dodavatele orientálních vodních dýmek a 

pUíslušenství. Společnost byla založena v roce 2006 se sídlem v Hradci Králové, kde má 

i vzorkovou prodejnu. Společnost se zamEUuje nejen na trh České republiky, ale i na trh 

Evropské unie (SvEt dýmek.cz, 2014). 

Minimální odbEry a ceny poštovného velkoobchod] s vodními dýmkami a jejich 

pUíslušenstvím jsou uvedeny v následující tabulce číslo 27. 

Tabulka č.  27: OdbEr a poštovné vodní dýmky a pUíslušenství  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle SvEt dýmek, 2018, Shanti, 2018) 

Položka vodnidymky.cz svetdymek.cz 
Velkoobchodní odbEr – minimální objednávka - 1 Kč 
OdbEr – poštovné zdarma - 4 000 Kč 
Maloobchodní odbEr – minimální objednávka - 1 Kč 
Maloobchodní odbEr – cena poštovného 109 89 Kč 
Maloobchodní odbEr – poštovné zdarma  - 2 000 Kč 

 

Velkoobchod vodnidymky.cz neuvádí ceny dopravy a minimálního odbEru, proto nejsou 

v tabulce vyplnEny. 

Z tabák] do vodních dýmek budeme objednávat primárnE značku Medité (10 g) a 

Salamander (10 g) z obchodu svetdymek.cz. Svetdymek.cz byl vybrán i jako primární 

dodavatel vodních tabák] (Salamander), vodních dýmek a pUíslušenství, společnE 

s velkoobchodem vodnidymky.cz z d]vodu pUíznivých cen, sortimentu, rychlosti dodání 

i kv]li strategickému umístEní v Hradci Králové, kde je možné pUípadnE vybraný 

sortiment po dohodE na místE vyzvednout. Druhým primárním dodavatelem byly vybrány 

Vodnidymky.cz z d]vodu velkého sortimentu i kv]li kamennému velkoobchodu a častým 

akcím na prodávané zboží.  

Jako sekundární dodavatel tabák] byl vybrán obchod shop.medite-tobacco.com, který 

nabízí dopravu zdarma pUi objednávce nad 2 000 Kč a pUi objednávce nad 3 000 Kč dává 

zdarma balení kokosových uhlík] k vodním dýmkám.  
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Dodavatelé potravin, nápoj] a ostatního zboží 

Potraviny a nápoje, které nebudou odebírány od už jich uvedených dodavatel], budou 

nakupovány pUeváženE ve velkoobchodech typu Makro a JIP Cash&Carry. 

Velkoobchodu Makro bude využíváno pUevážnE pro nákup nápoj] a vEtšího množství 

potravin z d]vodu lepší ceny vEtších balení. Ale pro jeho umístEní – nejbližší provozovna 

je v Hradci Králové, bude častEji využíváno velkoobchodu JIP Cash&Carry, který se 

nachází pUímo v NáchodE (hlavnE k nákupu rychleji se kazících potravin). Mezi obEma 

velkoobchody bude voleno hlavnE na základE potUeby zboží a jeho momentální 

dostupnosti a ceny v uvedených UetEzcích. V pUípadE lepších cenových nabídek bude 

využito (i jen nárazovE) u jiných dodavatel].  

U tEchto dodavatel] budou nakupovány i ostatní pUíslušenství nezbytná pro provoz, jako 

jsou napUíklad hygienické potUeby, čistící prostUedky a podobné.  

Ostatní dodavatelé 

Jak už bylo uvedeno v PorterovE analýze, další dodavatelé, kterých bude společnost 

využívat, jsou dodavatelé elektUiny, vody, plynu, internetu.  

Dodavatelé v budovE, ve které bude čajovna provozována, jsou společnosti ČEZ a VAK, 

se kterými bude navázána i smlouva o dodávkách pro čajovnu.  

Internetové pUipojení bude v prostorách čajovny poskytováno od společnosti Rudolfnet, 

která má v zamýšlené lokalitE čajovny natáhnut optický kabel. Proto společnost využije 

internetového balíčku Fiber 50 (50 Mbps), který stojí 365 Kč mEsíčnE s DPH. PUi 

vytvoUení smlouvy na 24 mEsíc] jsou nulové zUizovací poplatky, čehož naše společnost 

plánuje využít. V pUípadE nutnosti je možnost tuto smlouvu zmEnit a navýšit tarif, pokud 

by to vyžadovaly pokročilé technologie anebo by to bylo požadováno 

zákazníky (rudolf-net.cz, 2018). 

Provozovatelem mobilního telefonu bude zvolena společnost O2, která nabízí tarif pro 

podnikatele FREE 200 MB, který zahrnuje neomezené volání a SMS do všech sítí za 

499 Kč s DPH (412 Kč bez DPH) (O2, 2018). 

Elektronická evidence tržeb bude provozována pUes pokladní zaUízení společnosti 

Dotykačka. Pro čajovnu bylo vybráno pUenosné 8" dotykové pokladní zaUízení, které 
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zahrnuje napUíklad možnost elektronické rezervace, správy stol], dElení útraty a správu 

skladových zásob. ZároveO je v balíčku k tomuto zaUízení i 80 mm tiskárna. Cena 

elektronické pokladny činí 4 683 Kč bez DPH (5 666,43 Kč s DPH) (Dotykačka, 2018). 

Licence pro pokladní zaUízení byla zvolena licence Naplno, která stojí 

413 Kč/mEsíc (Dotykačka, 2018). 

PojištEní pronajaté nemovitosti společnE s pojištEním movitých vEcí a odpovEdnosti za 

škodu bude zUízeno u společnosti Kooperativa. Roční náklady na pojištEní činí 5 000 Kč. 

ZároveO bude společnosti Kooperativa placeno i zákonné pojištEní odpovEdnosti 

zamEstnavatele, které činí pUi kalkulovaných pracovnících 1 108 Kč, a je hrazeno 

čtvrtletnE (Tomešová, 2018). 

Společnost pro své účely zakoupí v]z v hodnotE 100 000 Kč (napUíklad Ford Transit 

Connect 1.8TD), který bude určen pro potUeby společnosti, pUevážnE pro dovoz 

nakoupených surovin (seznam.cz, 2018). V]z společnosti bude odepisován rovnomErnE, 

po dobu 5 let.  

Povinné ručení na tento v]z bude uzavUeno u společnosti Kooperativa a činí 7 000 Kč 

ročnE. ZároveO bude za tento v]z placena i silniční daO, která činní 2 400 Kč 

ročnE (Tomešová, 2018). Pro provoz automobilu je počítáno s pohonnými hmotami 

v pr]mEru pouze 1 000 Kč mEsíčnE (velkoobchody se nalézají v blízkosti provozovny). 

Tabulka č.  28: PUehled pojištEní  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kooperativa, 2018) 

Položka Částka [Kč] 
PojištEní odpovEdnosti 1 108 
PojištEní majetku a odpovEdnosti 5 000 
Povinné ručení 7 000 

 

Jak už bylo uvedeno v PorterovE analýze, společnost bude muset uhradit poplatky 

Ochrannému svazu autorskému pro práva k díl]m hudebním (OSA) a Nezávislé 

společnosti výkonných umElc] a výrobc] zvukových a zvukovE obrazových záznam] 

(Intergram). TEmto společnostem se budou muset platit poplatky vzhledem k 

plánovanému dokreslení atmosféry podniku pouštEním hudby. Tyto ceny jsou 



104 
 

kalkulovány pUi využití 3 reproduktor] v čajovnE. RočnE činí poplatky za hudbu 

4 866 Kč (OSA, Intergram, 2018). 

Tabulka č.  29: Poplatky hudba OSA, Intergram  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Osa, Intergram, 2018) 

Položka Částka 
Hudební kulisa OSA 237,15 Kč/mEsíc 
Intergram 186,35 Kč/mEsíc 
Celkem 405,50 Kč/mEsíc 

 

Společnost bude kromE drobného úklidu provádEného zamEstnanci pro úklid využívat i 

úklidovou společnost. Je počítáno s týdenní částkou 1 000 Kč.  

Školení zamEstnanc] bude provádEno prostUednictvím elektronického školení, které pro 

naši společnost bude zajiš[ovat společnost CRDR. Cena školení je kalkulována na osm 

pracovník] (2 HPP a 6 DPP). Cena za jedno školení je 200 Kč, což ročnE 

činí 1 600 Kč (CRDR, 2018).  

4.5.2 Provozní doba 

PUi stanovení otevírací doby byl d]ležitým aspektem noční klid v budovE, ve které se 

čajovna bude nacházet, který je stanoven na 22. hodinu. Čajovna bude otevUena každý 

den. Ve všední dny a v sobotu bude otevírací odpoledne a večer, v nedEli pouze 

odpoledne. Otevírací doba kopíruje výsledky provedeného dotazníkového šetUení, došlo 

také k porovnání s konkurenční čajovnou a vychází z toho, že lidé dopoledne čajovny 

nevyhledávají a v nedEli večer z d]vodu pUíprav na nadcházející pracovní týden už také 

ne. Na základE vyhodnocení dotazníku bude v sobotu a v nedEli otevírací doba posunuta 

již na 13. hodinu a v nedEli bude otevírací doba zkrácená. Provozní doba čajovny je 

znázornEna v následující tabulce č. 30. 
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Tabulka č.  30: Provozní doba čajovny Tea&Relax 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Provozní doba [h] 
PondElí 14:00 – 22:00 
Úterý 14:00 – 22:00 
StUeda 14:00 – 22:00 
Čtvrtek 14:00 – 22:00 
Pátek 14:00 – 22:00 

Sobota 13:00 – 22:00 
NedEle 13:00 – 17:00 

 

4.5.3 Plán objednávání 

Hlavním sortimentem čajovny budou sypané čaje pUipravované jako nápoj a vodní 

dýmky.  

Objednávky bude provádEt jednatelka společnosti nebo provozní. Objednávání bude 

probíhat dle potUeby tak, aby zásoba hlavních čaj], které jsou nabízeny v čajovém lístku 

společnosti, neklesla pod 200 g/druh čaje. ZároveO bude objednáváno množství čaje 

primárnE v balení po 1 kg, protože je tak možnost využít nejvEtších slev velkoobchod]. 

Objednávka bude následnE sestavována tak, aby u vybraného velkoobchodu dosáhla na 

částku, kdy je poštovné placené velkoobchodem. Objednávky budou probíhat jednou 

týdnE, anebo podle potUeby. Podobné bude i objednávání tabák] do vodních dýmek. 

Objednávka bude tvoUena primárnE tak, aby zásoba tabák] na prodejnE neklesla pod 3 

ks/pUíchu[ tabáku, a zároveO také splOovala minimální částky na objednávky s poštovným 

hrazeným dodavatelem. Ostatní doplOky a pUíslušenství budou nakupovány tak, aby 

neklesly pod dostatečnou zásobu, která bude následnE upravena na základE poptávky po 

sortimentu, a tak, aby doplOovala jednotlivé objednávky na cenu, od které je poštovné 

hrazeno dodavatelem. Zásobování ostatními surovinami a sortimentem určeným ke 

spotUebE bude provádEno jedenkrát týdnE, v pUípadE vEtší spotUeby dvakrát týdnE. PUed 

nakoupením zásob bude vždy porovnána cena strategických surovin u jednotlivých 

dodavatel]. NáslednE bude o dodavateli rozhodnuto na základE ceny a dostupnosti.  

Plán prodeje je uveden jako součást kapitoly Finanční plán. 
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4.6 Marketingový plán  

Marketingový plán novE vzniklé čajovny byl vytvoUen na základE provedených analýz v 

analytické části a zabývá se také analýzou STP, na kterou navazuje marketingový nástroj 

– marketingový mix (4P), prostUednictvím kterého chce čajovna dosáhnout svých 

stanovených cíl].  

4.6.1 Analýza STP 

Analýza STP sestává ze tUí krok], kterými je segmentace, targeting a positioning 

(Iacobucci, 2016). Prvním krokem segmentace trhu byl pr]zkum trhu, kdy jsem v 

analytické části provádEla analýzu trhu a trendu a také pUedevším analýzu poptávky 

prostUednictvím dotazníkového šetUení. Segmentačním geografickým kritériem je 

zvolena lokalita, pro kterou jsem primárnE vybrala obyvatele mEsta Náchod a lidi, kteUí 

se v této lokalitE pravidelnE vyskytují, a to pUedevším z konkurenčního hlediska, nebo[ 

se v daném mEstE žádná čajovna nenachází. Na tuto skupinu tedy budeme cílit pUedevším. 

Demografickým kritériem je vEk 18-35 let, jedná se tedy o mladé lidi, a to muže i ženy. 

Dle behaviorálního hlediska se zamEUíme pUedevším na současné návštEvníky kaváren s 

pUíjmy vyššími než 15 tis. Kč. 

Čajovna se v rámci targetingu zamEUí na produktovou (výrobkovou) specializaci, jelikož 

se bude zamEUovat na úzký segment nabídky, kterými jsou čaje a vodní dýmky, které 

bude nabízet nEkolika tržním segment]m.  

Prvním, a zároveO nejvEtším, segmentem trhu budou zákazníci ve vEku 25-35 let, kteUí 

do čajovny pUijdou za vychutnáním kvalitního čaje a sejdou se zde s pUáteli a pUípadnE si 

zde také zakoupí i kvalitní čaj dom]. Druhou skupinou jsou mladí lidé, ve vEku 15-25 let, 

kteUí pUijdou do čajovny, kde si rádi sednou pohodlnE na polštáUe na zemi a využívají toto 

místo k trávení času s kamarády a jako kulturní pUíležitost. Dalším cílovým segmentem 

budou lidé, kteUí pijí rádi kvalitní čaj pUedevším doma a kteUí si pUijdou do čajovny koupit 

sypaný čaj s sebou. Poslední skupinou budou mladí lidé s nižšími pUíjmy, kteUí pUijdou do 

čajovny za vykouUením vodní dýmky, pUi které konzumují čaj a jiné nealkoholické 

nápoje. 

ProstUednictvím positioningu se díky vhodnE zvolenému marketingovému mixu budeme 

v myslích zákazník] vytváUet image novE vzniklé čajovny s místem k odpočinku a 
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vychutnáním kvalitního čaje, jak už evokuje i vhodnE vybraný název čajovny Tea&Relax. 

V]či konkurenci se čajovna bude vymezovat pUedevším kvalitními výrobky a službami, 

aby se do ní zákazníci rádi a často vraceli a čajovna tak dosáhla svých stanovených cíl]. 

4.6.2 Marketingový mix 

Marketingový mix neboli analýza 4P obsahuje čtyUi taktické marketingové nástroje, a to: 

výrobek (product), místo (place), propagace (promotion) a cena (price). 

Výrobek 

Klíčovým výrobkem čajovny bude čaj, který se bude ve svém podniku nabízet ke 

konzumaci. Bude se jednat pUedevším o sypané čaje vyšší kvality. V nabídce budou 

zelené, černé, bílé, červené, bylinné a dále také studené čaje, po kterých je poptávka 

pUedevším v létE. Čajovna bude nabízet variaci 60 čaj] z r]zných stát], pro které je 

pEstování kvalitních čaj] typické. V rámci nabídky konzumace čaje bude zákazník]m 

nabízeno také drobné občerstvení (hummus, arabský chléb pita, tousty, oUíšky, semínka 

a kandované ovoce). U čaj] je d]ležité zákazník]m pUipomenout, že velká část čaj] 

z čajového sortimentu je vícenálevová, a tím tedy za zaplacenou cenu která je uvedená 

v čajovém lístku nezískají pouze jednu konvičku čaje, ale tUeba dvE nebo tUi, což m]že 

být bráno jako velká pUidaná hodnota pro zákazníka. 

Druhou částí sortimentu bude prodej sypaných čaj] s sebou – zájem o tento sortiment 

vyjádUilo 67 % respondent] v provedeném dotazníku. Je to v souladu s aktuálním trendem 

v čajovnictví, kdy si čím dál tím více lidí kupuje kvalitní sypané čaje dom] na úkor 

sáčkových. 

TUetí oblastí, ale pouze doplOkovou, bude prodej čajových doplOk], kterými je napUíklad 

čajová keramika či knihy o čaji. Ty budou ucelovat čajový sortiment a díky vystavení 

budou utváUet atmosféru čajovny.  

Dále budou také v nabídce služeb čajovny vodní dýmky, o nEž projevila v provedeném 

dotazníkovém šetUení zájem jedna pEtina dotazovaných v provedeném dotazníkovém 

šetUení. V nabídce bude zaUazeno 10 druh] r]zných pUíchutí. U vodních dýmek je možné 

oslovit kuUáky a pUipomenout jim, že i pUes zákaz kouUení v restauračních zaUízeních je 
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možné v čajovnE kouUit vodní dýmku, a tím jistým zp]sobem substituovat napUíklad 

cigarety nebo jiné tabákové výrobky.  

Místo 

Čajovna se bude nacházet v pronajatém prostoru v centru mEsta Náchoda, na hlavní 

nákupní tUídE, kterou je Kamenice. Toto umístEní je velmi pUíznivé, jelikož se v tomto 

mEstE žádná čajovna nenachází a lidé do čajovny nejsou pUíliš ochotni docházet daleko či 

dojíždEt. Vhodný komerční prostor, který bude pro čajovnu pronajat, je v nabídce realitní 

společnosti Soccer Reality. Jedná se o obchodní prostor o velikosti 85 m2, který byl 

užíván jako noční bar. Prostor se sestává ze dvou místností, malého skladu, pUípravny 

jídla a šatny. WC pro zákazníky je rozdEleno na dámské a pánské a je zde také další WC 

a sprcha pro zamEstnance, což odpovídá požadovaným hygienickým standard]m. Vstup 

je pUímo z ulice. 

Nejbližší čajovna se nachází ve mEstE vzdáleném 9 km, je tedy mEsto Náchod dobrou 

lokalitou, protože zde ještE žádná čajovna není. Jelikož se čajovna bude nacházet na pEší 

zónE, kterou bEhem dne i večer v NáchodE proudí nejvyšší koncentrace lidí, je velmi 

vhodnou lokací, co se nalákání zákazník] týče. Čajovna se sice bude nacházet na pEší 

zónE, nicménE parkovací místa, která mohou zákazníci využít, jsou vzdálena pouhou 

minutu ch]ze.  

Propagace 

Pro každou společnost, která se chce udržet na trhu a oslovit své zákazníky, je nezbytný 

vhodnE cílený marketing a s ním spojená propagace. V dnešní dobE moderních 

technologií je nezbytné zamEUit se právE na tyto nové kanály propagace a pracovat s nimi, 

abychom vhodnE a cílenE oslovili našeho zákazníka.  

Pro čajovnu byl vybrán název Tea&Relax, který jasnE v zákaznících evokuje, že nabízí 

nejen čaj, ale také relaxaci v dnešním hektickém svEtE. Pro podporu značky bude 

vytvoUeno logo, které bude podporovat image podniku. Logo se bude vyskytovat nejen 

na fasádE podniku, ale i uvnitU čajovny, na jídelním lístku a všude, kde to bude vhodné. 

Reklama bude tedy jak online, tedy na internetu a sociálních sítích, ale také 

prostUednictvím tiskových materiál]. Zejména v počátcích budou vytištEny plakáty, které 
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budou vyvEšeny na strategických sdElovacích tabulích, a také letáčky, které budou 

rozdávány v okolí čajovny, aby vzniklo povEdomí o novE vzniklé čajovnE. 

V dnešní dobE je velmi podstatnou částí propagace online komunikace. Pro 

konzervativnEjší uživatele internetu dojde k vytvoUení webových stránek čajovny, na 

kterých budou základní informace o podniku (lokalita, kde se čajovna nachází, její 

sortiment, otevírací doba, nápojový a jídelní lístek, informace o nastávajících i 

probEhlých akcích, nabídka slev apod.). Tvorba webových stránek bude zadána 

marketingové agentuUe. KonkrétnE IT/marketingovému odborníkovi, který ji vytvoUí 

podle námi dodaného obsahu na základE šablony WordPress. Služeb IT/marketingového 

odborníka bude využito i kv]li lepší dohledatelnosti obsahu stránek na internetu na 

základE Search Engine Optimization (SEO).  

Dojde k vytvoUení profilu na Facebooku, kde budou zákazník]m také sdElovány aktuální 

informace. Profil bude vytvoUen také na stránkách Tripadvisor.cz, který pUi výbEru 

podniku pUedevším mladou generaci, kterou chceme zacílit, velmi ovlivOuje. Pro sdílení 

aktuálního dEní a pUilákání zákazník] bude společnost využívat i profil na Instagramu, 

kam bude pravidelnE umis[ovat fotografie svého sortimentu či akčních nabídek, s 

možným pozdEjším pUipojením krátkých videí o pUípravE čaj] a vodních dýmek.   

Pro lepší spolupráci s vyhledavačem Google si čajovna vytvoUí na Google pUes službu 

Moje firma neplacený profil, který pom]že společnosti lépe spravovat informace o 

společnosti (čajovnE). ZároveO zaneseme umístEní provozovny do aplikace Google Maps, 

aby byla provozovna snadno dohledatelná na mapách. V této aplikaci je možné i hodnotit 

provozovnu a služby čajovny zákazníky (Google, 2018). 

K dobré propagaci je nezbytné, aby zamEstnanci vystupovali profesionálnE a byli k 

zákazník]m pUíjemní, aby se tam lidé nejen rádi vraceli, ale také doporučovali čajovnu 

svým známým. V menším mEstE je dobrá povEst, která se šíUí doporučením, velmi 

d]ležitá. 

K pUilákání zákazník] budou v čajovnE probíhat r]zné kulturní akce, které budou také 

pUispívat k všeobecnému kulturnímu životu ve mEstE. Bude se jednat o koncerty, které 

nejen zpUíjemní atmosféru, ale také pUivedou do čajovny nové zákazníky. Dále budou 

poUádány cestovatelské večery, které budou sdružovat nadšené cestovatele i lidi se 
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zájmem o jiné zemE. V programu čajovny budou zaUazena poutavá čtení a degustace čaj], 

kdy bude v pr]bEhu večera nejen ochutnávka čaj], ale také s tím spojená pUednáška o 

čajích. 

Zejména na počátku bude propagace zadána marketingové agentuUe, která vytvoUí 

webové stránky, navrhne další zp]soby propagace, graficky vytvoUí a zpracuje logo 

společnosti a zpracuje propagační materiály. Propagační materiály (plakáty a letáčky) 

budou vytištEny u společnosti Onlineprinters. 

Cena 

Vhodná volba ceny je nezbytnou součástí marketingového plánu. Strategií Tea&Relax 

nebude nabízet nejlevnEjší čaj v dané lokalitE, jelikož v cenE čaje bude kvalitní čaj, 

kvalitní servis a pUíjemné prostUedí, což bude odrážet dnešní trend, kdy si lidé za servis a 

kvalitu rádi pUiplatí. NicménE je d]ležité také vzít v potaz nižší pr]mErné pUíjmy, které 

jsou pro Královéhradecký kraj o 2 tisíce nižší, než je celorepublikový pr]mEr.  

PUi tvorbE cen pro jednu konvičku čaje (asi 400 ml) či čaj pro více nálev] byl brán v potaz 

ceník nejbližší čajovny a také dvou kaváren v okolí. SamozUejmE s pUihlédnutím 

stanovené požadované marže. Na základE tEchto cen byla stanovena rozmezí pro 

dotazník, v nEmž mEli respondenti odpovídat, kolik korun jsou ochotni za konvičku čaje 

zaplatit. Nadpoloviční vEtšina dotázaných odpovEdEla, že jsou ochotni zaplatit 81 – 100 

Kč, což vypovídá trendu kvality, za kterou si zákazníci rádi pUiplatí. V nabídce budou 

čaje i v rozmezí trochu nižší i trochu vyšší cenové hladiny, abychom mohli nabídnout 

čaje i pro milovníky čaje vyžadující ty nejkvalitnEjší čaje, ale také čaje nižší cenové 

hladiny, které budou určeny pro lidi, kteUí do čajovny nepUijdou primárnE za kvalitním 

čajem, ale spíše za odpočinkem, posezením či setkáním s pUáteli, nebo vykouUit vodní 

dýmku.  

PUi sestavování ceny pro vážený čaj k prodeji s sebou byl brán v potaz ceník 

konkurenčního obchodu specializujícího se na prodej sypaných čaj], kterým je v NáchodE 

Čajový krámek, a také marže. S ohledem na toto byly vybrány odpovEdi v dotazníku 

provedeném v rámci této diplomové práce. OdpovEdi získané v dotazníkovém šetUení 

odpovídaly tomu, že lidé jsou opravdu pUipraveni za 50 gram] čaje ochotni zaplatit 

101 - 121 Kč (tuto možnost vybrala tUetina dotazovaných). VEtšina nabídky čaj] se tedy 
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bude pohybovat v tomto rozmezí. V nabídce budou i čaje v rozmezí 121 – 140 Kč pro 

zákazníky, kteUí si potrpí na vysokou kvalitu čaj].  

4.7 Organizační plán 

Společnost Tea&Relax bude obchodní společnost, a to společnost s ručením omezeným. 

Majitelka čajovny bude ručit penEžními prostUedky do výše základního vkladu, respektive 

do jeho nesplacené výše. Majitelkou čajovny bude Pavla Jezberová.  

4.7.1 Organizace 

Provoz čajovny spadá pod hostinskou živnost, bude tedy nezbytné zajistit živnostenský 

list. Jelikož je součástí Uemeslné živnosti, je podmínEna určitým vzdEláním či praxí v 

oboru. Majitelka čajovny bude živnost provozovat prostUednictvím odpovEdného 

zástupce, který bude odpovídat za Uádný provoz. Tato osoba bude ve smluvním vztahu s 

majitelkou a bude provozním čajovny a současnE číšníkem/servírkou. 

Dále bude čajovna zamEstnávat ještE jednoho číšníka/servírku. Číšník/servírka a provozní 

budou mít na starost hlavnE obsluhu zákazník], pUípravu pohoštEní a nabízeného 

sortimentu, pUijímání plateb od zákazník] a drobný nezbytný úklid. Zbytek chodu 

čajovny, kterým bude pUedevším úklid, bude zajištEn prostUednictvím agentury. Majitelka 

bude mít na starost objednávku zboží, jednání s dodavateli, marketing, personalistiku, 

účetnictví a vedení firmy.  

Otevírací doba čajovny je 53 hodin/týden. Čajovna bude soustavnE obsluhována dvEma 

pracovníky. U pracovník], které čajovna bude najímat na plný pracovní úvazek bude 

pracovní doba činit 40 hodin/týden. Zbytek pracovní doby - 26 hodin týdnE (106-80=26) 

bude pokryt jiným personálem. Pro společnost je nejvýhodnEjší využít pracovník] na 

dohodu o provedení práce (DPP). Pokud tito pracovníci nebudou pracovat více jak 300 

hodin ročnE a mEsíčnE jejich mzda nepUekročí 10 000 Kč, společnost za nE nemusí 

odvádEt sociální a zdravotní pojištEní, ale pouze 15 % srážkovou daO. S pracovníky na 

DPP se zároveO počítá na pokrytí dovolené obou zamEstnanc] na hlavní pracovní 

pomEr (4 týdny/pracovník). 

Pracovní doba obou zamEstnanc] bude sestavena po dohodE s nimi tak, aby v provozovnE 

byl vždy pUítomen alespoO jeden pracovník na hlavní pracovní pomEr. Tito zamEstnanci 
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budou bEhem své pracovní doby primárnE zodpovídat za chod čajovny. Pokud se budou 

v provozovnE nacházet oba pracovníci na HPP, nadUazen je odpovEdný provozní. 

ZároveO pracovník na HPP je vždy nadUazen pracovníkovi na DPP, s výjimkou majitelky 

společnosti, která bude alespoO v začátcích pro společnost pracovat na DPP. Pracovní 

doba pracovník] na DPP bude sjednávána mEsíčnE podle individuálních potUeb a 

možností pracovník]. 

4.7.2 VnitUní smErnice a „obchodní manuál“ 

Pro chod provozovny budou vypracovány vnitUní smErnice, které budou podle platné 

legislativy vypracovány majitelkou společnosti za pUípadné asistence odpovEdného 

provozního, který rovnEž smErnice potvrdí. Pro lepší organizaci práce budou majitelkou 

a odpovEdným vedoucím vypracovány pUesné náplnE práce jednotlivých pozic, i s právy 

a povinnostmi. Pro usnadnEní práce a lepší zapracování brigádník] bude rovnEž 

vypracován „obchodní manuál“, ve kterém budou popsány jednotlivé pracovní postupy i 

s ingrediencemi a potUebami pro pUípravu nabízeného sortimentu čajovny.  

4.7.3 Požadavky na zamEstnance 

Každý zamEstnanec bude muset vlastnit potravináUský lístek. ZároveO každý nový 

zamEstnanec se bude muset pUed započetím práce zúčastnit školení o bezpečnosti a 

ochranE zdraví pUi práci (BOZP). Školení o BOZP bude provádEno elektronicky, a to 

mimo placenou pracovní dobu. Každý nový pracovník se zúčastní školení o čajích, 

čajovém pUíslušenství, tabácích, vodních dýmkách a jejich pUíslušenství, které bude 

provádEno majitelkou společnosti a/nebo odpovEdným vedoucím.  

PUedpoklady, které musí nový zamEstnanec splOovat, jsou trestní bezúhonnost, ukončené 

stUedoškolské vzdElání a zp]sobilost pro práci s potravinami. V pUípadE potUeby je možné 

najmout spolehlivého pracovníka bez ukončeného stUedního vzdElání, ovšem pouze na 

DPP. Dále jsou požadovány komunikační dovednosti, spolehlivost, ochota učit se novým 

vEcem a vstUícný pUístup k zákazník]m. Základní znalost čaj], tabák] a vodních dýmek 

je výhodou, nikoliv nezbytností, počítá se zaškolením zamEstnanc].  

Protože čajovna je postavena hlavnE na kompetencích personálu, je nezbytné pracovníky 

pečlivE vybírat a školit, proto je d]ležité vybírat zamEstnance se vztahem čaji anebo 

k vodním dýmkám.  
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4.8 Hodnocení a Uízení rizik 

V této kapitole hodnocení a Uízení rizik jsou uvedena rizika, která by mohla ohrožovat 

společnost. 

4.8.1 Identifikace rizik 

Na základE SWOT analýzy byly vyhodnoceny následující hrozby, které pro čajovnu 

pUedstavují. Hrozby jsou uvedeny v následující tabulce č. 31. 

Tabulka č.  31: Hrozby  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Hrozba ScénáU 
R1 OtevUení konkurenční čajovny 

v okolí podniku 
Odliv zákazník] 

R2 Nedostatek kvalifikovaných 
zamEstnanc] 

MénE kvalitní servis pUi obsluze 
zákazník] 

R3 Zvýšení ceny dodavatel] Zvýšené náklady 
R4 Požadavky na zvýšení plat] 

zamEstnanc] 
Zvýšené mzdové náklady 

R5 Nedostatek zákazník] Nízké pUíjmy 
R6 ZmEna legislativy Zákaz kouUení vodních dýmek uvnitU 

objektu a následný odliv zákazník], 
zmEny v hygienických pUedpisech a 
s tím spojené zvýšené náklady 

R7 VýpovE@ z nájmu Nutnost hledat jiné prostory 
 

4.8.2 Ohodnocení rizika 

Pro hodnocení rizika budu používat škálu vyjádUenou v tabulce č. 32 níže. Ta riziku 

pUiUazuje pravdEpodobnost a velikost dopadu číselnou hodnotou. Použiji klasifikační 

stupnici od 1 do 5, kdy 1 znázorOuje nejnižší možnou pravdEpodobnost výskytu a dopadu.  
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Tabulka č.  32: Ohodnocení rizika  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota PravdEpodobnost výskytu Hodnota Velikost dopadu 
1 Málo pravdEpodobné 1 Nevýznamné 
2 NepravdEpodobné 2 Málo významné 
3 Možné 3 Významné 
4 PravdEpodobné 4 Velmi významné 
5 TémEU jisté 5 Kritické 

 

Pro posuzování závažnosti rizik jsou dále stanoveny tUi skupiny hodnoty RNP (Risk 

Priority Number) v intervalech: bEžné riziko (1–6), což je pUijatelné riziko a dochází u 

nEj pouze k monitoringu, poté závažné riziko (7–14), kterému musíme vEnovat zvýšenou 

pozornost a plánují se protiopatUení, a dále kritické riziko (15–25), které pUedstavuje 

ohrožení čajovny a vyžaduje náležité Uešení. PUehled pravdEpodobnosti a dopadu rizika i 

s rizikovým číslem RPN je uveden v tabulce č. 33 níže. 

Tabulka č.  33: Hodnota rizika – pravdEpodobnost, dopad  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota Riziko PravdEpodobnost Dopad RPN 

R1 OtevUení konkurenční 
čajovny v okolí podniku 

3 4 12 

R2 Nedostatek 
kvalifikovaných 
zamEstnanc] 

4 3 12 

R3 Zvýšení ceny dodavatel] 3 4 12 

R4 Požadavky na zvýšení 
plat] zamEstnanc] 

3 3 9 

R5 Nedostatek zákazník] 3 5 15 

R6 ZmEna legislativy 2 4 8 

R7 VýpovE@ z nájmu 2 5 10 

 

4.8.3 Mapa rizik 

V tabulce č. 34 níže je graficky ve dvourozmErné soustavE znázornEno relativní postavení 

tEchto identifikovaných rizik a jejich významnost, a to podle pravdEpodobnosti 

rizika (osa y) a dopadu (osa x).  
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Tabulka č.  34: Mapa rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Porovnáním tabulky č. 34 a obrázku č. 8 m]žeme vidEt, že 5 hrozeb leží v kvadrantu 

kritických hodnot a 2 hrozby v kvadrantu bEžných hodnot rizik. 

 

Obrázek č. 8: Legenda kvadrant] k mapE rizik  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Doležal, Lacko, Máchal, 2012) 
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4.8.4 OpatUení ke snížení rizik 

Jednotlivá opatUení ke snížení identifikovaných rizik jsou zpracována v následující 

tabulce č. 35. Je zde také uvedena pravdEpodobnost rizika, dopad a nové RPN. 

Tabulka č.  35: Riziko - nové RPN  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

H
od

no
ta

  
 
 

Riziko 

 
 

OpatUení 

Pr
av

dE
- 

po
do

bn
os

t 

D
op

ad
 

N
ov

é R
PN

 

R1 OtevUení 
konkurenční čajovny 
v okolí podniku 

VytvoUení dobrého jména, 
získání stálé loajální 

klientely 

3 3 9 

R2 Nedostatek 
kvalifikovaných 
zamEstnanc] 

ZamEstnanecké benefity, 
motivující mzda a pracovní 

prostUedí 

3 3 9 

R3 Zvýšení ceny 
dodavatel] 

Uzavírání rámcových smluv 
s dodavateli 

3 2 6 

R4 Požadavky na 
zvýšení plat] 
zamEstnanc] 

Dobré pracovní podmínky, 
motivační prostUedí, roční 
odmEny dle výše obratu 

2 3 6 

R5 Nedostatek 
zákazník] 

Aktivní marketing a PR, 
cenová politika 

2 4 8 

R6 ZmEna legislativy Aktivní sledování 
problematiky a zareagovat 
tak v pUedstihu na zmEny 

2 3 6 

R7 VýpovE@ z nájmu Dodržování nočního klidu, 
platba nájemného včas, 
investice do interiéru 
schválené majitelem 

1 5 5 

 

OpatUením pro pUípad, že by v okolí čajovny byla otevUena nová konkurenční čajovna, 

bude vytvoUení dobrého jména čajovny prostUednictvím marketingu a vytvoUením stálé 

klientely, tedy získáním stálých zákazník], kteUí budou loajální.  

Hledisko hrozby nedostatku kvalifikovaných zamEstnanc] budeme Uešit nalákáním 

zamEstnanc] na zamEstnanecké benefity, motivující mzdou a prostUedím. PUíjemný 

interiér čajovny a také pUátelský tým zamEstnanc] by mEl pUedcházet možným 

výpovEdím ze strany zamEstnanc]. 
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S dodavateli budeme uzavírat rámcové smlouvy, kde budou zafixovány ceny na dané 

období. V tom pUípadE mohou dodavatelé ceny mEnit pouze po vypršení smlouvy. 

Podmínky nových smluv budou projednávány pUedem, a v pUípadE zvýšení cen by bylo 

možné včas pUejít k jiným dodavatel]m.  

Riziku žádostí zamEstnanc] na zvýšení plat] budeme pUedcházet zajištEním dobrých 

pracovních podmínek, aby pro zamEstnance bylo prostUedí motivační a motivovat je 

ročními odmEnami dle výše obratu, což by mElo vést ke zvýšené produktivitE práce, 

jelikož se odrazí v platech zamEstnanc].  

Nedostatek zákazník] je klíčovou hrozbou, a to pUedevším proto, že se bude jednat o nový 

podnik a bude nutné, aby si vytvoUil dobrou image. Toto podpoUíme marketingovými 

aktivitami a také vhodnou cenovou politikou, aby výrobky nebyly pro zákazníky pUíliš 

drahé.  

ZmEnu legislativy, kterou je napUíklad zákaz kouUení vodních dýmek v čajovnách, či 

zmEny hygienických požadavk], nem]žeme nijak ovlivnit, nicménE m]žeme se na zmEny 

včas pUipravit, jestliže se budeme o danou problematiku zajímat a sledovat vývoj, 

abychom mohli zareagovat v pUedstihu. 

Hrozbou pro podnik je bezpochyby výpovE@ z nájmu. Je nezbytné, aby čajovna pUísnE 

dodržovala noční klid, mEla dobrou platební morálku, tedy platila nájemné včas. Veškeré 

zásahy do nemovitosti a úpravy budou konzultovány s majitelem. Žádné stavební práce 

nebudou provedeny bez jeho souhlasu.  

Rozdíly p]vodních a nových hodnot RPN jsou znázornEny na pavučinovém grafu č. 8, 

ve kterém vidíme, že jsme opatUeními RPN snížili. 
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Graf č. 8: Pavučinový graf p]vodního a nového RPN 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.9 Finanční plán 

V této kapitole bude popsán finanční plán společnosti. Finanční plán je sestaven na 

základE náklad] potUebných pro provoz podniku, ale i počátečních náklad], a to ve formE 

3 variant – pesimistická, optimistická a reálná, a to na dobu 5 let.  

4.9.1 Personální zabezpečení 

Jak již bylo uvedeno v organizačním plánu, společnost bude využívat dvou pracovník] 

na hlavní pracovní pomEr, kdy jeden pracovník bude odpovEdný vedoucí a druhý bude 

na pozici čajová obsluha (číšník, servírka).  Z následující tabulky otevírací doby m]žeme 

vidEt, kolik je potUeba týdnE pokrýt pracovních hodin. 

Tabulka č.  36: Provozní doba a počet hodin  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Provozní doba /h/ Počet hodin 
PondElí 14:00 – 22:00 8 
Úterý 14:00 – 22:00 8 
StUeda 14:00 – 22:00 8 
Čtvrtek 14:00 – 22:00 8 
Pátek 14:00 – 22:00 8 

Sobota 13:00 – 22:00 9 
NedEle 13:00 – 17:00 4 
Celkem - 53 
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PUi obsluze čajovny dvEma pracovníky je potUeba pokrýt týdnE 106 pracovních hodin. 

PrimárnE budeme využívat pracovníky na hlavní pracovní pomEr (HPP), a to tak, že každý 

pracovník bude pracovat 40 h/týden. Zbylých 26 hodin bude pokryto pracovníky na 

dohodu o provedení práce (DPP). ZamEstnanc] na DPP plánujeme využít maximálnE 300 

hodin na jednoho zamEstnance za rok, a to do maximální výše odmEny jednoho 

zamEstnance 10 000 Kč/mEsíc. ZároveO budeme dodržovat, aby pracovník na DPP 

nepracoval v jednom týdnu více jak 20 hodin.  

 PUi kalkulaci finančních náklad] jsme vycházeli z pr]mErných hodnot, které jsou 

uvedeny v následující tabulce č. 37. 

Tabulka č.  37: Pr]mErné hodnoty pro výpočet   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle AION CS, 2018) 

Rok 365,2500 dn] 
MEsíc 30,4375 dn] 
MEsíc 4,3480 týdn] 

 

Pro následující kalkulace je použito tEchto hodnot. KonkrétnE je tedy počítáno, že rok má 

365,25 dn], v jednom mEsíci je 30,4375 dn] a jeden mEsíc má 4,348 týdn]. Pro účely 

kalkulace nebylo počítáno se svátky.  

Z tEchto pr]mErných hodnot bylo vypočítáno, že mEsíčnE je pr]mErnE potUeba 460,888 

hodin na obsluhu čajovny. Z toho lze pokrýt pr]mErnE 347,84 hodin za pomoci 

pracovník] na plný úvazek, a je tedy potUeba pokrýt zbytek hodin (113,048 h) za pomoci 

jiných pracovník], napUíklad brigádník], v našem pUípadE zamEstnanc] na DPP. Jelikož 

je pro zamEstnance na HPP počítáno se 4 týdny dovolené/rok, je v kalkulacích využito 

zamEstnanc] na DPP k pokrytí dovolených zamEstnanc] na HPP. Pr]mErnE je potUeba 

5,589 úvazku DPP/rok, ohodnocenými 100 Kč/hodina. Údaje jsou shrnuty v následující 

tabulce č. 38. 
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Tabulka č.  38: Pokrytí pracovních hodin  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Hodin [h] 
Počet hodin práce/mEsíc 230,444 
Počet hodin práce/mEsíc (obsluha 2 lidé) 460,888 
Jeden plný úvazek hodin/mEsíc 173,920 
Dva plné úvazky hodin/mEsíc 347,840 
Počet hodin/mEsíc DPP 113,048 
Počet hodin/rok DPP 1356,576 
Počet hodin/rok plné úvazky 4174,080 
Počet hodin/rok DPP včetnE náhrady dovolené za plné úvazky 1676,576 

 

Na základE tEchto údaj] byla následnE kalkulována mzda zamEstnanc] čajovny. Pro 

vedoucího pracovníka čajovny byla určena hrubá mzda ve výši 23 000 Kč, pro obsluhu 

čajovny na plný úvazek byla určena hrubá mzda ve výši 19 500 Kč, a pro pracovníky na 

DPP byla mzda kalkulována na základE pr]mErné výše 100 Kč/hodina. Na tomto základE 

byla následnE vyčíslena mzda zamEstnanc], která je vyčíslena v následující tabulce č. 39. 

Jediná sleva, která je kalkulována je sleva na poplatníka u pracovník] na plný pracovní 

úvazek. Ve výpočtech není počítáno s nemocností a další nepUítomností zamEstnanc] 

(svatby, pohUby, doprovod k lékaUi apod.). Náklady celkem v tabulce označují celkové 

náklady zamEstnavatele na pracovníka. Pojistné je počítáno z hrubé mzdy, daO z pUíjm] 

je počítána ze superhrubé mzdy. 

Tabulka č.  39: Mzda zamEstnanc] na HPP 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Vedoucí pracovník 
[Kč] 

Obsluha čajovny 
[Kč] 

Náklady celkem (Základ danE) 30 900 26 200 
Pojistné zamEstnavatel: 7 820 6 630 

 Pojistné sociální (25 %) 5 750 4 875 
 Pojistné zdravotní (9 %) 2 070 1 755 

Hrubá mzda 23 000 19 500 
 Sociální pojištEní (6,5 %) 1 495 1 268 
 Zdravotní pojištEní (4,5 %) 1 035 878 

DaO pUed slevou (15 %) 4 635 3 930 
Sleva na dani 2 070 2 070 
Záloha na daO po slevách 2 565 1 860 
Čistá mzda 17 905 15 495 
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Kalkulace pro zamEstnance na DPP je uvedena v následující tabulce č. 40. 

Tabulka č.  40: Dohoda o provedení práce  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka [Kč] 
Hrubá mzda 14 166,67 
DaO srážková (15 %) 2 125 

 

Hrubá mzda v tabulce DPP je brána jako celková pr]mErná mzda, která je pr]mErnE 

vyplácena zamEstnanc]m na DPP, nejedná se pouze o mzdu jednoho pracovníka. StejnE 

tak i srážková daO je v tabulce uvedena jako pr]mErná srážková daO, která je celkovE 

mEsíčnE odvádEna finančnímu úUadu za zamEstnance na DPP. 

Celkové pr]mErné mEsíční náklady na mzdy jsou uvedeny v následující tabulce č 41. 

Tabulka č.  41: Personální náklady -  mzda  

(Vlastní zpracování) 

Náklady Částka [Kč] 
Vedoucí pracovní (HPP) 30 900 
Obsluha čajovny (HPP) 26 200 
DPP 14 200 
Náklady celkem 71 300 

 

4.9.2 Ostatní náklady 

V následující tabulce č. 42 je uvedeno shrnutí mEsíčních i ročních náklad] provozovny.  

Tabulka č.  42: PUehled náklad]  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka/mEsíc [Kč] Částka/rok [Kč] 
Nájemné 6 000 72 000 
Vodné a stočné 3 500 42 000 
ElektUina 6 000 72 000 
Internet 365 4 380 
Telefon (2 ks) 998 11 976 
PojištEní  416,7 5 000 
PojištEní odpovEdnosti 92,3 1 108 
Povinné ručení 583,3 7 000 
Silniční daO 200 2 400 
PHM 1 000 12 000 
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OSA  237,2 2 845,8 
Intergram (3 reproduktory) 168,4 2 020,2 
KoncesionáUské poplatky 45 540 
Odpady 383,5 4 602 
Úklid společností 4 348 52 176 
Marketing 1 000 12 000 
Elektronická evidence tržeb 413 4 956 
Školení o BOZP a PO 133,3 1 600 
Revize hasicích pUístroj] 83,3 1 000 
Celkem 25 967 306 648 

 

V následující tabulce jsou uvedeny počáteční náklady, které byly do společnosti vloženy 

ještE pUed samotným spuštEním provozu. 

Tabulka č.  43: Počáteční náklady  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka [Kč] 
Celkový projekt – dokumentace 15 000 
Správní poplatky 5 000 
Stavební úpravy 85 000 
Ostatní úpravy i s poplatky za revize 30 000 
Vybavení – pracovní část 30 000 
Vybavení – posezení 50 000 
Bar 30 000 
SpotUebiče 50 000 
Čajové nádobí 60 000 
Ostatní nádobí 20 000 
Náklady za vodní dýmky a pUíslušenství 40 000 
HACCP 4 000 
HACCP audit (poplatky) 2 500 
Automobil 100 000 
EET pokladna 4 683 
Zásoby – čaje, tabáky 120 000 
Zásoby 80 000 
Počítač 12 000 
Mobilní telefon – 2 ks 10 000 
Oblečení a ochranné pom]cky pro 
personál 15 000 

Marketingové náklady 26 000 
Hasící pUístroje 5 000 
Odpadové nádoby 6 000 
Celkem 800 183 
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V počátečních nákladech je uvedena cena dokumentace celého projektu i se souvisejícími 

poplatky (Keprta, 2018). Stavební úpravy zahrnují vybudování dUevEného pódia k sezení 

(40 tis. Kč) a drobné vnitUní opravy, jako je sjednocení nestejné výmalby a oprava 

chybEjících/rozbitých dlaždiček a další drobné opravy (45 tis. Kč). Ve vybavení pracovní 

části jsou zahrnuty regály, skUínE a st]l se židlemi pro obsluhu.  

Bar je součástí pronajímaného prostoru, ve vybavení baru je zahrnuto jeho pUíslušenství.  

Ve vybavení posezení je počítáno s 20 m2 zátEžového koberce na pokrytí pódia, sedacími 

vaky – 5 ks, stoly – 15 ks, židlemi – 15 ks a dalšími doplOky, jako jsou napUíklad polštáUe 

a podložky na sezení. 

Mezi spotUebiče je počítáno s lednicemi, mikrovlnou troubou, kontaktními grily, 

rychlovarnými konvicemi a varnými deskami.  

V nádobí jsou zahrnuty čajové soupravy, hrnce, talíUe, misky, hrnečky, sklenice, pUíbory.  

Vodní dýmky budou nakoupeny s pUíslušenstvím v množství 25 ks.  

Systém HACCP bude zpracován odborníkem na danou oblast.  

Dále budou nakoupeny zásoby čaj], tabák] do vodních dýmek, zboží k prodeji, zásoby 

ostatních produkt] potUebných k chodu provozovny. Drobné pUístroje a pUíslušenství 

budou poUízeny dle výše uvedené tabulky.  

Ostatní vybavení potUebné k provozu čajovny je už součástí pronajímaného prostoru.  

Společnost bude vlastnit automobil v hodnotE 100 000 Kč. Tento automobil bude 

odepisován rovnomErnE po dobu pEti let. Odpisy jsou znázornEny v následující 

tabulce č. 44. 

Tabulka č.  44: Odpis automobilu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Odpisovaná částka [Kč] 
1 20 000  
2 20 000 
3 20 000  
4 20 000  
5 20 000  
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KromE již uvedených společnost počítá s platbou náklad] na revize elektro a elektrických 

zaUízení, audit a audit HACCP. Veškeré tyto náklady budou vynakládány jednou za 2 

roky.  

Tabulka č.  45: Náklady opakující se jednou za dva roky  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka [Kč] 
Revize elektro a elektrických zaUízení 4 000 
Audit 2 500 
Audit HACCP 1 500 
Celkem 8 000 

 

V následující tabulce č. 46 je vytvoUen pUehled jednotlivých náklad] na propagaci. 

Tabulka č.  46: Náklady na propagaci  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Keprta, 2018, Onlineprinters, 2018, Kino Vesmír, 2018). 

Položka Částka [Kč] 
VytvoUení webových stránek na 
základE šablony WordPress 

6 000 

VytvoUení FB stránek 0 
VytvoUení instagramového profilu 0 
VytvoUení profilu Trip Advisor 2 000 
Práce marketingové agentury 3 000 
Plakáty a letáky 3 000 
PPC reklama 6 000 
Čajový lístek 6 000 
Propagace celkem 26 000 

 

Počáteční náklady na reklamu činí 26 000 Kč. V nákladech na reklamu jsou zahrnuty: 

vytvoUení webových stránek od marketingové agentury, vytvoUení profilu na Trip 

Advisor, práce marketingové agentury, tisk plakát] (50 ks) a leták] (5 000 ks), cena 

vylepení plakát] velikosti A3 na 31 propagačních tabulí v NáchodE a v okolí vlastnEných 

kinem Vesmír. Dále je zde zahrnut i tisk 30 ks čajových lístk] a propagace formou PPC 

reklamy na 1 mEsíc.  

NáslednE bude reklama zvolena podle účinku a podle potUeb, ale je počítáno s náklady na 

propagaci ve výši 15 000 Kč/rok (Keprta, 2018). 
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4.9.3 Finanční výkazy 

Aby bylo možné si lépe pUedstavit, jak se bude společnosti daUit, nebo na co se pUípadnE 

pUipravit v pUípadE nezdaru, provedu modelaci finančních výkaz] společnosti. Tyto 

výkazy budou modelovány na dobu pEti let, a to ve tUech variantách – optimistické, 

pesimistické a realistické.  

Pro modelaci výkaz] je nutné odhadnout a namodelovat prodeje a tržby. Pro modelaci 

finančních výkaz] bylo tedy vycházeno z predikce hodinové obsazenosti čajovny, což 

napUíklad v reálné verzi činí 20 %. Tomu by odpovídalo pr]mErnE 7 osob za hodinu. Dále 

je počítáno s pr]mErným počtem hodin konzumace na den - 7,57 h. Na základE tEchto 

údaj] je poté vypočten pr]mErný počet obsazených míst za den a rok. PUehled je 

znázornEn v následující tabulce č. 47. Počet míst v čajovnE je nemEnný pro všechny verze 

ve výši 35 míst. 

Tabulka č.  47: PUehled základních výchozích údaj] pro modelaci reálné varianty s 20 % obsazeností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka  Počet 
Počet míst v čajovnE 35 
Obsazenost míst v % 20 
Pr]mErný počet hodin konzumace na den 7,57 
Pr]mErný počet osob za hodinu pUi vybrané obsazenosti (20 %) 7 
Pr]mErný počet obsazených míst za den 53 
Počet obsazených míst za rok 19 341 

 

Dále je vytvoUena predikce prodeje, která počítá s tím že: 

 každý zákazník si pUi své návštEvE dá čaj,  

 každý druhý zákazník si objedná nEco k jídlu,  

 týdnE si v čajovnE objedná x zákazník] vodní dýmku, 

 týdnE se prodá y balení sypaného čaje s sebou, 

 týdnE se prodá z čajových doplOk], 

 a ročnE se bude konat q akcí. 

Je počítáno s pr]mErnou cenou nápoje (čaje) v hodnotE 75 Kč, jídla v hodnotE 60 Kč, 

vodní dýmky v hodnotE 110 Kč, 50 g sypaného čaje v hodnotE 100 Kč, čajových doplOk] 

v hodnotE 400 Kč a vstupného na akci 40 Kč. PUi nákladech je počítáno s pr]mErnými 
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náklady na konvičku čaje 12 Kč, náklady na jídlo 30 Kč, náklady na jedno balení 

čaje (50 g) 50 Kč, a náklady na vodní dýmku (tabák plus uhlík) 55 Kč, s marží u čajových 

doplOk] 25 % a s náklady na akci 40 %. Jednotlivé ceny sortimentu a služeb jsou 

znázornEny i s náklady v následující tabulce č. 48. 

Tabulka č.  48: PUehled ceny a náklad] jednotlivých položek sortimentu a služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Cena [Kč/ks] Náklad [Kč/ks] 
Nápoj – konvička čaje 75 12 
Pokrm 60 30 
Balení sypaného čaje (50 g) 100 50 
Vodní dýmka (tabák a uhlík) 110 55 
Akce (vstupné) 40 16 
Čajové doplOky 400 300 

 

Z tabulky je patrné, že predikce počítala s obsazeností čajovny podle jednotlivých verzí 

se 30 %, 20 % a 16 %.  Dále jsou v tabulce uvedeny pUedpokládané kusy balení sypaného 

čaje (50 g) a čajových doplOk] za týden, počet prodaných vodních dýmek za den a počet 

kulturních akcí za rok i s pUedpokládaným počtem účastník].  

PUehled jednotlivých vstup] pro verze je znázornEn v následující tabulce č. 49. 

Tabulka č.  49: Vstupní parametry pro jednotlivé verze pro výchozí rok 2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vstupní parametry Verze 
Optimistická Reálná Pesimistická 

Vlastní konzumace – obsazenost míst v % 30 20 16 
Prodej čaj] – počet ks/týden 18 15 12 
Prodej čajových doplOk] ks/týden 10 6 2 
Počet vodních dýmek/den 18 12 9 
Kulturní akce – počet účastník]/akce 25 18 10 

 

Na základE uvedených hodnot byl následnE vytvoUen ekonomický model, který je uveden 

v pUílohách č. 2, 6 a 10. 

V ekonomických modelech pro jednotlivé verze je počítáno s konstantní procentní 

obsazeností (respektive konstantní i s konstantní výší prodeje konviček čaje a pokrm], 

kromE roku 2016 který je brán jako pUestupný rok – 366 dní místo 365), která je uvedena 
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v tabulce č. 49. Jediné, co se v rámci jednotlivých let ve verzích liší, je počet prodaných 

vodních dýmek za den (počet kuUák]), kus] čajových doplOk], poUádaných akcí a 

návštEvnost akcí. Počet prodaných vodních dýmek za den (kuUák]) se meziročnE zvyšuje 

o 2 kusy, stejnE tak se o dva zvyšuje meziročnE i počet návštEvník] na akci. MeziročnE 

se také zvyšují tržby z prodeje čajových doplOk], a to vždy o vždy o 2 %.  

Počet akcí bude ve všech tUech variantách v témže roce stejný, ale bude se s pUibývajícími 

léty podnikání zvyšovat (12/13/14/15/16). 

V ekonomickém modelu je dále počítáno, že se náklady na vodné, stočné a elektUinu 

v jednotlivých verzích liší o 5 %, kdy vycházíme z reálné verze, a její náklady jsou pro 

pesimistickou variantu o 5 % nižší, a pro optimistickou variantu o 5 % vyšší.  

Po účely modelace ekonomického modelu a účetních výkaz] byly hodnoty zaokrouhleny 

na tisíce.  

Rozvaha (bilance) 

V aktivech čajovny je vykázán dlouhodobý hmotný majetek – automobil, zásoby a 

penEžní prostUedky. V pasivech základní kapitál, hospodáUský výsledek bEžného i 

minulého účetního období a závazky. Závazky společnosti obsahují nezaplacenou daO 

z pUíjmu a ostatní závazky, jako nevyplacené mzdy, odvody z mezd a závazky 

obchodních vztah]. S DPH nebylo pro účely modelace počítáno. 

Rozvaha pro jednotlivé verze je uvedena v pUíloze č. 3, 7 a 11. 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz obsahuje veškeré výnosy a náklady společnosti, hospodáUský výsledek pUed 

zdanEním a po zdanEní daní z pUíjm] právnických osob (19 %).  

Výkaz zisku a ztráty pro jednotlivé verze je uveden v pUíloze č. 4, 8 a 12. 

PUehled o penEžních tocích 

PUehled o penEžních tocích je sestaven nepUímou metodou podle teorie, a je uveden 

v pUíloze č. 5, 9 a 13. 
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Shrnutí 

Ekonomické modely včetnE účetních výkaz] jsou sestaveny v optimistické, reálné a 

pesimistické verzi. NEkteré náklady, napUíklad náklady na provoz čajovny, kromE energií, 

a personální náklady jsou ve všech verzích shodné. Naopak tržby a s tím související pUímé 

náklady se v jednotlivých verzích liší, což se promítá v hospodáUských výsledcích 

jednotlivých let. Nákup dlouhodobého majetku a výše zásob je zachována na stejné výši 

ve všech verzích. 

Z jednotlivých verzí je patrné, jak bude možno vyplácet zálohy na podíly na zisku 

v jednotlivých letech a s tím související návratnost vložených finančních prostUedk] do 

celého projektu. 

4.9.4 Návratnost investice 

Návratnost investice (ROI) je počítána jako podíl čistého zisku a počáteční investice, 

uvedený v procentech (blog.JanZahradnik.com, 2018, Keprta, 2018). 

Z následující tabulky č. 50 m]žeme vidEt, jaká je návratnost investice v jednotlivých 

letech.  

Tabulka č.  50: Návratnost investice v jednotlivých letech (ROI)  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ROI 
 2019 2020 2021 2022 2023 
Optimistická  42,12 % 90,62 % 92,87 % 95,67 % 98,48 % 
Pesimistická - 60,85 % - 1,45 % 1,28 % 4,03 % 6,78 % 
Reálná - 27,56 % 25,89 % 28,33 % 31,11 % 33,89 % 

 

Z tabulky vidíme, že v prvním roce by byla návratnost investice pouze v optimistické 

verzi, a to 42 %. To je zp]sobeno tím, že v prvním roce je vynakládán velký objem 

náklad] na počátek podnikání. V následujících letech ale již m]žeme sledovat, že je 

návratnost kromE druhého roku pesimistické varianty kladná, a tím pádem dochází 

k postupné návratnosti vloženého kapitálu.  

To je možné pozorovat i u doby návratnosti investice. V optimistické variantE by byla 

doba návratnosti pUibližnE 1,6 roku. Pro pesimistickou variantu doba návratnosti nebyla 

počítána z d]vodu nízkého hospodáUského výsledku. Pro reálnou variantu by doba 
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návratnosti nebyla do pEti let, nicménE pokud bychom vzali v úvahu vývojový trend 

zisku, a počítali s jeho navýšením v šestém roce podnikání na 330 tis. Kč, pak by doba 

návratnosti investice byla pUibližnE 5,21 let.  
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ZÁVDR 

V dnešní uspEchané dobE lidé často hledají místo, kde se mohou pUíjemnE odreagovat, a 

tak rádi posedí v klidném a pUíjemném prostUedí u šálku kvalitního čaje. Jelikož se 

ve mEstE NáchodE, ze kterého pocházím, nenachází žádná čajovna, pUišla jsem s 

myšlenkou tam novou čajovnu otevUít a začít tak podnikat. PUed samotnou realizací 

podnikání je d]ležité vše pečlivE promyslet a prostUednictvím analýz současného stavu a 

podnikatelského plánu zajistit, abychom se nepouštEli do nEčeho, co je už pUedem určeno 

k zániku. A proto jsem si tuto problematiku vybrala pro svou diplomovou práci a zvolila 

návrh podnikatelského plánu pro čajovnu jako téma. Díky tomuto jsem zjistila 

realizovatelnost a životaschopnost pro tento novE vzniklý subjekt čajovny a návrh 

podnikatelského plánu m]že sloužit jako východisko k reálnému otevUení čajovny.  

V první části práce se prostUednictvím literární rešerše zabývám teorií, která se k dané 

problematice vztahuje a kterou bylo nezbytné nastudovat, jelikož vysvEtluje pojmy spjaté 

s podnikem a podnikáním, analýzami trhu a také s podnikatelským plánem.  

Druhá část se zabývá analýzou současného stavu. Obsahuje PEST analýzu, analýzu trhu 

a trendu, Porter]v model pEti sil a analýzu zdroj]. Pro analýzu poptávky bylo zvoleno 

dotazníkové šetUení, ve kterém jsem dostala odpovEdi od 418 respondent]. Poznatky 

z tEchto analýz byly dále analyzovány ve SWOT analýze, ve které byly ohodnoceny a 

navzájem porovnány.  

Na analytickou část navazuje návrh podnikatelského plánu čajovny, pro kterou jsem 

zvolila název Tea&Relax. Jejím cílem je pUinášet lidem kvalitní čaj, kouUení vodní dýmky 

a relax. PUesnEji, vytvoUit pro zákazníky vhodné místo pro odpočinek a setkávání se, a to 

u šálku čaje, vodní dýmky, či jiného nápoje, popUípadE nabídnout prodej sypaných čaj] 

s sebou. Vize společnosti je, aby se v pUíštích pEti letech stala oblíbeným místem 

odpočinku pro své zákazníky s nabídkou kvalitních produkt] i služeb. Cílem podniku 

bude vytvoUení stabilní pozice na trhu a začít generovat zisk nejpozdEji do pEti let. 

Strategií podniku bude díky svým silným stránkám, kterými jsou kvalitní produkty, 

vhodná lokalita a pUíjemné prostUedí, vybudovat vztahy se zákazníky, kteUí se budou 

do čajovny pravidelnE vracet.  
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Velkou konkurenční výhodou nové čajovny je zvolená lokalita mEsta Náchoda, nebo[ se 

zde ani v nejbližším okolí žádná čajovna nenachází. Pro čajovnu jsem nalezla vhodné 

prostory k pronájmu na nejrušnEjší pEší tUídE ve mEstE. NepUímou konkurencí pro čajovnu 

jsou kavárny, nicménE žádná z nich nenabízí služby plánované čajovny, a to posezení u 

šálku kvalitního čaje s kvalitním servisem v pUíjemném prostUedí s nabídkou drobného 

občerstvení, prodej sypaných čaj] s sebou a také kouUení vodních dýmek.  

Z hlediska ekonomické situace je pUíznivá situace na trhu, jelikož ekonomika ČR roste a 

lidé zvyšují své výdaje. Nejvyšší poptávka dle provedeného dotazníkového šetUení je 

po osezení u dobrého šálku čaje a posezení s pUáteli. Otevírací doba čajovny bude každý 

den odpoledne a večer, kromE nedEle, kdy bude otevUena pouze odpoledne. Klíčovými 

dodavateli čajovny budou dodavatelé sypaných čaj] a tabák], pUedevším Obchod milc] 

čaje, Amana, Orijin Tea, Shanti a SvEt dýmek.  

Cílovou skupinou čajovny jsou mladí lidé ve vEku od 15 do 35 let, kteUí o čajovnu 

projevili nejvyšší zájem. Prvním segmentem jsou lidé ve vEku 18-35, kteUí si za kvalitu 

rádi pUiplatí. Druhou skupinou budou mladí lidé, pUedevším studenti, kteUí si rádi sednou 

na polštáUe na zemi a posedí u čaje či dýmky se svými kamarády. TUetím cílovým 

segmentem jsou lidé, kteUí rádi pijí kvalitní čaj doma a pUijdou si pro sypaný čaj a doplOky 

s sebou. 

Protože se žádný plán ani podnikání neobejde bez možných rizik, je součástí 

podnikatelského plánu i hodnocení a Uízení rizik. NejvEtší hrozbou pUedstavující riziko 

pro podnik by bylo otevUení konkurenčního podniku v okolí a nedostatek zákazník] 

či kvalifikovaných zamEstnanc]. VytvoUila jsem opatUení k jejich snížení.  

Dále je součástí podnikatelského plánu finanční plán, který obsahuje ekonomický model 

a účetní výkazy pro následujících pEt let, a to v optimistické, pesimistické i reálné verzi. 

V reálné verzi je návratnost investice kolem pEti let. Z veškerých provedených výkaz] a 

výpočt] vyplývá, že podnikatelský zámEr má určitý potenciál. Nakonec už bude záležet 

pouze na tom, zda jako podnikatelka budu ochotná podstoupit veškerá související rizika 

a pustit se do podnikání.  
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PTÍLOHY 

PUíloha č. 1: Dotazník 

Vážená paní/vážený pane, 

prosím Vás o vyplnEní krátkého dotazníku, který slouží pro účely mé diplomové práce – 

- NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PRO ČAJOVNU, kterou píši na Vysokém 

učení technickém v BrnE. 

Pokud není v otázce uvedeno jinak, vyberte, prosím, u každé otázky pouze jednu 

odpovE@. 

1. Jste obyvatelem mEsta Náchoda nebo se v nEm pravidelnE vyskytujete? 
o ano 
o ne 

 
2. Pijete čaj nebo kouUíte vodní dýmku? 

o ano 
o ne 

 
3. Uvítali byste otevUení nové čajovny v NáchodE? 

o ano 
o ne 

 
4. NavštEvujete kavárny či čajovny? Pokud ano, jak často? 

o NenavštEvuji 
o MénE než jednou za čtvrt roku 
o Jednou za čtvrt roku 
o Jednou mEsíčnE 
o Jednou do týdne a častEji 

 
5. Co byste preferovali v sortimentu čajovny? (možno zaškrtnout více možností) 

o Posezení u šálku kvalitního čaje 
o Vodní dýmky 
o Drobné občerstvení 
o Nealkoholické nápoje 
o Deskové hry k zap]jčení 

 
6. Kolik korun jste ochotní zaplatit za jednu konvičku čaje? (400 ml) 

o 0-50 Kč 
o 51-80 Kč 
o 81-100 Kč 
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o více než 100 Kč 
 
7. Máte zájem o možnost: (možno zaškrtnout více možností) 

o Zakoupení sypaného čaje s sebou 
o Zakoupení čajových doplOk] (napU. čajové keramiky, knih o čaji) 
o Nemám zájem ani o jednu z uvedených možností 

 
8. Kolik korun jste ochotní zaplatit za 50 g sypaného čaje pUi koupi s sebou? 

o 0-50 Kč 
o 51-80 Kč 
o 81 Kč - 100 Kč 
o 101 Kč - 120 Kč 
o 121 Kč - 140 Kč 
o 141 Kč a více 

 
9. Uvítali byste akce poUádané v čajovnE? (možno zaškrtnout více odpovEdí) 

o Kvízy 
o Poutavé čtení 
o Koncerty 
o Cestovatelské večery 
o Degustace čaj] 
o Žádné z uvedených 

 
10. V jakých časových intervalech byste čajovnu navštEvovali? (možno zaškrtnout více 
odpovEdí) 

o všední dny dopoledne 
o všední dny odpoledne 
o všední dny večer (17.-22. hodina) 
o sobota dopoledne 
o sobota odpoledne 
o sobota večer (17.-22. hodina) 
o nedEle dopoledne 
o nedEle odpoledne 
o nedEle večer (17.-22. hodina) 

 
11. MEl(a) byste zájem o nEkterou z níže uvádEných forem informování o akcích, slevách 
apod., v pUípadE otevUení nové čajovny? (možno zaškrtnout více odpovEdí) 
Sociální sítE (Facebook, Instagram) 
Webové stránky 

o E-mail 
o Sms 
o NemEl bych zájem 
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12. Jste: 
o muž 
o žena 

 
13. Do jaké vEkové skupiny patUíte? 

o do 14 let 
o 15-24 let 
o 25-34 let 
o 35-44 let 
o 45-54 let 
o 55 a více 

 
14. Kolik mEsíčnE vydEláváte (hrubý pUíjem)? 

o do 15 tis. Kč 
o 16-25 tis. Kč 
o 26-35 tis. Kč 
o 36-45 tis. Kč 
o 46 tis. a více 

 

DEkuji Vám za Vaši ochotu a čas pUi vyplOování dotazníku, 

Bc. Pavla Jezberová 
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PUíloha č. 2: Ekonomický model - Čajovna Tea&Relax – OPTIMISTICKÁ VERZE 

Údaje v tis.Kč 
rok 
2019 

rok 
2020 

rok 
2021 

rok 
2022 

rok 
2023 

Tržby z konzumace 2 649 2 656 2 649 2 649 2 649 

Tržby z prodeje čaj] 81 81 81 81 81 
Tržby z prodeje 
čajových doplOk] 181 185 189 192 196 

Tržby - vodní dýmky 629 700 768 838 908 
Vstupné z kulturních 
akcí 10 12 14 16 18 

T R Ž B Y   CELKEM 3 550 3 634 3 701 3 776 3 852 
Náklady na 
konzumaci 783 785 783 783 783 

Prodané čaje 47 47 47 47 47 
Prodané čajové 
doplOky 166 170 173 177 180 

Tabák - vodní dýmky 361 403 442 482 522 
Náklady na kulturní 
akce 5 6 6 7 8 

PUímé náklady 1 363 1 410 1 451 1 496 1 541 

Mzdové náklady 510 510 510 510 510 

Sociální pojištEní 128 128 128 128 128 

Zdravotní pojištEní 46 46 46 46 46 
Ostatní - DPP 
vč. danE 170 170 170 170 170 
Personální náklady 
celkem 853 853 853 853 853 

Nájemné 72 72 72 72 72 

Voda + stočné 45 45 45 45 45 

ElektUina 76 76 76 76 76 

Internet 4 4 4 4 4 

Telefon 12 12 12 12 12 

PojištEní  5 5 5 5 5 

PojištEní odpovEdnosti 1 1 1 1 1 

Povinné ručení 7 7 7 7 7 
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DanE a poplatky 14 2 2 2 2 

PHM 12 12 12 12 12 

OSA  3 3 3 3 3 
Intergram  
(3 reproduktory) 2 2 2 2 2 
KoncesionáUské 
poplatky 1 1 1 1 1 

Odpady 5 5 5 5 5 

Úklid společností 52 52 52 52 52 

Marketing 38 12 12 12 12 
Elektronická evidence 
tržeb 5 5 5 5 5 
Školení o BOZP  
a PO 2 2 2 2 2 
Revize hasících 
pUístroj] 1 1 1 1 1 

Opravy a udržování 140 10 10 10 10 
Režijní materiál + 
dopl. nádobí  + DKP 348 15 15 15 15 

VEcné náklady celkem 845 344 344 344 344 

Odpisy 20 20 20 20 20 

Úroky z úvEru           
Úroky z pUechodné 
finanční výpomoci           
Ostatní finanční 
náklady           

Finanční výnosy           

Ostatní           
Odpisy  
a ost.fin.náklady 20 20 20 20 20 

MimoUádné náklady           

MimoUádné výnosy           
N Á K L A D Y   
CELKEM 3 081 2 628 2 669 2 713 2 758 

HV 469 1 007 1 032 1 063 1 094 
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PUíloha č. 3: Rozvaha ve zkráceném rozsahu - Čajovna 
Tea&Relax - OPTIMISTICKÁ VERZE 

označ AKTIVA Uád 
BEžné účetní období 

A b c 
2019 2020 2021 2022 2023 

      
AKTIVA CELKEM 
(U. 02 + 03 + 07 + 14) 001 1 169 1 487 1 428 1 295 1 287 

A.     
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 002           

B.     
Dlouhodobý majetek 
(U. 04 až 06) 003 80 60 40 20 0 

B. I.   
Dlouhodobý 
nehmotný majetek  004           

B. II.   
Dlouhodobý hmotný 
majetek   005 80 60 40 20 0 

B. III.   
Dlouhodobý finanční 
majetek   006           

C.     
ObEžná aktiva  (U. 08  
+ 09 + 12 + 1+ 13 ) 007 1 089 1 427 1 388 1 275 1 287 

C. I.   Zásoby    008 200 200 200 200 200 

C. II.   
Pohledávky   
(U. 10 + 11) 009      

C. II. 1 
Dlouhodobé 
pohledávky 010           

    2 
Krátkodobé 
pohledávky 011           

C. III.   
Krátkodobý finanční 
majetek   012           

C. IV.   PenEžní prostUedky   013 889 1227 1188 1075 1087 
D.     Časové rozlišení aktiv   014           

      
PASIVA CELKEM   
(U. 16 + 23 + 28) 015 1 169 1 487 1 428 1 295 1 287 

A.     
Vlastní kapitál    
(U. 17 až 22 ) 016 980 1196 1132 993 979 

A. I.   Základní kapitál  017 900 900 900 900 900 

A. II.   
Ážio a kapitálové 
fondy    018           

A. III.   Fondy ze zisku   019           

A. IV.   
Výsledek hospodaUení 
minulých let   020   80 296 232 93 

A. V.   

Výsledek hospodaUení 
bEžného účetního 
období (+/-)  021 380 816 836 861 886 
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A. VI.   

Rozhodnuto o 
zálohové výplatE 
podílu na zisku 022 -300 -600 -900 -1000 -900 

B. + C. 
Cizí zdroje       
(U. 24 + 25) 023 189 291 296 302 308 

B. I.   Rezervy    024           
C.     Závazky (U. 26 + 27) 025 189 291 296 302 308 
C. I.   Dlouhodobé závazky  026 0 0 0 0 0 
C. II.   Krátkodobé závazky   027 189 291 296 302 308 

D.     
Časové rozlišení 
pasiv   028           

        
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezenemým 
PUedmEt podnikání nebo jiné činnosti: Pohostinská činnost 
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PUíloha č. 4: Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu - Čajovna Tea&Relax - 
OPTIMISTICKÁ VERZE 

TEXT Číslo 
Uádku 

Plán v účetním období - roky                                                                            
d 

b   c 2019 2020 2021 2022 2023 
Tržby z prodeje výrobk]  
a služeb 01 3 288 3 369 3 431 3 503 3 575 

Tržby za prodej zboží 02 262 266 270 273 277 

Výkonová spotUeba    03 2 189 1 735 1 776 1 821 1 866 
ZmEna stavu zásob vlastní 
činnosti 04      

Aktivace 05      

Osobní náklady  06 853 853 853 853 853 
Úpravy hodnot v provozní 
oblasti  07 20 20 20 20 20 

Ostatní provozní výnosy  08      

Ostatní provozní náklady  09 19 19 19 19 19 
Provozní výsledek 
hospodaUení 10 469 1 007 1 032 1 063 1 094 

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku - podíly 11      
Náklady vynaložené na prodané 
podíly 12      
Výnosy z ostatního 
dlouhodobého finančního 
majetku 13      
Náklady související s ostatním 
dlouhodobým finančním 
majetkem 14      
Výnosové úroky a podobné 
výnosy 15      
Úpravy hodnot a rezervy  
ve finanční oblasti 16      
Nákladové úroky a podobné 
náklady 17      

Ostatní finanční výnosy 18      

Ostatní finanční náklady 19      

Finanční výsledek hospodaUení 20      
Výsledek hospodaUení pUed 
zdanEním 21 469 1 007 1 032 1 063 1 094 
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DaO z pUíjm] 22 89 191 196 202 208 
Výsledek hospodaUení po 
zdanEní 23 380 816 836 861 886 
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PUíloha č. 5: Cash flow– Čajovna Tea&Relax - OPTIMISTICKÁ VERZE 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

POČÁTEČNÍ STAV 
PENDŽNÍCH PROSTTEDK¥ 

900 889 1227 1188 1075 

+ zisk po daních a úrocích 380 816 836 861 886 

+ odpisy 20 20 20 20 20 

+ obdobné náklady jako odpisy 
(rezervy, opravné položky) 

 
    

+ úbytek pohledávek  
    

- pUír]stek pohledávek  
    

+ úbytek zásob  
    

- pUír]stek zásob -200 0 0 0 0 

- úbytek krátkodobých dluh] 0 
    

+ pUír]stek krátkodobých dluh] 189 102 5 6 6 

PenEžní tok z provozní činnosti 389 938 861 887 912 

+ úbytek dlouhodobého majetku 
     

- pUír]stek dlouhodobého majetku -100 0 0 0 0 

PenEžní tok z investiční činnosti -100 0 0 0 0 

+ pUír]stek dlouhodobých dluh] 
     

- úbytek dlouhodobých dluh] 
     

+ vklady do vlastního kapitálu 
     

- výplaty dividend -300 -600 -900 -1000 -900 

PenEžní tok z finanční činnosti -300 -600 -900 -1000 -900 

Čisté zvýšení/snížení penEžních 
prostUedk] 

-11 338 -39 -113 12 

KONEČNÝ STAV PENDŽNÍCH 
PROSTTEDK¥ 

889 1 227 1 188 1 075 1 087 
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PUíloha č. 6: Ekonomický model - Čajovna Tea&Relax – PESIMISTICKÁ VERZE 

Údaje v tis.Kč 
rok 
2019 

rok 
2020 

rok 
2021 

rok 
2022 

rok 
2023 

Tržby z konzumace 1 413 1 417 1 413 1 413 1 413 

Tržby z prodeje čaj] 54 54 54 54 54 
Tržby z prodeje 
čajových doplOk] 37 38 38 39 40 

Tržby - vodní dýmky 314 385 454 524 594 
Vstupné z kulturních 
akcí 4 5 7 8 10 

T R Ž B Y   CELKEM 1 822 1 899 1 966 2 038 2 110 
Náklady na 
konzumaci 418 419 418 418 418 

Prodané čaje 31 31 31 31 31 
Prodané čajové 
doplOky 34 34 35 36 36 

Tabák - vodní dýmky 181 221 261 301 341 
Náklady na kulturní 
akce 2 2 3 4 5 

PUímé náklady 665 708 748 790 831 

Mzdové náklady 510 510 510 510 510 

Sociální pojištEní 128 128 128 128 128 

Zdravotní pojištEní 46 46 46 46 46 
Ostatní - DPP 
vč. danE 170 170 170 170 170 
Personální náklady 
celkem 853 853 853 853 853 

Nájemné 72 72 72 72 72 

Voda + stočné 39 39 39 39 39 

ElektUina 68 68 68 68 68 

Internet 4 4 4 4 4 

Telefon 12 12 12 12 12 

PojištEní  5 5 5 5 5 

PojištEní odpovEdnosti 1 1 1 1 1 

Povinné ručení 7 7 7 7 7 
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DanE a poplatky 14 2 2 2 2 

PHM 12 12 12 12 12 

OSA  3 3 3 3 3 
Intergram  
(3 reproduktory) 2 2 2 2 2 
KoncesionáUské 
poplatky 1 1 1 1 1 

Odpady 5 5 5 5 5 

Úklid společností 52 52 52 52 52 

Marketing 38 12 12 12 12 
Elektronická evidence 
tržeb 5 5 5 5 5 
Školení o BOZP  
a PO 2 2 2 2 2 
Revize hasících 
pUístroj] 1 1 1 1 1 

Opravy a udržování 140 10 10 10 10 
Režijní materiál + 
dopl. nádobí  + DKP 348 15 15 15 15 

VEcné náklady celkem 831 330 330 330 330 

Odpisy 20 20 20 20 20 

Úroky z úvEru           
Úroky z pUechodné 
finanční výpomoci           
Ostatní finanční 
náklady           

Finanční výnosy           

Ostatní           
Odpisy  
a ost.fin.náklady 20 20 20 20 20 

MimoUádné náklady           

MimoUádné výnosy           
N Á K L A D Y   
CELKEM 2 370 1 912 1 951 1 993 2 035 

HV -548 -13 14 45 75 
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PUíloha č. 7: Rozvaha ve zkráceném rozsahu - Čajovna Tea&Relax - 
– PESIMISTICKÁ VERZE 

označ AKTIVA Uád 
BEžné účetní období 

a b c 
2019 2020 2021 2022 2023 

      
AKTIVA CELKEM 
(U. 02 + 03 + 07 + 14) 001 452 439 454 496 562 

A.     
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 002           

B.     
Dlouhodobý majetek 
(U. 04 až 06) 003 80 60 40 20 0 

B. I.   
Dlouhodobý nehmotný 
majetek  004           

B. II.   
Dlouhodobý hmotný 
majetek   005 80 60 40 20 0 

B. III.   
Dlouhodobý finanční 
majetek   006           

C.     
ObEžná aktiva  (U. 08  
+ 09 + 12 + 1+ 13 ) 007 372 379 414 476 562 

C. I.   Zásoby    008 200 200 200 200 200 

C. II.   
Pohledávky   
(U. 10 + 11) 009 0 0 0 0 0 

C. II. 1 
Dlouhodobé 
pohledávky 010           

    2 Krátkodobé pohledávky 011           

C. III.   
Krátkodobý finanční 
majetek   012           

C. IV.   PenEžní prostUedky   013 172 179 214 276 362 
D.     Časové rozlišení aktiv   014           

      
PASIVA CELKEM   
(U. 16 + 23 + 28) 015 452 439 454 496 562 

A.     
Vlastní kapitál    
(U. 17 až 22) 016 352 339 351 387 448 

A. I.   Základní kapitál  017 900 900 900 900 900 
A. II.   Ážio a kapitálové fondy   018           
A. III.   Fondy ze zisku   019           

A. IV.   
Výsledek hospodaUení 
minulých let   020   -548 -561 -549 -513 

A. V.   

Výsledek hospodaUení 
bEžného účetního 
období (+/-)  021 -548 -13 12 36 61 
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A. VI.   
Rozhodnuto o zálohové 
výplatE podílu na zisku 022           

B. + C. 
Cizí zdroje       
(U. 24 + 25) 023 100 100 103 109 114 

B. I.   Rezervy    024           
C.     Závazky (U. 26 + 27) 025 100 100 103 109 114 
C. I.   Dlouhodobé závazky  026      
C. II.   Krátkodobé závazky   027 100 100 103 109 114 
D.     Časové rozlišení pasiv   028           
        
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezenemým 
PUedmEt podnikání nebo jiné činnosti: Pohostinská činnost 
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PUíloha č. 8: Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu - Čajovna Tea&Relax - 
PESIMISTICKÁ VERZE 

TEXT Číslo 
Uádku 

Plán v účetním období - roky                                                                            
d 

b   c 2019 2020 2021 2022 2023 
Tržby z prodeje výrobk]  
a služeb 01 1 731 1 807 1 873 1 945 2 016 

Tržby za prodej zboží 02 91 92 92 93 94 

Výkonová spotUeba    03 1 477 1 019 1 059 1 101 1 142 
ZmEna stavu zásob vlastní 
činnosti 04      

Aktivace 05      

Osobní náklady  06 853 853 853 853 853 
Úpravy hodnot v provozní 
oblasti  07 20 20 20 20 20 

Ostatní provozní výnosy  08      

Ostatní provozní náklady  09 19 19 19 19 19 
Provozní výsledek 
hospodaUení 10 -548 -13 14 45 75 

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku - podíly 11      
Náklady vynaložené na prodané 
podíly 12      
Výnosy z ostatního 
dlouhodobého finančního 
majetku 13      
Náklady související s ostatním 
dlouhodobým finančním 
majetkem 14      
Výnosové úroky a podobné 
výnosy 15      
Úpravy hodnot a rezervy  
ve finanční oblasti 16      
Nákladové úroky a podobné 
náklady 17      

Ostatní finanční výnosy 18      

Ostatní finanční náklady 19      

Finanční výsledek hospodaUení 20      
Výsledek hospodaUení pUed 
zdanEním 21 -548 -13 14 45 75 
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DaO z pUíjm] 22 0 0 3 9 14 
Výsledek hospodaUení  
po zdanEní 23 -548 -13 12 36 61 
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PUíloha č. 9: Cash flow – Čajovna Tea&Relax - PESIMISTICKÁ VERZE 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

POČÁTEČNÍ STAV 
PENDŽNÍCH PROSTTEDK¥ 900 172 179 214 276 
+ zisk po daních a úrocích 

-548 -13 12 36 61 
+ odpisy 

20 20 20 20 20 
+ obdobné náklady jako odpisy 
(rezervy, opravné položky)      
+ úbytek pohledávek 

     
- pUír]stek pohledávek 

     
+ úbytek zásob 

     
- pUír]stek zásob 

-200 0 0 0 0 
"- úbytek krátkodobých dluh]" 

     
+ pUír]stek krátkodobých dluh] 

100 0 3 6 5 
PenEžní tok z provozní činnosti 

-628 7 35 62 86 
+ úbytek dlouhodobého majetku 

     
- pUír]stek dlouhodobého majetku 

-100 0 0 0 0 
PenEžní tok z investiční činnosti 

-100 0 0 0 0 
+ pUír]stek dlouhodobých dluh] 

     
- úbytek dlouhodobých dluh] 

     
+ vklady do vlastního kapitálu 

     
- výplaty dividend 

     
PenEžní tok z finanční činnosti 

     
Čisté zvýšení/snížení penEžních 
prostUedk] -728 7 35 62 86 
KONEČNÝ STAV PENDŽNÍCH 
PROSTTEDK¥ 172 179 214 276 362 
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PUíloha č. 10: Ekonomický model - Čajovna Tea&Relax – REÁLNÁ VERZE 

Údaje v tis.Kč 
rok 
2019 

rok 
2020 

rok 
2021 

rok 
2022 

rok 
2023 

Tržby z konzumace 1 766 1 771 1 766 1 766 1 766 

Tržby z prodeje čaj] 68 68 68 68 68 
Tržby z prodeje 
čajových doplOk] 109 111 113 115 117 

Tržby - vodní dýmky 419 490 558 628 698 
Vstupné z kulturních 
akcí 7 9 11 13 15 

T R Ž B Y   CELKEM 2 369 2 449 2 516 2 590 2 664 
Náklady na 
konzumaci 522 524 522 522 522 

Prodané čaje 39 39 39 39 39 
Prodané čajové 
doplOky 100 102 104 106 108 

Tabák - vodní dýmky 241 282 321 361 402 
Náklady na kulturní 
akce 3 4 5 6 7 

PUímé náklady 906 951 991 1 034 1 078 

Mzdové náklady 510 510 510 510 510 

Sociální pojištEní 128 128 128 128 128 

Zdravotní pojištEní 46 46 46 46 46 
Ostatní - DPP 
vč. danE 170 170 170 170 170 
Personální náklady 
celkem 853 853 853 853 853 

Nájemné 72 72 72 72 72 

Voda + stočné 42 42 42 42 42 

ElektUina 72 72 72 72 72 

Internet 4 4 4 4 4 

Telefon 12 12 12 12 12 

PojištEní  5 5 5 5 5 

PojištEní odpovEdnosti 1 1 1 1 1 

Povinné ručení 7 7 7 7 7 
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DanE a poplatky 14 2 2 2 2 

PHM 12 12 12 12 12 

OSA  3 3 3 3 3 
Intergram  
(3 reproduktory) 2 2 2 2 2 
KoncesionáUské 
poplatky 1 1 1 1 1 

Odpady 5 5 5 5 5 

Úklid společností 52 52 52 52 52 

Marketing 38 12 12 12 12 
Elektronická evidence 
tržeb 5 5 5 5 5 
Školení o BOZP  
a PO 2 2 2 2 2 
Revize hasících 
pUístroj] 1 1 1 1 1 

Opravy a udržování 140 10 10 10 10 
Režijní materiál + 
dopl. nádobí  + DKP 348 15 15 15 15 

VEcné náklady celkem 838 337 337 337 337 

Odpisy 20 20 20 20 20 

Úroky z úvEru           
Úroky z pUechodné 
finanční výpomoci           
Ostatní finanční 
náklady           

Finanční výnosy           

Ostatní           
Odpisy  
a ost.fin.náklady 20 20 20 20 20 

MimoUádné náklady           

MimoUádné výnosy           
N Á K L A D Y   
CELKEM 2 617 2 161 2 202 2 245 2 288 

HV -248 288 314 345 376 
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PUíloha č. 11: Rozvaha ve zkráceném rozsahu - Čajovna Tea&Relax – REÁLNÁ 
VERZE 

označ AKTIVA Uád 
BEžné účetní období 

a b c 
2019 2020 2021 2022 2023 

      
AKTIVA CELKEM 
(U. 02 + 03 + 07 + 14) 001 752 1 040 1 100 1 186 1 096 

A.     
Pohledávky za upsaný 
základní kapitál 002           

B.     
Dlouhodobý majetek 
(U. 04 až 06) 003 80 60 40 20 0 

B. I.   
Dlouhodobý nehmotný 
majetek  004           

B. II.   
Dlouhodobý hmotný 
majetek   005 80 60 40 20 0 

B. III.   
Dlouhodobý finanční 
majetek   006           

C.     
ObEžná aktiva  (U. 08  
+ 09 + 12 + 1+ 13 ) 007 672 980 1 060 1 166 1 096 

C. I.   Zásoby    008 200 200 200 200 200 

C. II.   
Pohledávky   
(U. 10 + 11) 009 0 0 0 0 0 

C. II. 1 
Dlouhodobé 
pohledávky 010           

    2 Krátkodobé pohledávky 011           

C. III.   
Krátkodobý finanční 
majetek   012           

C. IV.   PenEžní prostUedky   013 472 780 860 966 896 
D.     Časové rozlišení aktiv   014           

      
PASIVA CELKEM   
(U. 16 + 23 + 28) 015 752 1 040 1 100 1 186  1096 

A.     
Vlastní kapitál    
(U. 17 až 22 ) 016 652 885 940 1020 925 

A. I.   Základní kapitál  017 900 900 900 900 900 
A. II.   Ážio a kapitálové fondy   018           
A. III.   Fondy ze zisku   019           

A. IV.   
Výsledek hospodaUení 
minulých let   020   -248 -15 40 120 

A. V.   

Výsledek hospodaUení 
bEžného účetního 
období (+/-)  021 -248 233 255 280 305 
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A. VI.   
Rozhodnuto o zálohové 
výplatE podílu na zisku 022   0 -200 -200 -400 

B. + C. 
Cizí zdroje       
(U. 24 + 25) 023 100 155 160 166 171 

B. I.   Rezervy    024           
C.     Závazky (U. 26 + 27) 025 100 155 160 166 171 
C. I.   Dlouhodobé závazky  026 0 0 0 0 0 
C. II.   Krátkodobé závazky   027 100 155 160 166 171 
D.     Časové rozlišení pasiv   028           
        
Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezenemým 
PUedmEt podnikání nebo jiné činnosti: Pohostinská činnost 
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PUíloha č. 12: Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu - REÁLNÁ VERZE 

TEXT Číslo 
Uádku 

Plán v účetním období - roky                                                                            
d 

b   c 2019 2020 2021 2022 2023 
Tržby z prodeje výrobk]  
a služeb 01 2 192 2 270 2 335 2 407 2 479 

Tržby za prodej zboží 02 177 179 181 183 185 

Výkonová spotUeba    03 1 725 1 269 1 309 1 352 1 396 
ZmEna stavu zásob vlastní 
činnosti 04      

Aktivace 05      

Osobní náklady  06 853 853 853 853 853 
Úpravy hodnot v provozní 
oblasti  07 20 20 20 20 20 

Ostatní provozní výnosy  08      

Ostatní provozní náklady  09 19 19 19 19 19 
Provozní výsledek 
hospodaUení 10 -248 288 314 345 376 

Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku - podíly 11      
Náklady vynaložené na prodané 
podíly 12      
Výnosy z ostatního 
dlouhodobého finančního 
majetku 13      
Náklady související s ostatním 
dlouhodobým finančním 
majetkem 14      
Výnosové úroky a podobné 
výnosy 15      
Úpravy hodnot a rezervy  
ve finanční oblasti 16      
Nákladové úroky a podobné 
náklady 17      

Ostatní finanční výnosy 18      

Ostatní finanční náklady 19      

Finanční výsledek hospodaUení 20      
Výsledek hospodaUení pUed 
zdanEním 21 -248 288 314 345 376 

DaO z pUíjm] 22 0 55 60 66 71 
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Výsledek hospodaUení  
po zdanEní 23 -248 233 255 280 305 
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PUíloha č. 13:  Cash flow – Čajovna Tea&Relax - REÁLNÁ VERZE 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

POČÁTEČNÍ STAV 
PENDŽNÍCH PROSTTEDK¥ 900 472 780 860 966 
+ zisk po daních a úrocích 

-248 233 255 280 305 
+ odpisy 

20 20 20 20 20 
+ obdobné náklady jako odpisy 
(rezervy, opravné položky)      
+ úbytek pohledávek 

     
- pUír]stek pohledávek 

     
+ úbytek zásob 

     
- pUír]stek zásob 

-200 0 0 0 0 
"- úbytek krátkodobých dluh]" 

0     
+ pUír]stek krátkodobých dluh] 

100 55 5 6 5 
PenEžní tok z provozní činnosti 

-328 308 280 306 330 
+ úbytek dlouhodobého majetku 

     
- pUír]stek dlouhodobého majetku 

-100 0 0 0 0 
PenEžní tok z investiční činnosti 

-100 0 0 0 0 
+ pUír]stek dlouhodobých dluh] 

     
- úbytek dlouhodobých dluh] 

     
+ vklady do vlastního kapitálu 

     
- výplaty dividend 

0 0 -200 -200 -400 
PenEžní tok z finanční činnosti 

0 0 -200 -200 -400 
Čisté zvýšení/snížení penEžních 
prostUedk] -428 308 80 106 -70 
KONEČNÝ STAV PENDŽNÍCH 
PROSTTEDK¥ 472 780 860 966 896 

 

 

 

 


