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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je podrobné sestavení podnikatelského plánu na 

reorganizaci stávající restaurace se zaměřením na sportovní přenosy v Brně. Jedná se 

o společnost, kterou každodenně navštíví mnoho zákazníků a hlavním účelem této práce 

bude zlepšit a zefektivnit jí poskytované služby. V první části vychází podnikatelský plán 

ze zpracovaných teoretických poznatků,  další část je věnována vypracovaným analýzám 

a průzkumu vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem práce je zjistit a posoudit, zda je plán na 

reorganizaci stávajícího podniku správně zpracovaný a závěrem vyhodnotit, zda je reálný. 

Klíčové slova  

podnikatelský plán, konkurenční analýza, SWOT analýza, reorganizace  

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the composition of the detailed business plan for 

the reorganization of an existing restaurant in Brno, which is focusing os sport 

broadcasts. It is a company, where many customers go every day. The main purpose of 

the bussiness plan will be to improve and increase the efficiency of services. In the first 

part the business plan  is based on the compiled theoretical knowledge. The second part 

is focused on the analysis and the research of internal and extrernal environment. The 

aim of the thesis is to find out whether the business plan for the reorganization of an 

existining company is prepared properly and to evaluate i fis realistic. 

Key words 

business plan, competitive analysis, SWOT analysis, reorganization  
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ÚVOD 

Podnikání je dnešním trendem, kdy si většina lidi myslí, že snadno zbohatne a splní si 

tím své sny. Přejí si být tzv. svými vlastními pány, kdy budou především časově 

nezávislí.  Z toho plyne, že jedním z hlavních faktorů, které tento trend podporují, je 

negativní postoj vůči pevně stanovené pracovní době. 

Vytvoření úspěšného projektu za pomocí podnikatelského plánu se nepodaří při každé 

příležitosti. Vybudování projektu obnáší velká rizika, na které musí každý začínající 

podnikatel brát zřetel. Dříve, než se osoba nebo skupina podnikatelů zaměří na nějaký 

projekt, měl by se seznámit z potřebnými informacemi z oblasti ekonomie, marketingu 

a dalších souvisejících oblastí, dle zaměření na plánovaný typ podnikání. Významným 

přínosem může být také informovanost z okolí, především se jedná o konkurenci. 

Začínající podnikatel musí být odhodlaný, kreativní i neústupný, měl by si umět 

prosadit svůj názor, kterým si je jistý a nesmí zaváhat. Podnikatel nesmí prokázat 

slabost, měl by umět naslouchat názorům z okolí a vzít si z toho všeho pro své účely to, 

co právě potřebuje. Zásadní rolí v podnikání je náležitý kapitál, který je nezbytný pro 

založení a chod společnosti. Ve většině případů zaniká společnost z důvodu 

nedostatečného kapitálu, který se postupně zmenšuje z důvodů prvotních provozních 

investic. 

Další možností, jak začít podnikat, je převzetí stávajícího podniku a provést následnou 

reorganizaci. Situací, jak může k převzetí dojít, je několik. Jedna z prvních možností je 

situace, kdy podnikatel společnost odkoupí. Podnikatel může pokračovat a navázat na 

současnou situaci, nebo může kompletně reorganizovat společnost podle svých 

představ. Další možností může být převzetí rodinného podniku, kdy majitel předá firmu 

rodinnému příslušníkovi, ať z důvodu pokročilého věku, špatného zdraví, nebo 

z důvodu ztráty nápadů a originality vlastníka, což znamená, že společnosti dále nemá 

co nabídnout. 

Ve svém podnikatelském plánu jsem uvážil všechny uvedené faktory, které mi daly 

podnět k realizování plánu na vytvoření reorganizace stávajícího podniku. Jedná se 

o návrhy aplikované na společnost Sport Bar Aréna, na ulici Hybešova v Brně. 
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Společnost je rodinnou firmou. Díky rodinným vazbám mám k vedení, fungovaní 

a financovaní společnosti velmi blízko. Díky tomu byly nalezeny nedostatky, u kterých 

se domnívám, že mohou být změněny a na praveny. Na základě toho jsem se rozhodl 

najít určitá konkrétní řešení. Zároveň jsem se v této práci snažil o návrhy, které mohou 

pomoci společnosti k lepším výsledkům. Práce bude vycházet z minulých a současných 

aktivit a následně dojde k aplikování na aktivity budoucí. V současnosti patří Sport Bar 

Arena mezi úspěšné a již tradiční společnosti. Práce má ovšem poukázat na nevyužitý 

potenciál, jehož využití by mohlo vést i k dosažení úspěchů větších.  
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CÍL A METODIKA PRÁCE  

Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského plánu a provedení 

reorganizace již existující společnosti Sport Bar Aréna. Globálním cílem práce bude 

zpracovat návrhy a plán změn, kterými bude společnost muset projít, aby zlepšila své 

fungování a strukturu.  

Tato společnost podniká ve službách v oblasti pohostinství a především poskytuje 

možnost sledování obrovského množství sportovních přenosů. Společnost vznikla 

v roce 2004. Do roku 2010 společnost prosperovala v oblasti podávání poledního menu, 

kdy se průměrně za den prodalo 300 menu jídel. Toto množství se začalo postupem let 

snižovat, prozatím se tato hodnota zastavila na průměrných 160 menu jídel za den. 

Avšak pro společnost je tento druh služby stále výdělečný. Proto zde bude i do 

budoucna snaha o její udržení, a to co v max. možném obejmu. Plánované zlepšení 

prostředí Sport baru by tomu mělo velkou mírou přispět. 

Další služba, kterou společnost nabízí, je promítání sportovních přenosů, ve kterém tkví 

obrovský potenciál. V současné době patří společnost k největším poskytovatelům této 

služby v oblastí Brna a okolí. S šesti satelity a čtrnácti různě směřovanými televizory je 

možné vyhledat a odvysílat velké množství přenosů. Přitom i za těchto podmínek jsou 

tržby oproti pokrytá nákladů nedostačující. Plánovaným cílem je vytvořit ze Sport baru 

Aréna prvotřídní místo, které společně s úžasnou atmosférou přiláká postupně více a 

více sportovních nadšenců. Hlavním úkolem bude dále vylepšit, ale zároveň i rozšířit 

nabídku poskytovaných služeb. 

Kromě hlavních cílů, byly také stanoveny cíle dílčí, které mají následující podobu: 

- zpracování základních teoretických poznatků a východisek, které objasní 

definici podnikatelského plánu, analýzy vnitřního a vnějšího okolí a také 

seznámení s marketingovým plánem, 

- zatraktivnění, zvýšení povědomí mezi lidmi, přidání nových služeb (díky čemuž 

se zvýší počet zákazníků a společnost tak navýší své příjmy). 
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Aby došlo k max. dosažení cílů, bude se u návrhů vycházet z několika analýz. Tyto 

analýzy vycházejí především z konkurenčních podniků nebo z dotazníkového šetření. 

Některé návrhy jsou sepsány na základě již získaných zkušeností, některé jsou 

vytvořeny na základě odhadů. Zpracované návrhy budou sloužit jako podklad pro 

současné majitele, kteří hledají možnosti, jak dosáhnout lepších podnikatelských 

výsledků. 

Především je potřeba definovat, jakých cílů chceme za pomocí návrhů dosáhnout. 

V zásadě se bude jednat mimo jiné i o zlepšení organizace uvnitř společnosti. Dále se 

bude jednat o zvýšení povědomí o společnost mezi lidmi, tzn. nejen u běžných 

zákazníků, ale také a to především, u sportovních nadšenců, kterých neustále přibývá.  

Pro řešení bakalářské práce byly použity následující metody a postupy vědeckého 

zkoumání: 

- Metoda zkoumání písemných pramenů – je metoda pro výběr vhodných zdrojů, 

které jsou potřeba v primární fázi výzkumu,  

- Metoda analýzy – jedná se o rozbor zkoumaného předmětu (metoda byla použita 

při zkoumání teoretického základu z oblasti tržního a podnikatelského prostředí, 

ke kterému náleží legislativní úpravy), 

- Metoda syntézy – metoda sloučení částí do jednoho celku (z důvodů získání 

souhrnných informací a získaných poznatků, které se převádějí 

v podnikatelském plánu do praxe), 

- Metoda komparace – je metodou, která srovnává vlastnosti dvou a více 

hodnocených jevů. Metoda byla použita při porovnání jednotlivých faktorů 

SLEPT analýzy (např. srovnání sociální prostředí Brno a okolí), nebo pro 

porovnání konkurenčního prostředí., 

- Metoda deskripce – metoda slouží pro seřazení souhrnných informací, metoda 

byla použita u návrhu na zlepšení.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Kapitola je věnována teoretické části, která představuje různé základní pojmy, které 

úzce souvisí s vytvořením podnikatelského plánu. Pro pokud možno, co nejméně 

problémové podnikání, je důležité znát i právní normy a jejich úplné znění. I v této části 

dojde k seznámení. 

 

1.1 Základní pojmy  

Tato část slouží k vysvětlení základních pojmů a k pochopení podnikatelského plánu. 

 

1.1.1 Podnikatel 

Podle Nového občanského zákoníku, lze charakterizovat podnikatele: „kdo samostatně 

vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo 

obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je 

považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele“ (1, §420 odst. 1). 

Podnikatel je osobou, který je: „zapsán v obchodním rejstříku“ (1, §421 odst. 1). 

Podnikatelem může být FO i PO (16, s. 15). 

Zásadní činnost podnikatele se odvíjí od přeměny peněžních vstupů na výstupy 

v podobě služeb, které podnikatel nabízí (16, s. 15). 

Podnikatel je osobou, která čeká na příležitosti. V momentu, kdy se příležitost naskytne, 

investuje okamžitě a co nejrychleji veškeré potřebné finanční prostředky k uskutečnění 

plánovaného obchodu (3,  s. 23). 

Podnikatelé mají svůj osobitý styl chování. Je tedy těžké definovat typického 

podnikatele. Někteří se s potřebnými vlastnostmi narodí a někteří je získávají na základě 

zkušeností  (3,  s. 23). 
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1.1.2 Podnikání 

Nejednoduší vize podnikání je v co nejkratším časovém intervalu vrácení vloženého 

kapitálu. Obchodní závod má fungovat jako továrna na finanční prostředky. Klíčovým 

faktorem je uspokojování zákaznických potřeb a tužeb, kdy záleží na nalezení 

rovnováhy mezi přáním a skutečností (16, s. 15). 

Všeobecně řečeno se pojem podnikání dá interpretovat čtyřmi základními způsoby. 

V první řadě pojetí právnické, kdy základní definice je odvozena dle občanského 

zákoníku. Dalšími jsou psychologické a sociologické pojetí, kde je kladen důraz na 

motivaci a vytvoření ideálního prostředí. A v neposlední řadě z hlediska ekonomie, kdy 

je hlavním důvodem zvýšení původní hodnoty (2, s. 14). 

Ekonomové se v názoru na podnikání liší a existuje několik úhlů pohledů. Je to z toho 

důvodu, že záleží na mnoha faktorech a specifikacích, které ovlivňují tuto činnost. Je 

velice obtížné udržet si své podnikání, anebo začít vůbec nějakým způsobem podnikat. 

V mnoha případech jsou malé obchodní závody donuceny ukončit podnikání (2, s. 14).  

 

1.2 Podnikatelský plán 

Všeobecná definice podnikatelského plánu, zní: „Podnikatelský plán… je písemný 

materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory 

související se založením i chodem podniku….“ (8, s. 108). 

Řekněme, že podnikatelský plán můžeme přirovnat k odborné publikaci, jako jsou 

základy počítačů, kdy vás určitý vzestupný seznam naučí krok po kroku, jak zapnout 

počítač, jak si otevřít základní panel nástrojů atd. Postupně vám tak před chystá plán, 

jak pracovat s počítačem a dobře mu porozumět.  Stanoví nám tak postupně cestu, víme 

tak o svých slabších stránkách a jsme odhodlaní něco udělat, spravit, zlepšit a postupně 

se můžeme stát mistrem v ovládání počítače. Na stejném principu funguje 

podnikatelský plán, tedy jen s tím rozdílem, že si ho stanovíme sami (5, s. 23-26). 
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Na příkladu s počítači se pokusíme aplikovat tři základní otázky, které si stanovíme, než 

se rozhodneme stát počítačovým mistrem. Na jaké úrovní nyní jsme, kam až chceme 

naše znalosti posunout a jakým způsobem se tam dostaneme (5, s. 23-26). 

U prvního kroku se předpokládá, že osoba sama sobě řekne, že naše současná situace, 

vzhledem k našim schopnostem, není dostatečná, a proto se rozhodne naučit a osvojit si 

tak základní znalosti. To proto, že lidé z vašeho okolí toho umí mnohem více a chcete 

se jim vyrovnat. Dále si osoba stanoví, kam až znalosti chce posunout kupříkladu 

v Microsoft Office, či v aplikaci malování a jiné. A asi nejpodstatnější otázkou je jakou 

cestou se tam můžeme dostat. Protože věci jako jsou vědomosti se člověk musí prvně 

naučit. Cesta k dosažení cíle je základním kamenem, při tvorbě plánu. V našem případě 

si můžeme zvolit potřebnou literaturu, nebo kurzy, ale především čas, kterým obětujeme 

(5, s. 24-26). 

Je důležité si uvědomit, že existují dvě základní formy plánovaní. Předně osoba sestaví 

podnikatelský plán za účelem prodeje investorovi, čili firma ještě neexistuje a má dojít 

k prvnímu spuštění. Druhým způsobem je příprava plánu, který již existuje. Tímto 

druhem společnosti se bude práce zabývat (7, s. 94-95). 

U existující společnosti se předpokládá, že má již nějaké finanční hospodaření, má 

zaběhlé firemní procesy, ať už výkonné nebo nevýkonné. Zákazníci si dokázali 

u existující společnosti vytvořit určitou vazbu a na základě referencí, které poskytli, lze 

mířit k podnikatelskému plánu (7, s 94-95). 

Podnikatelský plán uvnitř společnosti slouží především, jako nástroj na vhodné 

rozvržení plánu, anebo jako kontrolní nástroj.  

„Externí subjekty analyzují na základě podnikatelského plánu schopnost firmy 

realizovat podnikatelský projekt a ucházet se tak o druh podnikatelské podpory“ (10, s. 

60). 
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1.2.1 Postup pro sestavení plánu 

Obecný postup, při sestavení plánu (7, s. 96). 

- Prvním krokem je důležité si vyjasnit očekávaný výsledek plánu, což povede 

k otázce, jaký podmět nás vedl k plánu/ke přeměně, nebo jen ke změnám 

u stávajícího podniku (7, s. 96). 

- V dalším kroku je potřeba zahrnout a vymezit si vlastní druh podnikání. 

Myšleno tak – v jakém druhu bychom rádi podnikali. U plánování záleží na 

faktorech, zdali máme v úmyslu pokračovat v odvětví, ve kterém se stávající 

podnik pohybuje anebo se bude chtít podnikatel vydat jinou cestou (7, s. 96). 

- „Ve třetím kroku je důležité zhodnotit a vydefinovat současný stav“ (7, s. 96). 

- „Čtvrtým krokem, je zhodnocení externích faktorů“ (7, s. 96). 

- Pátý je nejpodstatnější. Jsou totiž definovány hlavní strategické cíle. Tím jsou 

myšleny konkrétní cíle a mělo by jít tak poznat, pokud má podnikatel opravdu 

potřebné schopnosti (7, s. 96). 

- „V šestém kroku je navržení strategii pro realizaci“ (7, s. 96). 

- „Dalším krokem je identifikace rizik“ (7, s. 96). 

- Předposledním krokem je “finalizace“, která úzce souvisí s finanční zajištěností 

anebo schválením důležitých institucí ke spuštění provozu (7, s. 96). 

- Posledním krokem je praktické využití plánu. S tím souvisí komunikování 

s okolím a zároveň naslouchat okolním změnám, mít přehled (7, s. 96).  

 

1.2.2 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Pokud se firmy/společnosti ucházejí o nějakou formu podpory, dodržují zásady při 

sestavení plánu, kdy na základě zásad o vytvoření dokáží nejlépe “zapůsobit“ (10, s. 

56). 

- Firma musí prokázat, že je inovativní, že dokáže svým výrobkem uspokojit 

potřeby zákazníků (10, s. 56). 

- Při sestavování se soustředíme na jednu prostou myšlenku a snažíme se šetřit 

přídavnými jmény -> snažíme se tak být struční (10, s. 56). 
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- Myšlenky se nemohou prezentovat bez jakýchkoliv faktů. Doporučuje se 

využívat různé tabulky a grafy, diagramy, pro lepší přehlednost. Je důležité 

představovat svůj plán z logického pohledu (10, s. 56). 

- Uváděné údaje by měli být především pravdivé a plán by se neměl 

odchylovat od reality (10, s. 56). 

- Při sestavení nesmíme opomenout budoucí rizika. Samozřejmě nejde 

předpovědět, jestli bude mít projekt úspěch, ale musíme se pokusit 

eliminovat jakákoliv rizika (10, s. 56).   

   

1.3 Financování společnosti 

Při zakládání podnikatelského plánu je podstatné si přesně určit, jakým stylem bude 

financována společnost, pro kterou jsme se ve svém plánu rozhodli. Ať už jde 

o založení nové společnosti anebo už existující společnosti, kterou jsme buďto od 

někoho obdrželi, nebo zakoupili anebo si jen přejeme zlepšit její produktivitu. Vždy 

bude třeba finančních zdrojů (2, s. 105).  

Ve většině případů, o jakých finančních zdrojích podnikatel přemýšlí, jsou vlastní a cizí 

zdroje (2, s. 105). 

Vlastní zdroje: 

- vklady vlastníků, 

- zisk, 

- odpisy HDM a NDM (2, s. 105).  

Cizí zdroje: 

- úvěry, 

- leasing, 

- faktoring, 

- forfaiting, 

- dluhopisy, 

- rizikový kapitál (2, s. 105). 
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1.3.1 Základní financování podnikatelského plánu 

Mnohdy i sebelepší podnikatelský plán může zůstat nenaplněn z důvodů nevyřešení 

jeho financování. Je samozřejmě jasné, že „dlouhodobě vázaný majetek musí být 

financovaný dlouhodobými zdroji“ (7, s. 183).  

To platí i v opačném případě. Nejčastěji je užíváno financování z dlouhodobých zdrojů. 

Základní zdroj by měl tvořit vlastní kapitál, protože udává finanční sílu podniku (7, 

s 183-184).  

Dalšími zdroji financování jsou: 

Bankovní úvěry 

Rozlišujeme dva základní typy, a to dlouhodobé a krátkodobé. U dlouhodobého úvěru 

je ručeno zástavou ve formě majetku a třetí osobou, protože většinou slouží jako 

investiční základ. Naopak u krátkodobého úvěru, který slouží především k financování 

zásob, pohledávek a provozních nákladů (7, s. 184).  

Často je velmi obtížné získat od banky požadovaný úvěr. Banky se snaží předejít 

událostem, které by vedly k neplacení požadovaných úroků. Pokud je dle finanční 

analýzy podnik rok od roku ztrátovější, banka neposkytne požadovaný úvěr. S tím 

souvisí typ hodnocení, tzv. ratingové hodnocení žadatele (7, s. 185). 

Je to typ hodnocení, kdy se vyhodnotí, zdali je žadatel schopný plnit své závazky. 

Když podnikatel žádá o bankovní úvěr, je nutné předložit svůj plán společně s dalšími 

přílohami, jako jsou například daňové přiznání a prognózované výkazy (7, s. 185).     

Leasing 

„Umožňuje podniku užívat majetek, aniž by použil vlastní finanční zdroje“ (7, s. 186). 

Leasing tedy můžeme chápat tak, že objekt, na který jsme vzatý leasing, náleží 

leasingové společnosti do té doby, nežli se splatí. Existují dva základní typy leasingu, 

kterými jsou provozní a finanční leasing. Dokonce finanční leasing nepožadující nějaký 

zvláštní druh ručení, je velice oblíbený. Především z důvodu, že není začleněn do 
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rozvahy a proto tedy jen “ na oko“ zvyšuje ziskovost v podniku. Klíčové je pří požádání 

leasingu předložit společně s podnikatelským plánem i finanční plán na dobu trvání 

leasingu (7, s. 187). 

Získání investora do vlastního kapitálu  

Nalákání investora patří, mezi základní cíle podnikatelského plánu. Může tak dojít 

k navýšení kapitálu bez jakékoliv půjčky. Zajímavý podnikatelský plán musí obsahovat 

všechny náležitosti. Například realistický plán peněžních toků, tak aby přesvědčil 

investory k investování. Investor se svým štědrým vkladem stává spoluvlastníkem, 

který bude ovlivněn případnými riziky, které plynou z podnikání. Investor však očekává 

návratnost v podobě budoucích zisků na základě vlastněného podílu. Mnohdy vstup 

investora do společnosti/ firmy může vést k finanční záchraně před zánikem. Mezi 

takové investory řadíme tzv. „obchodní andělé, kteří byli úspěšnými podnikateli a mají 

tak zájem pomoci v rozvoji firem“ (7, s. 188).  

Především díky vědomostem, které byli schopni získat, jsou tak schopni být prospěšní 

pro obě strany (7, s. 188).  

Podpůrné programy 

V mnoha případech pří rozvoji podnikání, ať už na našem území anebo v zahraničí, 

dochází k pomoci od státu. Stát zasahuje především v těch případech, kdy je potřeba 

„zajistit ekonomický růst anebo podpořit zaostávající regiony země, rozvinout vzdělání 

a snížit nezaměstnanost“ (7, s 189). V našem případě, plán zahrnuje převzetí 

společnosti, která je nestátního charakteru je nemyslitelné očekávat pomoc od státního 

sektoru.  Většinu podpůrných programů podporuje Evropská Unie. Pokud žádá stát 

o finanční pomoct, je poskytována agenturou pro podporu podnikání a investic (7, s. 

190). 

 

1.4 Strategie řízení   

Faktorem důležitým pro úspěch firmy, popřípadě společnosti, je předpovídání tržní 

příležitosti, které správný podnikatel umí vycítit a pevně je uzmout. S tím souvisí 
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i včasné vyřešení potenciálních problémů spojeno se strategií. Tyto dvě základní zásady 

platí jak pro nově založené společnosti, tak pro ty, které staví své základy na již 

existujícím společnosti (11, s. 1). 

Při strategickém rozhodování hrají podstatnou úlohu faktory v podnikovém okolí. Mezi 

tyto faktory řadíme rozdílné potřeby zákazníků. Dále chování dodavatelů a naší 

konkurence. Podstatnou úlohou je faktor sledování makroekonomických podmínek (11, 

s. 1). 

Každý podnikatel si musí při stanovení strategického postupu zvládnout odpovědět na 

některé z důležitých otázek: 

- na které trhy, výrobky a služby je potřeba věnovat pozornost,  

- jaké použiji prostředky na lepší výrobky a služby (oproti konkurenci),  

- ve společnosti dřímá potenciál, který nám přinese úspěch a jak by mělo být 

naloženo s podnikovými zdroji, 

- jaké zvolíme kritéria k měření progresu pro zvolenou strategii (11, s. 1). 

Úspěch v podnikání je závislý na předvídání příležitostí, které nám nabízí trh a také 

schopnost nebát se je využít.  Pro každou firmu, či jednotlivého podnikatele, by mělo 

strategické řízení představovat stále se opakující proces. Stanovení strategie by se mělo 

odvíjet od vize společnosti a cíle, kterého chceme dosáhnout (12, s. 14. – 15.). 

 

1.5 Marketing 

Význam slova marketing lze vyjádřit za pomocí tří slov „uspokojení potřeb zákazníka“ 

(18, s. 8). 

Tato tři slova lze rozepsat následovně: 

1. pokud firma chce dosáhnout kýžených cílů a úspěchů je nezbytné mít sestavený 

inventář postupů a nástrojů, které byly použity  

2. patří mezi procesy, jež uspokojuje a plní, zároveň zajištuje a předpovídá 

požadavky spotřebitelů (18, s. 8). 
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1.5.1 Marketingové strategie 

Udává směr, kterému se chce firma věnovat v delším časovém období a ve kterém za 

pomocí marketingových činností dosáhne požadovaného cíle o vytvoření výhody oproti 

konkurenci (18, s. 8). 

Tak, jako na mnoho definicí z oblasti ekonomie, tak i na marketingovou strategii, se 

názory různých autorů liší. 

Podle Horákové (2003): „strategie charakterizuje směr, kdy v daném čase sleduje 

organizace jak nejefektivněji dosáhnout cílů při alokaci zdrojů “ (18, s. 8). 

Podle Autorů Foret, Procházka a Urbánek (2003): „je marketingová strategie 

definována jednoduchou otázkou – Co dělat?“ (18 s. 9). 

Dále tvrdí, že strategii lze omezit za pomocí cílů strategickými alternativními 

možnostmi, koncovými zákazníky a dalšími omezeními. Je zcela zřetelné, že označení 

pojmu strategie, marketing a další se odlišuje, avšak podstatu analýz, kterou se autoři 

snaží říci, zůstává stejná (18 s. 9). 

Před sestavením marketingové strategie je vhodné provést tzv. analýzu stakeholders, 

která nám může pomoci při zaplňování mezer při sestavení marketingové strategie.  

Zjednodušeně jde o „analýzu zaměřenou na zmapování zájmu významných skupin, které 

jsou přímo nebo nepřímo zainteresované na chodu firmy“ (18, s. 127). 

Postup analýzy je následující. Každá firma má své významné zájmové skupiny, kterým 

záleží na prosperitě firmy. Proto je klíčové zmapovat jejich názor a znát také, jaký 

mohou mít vliv na znění strategie. Dále najít od skupiny stakeholderů předpokládaný cíl 

a zjistit, co očekávají. Poslední fází je vyhodnotit, jak velký vliv stakeholdeři mají na 

strategii (18, s. 127). 
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1.5.2 Marketingová mix 

Je to skupina nástrojů marketingu – „výrobkové, cenové, distribuční a komunikační 

politiky“ (15, s. 105). 

Schopnost firmy produkovat na trhu cílenou nabídku na základě tužeb zákazníka. 

Definovat marketingový mix nám dopomůžou tak zvané 4P prvky (product, price, 

place, promotion) (15, s. 105).  

 

Obrázek č. 1: Marketingový mix (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15, s. 106) 

Slovem produkt jsou myšlené výrobky, nebo služby, je to cokoliv co lze na trhu 

nabídnout. Cena je myšlena jako částka, kterou zákazník musí vynaložit pro získání 

výrobku do svého vlastnictví. Samotná cena je různě variabilní na základě komunikace 

se zákazníkem. Výrobce se tím informuje. Na tomto podkladu poté sestavuje slevy, 

úvěry, analyzuje situaci na trhu atd. (15, s. 105-107). 

Pod slovem distribuce si můžeme představit veškeré cesty, které vedou k cíli, protože si 

přejeme, udělat výrobek dostupným. A v poslední řadě komunikační politika. 

Základním principem je seznámení, podání co nejvíce informací a přesvědčení tak 

zákazníka ke koupi (15, s. 105-107). 
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Pro tyto prvky je důležitá vzájemná provázanost a jejich souhrnem chceme získat 

požadovaný výsledek (15, s. 105-107).  

1.6 Segmentace trhu  

Jedna z metod marketingu, jejíž součástí je lépe poznat a uskutečnit průzkum trhu, který 

chce firma oslovit.  

Na základě segmentace trhu může být cílová skupina nejvíce spokojena z důvodů 

uspokojování aktivit k nim směřovaným. Při segmentaci dojde k rozdělení trhu do 

několika homogenních segmentů, na základě jednotlivých charakteristik (potřeby, 

nákupní chování aj.). Na základě provedeného výzkumu lze vyčlenit ideální cílovou 

skupinu, které bude firma dlouhodobě věnovat pozornost (17). 

Při segmentaci trhu a zákazníků se obecně postupuje nejdříve průzkumem trhu, dále 

vytvořením profilu segmentu a poté výběrem cílového segmentu (17). 

Základní podmínky segmentace u firem (17). 

- Geografická – separace zákazníků z hlediska prostorové lokace, 

- Demografická – rozdělená na základě věku, etnické víry, rodinného stavu, 

- Socioekonomická – učenost, pracovní pozice, příjem, 

- Psychologická – koníčky a hobby, názory a přístupy, 

- Nákupní postoj – v jaké intervalu dochází při provedení nákupu, oddanost 

k dodavateli a opět jejich přístup (17). 

 

1.7 Analýzy používané v podnikatelském plánu  

Pro úspěch podniku musí být osoba dobře obeznámena s okolím a vytvořit harmonii 

mezi strategiemi. Lze jí dosáhnout díky pravidelnému a obezřetnému pozorovaní a 

analyzování konkurenčního okolí. Společnost/ firma se tak může lepe soustředit na 

podstatné činnosti (22). 
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1.7.1 SLEPT analýza 

Analýza SLEPT, které se taky říká PEST analýza, si jsou velmi podobné pouze s těmi 

rozdíly, že se mění pořadí faktorů, které ovlivňují změny okolního prostředí projektu 

a její následný počet (14). 

SLEPT analýza obsahuje jednotlivé faktory, mezi které řadíme. 

- Sociální faktor – (social), 

- Legislativní faktor a právní – (legal), 

- Ekonomické faktory – (economic), 

- Politické faktory – (policy), 

- Technologické faktory – (technology) (14). 

Mezi sociální aspekty zahrnujeme demografické faktory, makroekonomické a sociálně-

kulturní faktory. Do demografických aspektů řadíme především velikost populace, 

geografické a etnické rozložení a pracovní povědomí. Mezi základní makroekonomické 

náležitosti patří rozdělení příjmů a základní míra nezaměstnanosti – zaměstnanosti. 

Sociálními - kulturními faktory jsou především životní úroveň, rovnost mezi pohlavími, 

aj. Do sociálních faktorů lze také zařadit základní dostupnost pracovní síly (14).    

Legislativní faktory ty pro změnu obsahují existenci a základní funkčnost zákonných 

norem, nehotovou legislativu a jiné ostatní faktory. Do existencí a funkčnosti 

základních norem řadíme obchodní právo, daňové zákony, právní úpravu pracovních 

podmínek a jiné normy a do dalších faktorů například funkčnost u soudu, vymahatelnost 

práva či autorská práva (14). 

Dalším z pěti faktorů je ekonomický faktor, který nám podává přehled o zhodnocení 

makroekonomické situace (úroková míra, míra inflace, výše HDP, stav kurzu směny 

o výši rozpočtového deficitu). Dále udává přehled a přístup k finančním zdrojům, do 

kterých řadíme náklady na půjčky, bankovní systém, dostupnosti úvěrů. V poslední řadě 

dává přehled k daňovým faktorům (výše a vývoj daňových sazeb, cla a daňová zatížení) 

(14). 
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Předposledním faktorem u SLEPT analýzy je faktor politický. Spadá sem politická 

stabilita (forma a stabilita vlády, existence a vliv politických osobností, zásadní úřady 

a vládní orgány, nebo politická strana u moci ve vládě). Dále sem řadíme vztah ke 

státnímu průmyslu, postoj vůči privátnímu sektoru, či privátním a zahraničním 

investicím. Politický vliv je z velké části ovlivňován různými zahraniční konflikty, nebo 

regionální nestabilitou (14).  

Do technologických faktorů řadíme podporu vlády ve výzkumné oblasti a následně výši 

výdajů. Rychlost uvedení nových technologii a objevů a vynálezu také patří do 

důležitých faktorů. Dále pak nové technické aktivity a základní technologická úroveň a 

dalším jim podobné (14). 

 

1.7.2  Porterův model konkurenčního prostředí  

Tento typ modelu „vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy působící 

v určitém odvětví, resp. na určitém trhu, je především určována působením 5 základních 

činitelů“ (11, s. 53).  

5 konkurenčních sil Porterova modelu tvoří: 

- vyjednávací síla zákazníků,  

- vyjednávací síla dodavatelů,  

- hrozba vstupu nových konkurentů, 

- hrozba vstupu nových substitutů a rivalita mezi firmami, které jsou na 

příslušném trhu (11, s. 53). 

Charakteristika jednotlivých činitelů. 

1. Zákazník je v silné pozici pouze tehdy: 

- když je zákazník velký a významný, 

- zákazník má možnosti snadno přejít ke konkurenci,  

- zákazníkovi jsou poskytnuty základní informace o dění na trhu,   

- zákaznici se rozhodují na základě cenových změn -> ceny zboží se pohybuji na 

základě poptávky zákazníků (11, s. 54).  
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2. Dodavatelova síla spočívá především: 

- ve velikosti a významu dodavatele (s tím to souvisí schopnost zvyšovat cenu na 

základě vzdálenosti od konkurence) (11, s. 54). 

- ve schopnosti udržet si stávající zákazníky a zamezit tak přejití zákazníka ke 

konkurenci,   

- není povinností, aby měl zákazník veškeré tržní informace (11, s. 54). 

- Zákazník není významným distributorem, schopný ovlivňovat další obchodníky 

a zákazníky (11, s. 54). 

3. Abychom (za pomocí tohoto modelu) zabránili nově příchozí konkurenci 

a snížili pravděpodobnost jejich úspěchu, platí jisté podmínky: 

- pokud společnost vlastní monopol pro základní služby jako jsou služby 

poskytnutí plynu, elektřiny, veřejná doprava a jiné (11, s. 54). 

- Firmy, které započaly provoz teprve nedávno, mají vyšší náklady na výrobu než 

firmy, které jsou v oběhu delší dobu. Tyto firmy mají vyšší znalosti v oblasti 

úspor (11, s. 54). 

- U velkého množství výrobků je potřeba vybudovat sítě distribučních kanálů (11, 

s. 55).  

- Pokud má firma vybudovanou síť, kdy jsou zákazníci silně vázaní již k existující 

firmě, je pro novou konkurenční firmu těžké ji k sobě přetáhnout (11, s. 55). 

4. Hrozby kolísání cen, kdy chceme zabránit její snižovaní, se dá zamezit 

těmito podmínkami: 

- společnosti/ firmy záměrně poskytují produkty s vyššími výrobními náklady, 

než jsou skutečné (11, s. 55). 

- Firmy záměrně poskytují produkty, které nemají vliv na zvýšení nabídky (11, s. 

55), 

- Možnost nahrazení stávající ceny zboží, za tu, která je lákavější (11, s. 55). 
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5. Prospěšnost konkurence mezi firmami, která může být za těchto podmínek: 

- při trhu, který se není na vzestupu, platí, že firmy se snaží neztratit svojí stávající 

pozici a to jakýmikoliv prostředky (11, s. 55). 

- „V odvětví působí velký počet konkurentů“ (11, s. 55).  

- Jestliže chce firma využít svůj veškerý výrobní potenciál a je omezená vysokými 

fixními náklady, musí maximalizovat výrobu (11, s. 55), 

- výrobky nabízené konkurenčními firmami, jsou málo odlišné, na první pohled 

nejsou k vidění rozdíly mezi výrobky (11, s. 55).  

Základním důvodem pro sestavení, je udělat prvotní strategickou analýzu. Závěrečný 

výstup nám pomůže poodkrýt a zastavit hrozby anebo předejít jakýmkoliv hrozbám. 

 

 

Obrazek č. 2: Porterův model konkurenčního prostředí (Zdroj: 15, s. 47) 
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1.7.3 McKinsey 

Základním principem je položení otázky a následné nalezení odpovědi. Zodpovězení 

otázek má naleznout a vyřešit problém.  

Metoda obsahuje 7 základních bodů: strategie, struktura, systémy, styl, skupina, sdílené 

hodnoty, schopnosti (21). 

Těchto sedm bodů lze dále rozdělit do dvou skupin. První tři body řadíme mezi tzv. 

„tvrdé S“ (strategie, struktura, systémy ve společnosti). To z důvodu snadného naleznutí 

informací k řízení u zmíněných třech bodů. Tyto tři body lze snadno měnit, než je tomu 

u zbylých 4 bodů, které řadíme do tzv. „měkkých S“. U těchto čtyř je naleznutí 

informací v dokumentech obtížnější, z toho důvodu se body špatně popisují a následně 

i špatně prokazují. Avšak navzájem se všechny body prolínají, proto není možné 

vycházet pouze z jednoho z těchto sedmi bodů. Proto je také složité prosazení 

a následné provedení změn (21). 

 

Vysvětlení jednotlivých bodů: 

1. Strategie 

Základním principem je rozplánování našeho ideálu, který nasměruje rozvoj firmy. 

Důležité je stanovení cesty, kterou se dostane společnost ke stanovenému ideálu (21). 

Na otázky typu: „jaká je naše strategie, jak dosáhneme k vytyčeným cílům, jak vytyčené 

změny ovlivní zákazníka“(21), hledá společnost odpovědi.  

2. Struktura  

Strukturu společnosti můžeme rozvětvit na organizační schéma společnosti. Pod tím to 

pojmem nalezneme rozdělení úseků ve společnosti, jako je obchodní a jemu podobné 

(21). 

Společnost hledá odpovědi na otázky typu: „jak je společnost rozdělena, jaká je její 

hierarchie, jak se mohou zapojit zaměstnanci“ (21) a jiné. 
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3. Systémy  

Tento úsek je soustředěn na použité manažerské techniky a postupy a také na to, jaké 

jsou přednosti zaměstnanců v jednotlivých pracovních oblastech (21).  

Základní otázky, na které společnost hledá odpovědi, jsou: „jaké jsou hlavní systémy, 

pomocí nichž se řídí organizace, zdali existují kontroly výroby a jak jsou kontrolovány“ 

(21). 

4. Styl 

Popisuje styl vedení, ať jde o komunikaci, nebo vztah nadřízených, či hierarchií výše 

postavených vůči podřízeným nebo zákazníkům (21). 

Opětovné získání odpovědí na otázky: jak se jeví vedoucím pracovníkům, jejich 

podřízeným a zákazníkům prostředí společnosti, jsou zaměstnanci zdravě soutěživý 

a odpovědní, je vedení společnosti efektivní?“ (21). 

5. Skupina 

Každá společnost musí mít dobře fungující tým lidí, který plní spolu, nebo jednotlivě 

různé pozice, které ovlivňují následný rozvoj (21). 

Osoby nadřízené si musí položit otázky: „je dostatečná specializace personálu, jaké 

pozice je nutné doplnit k zajištění bezchybného chodu společnosti, jak lze zaměstnance 

motivovat k lepším výkonům?“ (21). 

6. Sdílené hodnoty 

Bod udává hlavní celkový cíl, kam společnost míří, ke kterému může dojít při 

zodpovězení otázek typu: „jaké jsou základní hodnoty společnosti, jaká je firemní 

kontrola, existuje povědomí mezi pracovníky o fungovaní a plánovaných cílech?“ (21). 

7. Schopnosti  

Jak z názvu posledního bodu vypovídá, jde především o šikovnost a znalost pracovníků 

společnosti (21). 
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Zde bude potřeba položení otázek na pracovníky, a to konkrétně: „jaká je naše 

nejsilnější vlastnost (pracovní skupiny - společnosti), jsou nějaké mezery ve svých 

dovednostech, jak je můžeme napravit, hodnocení odbornosti personálu?“ (21). 

 

1.7.4 Analýza rizik 

Investování do projektů přináší rizika, která jsou potřeba podstoupit, zdali chce 

podnikatel dosáhnout hospodářských výsledků. Hospodářský výsledek může být pro 

společnost/ firmu pozitivní, ale i negativní (22, s. 173 - 174). 

Základním principem analýzy rizika je provést jakýkoliv investiční projekt od začátku, 

až do konce. Podnikatel má pomoci k úspěšnosti projektu a snížit tak pravděpodobnost 

neúspěchu (22, s. 173 - 174). 

Cílem u řízení rizik je najít vlivy, které přímo či nepřímo, mohou mít dopad na projekt. 

Dále je cílem posoudit, zda je riziko přijatelné a učinit opatření ke snížení rizik (22, s. 

173 - 174). 

Základní náplň u rizikové analýzy lze rozdělit do pěti kroků: 

1. určení rizika u podnikatelského projektu, 

2. stanovení významnosti faktorů rizika, 

3. stanovení rizika, 

4. hodnocení rizika, 

5. příprava plánu opravných opatření (22, s. 173 - 174). 

 

1.7.5 Hodnocení rizik 

Riziko je situací, která automaticky vzniká při plánování cílů. Dochází tak k odchýlení 

od požadovaného výsledku. Druhů rizik je velké množství a je potřeba je rozlišit na 

základě oboru, či oblasti (13, s. 99). 

Pořadí, podle kterého se většinou postupuje u analýzy rizik: 
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Stanovení hranice  

Nejprve je potřeba rozhodnout, které aktiva budou součástí analýzy. Je potřeba rozdělit 

na základě důležitosti. U aktiv, která budou součástí, je důležitá identifikace a následné 

určení hodnoty (13, s. 99). 

Identifikace hrozby a zranitelnosti  

Identifikace na základě zkušeností, literatury, či jiných pramenů se identifikují hrozby 

pro aktiva (13, s. 99). 

Stanovení výše hrozby a míry zranitelnosti  

Přesná výše lze určit, pouze na základě pravděpodobnosti, u které se vychází 

z podmínky náhodnosti (13, s. 99). 

Měření rizika 

 Stanovení „výše rizika vyplývá z hodnoty a zranitelnosti aktiva, úrovně hrozby“ (13, s. 

102). 

Analýzu rizik lze vyjádřit za pomocí třech základních metod: kvalitativní, kvantitativní 

a kombinací obou metod.  

Kvalitativní metoda je vyznačována v určitém rozsahu za pomocí způsobilého odhadu. 

Je zpravidla „jednodušší, rychlejší, ale více subjektivní“ (13, s. 112). Kvantitativní 

metoda se opírá o matematické výpočty a vzniklé pravděpodobnosti se ohodnocují 

číselně 

 

1.7.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je nejvyužívanější metodou, kde mezi základní podstatu patří 

identifikace silných a slabých stránek, příležitostí nebo hrozeb. Využití analýzy 

se nevztahuje pouze pro strategické řízení, ale řeší i problémy taktického a operativního 

řízení (11, s. 120). 
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Základní prvky, které jsou zapotřebí k dokončení SWOT analýzy jsou pro nás asi 

nejužitečnější k dosažení výsledku. Vezmeme již existující analýzy a následně 

porovnáme s konkurenty (například metodou interview). 

Slovo SWOT vzniklo spojením 4 základních vlastností „(strenghts - silné stránky, 

weakness – slabé stránky, opprtunitties – přiležitost, threats – hrozby)“ (11, s. 121). 

Při vypracování SWOT analýzy se respektují následující podmínky: 

- Vypracovaná SWOT analýza by měla být použita na řešení dané problematiky, 

vůči které je vytvořena (11, s. 121-122).  

- Základem jsou zásadní fakta a jevy. Jakmile je v řešené analýze uvedeno mnoho 

nadbytečných faktů, stává se analýza komplikovanou a hůře zpracovatelnou (11, 

s. 121-122). 

- Zpracovaná analýza by měla být brána z obou úhlů pohledů. Abychom zamezili 

nestranným názorům, dává se analýza k posouzení k dalším členům či lidem 

s odbornými znalostmi (11, s. 121-122). 

- Při sestavení tabulky se 4 základními faktory je zásadní postupovat dle 

hodnotové úrovně (11, s. 121-122). 

- Fakta, která jsou uvedena v tabulce SWOT analýzy, by měla být jasně popsána 

(11, s. 121-122). 

Základním výstupem SWOT analýzy je již zmiňována tabulka, díky které za pomocí 

upořádání tabulky, máme jasný přehled o plusech i mínusech společnosti 

a příležitostech a hrozbách. Na základě výsledných hodnot se může firma zacílit na 

jednotlivé problémy (2, s. 300).   
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Jako vhodné analýzy byly vybrány Marketingový průzkum, SLEPT analýza, Průzkum 

konkurence a MC Kinseyho model, dále analýza rizika. Ke shrnutí všech poznatků 

z analýz je použita SWOT analýza. Cílem je naleznout silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby u společnosti a dostat tak informace ke správnému vedení restauračního 

zařízení a správně cílené změny. 

 

2.1 Marketingový průzkum  

Vhodná forma, jak získat od respondentů potřebné informace, je si zvolit písemnou, 

popřípadě pomocí internetu rozesílanou formu dotazníku, kde budou dotazováni 

odpovídat na jednotlivé otázky. Jednotlivé otázky mají určité zaměření. U každé otázky 

je jasně definovaná odpověď, která se následně zpracovává a analyzuje. 

Ke zjištění a dosažení co nejpřesnějších výsledků bylo osloveno 100 respondentů. Tito 

respondenti nám vyplněním dotazníků přispěli informacemi, zda mají zájem navštívit či 

pravidelně navštěvovat plánované srazy sportovních fanoušků do budoucna. Osloveni 

byli především lidé, kteří již společnost navštěvují. Cílem dotazování bylo zjištění 

spokojenosti klientů s interiérem a dalšími položkami. Klíčovým úkolem ovšem bylo 

zjistit oblíbenost sledovanosti fotbalových lig, a také zjištění, které přední evropské 

fotbalové kluby jsou u respondentů nejoblíbenější. 

V dotazníku je uvedeno celkem 13 otázek. Přehled všech otázek je uvedeno v příloze 

č. 5. První otázkou jsme zjišťovali procentuální návštěvnost na základě pohlaví. Ze 

stovky dotázaných odpovědělo 84 mužů a 16 žen. Převahu mají především muži, je to 

svým způsobem logické, s ohledem na to, že jde o sledování sportovních přenosů.  

Dále bylo zjišťováno věkové rozmezí u respondentů. Z výsledků vyplynulo, že je 

věkové rozmezí u respondentů různorodé. Podstatnou zjištěnou informaci je, že ať jsou 

to muži, nebo ženy, tak je zde zřetelná převaha u věkové kategorie od 19 do 35 let. 

Jedná se o počet 83 osob z celkového počtu 100 dotázaných.  Výsledek zjištění je pro 

nás opravdu pozitivní, protože společnost plánuje zacílení právě na mladší věkovou 
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skupinu zákazníků. Proto se zaměříme na vyhodnocení věkové skupiny v uvedeném 

rozmezí. Věříme, že touto věkovou skupinou dokážeme docílit kýžených cílů.  

Rozdělení dle pohlaví je v této věkové skupině v poměru: 68 mužů: 15 žen. Stále je 

výrazná převaha mužského pohlaví. Ovšem pro naše účely není rozdělení příliš důležité. 

Počet nám slouží pouze pro představu o skladbě respondentů.   

Dosažené výsledky jsou konkrétně rozepsány níže. 

- Do 18 let  6 respondentů, 

- 19 – 25 let  56 respondentů, 

- 26 – 35 let  27 respondentů, 

- 36 – 50 let  10 respondentů, 

- nad 50 let  1 respondent. 

Další otázkou, která byla již směřována na uspořádání události, je zjištění, zda lidé 

preferují sledování sportovního utkání doma u televize, nebo se raději přijdou podívat 

na tato utkání do společenských zařízení (hospody, sport bary, atd.), které umožňují 

sledování těchto sportovních přenosů. Dle výsledků vyhodnocení je zřejmé, že lidé 

preferují sledování v těchto zařízeních. Jedná se přesně o 70 % z dotazovaných 

respondentů. Tento výsledek je pro naše účely opět pozitivním zjištěním. 

Čtvrtá otázka se týká rozhodujících atributů pro zákazníky. Mohou vybírat mezi 

několika společnostmi se službami nabízející sportovní přenosy. Hodnocení probíhalo 

na základě vzestupné stupnice od nejmenšího významu až po největší význam pro 

zákazníka. U zákazníků hraje zásadní roli především výhled na televizi/televizní plátna. 

Další zajímavě hodnocenou položkou je čepování piva z brněnského pivovaru. Zde byl 

výsledek docela překvapující, protože podle průzkumu není tato položka rozhodujícím 

faktorem pro navštívení zákazníky. Výsledek nám říká, že nezáleží na tom, jestli 

zákazník bude pít pivo z malého nebo velkého pivovaru, zda jde o brněnský nebo 

pražský pivovar, ale důležitější je pro něj vysílaný sportovní přenos. Položku parkoviště 

jsme z našeho pohledu brali jako velkou výhodu, avšak z průzkumu vyplývá, že pro 

zákazníky není podstatnou položkou. 
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Graf č. 1: Rozhodující atributy ovlivňující výběr mezi společnostmi (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pátou otázkou se zjišťovalo, kolik z dotazovaných respondentů je sportovním 

fanouškem. To znamená, že se rád podívá na sportovní přenos, ovšem nemusí být 

pravidelným sledujícím. Výsledek je pro nás pozitivní, protože pouhých 13 lidí z 83 

nesleduje sportovní přenosy. To je dobrý odrazový můstek pro náš záměr na uspořádání 

srazů. Pokud se tedy zorganizuje událost na jakýkoliv ze sportovních přenosů, vždy se 

najde někdo, kdo bude daný přenos sledovat. 

Jako další otázku, kterou jsme položili respondentům, je zjištění, zda mají v povědomí 

naši společnost jakožto zprostředkovatele sportovních přenosů. U většiny respondentů 

je tato skutečnost známá, a to konkrétně u 72 osob ze sledované skupiny respondentů. 

Číslo je to to opravdu významné. 

Opatření, které lze udělat z následující otázky číslo 7, by mělo vést k větší medializaci 

společnosti. Z výsledku vyhodnocení je evidentní, že jen malé procento respondentů má 

informace o možnostech sledování sportovních přenosů v tomto podniku 

z internetových stránek či u sociálních medií, především u Instagramu je procento 

nulové. Proto bude nezbytné se zaměřit na rozšíření informovanosti u sociálních medií 
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je především Facebook a Instagram. Tím se tak následně co nejvíce zviditelnit a dostat 

se tak společnost do podvědomí široké veřejnosti. K našemu překvapení nejlepší 

výsledky vykazuje doporučení podniku známou osobou. Výsledek tím návazně ukazuje 

i kladné reference od zákazníků. 

 

Graf č. 2: Jak jste se dozvěděli o možnosti sledování přenosů v tomto podniku? (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 

Osmá otázka byla zaměřena na vzhled interiéru a jeho výzdobu a na to, zda byli 

zákazníci při návštěvě spokojení. Na výsledcích od respondentů je zřetelně vidět, že 

lidé, kterým se výzdoba či interiér vyloženě nelíbí, je pouhých 5 %. To je pro naši 

společnost pozitivní výsledek, avšak počet lidí, kteří jednoznačně řekli ANO je pouhých 

35 %, tedy 29 zákazníku z 83. Výsledek nám tedy říká, že procento lidí, kteří nejsou 

stoprocentně spokojení s výzdobou je 22%, a téměř polovina respondentů si není jistá, 

to může znamenat, že na nich tedy výzdoba nezanechala žádný dojem. To z našeho 

pohledu nejsou pro společnost úplně nejlepší výsledky a proto, by měly následovat 

změny v interiéru i změny ve výzdobě. Jako jednu z plánovaných změn, kterou lze 

udělat, je úprava tapety na stěně a použití motivu, který bude lépe vystihovat zaměření 

společnosti. Dalším krokem jak co nejvhodněji přiblížit vzhled interiéru k zaměření 

daného zařízení může být vystavování dresů fotbalových klubů, které se budou měnit 
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v závislosti na hraných zápasech. V interiéru lze také změnit vzhled salónku, kde se 

často promítají zápasy pro užší okruh návštěvníků. I díky těmto dílčím krokům může 

dojít ke zlepšení vzhledu interiéru. 

Pozitivní výsledek vzešel z otázky číslo 9, kde jsme respondentů ptali na atmosféru, 

která ve společnosti při sledování zápasů panuje. Téměř 90% respondentů odpovědělo 

ANO, nebo Spíše ANO. To je pro společnost kladný a potěšující výsledek. Dobrá 

atmosféra je nezbytná ke sledování sportovního přenosu.  

 

Graf č. 3: Vyhodnocení atmosféry ve společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Desátá otázka navazuje na otázky předešlé. Ptali jsme se, zdali by si zákazníci přáli 

pravidelné pořádání srazu fanoušků fotbalových klubů. Více než polovina, tedy 52 osob 

z 83, by si uspořádání srazů přálo. Je to pro nás klíčový podnět v budoucích plánech. 

Podle výsledku pouze 9 respondentů z 83 nejeví žádný zájem o tuto aktivitu.  
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Graf č. 4: Vyhodnocení poptávky u uspořádání srazu fotbalových fanoušků (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Otázka číslo 11 je důležitá k určení atraktivnosti u fotbalových lig mezi respondenty. 

Výsledek je podstatný k určení priorit, na kterou z fotbalových lig se zaměříme více. 

Respondenti měli za úkol ohodnotit přední evropské ligy dle míry sledovanosti (od 

nejméně až po nejvíce). Podle výsledků má jasnou převahu Anglická liga, která je pro 

sledující nejvíce atraktivní. Ostatní ligy (španělská, německá a italská) mají průměrnou 

míru sledovanosti. Francouzská liga je u sledujících nejméně atraktivní, proto lze tuto 

ligu při pořádání těchto událostí vynechat. 

 

Graf č. 5: Vyhodnocení oblíbenosti sledování u evropských fotbalových lig (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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Předposlední, dvanáctá otázka, se zaměřuje na zjištění, který z předních fotbalových 

klubů, by se návštěvníkům líbilo či nelíbilo sledovat v době pořádané události. Již podle 

výsledku z předchozí otázky je zřejmé, že bude převažovat zájem o sledovanost 

anglických týmů. Týmy typu Chelsea FC, Manchester FC Arsenal FC, Liverpool FC 

vyhráli v oblíbenosti oproti týmům z jiných lig se značným rozdílem. Nejvíce by se 

respondentům líbilo uspořádání událostí, kde budou týmy Chelsea FC a Liverpool FC. 

Další pozitivní zjištění je velké množství neutrálních fanoušků německých klubů 

Bayern Mnichov a Borussia Dortmund. Výsledek nám říká, že německé týmy 

respondenti neodmítají a dá se tak dále pracovat i na dalším zvýšení zájmu o tyto kluby.  

 

Graf č. 6: Vyhodnocení poptávky u oblíbenosti předních fotbalových kubů (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 

V tabulce č. 1 jsou uvedené hodnoty, které jsou rozdělené mezi dvě sledované věkové 

skupiny. Je vybráno 6 klubů s nejvyšším ohodnocením. Nejvyšší hodnoty má věková 

skupina do 25 let. Tato skupina je i nejvíce početná. Největší zájem je o uspořádání 
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událostí s tématem klubů Chelsea a Liverpoolu. U druhé věkové skupiny má nejvyšší 

ohodnocení Liverpool a poté Real Madrid.  

Tabulka č. 1: Seznam nejoblíbenějších fotbalových klubů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Věková 

skupina 
Chelsea 

Manchester 

United 
Arsenal Liverpool Barcelona Real Madrid 

19- 25 let 31 20 18 36 15 20 

26 - 30 let 8 10 9 13 9 11 
*v buňkách jsou uvedené kladné hodnoty od respondentů, kterým by se líbilo uspořádání srazu s určitým klubem  

 

Ve třinácté otázce se ptáme, v jaké části týdne mají respondenti zájem o navštívení 

sportovního srazu fanoušků. Na základě výsledků jsme zjistili, že lidé upřednostňují 

víkendové dny, a to až 72 % dotazovaných (60 z 83). Výsledek je dle našeho očekávání. 

Lidé ve většině případů o víkendech nepracují a mají tak volné odpoledne, popřípadě 

i večery, které mohou strávit právě těmito aktivitami. Tento výsledek je výhodný i pro 

naši společnost, protože lidé tak mohou strávit v podniku delší čas a zkonzumovat více 

z nabízeného sortimentu. 

Výsledky z dotazníkového šetření jsou pro náš záměr příznivé a zároveň v mnoha 

ohledech také velmi užitečné. Především mluvíme o vyhodnocení oblíbenosti 

fotbalových lig a fotbalových klubů.  

     

2.2 SLEPT analýza 

Při SLEPT analýze rozčleňujeme 5 základních oblastí = sociální, právní a legislativní, 

ekonomickou, politickou a technologickou. Pro podnikatelský plán je nezbytné tyto 

faktory zpracovat a následně je vyhodnotit.  

2.2.1 Sociální faktor  

Subjektem, na který je aplikována analýza, je Aréna Sport Bar na Hybešově ulici, 

v městě Brně. Hlavní myšlenkou je přeorganizovat tuto společnost tak, aby vyhovovala 

představě majitelů. Ulice Hybešova leží kousek od centra města, na trase tramvaje číslo 
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1, popřípadě tramvaje číslo 8. V Brně nenajdeme moc podobných společností se 

stejným zaměřením. 

Dle statistických údajů je v Jihomoravském kraji Brno městem s nejvyšším počtem 

obyvatel z čehož vyplývají míra nezaměstnanosti a vyšší počet restauračních zařízení. 

Pro lepší přehlednost je sestavena tabulka demografického vývoje. 

Tabulka č. 2: Přehled demografických faktorů (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23, 24, 25). 

Počet obyvatel (Jihomoravský kraj) 1 180 997 

Počet obyvatel (Brno - město) 377 973 

Průměrná hrubá mzda 27 762 Kč 

Počet nezaměstnaných  4,60 % 

Počet restaurací Brno 1073 

Počet restaurací a občerstvení v okolí (22 500 m²) 9 

 

Obyvatelstvo a věkové složení 

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel k roku 2017 dostal až k číslu 1 180 997. 

Největším městě jihomoravského kraje je Brno, které je současně domovem nejvíce 

obyvatel v celém Jihomoravském kraji. Ve sledovaném období, od roku 2011 do roku 

2016, došlo k mírnému poklesu obyvatelstva oproti předchozím obdobím. Rozdíly mezi 

sledovanými obdobími však nejsou výrazné, v průměru se jedná o pokles 0,3%, a 

ukazuje nám tak vyvážený pohyb obyvatelstva. Stav obyvatelstva může být ovlivněn 

stěhováním za studiem, nebo za prací (23). 
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Graf č. 7: Počet obyvatelstva města Brna (Zdroj: 25) 

Dalším důležitým sledovaným aspektem je věkové složení obyvatelstva města Brna. 

Cílovou věkovou skupinou pro naše podnikání je věk 20 až 34 let, která tvoří téměř 1/5 

z celkového počtu obyvatel Brna. Tato hodnota je napříč sledovanému období, 

konstantní. Poměr obyvatel/věková skupina je kladným ukazatelem pro naše podnikání.  

 

Graf č. 8: Věkové složení obyvatelstva Brna (Zdroj: 25) 
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Obchodní společnost, musí dodržovat základní legislativní náležitosti, které jsou 
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společnost povinna respektovat a dodržovat související právní a legislativní předpisy. 

Jedny z těch nejdůležitějších jsou uvedeny níže.  

- Vyhláška o potravinových a tabákových výrobcích, která neumožnuje kouření 

ve vnitřních prostorách (Nový tabákový zákon (zákon č. 65/2017 Sb.)),  

- znalost zákonu o podnikání a právní podobě (u společnosti s ručením 

omezeným), 

- základní platba daní z příjmu právnických osob a DPH, 

- řádné vedení účetnictví, 

- hygienické právní předpisů Ministerstva zdravotnictví, 

- dodržovaní technologických postupů (21). 

Od 31. května roku 2017 platí takzvaný protikuřácký zákon, který si prosadilo 

ministerstvo zdravotnictví. Tento zákon znamená zákaz kouření ve všech vnitřních 

restauračních prostorách. Bohužel, platností tohoto zákona přišla společnost o mnoho 

zákazníků a to především v letních měsících. Lidé začali preferovat restaurační zařízení 

s venkovním posezením, na které se zákaz kouření nevztahuje.  Obecně se jedná se 

o venkovní posezení, které není nějak zastřešeno a ani pravoúhle obklopeno/ohraničeno. 

S ohledem na to, že v tuto chvíli Sport bar takovýmto posezením nedisponuje a musel 

se novému tabákovému zákonu přizpůsobit, je potřeba zaujmout zákazníky v letních 

měsících jiným způsobem (17).  

 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Mezi nejdůležitější ekonomické faktory, které je potřeba při podnikání sledovat, 

je sledování míry inflace, míra nezaměstnanosti, základní průměrná hrubá mzda a hrubý 

domácí produkt. 

Počet nezaměstnaných v Jihomoravském kraji je 37 290 obyvatel (k datu 31. prosince 

2017). Podíl nezaměstnaných osob dosáhl tedy výše až 4,60 % v porovnání s ostatními 

kraji. V porovnání z Prahou je zde rozdíl opravdu velký.  

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-19-ledna-2017-o-ochrane-zdravi-pred-skodlivymi-ucinky-navykovych-latek-21522.html
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Pokud si rozdělíme Jihomoravský kraj na jednotlivé okresy, zjistíme, že Brno – město, 

jakožto největší město Jihomoravského kraje, má s počtem 13 296 i největší počet 

uchazečů o zaměstnání. Celková udávaná míra nezaměstnanosti je 4,97 %. Tato 

informace naznačuje, že z tohoto důvodu je zde i menší kupní síla, tzn. že lidé utrácejí 

méně. (23).  

Graf č. 9: Nezaměstnanost Brno - město a okolí (Zdroj: 23) 

Dalším z mnoha faktorů, které je potřeba sledovat jsou měsíční hrubé mzdy 

zaměstnanců, které činily v Jihomoravském kraji pro rok 2017 v období 3. čtvrtletí 

částku 28 244 Kč. Oproti stejnému období roku 2014 vzrostly o 2 992 Kč. V porovnání 

s ostatními kraji je Jihomoravský kraj na čtvrtém místě (23).   

 

Graf č. 10: Průměrná měsíční mzda (Zdroj: 23) 
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Graf č. 11: Průměrná měsíční mzda – vývoj (Zdroj: 23) 

 

Podle zdrojů z ČSÚ jsou současné průměrné hrubé mzdy v pohostinství ve výši 17 509 

Kč, a konkrétně u osoby, která vykonává číšnickou činnost, se jedná o průměrnou 

hrubou mzdu 12 680 Kč. U pracovní pozice provozního je hrubá mzda ve výši 29 011 

Kč. Tyto informace využijeme jako vodítko pro určení nástupních platů pro naše 

zaměstnance (23). 

Dalším z ekonomických ukazatelů je sledování ziskovosti v odvětví pohostinství 

a stravování. Podle hodnot ČSÚ lze vidět konstantní hodnoty ve sledovaném období. 

Hodnoty vyjadřují průměrné ekonomické ukazatele pro všechny společnosti na území 

České republiky se zaměřením na pohostinství a stravování. Společnosti mohou být 

malé, střední a velké, kde tak budou odlišné hodnoty (23). 

Tabulka č. 3: Finanční ukazatele v pohostinství a stravování (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Celkové výnosy [mil.] 95 882 Kč    92 632 Kč     91 781 Kč        94 960 Kč     100 991 Kč    

Celkové náklady [mil.] -93 113 Kč     -90 482 Kč    -89 764 Kč     -92 002 Kč    -96 613 Kč    

Zisk/ ztráta [mil.] 2 769 Kč    2 150 Kč    2 017 Kč     2 957 Kč    4 379 Kč    

Procentuální vyjádření 

zisk/ ztráta  
3 %  2 % 2 % 3 % 4 % 
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2.2.4 Politické faktory  

Všeobecně lze říci, že politika má zásadní vliv na obchodování nejen mezi společnostmi 

domácími, ale také na obchodování na mezistátní úrovni. Politická situace má vliv 

v každé sféře podnikání. Jako příklad lze uvést několik nových vyhlášek či zavedených 

zákonů.  Příkladem může být zavedení EET, nebo protikuřácký zákon, které měly vliv 

na oblast pohostinství. Tyto vlivy jsou pro některé společnosti pozitivní, pro jiné však 

negativní. 

Tabulka č. 4: Výsledek parlamentních voleb v JK (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 26) 

Politická strana Počet mandátů % úspěšnost 

ANO 7 27,40% 

ODS 3 11,88% 

SPD 3 11,65% 

Piráti 2 9,11% 

KDU-ČSL 2 8,97% 

ČSSD 2 8,44% 

KSČM 2 8,04% 

TOP 09 1 4,51% 

STAN 1 3,63% 

 

2.2.5 Technologické faktory  

Pokud chce být firma stále konkurence schopná, musí být přístupná novým 

technologiím, které jsou zapotřebí k poskytování co nejlepších služeb zákazníkům a 

uspokojení tak jejich potřeb. Jedná se o přístroje, moderní technologické softwary či 

technologické postupy. Do různých odvětví je zapotřebí mnoho různých technologií a 

proto je podstatné, správně naplánovat jejich využití. Toto lze uvést na příkladu 

podnikání v gastronomii, kdy je potřeba zařízení pravidelně inovovat, ať už se jedná 

zařízení v kuchyni či v prostorách restaurace. Vybavení kuchyně prochází pravidelnými 

pročišťujícími procesy, aby se tak docílilo jeho dlouhé životnosti. 

Ve společnostech, které chtějí zprostředkovat zákazníkům přenosy sportovních zápasů, 

je potřeba zajistit příslušné elektronické zařízení, jako jsou televizory a připojení 

k mezinárodním stanicím. Tato zařízení jsou nezbytná k promítání sportovních přenosů. 

K zadání a platbě objednávek je zase potřeba pokladní systém společně s platebním 
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terminálem. Abychom dokázali urychlit a zlepšit naše služby a také uspokojit 

zákazníky, poskytujeme bezdrátové připojení Wi-Fi. 

Aktivitami, kterými lze dosáhnut vyšší návštěvnosti, může být i snížení cen u jednoho 

z již prodávaného sortimentu, nebo zavedením nového druhu nabízeného zboží.  Také 

zlepšení prostředí novou dekorací, nebo změnou interiéru, může přinést vyšší 

spokojenost zákazníků. Další činností, kterou lze zvýšit návštěvnost je uspořádání 

tematických akcí. 

 

2.3 Analýza konkurenčního prostředí 

V Brně je velké množství restaurací, hospod a barů. Každá z těchto firem má různé 

zaměření.  Proto si tyto firmy konkurují různým způsobem. Čistě restauračních zařízení, 

kde se vydává polední menu či prodej jídel na základě výběru z jídelního lístku, je velké 

množství. V tomto případě stačí vytyčit konkurenci v oblastí 500m² a najdeme 

minimálně tři společnosti s podobným zaměřením.  Pokud se zaměříme konkrétně na ty, 

které se specializují na přenos sportovních přenosů, dojdeme k závěru, že finální počet 

je minimální.  

Nabídka skvělých jídel z jídelního lístku s kombinací sledování sportovního přenosu je 

druh služby, který nabízí velmi malé množství společností. 

1. Vyjednávací síla zákazníků 

Ve službách jako je právě gastronomie, rozhoduje o úspěšnosti a neúspěšnosti 

společnosti spotřebitel, který je koncovým konzumentem našich služeb. Pokud 

je podnik schopný v dlouhodobém a pravidelném časovém intervalu uspokojovat 

zákazníkovi potřeby, dokáže si tak udržet popularitu a má velkou výhody oproti 

konkurenci. Zákazník se rád vrací do podniku, kde se kvalitně občerstvil, nebo byl 

spokojený s obsluhou a nabízenými službami. Toto platí i v opačném případě. Proto je 

potřeba poskytnou zákazníkovi  max.rozsah služeb hned při jeho první návštěvě. 

Na společnosti, které k jídlu poskytují zároveň i sportovní přenos, jsou kladeny větší 
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nároky. Druhů sportů je obrovské množství a proto je obtížně pokrýt co největší 

zájmovou skupinu. 

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Práce s dodavateli může způsobit dost problémů. Jedním z důvodů je, že jsou si vědomi 

své potřebnosti. Velké společnosti, jako jsou pivovary, dodavatelé alkoholických nápojů 

či velké obchodní řetězce prodeje potravin, ale i televizní společnosti, které poskytují 

práva na vysílání, si mohou díky své silné pozici diktovat s kým a za jakých podmínek 

budou spolupracovat.  

3. Hrozba nové příchozí konkurence 

Vstupy nových konkurenčních společností s sebou nesou rizika v poklesu zákazníků. 

Není pravidlo, které by zakazovalo vstup na trh s podobným nápadem. Konkurence 

bude vždy, záleží tak pouze na zákazníkovi, které společnosti dá přednost. 

Ve městě Brně se setkáme s mnoha restauracemi, které poskytují velkou nabídku jak na 

jídelních lístcích, tak i při poskytování doplňkových služeb. Záleží tedy především na 

způsobu, jak a jaké služby společnost nabízí. Promítání sportovních přenosů je však 

služba, která není v tuto chvíli v Brně běžná. V současnosti tuto službu poskytují jen asi 

tři až pět společností. Podnikatelé jsou si vědomi rizikovosti tohoto druhu podnikání, a i 

proto je zde jen malý počet společností, které tuto službu nabízí. 

4. Stávající konkurence a jejich rivalita       

Pro náš podnikatelský plán byla potřeba označit konkurenci. Vybrali jsme dvě 

restaurační zařízení, jejichž služby se podobají těm naším a které nám konkurují.   

Kometa Pub Aréna 

Restauraci Kometa Pub najdeme na ulici Křídlovická u hokejového stadionu Komety 

Brno. Tato restaurace je naším hlavním konkurentem. Ještě před založením Kometa 

Pubu v roce 2010, byla Sport Bar Aréna hlavním místem, kde se scházeli jak fanoušci, 

tak i samotní hráči hokejového klubu. Týden co týden zde probíhaly srazy, a to jak před 
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zápasem, tak i po zápase. Toto místo také sloužilo, jako hlavní místo srazu pro tzv. 

ultras fanoušky hokejového klubu.  

Do otevření Kometa Pubu, neměl Sport Bar Aréna konkurenci ani v oblasti prodeje 

poledního menu. Jako jediná restaurace ve Starém Brně měla na výběr z šesti druhů 

jídel, ke kterému si zákazník mohl dát tankové pivo a polévku zdarma. 

Otevřením Kometa Pubu došlo k úbytku zákazníků. Společnost na ulici Křídlovické 

mnoho věcí převzala a začala těžit ze jména hokejového klubu a také ze své polohy. 

Za dobu jejich provozu se provedly i další změny, např. nakoupení velko-úhlopříčkové 

televize, které umožnují lidem sledovat různé sportovní přenosy. Tím naše společnost 

přišla především o hokejové fanoušky. 

Přednosti 

Kometa Pub Arena je vhodně umístěna, přímo u hokejového stadionu (jak již bylo 

zmíněno). Lokalita je výhodná pro zákazníky především z řad fanoušků. Díky blízkosti 

velkých firemních budov je dobrá dostupnost také pro zájemce o polední menu. Velkou 

předností jsou rozsáhlé a nové prostory s nižšími stropy. Prostory se díky své 

praktičnosti hodí také na pořádání firemních večírků. Návštěvou prostor naláká pro 

potenciální zákazníky samotné jméno restaurace a také možnost setkání s hráči, nebo 

majitelem hokejového klubu. Výzdoba interiéru zapadá do konceptu restaurace.  

 

Nedostatky 

Společnost lze velice snadno přehlédnout, protože prostory restaurace jsou pod úrovní 

chodníku - jde se do podzemí. Další nevýhodou je absence letní zahrádky. Z důvodu 

umístění restaurace těsně vedle silnice je zde i do budoucna velmi omezená možnost 

vystavění letní zahrádky. I když je restaurace schopna poskytnout sledování sportovních 

přenosů, není možné v jednu chvíli sledování vícero přenosů. Jméno Kometa je 

předností, ale také zároveň velké břímě. Podle jména si obyčejný zákazník, který 

nefandí žádnému sportu, nevybere k návštěvě tuto restauraci. Výzdoba je směřována 

pouze na hokejové prostředí. 
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Obrázek č. 2: Poloha první konkurenční společnosti (Zdroj: 27) 

 

Spurs Sport and Coffee bar 

Tento sport bar najdeme na ulici Rooseveltova v centru Brna. Bar lze snadno 

přehlédnout, protože se do baru vstupuje skrze podchod do víceposchoďové budovy. 

Bar byl založen v roce 2015 a je hlavním místem pro fanoušky anglického fotbalového 

klubu Tottenham. Svým zákazníkům poskytuje nepříliš velké prostory, které jsou 

ovšem krásně vyzdobené motivy anglického klubu. Výzdoba je rovnoměrně a efektivně 

rozložena do celého prostoru. Celkově prostředí působí příjemným dojmem. Bar se 

specializuje na přenos sportovních přenosů, především však těch z anglické fotbalové 

ligy. Každá místnost má svou široko-úhlopříčkovou televizi (celkem čtyři), žádný 

zákazník není tedy ochuzen o nabízený sportovní přenos. Bar nabízí široký sortiment 

lihovin, avšak nemá ve své nabídce výběr z jídelního lístku. 

Přednosti  

Bar je v Brně jediný svého druhu. Zákazníky při vstupu okouzlí atmosférou. Výzdoba 

je tematická a zaměřena na anglický klub. Výborné pivo je hlavní předností.  
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Nedostatky 

Absence dataprojektoru spolu s plátnem je velikým nedostatkem, který by přinesl lepší 

prožitek ze sledování přenosu. Problémem je také absence jídelního lístku. Zákazník si 

zde může objednat pouze z omezené nabídky studené kuchyně. Majitel se tak spoléhá 

pouze na příjmy z konzumace lihovin. 

Obrázek č. 3: Poloha druhé konkurenční společnosti (Zdroj: 27) 

 

5. Hrozící problém substituce výrobků a služeb 

U společnosti již existující nebo nově založené je možnost rozhodnutí buď to pro 

rozšíření stávající nabídky sportovních přenosů, nebo popřípadě nabídnutí stejné služby. 

Hrozba nahrazení jinou společností existuje vždy. Sportovní příznivci, ale prozatím 

dávají přednost právě naši společnosti a naší prioritou je zájem udržet a to i díky vhodně 

zvoleným marketingovým plánům. 

 

2.4 Analýza vnitřního prostředí firmy 7S 

1. Strategie 
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Mezi hlavní body strategie u společnosti řadíme vysílání velkého množství sportovních 

přenosů. Cílem je přilákat mnoho zákazníků různých zájmových skupin a všech druhů 

národností. Mimo jiné, také oslovit zákazníky z Brna a jeho okolí a zároveň přilákat 

turisty. Jako prostředek zveřejňování nabídky poslouží internetová sociální media 

a kladné recenze od zákazníků. Cílem je připravit pro všechny zákazníky nevšední 

sportovní zážitek. Možnou změnou, nebo přidáním nového sortimentu lze získat lepší 

ekonomické výsledky. Těmito přednostmi se snaží společnost získat stálé a pravidelné 

zákazníky, kteří při hledání večerní zábavy upřednostní naši společnost.  

Další strategií, je zaměřit se na skupinu týkající se stravování poledního menu, ale 

i běžných konzumentů. Cílem bude zlepšit využití společnosti v letních měsících. 

Úspěchu dosáhneme tak, že zaměstnáme kvalitní pracovníky a to ve dvou oblastech - 

personál v kuchyni a personál obsluhy. Dalším krokem bude renovace jedné z části 

společnosti.  

2. Struktura 

Vzhledem k velkosti společnosti, musí majitel zaměstnávat větší množství zaměstnanců. 

Strukturu lze rozdělit na majitele a dvě rozdílné skupiny zaměstnanců (viz obrázek 

níže). 

 

Obrázek č. 5: Rozložení struktury (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3. Systémy 
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Běžná komunikace mezi společností a dodavatelem/zákazníkem probíhá telefonicky 

a za pomocí počítače, kde je převážně využíván internet a e-mail. Za pomocí sociálních 

sítí (Instagramu a Facebooku), jsou zákazníkům představovány aktuální informace. 

Ze softwarových aplikací jsou využívány balíčky MS Office, MS Excel.  Nově je také 

zavedeno vedení daňové evidence EET. Pro zákazníky je k dispozici WI-FI síť, kterou 

mohou bez omezení využívat po dobu pobytu v restauraci. Ke zprostředkování 

televizních přenosů jsou potřeba moderní televizory, satelity, přijímače, setoboxy.  

4. Styl  

Společnost má dva majitele. Každý má svůj podíl, což znamená, že způsob/styl řízení je 

na základě dohody obou majitelů. Jeden z majitelů má však větší pravomoci při 

rozhodování, což je dáno větším vlastnickým podílem. Z důvodů pravidelných investic 

jednoho z vlastníků společnosti, má daný vlastník při důležitých krocích rozhodují 

slovo. I přes komunikaci s ostatními zaměstnanci, kteří mají možnost vyjádřit svůj 

názor, mají vždy hlavní slovo majitelé.  

 

 

5. Skupina  

Hlavním funkčním článkem jsou majitelé, kteří zajišťují veškeré papírové 

a dodavatelské činnosti. Jsou hlavními činiteli při hledání sponzorů, nebo investorů. 

Jsou také hlavními organizátory, kteří rozdělují úkoly a následně je vyhodnocují. 

Jedním z hlavních faktorů, aby firma prosperovala, je kvalitní personál. Každý 

zaměstnanec má své povinnosti a své postavení. Povinnosti jsou rozděleny na základě 

pracovní pozice. Klíčovým elementem pro správné fungování provozu v kuchyni je 

kvalitní personál. Hlavní šéfkuchař předvaří každodenní polední menu, sjednává si 

personál, dělá objednávky a slouží jako hlavní spojka mezi kuchyní a majiteli. Dalším 

článkem ve společnosti je obsluha, která propojuje kuchyň se zákazníkem. Obsluha 

musí být dostatečně komunikativní, spolehlivá a pracovitá, protože svým vystupováním 

reprezentuje celou společnost. 
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6. Sdílené hodnoty 

Je důležité, aby měl personál mezi sebou dobré vzájemné vztahy.  Společnost má 

stanovený stejný cíl a je posláním všech, tento cíl dodržovat. Vždy platí pravidlo: „Náš 

zákazník, náš pán“. Jedná se o větší kolektiv pracovníků, kteří mají společný zájem na 

úspěšnosti společnosti, jsou si vědomi efektu, že když se daří společnosti, bude se dařit 

všem. 

7. Schopnosti 

Celý personál a majitelé společnosti fungují a pracují na základě svých znalostí 

a zkušeností. U majitelů mluvíme o zkušenostech z oblasti ekonomiky, financí 

a předchozího úspěšného podnikání. Personál, lze rozdělit do dvou skupin na základě 

jejich specializace. U personálu pracujícího v kuchyni, jde především o zkušenosti 

z oblasti gastronomie a hotelnictví. Znalostmi disponují obzvláště kuchaři. Pomocní 

kuchaři nejsou tak kvalifikováni jako šéfkuchař, nemají tolik potřebné dovednosti 

a zkušenosti. U hlavní pomocné síly a pomocné síly lze mluvit pouze o zkušenostech 

z předchozích zaměstnání.  

Obsluha funguje jako hlavní zprostředkovatel služeb, má zkušenosti z oblasti hotelnictví 

a cestovního ruchu. Má také zkušenosti z předchozích zaměstnání, které byly různého 

zaměření. Například, jedna osoba z obsluhy pracovala jako barman v koktejl baru, další 

člen kolektivu pracoval v hotelu a další člen obsluhy byl zaměstnán jako barman 

v pivovaru. Obsluze ovšem chybí potřebná znalost cizího jazyka, která je díky časté 

návštěvě zahraničních turistů, nedostačující. 

Mimo majitele společnosti, který je držitelem vysokoškolského titulu mají ostatní 

zaměstnanci  nejvýše vzděláním ze střední odborné školy s výučním listem. Každý ze 

zaměstnanců je přínosem pro firmu a každá pozice ve firmě je důležitá pro celkové 

fungování společnosti.  
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2.5 Analýza rizika 

Vypracovaná analýza rizika je sestavena pouze na dva návrhy z celkových pěti. Těmto 

dvěma návrhům náleží největší pozornost, protože zrealizování může mít 

v dlouhodobém časovém horizontu zásadní vliv na budoucnost společnosti.  

Identifikace rizik provedených změn 

1. Sportovní srazy fanoušků 

2. Renovace zahrádky 

V této části se vyskytují možná rizika, která by mohla nastat. Veškerá data vycházejí 

z předchozích analýz a zpracování. Jedná se o ty síly, které by mohly působit proti 

změně. 

V tomto případě jsou vybrány konkrétně dvě změny, u kterých jsou detailně zpracována 

možná rizika, která mohou nastat.  

Rizika v případě Sportovních srazů fanoušků: 

- špatné sestavení návrhu, 

- nedostatek účastníků, 

- komplikace v průběhu akce, 

- nedosažení plánovaných příjmů,  

- vysoké náklady, 

- nespokojenost zákazníků, 

- selhání lidského faktoru.  

Rizika v případě renovace zahrádky: 

- nevyhovující prostory, 

- špatné sestavení návrhu renovace zahrádky, 

- vysoké náklady na pořízení, 

- nedostatek zákazníků, 

- komplikace v průběhu realizace, 

- nedodržení časového harmonogramu, 
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- nedosažení plánovaných příjmů, 

- snížení návštěvnosti u společnosti -> nevyužívání zahrádky, 

- nespokojenost zákazníků. 

Z předchozích rizik lze vidět, že některá rizika jsou v obou případech totožná. Níže je 

proto uvedena tabulka rizik, která jsou pro obě probíhající změny totožná. S těmito 

riziky se bude nadále pracovat. 

Tabulka č. 5: Vyhodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Hrozba  Výsledný scénář 

R1 Špatné sestavení daného návrhu 

Nedomyšlené části projektu, 

nevyhovující prostory, nevhodně 

sestavený časový plán 

R2 
Nedostatek zákazníků 

 

Nenaplnění cíle projektu, finanční újma 

pro společnost 

R3 
Nedosažení plánovaných příjmů  

 

Ohrožení fungování společnosti, ztráta 

stálých zákazníků  

R4 Vysoké náklady 
Neočekávané náklady v průběhu 

realizace 

R5 Selhání lidského faktoru 
Nesplnění očekávání u potencionálních 

zákazníků 

 

Ohodnocení rizika 

K přehlednějšímu ohodnocení rizika je níže vytvořena tabulka, kde má každé riziko 

jednotlivě přiděleno svou důležitost, dle pravděpodobnosti rizika a míry dopadu daného 

rizika na firmu. Dle klasifikační stupnice, která nese hodnoty od 1 do 5, kdy číslo 

1 značí nejmenší a číslo 5 naopak nejvyšší možnou pravděpodobnost výskytu dopadu na 

plánovanou změnu.  
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Tabulka č. 6: Ohodnocení rizikových skupin (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota Pravděpodobnost 

výskytu 

Velikost dopadu 

1 Nemožné Bezvýznamné 

2 Téměř nemožné Málo významné 

3 Možné Významné 

4 Pravděpodobné Velmi významné 

5 Téměř jisté Závažné 

 

K tomu, aby se správně posoudily rizika daného projektu, je sestavena škála, která 

udává hodnoty RPN v rozmezích: 

- Běžné riziko (1-6) – na přijatelné úrovni, 

- Závažné riziko (7-14) – závažnější, je třeba monitorovat, zvýšení pozornosti, 

- Kritické riziko (15-25) – hrozba, akutní řešení situace.  

 

Následující tabulka udává ohodnocení jednotlivých rizik, s jejich možnou 

pravděpodobností, dopadem a následným výpočtem RPN. 

 

Tabulka č. 7: Ohodnocení zkoumaných rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Riziko Pravděpodobnost Dopad RPN 

R1 Špatné sestavení daného návrhu 3 4 12 

R2 Nedostatek účastníků 

 

3 3 9 
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R3 Nedosažení plánovaných příjmů  

 

2 3 6 

R4 Vysoké náklady 2 4 8 

R5 Selhání lidského faktoru 3 5 15 

 

Hodnoty v tabulce jsou sestaveny na základě uskutečněného rozhovoru s majiteli 

společnosti, kteří mi sdělili své postřehy. Pomohli tak k číselnému ohodnocení rizik 

a sestavení mapě rizik.  

Mapa rizik 

Pro přehlednost je graficky znázorněná mapa rizik, která ukazuje postavení jednotlivých 

rizik a jejich významnost.  

 

Graf č. 12: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 



61 

 

Z mapy rizik vidíme rozdělení oblastí rizik na kvadrant kritických hodnot rizik, 

významných hodnot rizik, bezvýznamných hodnot rizik a běžných hodnot rizik. 

V tomto případě je nutností se věnovat pozornost kvadrantu kritických hodnot rizik, což 

představuje riziko R1, R2 a R5. Proti všem rizikům je, ale třeba učinit výrazná opatření. 

Opatření ke snížení rizik 

Abychom minimalizovali již zmíněná rizika, je třeba zvolit a poté učinit určitá opatření. 

Následně se provede nové šetření pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho dopadu 

a na základě nich získáme nové hodnoty rizik. Viz následující tabulka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8: Opatření ke snížení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Riziko Opatření 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st 

D
o
p

a
d

 

N
o
v
é R

P
N

 

R1 Špatné sestavení 

daného návrhu 

Najmutí profesionála k sestavení 

návrhu, kontrola další osobou  
2 3 6 

R2 
Nedostatek účastníků 

 

Lepší marketing, podpora 

prodeje, lepší informovanost  
2 2 4 

R3 

Nedosažení 

plánovaných příjmů  

Snížit nákladů, tam kde to půjde, 

lepší informovanost u 

konkurence 

1 2 2 

R4 

Vysoké náklady 

Řádné porovnávání a výběr 

jednotlivých segmentů, omezit 

zbytečné nákupy 

1 3 3 

R5 
Selhání lidského 

faktoru 

Kvalitní výběr obsazení 

zaměstnanců, uspokojení 

podmínek  

2 3 6 

 

Slovní zpřesnění jednotlivých rizik a jejich opatření: 

R1 – Pokud se bude jednat o sestavení návrhu pro jednorázovou krátkodobou akci, 

nebude případné selhání plánu pro společnost zdrcující, a proto bude dostačující 

konzultace další osoby. Pokud se bude jednat o návrh finančně nákladný a bude potřeba 

vytvoření atraktivního programu pro zákazníky, nebo konstrukční plán, renovaci 

zahrádky, je nezbytné oslovit profesionála. Ten může doplnit nebo kompletně zhotovit 

daný návrh. 

R2 – Nedostatek účastníku/zákazníků je hlavním rizikem, které podstupuje každá 

společnost. Je tedy nutné učinit opatření co nejefektivněji. Například pokrýt široké 
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spektrum přání u spotřebitele a nezaměřovat se pouze na jeden produkt, nebo využít 

celou škálu informačních, internetových, verbálních či psaných zdrojů. 

R3 – Problém, který může nastat, jsou neuspokojivé příjmy ze sestaveného návrhu. 

Rizika jsou vzájemně propojena a proto segmentů, které ovlivňují nedostatečné příjmy, 

je velké množství. Zamezit se tomu ovšem dá snížením nákladů 

na suroviny/materiál/personál, tam, kde to bude možné. Může ale nastat situace, že 

nabízené produkty a služby budou podhodnoceny. 

R4  – Vysoké náklady mohou nastat neočekávaně (z důvodů nepříznivého počasí), 

a to může návrh pozdržet, popřípadě omezit přísun zákazníků. Příznivá činnost ke 

snížení nákladů může být zaopatřena průzkumem trhu u nabízeného zboží, nebo 

porovnáním nabídek od jiných společností.  

R5 - Pokud společnost nemá zaměstnance, kteří nedokáží řádně vykonávat své 

smluvené povinnosti, nemůže očekávat pozitivní reakce u spotřebitelů/potenciálních 

zákazníků. Je proto nezbytné umět ocenit schopnosti a dovednosti zaměstnanců, kteří 

mohou dále šířit dobré jméno společnosti. 

Z výše uvedené tabulky č. 6 vyplívá, že mezi nejvyšší rizika u uvedené události patří 

špatné sestavení daného návrhu, nedostatek účastníků a selhání lidského faktoru. 

U těchto rizik jsme již zavedli jistá opatření, avšak riziko stále existuje. Do budoucna 

bude nejlepší variantou zavést další nová opatření, abychom rizika co nejvíce 

eliminovali.  

Komplexním opatřením na eliminaci rizik je pro společnost pohlídání si referencí 

či recenzí od klientů, ale také čas od času vytvořit průzkum na trhu. To vše pomáhá 

k vyšší informovanosti a ke snižování celkových rizik, kterým společnost může čelit.  

 

2.6 SWOT analýza 

V průběhu činnosti podnikání sledujeme oblasti, kterými se SWOT analýza zabývá. 

Slouží k popsání silných a slabých stránek společnosti a zobrazení příležitostí a hrozeb. 

Analýza je jednoduchá na vypracování, pro účely podnikání přehledná a plně 
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dostačující. Než přejdeme k celkovému k vyhodnocení, dojde u marketingového 

průzkumu k vyhodnocení a k vyhotovení SLEPT analýzy a Porterovy analýzy pěti 

konkurenčních sil. V našem případě jde o společnost, která má dlouholetou tradici 

a provádíme proto návrhy, které mohou vést k eliminaci, nebo zmenšení slabých stránek 

ve společnosti a zároveň dojde k vyzdvižení stránek silných. 

Silné stránky 

Nejsilnější stránkou společnosti je především nízká konkurence ve službách, které 

nabízí. Jedná se hlavně o službu promítání sportovních, nejvíce fotbalových přenosů. 

Dokážeme zákazníkovi poskytnout přenos z předních fotbalových lig, ale také ty méně 

známé, avšak pro cizince mnohdy žádané ligy. Silná stránka je v promítání až pěti 

různých druhů sportovních přenosů zároveň. Díky velkému množství televizorů, lze 

vidět na přenos z různých míst a úhlů, ze kterých tak může zákazník sledovat jemu 

požadovaný přenos. Za čtrnáct let existence si společnost dokázala získat loajální 

zákazníky/sportovní nadšence, kteří se již několikátý rok rádi vracejí. Výhodou je také 

bezplatné parkování vedle společnosti. 

Slabé stránky 

Velké prostory, které společnost má, jsou velkou výhodou. Společnost dokáže pojmout 

velké množství zákazníků, ale pokud se nepodaří prostory z poloviny obsadit, vznikají 

tak hluchá místa. Z toho tak plyne velká konkurenční nevýhoda. Konkurenční 

společnosti v Brně poskytují menší prostory k obsazení, ale naopak vytváří výbornou 

akustickou kulisu. Proto je podmínkou pravidelně zaplnit prostory. Možnou nevýhodou 

je absence venkovního posezení, kterým disponuje konkurence. Z technických důvodů 

nelze zatím posezení vybudovat, proto patří především v letních měsících mezi slabé 

stránky. Pro střední skupinu lidí (3 až 5 osob), chybí v současném nápojovém lístku 

nabídka produktu pro ně určená. Produkt musí byt výhodný a velikostně dostačující.  

Za slabou stránku také považujeme místní polohu. Společnost je dále od centra Brna, 

v ulici, kde není vysoká četnost kolem jdoucích lidí. Společnost tak přichází o náhodně 

příchozí zákazníky. Polohu společnosti ovšem nelze změnit.  
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Příležitosti 

Mezi hlavní příležitost k přilákání více zákazníků je kvalitnější a na pohled atraktivnější 

prostředí dodávající návštěvníkům lepší pocit při sledování sportovního přenosu. 

Vhodně zvolená propagace nabízených přenosů/služeb je také velmi důležitá. Lze tak 

oslovit zahraniční turisty, kteří by rádi shlédli jimi oblíbené přenosy. Současné sociální 

sítě nám mohou zaručit sledovanost a zájem u potenciálních zákazníků. Věnování 

pozornosti sociálním sítím může mít proto pozitivní výsledek. Za přispění těchto medií 

lze efektivně zorganizovat událost, kterou vytvoříme, abychom zaplnili kapacitně 

prostory. Vznikne tak skvělá atmosféra a pro zákazníka podmět k další návštěvě. 

Událost bude propagována jako sraz pro fotbalové fanoušky.   

Hrozby 

Nejběžnější hrozbou je vstup nových konkurenčních společností, které mohou 

nabídnout stejné, podobné, nebo lepší služby. Nemůže dojít k situaci, kdy se bude 

společnost specializovat na jeden fotbalový tým. Tím by nastal odliv současných 

zákazníků. Důležitá je různorodost poskytovaných služeb. Další hrozbou je navýšení 

cen od distribučních společností, které nám poskytují práva na promítání sportovních 

přenosů. U potravin a nabízeného sortimentu může taktéž dojít ze strany dodavatelů 

k navýšení cen. Politika a zavádění nových zákonů/směrnic je další možnou hrozbou. Je 

to však hrozba, kterou nelze změnit ani ovlivnit. Největší hrozbou však mohou být 

špatné recenze. Mohou být cíleny na obsluhu, na organizaci pracoviště, výzdobu, nebo 

na špatně sestavený organizační plán událostí atd. V neposlední řadě se může stát 

hrozbou přílišná zátěž na osobu majitele, která může mít při dalším nárůstu povinnosti 

negativní dopad na chod společnosti.  

Největší současnou konkurenční hrozbou je podle atributů prostředí a zaměřenosti 

společnost Spurs Sport and Coffee bar. 

Shrnutí SWOT analýzy 
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Analýza slouží k uzavření a celkovému vyhodnocení analytické části. Postupnými 

kroky vyhodnocujeme jednotlivé námi určené vhodné analýzy. Stručně vypsané 

položky jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka č. 9: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování)  

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Nízká konkurence v poskytnutí služby 

promítání sportovního přenosu 

Horší atmosféra při nedostatečném 

zaplnění prostoru 

Velké množství televizorů Absence venkovního posezení 

Loajalita zákazníků/sportovních fanoušků 

Absence produktu v nápojovém lístku, 

pro větší skupinu lidí 

 

Místní poloha 

  
Příležitosti (O) Hrozby (T) 

Atraktivnější výzdoba v interiéru 
Vstup silné konkurence s podobnými 

službami, která sníží návštěvnost 

Vhodně zvolená propagace Negativní recenze 

Zvýhodněné ceny u prodávaných produktů 

 

Vhodně vytvořená událost 

Politika a zavádění nových zákonů 

 

Přílišná zaměstnanost majitele 

provozními povinnostmi 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

Vzhledem k tomu, že společnost je plátcem DPH, jsou všechny hodnoty uváděné v této 

práci v částkách bez DPH. V případě, že hodnoty budou uváděny včetně DPH, bude to 

výslovně uvedeno. V návrzích vycházíme z výsledků SWOT analýzy, díky které jsme 

identifikovali slabé stránky společnosti. Ty, u kterých to bylo z technických důvodů 

proveditelné, jsme se snažili eliminovat. Dále jsme díky získaným datům ze SWOT 

analýzy získali výčet příležitosti, které jsou důležité pro zavedení návrhů a je potřeba je 

správně využít. 

 

3.1 Sportovní srazy fanoušků 

Důvody, které vedou k této změně 

Důvodem pro pořádání srazu jsou zisky pro společnost a to jak okamžité, tak i ty 

budoucí. Uspořádání události může přilákat široké spektrum zákazníků, kteří mohou 

v případě úspěchu takovýchto akcí, navštěvovat naši společnost i v budoucnu. Sport Bar 

Aréna je skvěle přizpůsobena k událostem tohoto typu. Obrovské množství sportovních 

kanálů a velké prostory se k tomuto typu akcí nabízí. Pokud vycházíme z předpokladu 

a zkušeností tak víme, že se lidé chodí rádi bavit mezi větší skupiny lidí, kde může 

vzniknout skvělá atmosféra a mohou tak zažít skvělý sportovní zážitek. Díky SWOT 

analýze jsme zjistili, že špatná atmosféra při nezaplnění prostorů patří mezi slabé 

stránky společnosti a proto se uspořádáním srazů snažíme zlepšit prožitek ze sledování 

zápasů. 

Popis návrhu 

Srazy fanoušků budou připravovány vždy k určité sportovní události. Především se 

bude jednat o fotbalová utkání. Události budou připraveny nejen k velkým zápasům, 

které jsou párkrát do roka, ale také i k těm menším, zaměřeným na oblíbené týmy dle 

dotazníku. Některé typy zápasů jsou jednorázové. Jedná se o, pro sportovního fanouška, 

velmi atraktivní finálové utkání NHL, finále Super Bowl, finále mistrovství světa 

či Evropy ve fotbale. Nebo slavné EL Clasico, největší fotbalová událost roku, kde 
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se střetne Barcelona FC proti Realu Madrid FC. Tento typ utkání a mnoho dalších 

podobných láká stovky lidí ke sledování. U malého množství utkání se budeme 

v budoucnu snažit maximalizovat efektivnost ziskovosti. Hlavní prioritou pro nás bude 

anglická Premiere League, která má obrovský potenciál. A to nejen kvůli již nyní 

velkému množstvím fanouškům, kterých každoročně dále přibývá. O této skutečnosti 

můžeme mluvit í díky pozorování a faktům, které jsme získali za dobu fungování 

společnosti. Již v současné době chodí do Sport Baru mnoho fotbalových nadšenců. 

Bohužel, však chodí nepravidelně. Někdy v malém počtu, někdy však i ve velkém 

počtu. U fotbalu je důležitá atmosféra, kterou malá skupina lidí zřídkakdy vytvoří.  

Majitelé společnosti jsou příznivci anglického klubu Chelsea FC, události s tímto 

tématem budou tedy upřednostňovány. 

Počáteční vstupní náklady 

Jsme si samozřejmě vědomi nákladů, které budou zahrnovat nákupy na výzdobu. Jedná 

se o vlajky jednotlivých klubů, šály, nebo dresy. V tomto ohledu by došlo ke značné 

úspoře, a to díky předchozí výzdobě společnosti, kdy byli dresy fotbalových klubů na 

stěnách restaurace. Dresy byly kupovány postupně v rámci různých výjezdů na Britské 

ostrovy. Upřednostníme-li týmy anglické ligy, máme k dispozici většinu výzdoby 

k dispozici již nyní. Pro každý klubu je k dispozici jeden dres a jedna šála, což je pro 

začátek zcela dostačující. Podle úspěchů těchto akcí, se může postupnými kroky 

výzdoba zlepšovat. Koupě dresů či šály je nepatrná investice.  

Následně je uveden příklad koupě dresu Chelsea FC ze současné sezóny 2017/2018. Na 

oficiálních stránkách klubu najdeme dres za 85 €, při převodu na českou měnu při kurzu 

1€/25Kč (k datu 6. 2. 2018) se dostaneme k částce 1756 Kč bez DPH, poštovné je 

v rozmezí 150 – 200 Kč - část poštovného hradí klub. Dresy, které jsou jen o sezónu 

starší, lze koupit o polovinu levněji. Další variantou je koupě v českém obchodě, kde se 

dá pořídit za cenu do dvou tisíc korun. U české společnosti (Fan-shop) je aktuální cena 

1893 Kč bez DPH. Poštovné je zdarma, protože se jedná o nákup nad 1500 Kč. Pořád 

jde však o vyšší částku, proto je pro naši společnost nejvýhodnější koupit dres 

s předchozí sezóny, který lze zakoupit u jakéhokoliv prodejce za cenu téměř 

o ½ levněji.  
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Příklad: Česká společnost (Fan- shop) má ceny dresů, po skončení sezony za 1074 Kč 

bez DPH. Společně s poštovným se dostaneme k částce 1153 Kč bez DPH. U této 

položky ovšem nebude docházet ke koupi dresu na každý západ. Srazy několika týmů 

se budou opakovat po celý rok. 

Tabulka č. 10: Náklady na koupě dresu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Varianty Cena bez DPH Poštovné Náklady bez DPH 

Dres ze současné sezóny 1 893 Kč 0 Kč 1 893 Kč 

Dres z předchozí sezóny 1 074 Kč 79 Kč 1 153 Kč 

 

Další položkou, která bude potřebná, je koupě vlajek (popřípadě bannerů). Zpracovanou 

vlajku o velikosti 1,2m x 0,7m lze pořídit za cenu 300 Kč. Vlajka o požadované 

velikosti a vzhledu od společnosti (Fan-shop), může průměrně přijít na 254 Kč bez 

DPH. Další možností je nákup banneru. S touto položkou má již společnost zkušenosti. 

Vypracovat banner o velikosti 1,2m x 0,7m stálo společnost 566 Kč bez DPH. V ceně je 

zahrnuto grafické vypracování včetně úprav. Další součástí výzdoby je nákup 

barevných balónků. Tato položka je opravdu zanedbatelná, jelikož balíček po deseti 

kusech má hodnotu 24 Kč (u firmy Dobré obaly) bez poštovného, pokud objednáme 

zároveň více barev. V jiných případech činí poštovné s doručením do Brna přibližně 

150 Kč, na čemž je v tomto případě ušetřeno. Společně s poštovným nám vyjde částka 

49Kč bez DPH na jeden balíček (5x balíček 120Kč + poštovné 150Kč).  

Tabulka č. 11: Náklady na koupi drobné dekorace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Varianty Cena bez DPH Poštovné Náklady bez DPH 

Banner 566 Kč 0 Kč 566 Kč 

Vlajka 189 Kč 79 Kč 268 Kč 

Balónky (1 balíček po 10ks) 49 Kč 30 Kč 79 Kč 

Celkové N -  -  913 Kč 
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Za předpokladu, že už máme většinu dresů a šál zakoupených, bude dostačující 

investovat pouze do vlajky, balónků nebo banneru. Investice do dekorace nebudou 

pravidlem před každým uspořádaným srazem. Protože, jak jsme už zjistili 

z dotazníkového šetření, tak nejpopulárnější ligou je anglická liga a některé týmy se 

budou v průběhu roku opakovat. Dle dotazníkového šetření, bylo zjištěno, že tým, u 

kterého by si zákazníci nejvíce přáli uspořádání srazu, je anglická Chelsea FC. Z toho je 

zcela zřejmé, že tento tým bude pravidelně prezentován. 

Další položkou u události bude vytvoření barevně tematických welcome drinků. 

Základními surovinami jsou vodka, sekt (popřípadě Avanti) a poslední položkou 

bezalkoholové barevné dochucovadlo.  

Nejvhodnější je vodka od firmy Amundsen, kde se cena 1l pohybuje kolem 249 Kč 

bez DPH. Další podstatná složka je Sekt. První varianta je Bohemia sekt Brut 0,75 l za 

cenu 140 Kč (obchodní společnost Hyveco) a druhá levnější varianta je Avanti sekt 

0,75 l za 55 Kč (obchodní společnost Hyveco). Poslední složkou je barevné 

dochucovadlo (od firmy MONIN). Průměrná cena jednoho litru dochucovadla je 

182 Kč (obchodní společnost Hyveco).  

Pro kalkulaci budeme vycházet z následujících vstupů: 

Maximální možná kapacita restauračního zařízení je 120 osob. Pro naše účely bude 

počítáno s průměrnou návštěvností 80 osob. 

Suroviny pro výrobu tzv. Welcome drinků pro 80 osob: 

1l vodky obsahuje dvacet pět panáků (25 x 0,04l). Pro 80 osob bude tedy potřeba čtyř 

láhví vodky. Sekt, na který bude potřeba vyhradit pět láhví (5 x 0,75l = 3,75l) se přidá 

do každého Welcome drinku. Konkrétně přidáme jednoho panáka (1 x 0,04l) a také 

přidáme barevné dochucovadlo. Dle předchozích zkušeností budou stačit dvě celé 

litrové láhve. 
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Tabulka č. 12: Náklady na vytvoření osmdesáti uvítacích drinků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ingredience 
Cena bez 

DPH/ 1 kus 

Požadované 

množství 

Cena bez DPH/ 

požadované 

množství 

Náklady na 

vytvoření 1 

Welcome drinku  

Vodka 249 Kč 4 ks 995 Kč -  

Sekt 55 Kč 5 ks 277 Kč -  

Dochucovadlo 182 Kč 2 ks 364 Kč -  

Pomeranče 1Kg 17 Kč 3 ks 52 Kč -  

Celkové N 503 Kč -  1 688 Kč 21 Kč 

 

S větším počtem zákazníků vzrostou i nároky na počet zaměstnanců. Ke správnému 

zajištění služeb přispěje najmutí pomocné síly, která bude pomáhat s obsluhou na baru. 

Tento člověk bude vyplácen dle odpracovaných hodin 100 Kč hrubého za hodinu. Tato 

pomocná síla bude brigádník, který bude chodit na pravidelné výpomoci. Pravidelný 

stav na odpolední víkendové služby jsou 2 číšnici, tímto by došlo k posílení obsluhy o 

dalšího číšníka. Kuchyně by také dostala pomocnou sílu, a to osobu, která bude mít na 

starost umývání nádobí a úklid. Běžný stav kuchyňského personálu jsou dvě osoby, 

kuchař a hlavní pomocná síla. V případě posílení směny o další pomocnou sílu by byli 

v kuchyni celkem 3 osoby. Pomocná úklidová síla dostane 90 Kč/hod.  

Pomocné síly budou zaměstnány na DPP. Zaměstnanci mohou být studenti, maminky 

na mateřské dovolené, důchodci, nebo lidé, kteří hledají přivýdělek. Tento druh 

smlouvy je výhodný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Je zde pouze limitní 

počet hodin a výše hrubé mzdy za celý měsíc. Dále o výhodnosti pro tyto zaměstnance 

rozhoduje to, zda má osoba podepsané čestné prohlášení, či nikoliv. Proto 

předpokládáme, že práci pro naší společnost budou upřednostňovat studenti. Mzda bude 

zaměstnancům vyplácena dle zákoníku práce s možností vyplacením měsíčních záloh.  

Předpokládáme, že každá akce bude trvat přibližně 5 hodin. U pomocné síly za bar bude 

hrubá mzda tedy činit 500 Kč, u pomocné síly do kuchyně se bude jednat o částku 450 

Kč hrubého.  
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Tabulka č. 13: Náklady na příležitostného pracovníka - DPP (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Typ pracovníka - DPP 
Hrubá mzda 

/hodina  

Průměrný 

počet 

hodin/akce 

Hrubá mzda 

Pomocná pracovní síla za bar 100 Kč 5 hod 500 Kč 

Pomocná pracovní síla do kuchyně 90 Kč 5 hod 450 Kč 

Celkové N -  -  950 Kč 

V tabulce jsou uvedeny pravděpodobné mzdové náklady na nárazovou akci. Pracovní 

náplň daného pracovníka se bude měnit dle potřeby. 

Co očekáváme 

Společnost si přeje vyšší tržby, a majitelé vyšší zisk. Ze zkoumání dvou po sobě jdoucí 

víkendů je patrné, že zisky se při uspořádání událostí zvýšily a to i přes vyšší vstupní 

náklady. Předpokládáme, že událost bude uspořádána ve většině případů o víkendech. 

Přední evropské ligy, jako je Premiere League, La Liga a jiné, hrají především 

ve víkendových dnech.  A na základě vyhodnocení hodnot z dotazníku si přeje přes 

70% zákazníku uspořádat sraz fanoušků v sobotu, nebo v neděli. I pro společnost jsou 

tyto dny mnohem výhodnější. Většina lidí o víkendech nepracuje a má volné odpoledne, 

nemají tak důvod spěchat. U porovnání tabulek č. 14 a č. 15 je na první pohled patrný 

velký rozdíl tržeb, tedy obrat, který se udělal v jeden víkendový den. Vyšší tržby 

zvyšuji i vstupní náklady na mzdy zaměstnanců v případě srazu, jde i náklady na 

výzdobu, které tak snižuji zisk. Přes tyto skutečnosti je zisk stále vyšší, než by tomu 

bylo v případě, kdy by šlo o den bez uskutečnění události. Velké výhody, které plynou 

z uspořádání takové akce je nalákání velkého množství lidí. U poslední události se takto 

podařilo kapacitně zaplnit celou provozovnu. Oproti následujícímu víkendu bez události 

je rozdíl v návštěvnosti znatelný, navýšení počtu zákazníků je asi o 2/5. Na uvítanou 

podávaný Welcome drink, je pro návštěvníky dobrým stimulem pro pití alkoholových 

výrobků a tím i vytvoření atmosféry. Od uspořádání události se zvýšila návštěvnost 
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fanoušků Chelsea FC Londýn a Manchesteru United. Zvýšilo se povědomí o Sport Baru 

Aréna u fanoušků z širokého okolí.  

Tabulky č. 14 a č. 15 udávají součet jednotlivých zisků od prodávaných segmentů 

v určité dny, kde je patrné, že každý segment má odlišnou procentní ziskovost. Dále 

je potřebné od zisků u prodávaných produktů odečíst další provozní náklady, jako jsou 

hrubé mzdy zaměstnanců a také příležitostné náklady jako pořízení dekorace. U té 

je počítáno s tím, že srazy jednoho a více fotbalových klubů se budou opakovat, je proto 

náklad na tuto položku kalkulován pouze poměrnou částí. Dále je počítáno s náklady na 

uvítací drink a hrubou mzdu u výpomocného pracovníka, který je nezbytný pro 

bezproblémový chod obsluhy a kuchyně. Při porovnání zisků obou tabulek, je patrné, že 

uspořádání srazu je marketingový tah, který se majiteli z důvodu vyššího zisku a šíření 

povědomí o společnosti mezi lidmi, opravdu vyplatí. 

Provozní náklady jsou rozpočítány a zohledněny/kalkulovány v nákladech na jednotlivé 

prodané zboží formou příspěvky na úhradu provozních nákladů.  

Tabulka č. 14: Výslednice za den při uspořádání sportovního srazu (Zdroj: Vlastní zpracování)   

Prodávané segmenty Tržby Náklady Zisk/ztráta 

Lahvové nealk výrobky 1 471 Kč 545 Kč 926 Kč 

Kofola 1 884 Kč 538 Kč 1 346 Kč 

Lihoviny + akční nabídka 1 868 Kč 584 Kč 1 284 Kč 

Pivo  10 909 Kč 4 545 Kč 6 364 Kč 

Bar celkem  16 132 Kč 6 212 Kč 9 920 Kč 

Kuchyně celkem 11 736 Kč 4 694 Kč 7 041 Kč 

HM zaměstnanců kuchyně včetně 

SP a ZP zaměstnavatele (HPP) 
- 4 409 Kč -4 409 Kč 

HM zaměstnanců obsluhy včetně 

SP a ZP zaměstnavatele (HPP) 
- 3 739 Kč -3 739 Kč 

Příspěvek na dresy - 500 Kč -500 Kč 

Příspěvek na dekoraci  - 200 Kč -200 Kč 

Welcome drink - 1 688 Kč -1 688 Kč 

HM u příležitostného pracovníka - 

DPP (SP a ZP zde není 

uvažována)  

- 

950 Kč -950 Kč 
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Celkem 27 868 Kč 22 393 Kč 5 475 Kč 

 

Tabulka č. 15: Výslednice za den bez uspořádání události (Zdroj: Vlastní zpracování)   

Prodávané segmenty Tržby Náklady Zisk/ztráta 

Lahvové nealk výrobky 785 Kč 291 Kč 494 Kč 

Kofola 1 165 Kč 333 Kč 832 Kč 

Lihoviny 1 025 Kč 353 Kč 671 Kč 

Pivo  5 884 Kč 2 452 Kč 3 433 Kč 

Bar celkem  8 860 Kč 3 429 Kč 5 431 Kč 

Kuchyně celkem 8 240 Kč 3 433 Kč 4 806 Kč 

HM zaměstnanců kuchyně včetně 

SP a ZP zaměstnavatele (HPP) 
- 4 409 Kč -4 409 Kč 

HM zaměstnanců obsluhy včetně 

SP a ZP zaměstnavatele (HPP) 
- 3 739 Kč -3 739 Kč 

Příspěvek na dresy - 0 Kč  0 Kč  

Příspěvek na dekoraci  - 0 Kč  0 Kč  

Welcome drink - 0 Kč  0 Kč  

HM u příležitostného pracovníka - 

DPP (SP a ZP zde není uvažována)  
- 0 Kč     0 Kč 

Celkem 17 099 Kč 15 010 Kč 2 089 Kč 

 

Mzdové náklady u tabulky č. 15 se mohou snižovat a to na základě typu fotbalového 

zápasu, nebo hraného času zápasu. Někdy může zaměstnanec kuchyně nebo obsluhy 

odejít dříve, než je dohodnuto.   

Postup při sestavení události 

Prvním krokem bude oslovit stávající zákazníky, kteří již chodí do naší společnosti 

a informovat je, že se pořádá událost, kde hraje jejich oblíbený tým a zeptat se, zdali 

mají zájem přijít. 



75 

 

Dalším krokem bude zaplnit zbývající volná místa zveřejněním informací o události na 

sociálních sítích, zejména na internetové stránce Facebook. Zde bude uveden charakter 

programu, důvod pořádání této akce, informace o plánovaném průběhu akce atd. 

Nezbytné bude oslovení správců facebookových stránek jednotlivých klubů, jestli 

budou mít zájem o prezentování této události. Je to jednou z možností, jak distribuovat 

informace přímo fanouškům. Vytvoření události a její následné sdílení je zcela 

bezplatné.  

Oslovení cizinců 

Budeme se snažit získat pozornost u cizinců, kteří v Brně studují, nebo se zde déle 

zdržují. Ze začátku by se jednalo o reklamu v pro cizince oblíbených hotelech a to bez 

finanční kompenzace. Jednalo by se o společnosti hotel Omega, Apartmány centrum 

a Hotel Voroněž. Zde by měl zaměstnanec na recepci úkol propagovat naši společnost 

a zároveň budou na recepci k dispozici propagační materiály společnosti. Tyto 

propagační materiály ve formě brožury by byly psány v jazyce českém, anglickém a 

německém.  

Cena za vytvoření těchto materiálů u firmy Copy Centrum Brno je 5,55 Kč bez DPH za 

barevný tiskopis ve formátu A5. Předpokládá se, že by objednalo vytvoření cca 200 ks. 

Dostaneme tak částku 1110 Kč za 200 kusů. Dále bychom věnovali více pozornosti naší 

facebookové stránce, kde se budeme snažit doplňovat víkendové příspěvky i 

v angličtině a němčině.  

Shrnutí 

Srazy budou pořádány především anglické týmy. Vyplývá to z výsledku dotazníkového 

zkoumání, kde byly tyto týmy preferovány. Hlavní týmy, které budou upřednostňovány, 

jsou Chelsea, Manchester United, Arsenal a Liverpool a to z důvodu, že mají největší 

počet fanoušků. Tímto krokem očekáváme zaplnění prostorů společnosti a tím pádem 

i zamezení špatné atmosféry. 
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3.2 Renovace zahrádky 

Důvody, které vedou k této změně 

Restaurační zařízení má k dispozici salónek, který je součástí Sport Baru, není však 

přizpůsoben pro využívání v letních měsících. Salónek má ve stěnách tepelnou izolaci, 

která tak v horkých letních měsících udržuje vysoké teploty. Pro hosty se tím vytváří 

velmi nepříjemné prostředí a neradi se zde zdržují. Z tohoto důvodu je tato místnost po 

období od měsíce května do konce letních prázdnin nevyužívaná. Tím, že je služba 

poledního menu k dispozici celoročně a zároveň probíhá sezóna sportovních zápasů, 

společnost přichází přibližně o 30 potenciálních zákazníků za den. Uvažovanou změnou 

se zde zlepší prostředí v letních měsících, které tak bude lépe větráno. Cílem je 

poskytnout zákazníkům větších prostor a komfortnější prostředí po celý rok.  

Popis změny 

Dojde k odstranění obvodové stěny směrem do ulice, o délce 12 metrů a šířce 5 metrů 

(společně se stávajícími okny). Ponechány budou pouze podpůrné obvodové sloupy. 

Vzniklé mezery budou vyplněny balkonovými okny, která budou vyhotovena 

na zakázku od společnosti VEKRA. Společnost poskytla finanční kalkulaci na stavební 

úpravu (výroba, dovoz, instalace). Pro kalkulaci je uvažováno 6 kusů výklopných 

balkonových oken o rozměrech 1,6 m x 2,1 m (šířka x výška). Okna mohou být 

výklopná částečně, nebo úplně. Do delší stěny budou vsunuta 4 okna, do kratší stěny 

2 okna. Na vyříznutí a odstranění stěny společně s okny by byl najat místní živnostník, 

který sám poskytl nabídku k vykonání této práce.  

Finanční stránka 

Níže uvedená tabulka obsahuje materiál a parametry oken, která budou použita 

k vybudování zahrádky.  

 

Tabulka č. 16: Rozměrové vlastnosti okna (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Šířka 1 600 mm 
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Výška 2 100 mm 

Barva Bílá 

Rám balkonový standard 

Křídlo 2 * křídlo balkonové standard 

Rozšíření podklad 8069 univerzální pro PVC tep. izol. 27,5/50mm 

Hmotnost 103kg 

 

Tabulka č. 17: Cenová kalkulace u renovace zahrádky okna (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Hodnoty uvedené ve výše uvedené tabulce jsou převzaty z nabídky společnosti, která by 

případně tyto úpravy realizovala, viz Příloha č. 1 – 2.  

Odhadované náklady na renovaci zahrádky jsou ve výši 61 608 Kč bez DPH.  

Návratnost vloženého kapitálu lze získat pouze za pomocí pozorování současného stavu 

a predikce. Naše společnost produkuje průměrné měsíční zisky ve výši 76 762 Kč, viz 

Cena za kus před slevou (s DPH)                16 945 Kč 

Cena celkem před slevou (s DPH) 101 670 Kč 

Doprava + práce 2 000 Kč 

Suma položek  103 670 Kč 

Sleva z ceny prvků (-46 %)  -46 768 Kč 

Mimořádná sleva (-6 %) -3 294 Kč 

Částka bez DPH  53 608 Kč 

DPH 21% 11 258 Kč 

Částka celkem  64 866 Kč 

    

Odhadované náklady na odstranění stěny 8 000 Kč 

    

Celkové náklady na rekonstrukci 72 866 Kč 
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tab. 25. Značné rozdíly jsou mezi zisky, vyprodukovanými o letních prázdninách, tedy 

od července do srpna oproti zbylým deseti měsícům, kdy dochází k poklesu zisků.  

Proto renovací zahrádky předpokládáme nárůst návštěvníků této části společnosti. 

Největší nárůst očekáváme v letních měsících, kdy může podle předpokladů, dojít 

k nárůstu návštěvníků až o 14%. Mělo by však  dojít k  určitému nárůstu návštěvníků 

také ostatních měsících. Narůst očekáváme především díky atraktivnějšímu prostředí, 

které bude vhodnější pro soukromá setkání, jako jsou oslava narozenin, promoce a jiné 

události. 

Abychom vypočítali potenciální návratnost v čase, kalkulovali jsme, o kolik víc 

zákazníků musí přijít a jejich průměrnou útratu. Návratnost je rozdělena do dvou etap. 

Na léto a na zimní měsíce. Hodnoty jsou odhadované, zisk pro majitele byl vypočítán 

porovnáním současných tržeb a zisku. Tržba 150 Kč je cena za 4 piva, nebo jedno jídlo, 

takže cena je reálná.   

Podle hodnot získaných z ČSÚ jsme získali, že průměrná procentuální ziskovost 

v oblasti pohostinství a stravování má rostoucí tendenci viz tabulka č. 3. Tedy na konci 

sledovaného období se dostala na hodnotu 4%. Tato hodnota je ovšem pro restaurace, 

hospody, bary a hotely a jiné. Pro naši společnost je finanční výsledek adekvátní 

a průměrná hodnota ziskovosti neklesá pod celkovou hodnotu. 

Už za první rok provozu lze očekávat návratnost většiny vložené investice. V počátku 

bude projekt financován z úspor majitelů. 

 

Tabulka č. 18: Očekávané zisky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Průměrná denní 

návštěvnost  

(o kolik zákazníků 

by přišlo víc) 

Počet 

měsíců  

Průměrná 

útrata na 

jedno 

zákazníka 

(tržba) 

Tržba za 

období  

Zisk za 

období 

(8%)  

Červen - Srpen  25  3   150 Kč 337 500 Kč 27 000 Kč 

Září – Květen 10  9   150 Kč  405 000 Kč 32 400 Kč 

Celkem - - - - 59 400 Kč 
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Co očekáváme 

Půjde především o zlepšení vzhledu salónku, tím i celkového dojmu pro zákazníky. 

Předpokládáme, že tímto krokem dojde k nárůstu počtu zákazníků a to jak u sportovních 

nadšenců, tak i u běžných zákazníků. Především však přepokládáme využití prostoru po 

celý rok, a to jak v letních, tak zimních měsících. Prostor se tak může využívat pro 

uzavřenou společnost, ke sledování sportovních přenosů a v letních měsících lze prostor 

využít jako zahrádku.  

Shrnutí 

Renovací salonku nedojde k úplnému odstranění slabé stránky v podobě absence zcela 

otevřeného venkovního posezení. Tato změna je však pro společnost nereálná. Hlavním 

důvodem je špatné umístění a její finanční nákladnost. U toho návrhu dojde pouze 

k částečnému odstranění nedostatku, avšak podle našich zkušeností a odhadů bude 

návrh pro společnost užitečný. 

 

3.3 Změna velké tapety 

Důvody, které vedou změně 

Změna tapety, která je na stěně v hlavní části, je pro společnost změnou, kterou je 

potřeba udělat. V současné době je na tapetě zobrazena hokejová Kometa Brno. Tento 

styl do současného interiéru společnosti nezapadá. Fanoušci hokejové Komety již 

ztratili zájem zde chodit a rádi bychom tedy zacílili na odlišnou skupinu zákazníků. 

Popis návrhu 

Cílem je vytvoření návrhu na tapetu, která bude splňovat mimo jiné i licenční 

podmínky. Z důvodu, že na tapetu není možné použít fotografii z internetu, rozhodli 

jsme se oslovit společnosti, které nám pomohou s vyřešením tohoto problému. Tapeta 

musí ukázat charakteristiku společnosti a zapadat do její koncepce. Tím může být např. 

panoráma fotbalového stadionu. Tapeta bude dlouhá 9 m x 2 m a nahradí současnou 

tapetu v hlavní hale po levé straně přímo při vstupu.  
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Počáteční náklady 

Ze společností, jež jsme oslovily a měly o spolupráci zájem, jsme vybrali nejvýhodnější 

nabídku, která splňuje kvalitativní požadavky. Nejlepší nabídku jsme obdrželi od 

společnosti Copy General. Cena činí 15 053Kč bez DPH. 

 

 

Stanovená cena obsahuje následující: 

Hladkou vliesovou tapetu bez PVC (pro naše potřeby naprosto dostačující), která bude 

dodána v pruzích o rozměru 6x 1400 x 2000 a 1x 600 x 2000 mm 

- poskytnutí návrhu na vzhled, 

- dovoz, 

- strhnutí staré tapety, 

- ořez a zároveň instalace. 

Tabulka č. 19: Náklady na vyhotovení tapety stěny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Cena bez DPH 

Tapeta (vyhotovení, práce, dovoz) 14 234 Kč 

Ilustrace (včetně licence) 819 Kč 

Celkové N 15 053 Kč 

 

Hodnoty týkající se vyhotovení, práce a dovozu tapety jsou uvedeny v příloze číslo 3.  

Dále je nutné získat ilustraci, která bude na tapetě. Lze ji zakoupit od fotobanky, která 

při koupi poskytne licenci ke zveřejňování v komerčních prostorech. U zahraniční 

společnosti Think stock je nabízena nejnižší sazba 39€ (k datu 28. 2 za 991 Kč) za 

stažení pěti souborů. Dále je potřeba započítat grafické úpravy ilustrace, které budou 

ovšem nulové, jelikož úpravy uděláme za pomoci editoru, který je volně ke stažení. 
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Financování změny proběhne zpočátku na základě soukromého kapitálu, který má 

majitel k dispozici. 

Zhodnocení výhodnosti 

Návratnosti vloženého soukromého kapitálu není nejpodstatnější. Zde především 

vycházíme z dotazníkového šetření, kdy podle respondentů není vzhled interiéru 

dostačující. Z tohoto důvodu se provádí změna tapety jako především jako 

marketingová investice. V porovnání průměrných měsíčních zisků viz tabulka č. 25 a 

potenciální investice je zřejmé, že dojde k návratnosti majitelem investovaných 

finančních prostředků během krátkého období.  

Co od této změny očekáváme 

Očekává se především zlepšení vzhledu interiéru, který tak dá společnosti jasnou 

charakteristiku. Cílem do budoucna bude nalákání širokého spektra fotbalových 

fanoušků, kteří se i díky vhodné výzdobě budou rádi vracet.  

Shrnutí 

Změnou vzhledu u tapety se snažíme charakterizovat náš cíl a využít ho jako prostředek 

k nalákání nových zákazníku, kteří rádi sleduji fotbalová utkání. Zároveň jde také 

zlepšení dojmu z interiéru u zákazníků.  

 

3.4 Alkoholové lodě 

Důvody, které vedou změně 

V aktuální nabídce nápojového lístku chybí alkoholové sety neboli alkoholové lodě. 

Absence tohoto sortimentu je zarážející a to i z důvodu, že nabídka těchto setů je 

výhodná jak pro zákazníky, tak v důsledku i pro společnost, která může tuto nabídku 

současně pojmout jako marketingový tah. Pro sportovní fanoušky, kteří přijdou sledovat 

sportovní přenosy většinou ve větších skupinách, jsou sety atraktivní nabídkou.  
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Pro podnikatele může být uvedení toho sortimentu krokem, který mu může v počátku 

dočasně nepatrně snížit zisk na tomto určitém sortimentu. Později, v případě, že se stane 

tato nabídka pro zákazníky zajímavou, může v dlouhodobém horizontu díky zvýšenému 

objemu prodaného sortimentu, však zisk i navýšit. Ovšem i při zvýhodněné ceně nejde o 

položku, která by byla pro majitele ztrátová. 

Charakteristika návrhu 

Níže uvedené návrhy uvádějí ceny pro zákazníka včetně DPH z důvodu, že se jedná 

o koncového spotřebitele.  

 

Amundsenova loď (Vodka Amudsen 0,7l + 6 x RedBull 0,25)  

Amundsen Expedition 1911 0,7l   270 Kč (223 Kč bez DPH) 

RedBull 0,25l       30 Kč (25 Kč bez DPH)  

Za nákupní cenu:  

Vodka 0,7l + 6 x RedBull       270 Kč + 180 Kč = 450 Kč (372 Kč bez DPH) 

Při ceně, které jsou ve Sport Baru:  

40 Kč/panák 0,04 a RedBull 55 Kč/ kus Vodka 900 Kč + 330 Kč= 1230 Kč  

Tabulka č. 20: Cenová kalkulace vodka lodě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Vodka 0,7l/ 

1 kus 

RedBull 0,25l/  

1 kus 

Počet 

RedBullu 

Souhrnná 

cena za set  

Cena bez DPH 223 Kč 25 Kč 6 ks 372 Kč 

Nákupní cena (s DPH) 270 Kč 30 Kč 6 ks  450 Kč 

Současná prodejní 

cena pro zákazníka  
900 Kč 55 Kč 6 ks 1 230 Kč 

Cena bez DPH - - - 785 Kč 

Akční cena pro 

zákazníka 
- - - 950 Kč 
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Jelen a stádo býků (Jagermeister 0,7l +6 x RedBull ) 

Jagermeister 0,7l    350 Kč (289 Kč bez DPH) 

RedBull 0,25l      30 Kč (25 Kč bez DPH) 

Za nákupní cenu:  

Jagermeister 0,7l + 6 x RedBull   350 Kč + 180 Kč = 530 Kč (439Kč bez 

DPH)         

Při ceně, které jsou ve Sport Baru:  

60 Kč/panák 0,04 a RedBull 55 Kč/kus Jagermeister 1050 Kč + 330 Kč = 1380 Kč 

 

Tabulka č. 21: Cenová kalkulace Jägermaister lodě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Jagermeister 

0,7l/1 kus 

RedBull  

0,25l/1 kus 

Počet 

RedBullu 

Souhrnná 

cena za 

set  

Cena bez DPH 289 Kč 25 Kč 6 ks 438 Kč 

Nákupní cena (s DPH) 350 Kč 30 Kč 6 ks 530 Kč 

Současná prodejní 

cena pro zákazníka  
1 050 Kč 55 Kč 6 ks 1 380 Kč 

Cena bez DPH  - -  -  868 Kč 

Akční cena pro 

zákazníka 
 -  - -  1 050 Kč 

 

Kapitánova loď (Captain Morgan 0,7l + 6 x Pepsi) 

Captain Morgan 0,7l    300 Kč (248 Kč bez DPH) 

Pepsi 0,25l     14 Kč (12 Kč bez DPH) 

Za nákupní cenu:  
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Captain Morgan 0,7l + 6 x Pepsi  300 Kč + 84 Kč = 384 Kč    

      (320 Kč bez DPH) 

Při ceně, které jsou ve Sport Baru:  

50 Kč/panák 0,04 a Pepsi 38Kč/ kus  Captain Morgan 875 Kč + 228 Kč= 1103Kč 

 

 

 

 

Tabulka č. 22: Kalkulace Captain Morgan lodě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Captain 

Morgan  

0,7l/1 kus 

Pepsi 0,25l/ 

1 kus 
Počet Pepsi 

Souhrnná 

cena za set  

Cena bez DPH 248 Kč 12 Kč 6 ks 317 Kč 

Nákupní cena (s DPH) 300 Kč 14 Kč 6 ks 384 Kč 

Současná prodejní 

cena pro zákazníka  
875 Kč 38 Kč 6 ks 1 103 Kč 

Cena bez DPH - - - 744 Kč 

Akční cena pro 

zákazníka 
 -  -  - 900 Kč 

 

Zákazníka zajímá především koncová cena, která je udána včetně DPH. V porovnání 

s běžnou současnou cenou ušetří zákazník při koupi setu 20%. Pro společnost je naopak 

u nakoupeného zboží důležitá cena bez DPH. Pro společnost je marže lehce nad 100%. 

Koupě setu je výhodná pro zákazníky i pro společnost.  

Každý z těchto setů bude podáván v univerzální plastové nádobě, která bude zaplněna 

všemi možnými ingrediencemi. Nádobu lze zakoupit u společnosti Wine Life za 455 Kč 

bez DPH. Základní druh nádoby viz Obrázek č. 6. Nádob je několik druhů velikostí.  
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Obrázek č. 6: Alkoholové lodě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Zhodnocení a návratnost 

Při zvýhodněných prodejních cenách, které jsou uvedeny v tabulce č. 20, až 

č. 22 očekáváme vyšší prodej destilátů. U hlavních konkurenčních společností Kometa 

Pubu, Spurs Sport and Coffee baru, nejsou tyto produkty v každodenní nabídce. Proto 

zavedením této nabídky vznikne Sport baru konkurenční výhoda. 

Po prvním měsíci od uvedení tohoto sortimentu do nabídky, očekáváme průměrný 

prodej dvou alkoholových lodí měsíčně. I za předpokladu prodeje jedné lodě za měsíc, 

se stále bude jednat o výhodný prodej pro obě strany. Tímto krokem neočekáváme 

nárůst nových zákazníku, jde zde o rozšíření služeb, která bude nabízena především u 

uspořádání sportovního srazu. Vyhodnocení prodejnosti plánujme za čtyři měsíce od 

uvedení tohoto sortimentu do nabídky. Na základě prodejnosti plánujeme rozšíření 

nabídky o další druhy alkoholových lodí a v případě nezájmu ze strany zákazníku, může 

dojít i ke snížení ceny. 

Co od této změny očekáváme 

Rozšířením sortimentu může přispět ke zlepšení našich služeb. Zákazník si tak má 

z čeho vybírat. Zavedením tohoto sortimentu věříme ve větší prodej alkoholických 

výrobků. Cena je stanovena tak, aby byla výhodná pro zákazníka, ale i pro naši 

společnost. Výstižným názvem a výhodnou cenou doufáme v oblíbenost produktu. 

Shrnutí 



86 

 

Zavedením změny je rozšíření současné nabídky o další produkt. Produkt bude cíleně 

prodáván především ve dnech uspořádání srazu. Pokud se po období čtyř měsíců, námi 

určený produkt uchytí, plánujeme sortiment rozšiřovat. 

 

3.5 Zavedení pozice provozního 

Důvody, které vedou ke změně 

Důvodů pro tento návrh je několik. Nejvýznamnějším z nich je, že absence pozice 

provozního vede k pracovnímu přetížení majitele společnosti. Rozsah činností, které 

řeší je velmi široký. Otevírání hospody, přebírání objednávek, zpracování objednávek 

a mnoho dalších činností, které rámcově spadají do oblasti provozních činností. Tyto 

činnosti jsou časově i administrativně velmi náročné. Současná situace vede k tomu, že 

je majitel společnosti dlouhodobě nezastupitelný a taktéž mu jeho 

přetíženost neumožnuje se věnovat dalšímu rozvoji společnosti a činnostem především 

obchodního charakteru. 

Tuto situaci lze řešit buď to přijmutím nového zaměstnance, nebo vyčleněním 

stávajícího zaměstnance na tuto pozici. Tak by došlo k předání běžných provozních 

činností na osobu, která by měla díky svým znalostem a zkušenostem všechny provozní 

činnosti nejen zvládnout, ale mohla by také předkládat návrhy a nápady, které by mohly 

některé činnosti zefektivnit či vylepšit. Majiteli by se předáním jistých činností na 

druhou osobu uvolnily ruce a mohl by tak lépe vést společnost ke stabilizaci a dalšímu 

rozvoji. Osoba na této pozici by mohla být zároveň nezbytným zástupcem v době jeho 

dovolené či nemoci.  

Popis návrhu 

Návrh vychází z pozitivní zkušenosti, kdy hlavní kuchař má zodpovědnost nejen za 

přípravu jídla, ale také za záležitosti chodu kuchyně, včetně plánování směn a výběru 

zaměstnanců. Vyřizování objednávek a přímá komunikace s majitelem pro 

bezproblémový chod kuchyně jsou nedílnou součástí pracovních činností, souvisejících 

s touto pracovní pozicí. V tuto chvíli postrádáme obdobnou osobu pro provoz 
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restaurace, především u personálu pro obsluhu. Tento člověk by měl zajistit fungující, 

efektivní provoz a být hlavní spojkou mezi majiteli, personálem u výdeje a kuchyní. 

Cílem je, aby se tato osoba stala v podstatě tzv. pravou rukou majitele a v budoucnu 

popř. i jeho zástupcem. 

 

Co bude náplní práce 

Náplň práce je rozčleněna do dvou skupin. 

Přibližně 60% časového fondu by se mělo skládat z činností související s provozem 

restaurace např.  

- vyřizovaní objednávek, 

- přijímání rezervací, 

- zajišťování a výběr potřebných zaměstnanců (v případě potřeby), 

- angažování se při tvorbě a realizaci akcí, 

- obsluha internetových stránek. 

Zbývajících cca 40% časového fondu by se mělo týkat činností souvisejících s: 

- obsluhou, 

- zastupováním, či výpomocí v případě nepředvídaných událostí (zahrnuje situace, 

kdy je potřeba podpora obsluhujícího personálu), 

- nečekané absence. 

Základní charakteristika provozního: 

- spolehlivost, 

- pracovitost,  

- komunikativnost,  

- sympatičnost, 

- schopnosti leadera -> umění získat si lidi a jejich respekt.  
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Nejdůležitější podmínkou pro tuto činnost je, že daná osoba musí tomuto typu práce 

opravdu rozumět. To znamená, že tato osoba má praxi na pozici číšník a může mít 

zkušenosti z pozici provozního. Samozřejmostí by mělo být, že tato osoba bude schopna 

vést a řídit různorodý kolektiv a zároveň bude schopna efektivní a profesionální 

komunikace s vedením společnosti. Ideálně by měla eliminovat a řešit veškeré 

problematické konflikty mezi majiteli a zaměstnanci. Provozní by měl být člověkem, 

kterému budou věřit jak zaměstnanci, tak především majitelé. 

S ohledem na to, že částí náplně práce bude i obsluha v restauraci, musí umět vykonávat 

i klasickou číšnickou práci. 

Finanční stránka 

Níže jsou uvedeny předpokládané mzdové náklady. Vycházíme z domněnky, že na této 

pozici bude pracovat osoba na standartní HPP.  

Tabulka č. 23: Měsíční finanční kalkulace u zavedení provozního (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Hrubá mzda/ měsíc 

HM zaměstnance 20 000 Kč 

Měsíční bonusy 

související s pracovní 

náplní provozního 

11 650 Kč 

Celková měsíční HM 31 650 Kč 

HM + SP a ZP 

zaměstnavatele 
42 411 Kč 

 

Na základě předchozích zkušeností a konzultace s majiteli společnosti uvažujeme 

o finančním ohodnocení osoby na pozici provozního celkovou částkou 31 650 Kč. Tato 

částka se skládá ze dvou pevných složek. Základní hrubé mzdy a měsíčního nárokového 

bonusu. Dále se mohou vyplácet další nenárokové bonusy/ prémie v závislosti na 

náročnosti jednotlivých akcí, či kvality odvedené práce. Mzdové náklady 

zaměstnavatele se skládají z celkové hrubé mzdy (včetně všech vyplacených 
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nárokových i nenárokových bonusů) a povinných odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění za zaměstnavatele. Tyto náklady činí 34% z HM. 

Zhodnocení výhodností 

Tabulka č. 24: Mzdové náklady na pracovní pozice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pracovní pozice Počet osob 

Hrubá hodinová 

mzda včetně SP 

a ZP 

Měsíční mzdové 

náklady včetně SP 

a ZP/ osoba 

Celkové měsíční 

náklady dle 

pozic 

Pomocná síla kuchyně  3 134 Kč 22 512 Kč 67 536 Kč 

Kuchař   3 161 Kč 27 014 Kč 81 043 Kč 

Obsluha  4 121 Kč 20 261 Kč 81 043 Kč 

DPP – obsluha (3 hodiny 

denně) 
1 100 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč 

Celkem -  515 Kč 78 787 Kč 238 622 Kč 

     
 

Tabulka č. 25: Průměrný měsíční zisk/ ztráta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozdílnost 

tržeb 

Tržby / 

1den 

Náklady/ 

1 den 

Denní Zisk/ 

ztráta/ 1 den 

Počet 

dní / 

30 dnů 

Měsíční 

tržby 

Měsíční 

náklady 

Měsíční 

zisk/ 

ztráta 

Tržba za 

víkendový den 

s uspořádanou 

akcí 

27 868 Kč 
25 179 

Kč 
2 689 Kč 2 55 736 Kč 50 358 Kč 5 378 Kč 

Tržba za 

víkendový den 

bez uspořádané 

akce 

18 174 Kč 
18 244 

Kč 
-71 Kč 6 109 041 Kč 109 465 Kč -424 Kč 

Tržba za 

pracovní den s 

TV přenosem 

30 678 Kč 
26 019 

Kč 
4 658 Kč 9 276 099 Kč 234 174 Kč 41 925 Kč 

Tržba za 

pracovní den 

bez TV přenosu 

25 860 Kč 
23 561 

Kč 
2 299 Kč 13 336 174 Kč 306 291 Kč 29 883 Kč 

Celkem 
102 579 

Kč 

93 003 

Kč 
- - 777 050 Kč 700 288 Kč 76 762 Kč 
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U tabulek č. 25 a 26 jsou uvedeny průměrné ziskové hodnoty společnosti za jeden měsíc 

provozu. V průměrném měsíčním zisku společnosti jsou započítány provozní náklady 

(mzdové, výrobní/ nákupní).   

Abychom zjistili výhodnost osoby provozního pro společnost, bude nezbytné přepočítat 

mzdové náklady. Už na první pohled je zřejmě, že pokud doplníme obsazení personálu 

o další nákladovou položku, osobu provozního, rapidně se tím navýší i mzdové náklady 

a tím se i sníží výdělečnost provozu. Proto po reorganizaci, která se plánuje udělat 

v blízké budoucnosti, dojde ke strukturálním změnám. U jednoho zaměstnance na 

pozici obsluhy, kterého majitel delší dobu sleduje, dojde ke změně pracovní náplně. 

Pokud bude tato osoba souhlasit, bude vykonávat povinnosti tykající se provozní 

činnosti. Některé závazky, které již měl pří výkonu práce, se rozdělí mezi zbývající 

zaměstnance obsluhy.  

 

Tabulka č. 26: Průměrný zisk/ ztráta po odečtení zaměstnance obsluhy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rozdílnost tržeb Měsíční tržby Měsíční náklady Měsíční zisk/ ztráta 

Tržba za víkendový den  

s uspořádanou akci  
55 736 Kč 48 428 Kč 7 307 Kč 

Tržba za víkendový den  

bez uspořádané akce  
109 041 Kč 103 676 Kč 5 365 Kč 

Tržba za pracovní den  

s TV přenosem   
276 099 Kč 225 491 Kč 50 608 Kč 

Tržba za pracovní den  

bez TV přenosu  
336 174 Kč 293 749 Kč 42 425 Kč 

Celkem 777 050 Kč 671 344 Kč 105 706 Kč 

V tabulce č. 26 je uveden případ, kdy ubude mzdový náklad na jednoho ze zaměstnanců 

obsluhy. Dojde tím k úspoře 20 261 Kč. Vznikne tím finanční prostor pro osobu 

provozního. V tabulce č. 27 lze vidět mzdové rozdělení a porovnání majitele, obsluhy, 

osoby provozního. Po rozpočítání průměrné hrubé mzdy pro majitele a zaměstnance 

obsluhy, vznikne pro majitele měsíční úspora 550 Kč.    

Tabulka č. 27: Rozpočítání a porovnání mzdových nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Hrubá 

hodinová 

mzda včetně 

SP a ZP 

Počet 

hodin/ 

den 

Hrubá 

mzda/ 

den 

Hrubá 

mzda/ 

měsíc 

Mzdové vyjádření pro majitele  180 Kč 14hod. 2 520 Kč 75 600 Kč 

          

Mzdové vyjádření ušetřeného 

pro majitele – překlenutí mzdy 

pro osobu provozního  

180 Kč 4hod. 720 Kč 21 600 Kč 

Mzdové náklady na jednoho 

zaměstnance obsluhy včetně SP 

a ZP 

- - - 20 261 Kč 

Celkem mzda majitel + 

zaměstnanec obsluhy  
- - -  41 861 Kč 

   -  - -    

Mzdové náklady na osobu 

provozního včetně SP a ZP 
 -  -  - 42 411 Kč 

   -  -  -   

Úspora/ ztráta pro majitele  -  -  - 550 Kč 

 

Co od této změny očekáváme 

Podmínkou této změny je zefektivnit fungování provozu. Mělo by dojít k eliminaci třecí 

plochy mezi kolektivem uvnitř společnosti, které mohou vznikat i z nepříliš jasného 

rozdělení kompetencí a povinností. Od této pozice tedy mimo jiné očekáváme, že 

v oblastech za které bude zodpovídat, bude připravovat návrhy řešení vzniklých 

záležitostí a bude s majitelem společnosti hledat nejvhodnější řešení. To by mělo vést 

k úspoře především času a energie majitele. A může se plně soustředit na věci 

strategického charakteru, např. získávání sponzorů, navazování spolupráce s novými 

společnostmi či nové dodavatele a to ať už z důvodu nespokojenosti s jejich službami či 

cenami, nebo za účelem rozšíření o dodavatele. 

Shrnutí 

Reorganizace ve struktuře zaměstnanců, kde bude zásadní prvek pozice provozního, 

může přispět k lepší organizovanosti. Zároveň tato změna pomůže majitelům k úbytku 

jeho povinností. 
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3.6 Sumarizace návrhů 

Pro lepší přehlednost je vytvořen souhrnný popis návrhů. 

Prvním návrhem je pořádání srazů sportovních fanoušků. Návrh má společnosti zaručit 

vyšší povědomí u zákazníků a pravidelné zaplnění prostor. Zaplněním může vzniknout 

skvělá atmosféra, díky které budou zákazníci spokojení a budou se rádi vracet. 

Především také půjde o zvýšení zisků společnosti. Podle vypracovaných výpočtů dojde 

k nárůstu zisků a to i za předpokladu vyšších vstupních nákladů.  

Druhý návrhem, pro společnost asi nejvíce nákladným, je renovace zahrádky. Návrh má 

odstranit nejslabší stránku společnosti, kdy společnost každoročně v letních měsících 

přichází o velké množství zákazníků. Proto dojde k přizpůsobení posezení pro letní 

měsíce. Šlo o to stanovit takový návrh, kterým nepřijde společnost o zákazníky 

v zimních měsících a zároveň naláká nové zákazníky v  měsících letních. U návrhu je 

vypracovaná návratnost, které je téměř dosaženo již na konci prvního roku provozu.  

Společně s uspořádáním srazu patři tyto dvě z pěti plánovaných změn mezi stěžejní 

návrhy, které mohou přinést v budoucnu největší prospěch. V případě renovace 

zahrádky jde o nákladnou investici a i přesto podle předpokladů dojde k brzké 

návratnosti vynaložených nákladů. Návratnost renovace je za rok a jeden měsíc, u 

uspořádáním srazů je návratnost téměř okamžitá. 

Další návrh, pro společnost méně nákladný, je změna tapety na stěně provozovny. 

Tímto krokem dojde podle předpokladů ke zlepšení vzhledu prostředí interiéru a 

potenciálního přílivu nových zákazníků. Společnost změnou definuje své zaměření.  

Návrhem čtvrtým je rozšíření stávající nabídky o nový druh sortimentu, konkrétně 

o alkoholové lodě. Zavedení návrhu má za cíl zlepšení služeb pro zákazníky a zároveň 

zvýšit prodej alkoholu. Má přinést nárůst potenciálních nových zákazníků. Pokud se 

u zákazníků stane služba populární, nastane v budoucnu další rozšíření této služby. 

Posledním návrhem, který povede k lepší organizovanosti společnosti, je zavedení 

pozice provozního. U návrhu je popsán proces strukturálních změn. Zavedením změny 
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dojde k ulehčení provozních povinností pro majitele a zároveň nárůst jeho časové 

flexibility pro další budování společnosti.  

 

Tabulka č. 28: Sumarizace návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrhy 
Náklady na 

zavedení návrhu 

Potenciální zisk/ 

úspora 

Předpokládané 

zhodnocení a 

návratnost 

Sraz sportovních fanoušků 3 338 Kč/ 1 sraz 5475 Kč/ 1 sraz Okamžitá 

Renovace zahrádky 61 608 Kč 
59400 Kč/1 rok 

provozu 

Rok a jeden 

měsíc 

Změna velké tapety 15 053 Kč Noví zákazníci 1 rok provozu 

Alkoholové lodě (Pouze 

nádoba) 
500 Kč Noví zákazníci 

Za 1 měsíc od 

zavedení návrhu 

Zavedení pozice 

provozního 
42 411 Kč 

úspora času a úspora 

financí pro majitele 

550 Kč/ 1 měsíc 

Okamžitá 

Celkem 122 910 Kč - - 

Výše uvedená tabulka udává přehled všech změn, které budou provedeny ve 

společnosti. Jedná se o číselné hodnoty, které ve výsledku udávají sumu 122 910 Kč. Je 

to přibližná cena, která bude vynaložena na tyto všechny uvedené změny. Cena se může 

měnit v návaznosti na úspěšnost zavedení návrhů. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování návrhů na reorganizaci společnosti, které 

poslouží ke zvýšení povědomí, lepší organizovanosti a především k navýšení finančních 

výsledků. Hlavní náplní práce bylo zjištění výhodnosti či nevýhodnosti vytvořených 

návrhů a odhalení tak reálnosti, nebo nereálnosti jejich vytvoření.  

Teoretická část se zabývá analýzami, které je nutno sestavit před vytvořením 

reorganizačních návrhů. V práci je celkem uvedeno pět návrhů. Každý z těchto návrhů 

je ovlivňován různými faktory. K vyhodnocení došlo užitím SLEPT analýzy a analýzy 

pěti konkurenčních sil v okolí realizovaných návrhů. V blízkosti společnosti jsou dvě 

konkurenční společnosti, které nabízí podobné služby, některé jiné, nebo podobné. 

Cílem je vytvoření návrhů tak, aby byla společnost v tomto oboru co nejvíce ojedinělá. 

K přesnějšímu vyhodnocení plánovaných návrhů, byl sestaven dotazník obsahující 

13 otázek. Z celkového počtu sta dotazovaných jsme vybrali ke zkoumání mladší 

věkovou skupinu, na kterou se společnost snaží zacílit. Dotazník se podařilo vyhodnotit, 

jako úspěšný a v mnoha ohledech užitečný. Vyplynulo z něj, že společnost Sport Bar 

Aréna je lidem známá a v mnoha směrech oblíbená. Výsledek zároveň pomůže napravit 

chyby a zacílit se přesně na fotbalové týmy, které jsou u lidí nejoblíbenější. 

K identifikaci vnitřních a vnějších faktorů se sestavila SWOT analýza, která je 

celkovým shrnutím všech provedených analýz. Povedlo se vymezit silné a slabé stránky 

a následně charakterizovat možné příležitosti a hrozby. Z analýzy vznikl stejný počet 

hrozeb i příležitostí. U hrozeb se jedná většinou o špatně ovlivnitelné jevy, ale pokud 

společnost plnohodnotně využije příležitostí, zajistí si tak úspěšný chod do budoucna. 

Společnost se tak nemusí zabývat naléhavými možnými hrozbami.   

Další část je věnována samotným návrhům na reorganizaci společnosti, které bylo 

možné vypracovat za pomocí dat získaných z analytické části. Data byla použita 

k důkladnému propracování návrhů a tím se zamezilo případným nedostatkům a zvýšila 

se tak pravděpodobnost úspěšného realizování. 
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Bude-li se vycházet z návrhů na změnu v reorganizaci, můžeme předpokládat úspěšný 

vývoj společnosti do budoucna. Díky stálým zákazníkům (i těm budoucím), kteří 

přijdou, lze konstatovat, že cíle bakalářské práce byli naplněny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMOBOLŮ 

PO    právnická osoba 

FO    fyzická osoba  

ČR    Česká Republika 

HDM    Hmotný dlouhodobý majetek 

NDM    Nehmotný dlouhodobý majetek  

JK    Jihomoravský kraj 

DPH    Daň z přidané hodnoty 

SHM    Super hrubá mzda   

HM    Hrubá mzda 

WELCOME DRINK  uvítací drink pro zákazníky 

EET    Elektronická evidence služeb 

ČSÚ    Český statistický úřad 

Tzv.    tak zvané   

ULTRAS   Hlavní a nejhlučnější fanoušci  
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Příloha 3: Nápojový lístek (Zdroj: www.sportbar-arena.cz) 

 

 

 

 



IV 

 

Příloha 4: Jednotlivé otázky obsažené v dotazníkovém šetření (Vlastní zpracování) 

Pohlaví.    

a) MUŽ  b) ŽENA 

Věková kategorie.  

a) do 18 let  b) 19-25 let  c) 26-35 let  d) 36-50 let  e) nad 51 let  

Jaké místo ke sledování fotbalových přenosů preferujete?  

a) Domov  b) Hospoda/ restaurace  

Pokud se rozhodujete mezi společnostmi za účelem sledování sportovního přenosu, 

jaké atributy jsou pro Vás důležité? 

Dopravní dostupnost     1   2    3 4   5  

Parkoviště u společnosti    1   2    3 4   5  

Větší prostory     1   2    3 4   5  

Mladá obsluha      1   2    3 4   5  

Možnost stravování     1   2    3 4   5  

Čepování brněnského pivovaru   1   2    3 4   5  

Výhled na televize/ televizní plátno  1   2    3 4   5 

1 = nejméně významné, 3= neutrální, 5 = nejvíce významné 

Jste sportovním fanouškem?  

a) ANO   b) NE  

Věděli jste, že Sport Bar Aréna je místem, kde lze promítat jakýkoliv sportovní 

přenos?  

a) ANO   b) NE, Slyším poprvé 

Jak jste se dozvěděli o možnosti sledování přenosů v tomto podniku?  

a) Facebook 

b) Instagram  

c) Internet  

d) Přes známého  

e) Náhodná návštěva tohoto podniku 

 

 



V 

 

Byli jste při návštěvě NAŠI společnosti za účelem sportovního přenosu, 

spokojení  s interiérem a výzdobou (tapeta, prostředí, salonek)?  

a) Ano    b) Spíše ano   c) Možná       d)Spíše ne   e) Ne 

Líbila se Vám atmosféra při sledování velkých sportovních přenosů?  

a) Ano    b) Spíše ano    c) Možná       d) Spíše ne   e) Ne  

Přáli byste si pravidelné pořádání srazu fanoušků od různých fotbalových klubů? 

a) Ano    b) Spíše ano    c) Možná       d) Spíše ne   e) Ne 

Kterou z předních evropských lig nejraději sledujete?  

Premiere league (Angl.)   1   2    3 4   5 

La Liga (Špan.)   1   2    3 4   5 

Bundesliga (Něm.)   1   2    3 4   5 

Serie A (Ital.)    1   2    3 4   5 

Ligue 1 (Franc.)    1   2    3 4   5 

(1 = nejméně sleduji, 3= rád se podívám, 5 = úplně nejlepší) 

Na stupnici 1-5 ohodnoťte, jaké zápasy z těchto fotbalových klubů by se Vám 

líbilo/ nelíbilo vidět v naší restauraci. 

Chelsea FC    1   2    3 4   5 

Manchester United FC  1   2    3 4   5 

Arsenal FC    1   2    3 4   5 

Liverpool FC    1   2    3 4   5 

Barcelona FC    1   2    3 4   5  

Real Madrid FC    1   2    3 4   5 

Atletico Madrid FC   1   2    3 4   5 

Bayern Mnichov FC   1   2    3 4   5 

Borussia Dortmund 09  1   2    3 4   5 

Juventus FC    1   2    3 4   5 

AC Milan    1   2    3 4   5 

Inter Milán FC    1   2    3 4   5 



VI 

 

SSC Neapol    1   2    3 4   5 

PSG     1   2    3 4   5 

(1 = nejméně by se líbilo, 3 = neutrál, 5 = nejvíce by se líbilo) 

Jaké části z týdnu dáte přednost pro uspořádání srazů?  

(pondělí – čtvrtek) / (pátek - neděle) 
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