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ABSTRAKT 

 

Obsahom diplomovej práce je návrh podnikateľského zámeru. Diplomová práca je rozdelená 

na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný podnikateľský zámer stručne 

charakterizovaný podnikateľský plán. Podnikateľský zámer je uvedený v praktickej časti a 

podrobne sa zaoberá analýzou trhu, marketingovým plánom, veľkosťou podniku, 

umiestnením, personálnymi zdrojmi a finančným plánom. V rámci podnikateľského zámeru 

je stanovený marketingový prieskum, finančný plán. Na základe týchto faktorov sa popisuje 

v závere práce ziskovosť podniku a reálnosť podnikateľského zámeru.   

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 

podnikateľský zámer, podnikateľský plán, veľkosť podniku, umiestnenie podniku, 

finančný plán 

 

ABSTRACT 

 

The content of the thesis is a proposal for a business plan. The thesis is divided into a 

theoretical and practical part. In the theoretical part is described the business intention 

briefly characterized business plan. The business plan is presented in a practical part and 

deals in detail with market analysis, marketing plan, business size, placement, personnel 

resources and financial plan. As part of the business plan, a marketing survey, financial 

plan and financial analysis are set out. Based on these factors, the profitability of the 

enterprise and the reality of the business plan are determined at the end of the work. 

 

 

KEY WORDS 

 

business plan, business plan, size of business, location of business, financial plan 
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1 Úvod 

 

Založiť vlastný podnik nie je v dnešnej dobe ľahká úloha, je dôležité mať odvahu, 

podnikateľského ducha a dostatočný kapitál. Úspešný podnikatelia sa s podnikateľským 

duchom väčšinou narodia, ale bez kapitálu nemôžeme nič realizovať. Podnikateľmi by sa 

mali stať ľudia, ktorý majú schopnosti vysporiadať sa z rizikami a reagovať na akúkoľvek 

situáciu. 

 

V minulosti bolo tomu tak, že zákazníci kupovali čo bolo ponúkané v dnešnej dobe je to 

iné, zákazníci sú náročný a vyberavý a neuspokoja sa len tak s niečím. V dnešnej dobe sa 

podnikateľ musí riadiť svojimi zákazníkmi, vymýšľať spôsoby, ktorými by zaujal svojich 

zákazníkov aby uspel.  

 

Podnikateľský zámer bol zvolený na navrhnutie kaviarne, pretože autor práce rád 

navštevuje, skúša nové kaviarne, kde si môže vychutnať dobrú kávu spoločne zo svojimi 

priateľmi a v budúcnosti by si chcel otvoriť jednu vlastnú kaviareň vo vybranom meste.  

 

Cieľom diplomovej práce je vypracovanie reálneho podnikateľského zámeru na založenie 

a prevádzku kaviarne. Diplomová práce sa skladá z dvoch hlavných častí, prvá je časť 

teoretická a nasleduje časť praktická. Teoretická časť popisuje samotný podnikateľský 

zámer jeho štruktúru, finanční plán, finančnú analýzu. V praktickej časti sa diplomová 

práca zaoberá vlastním návrhom podnikateľského zámeru od analýzy trhu až po finanční 

plán podniku, v ktorej sa bude stanovovať potrebný kapitál pri otvorení podniku až 

po  potrebný počet zákazníkov na vrátenie požadovaných financií. 
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2 PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 
 

Podnikateľský zámer predstavuje základný plán podnikania, ktorý môže byť vo forme 

základnej myšlienky až po rozsiahlu písomnú dokumentáciu. V každom prípade je 

zacielený predovšetkým na jadro podnikania ako hlavnú činnosť, na presvedčenie 

potencionálneho investora. [6]  

 

Podnikateľský zámer má dva účely. Prvým účelom je, že predstavuje akýsi vnútorný 

dokument, ktorý predstavuje základ vlastného riadenia firmy. V druhom účele 

predstavuje vonkajší dokument, ktorý sa zaoberá financovaním a realizáciou projektu 

s použitým cudzieho majetku. V prípade použitia cudzieho majetku je potrebné 

presvedčiť poskytovateľa o výhodnosti projektu, na jeho financovanie sa tento majetok 

použije.  

 

Základnými časti podnikateľského zámeru sú:  

 

 Realizačné resumé  

 Charakteristika firmy a jej ciele  

 Organizácia riadenia  

 Prehľad základných výsledkov 

 Zhrnutie a záver 

 Prílohy   

 

Realizačné resumé  

 

Je spracovávaný v závere podnikateľského zámeru. Obsahuje tieto časti: názov a adresu 

firmy, charakteristiku projektu s prednostami vzhľadom ku konkurencií, popis trhu, na 

ktorom sa chce firma uplatniť, strategické zameranie firmy, zhodnotenie manažérskych 

skúseností a finančné aspekty obsahujúce odhady zisku v nasledujúcich rokoch a 

očakávaný výnos pre poskytovateľa majetku.  

 

Charakteristika firmy a jej ciele  

 

Z hľadiska základných podnikateľských cieľu a stratégií by sa mala zaoberať ako 

históriou, tak aj budúcnosťou firmy. Potrebná je charakteristika produktu, ktorý 

predstavuje náplň projektu. V závere je potrebné sledovať ciele, ktoré by mali byť reálne 

a dostatočne motivujúce a mali by sa vzťahovať na obdobie dvoch až piatych rokov. 
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Organizácia riadenia  

 

Táto časť podnikateľského zámeru by mala obsahovať: organizačné schéma, 

charakteristiku vedúcich pracovníkov, formu odmeňovania, stanovenie kľúčových 

situácií a informačný systém na riadenie firmy pre budúci vývoj. Najdôležitejšou častou 

organizácie projektu je kvalita riadenia, pretože je jedným z aspektov, ktoré sa posudzujú 

a sú základným predpokladom úspešnej realizácie projektu.  

 

Prehľad výsledkov  

 

V podnikateľskom zámere sú zhrnuté základné výsledky, ktoré sa týkajú: výrobného 

programu, analýzy trhu a trhovej konkurencie, marketingovej stratégie, veľkosti výrobnej 

jednotky, umiestneniu, technológiám, pracovným silám, finančnej analýze, v ktorej by 

mali byť poskytnuté prehľadné informácie finančnej stránky (napr. doba úhrady, čistá 

súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento, výkaz zisku a strát, rozvaha a iné) a 

rizikám podniku, pre ktoré sú dôležitými faktormi potencionálne dopady a opatrenia na 

zníženie podnikateľského rizika.  

 

Zhrnutie 

 

Záverečná časť podnikateľského zámeru by mala obsahovať zhrnutie a časový plán 

realizácie projektu, predovšetkým by sme sa mali zamerať: na celkové strategické 

zameranie projektu, zdôvodnenie očakávaného úspechu projektu, uvedenie jedinečných 

rysov firmy, stanoveniu požiadavku na majetkové zaistenie, percentuálny podiel 

vlastníctva firmy v rukách ich zakladateľa. Z časového hľadiska je predovšetkým získať 

informácie o dobe výstavby, začiatku činnosti a termíny kedy búdu použité finančné 

prostriedky, ktoré sú dôležité pre poskytovateľa majetku.  

 

Prílohy  

 

V prílohách podnikateľského zámeru sa nachádzajú výpisy obchodného registru, 

životopisy kľúčových osobností firmy, fotografie, výkresy výrobku, výsledky trhu, 

výkazy zisku a strát, rozvaha a peňažne toky, analýza citlivosti projektu, referencie a iné.  

 

Je potrebné aby jednotlivé firmy pri spracovaný podnikateľského zámeru venovali 

dostatočnú pozornosť a upozorniť, že nebude platiť po celú dobu projektu. Podnikateľský 

zámer je preto potrebné chápať ako vyvíjajúci dokument ktorý treba neustále upravovať 

k meniacim sa podmienkam.  

[4,s.303-308]  
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2.1 Podnikateľský plán  

 

Podnikateľský plán je písomný materiál vypracovaný podnikateľom, popisujúci všetky 

kľúčové vnútorné a vonkajšie faktory súvisiace zo založením a chodom podniku.  

 

Inými slovami je podnikateľský plán takzvaný dokument, ktorý slúži pre majiteľa 

firmy, manažéra tak i pre externých investorov. Pomáha pri stanovení 

životaschopnosti podniku, poskytuje majiteľovi návod pre jeho ďalšie plánovanie 

činnosti, slúži ako dôležitý nástroj pri získavaný finančných zdrojov a ku kontrole 

podnikateľských aktivít.  

 

Podnikateľský plán môže byť vypracovaný v rôzny čas s potencionálnymi prínosmi pre 

rôznych užívateľov.  

 

Obr. 1 Zmyseľ podnikatelského plánu [zdroj: KORÁB, Vojtěch, Mária 

REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, c2007. 

Praxe podnikatele [1], spracovanie: vlastné] 

 

 

Na obr.1 môžeme vidieť grafické vyjadrenie toho, kto má z podnikateľských plánov 

hlavné prínosy, prečo sa podnikateľské plány spracovávajú a kedy sa spracovávajú. 
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Podnikateľské plány sa delia na:   

- krátkodobé (operatívne plány)  

- strednodobé ( taktické plány )  

- dlhodobé ( ide o stratégiu ) 

 

Podnikateľská stratégia popisuje ako organizovať podnikanie, ako konkurovať k udržaniu 

zákazníka v našich cieľových trhoch, ako čeliť konkurencii a ostatným vonkajším 

faktorom, ktoré znamenajú pre vaše podnikanie hrozby. 

 

„Jednoducho povedané stratégia je program, ako riadiť podnikové zdroje k dosiahnutiu 

zisku.“ 1  

 

Podnikateľský plán môže byť vypracovaný v rôzny čas s potencionálnymi prínosmi pre 

rôznych užívateľov. 

[1] 

 

2.2  Štruktúra podnikateľského plánu  

 

V literatúre sa uvádza veľké množstvo štruktúr podnikateľského plánu. Obsah 

podnikateľského plánu je však pre každý podnik individuálna záležitosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Podnikateľský plán ako súčasť procesu plánovania [zdroj: KORÁB, Vojtěch, 

Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 

c2007. Praxe podnikatele [1], spracovanie: vlastné 
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Nemôžme zabúdať, že podnikateľský plán je časť procesu plánovania v podniku. Ide o 

neustále opakujúci sa proces. Proces plánovania je znázornení na obr. 2. 

 

Podnikateľský plán sa skladá z nasledujúcich časti: 

 

a.) Titulná strana – popisuje stručný výklad obsahu podnikateľského plánu. Obvykle by 

tu mal byť uvedený názov, sídlo spoločnosti, mená podnikateľov a kontakty, popis 

podniku a povaha podnikania či spôsob financovania a jeho štruktúra.  

 

b.) Exekutívni súhrn – spracováva sa až po zostavení celého podnikateľského plánu v 

rozsahu niekoľkých stránok. Je to extrakt stručné zhrnutie najdôležitejších aspektov 

podnikateľského plánu. Cieľom exekutívneho súhrnu je v čitateľovi vzbudiť zvedavosť, 

aby pokračoval v čítaní celého dokumentu. 

 

c.) Analýza trhu – patrí sem analýza konkurenčného prostredia, kde sú zahrnutí všetci 

významný konkurenti ich silné a slabé stránky. Obsahuje detailnú analýzu odvetvia z 

hľadiska vývojových trendov, prírodne faktory, politickou situáciu a analýzu zákazníkov 

na základe prevedenia segmentácie trhu.  

 

d.) Popis podniku – je v ňom stručne ale výstižne popísaný celý podnikateľský zámer. 

Je dôležité aby bola poskytnutá predstava investorovi o tom aký veľký je podnik. Popis 

podniku by mal obsahovať dôležité fakty, ďalej sa v ňom definuje stratégia podniku a 

ciele. 

 

Kľúčovými prvkami v tejto časti sú:  

 výrobky alebo služby 

 umiestnenie / lokalita a veľkosť podniku 

 prehľad personálu  

 kancelárske vybavenie a iné technické vybavenie 

 znalosť vybavenia a predchádzajúce praxe či referencie 

 

e.) Výrobný plán -  zachytáva celý výrobný proces. Podnik môže realizovať výrobu 

formou subdodávok alebo výrobu zaisťuje sám podnikateľ. Pokiaľ sa nejedná a o výrobný 

podnik musí obsahovať informácie o nákupe produktov a služieb.  

 

f.) Marketingový plán – určuje akým spôsobom budú výrobky alebo služby 

distribuované, oceňované a propagované. Často býva z pohľadu investorov považovaný 

za najdôležitejšiu súčasť zaistenia úspechu podniku.  

 

g.) Organizačný plán – popisuje formu vlastníctva nového podniku.  
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h.) Hodnotenie rizík – je treba určiť najväčšie rizika a popísať ich, ktoré môžu vzniknúť 

z reakcie konkurencie zo slabých stránok marketingu. Je treba si uvedomiť že rizika je 

treba analyzovať a pripraviť si náhradné stratégie pre ich elimináciu.  

 

i.) Finančný plán – je dôležitou súčasťou podnikateľského plánu. Určuje potrebný objem 

investíc a ukazuje nám nakoľko je podnikateľsky plán reálny.  

 

Finančný plán sa zaoberá: 

 predpoklad príslušných príjmov a výdavkov s výhľadom aspoň na tri roky 

 vývoj hotovostných tokov (cash-flow)  

 odhad rozvahy (bilancia)  

 

j.) Prílohy – predstavujú informačné materiály, ktoré nejde začleniť do samotného textu 

podnikateľského plánu.  

[1,s.36-39] 
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3 POPIS PODNIKU 
 

3.1.1 Forma podnikania, vedenie účtovníctva, poistenie  

 

Prvým krokom je si vhodne zvoliť formu podnikania na základe počtu spoločníkov, 

organizačnej štruktúre či počtu zamestnancov. Ďalším krokom je potreba určenia vedenia 

účtovníctva. Legislatívne podľa typu podniku, podnik bude spadať medzi platcu DPH, 

upresnenie povinnosti platiť zákonné poistenie ako je sociálne a zdravotné  poistenie, ako 

aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze ktoré vzniká 

zamestnávateľovi pri zamestnaní aspoň jedného zamestnanca.  

 

3.1.2 Adresa podniku  

 

V podnikateľskom pláne sa uvádza sídlo spoločnosti, ale aj adresa podniku, popis danej 

lokality, kde sa podnik nachádza a dôvody, ktoré viedli k výberu daného miesta.  

 

3.1.3 Organizácia  

 

Do organizácie podniku patrí popis a zdôvodnenie organizačnej štruktúry, manažérsky 

tým, ktorý bude podnikateľský plán realizovať, zamestnaneckú politiku.  

 

3.1.4 Popis produktu a služieb  

 

Na základe produktov a služieb sa podnik bude na dostupnom trhu realizovať a teda 

zaisťovať svoje výnosy a zisky. Popis produktov a služieb by mal byť podrobný aby bolo 

s neho zrejmé, prečo sme si zvolili tieto produkty a služby sú pre trh zaujímavé 

a konkurencie schopné. U produktu sa uvádzajú jeho vlastnosti, technické parametri, 

náročnosť výroby a či ide o produkt, nový alebo na trhu už známy.  

Pri popise služby sa definuje potencionálni zákazník, akým spôsobom a kde sa služba 

bude poskytovať a čo k tomu bude potreba za zariadenie alebo personálne zaistenie.  

U výrobku aj služieb sa definujú objektívne konkurenčné výhody. 
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3.3 Analýza trhu, stratégia, marketingový plán  
 

„Analyzovanie“ je neodmysliteľnou súčasťou ľudského konania a je na každom kroku. 

Každý podnikateľský plán je podložení analýzami, ktoré bývajú pri plánovaní 

štruktúrovanejšie ako analýza dennodenných rozhodovaní. 

 

3.3.1 Analýza podniku  

 

Pri rozhodovaní je základným cieľom každého projektu využitie zdrojov, uspokojenie 

existujúcej alebo potencionálnej ponuky. V oboch prípadoch je však pri rozhodovaní 

o základných parametroch projektu (výrobní program, veľkosť výrobnej jednotky atď.) 

i pre konečný úspech tohto projektu kľúčovou aktivitou analýza trhu.  Poznanie trhu, 

analýza a prognóza ponuky, vyjasnenie konkurenčnej situácie, tvoria východisko pre 

marketingové stratégie projektu a základné marketingové nástroje.   

 

 
SWOT Analýza, Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb  

 
Za predpokladu, že skúmaný podnikateľský plán dosiahne úspech silnými stránkami 

a príležitosťami pri minimálnych nedostatkoch a hrozieb vychádza zo SWOT analýzy, 

ktorá tvorí dôležitý podklad pre strategické plány. SWOT analýza je analýzou 

vonkajšieho prostredia v ktorom sú skúmané príležitosti a hrozby okolitého prostredia 

a následne analýzou vnútorného prostredia, ktorá sleduje silné a slabé stránky projektu.  
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Obr. 3  SWOT Analýza [zdroj: https://zsf.cz/show/swot-analyza-rychleho-nasazeni 

[11], spracovanie: vlastné] 

 

3.3.2 Analýza trhu 

 

Pri analýze trhu je si na prvom mieste definovať základnú činnosť projektu k vzťahu 

k potenciálnym užívateľom projektu. Analýza trhu je systémová činnosť pri nej sa 

získavajú informácie pre úspešné uplatnenie na trhu. Získané informácie sú potrebné pre 

marketingové riadenie podniku a zahrnujú predovšetkým faktory ako je konkurencia, 

potreby a chovanie zákazníkov, konkurenčné produkty a marketingové nástroje. Tieto 

informácie môžeme získať z existujúcich informačných zdrojov v podobe štatistiky alebo 

pomocou špeciálneho šetrenia (rozhovory, dotazníky).  

 

Po získaní potrebných údajov a vyhodnotenie marketingových informácií nasleduje ich 

ďalšie spracovanie:  

 

Stanovenie cieľového trhu projektu  

 

V tejto oblasti je potrebné definovať trh, popísať a analyzovať štruktúru trhu, štruktúru 

distribúcie zahrnujúcu distribučnú prepravu a zhrnúť základné formy konkurencie.  

 

Analyzovanie zákazníkov  

 
Po získaní potrebných údajov by malo byť vyjasnené, kto sú zákazníci, čo nakupujú prečo 

to nakupujú. Nakoľko rôzne podniky majú rôzne charakteristiky z hľadiska chovania 

zákazníkov.  

 
 

 

https://zsf.cz/show/swot-analyza-rychleho-nasazeni
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Analyzovanie konkurencie  

 
Konkurenčné faktory do značnej miery ovplyvňujú podiel podniku na trhu, preto je 

dôležité špecifikovať rozhodujúce konkurenti na jednotlivých segmentoch trhu poznať 

ciele konkurentov ich chovanie, silné a slabé stránky (porovnanie našej firmy z hľadiska 

veľkosti, hospodárskeho výsledku, počtu zamestnancov atď.)  

 

Na zisťovanie konkurencií sa používa Porterov model. Určuje rivalitu na trhu, ktorá závisí na 

pôsobení a interakcií základných konkurenčných síl. Bližšie je to znázornené na obr. 4 

Porterov model.  

 

 
Obr. 4 Porterov model [zdroj:https://www.slideshare.net/martaseminare/mk-

strategicke-riadeniev1 [9], spracovanie: vlastné] 

 

Analyzovanie oboru  

 

Stanoviť do ktorého podnikateľský plán svojim charakterom patrí. Významnú úlohu 

zohrava aj analýza životného cyklu a intenzita konkurencie v oboru, ktorá ovplyvňuje 

mieru ziskovosti.  

 

https://www.slideshare.net/martaseminare/mk-strategicke-riadeniev1
https://www.slideshare.net/martaseminare/mk-strategicke-riadeniev1
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Stanovanie budúcnosti vývoja  

 
Patrí medzi záverečnú časť tú najdôležitejšiu a tiež najťažšiu fázu analyzovania trhu. 

Prvým krokom je detailný odhad skutočného objemu trhu a odhad tržného potencionálnu 

tj. maximálna možná ponuka celkového trhu. Druhým krokom je prognóza vývoja 

celkového objemu trhu či tržného segmentu. Podkladom sú informácie, ktoré boli 

zisťované v predchádzajúcich analýzach. Pri prognózach môžeme využiť kvalitatívne 

metódy avšak ich základom by malo byť hlboké pochopenie príslušného oboru, jeho 

vývoja i faktorov, ktoré môžu ovplyvniť tento vývoj.  

[4] 

 

3.3.3 Stratégia podniku  

 

Z výsledkov marketingového výskumu tvoria dostatočnú základňu pre formuláciu 

stratégie projektu. Základnými prvkami stratégie projektu sú:  

 

 Geografická stratégia, 

 stratégia z hľadiska tržného podielu, 

 stratégia z hľadiska väzby výrobok-trh, 

 marketingová stratégia  

 

Geografická stratégia  

 

Na stanovenie realistickej konkurenčnej pozície musí firma stanoviť svoj trh súčasných 

a budúcich zákazníkov predovšetkým z hľadiska geografického zamerania svojej 

aktivity.  

 

Stratégia z hľadiska tržného podielu 

 

V podnikateľskom pláne je potrebné si stanoviť tržní podiel, ktorého firma chce 

dosiahnuť na určitom trhu. Z hľadiska predpokladaného podielu na trhu je treba zvažovať 

z troma stratégiami:  

 

a.) Stratégia nákladová  – stratégia spočíva v tom že treba dosiahnuť a udržať nižšie 

náklady ako sú  náklady konkurencie. Táto stratégia poskytuje určitú ochranu pred 

konkurenciou. Teda z trhu je najskôr vytlačený ten, ktorý pracuje s najvyššími 

nákladmi. 

 

b.) Stratégia diferenciace – zameriava sa na odlíšenie produktu. Diferenciace naopak 

chráni tým, že viaže zákazníka na značku výrobku resp. firmu.  
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c.) Stratégia výklenku – je založená, že sústredenie na určitý jasne vymedzený cieľ je 

účinnejšie ako operácia na širokom konkurenčnom poli. Kladie sa dôraz na 

obmedzenú skupinu zákazníkov, obmedzený okruh produktu. 

 

Stratégia z hľadiska väzby výrobok-trh 

 

 V tejto stratégií sa do značnej miery determinuje marketingová stratégia projektu. Je 

zameraná predovšetkým na rozšírenie podielu súčasných produktov, orientovaná na nové 

produkty pre súčasné trhy, taktiež na preniknutie súčasných produktov firmy k novým 

zákazníkom. 

 

Marketingová stratégia  

 

V prípade že sa trh nasýti, teda dôjde k tomu, že už nemôžeme očakávať rast, stratégia sa 

zameria na konkurenciu. Ide o špecifický spôsob zvýšenia tržného podielu na úkor 

konkurencie. Pre rastúce trhy v začiatočnej fázy životného cyklu je typická stratégia 

tržnej expanzie a to buď rozšírením existujúceho trhu (zvýšením dopytu) alebo 

vytvoreným nových trhov (získanie nových zákazníkov). 

[4, s.37-39] 

 

3.3.4 Marketingový mix  

 

Definujeme hlavný strategický cieľ projektu a popisujeme v ňom postup k získaniu tohto 

cieľa. Marketingový mix je súborom taktických marketingových nástrojov (výrobku, 

ceny, distribúcie a podpory pri predaji), ktoré firme umožňujú upraviť ponuku tak aby 

vzbudila v zákazníkoch dopyt po produkte na cieľovom trhu. Je potrebné 

v marketingovom mixe vziať v úvahe vzájomné väzby jednotlivých nástrojov 

a uplatňovať ich v správnej kombinácií.  

 
[4, s.39] 
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Obr. 5 Marketingový mix [zdroj: https://www.slideshare.net/olc_user/12-

prez4marketing[10], spracovanie: vlastné ] 

 

James Culliton hovoril o marketingu ako o „mixe jednotlivých ingredencií“. 

Richard Clewett už pracoval zo štyrmi zložkami. 

Jerry McCarthy, ktorý študoval u Clewetta uviedol že jednotlivé zložky by sa mali 

kombinovať a nahradil distribúciu slovom miesto (Place) a vznikol tak klasický 

marketingový mix 4P.  

 

Marketingový mix predstavuje a konkretizuje všetky kroky, ktoré organizácia robí, aby 

povzbudila dopyt po produkte. Delí sa do štyroch kategórií:  

 

1. Produkt – predstavuje sortiment, taktiež kvalitu, design, záruku a mnoho ďalších 

faktorov, ktoré z pohľadu spotrebiteľa rozhodujú o tom ako produkt uspokojí jeho 

očakávanie.  

 

2. Cena – je hodnota, ktorá je vyjadrená v peniazoch za, ktoré sa produkt (služba) 

predáva.  

 

3. Miesto – nám uvádza, kde bude produkt predávaní, ako bude prebiehať 

zásobovanie a doprava sortimentu. 

 

4. Propagácia – nám hovorí ako sa zákazník o produkte prípadne službe dozvie 

(reklamné letáky, webové stránky na podporu predaja).     

          [5] 

 

https://www.slideshare.net/olc_user/12-prez4marketing
https://www.slideshare.net/olc_user/12-prez4marketing
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3.4 Veľkosť podniku  
 

Finálnym výsledkom analýz trhu je špecifikácia výrobného programu (programu služieb), 

ktorý určuje jednotlivé vyrábané produkty a ich objemy v určitých časových obdobiach 

a tým vytvárajú vstupy pre stanovenie veľkosti podniku, tzn. veľkosť výrobnej kapacity. 

Výber veľkosti výrobnej jednotky ovplyvňuje väčší počet faktorov z nich majú charakter 

obmedzujúcich podmienok. K faktorom, ktoré ovplyvňujú dolnú hranicu veľkosti 

výrobnej kapacity patrí minimálna ekonomická veľkosť a potom horná hranica 

ovplyvňuje zdrojové obmedzenia a obmedzenie trhu.  Niektorých oboroch však môže 

mať obmedzujúci faktor aj štandardizácia veľkosti výrobného zariadenia. Tieto faktory  

spravidla nevedú k jednoznačnému stanoveniu veľkosti podniku, skôr do istej miery 

obmedzujú priestor investora. Najlepším spôsobom stanovenia veľkosti podniku je 

zvažovať a hodnotiť rôzne verzie veľkosti výrobnej kapacity vzhľadom k neistote predaja 

a možnosti budúceho rozšírenia podniku.  

 
Výber menšej výrobnej jednotky  

 
Táto verzia je málo riziková, avšak ekonomicky neefektívna z hľadiska zisku aj 

rentability vloženého kapitálu nie je lákavý. Býva založená na pesimistických prognózach 

predaja.  

 
Výber veľkej výrobnej jednotky  

 

Tento výber môže viesť k značným ekonomickým efektom v prípade priaznivého vývoja 

dopytu, ktoré umožňuje plné alebo dostatočne vysoké využitie výrobnej kapacity, súčasne 

je však veľmi riziková z dôvodu čiastočného využitia výrobnej kapacity, ktorá vedie 

k zníženiu zisku, prípadne až ku strate.  

 

Výber stredne – veľkej výrobnej jednotky  

 
Predstavuje určitý kompromis medzi dosiahnuteľnými ekonomickými efektami a mierou 

rizika. Pri možnosti priaznivého vývoja dopytu nedochádza nevyužitiu kapacity a tiež 

dopyt nevedie k stratovej prevádzke 

[4, s. 41 - 45] 
 

 

3.5 Materiálové vstupy a energie  

 
Materiálové vstupy sú vstupy umožňujúce veľkosť výrobnej kapacity predstavujú 

suroviny, materiál, polotovary, komponenty, pomocný materiál, náhradné diely, energiu 

a ďalšie sú vyjadrené v naturálnych tak aj v hodnotovom vyjadrení. Pozornosť však treba 
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venovať základným materiálom a surovinám na nich býva výrobní program založený 

a tvorí väčšiu časť výrobných nákladov. Tieto môžu byť zaistené pre odlišný výrobný 

program s ohľadom na posudzovanie možných variant z hľadiská určitých faktorov. 

V úvahu však treba vziať tieto podstatné faktory:  

 

Dostupnosť  

 

Základné suroviny alebo materiál musia byť k dispozícií počas celej doby životnosti 

projektu.  

 
 [4, s. 46-48] 

 
Substitúcia 
 
Ide o možnosť náhrady suroviny alebo materiálu v prípade ich nedostupnosti. Táto 

náhrada môže úzko súvisieť s technológiou. Vysoká obmedzenosť či nemožnosť 

substitúcie ovplyvňuje mieru rizika projektu. 

 
Kvalita  

 
Materiál alebo suroviny sa posudzujú podľa určitého súboru fyzikálnych a chemických 

vlastností. Rozdielna kvalita môže ovplyvniť nielen voľbu technologického procesu ale 

spravidla pôsobí na nákladovú stránku výrobného procesu. Vo veľa prípadoch môže mať 

rozhodujúci vplyv posudzovanie kvality základných materiálov a surovín kvalita 

konečných produktov.  

 
Vzdialenosť  

 
Nielen vzdialenosť materiálu a surovín, ale tiež spôsob prepravy ovplyvňuje dopravné 

náklady. 

 
Miera rizika  

 

Je spájaná s nebezpečenstvom častých chýb pri zásobovaní čím vzdialenejšie sú suroviny 

alebo materiál pre podnik. V takom prípade, že sú zdroje vzdialenejšie je treba vytvárať 

väčšie poistné zásoby, čím narastú vyššie náklady vzhľadom k dopravným prostriedkom. 

Veľká miera zraniteľnosti je v prípade importu materiálu, kde vstupuje tiež neistota 

vývoja devízového kurzu alebo obchodne politické obmedzenie.  
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Cenová úroveň  

 

Základných materiálov (surovín) sa premieta do výrobných nákladov a to ovplyvňuje 

efektívnosť projektu Ceny nemôžme posudzovať izolovane ale s kvalitou, čím vyššia je 

kvalita suroviny tým je často spojovaná s nižšou spotrebou a naopak.  

 
S výberom základného materiálu súvisí výber dodávateľa alebo dodávateľov. 

Predovšetkým s ohľadom na minimalizáciu nákladov rizika s dosiahnutím vysoké 

spoľahlivosti dodávok. Rozhodujúcimi faktormi pri výbere dodávateľov sú cenová 

úroveň, spoľahlivosť dodávok z hľadiska objemu a kvality a stabilita dodávateľských 

vzťahov. Do úvahy musíme brať aj počet dodávateľov, čím väčší počet dodávateľov tým 

sa znižuje podnikateľské riziko ale zhoršuje sa vyjednávacia pozícia. Pri voľbe menšieho 

počtu dodávateľov či orientáciu jedného dodávateľa je situácia opačná.  Aby nedokázalo 

k chybným prepočtom investičných a výrobných nákladov, ďalším vstupom musia byť 

energie. Dôležité je odhadnúť výšku potreby jednotlivých energií.  

3.6 Umiestnenie podniku  
 

Výber umiestnenia podniku môžeme rozumieť ako dvoj-etapový proces. V prvej variante 

uvažujeme varianty lokality, po voľbe najvhodnejšej lokality hodnotí v druhej variante 

miesto výstavby v danej lokalite. Predbežná voľba základných prvkov projektu (výrobní 

program, veľkosť podniku) slúži ako vychádzajúca informácia pre voľbu umiestnenia. 

Medzi najvýznamnejšie požiadavky sa radia požiadavky na infraštruktúra a to z hľadiska 

kvantity ale aj kvality alebo na pracovnú silu. Jedným z hlavných a zásadných dopadov 

môže byť dopad projektu na životné prostredie. Tieto dopady zužujú výber, ktorý znižuje 

možnosť voľby výberu umiestnenia.  

 

Požiadavky projektu na infraštruktúru 

 
Podnikateľský plán by ma špecifikovať kľúčové požiadavky, ktoré sú pre fungovanie 

projektu životne dôležité. K dôležitým zložkám infraštruktúry patrí doprava,  

komunikácia, energie, ľudské zdroje, stavebné, montážne a opravárske kapacity, 

likvidácia a ukladanie odpadu.  

 
Vplyv projektu na životné prostredie  

 
Dôležitou súčasťou podnikateľského plánu je analýza hodnotenia nepriaznivých účinkov. 

Cieľom analýzy nepriaznivých účinkov je stanoviť nepriaznivé účinky, ohodnotiť ich 

veľkosť a význam z hľadiska pôsobenia na zložky životného prostredia a vytvárať 

opatrenia pre zníženie tvorby nepriaznivých účinkov.  Kvalita životného prostredia by 

mala byť prioritou aj cez veľmi nákladné opatrenia, čo tiež môže viesť k vylúčeniu variant 

umiestnenia projektu.  



27 

 

Voľba umiestnenia projektu  

 

Pri výbere najvhodnejšej varianty je nutné založiť hodnotenie jednotlivých variant 

z hľadiska ekonomického a mikroekonomického. Ekonomické kritérium je tvorené 

súhrnom dopravných, výrobných a distribučných nákladov. Ďalším mimoekonomickými 

kritériami sú finančné, daňové aspekty, klimatické podmienky, infraštruktúra, ekologické 

požiadavky.  Okrem vyššie uvedených kritérií je potreba rešpektovať pri výbere lokality 

i niektoré ďalšie obmedzenia. Preto je vhodné postupovať po niekoľkých krokoch. 

V prvom kroku sa vylúčia tie varianty lokality, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky 

z projektu. V druhom kroku je výsledkom voľba najvhodnejšej lokality a náplň tretieho 

kroku je hodnotenie variant miest výstavby v rámci zvolenej lokality. Výsledkom je 

realizácia projektu tzn. staveniska. Vzhľadom k možným zmenám projektu je 

výhodnejšie umiestnenie s väčší flexibilitou.  

[4, s. 48-49] 

3.7 Technológie a výrobné zariadenia  
 

Voľba technológie by mala byť založená na podrobnej formulácií a vyhodnotení 

jednotlivých variant technologického procesu, podľa určitého súboru kritérií a investičnej 

stratégie firmy. Pri voľbe technológie ovplyvňuje mnoho faktorov, ktorými sú:  

 
Dostupnosť  

 

Ide predovšetkým o kvalitu surovín, kde vzhľadom k rizikovosti jeho zabezpečenia môže 

byť vhodná technológia založená na použití domácich surovín.  

 

Disponibilné zdroje  

 

Môžu ovplyvniť získavania pokrokových technológií.  

 

Disponibilita technológií  

 
Jedná sa o prípad, kedy kupec technológie je súčasne konkurentom majiteľom 

technológie, nie vždy je ochotný technológie poskytnúť tretím stranám.  

 
Výrobný sortiment  

 
Ide o čím je počet produktov menší tým je projekt citlivejší na možné výkyvy dopytu 

a tým je rizikovejší.  
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Výška nákladu  

 

Sú to predovšetkým náklady vynaložené na získanie technológií, ktoré tvoria investičné 

náklady, licenčné náklady a výrobné náklady tvorené materiálovými a mzdovými 

nákladmi.  

 

Legislatívne podmienky  

 

Vychádzajú z podmienok stanovených v zákone.  

 
Základná charakteristika 

 

Už zvolené umiestnenie výrobnej jednotky môže vylúčiť voľbu určitej technológie, ktorá 

znečisťuje životné prostredie, zvolená veľkosť.  

 
Náročnosť technológie  

 

Podľa miery mechanizácie a automatizácie procesu veľkú úlohu tu hrajú dostupnosť 

pracovníkov, vzťah mzdových nákladov. Technológie, ktoré sú menej nákladné na 

mechanizáciu a automatizáciu vyžadujú ďaleko vyššie nároky na pracovné sily a naopak.    

 
Pri výbere technológie je treba zvažovať v podnikateľskom pláne tiež s variantami 

získania technológie a to v prípade že je chránená. Základnými variantami sú 

predovšetkým:  

 

Priamy nákup  

 

Táto možnosť je vhodná prípade, kedy vieme získať technologické práva a existuje 

minimálna pravdepodobnosť zlepšenia technológie.  

 

Nákup licencie 

 

V súčasnej dobe veľmi obľúbená možnosť. Veľakrát neexistuje iba jeden vlastník 

licencie. Pozornosť je potrebné venovať licenčnej zmluve jej vymedzeniu na práva 

a garancie.  

 
Spoločný podnik 

 

V určitých prípadoch je táto možnosť vhodnou pre získanie novej technológie. 

Technológia je súčasťou majetkového vkladu jedného z účastníkov podniku. Výhodou 

tejto možnosti je zníženie investičných nákladov a zníženie rizika projektu. Veľkú 

pozornosť treba venovať výberu vhodného partnera pre spoločný podnik. 
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Vlastný výskum 

 

Súčasťou nákladu spojených s výskumom sú náklady na obstaranie technológie.  

 
[4, s.51 - 56] 

3.8 Ľudské zdroje  
 

Pri rozsiahlejšom podnikateľskom pláne, vyžadujúcim väčšie množstvo pracovníkov 

s odbornou kvalifikáciou, je nutné detailne spracovať personálnu oblasť. Podrobné 

spracovanie predstavuje kvalitatívne požiadavky.  

 

Dôležitými faktormi pri plánovaný, posudzovaní a získavaní pracovníkov sú:  

 

 Dopyt  ponuka pracovníkov  

 Legislatívne podmienky  

 Počet pracovných dni v roku 

 Spôsoby náborov a získavania pracovných síl  

 Školiace programy  

 Platové podmienky, sociálne a zdravotné poistenie  

 

„Vysoká kvalita a starostlivosť venovaná ľudskej stránke projektu vytvára priaznivé 

predpoklady pre jeho úspešnosť.“ 

 

[4, s.56 – 57, 1, s.87] 
 

 

3.9 Organizácia a riadenie  
 

V prípade, že ide o rozsiahlejší projekt je potrebné riešiť spracovanie organizačného 

usporiadania, ktorá vznikne realizáciou projektu. Ide o rozčlenenie do jednotlivých 

útvarov, ohraničenie úrovní, ich právomoci a zodpovednosti. V súvislosti organizačným 

usporiadaným úzko súvisia režijné náklady. Režijné náklady z hľadiska svojej náplne 

vyžadujú zostúpenie do organizačných útvarov (stredisko služieb a výrobné stredisko). 

Tieto strediska potom fungujú ako nákladové strediská, ktoré vytvárajú výkony na jednej 

strane a na druhej strane vytvárajú náklady.   

 

[4, s.57-58] 
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3.10 Realizácia projektu  
 

Fáza realizačná začína rozhodnutím o prijatí projektu, spracovanie dokumentácie, 

uzavretie zmlúv, výstavba projektu a na konci zahájenie prevádzky. Všetky jednotlivé 

činnosti je treba skĺbiť a koordinovať. Plánovací horizont bežného podnikateľského plánu 

by sa mal pohybovať v rozsahu dvoch až troch rokov. V pláne projektu ide o projektové 

spracovanie realizácie projektu podnikateľského plánu pri, ktorom môžeme využiť 

jednoduchú tabuľku časových míľnikov alebo sofistikovanejší nástroj a to Ganttov 

diagram sieťových grafov.  

 

Plán realizácie projektu by mal obsahovať: 

 

 Jednotlivé úlohy 

 Termíny, v ktorých je potreba dokončiť úlohy  

 Zodpovedné osoby za realizáciu jednotlivé úlohy  

 Finančné prostriedky   

 Výsledky  

 Vzájomné vzťahy  

 Zvýšená pozornosť úlohám, ktoré môžu byť kritické  

 

[1, s. 85] [4, s. 58 - 59] 

3.11  Finančný plán   
 

Finančný plán podnikateľského zámeru je spojovacím článkom medzi predstavami 

a túžbami vlastného podniku. Overuje reálnosť podnikateľského plánu prípadne 

presvedčuje vkladateľa o jeho výnosnosti. Finančný plán podniku vychádza z podnikovej 

taktiky a konkretizuje časový horizont. Podľa dĺžky časového horizontu môže byť 

finančný plán dlhodobý alebo krátkodobý.  

 

Dlhodobý finančný plán  

 

Strategický plán sa zostavuje na dlhšie obdobie ako jeden rok, väčšinou na tri až päť 

rokov. Je spracovaný v agregovanej podobe a stanovuje súhrnne cieľové ukazovatele na 

ktoré je potrebné sa zamerať.  
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Strategický finančný plán obsahuje tieto faktory:  

 

 Definovanie finančných ukazovateľov pre zvolený časový horizont 

 Stanovenie finančnej sféry  

 Prognóza vývoju predaja  

 Kapitálové plánovanie 

 Plán dlhodobého financovania  

 

Úlohou dlhodobého finančného plánu je rozklad plánu na kratšie obdobia a jeho neustála 

aktualizácia na základe zmien v okolí podniku. V prípade neaktualizovanie sa stáva 

finančný plán zastaraným dokumentom. 

 

 

Krátkodobý finančný plán  

 

Operatívny finančný plán sa zostavuje v ročnom a kratšom časovom období.  

Výstupom ročného krátkodobého plánu je:  

 

 Plán výnosov  

 Plán nákladov 

 Rozvaha 

 Peňažné toky  

 Rozdelenie zisku 

 Externé financovanie  

 

Pre kratšie časové obdobie je základom plán peňažných tokov (príjmov a výdajov). 

Plánované výkazy nemusia byť tak podrobné ako výkazy účtovné a môžu byť spracované 

v skrátenej verzii.   

[1, s.141-143] 

 

Vhodné zostavenie finančného plánu je v tabuľkovom programe napr. v excelu a s jeho 

pomocou vieme jednoducho a rýchlo prepočítať akúkoľvek zmenu. 

 

Jednotlivé financie podniku vystupujú ako integrujúci prvok podnikového riadenia v ňom 

sa komplexne prejavujú všetky činnosti podniku. Majetok podniku predstavuje súhrn 

všetkých vecí a peňažných prostriedkov je preto potrebné, aby každý podnikateľský 

subjekt viedol účtovnú evidenciu.  
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Rozvaha  

 

Predstavuje účtovný výkaz, ktorý sa zostavuje pri vzniku podniku. Poskytuje statický 

pohľad na majetok podniku (aktíva) a jeho financovanie (pasíva). Medzi jednotlivými 

aktívami a pasívami firmy musí platiť rovnosť. Aktíva podniku predstavujú dlhodobý 

a obežný majetok podniku. Na rozdiel od pasív, ktoré tiež môžeme pomenovať ako 

finančnú štruktúru podniku sa rozdeľujú na vlastné a cudzie zdroje krytia.  

 

Výkaz zisku a strát 

 

Výkaz zisku a strát nám predstavuje vzťah medzi výnosmi, ktoré boli dosiahnuté 

v určitom období a nákladmi, ktoré sú spojené pri ich vytvorení. Výnosy a náklady sú 

stupňovito usporiadané a rozdelené na prevádzkové, finančné a mimoriadne.  

  

Peňažné toky  

 

Inými slovami Cash–flow je prehľad o príjmoch a výdajoch v prevádzkovej, investičnej 

a finančnej oblasti. V prevádzkovej oblasti sa sleduje pohyb peňazí spojený s hlavnou 

činnosťou, v investičnej oblasti sa sledujú zmeny dlhodobého majetku tzn. výdaje na 

obstaranie prípadne príjem z predaja nadbytočného majetku. V poslednej finančnej 

oblasti sa sleduje získanie finančných zdrojov a ich splácanie.    

 [1, s.127-136] 

 

3.12  Finančná analýza 
 

Finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej 

budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Jej cieľom je spoznať finančnú stránku firmy, 

identifikovať slabé miesta, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k problémom a určiť silné 

stránky na, ktorých by mohla firma stavať. Základnými vstupmi do finančnej analýzy sú 

interné a externé zdroje. Medzi základné zdroje patria finančné výkazy (výkaz zisku 

a strát, rozvaha) a príloha k účtovnej uzávierke.  

[3] 

Finančná analýza je organickou súčasťou finančného riadenia podniku, hodnotí 

finančnú situáciu v podniku, určuje príčiny, ktoré ju ovplyvnili. Medzi hlavné úlohy 

finančnej analýzy patrí: 

 získavať kapitál pre bežné a budúce potreby a rozhodovať o jeho štruktúre, 

 rozhodovať o alokácii finančných zdrojov, 

 rozhodovať o rozdeľovaní zisku, 

 sledovať, analyzovať, kontrolovať a riadiť hospodársku stránku činnosti podniku 
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 zisťovanie slabých stránok podniku 

 hodnotenie finančnej situácie podniku a hodnotenie finančného zdravia podniku 

 určenie činiteľov, ktoré podnik ovplyvňujú 

 rozhodovať o rozdeľovaní zisku 

[2] 

3.13  Financovanie podnikateľského zámerov  
 

Podnikateľský zámer a jeho nadšenie môže skončiť na závažnom probléme, ktorými sú 

finančné zdroje. Z podnikateľského zámeru nám už vyplýva, akými zdrojmi bude 

financovaní. Dlhodobý majetok musí byť financovaní dlhodobými zdrojmi a krátkodobý 

zase naopak. K financovaniu podnikateľského zámeru sú vhodne dlhodobé zdroje ako sú: 

vlastné zdroje, bankový úver, leasing, dotácie a iné. 

 

Bankový úver 

 

Predstavuje z hľadiska podniku cudzí zdroj krytia a môže sa vyskytovať vo forme 

dlhodobého alebo krátkodobého bankového úveru. Dlhodobé bankové úvery sú vo forme 

investičných a hypotekárnych úverov. V prípade investičného úveru je potrebné ručenie 

dlhodobým majetkom, tretou osobou a u hypotekárneho úveru je ručenie iba 

nehnuteľným majetkom. Krátkodobé bankové úvery môžu mať rôzne pomenovania ako 

kontokorentné úvery, lombardní úver k ich získaniu nie je potrebný podnikateľský plán.  

 

„V českej republike sú bankové úvery najrozsiahlejším externým spôsobom financovania 

podnikov.“ 

 

Leasing 

 

Financovanie dlhodobého majetku prostredníctvom leasingu je veľmi blízke 

financovaniu formou bankového úveru. Leasing sa tiež označuje ako alternatívna forma 

financovania a môže sa vyskytovať vo forme prevádzkového a finančného leasingu.   

Pri porovnávaní a rozhodovaní medzi bankovým úverom a leasingom sú leasingové 

spoločnosti omnoho flexibilnejšie v sprostredkovaní financovania a nepožadujú záruky 

v takom rozsahu ako banky.  

 

Obchodní anjeli  

 

Obchodní anjeli sú fyzické osoby, ktoré boli vo svojom živote úspešnými podnikateľmi. 

Majú záujem pomôcť v rozvoji malým a stredným podnikom finančnými prostriedkami. 

Do podniku vstupujú formou minoritného podielu.  

https://www.euroekonom.sk/financie/financna-analyza/financna-analyza-podniku/
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Podporné programy  

 

Podpora podnikania ma rôzne formy od bezplatného poradenstva, školenia až po finančnú 

podporu.  

 

Cieľom podpory je:  

 

 Zaistenie dlhodobého ekonomického rastu,  

 podpora zaostávajúcich regiónu 

 posilnenie konkurencieschopnosti  

 podpora rozvoja malých a stredných podnikov 

 rozvoj vzdelávania  

 

Ďalšou inštitúciou financovania je Fond súdržnosti (Kobezní fond), ktorý poskytuje 

prostriedky na projekty v oblasti životného prostredia a dopravných sieti.  

Pri žiadosti o dotácie musí žiadateľ presvedčiť poskytovateľa o originalite 

podnikateľského zámeru a svojich schopnostiach projekt uskutočniť.  

[1, s.183-190] 
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4 TVORBA PODNIKATEĽSKÉHO ZÁMERU – 

RIADENIE KAVIARNE  

4.1.  Návrh projektu  
 

V dnešnej dobe ľudia často navštevujú kaviarne a počet ľudí, ktorý vyhľadávajú kávu 

v dobrej kaviarni stále rastie. Pri následnom kladnom posúdení projektu a jeho realizácií 

sa považuje za cieľ spokojnosť zákazníkov kaviarne a prevozného. Zahájenie otvorenie 

kaviarne je naplánované na 1.6.2019 na Slovensku v Trenčianskom kraji v meste Bojnice, 

kde bolo zistených málo kaviarni a ktoré by dostatočne pokryli komfort zákazníkom. 

Prevádzkovanie kaviarne sa bude riadiť:  

 

 Zákonom č. 455/1991 Zb. z., o živnostenskom podnikaní.  

 Vyhláškou č. 533/2007 Zb., o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania   

 Zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

 Zákonom č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 

 Zákonom č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov  

 Zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách 

 

4.1.1 Hlavní zámer a cieľ projektu  

 

Projekt kaviareň, sa zaoberá prípravou kávy a jednoduchého občerstvenia ku káve. 

Taktiež by mal vytvoriť predpoklady pre časté vyhľadávanie kaviarne zákazníkmi. 

Kaviareň by mala pomôcť podporiť rozrastajúci sa cestovných ruch v období letných 

prázdnin a vytvárať investorovi zisk.  Projekt by mal, ďalej vyriešiť nízku kapacitu 

kaviarni v meste Bojnice.  

4.1.2 Právna forma a vedenie účtovníctva  

 

Vzhľadom k veľkosti a predmetu daného podnikania bude podnikateľ živnostník. 

Konkrétne pôjde o živnosť voľnú: 80. Výroba, obchod a služby inde nezaradené. Podnik 

bude platcom DPH a povedie daňovú evidenciu. 

 

4.1.3 Sídlo prevádzky   

 

Sídlo prevádzky bude zistené pri marketingovej štatistike.  
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4.1.4 Organizácia podnikania  

 

Investor sa zaradí medzi malé podniky, menej náročné na organizáciu a riadenie. 

Rozhodol, že bude jediným manažérom starajúcim sa o realizáciu projektu, ďalej 

prevádzkarom kaviarne starajúcim sa o všetku administratívu a bude tiež vykonávať 

prácu čašníka spolu, s jedným pracovníkom zamestnaným ako čašník. Všetci 

zamestnanci v kaviarni budú zamestnaní na hlavní pracovní pomer.    

 

4.1.5 Popis produktu a služieb  

 

Ponúkané služby budú prebiehať v prenajatých priestoroch v blízkosti centra. Hlavnými 

podnikateľskými aktivitami bude príprava kávy, obsluha zákazníkov.  

 

4.2 Analýza trhu, strategie projektu, marketingová statistika  
 

4.2.1 Analýza projektu  

 

Pre dosiahnutie úspešného podnikateľského projektu bude snaha pri jeho plánovaní 

maximalizovať silné stránky a príležitosti a minimalizovať slabé stránky a hrozby 

pomocou SWOT analýzy. 

 

- Silné stránky projektu: prispôsobenosť, časť ponúkaných služieb odlišná od 

konkurencie, lepšie ceny ako u stavajúcich kaviarni . 

- Slabé stránky projektu: nedostatočné skúsenosti v obore projektu, ťažšie získanie 

živnostenského listu na podnikanie.  

 

- Príležitosti okolitého prostredia projektu: rozšírenie počtu zariadení na SK a tým 

prilákanie turistov  

- Hrozby okolitého prostredia projektu: zvýšenie konkurencie. 

4.2.2 Analýza trhu  

 

Základnou činnosťou a funkciou projektu, sú predovšetkým služby týkajúce sa obsluhy 

zákazníkov, prípravy kávy a malého občerstvenia ku káve.  

 

Pre úspešné uplatnenie projektu na trhu bola spracovaná štatistická analýza daného trhu. 

Potrebné informácie boli získané predovšetkým z existujúcich zdrojov, väčšinou 

z internetových stránok maps.google.cz Výsledky štatistickej analýzy sú k nahliadnutiu 

na obrázkoch 6., 7., a 8. 
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Na štatistickú analýzu boli vybrané tri oblasti obec Kanianka, mesto Bojnice a mesto 

Prievidza. Na základe mapového podkladu zo stránok maps.google.cz môžeme vidieť, že 

v obci Kanianka obr. 6 sa nachádza síce jedna kaviareň, pri ktorej by sme mohli 

predpokladať veľký záujem na začiatku otvorenia, ale obec nemá žiadny rozvinutý 

turizmus, ktorý by prilákal turistov, nových zákazníkov po ďalšie mesiace. Tým by sa 

dalo povedať, že by nám kaviareň po čase prestala vynášať a mi by sme sa dostali do 

záporných čísel.  

 

Mesto Bojnice vidíme na obr. 7 môžeme vidieť, že má dve kaviarne. Toto miesto 

z pohľadu investora je vhodné umiestneným a zaujímavou lokalitou, v blízkosti kaviarne 

sa nachádza ZOO, zámok, ale aj novo zrekonštruované kúpele s vonkajším bazénom, 

vonkajšie plážové kúpalisko Čajka. Každoročne sa tu koná festival strašidiel, ktorý do 

mesta Bojnice priláka obrovské množstvo turistov. Dobrá dostupnosť je MHD do 

väčšieho mesta Prievidza, kde môžeme nájsť obchodné centrum, novo vybudované 

zdravotnícke zariadenie.   

 

Na obr. 8 vidíme výrez mesta Prievidza. Na mape môžeme vidieť, že mesto Prievidza 

ponúka veľké množstvo kaviarni a čím ďalej sa tam v posledných rokoch otvárajú nové 

a nové kaviarne. Zvolenie miesta Prievidze nie je vhodné už len z toho, že má veľa 

kaviarni, ale ani nemá, čo ponúknuť k videniu oproti mestu Bojnice.  

 

V Prievidzi sa nachádzajú síce parky lenže tie sú v dezolátnom stave po vandalizme. 

Samozrejme ďalšou nevýhodou je, že mesto Prievidza nemá ako prilákať turistov. Pri 

vstupe do kaviarne tam väčšinou sedia zákazníci z blízkeho okolia, ktorý bývajú 

v panelových bytovkách. Miesto Prievidza si autor práce nevybral, kvôli veľkej 

konkurencií a možnosti malého zarobenia financií, získania zisku. Predpoklad bol aj 

možnosť doby podnikania na dva roky od otvorenia s tým, že po dvoch rokoch by 

investorovi kaviareň skrachovala. Podľa referencií od zákazníkov, veľa kaviarni 

v Prievidzi otvorilo svoju prevádzku lenže dlhšie ako dva roky nevydržali na trhu. Po 

dvoch rokoch ich vždy nahradila nová kaviareň.  
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Obr. 6. Kanianka [zdroj: https://www.google.com/maps/ [14] spracovanie: vlastné ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Bojnice [zdroj: https://www.google.com/maps/ [14] spracovanie: vlastné ] 

 

https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/maps/
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Obr. 8 Prievidza [zdroj: https://www.google.com/maps/ [14] spracovanie: vlastné ] 

4.2.3  Stratégia projektu  

 

Pre daný projekt novo vznikajúci, boli vytvorené podklady na vytvorenie stratégie 

projektu, výsledky štatistickej analýzy trhu a znalostí silných a slabých stránok projektu.  

 

Geografická stratégia  

Investor sa zameral na mesto Bojnice, ako miesto pre realizáciu svojho projektu. Podľa 

mapovej štatistiky je mesto Bojnice ideálnym miestom pre zahájenie projektu v danom 

obore, nakoľko disponuje malým počtom kaviarni.  

 

Stratégie z hľadiska podielu na trhu  

Pre dosiahnutie určitého podielu na trhu sa projekt zameral na stratégiu nákladového 

prvenstva. Pre dosiahnutie nákladového prvenstva boli zhotovené veľmi podrobné 

výpočty budúcich nákladov, zo snahou využiť lacnejšie materiály a dodávateľov, avšak 

v potrebnej kvalite, čomu predchádzal rozsiahly výber.   

 

 

Stratégie z hľadiska väzby výrobkov na trh  

V skúmanom projekte ide o väzbu služba na trh, konkrétne  preniknutie zaužívaných 

služieb k novým zákazníkom.  

 

 

https://www.google.com/maps/
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Marketingová stratégie  

Marketingová stratégie bude vychádzať zo získania nových zákazníkov, ktorým podnik 

bude môcť ponúknuť kvalitné služby za priemerné ceny v porovnaní s konkurenciou.  

 

4.2.4. Marketingový plán, marketingový mix  

 

Základným strategickým cieľom projektu je vytvoriť kaviareň, ktorá bude v súlade so 

spokojnosťou zákazníkov. Rozšírilo by to obzory pri výbere kaviarne v meste a zároveň 

by to investorovi prinášalo zisk. 

 

Marketingový plán sa teda sústredí na taktické marketingové nástroje, ktoré firme 

pomôžu upraviť ponuku tak, aby vzbudila dopyt po produkte.   

  

Služba  

Ponúkané služby budú prebiehať v prenajatej budove, v blízkosti zámku. Hlavnými 

podnikateľskými aktivitami bude príprava kávy, jedál, obsluha zákazníkov.  

 

Cena  

Predpokladaná cena za kávu sa bude pohybovať v rozmedzí od 1€ do 2€ na jednu osobu. 

Ku káve si zákazník môže zakúpiť občerstvenie vo forme dezertov, zákuskov a slaných 

pochutín v cenách od 1,80 € do 3€. Stanovená cena bola zvolená na základe 

hypotetického výberu 10 kaviarni v okolí. Platba bude prebiehať v hotovosti, alebo 

platobnou kartou.  

  

Miesto  

Kaviareň bude v prenajatých priestoroch, samostatne stojacom dome v prízemí 

v blízkosti zámku a ZOO. Príchod ku kaviarni bude bezproblémový pre pešiu, dopravu 

automobilom, ale aj mestskú hromadnú dopravu. V prenajatých priestoroch  prebehne 

čiastočná rekonštrukcia podľa platných noriem pre odpočinok, stravovanie.  

 

Propagácia  

Hlavným propagačným nástrojom kaviarne bude reklama na internetových stránkach 

www.facebook.sk, na stránkach mesta, ale aj rozneseným  letáčikov po meste.  

 

4.3. Veľkosť podniku   

 

Dôležitým podnetom pri plánovaní veľkosti podniku bolo vybratie vhodného priestoru 

pre kaviareň. Investor po zhodnotení situácie na trhu a tým, že bude pôsobiť ako 

začínajúci podnik sa rozhodol o menšie priestory pre 20-30 zákazníkov. Podnik bude na 

http://www.facebook.sk/
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začiatku zamestnávať dvoch pracovníkov, čo ho radí medzi mikro-podniky nakoľko sa 

nepredpokladá ani jeho ročný obrat viac ako dva milióny eur.  

4.4. Materiálové vstupy a energie  
 

Nakoľko daný podnik nie je výrobnej povahy, sú pre ponúkanú službu potrebné vstupy 

základné suroviny, materiály, energie a ďalšie suroviny, ktoré sú bežne dostupné. 

S materiálovými vstupmi sa počíta už pri investičnej fáze, kedy je plánovaná čiastočná 

rekonštrukcia kaviarne. Bolo treba vyhľadať kvalitných dodávateľov a materiály, 

potrebné na úpravy za prijateľné ceny.  

 

Pri výbere dodávateľov potravín investor uvažoval medzi troma dodávateľmi Tesco s.r.o,, 

Kaufland s.r.o. a Metro Cash Carry s.r.o.  Prvý dodávateľ Tesco s.r.o., sa nachádza 8 km 

od zvolenej kaviarne, ale nebol zvolený, pretože väčšina potravín nie je kvalitná a má 

vyššie ceny ako zvolený dodávateľ. Druhý dodávateľ Kaufland s.r.o., má kvalitné 

suroviny, ktoré sú tiež, s porovnaním zvoleného dodávateľa drahšie ale neponúkal 

dopravu surovín. Jednotlivý dodávatelia Tesco s.r.o. a Kaufland s.r.o. neponúkali na 

množstevný nákup surovín zľavu, ktorú spoločnosť Metro Cash Carry s.r.o. ponúka.  

 

Pre porovnanie cien medzi jednotlivými dodávateľmi bol zvolený produkt Šľahačka 

v spreji 17% od spoločnosti RAJO ktorú ponúka spoločnosť Tesco s.r.o. za 1,69 €1, 

Kaufland s.r.o. za 1,69 €2 a Metro s.r.o za 1,19 €3 uvedené ceny sú s DPH. Ďalším 

faktorom je, že pri nákupe spoločnosť Metro Cash Carry s.r.o. ponúka aj odpočet DPH 

a platbu na faktúru s 30 - dňovou splatnosťou.  

 

Na základe vyššie uvedených údajov bol  preto zvolený dodávateľ Metro Cash Carry 

s.r.o. skúsená spoločnosť, špecializovaná pre potreby podnikateľov aj na základe dobrého 

mena, kvalitných surovín, nízkych cien a spokojných zákazníkov po celej republike. 

  

Spoločnosť Metro Cash Carry s.r.o. vznikla ako dcérska spoločnosť firmy METRO 

Group – jednej z najväčších obchodných skupín na svete. Hlavnou činnosťou je 

prevádzkovanie výlučne veľkoobchodný predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho 

spotrebného tovaru firmám podnikajúcim v gastronómii. Spoločnosť sa riady platnými 

normami pri predaji potravinárskeho tovaru. Výhodou tejto spoločnosti je kvalita 

a prijateľná cena. Ďalším neopomenuteľným vstupom sú energie.  

 

                                                 
1 https://potravinydomov.itesco.sk/groceries/sk-SK/products/2002012010730 
2 http://www.aktualneletaky.eu/al/8423-kaufland-letak/kaufland-letak-8423-strana-22.html 
3 https://sortiment.metro.sk/sk/rajo-slah-sprej-250g-ziv17-12x/261094p/ 
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4.5. Umiestnenie podniku  
 

Voľba umiestnenia podniku sa riešila po etapách. V prvej etape sa uvažovalo o variante 

lokality, v druhej sa hodnotili a posudzovali varianty vlastného miesta kaviarne. 

Základnú lokalitu si určil investor sám. Stanovil si tri mesta v Trenčianskom kraji, ktoré 

splňujú požiadavky projektu na infraštruktúru, veľkosť dopytu na ponúkanú službu. 

Z týchto miest bola pomocou analýzy trhu, vybrané mesto Bojnice. V druhej etape sa 

investor rozhodol o riešenie prevádzky podnájmom, nasledoval výber najvhodnejšieho 

miesta v danej lokalite.  

 

Za pomoci stránok na internete, realitných kancelári a osobných obhliadkach bol vybraný 

priestor, jeho fotografiu ide vidieť na obrázku 9. Ostatné fotografie interiéru sú v prílohe. 

Aby však bolo možné priestor použiť pre daný druh podnikania, boli naplánované úpravy 

priestoru, popísane nižšie v kapitole.  
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Obr. 9 Inzerát vybraného priestoru zdroj: https://www.topreality.sk/bojnice-

prenajom-zlata-ulicka-vip-sukromny-club-caffe-bar-r6230051.html 7 

spracovanie: vlastné 

 

Obr. 12 Mapa Zlatej uličky a jej okolie [zdroj: https://www.google.com/maps/ [14] 

spracovanie: vlastné ] 

 

https://www.topreality.sk/bojnice-prenajom-zlata-ulicka-vip-sukromny-club-caffe-bar-r6230051.html
https://www.topreality.sk/bojnice-prenajom-zlata-ulicka-vip-sukromny-club-caffe-bar-r6230051.html
https://www.google.com/maps/
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Na obr. 12 môžeme vidieť, kde sa Zlatá ulička nachádza. Svojou polohou leží na hlavnej 

ulici v centre Bojníc kadiaľ prechádza najviac návštevníkov mesta. Blízkosti tejto uličky 

sa nachádza vyhľadávaný a navštevovaný Bojnický zámok, severnejšie leží Národná 

zoologická záhrada. Po západnej strane sa nachádza obľúbení detský Dino Park a novo 

zrekonštruované Termálne kúpele s kúpaliskom. Dostupnosť zo Zlatej uličky po 

najnavštevovanejšie miesta v Bojniciach je peši do 5 – 10 minút.  

4.6.Technologie a technická zariadenie podniku  
 

Ako už bolo spomenuté vyššie, skúmaný projekt nie je výrobne zameraný, avšak 

kaviarensky stroj je v prenájme a preto ho zaradujeme do technického zaradenia podniku.  

 

4.7. Personálne zdroje  
 

Pre zaistenie plynulého a bezproblémového chodu navrhovanej kaviarne je nutné opatriť 

spoľahlivé pracovné zdroje. Investor sa zaradí medzi mikro -podniky, menej náročné na 

organizáciu a riadenie. Rozhodol, že bude jediným manažérom, starajúcim sa o realizáciu 

projektu, ďalej prevádzkarom zariadenia starajúcim sa o všetku administratívu  a bude 

taktiež vykonávať prácu jedného pomocného čašníka, spolu s pracovníkom, ktorý bude 

zamestnaní na pozícií hlavný čašník. Manažér podniku bude ohodnotený mzdou 5,54 €4 

na hodinu. Na pozíciu ďalšieho čašnícky/čašníka urobí investor výberové konanie. 

Vzhľadom k vysokému dopytu po pracovných miestach v danej lokalite by zaistenie 

odpovedajúcej pracovnej sile nemal byť problém. Čašníčka / Čašník budú zamestnaní na 

hlavný pracovný pomer, ich hodinová hrubá mzda je plánovaná na 3,60 €5 + tringelty, 

ktoré sa na konci dňa spočítajú a rozdelia medzi pracovníkov. Smeny sú naplánované na 

8-9 hodín práce (celodenné). Čašnici musia mať potrebnú prax v gastronómií prípadne 

budú zaškolení, po prijatý.   

  

4.8. Organizácia a riadenie 
 

Ako už bolo popísané v predchádzajúcej kapitole o všetko riadenie vo všetkých fázach 

projektu sa bude starať investor. Jeho náplňou bude tiež pozícia jedného čašníka, ktorý 

bude po celú dobu pracovnej doby zodpovedný za priebeh kaviarne. Čašník bude mať na 

starosti okrem obsluhy a prípravy kávy záverečné upratanie priestorov, zariadenia každý 

druhý – tretí deň po smene.  

  

                                                 
4http://statdat.statistics.sk/ 
5 http://statdat.statistics.sk/ 
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Obr. 13 Organizačná schéma podniku [zdroj: 

https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/organigram [15] 

spracovanie: vlastné ]  

 

Na obrázku môžeme vidieť jednotlivé rozdelenie práce v prvom roku podnikania, kde 

väčšinu práce vykonáva investor s jedným zamestnancom (čašníkom). V druhom roku je 

počítané s dvoma čašníkmi na jednej smene. Jednotlivé pozície sú zachované  

4.9. Finanční plán podniku  
 

Prvou úlohou pri finančnom plánovaní projektu bolo stanovenie všetkých nákladov 

a výnosov vyplývajúcich z daného projektu a premyslenie financovania zmienených 

nákladov. Výnosy boli nastavené tak, aby pokryli prevádzkové náklady a zaistili 

investorovi požadovaný zisk. Rozdelenie zdrojov financovania je uvedené nižšie v bode 

plánovaná rozvaha. Všetky výpočty z kapitoly 4.9. boli spracované v programe Microsoft 

Office Excel.  

4.9.1.  Vybavenie  kaviarne  

 
Tabuľka je rozdelená na dve časti. Prvá tabuľka popisuje začiatočné financie pri otvorení 

kaviarne.  

Tab. 1 Vybavenie  kaviarne  

Popis Cena bez DPH 

Prenájom kaviarenskeho stroja  230 EUR 

Celkom za prenájom stroja 230 EUR 

Notebook Lenovo IdeaPad G50-80 Black+ W10 1ks/ 8 600 
Kč 344 EUR 
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Multifunkční tlačiaren a fax / skener 85 EUR 

Hardwarové doplnky 80 EUR 

Windows 10 156 EUR 

MS office 2016 140 EUR 

ESET Endpoint Antivirus pro MS Windows  59 EUR 

Mobilní tel. 1ks/ 3 500 Kč, firemní tarif 1mes./ 400 Kč 155 EUR 

Pokladňa, teminál na kartu  340 EUR 

Program na vedenie účtovníctva  221 EUR 

Celkem za hardware a software 1 580 EUR 

12x stolička  411,6 EUR 

7x stôl  378,0 EUR 

1x kancelárske kreslo 98,2 EUR 

Kancelářské potřeby 45,7 EUR 

Drobný kancelárský nábytek a doplnky 93,0 EUR 

Drobné stavebné úpravy 2567 EUR  

2x barová stolička 77,0 EUR 

Celkom za nábytok 1 104 EUR 

3x firemné tričko 29 EUR 

3x zástera 23 EUR 

2x plato 6 EUR 

2x vývrtka na víno  32 EUR 

25x šálka s podšálkom na capucinno  192 EUR 

30x lyžička na capucino  45 EUR 

30x lyžička na latté  36 EUR 

30x lyžička na espresso 36 EUR 

15x pohár na latté  63 EUR 

15x šálka s podšálkom na espresso  100 EUR 

30x malá dezertná vidlička  45 EUR 

30x vínové poháre (15x na biele víno + 15x na červené 
vino) 75 EUR 

20x poháre na limonádu 0,5l 26 EUR 

15x pohár na pivo 0,5l  27 EUR 

8x 0,5 džbán na vodu  34 EUR 

25x 0,04dcl poháriky  38 EUR 

Celkom za pracovné pomôcky 806 EUR 

 
Druhá tabuľka popisuje prevádzku kaviarne, tzn. koľko peňazí potrebujem na začiatku, 

než sa mi vráti späť (finančné zdroje krytia). 

 

Popis 
Cena bez 
DPH 

Prenájom kaviarenskeho stroja  230 EUR 

Celkom za prenájom stroja 230 EUR 
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Notebook Lenovo IdeaPad G50-80 Black+ W10 1ks/ 8 600 Kč 344 EUR 

Multifunkční tlačiaren a fax / skener 85 EUR 

Hardwarové doplnky 80 EUR 

Windows 10 156 EUR 

MS office 2016 140 EUR 

ESET Endpoint Antivirus pro MS Windows  59 EUR 

Mobilní tel. 1ks/ 3 500 Kč, firemní tarif 1mes./ 400 Kč 155 EUR 

Pokladňa, teminál na kartu  340 EUR 

Program na vedenie účtovníctva  221 EUR 

Celkem za hardware a software 1 580 EUR 

12x stolička  411,6 EUR 

7x stôl  378,0 EUR 

1x kancelárske kreslo 98,2 EUR 

Kancelářské potřeby 45,7 EUR 

Drobný kancelárský nábytek a doplnky 93,0 EUR 

Drobné stavebné úpravy 2567 EUR  

2x barová stolička 77,0 EUR 

Celkom za nábytok 1 104 EUR 

3x firemné tričko 29 EUR 

3x zástera 23 EUR 

2x plato 6 EUR 

2x vývrtka na víno  32 EUR 

25x šálka s podšálkom na capucinno  192 EUR 

30x lyžička na capucino  45 EUR 

30x lyžička na latté  36 EUR 

30x lyžička na espresso 36 EUR 

15x pohár na latté  63 EUR 

15x šálka s podšálkom na espresso  100 EUR 

30x malá dezertná vidlička  45 EUR 

30x vínové poháre (15x na biele víno + 15x na červené vino) 75 EUR 

20x poháre na limonádu 0,5l 26 EUR 

15x pohár na pivo 0,5l  27 EUR 

8x 0,5 džáb na vodu  34 EUR 

25x 0,04dcl poháriky  38 EUR 

Celkom za pracovné pomôcky 806 EUR 

Nájom za 2 mesiace  1 400 EUR 

Celkom za nájom  1 400 EUR 

Mzdy na 2 mesiace  838 EUR 

Celkem 6 000 EUR 

 
Pri zostavovaní potrebného materiálu bolo zistené, že požadované náklady pri otvorení 

kaviarne budú 6 000 € z čoho 2 000 € bude predstavovať náš vložený kapitál a 4 000 € 

bankový úver.  
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4.9.2. Fond pracovnej doby pracovníka 

Tab. 2 Fond pracovnej doby pracovníka 

  2019 2020 

Kalendárny fond (dny) 365 365 

 - víkendy (dny) 105 105 

 - platené sviatky (dny) 11 10 

Nominálni pracovný fond (dny) 249 250 

Nominálni pracovný fond (hod) 1 992 2 000 

 - dovolenka (dny) 23 23 

Využiteľný fond (dny) 226 227 

Využiteľný fond (hod) pracovníka 1 808 1 816 

Využiteľný fond čašníka (hod) 1 627 1 627 

Pracovná doba (hod) 9 9 

4.9.3. Mzdové náklady  

 

Tab. 3 Mzdové náklady 

Sledovaná veličina 2019 2020 

Priemerná hrubá hodinová sadzba čašníka 3,60  3,78  

Priemerná hrubá hodinová sadzba pracovníka 5,54 5,54 

Objem miezd čašníka  (priame mzdy) 5 861 12 308 

Objem miezd pracovníka 10 016 10 061 

 

Tab. 4 Priame mzdy 

Počet platených hodín vrátane štátnych sviatkov je v roku 2019 a 2020  1627 na jednoho 

zamestnanca. Priemerna hodinová mzda čašníka je 3,60 €/hod pre rok 2019. V roku 2020  

bude priemerná mzda zvýšena na 3,78 €/hod. 

 

ROK 2019 2020 

Priemerná hodinová 
mzda 

3,60 €/hod 3,78 €/hod 

Priemerná ročná mzda 5 861 6 154 

Priemerná mesačná 
mzda 488 513 

Čistá ročná mzda 5 028 5 424 

Čistá mesačná mzda 419 452 

Roční SZP (34%) 1 993 2 092 
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Tab. 5 Nepriame mzdy  

ROK 2019 2020 

Mesačná mzda 835 € 838 € 

Ročná mzda  10 016  10 061  

SZP (34%) 3 405  3 420 

 

4.9.3. Stanovení procentuálních přirážek v rámci režií a zisku pre rok 2019 

 

Tab. 6 Režie výrobní 

POPIS 2019 

Prenájom kaviarenskeho stroja  230,00 € 

Pokladňa, teminál na kartu  340,00 € 

Nábytok 866,60 € 

Pracovné pomôcky 777,00 € 

Úrok 320 € 

Celkom 2 533,6 € 

 

Tab. 7 Režie správní 

POPIS 2019 

Hardware a software 1 240,00 € 

Vybavenie kancelárie 237,40 € 

Reklamné tričko 29,00 € 

Nájom 8 400,00 € 

Stavebné úpravy  2567€ 

Celkom 12 473,4 € 

 

Tab. 8 Vypočet percentuálnej sadzby výrobných réžií pre rok 2019 

 Réžie výrobné  

 
 

Výpočet réžií výrobných sa skladá z RVN tie predstavujú sčítanú sumu réžií výrobných 

podelenú priamymi spracovateľnými nákladmi (PZN), ktoré predstavujú priame mzdy + 

Kaviarensky stroj: 230,00 € RV = (RVN/PZN)*100

Pokladňa, terminál na karty: 340,00 € RV = 16,37%

Nábytok: 866,60 €

úver: 320,00 €

Pomôcky: 777,00 €

CELKEM: 2 533,60 € /rok
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ostatné priame náklady, ktoré predstavujú sociálne a zdravotné poistenie 34% zo 

priamych miezd.   

 

Výška priamych spracovateľných nákladov je pre rok 2019 7 853 €.  

 

Tab. 9 Vypočet percentuálnej sadzby správních réžií pre rok 2019 

Réžie správne 

 
 

Výpočet réžií správnych sa skladá z RSN tie predstavujú sčítanú sumu réžií správnych 

podelenú priamymi spracovateľnými nákladmi (PZN), ktoré predstavujú priame mzdy + 

ostatné priame náklady, ktoré predstavujú sociálne a zdravotné poistenie 34% zo 

priamych miezd.   

 

Tab. 10 Výpočet zisku pre rok 2019 

Základ pre zisk  

 
 

4.9.4. Stanovení procentuálních přirážek v rámci režií a zisku pre rok 2020 

 

Tab. 11 Režie výrobné 

POPIS 2020 

Prenájom kaviarenskeho stroja  230,00 € 

Pokladňa, teminál na kartu  60,00 € 

Nábytok 0,00 € 

Pracovné pomôcky 388,50 € 

Úrok 265,45 € 

Celkom 943,95 € 
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Tab. 12 Režie správne 

POPIS 2020 

Hardware a software 0,00 € 

Vybavenie kancelárie 140,00 € 

Reklamné tričko 15,00 € 

Nájom 8 400,00 € 

Stavebné úpravy  0,00 € 

Celkom 8 555,00 € 

 

 

Tab. 13 Vypočet percentuálnej sadzby výrobných réžií pre rok 2020 

Réžie výrobné 

 
 

Výpočet réžií výrobných sa skladá z RVN tie predstavujú sčítanú sumu réžií výrobných 

podelenú priamymi spracovateľnými nákladmi (PZN), ktoré predstavujú priame mzdy + 

ostatné priame náklady, ktoré predstavujú sociálne a zdravotné poistenie 34% zo 

priamych miezd.   

 

Výška priamych spracovateľných nákladov je pre rok 2020 21 920 €.  

 

Tab. 14 Vypočet percentuálnej sadzby správních réžií pre rok 2020 

Réžie správne 

 
 

Výpočet réžií správnych sa skladá z RSN tie predstavujú sčítanú sumu réžií správnych 

podelenú priamymi spracovateľnými nákladmi (PZN), ktoré predstavujú priame mzdy + 

ostatné priame náklady, ktoré predstavujú sociálne a zdravotné poistenie 34% zo 

priamych miezd.   

Kaviarensky stroj: 230,00 € RV = (RVN/PZN)*100

Pokladňa, terminál na karty: 60,00 € RV = 430,64%

Nábytok: 0,00 €

úver: 265,45 €

Pomôcky: 388,50 €

CELKEM: 943,95 € /rok

Mzdy 21 920,00 € RS = (RNS/PZN)*100

OPN(34%) 7 452,80 € RS = 906,29%

Hardware a softwer: 0,00 €

Vybavenie kancelárie: 140,00 €

Reklamné tričko: 15,00 €

Nájom: 8 400,00 €

Úpravy: 0,00 €

CELKEM: 8 555,00 € /rok:
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Tab. 15 Výpočet zisku pre rok 2020 

Základ pre zisk 

 
 

(PZN+RV+RS)= 31 418,95 €

požadovaný zisk: 6 000,00 € 19,10%
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4.9.5. Výpočet potrebných zákazníkov na rok 2019 a na rok 2020 

 

Podľa zvolenej lokality som sa rozhodla  pre určenie potrebných zákazníkov na rok 2019 

a 2020 pre dva typy sezón. Na sezónu letnú, kedy môžeme predpokladať zvýšený počet 

návštevníkov hlavne kvôli atrakciám v meste Bojnice a na sezónu zimnú, kedy naopak 

predpokladám pokles návštevníkov.  

 

Podľa štatistických údajov mesto Bojnice malo počet návštevníkov v roku 2015 – 

320 872, v roku 2016 bol počet návštevníkov vyšší o 39 207 ľudí. V roku 2016 mesto 

Bojnice navštívilo 360 079 návštevníkov. [8] Čo znamená, že každoročne sa počet 

návštevníkov zvyšuje o 30 000 ľudí. Mesto Bojnice navštevujú predovšetkým domáci 

turisti, ktorý tvoria 81% a zahraničný turisti 19%. Môžeme odhadovať, že v letnej sezóne 

pripadá 54-68% návštevnosť oproti zimnej sezóne.   

 

Pre výpočet potrebných zákazníkov som si zvolila ešte pod kategóriu na dva typy 

zákazníkov A a B. Odhad cien je spravený z nápojového a jedálneho lístka na obr. 10 

a obr. 11, ktorý som si sama zostavovala. Ceny som stanovovala z viacerých nápojových 

lístkov a prispôsobila tomu, že v tomto odvetví začínam podnikať a nemôžem si dovoliť 

nastaviť príliš vysoké ceny.  

 

 
Obr. 10  Nápojový a jedálny lístok [zdroj a spracovanie: vlastné ] 
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Obr. 11 Nápojový a jedálny lístok [zdroj a spracovanie: vlastné ] 

 

Typ zákazníka A – je zákazník, u ktorého predpokladám kúpu kávy, minerálky alebo 

džúsu a prípadného občerstvenia vo forme palaciniek alebo toastov, ktorý za takéto menu 

minie v kaviarni zhruba od 5,80 € do 8 €.  

 

Typ zákazníka B – je zákazník, u ktorého predpokladám zakúpenie kávy a minerálky, 

ktorý v kaviarni minie od 1€ do 3€ takýchto zákazníkov očakávam vo väčšej miere 

v zimnej sezóne.  

 

Na výpočet počtu potrebných zákazníkov pre rok 2019 budem vychádzať z celkových 

nákladov a zisku. Táto čiastka predstavuje 41 740,82 €. A pre ďalšie výpočty potrebných 

počtu zákazníka A a B budú tieto náklady uvažované v pomere 50:50.   

MZDY+ RS + RV + ZISK  = 15 473 € + 2 533,6 € + 12 473,4€ + 6000  € 

 

50% z uvažovaných celkových nákladov predstavuje čiastku 20 870,41 €. 

 

Výpočet počtu zákazníkov 2019  

MZDY+ RS + RV + ZISK  / ZAKAZNÍK A 

= 20 870,41 €/ 8€  =  2608 zákazníkov/rok  

 

MZDY+ RS + RV + ZISK  / ZAKAZNÍK  B 

= 20 870,41 €/ 3€   =   6957 zákazníkov/rok  
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Podľa uvedeného výpočtu vyššie som zistili že na rok 2019 potrebujem zákazníkov typu 

A 2608 a typu B 6957. Údaje vychádzali z celkových nákladov a zisku ktoré boli 

v pomere rozdelené 50:50.  

 

Pre potreby v letnej a zimnej sezóne som zisťovala z vypočítaných počtov zákazníkov, 

koľko zákazníkov bude potreba v letnej sezóne kedy je návštevnosť 68% a pri zimnej 

sezóne, kedy je návštevnosť Bojníc 32%. Tento výpočet bude použitý aj na rok 2020. 

  

Typ zákazníkov A:  

V letnej sezóne pri návštevnosti mesta Bojnice 68% budem potrebovať 1773 zákazníkov.  

V zimnej sezóne pri návštevnosti mesta Bojnice 32% budem potrebovať 835 zákazníkov. 

Kde si myslím, že by to mohlo byť reálne. Nakoľko návštevnosť mesta Bojnice je zo 

štatistických údajov vysoká.  

 

Typ zákazníkov B:  

V letnej sezóne pri návštevnosti mesta Bojnice 68% budem potrebovať 4731 zákazníkov.  

V zimnej sezóne pri návštevnosti mesta Bojnice 32% budem potrebovať 2226 

zákazníkov. Kde si myslím, že by to mohlo byť reálne.  

 

Na výpočet počtu potrebných zákazníkov pre rok 2020 budem vychádzať z celkových 

nákladov a zisku. Táto čiastka predstavuje 44 871,8 €. V tomto roku som sa rozhodla pri 

výpočte potrebných počtu zákazníka A a B, že náklady budú uvažované v pomere 60:40, 

kde 60% bude pridelená ku typu A a pre typ B budeme uvažovať 40%. 

MZDY+ RS + RV + ZISK  = 8 555 € + 943,95 € + 6000  € +  21 920 € 

 

60% z uvažovaných celkových nákladov predstavuje čiastku 26 923,08 €. 

40% z uvažovaných celkových nákladov predstavuje čiastku 17 948,72 € 

 

Výpočet počtu zákazníkov 2020  

MZDY+ RS + RV + ZISK  / ZAKAZNÍK A 

= 26 923,08 €/8€  =  3365 zákazníkov/rok  

 

MZDY+ RS + RV + ZISK  / ZAKAZNÍK  B    

= 17 948,72 €/3€   =   5986 zákazníkov/rok  

 

Z uvedeného výpočtu vyššie som zistila, že na rok 2020, kde som si stanovila pomer 

60:40. Budem potrebovať zákazníkov typu A 3365 a typu B 5986. Tieto hodnoty sa mi 

oproti predchádzajúcemu roku zmenili kde pri type A sa mi počet zákazníkov zvýšil 

o 917 zákazníkov a pri type B sa naopak znížil o 543 zákazníkov.   

 

Predpokladám, že pri opačne zvolenom pomere by sa naopak počet zákazníkov typu 

A znížil a zákazníkov typu B zvýšil.  
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S týmto výpočtom môžeme uvažovať aj v ďalších  rokoch, kedy budeme tiež potrebovať 

stanoviť výpočet potrebných zákazníkov.  

 

Z vypočítaného počtu zákazníkov typu A a B som si ako v predchádzajúcom roku 2019 

rozdelila sezóny na letnú a zimnú. Kde letná sezóna predstavuje 68% návštevnosť 

a zimná sezóna 32% návštevnosť mesta Bojnice.   

 

Typ zákazníkov A:  

V letnej sezóne pri návštevnosti mesta Bojnice 68% budem potrebovať 2288 zákazníkov.  

V zimnej sezóne pri návštevnosti mesta Bojnice 32% budem potrebovať 1077 

zákazníkov.  

 

Typ zákazníkov B:  

V letnej sezóne pri návštevnosti mesta Bojnice 68% budem potrebovať 4070 zákazníkov.  

V zimnej sezóne pri návštevnosti mesta Bojnice 32% budem potrebovať 1916 

zákazníkov.  

4.9.6. Výkaz zisku a ztrát  

 

Tab. 16 Tvorba a rozdelenie zisku (výsledovka) – Podvojné účtovnictvo   príloha 

B.II 

 

 2019 2020 

1. Tržby za predaj zboží ( + )     

2. Náklady vynaložené na predaj zboží ( - )     

3. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb ( + ) 41 740,8 44 871,8 

4. Zmena stavu vnutropod. zásob vlast.výroby ( +,- )     

5. Aktivácia ( + )     

6. Spotreba materiálu, energie, služieb ( - ) 6 287 834 

      Z toho: 6.1 materiál - priamy 1 910 544 

                 6.2 energie 0 0 

                 6.3 materiál ostatní 3 137 290 

                 6.4 nakupované služby 1 240 0 

7. Osobní náklady ( - ) 20 734 29 373 

      Z toho: 7.1 mzdové náklady 15 473 21 920 

                 7.2 sociálne poistenie 5 261 7 453 

8. Dane a poplatky ( - ) 0 0 

      Z toho: 8.1 cestná daň 0 0 

                 8.2 povinné ručení 0 0 

                 8.3 Diaľničná známka 0 0 

9. Trvalé úpravy hmot. a nehmot. inv. majetku ( - ) 0 0 

10. Iné prevádzkové výnosy ( + )     
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11. Iné prevádzkové náklady ( - ) 8 400 8 400 

12. Ostatní prevádzkoví výnosy a zúčtovanie ( + )     

13. Ostatní prevádzkové náklady a zúčtovanie ( - )     

       I. Prevádzkové výnosy celkom ( súčet účt. triedy 6 ) 41 740,8 44 871,8 

       II. Prevádzkové náklady celkom ( súčet účt. triedy 5 ) 32 421 38 606 

a) Prevádzkový hospodársky výsledok ( I.-II. ) 6 320 6 265 

14. Finanční výnosy ( + )     

15. Finanční náklady ( - ) 0 0 

       Z toho: 15.1 platené úroky 320 265 

16. Ostatní finanční výnosy a zúčtovanie ( + )     

17. Ostatní finanční náklady a zúčtovanie ( - )     
b) Hosp. výsledok z finančných opierací ( 14 - 
17 ) 320 265 

18. Základ dane z príjmu ( a+b ) 6 000 6 000 

19. Položka upravujúci základ dane z príjmu **)     

20. Upravený základ dane z príjmu ( 18-19 ) 6 000 6 000 

21. Vypočítaná daň z príjmu 1 140 1 140 

22. Zľava na dani z príjmu     

23. Daň z príjmu z bežné činnosti splatná ( - ) 1 140 1 140 

A. Hosp. výsledok za bežnú činnosť ( 18-23 
) 4 860 4 860 
C. Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 
(A+B) 4 860 4 860 

 

Rozdelenie hospodárskeho výsledku  

27. Prídel do rezervného fondu 0 0 

28. Prídely do ostatných fondu ***)     

29. Dividendy nebo podiely vlastníkov     

30. Ostatní užití zisku ***)     

31. Nerozdelený zisk ( C-(27-30)) 4 860 4 860 

 

Pri tvorbe výkazu zisku a strát pre rok 2019 bolo uvažované z tržbami 41 740,8 € a pre 

rok 2020 boli tržby stanovené na 44 871,8 €, ktoré sa vypočítali pri stanovovaní 

potrebných zákazníkov. Ďalšie údaje nachádzajúce sa v tabuľke boli zobraté z tabuliek 

pre réžie správne a réžie výrobné. Vo výkaze zisku a strát som uvažovala z úverom 4000 

€ kde je premietnutý ako hospodársky výsledok z finančných opierací, tzv. úrok  v prvom 

roku 2019 bol úrok 320 € a v ďalšom 265 €. Prikladám tabuľku vypočítaného úveru, ktorý 

bol počítaný konštantnou anuitou. 
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Tab. 17 Výpočet úveru  

Úroková sadzba bola stanovená na 8% a doba splatnosti úveru bola daná na 5 rokov. Kedy 

v 6 roku bude úver splatený.  

  dlh anuita splátka úrok 

1 4 000 1001,826 681,8258 320 

2 3 318 1001,826 736,3719 265,4539 

3 2 582 1001,826 795,2816 206,5442 

4 1 787 1001,826 858,9042 142,9217 

5 928 1001,826 928 74,20932 

6 0       

 

4.9.7. Rozvaha  

Tab. 18 Rozvaha väzby na účtovné skupiny a syntetické účty účtovnej osnovy – 

podvojné účtovníctvo  PRÍLOHA B.I. 

 

AKTIVA 1.1.2019 31.12.2019 31.12.2020 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÉ IMANIE       

B. STÁLÁ AKTIVA ( 1až 6 )   0 0 

  1. Nehmotný investiční majetok       

  2. Hmotný investiční majetok   0 0 

Z toho:2.1 pozemky       

          2.2 budovy a stavby   0 0 

          2.3 stroje a zariadenia   0 0 

          2.4 iný hmotný a inv. majetok   0 0 

          2.5 dopravní prostriedky   0 0 

          2.6 opravná položka k majetku       

3. Nedokončené hmot. a nehmot. invest.       

4. Poskyt. zálohy na hm. a nehm. maj.       

5. Finanční investície       

Z toho: 5.1 cenné papiere       

           5.2 poskytnuté pôžička       

6. Dlhodobé pohľadávky       

Z toho: po lehote splatnosti       

C. OBĚŽNÁ AKTIVA ( 7 až 9 ) 6 000 13 765 21 890 

7. Zásoby **)       

Z toho: 7.1 materiál a nakúpené zboží       

           7.2 nedokončená výroba       

           7.3 výrobky       

8. Krátkodobé pohľadávky   0 0 

Z toho: 8.1 daňové   0 0 

9. Finanční majetok 6 000 13 765 21 890 
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Z toho: 9.1 peniaze a bankové účty 6 000 13 765 21 890 

D. PŘECHODNÁ AKTIVA       

I. AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) 6 000 13 765 21 890 

Z toho: 1.1 zastavený majetok       

***) Prenajatý majetok       

 

PASIVA 1.1.2019 31.12.2019 31.12.2020 

E. VLASTNÍ JMĚNÍ ( 10až 14 ) 2 000 6 860 11 720 

10. Základní imanie 2 000 2 000 2 000 

11. Kapitálové fondy       

12. Fondy zo zisku     0 

Z toho: 12.1 zákonný rezervní fond     0 

13. Nerozdelený zisk minulých let     4 860 

14. Hosp. výsledok bežného období   4 860 4 860 

        

F. CIZÍ ZDROJE DLOUH. ( 15až 17 ) 4 000 3 318 2 582 

15. Rezervy z nákladov       

16. Dlhodobé záväzky **)       

Z toho: 16.1 prijaté zálohy       

           16.2 vydané cenné papiere       

           16.3 záväzky z prenájmu       

17. Strednodobé a dlouh. bank. úvery 4 000 3 318 2 582 

        

G. CIZÍ ZDROJE KRÁTK. ( 18 a 19 )   3 587 3 588 

18. Krátkodobé záväzky **)   3 587 3 588 

Z toho: 18.1 z obchodných styku   719 0 

           18.2 k zamestnancom   1 289 1 827 

           18.3 k sociálnemu zabezpečení   438 621 

           18.4 daňové   1 140 1 140 

19. Krátkodobé bankové úvery       

Z toho: 19.1 bežné ( krátkodobé ) úvery   0 0 

           19.2 krátk. fin. výpomoci       

II. PŘECHODNÁ PASIVA       

        

II. PASIVA CELKEM (E+F+G+H) 6 000 13 765 17 890 
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4.9.8. Cash Flow 

Tab. 19 Schéma výpočtu Cash Flow z účtovných výkazov 

   

 2019 2020 

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍ HOTOVOSTI 6 000 13 765 

A. PROVOZNÍ OBLAST     

Hospodársky výsledok  ( + ) 4 860 4 860 

Odpis stálych aktív   ( + ) 0 0 

Odpis opr. položky k úplatne nabitému majetku     

Zmena zostatku rezerv     ( P+, Ú- )     

Zmena zostatku časového rozlíšení     

>  výdaje budúcich období  ( P+, Ú- )     

>  náklady budúcich období  ( P-, Ú+ )     

>  príjmy budúcich období  ( P-, Ú+ )     

>  výnosy budúcich období ( P+, Ú- )     

>  kurzovní rozdiel aktívni   ( P-, Ú+ )     

>  kurzovní rozdiel pasívni  ( P+, Ú- )     

Dohadný účet aktívni   ( P-, Ú+ )     

Dohadný účet pasívni  ( P+, Ú- )     

Zmena zostatku opr. položiek k stálym aktívam (P+,Ú-)     
Výsledok z predaja stálych aktív ( vylúčený z prevádzkovej oblasti)   Zisk-, 
Zráta+     

Zmena stavu pohľadávok  ( P-, Ú+ ) 0 0 

Zmena stavu krátkodobých záväzku ( P+,Ú- ) 3 587 1 

Zmena stavu zásob ( P-,Ú+ )     

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (P-,Ú+)     

CF z prevádzkovej oblasti celkom 8 447 8 448 

B. OBLAST INVESTOVÁNÍ     

Nabití dlhodobého majetku   ( - )     

Príjmy z predaja dlhodobého majetku ( + )     

CF z oblasti investovaní celkom 0 0 

C. OBLAST FINANCOVÁNÍ     

Zmena stavu dlhodobých úveru  ( P+,Ú- ) -682 -736 

Zmena stavu záväzku z dlhopisu  ( P+,Ú- )     

Upísaní cenných papierov a účastí  ( + )     

Dotácie, peňažité vklady do imanie ( + )     

Dividendy a podiely   ( - )     

CF z oblasti financovaní celkom -682 -736 

KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍ HOTOVOSTI 13 765 17 890 
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4.9.9. Stavebné úpravy 

 

Pri tvorbe podnikateľského plánu bolo pri prenajatí priestorov uvažované z drobnými 

stavebnými úpravami. Tieto stavebné úpravy sú započítane v tabuľke vybavenie 

kaviarne, kde predstavujú sumu 2567 €.  

 

Suma, ktorú predstavujú stavebné práce je rozkalkulovaná v rozpočte, na ktorý bol 

použitý program KROS od spoločnosti ÚRS CZ a. s., ktorý prikladám nižšie. 

 

Obr. 14 Rozpočet - výkaz výmer stavebných prác   

 

Na obr. 14 sa nachádzajú jednotlivé položky z výkazmi výmer a na obr. 15 sa nachádzajú 

rovnaké položky len miesto výkazov výmer je zobrazená cena za jednotlivé stavebné 

práce. 

 

Obr. 15 Rozpočet – ceny stavebných prác  

 

Celkovo išlo o úpravy o ploche 36,020 m2, kde sa ako prvé bude odstraňovať kamenný 

obklad. Po odstránení kamenného obkladu bude nasledovať odstránenie nerovnosti na 

stenách a vyrovnanie povrchu pre nanesenie lepidla na tapety. Po nanesení lepidla bude 

nasledovať tapetovanie zvolenej tapety, ktorá je na obr. 16.  
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Obr. 16 Zvolený vzor tapety – Tapeta Triangle [zdroj: 

https://www.tapetymix.cz/fototapeta/fototapeta-triangle-ft-86380690 [16] 

spracovanie: vlastné ] 

 

Suma za stavebné úpravy bola vypočítaná a dohodnutá medzi stavebnou firmou MACH 

STAVBY s. r. o., ktorá tieto stavebné úpravy bude realizovať. Stavebná firma bola 

zvolená na základe krátkej vzdialenosti od miesta kaviarne.  
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Obr. 18 Mapa vzdialenosti zvolených stavebnín od kaviarne [zdroj: 

https://www.google.com/maps/ [14] spracovanie: vlastné ] 

 

Celková cena stavebných úprav vyšla na 65 208,10 českých korún, ktoré boli následne 

prepočítané kurzom stanoveným národnou centrálnou bankou6 na eurá. Po prepočte vyšla 

suma stavebných prác na 2567 €. 

 

Drobné doplnky ako je nákup nových lámp, nábytku neboli do rozpočtu započítané, sú 

samostatne necenené v tabuľke vybavenie kancelárie.   

                                                 
6 Kurz z centrálne banky bol zobratí zo dňa  17.09.2018 

https://www.google.com/maps/
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5 ZÁVER 
 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnutie podnikateľského zámeru na 

kaviareň vo svojom vlastnom zvolenom meste. Na základe jednotlivých analýzach ako je 

analýza konkurencie, SWOT analýza silných, slabých stránok, príležitosti a hrozieb, 

analýza trhu, kde boli zvolené tri oblasti Kanianka, Prievidza, Bojnice. Vyberala sa 

najlepšia lokalita, kde sa predpokladal záujem o kaviareň,  nebola veľká konkurencia a 

mesto taktiež vedelo zaujať svojou lokalitou a atraktivitou.   

 

Pre podnikateľský zámer boli zvolené Bojnice, kde sa predpokladala ziskovosť na 

základe lokality, návštevnosti, ale aj počtom kaviarni. Z jednotlivých analýz bolo 

vyvodené, že podnik má šancu na úspech, a že je schopný vykazovať zisk.  

 

Najdôležitejšou časťou bol finančný plán pri, ktorom bolo potrebné si stanoviť počiatočné 

náklady vybavenia kaviarne pri otvorený, ktoré predstavuje sumu 6 000 €. Nakoľko je 

autor začiatočník v podnikaní zvolil vlastný kapitál 2 000 € a bankový úver vo výške 

4 000 € na pokrytie prvých nákladov. Ďalšou časťou bolo vypočítanie potrebných 

zákazníkov podľa návštevnosti v letnej a zimnej sezóne, zostavenie zahajovanej rozvahy, 

výkaz zisku a strát a finančný cash flow. 

 

V teoretickej časti môžeme vidieť prehľadné usporiadanie celého teoretického základu 

pre konštrukciu praktickej časti práce. 

 

Prínosom praktickej časti je, že spracovanie podnikateľského zámeru bolo na reálnom 

založení kaviarne, ktorý môžeme podľa výpočtov uskutočniť a má šancu na úspech.  
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7 ZOZNAM SKRATIEK 

 

dph – daň z pridanej hodnoty 

atď – a tak ďalej  

tj – to je 

tzn – to znamená  

zb.z – zbierka zákonov  

mhd – mestská hromadná doprava  

s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzením  

obr. – obrázok 

a.s. – akciová spoločnosť 
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