
 



 



 



 

Abstrakt 
 
 Cílem této diplomové práce je vypracovat reálný a proveditelný podnikatelský 

plán na založení hudebního klubu Agora Club, s.r.o. Podnik se zaměří na poskytování 

služeb v oblasti pohostinství a hudební produkce ve městě Chrudimi. V práci jsou 

zpracována teoretická východiska pro založení podniku. Dále se zabývá popisem nově 

vznikajícího podniku včetně analýzy širokého okolí, interních faktorů, zákazníků a 

konkurence. V závěrečné části jsou navrženy tři varianty předpokladu budoucího 

vývoje.  
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Abstract 
 

 The aim of the thesis is to create a real and practicable business plan for setting 

up music club Agora Club, s.r.o. This company will focus on providing of hospitality 

services and music production in Chrudim. The thesis contains theoretic bases for a 

business foundation. It also deals with descriptions a newly originating firm including 

the analysis of the global and local market, customers and competition. There are three 

variations of presumptions of the prospective development laid out within the final part 

of the thesis.  

 

Key words 
 

 Business plan, cost analysis, company, marketing plan, financial plan. 



 

 

Bibliografická citace 
 

SEINEROVÁ, J. Založení nového podniku - hudební klub. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010. 107 s. Vedoucí diplomové práce prof. 

Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA. 



 

Čestné prohlášení 
 

 Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji 

samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci 

neporušila autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o 

právech souvisejících s právem autorským).  

 

V Brně dne 25. května 2010 

 

 

………………………………. 

 



 

Poděkování 
 

 Děkuji vedoucímu bakalářské práce prof. Ing. Vojtěchu Korábovi, Dr., MBA. za 

účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při 

zpracování mé diplomové práce. 



 

Obsah 

ÚVOD 10 

VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 12 

PROBLÉM 12 
CÍL PRÁCE 12 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 13 

1.1 CO JE PODNIKATELSKÝ PLÁN 13 
1.2 PŮVOD PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 13 
1.3 FUNKCE PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 13 
1.4 STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 14 
1.5 POŽADAVKY NA PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 14 
1.6 ZPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 15 
1.7 TITULNÍ STRANA 17 
1.8 EXEKUTIVNÍ SOUHRN 17 
1.9 ANALÝZA ODVĚTVÍ 18 
1.10 SWOT ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 18 
1.11 PORTERŮV MODEL KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ 19 
1.12 POPIS PODNIKU 20 
1.13 VÝROBNÍ PLÁN 21 
1.14 MARKETINGOVÝ PLÁN 21 
1.15 STRATEGICKÁ ANALÝZA OKOLÍ FIRMY 22 
1.16 MARKETINGOVÝ MIX 25 
1.16.1 PRODUKT 26 
1.16.2 CENA 26 
1.16.3 DISTRIBUCE 27 
1.16.4 PROPAGACE 28 
1.17 ORGANIZAČNÍ PLÁN 28 
1.18 FINANČNÍ PLÁN 29 
1.19 HODNOCENÍ RIZIK 29 
1.20 PŘÍLOHA 30 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 31 

2.1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 31 
2.2 ANALÝZA MEZINÁRODNÍHO PROSTŘEDÍ 31 
2.3 ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ – SLEPT 32 
2.3.1 SOCIOLOGICKÉ FAKTORY 32 
2.3.2 LEGISLATIVNÍ FAKTORY 33 
2.3.3 EKONOMICKÉ FAKTORY 34 
2.3.4 POLITICKÉ FAKTORY 35 
2.3.5 TECHNOLOGICKÉ FAKTORY 36 
2.4 ANALÝZA BLÍZKÉHO OKOLÍ 37 
2.4.1 PORTERŮV MODEL KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ 37 



 

2.5 ANALÝZA POPTÁVKY 42 
2.6 ANALÝZA SWOT 46 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOSY NÁVRHU ŘEŠENÍ 47 

3.1 FORMA VLASTNICTVÍ 47 
3.2 UMÍSTĚNÍ PODNIKU 47 
3.3 VZNIK SPOLEČNOSTI 49 
3.4 ORGANIZAČNÍ PLÁN 51 
3.4.1 MANAGEMENT A PRACOVNÍCI 51 
3.4.2 MZDOVÉ NÁKLADY 54 
3.5 MARKETINGOVÝ PLÁN 55 
3.5.1 PRODUKT – CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ PODNIKÁNÍ 55 
3.5.2 PRONÁJEM PROSTOR 58 
3.5.3 PRONÁJEM HOROLEZECKÉ STĚNY 58 
3.6 CENA 59 
3.7 DISTRIBUCE 62 
3.7.1 VÝBĚR DODAVATELŮ 62 
3.7.2 ČETNOST DODÁVEK 63 
3.8 PROPAGACE 63 
3.8.1 KOMUNIKAČNÍ KANÁLY 63 
3.8.2 CELKOVÉ NÁKLADY NA REKLAMU NA 3 MĚSÍCE 66 
3.9 STANOVENÍ RIZIK 67 
3.9.1 IDENTIFIKACE RIZIK 67 
3.9.2 KVALIFIKACE A KVANTIFIKACE RIZIK 71 
3.10 FINANČNÍ CÍLE 74 
3.10.1 PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (REÁLNÁ VARIANTA) 75 
3.10.2 PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (PESIMISTICKÁ VARIANTA) 76 
3.10.3 PLÁN PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (OPTIMISTICKÁ VARIANTA) 77 
3.10.4 ROZVAHA 78 
3.10.5 CASH FLOW 79 
3.10.6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 80 
3.10.7 POPIS VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 82 
3.11 NÁVRH IMPLEMENTACE 85 

ZÁVĚR 86 

LITERATURA 88 

SEZNAM OBRÁZKŮ 90 

SEZNAM GRAFŮ 91 

SEZNAM PŘÍLOH 92 



 

 10

Úvod 
  

Mnoho lidí si přeje uplatnit své schopnosti a dovednosti a vlastní podnikání jim 

dává šanci na seberealizaci a umožňuje jim dosáhnout svých cílů. 

 Avšak dynamický průběh podnikání s sebou přináší vysoké nároky na jeho 

subjekty a neustálý tlak konkurenčního prostředí vyžaduje od všech jeho účastníků 

velkou míru koncentrace na současné i budoucí problémy. K zabezpečení prosperity a 

úspěšného rozvoje podniku v podmínkách tržní ekonomiky slouží promyšlená 

rozvojová strategie podniku, příprava a realizace projektů, kterými podnik tuto strategii 

uskutečňuje. 

 Projekty, které vyúsťují v podnikatelské plány, představují významný nástroj pro 

řízení rozvoje podniku. Slouží také jako podkladový materiál pro přesvědčení 

potenciálních investorů o výhodnosti projektu a pro poskytnutí kapitálu na financování 

daného projektu v případě, že vlastní zdroje podniku nepostačují. 

 Úkolem diplomové práce je na základě provedení marketingové a finanční 

analýzy sestavit podnikatelský plán nového hudebního klubu, který by byl při 

opravdovém zakládání věcně realistický a na jehož základě by firma postupně dosáhla 

na trhu patřičného úspěchu. 

Pro tvorbu podnikatelského záměru jsem si zvolila podnik, který bude nabízet 

služby v oblasti pohostinství a hudební produkce. 

 Návrh podnikatelského plánu vychází ze zkušeností v oboru a ze získaných dat, 

které se dále analyzují. Díky správnému zpracování shromážděných informací je možné 

objevit příležitosti na trhu a konkurenční výhody nad ostatními konkurenčními subjekty 

trhu. 

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje 

teoretická východiska práce. V další části se již konkrétně zabývám analýzami 

obecného, oborového a interního okolí firmy, které potvrdí předpoklady o možnosti 

úspěchu na trhu.  

 V praktické části práce se zabývám vlastním založením podniku, přes vybavení 

podniku, určení firemní politiky a navržení vhodné marketingové strategie až po 

personalistiku a to s přihlédnutím na možné varianty vývoje podniku.  
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V této části práce také identifikuji rizika, která vznikajícímu podniku hrozí a 

uvádím (nebo jiné odpovídající sloveso) jejich možné následky pro podnik.  

Konec mé práce věnuji finanční analýze, která obsahuje plány příjmů a výdajů 

pro první rok fungování podniku (opět ve třech variantách vývoje), výkaz zisků a ztrát, 

cash flow a rozvahu pro první tři roky působení klubu na trhu. Přičemž tyto tři roky 

považuji pro budoucnost podniku za stěžejní.  

Na základě tohoto podnikatelského plánu, který věrně a reálně popíše situaci na 

daném trhu a pro daný tržní segment a nastíní tak možnost potenciálního úspěchu, by 

mělo být zažádáno finanční instituci o poskytnutí potřebného kapitálu.  
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Vymezení problému a cíl práce 
 

Problém 

 
 Na základě tohoto podnikatelského plánu, který věrně a reálně popíše situaci na 

cílovém trhu, mohou zakladatelé požádat finanční instituci o potřebný kapitál a také 

realizovat postupné kroky projektu, tak aby byl úspěšný.  

Cíl práce 

 
Cílem diplomové práce je návrh souhrnné strategie pro založení hudebního klubu.  

Tato strategie vyžaduje zpracování těchto dílčích cílů: 

 Prozkoumání teoretických přístupů pro tvorbu      

            podnikatelského plánu 

 Analýzu tržních podmínek 

 Návrh organizačního plánu 

 Návrh marketingového plánu 

 Návrh finančního plánu 

 

Věřím, že se tato diplomová práce stane důležitou součástí podnikání 

zakladatelů a že si díky ní setřídí priority a zaměří se na oblasti, které se ukáží jako 

problémové z pohledu budoucnosti podniku vysoce rizikové. 
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1  Teoretická východiska práce 
 

1.1 Co je podnikatelský plán 

 

Pro zajištění řádného rozvoje podniku je nutno definovat cíle pro tak rozdílné 

oblasti, jako je vývoj, výroba, odbyt a financování, a rovněž je nutno stanovit strategii 

jejich dosažení. 

Výsledky tohoto plánovacího procesu jsou komplexní a musí být proto obsaženy 

v jedné písemné studii (plánu). (6) 

 

1.2 Původ podnikatelského plánu 

 

Původů podnětu na vytvoření podnikatelského záměru může být více. Mezi 

nejčastější podněty patří nalezení tržní mezery a hledání způsobu jejího zaplnění, 

objevení nového technického či technologického postupu, nové originální služby, 

předchozí zkušenosti s daným problémem, atd. 

 

1.3 Funkce podnikatelského plánu 

 
 

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

dokument, který slouží k efektivnímu a strategickému řízení. A na druhou stranu má i 

externí uplatnění a to především při vytváření kapitálové základny podniku. Každá 

firma či podnikatel potřebuje pro uvedení svého produktu či služby na trh určitou sumu 

finančních prostředků, kapitálu. Tento kapitál je ve většině případů získáván od bank, 

investorů, případně různými druhy nenávratných půjček. Ve všech případech se 

poskytovatelé kapitálu chtějí přesvědčit o tom, že jimi vložené peníze dojdou 

zhodnocení. A právě dobře zpracovaný podnikatelský plán by je o tom měl přesvědčit. 

(4) 
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1.4 Struktura podnikatelského plánu 

 

Struktura podnikatelského plánu se z velké části odvíjí od toho, jaké informace 

požadují ti, pro niž je podnikatelský plán tvořen (poskytovatelé kapitálu, vedoucí 

pracovníci firem, atp.). Každý podnikatelský plán by však měl obsahovat informace 

týkající se charakteristiky firmy a jejích cílů, organizace řízení a manažerského týmu, 

původu podnikatelského plánu, výrobku či služby, užitku pro zákazníka, konkurenční 

výhody, podnikatelského modelu, patentově-právní situace, stupně vývoje záměru, atp. 

 

1.5 Požadavky na podnikatelský záměr 

 

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

 

 Být stručný a přehledný 

 Být jednoduchý a nezacházet do technických a  

            technologických detailů 

 Demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele,  

            resp. zákazníka 

 Orientovat se na budoucnost 

 Být co nejvěrohodnější a realistický 

 Nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu 

 Nebýt však ani příliš pesimistický 

 Nezakrývat slabá místa a rizika projektu 

 Upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky  

            firmy a kompetenci manažerského týmu 

 Prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky 

 Způsob získání zpět vynaloženého kapitálu s patřičným  

            zhodnocením 

 Být zpracován kvalitně i po formální stránce (2) 
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„Dodržení těchto zásad však k úspěchu podnikatelského plánu nestačí. Aby 

podnikatelský plán a celý projekt dospěl ke kýženému cíly je zapotřebí dodržet i 

následující vzorec: 

 

 

  

 

Záměr vytvořit výrobek nebo službu tedy musí být založen na promyšlené celkové 

koncepci. Tato koncepce je předmětem podnikatelského plánu.“1 

 

1.6 Zpracování podnikatelského plánu 

 

Zpracování podnikatelského plánu může v závislosti na zkušenostech a 

znalostech podnikatele zabrat i přes 200 hodin. Plán musí být komplexní natolik, aby 

každému potenciálnímu investorovi poskytl ucelený a pochopitelný obraz nového 

podniku. Současně napomáhá i samotnému podnikateli, aby si ujasnil své představy o 

jeho provozu. (2) 

Schéma podnikatelského plánu dle R. D. Hisriche je znázorněno v Tab. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start / Udo Wupperfeld. Vyd. 1. Praha 
: Management Press, 2003. 159 s. : il. ISBN 80-7261-075-9. str. 33. 
 
 
 

Záměr + správné načasování + správné provedení = úspěch 
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1.6.1.1 I. Titulní strana 1.6.1.2 II. Exekutivní souhrn celého 
projektu 

A) Název a sídlo podniku 
B) Jméno a adresy majitelů 
C) Druh podnikání 
D) Prohlášení o potřebě financování 
E) Prohlášení o důvěrnosti zprávy 

 

1.6.1.3 III. Analýza odvětví 1.6.1.4 IV. Popis podniku 
A) Vyhlídky do budoucna a vývojové 
trendy 

A) Výrobek/výrobky 

B) Analýza konkurence B) Služba/služby 
C) Segmentace trhu C) Velikost podniku 
D) Předpověď budoucího vývoje odvětví D) Kancelářské vybavení a personál 
 E) Průprava podnikatele 

1.6.1.5 V. Výrobní plán 1.6.1.6 VI. Marketingový plán 
A) Výrobní proces A) Ceny 
B) Závod B) Distribuce 
C) Stroje a zařízení C) Propagace 
D)Jména dodavatelů surovin D) Odhad odbytu výrobků 
 E) kontrolní opatření 

1.6.1.7 VII. Organizační plán 1.6.1.8 VIII. Hodnocení rizik 
A) Forma vlastnictví A) Hodnocení slabých stránek podniku 
B) Společníci nebo hlavní akcionáři B) Nové technologie 
C) Pravomoci šéfů C) Plány pro nepředvídané okolnosti 
D) Průprava manažerského týmu 
E) Úkoly a zodpovědnost členů vedení 

 

1.6.1.9 IX. Finanční plán 1.6.1.10 X. Příloha 
A) Odhad výkazů příjmů a ztrát A) Korespondence 
B) Odhady hotovostních toků B) Údaje z výzkumu trhu 
C) Odhad bilance C) Nájemní a jiné smlouvy 
D) Bilanční analýza D) Ceníky dodavatelů 

Tab. č. 1: Schéma podnikatelského plánu1 

 

                                                 
1 HISRICH, Robert D. Založení a řízení nového podniku / Robert D. Hisrich, Michael P. Peters. 1. 
vyd. Praha : Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6. str. 133.  
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1.7 Titulní strana 

 

Pomocí titulní strany dáváme čtenáři stručnou představu o obsahu 

podnikatelského plánu. Měl by dodržet následující strukturu: 

 Název a sídlo společnosti. 

 Jméno podnikatele/podnikatelů a čísla telefonů. 

 Část věnovaná popisu společnosti a povaze podnikání. 

 Finanční částka potřebná pro financování a její struktura 

(akcie, úvěr, …). 

 Prohlášení o důvěrnosti zprávy, které je pro podnikatele 

velice důležité, zařazuje se z bezpečnostních důvodů. 

Titulní strana uvádí základní koncepci, kterou podnikatel hodlá rozvíjet. 

Investoři ji považují za důležitou, neboť se z ní dozvědí o výši částky potřebných 

investic, aniž by museli pročítat celý plán. (2) 

1.8 Exekutivní souhrn 

 

Shrnutí je část, kterou podnikatelský plán začíná a je jedním 

z nejdůležitějších bodů. Ačkoli je tato část na začátku není totožná s úvodem, ale 

můžeme ji chápat jako zhuštěnou prezentaci následujících bodů. 

 Shrnutí si vždy potenciální investoři přečtou jako první, proto je nutné, aby toto 

shrnutí bylo napsáno tak, aby bylo možné z něj pochopit podnikatelský záměr, a 

to během pěti až deseti minut.  

 Shrnutí by mělo být stručné a přesné a mělo by obsahovat tyto body: 

 Předmět podnikání 

 Faktory úspěchu 

 Podnikové cíle 

 Ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu (8) 
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1.9 Analýza odvětví 

 

Nový podnik je nutno zařadit do příslušného kontextu. Mimo jiné jde o to, 

že potenciální investor, který hodnotí podnikatelský záměr podle celé řady 

kritérií, potřebuje vědět, v jakém konkurenčním prostředí se bude pohybovat. Je 

zde potřeba rozebrat vyhlídky odvětví, včetně vývojových trendů a historických 

výsledků, proces vývoje nových produktů v daném odvětví a konkurenční 

prostředí. 

 

1.10  SWOT analýza podnikatelského prostředí 

 
Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím, ve kterém 

působí vlivy, které představují síly, jež buď částečně jsou či nejsou ovlivnitelné a 

působí uvnitř či vně podniku. Každý faktor ovlivňuje rozhodování jiným způsobem a 

jinou vahou. A proto je nutné všechny faktory důkladně analyzovat.  

Název SWOT analýzy pochází z anglických zkratek – analýza silných 

(Strengts), slabých (Weaknesses), stránek daného podniku a možných příležitostí 

(Opportinities) nebo ohrožení (Threats) – SWOT Analysis. 

SWOT analýza má dvě základní části: 

 

A) Analýzu silných a slabých stránek (S – W analýza), která se zabývá 

hodnocením vnitřních faktorů, které jsou ve vzájemné interakci a které může firma svou 

aktivitou více či méně ovlivňovat. V rámci vnitřní analýzy je třeba ohodnotit oblast 

marketingu, financí, technologie, výroby a organizace firmy, a to jak z hlediska 

pozitivního, tak i negativního vlivu na prosperitu podniku. Nestačí však pouze posoudit 

jednotlivé faktory, ale je také třeba přiřadit každé položce míru důležitosti.  

Silnou stránkou se rozumí taková vlastnost, stav či skutečnost, které znamenají 

pro podnik přednost, vysokou výkonnost či konkurenční výhodu. 

Opakem je slabá stránka, která je negativní skutečností a poukazuje na možné 

ohrožení firmy, pokud se její protivník (např. konkurenční firma) na tuto stránku 

zaměří.  
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B) Rozboru tržních příležitostí a ohrožení (O – T analýza). U této analýzy 

společnost posuzuje vývoj vnějších faktorů, které není schopna ovlivnit.  

Příležitostí firmy rozumíme přitažlivé oblasti, v níž forma pomocí 

marketingových činností získá nebo může získat konkurenční výhody.  

Ohrožení firmy je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývoje nebo špatného 

řízení, která může vést k narušení firmy.  

Příležitosti a hrozby se vztahují k externím faktorům, které mohou ovlivnit 

budoucnost podniku.  

Silná místa naznačují strategie, při jejichž použití by mohla být firma úspěšná, 

zatímco slabým stránkám by měla firma předcházet, vyvarovat se jich, a když už 

nastanou, co nejvíce je omezit. (5) 

 

1.11 Porterův model konkurenčního prostředí 

 

 Profesor Porter z Harvardské univerzity se zabýval analýzou odvětví jako 

předstupněm strategického řízení. Podle Portera je charakter a stupeň konkurence 

v rámci odvětví závislý na tom, jaké jsou vyjednávací vlivy dodavatelů, odběratelů, 

ohrožení ze strany konkurentů, nebezpečí existence substitutů za výrobky nebo služby a 

stupeň soupeřivosti mezi podniky v odvětví. Model je zobrazen na obrázku č. 1. 
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Obr. č. 1: Porterův model (3) 

 

1.12 Popis podniku 

 

Aby podnikatel mohl potenciálnímu investorovi poskytnout ucelenou představu 

o velikosti a činnosti firmy, musí v této části podnikatelského plánu podrobně rozepsat 

celkový popis nové firmy. 

 Podnikatel by v této části měl uvést: 

 Název firmy, její sídlo, datum založení 

 Předmět podnikání 

 Vývoj podniku 

 Právní forma, vlastnické vztahy 

 Působiště firmy 
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Společnost s ručením omezeným: 

Všechny nepeněžité vklady a peněžité v klady společníků musí být splaceny 

v plné výši před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Základní kapitál činí 

podle zákona minimálně 200 000 Kč a vklad od jednoho společníka minimálně 20 000 

Kč.  

 Pokud má společnost více společníků, je možné peněžité vklady splácet až po 

dobu pěti let po vzniku společnosti. Ale i v tomto případě je část vkladů ve výši alespoň 

30 procent základního kapitálu, minimálně však sto tisíc korun, třeba splatit před 

zápisem společnosti do obchodního rejstřík. (8) 

 

1.13 Výrobní plán 

 

Vzhledem k tomu, že náš podnik nebude výrobního charakteru, není 

charakteristika tohoto bodu pro nás důležitá. 

 

1.14 Marketingový plán 

 

Marketingový plán je důležitou součástí podnikatelského záměru, neboť 

vysvětluje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, 

oceňovány a propagovány. Marketingový plán, jenž je pro podnikatele 

průvodcem pro krátkodobé rozhodování, se zpracovává každoročně na příštích 

dvanáct měsíců. Musí se však soustavně kontrolovat a upravovat na týdenním či 

měsíčním základě. 

 Marketingový systém specifikuje hlavní vzájemně se ovlivňující složky (vnější i 

vnitřní), které firmě umožňují, aby úspěšně uváděla na trh své výrobky nebo 

služby. Na obrázku 1 je znázorněn souhrn složek, z nichž se skládá 

marketingový systém. (4) 
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Obr. č. 2: Marketingový systém 1 

 

Jak je z obrázku 2 patrné, měla by příprava marketingového plánu začít 

od analýzy vnějšího okolí.  

 

1.15 Strategická analýza okolí firmy 

  

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

působení obecně může ve firmě na jedné straně vytvářet nové podnikatelské 

příležitosti, na druhé straně se může jednat o potenciální hrozby její existence.  

 Analýza firemního okolí by měla být uskutečňována ve třech základních 

navazujících krocích: 

1. Analýza současné strategie a nejdůležitějších předpokladů o 

vývoji okolí, za nichž byla zformulována. 

2. Identifikace současného stavu a předpovědi vývoje okolí.  

                                                 
1 Hisrich, Robert D. Založení a řízení nového podniku / Robert D. Hisrich, 

Michael P. Peters. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-
6. str.125. 
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3. Ocenění významu identifikovaných změn pro další strategický 

rozvoj firmy, určení nových příležitostí a hrozeb. (3) 

 

Základní faktory okolí ovlivňující podnik a jejich členění je různými 

autory prezentováno v různé podobě. Mezi nejčastější členění patří: 

 

Obr. č. 3: Členění okolí podniku dle Houldena1 

                                                 
1 HOULDEN, B.: Understanding Company Strategy. Basil Blackwell 1990, s. 74. 
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Obr. č. 4 : Členění okolí podniku dle Jaucha a Gluecka1 

                                                 
1 JAUCH, L. R., GLUECK, W.F.: Business Policy and Strategic Management. Mc Graw Hill, 1998. 
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1.16 Marketingový mix 

 

„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které společnost využívá 

k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu.“ 1 

Obr. č. 5: Marketingový mix (5) 

 

                                                 
1 Kotler, Philip, Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller. 1. vyd. Praha 
: Grada, 2007. 788 s.: barev. il. ISBN 978-80-247-1359-5 (váz.), str. 32) 
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1.16.1 Produkt 

  

Jednoznačně definuje charakter nové firmy, která ve svém raném stadiu 

může produkovat pouze jeden výrobek či službu. Je nutno poznamenat, že 

služby jsou značně odlišné formy produktu, protože jsou nehmotné, 

neodlučitelné, proměnlivé a pomíjivé. Tato služby vyžadují specifickou strategii 

marketingu, jejíž přehled je v tabulce. 

 

Charakteristika Strategie 

Nehmotnost Lze vytvořit hmotné ztělesnění služby, či vyvolat asociaci 

mezi nehmotnou službou hmotnými objekty. 

Neodlučitelnost Lze zvyšovat počet obslužných středisek a usilovat o to, aby 

jim lidé důvěřovali. 

Proměnlivost Lze vyvinout systém monitorování přání a stížností zákazníků, 

průzkumy mezi zákazníky a jiné. 

Pomíjivost Lze stanovovat různé ceny s cílem přesunu poptávky mimo 

špičku. 

Tab. č. 2.: Strategie marketingu služeb (2) 

 

1.16.2 Cena 

 

Stanovní ceny je jedním z nejsložitějších úkolů. Při stanovení ceny musí být 

zohledněny všechny důležité vstupující faktory, jako jsou náklady, slevy, dopravní 

přirážky a jiné.  

 Ceny je tak charakterizována jako „oběť“, kterou musí zákazník přinést, aby 

mohl získat výrobek nebo službu. Zaplatí tuto cenu pouze tehdy pokud, když je jeho 

oběť menší než užitek, který mu plyne z produktu. Poměr ceny – výkon ukazuje 

následující obrázek. 
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Obr. č. 6.: Poměr cena/výkon1 

 

Pokud si zákazník může vybrat, koupí si vždy produkt s nejlepším poměrem 

cena – užitek. Cena je tak ústředním prvkem konkurenční strategie, která má dvě 

možnosti: Buď někdo nabízí lepší výkon za stejnou cenu, nebo rovnocenný výkon za 

nižší cenu. Jednoznačné určení poziční strategie na trhu je mimořádně důležité. Když 

není jasné, zda je třeba vytvořit konkurenční výhody na straně užitku nebo nákladů, 

nelze pro produkt určit efektivní poziční strategii. (8) 

 

1.16.3 Distribuce 

  

Součástí distribuce je celý komplex činností: 

 Procesy fyzického přemístění – přeprava, skladování, 

řízení zásob 

 Změny vlastnických vztahů – v průběhu distribuce 

dochází k řadě změn vlastnických vztahů k výrobku 
                                                 

1 WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start / Udo Wupperfeld. Vyd. 1. Praha 
: Management Press, 2003. 159 s. : il. ISBN 80-7261-075-9. str. 84. 
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 Podpůrné činnosti – zde jde o řadu činností, zajišťující 

hladký průběh výrobku distribuční sítí – sběr 

marketingových informací, pojištění, úvěrování atd. 

 

1.16.4 Propagace 

  

Slouží jako cesta komunikace se zákazníky a zvyšuje obecnou povědomost o 

produktu. Je určitý postup tvorby a realizace reklamní kampaně, jež je dobré dodržet: 

 Určit cíl komunikace 

 Vymezit cílovou skupinu zákazníků 

 Formulovat obsah sdělení 

 Zvolit komunikační kanály 

 Upřesnit detaily komunikačního mixu 

 Schválit rozpočet 

 Měřit výsledky 

 Řídit realizaci (8) 

 

1.17 Organizační plán 

 

 V této části podnikatelského plánu se popisuje organizační struktura podniku. 

Uvádí se zde počet zaměstnanců, jejich kvalifikace, důraz je přitom klade na vedoucí 

pracovníky.  

U jednotlivých zaměstnanců se popíší pracovní náplně, které by měly obsahovat 

tyto základní prvky: 

 Popis pracovního místa a charakteristika zaměstnance, 

který je zastává. 

 Odborné požadavky na příslušného zaměstnance. 

 Organizační začlenění pracovního místa. 

 Pracovní náplň určitého místa v podrobnostech. 

 Kompetence. (8) 
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1.18 Finanční plán 

 

 V této části podnikatelského plánu se objasní, kolik potřebuje nová firma 

finančních prostředků a potenciálním investorům zodpoví otázky ohledně finanční 

(ekonomické) realističnosti celého záměru. 

 Tento plán je možné rozdělit do tří částí: 

1. Finanční plán příjmů a výdajů na první tři roky 

2. Odhady příjmů a výdajů pro první rok je prezentován po 

měsících berou se v úvahu očekávané tržby a náklady na 

zboží a služby, jakož i náklady všeobecné a administrativní.  

3. Finanční plán hotovostních toků na první tři roky 

4. Pro první rok se tento plán opět zpracuje po měsících a v této 

fázi se plánuje potřeba krátkodobých investic z důvodů krytí 

počátečních fixních nákladů. 

5. Odhad bilance k určitému datu 

6. Shrnuje aktiva a pasiva a současně uvádí všechny 

předpoklady, ze kterých se vycházelo. (2) 

 

1.19 Hodnocení rizik 

 

 Každá nově založená firma se obvykle setkává s velkými příležitostmi a riziky, 

jež mohou velmi ovlivnit její vývoj do budoucna.  

 Je důležité rizika rozpoznat a připravit účinnou strategii k jejich zvládnutí. 

Nevětší riziko pro podnik většinou vyplývá z reakce konkurentů, slabých stránek 

marketingu, výroby či manažerského týmu nebo z rychlého technologického pokroku. 

 Uvedením rizik podnikatel nepředstavuje svůj podnik v kritickém světle, ale 

dokazuje, že umí myslet kriticky a předvídavě. 
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1.20 Příloha 

 

 V přílohách podnikatelského záměru je možné uvést např. výpisy z obchodního 

rejstříku, životopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy výrobků, 

výsledky průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, technologické schéma výroby, 

výkazy zisků a ztrát, rozvahu a peněžní toky, výsledky analýzy citlivosti projektu, 

propočty kritických bodů, reference významných osobností aj. (1) 
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2 Analýza problému a současné situace 
 

Pro analýzu problému a podnikatelského sektoru jsem užila dokumentární analýzu 

a sekundární data z internetu, Českého statistického úřadu a odborné literatury.  

 

2.1 Analýza současného stavu 

 

Faktory, kvůli kterým je nezbytné analyzovat okolí podniku (trh): 

 informace o firemní pozici v daném segmentu, 

 díky analýze tržního okolí máme možnost lépe stanovit 

své vnitřní limity, 

 schopnost rychle a efektivně reagovat na náhlé a nečekané 

změny na trhu, 

 příležitost pro tvorbu základů strategických aktivit, 

 budoucí udržení se na trhu. 

Z výše uvedeného tedy plyne, že průběžný monitoring okolí firmy je nezbytně 

nutný k určení hrozeb a příležitostí, jež v budoucnu mohou, většinou i budou, 

ovlivňovat stav firmy. Všechny informace jsou vztaženy k městu, ve kterém bude firma 

podnikat – Chrudim.  

 

V současné době jsou v Chrudimi dvě hudební noční kulturní zařízení 

v provozu. Podrobnější analýza jak blízkého, tak obecného okolí je popsána 

v následujících kapitolách.  

 

2.2 Analýza mezinárodního prostředí 

 

Cílem této analýzy je určit potenciální hrozbu převzetí firmy společností z druhé 

země. I když na mnoho stávajících firem v tuzemsku by mezinárodní prostředí mohlo 

mít přímý vliv, není žádný předpoklad, že se to bude týkat popisované společnosti. 
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2.3   Analýza obecného okolí – SLEPT 

 

Tuto část analýzy lze považovat za všeobecnou a platí pro všechny podniky. 

Jejím cílem je zanalyzovat všechny důležité faktory, jež mohou ovlivnit činnost nově 

vznikající společnosti. 

 V mém případě využiji metodu SLEPTE, která charakterizuje sociální, 

legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické vztahy okolí a firmy. 

 

2.3.1 Sociologické faktory 

 

Tyto faktory mohou výrazně ovlivnit poptávku po nabízených službách a taktéž 

mohou ovlivnit nabídku. Z toho důvodu je třeba vzít je na vědomí. 

Službu budeme nabízet na spotřebitelském trhu regionální oblasti Chrudimi. 

Našimi potenciálními zákazníky by měli být fyzické osoby, které vyhledávají kulturní 

akce jiného druhu než je klasická diskotéka. Tento typ služby nelze považovat 

z žádného úhlu za kontroverzní (ve smyslu diskriminace etnik, morálního či 

náboženského rozporu, kulturně-historického prostředí) a proto by neměl být problém 

s jejím zavedením na trh.  

Provozovna bude umístěna v Chrudimi, která samotná má 23 374 obyvatel (údaj 

k 31.12.2008) z toho 16 662 obyvatel ve věku 15 až 64 let a počítám, že zhruba 

polovina budou naši potenciální zákazníci, což je 8 331 možných návštěvníků podniku. 

S ohledem na konkurenční podniky a skutečnost, že se jedná pouze o Chrudim 

(předpokládám, že klub budou navštěvovat i lidé z okolních vesnic) a potřebu mladých 

se v dnešní době bavit, vyjde nám velmi příznivá situace.  

Dalším důležitým sociálním faktorem působícím na naši společnost bude míra 

nezaměstnanosti. Můžeme se na to podívat hned ze dvou směrů. První směr může být 

poptávka po zaměstnancích a druhý směr bereme jako poptávku po zákaznících. 

V prvním směru pro nás může být výhodnější vyšší míra nezaměstnanosti, protože 

bychom měli větší možnost vybrat si zaměstnance, ale protože plánujeme řešit naše 

pracovníky víceméně formou brigádníků, není tento aspekt pro nás příliš významný. 

V druhém směru pro nás může být výhodnější co nejnižší míra nezaměstnanosti, 
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protože lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní, mají větší možnost utrácet než lidé, kteří 

práci nemají.  

V Pardubickém kraji byla dle Českého statistického úřadu k 31. 12. 2008 míra 

nezaměstnanosti 5,95% a k tomuto datu bylo evidováno 16 998 uchazečů o zaměstnání. 

V Chrudimi je nezaměstnanost na úrovni 7,10% a je zde 2 866 uchazečů o zaměstnání. 

S hledáním pracovních sil by tedy neměl být problém, avšak míra nezaměstnanosti by 

mohla mít nepříznivý vliv na návštěvnost klubu. 

 

2.3.2 Legislativní faktory 

 

 Hlavní složkou ovlivňující legislativní faktory je stát, jenž vydává množství 

zákonů, vyhlášek a jiných pro podnik závazných norem. V případě našeho podniku se 

jedná především o: 

 daňovou politiku  

 občanský a obchodní zákoník 

 zákon o vládních investičních pobídkách 
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Daňová politika: 

 

Současná daňová soustava byla zavedena k 1. lednu 2008. Daňové subjekty 

podléhají následujícím daním: 

 

Daň Sazba daně 

Daň z příjmů fyzických osob 15% 

Daň z příjmů právnických osob 21% 

Daň z přidané hodnoty 10% (snížená) nebo 20% (základní) 

Spotřební daň 

Podle druhu zboží (uhlovodíková paliva a 

maziva, líh a lihoviny, pivo, víno, tabákové 

výrobky) 

Silniční daň 
- osobní automobily:1 200 – 4 200 

- nákladní automobily: 1 800 – 50 400 

Daň z nemovitosti Podle druhu, umístění a účelu nemovitosti 

Daň z převodu nemovitosti 3% 

Daň dědická a darovací Dle příbuzenských poměrů 

Tab. č.3:Daňová politika 

 

 Firma bude z počátku své činnosti pravděpodobně platit pouze daň z příjmů 

právnických osob (díky změně zákona je tato daň nižší než roky předchozí, což je pro 

firmu výhodné), daň z přidané hodnoty a spotřební daň.  

 

2.3.3 Ekonomické faktory 

 
Ve 3. čtvrtletí 2009 klesl podle předběžného odhadu hrubý domácí produkt proti 

stejnému období loňského roku o 4,1 % (v reálném vyjádření a po očištění o sezónní 

vlivy a nestejný počet pracovních dní). Ve srovnání s 2. čtvrtletím HDP o 0,8 % vzrostl. 

Výkonnost ekonomiky, měřená objemem vytvořeného HDP, tak nyní odpovídá úrovni z 

1. čtvrtletí roku 2007. 
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Meziroční vývoj jednotlivých složek poptávky byl ve 3. čtvrtletí obdobný situaci 

v prvním pololetí. Zatímco výdaje na konečnou spotřebu i nadále mírně rostly, tvorba 

kapitálu byla výrazně nižší než ve stejném období minulého roku. Mírně negativní byl i 

příspěvek zahraničního obchodu. 

Z uvedených údajů vyplývá, že ekonomická situace České Republiky není 

nejpříznivější, ale výdaje na konečnou spotřebu rostou, což je pro náš podnik 

nejdůležitější faktor.1 

 

2.3.4 Politické faktory 

 

 I tyto faktory, stejně jako legislativní, mohou značně ovlivnit dění na cílovém 

trhu. Mezi nejdůležitější politické faktory patří: 

 Stabilita země 

   Politická nálada  

 Podpora obchodu 

 Stabilita vlády 

 

Stabilita země 

 Od roku 1989 se situace neustále zlepšuje. Ke zvýšení stability přispělo i 

přistoupení ČR k NATO a EU. Bohužel na druhou stranu stále není dokončena reforma 

zdravotnictví, školství a důchodů, což přispívá k mírnému politickému napětí, což by 

ovšem firmu ovlivnit v její činnosti nemělo.  

 

Politická nálada a stabilita vlády 

Politická nálada v České republice je dlouhodobě velice špatná. To se projevuje 

nízkou volební účastí a celkově apatickým chováním obyvatelstva v otázkách 

politického života.  

Politická nálada a stabilita by ovšem neměla mít vlit na podnikání hudebního 

klubu. 

 
                                                 
1 HELLER, J. Předběžný odhad meziročního HDP. [online]. 2010 [cit. 2010-05-05]. Dostupné z < 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpoh111309.doc>.  
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Podpora obchodu 

 Poskytování podpory musí být v souladu s pravidly pro poskytování veřejné 

podpory, tato pravidla jsou uvedena v zákoně č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a 

středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Formy podpory: 

 Návratná finanční pomoc 

 Dotace 

 Finanční příspěvek 

 Záruka 

 Úvěr se sníženou úrokovou sazbou 

Pokud to bude firma potřebovat a bude mít tu možnost, podpory využije. 

V počátku své činnosti však s tímto nepočítá. 

 

2.3.5 Technologické faktory 

 
Poskytování této služby není úzce spjato s technickými prvky. Tato služba 

nebude příliš náročná na technickou podporu. Půjde zejména o zajištění hudebních 

produkcí. Vybavení pro zvukaře a mixážní pult je již v klubu z předchozího fungování 

podniku.  

Dalším technickým aspektem, který bude třeba vyřešit, je sklad pro potraviny a 

především nápoje, který bude podléhat hygienickým normám. Ale vzhledem k tomu, že 

bude poskytována pouze studená kuchyně ve formě nakupovaných balených výrobků, 

nemělo by být vyřešení tohoto problému příliš obtížné.  

Další věcí, která spadá do této části analýzy, bude i zavedení služby na trh, její 

propagace, vytvoření internetových stránek atd.  

 

Jako nejdůležitější faktor pro náš podnik považuji ekonomické okolí z důvodu 

zvyšování inflace a tím pádem zvyšování cen. Na druhou stranu zvyšování průměrné 
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mzdy má jistě za následek to, že lidé budou chtít utratit část finančních prostředků za 

zábavu.  

2.4 Analýza blízkého okolí 

 

Blízké okolí, neboli mikrookolí, je představováno především odvětvím, ve 

kterém podnik působí. Patří sem také analýza konkurenčních sil, které mají vliv na 

formulaci strategie. Tato analýza vede k poznávání vývojových trendů, zákonitostí a 

vazeb v tomto okolí.  

 Cílem analýzy je identifikovat hybné síly působící v odvětví a faktory působící 

na jeho atraktivitu. Pro vyhotovení této analýzy jsem si zvolila Porterův model pěti sil.  

 

2.4.1 Porterův model konkurenčního prostředí 

 

Porterův model identifikuje pět sil, které ovlivňují firmu:  

 konkurence – rivalita na trhu 

 zákazníci – vyjednávací síla zákazníků 

 dodavatelé – vyjednávací síla dodavatelů 

 hrozba vstupů  

 hrozba substitutů1
 

2.4.1.1 Konkurence 

 

Konkurence na trhu je sice vysoká, avšak uspokojuje zcela jiný okruh zákazníků, 

než na který se chce zaměřit naše firma. Konkurenční podniky nabízejí služby stejného 

charakteru, ale v jiných hudebních žánrech a v jiném kulturním stylu.   

 

 

                                                 
1 PORTER, M.,E.: Konkurenční strategie. Praha:Victoria Publishing. 1994. ISBN 80-85605-11-2. 
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2.4.1.2 Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) 

 

Jako primární cíl v této části potřebuji určit počet potenciálních zákazníků mezi 

domácnostmi a firmami. Přičemž předpokládám, že 100% zákazníků budou tvořit 

domácnosti, respektive jednotlivci a to především ve věku 16-35 let.  

Podle údajů Českého statistického úřadu je v současné době v Chrudimi (na tuto 

lokalitu bude firma soustředit svoji pozornost) 16 662 obyvatel ve věku 15 až 64 let. 

Když odečteme 50% obyvatel (předpokládám, že přibližně polovina z celkového počtu 

nebude mít o naši službu zájem, ať už z důvodu věku či odlišného kulturního stylu), má 

firma maximální počet potenciálních zákazníků přibližně 8 331.  

Předpokládám, že vyjednávací síla jednotlivých zákazníků nebude vysoká. Avšak je 

třeba mít stále na paměti konkurenci a proto se budeme snažit vyhovět potřebám zákazníků 

na co nejvyšší možné úrovni.1   

 

2.4.1.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

 

V tomto bodě se jedná především o to, že pokud je síla dodavatele příliš velká, je 

schopen účtovat agentuře vyšší ceny a tím snižovat celkový zisk.  

Vznik této situace ovšem nepředpokládám a to z toho důvodu, že firma nebude 

mít jediného či malý počet dodavatelů bez možnosti změny. Firma bude nakupovat 

komodity, které nabízí značný počet dodavatelů. 

Ostatní faktory:  

 Všechna konkurence má na trhu nastaveny srovnatelné 

podmínky. 

 Především ze začátku nebude klub pro své dodavatele důležitý 

zákazník, a proto může očekávat tvrdší podmínky (rychlé platební 

termíny, vyšší ceny). 

 Agentura bude na vstupech zcela závislá, bez nákupu služeb by 

nebyla schopna poskytovat své služby. 

                                                 
1Vybrané statistické údaje za obec. [online]. 2010 [cit. 2010-05-05]. Dostupné z < 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?&cislotab=MOS%20ZV01&kapitola_id=5&str=tabdetail.jsp&voa
=tabulka>.  
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Mezi hlavní dodavatele budou patřit společnosti jako je například Coca-cola, 

Pepsi Cola, Segafredo, velkoobchod Makro.  

Úplně jiným druhem dodavatele jsou hudební kapely a členové jiných souborů, 

kteří v klubu budou vystupovat. Jejich vyjednávací síla by také neměla být vysoká, 

pokud se budeme pohybovat na úrovni hudebníků regionálních a občas uspořádáme 

produkci umělců známějších, se kterými budou termíny koncertů domlouvány 

s dostatečným předstihem.  

Z výše popsaného můžeme usuzovat, že agentura bude na dodavatelích sice 

závislá, avšak jejich vyjednávací síla nebude vysoká, protože agentura může snadno 

dodavatele změnit. 

 

2.4.1.4 Interní rivalita 

 

Rozhodující faktory interní rivality: 

 V Chrudimi působí dvě firmy, jejichž předmětem podnikání (i 

částečně) je hudební produkce.  

 Žádná z konkurenčních firem nedosáhla nijak výrazného podílu 

na trhu a vzájemně nejsou významně velikostně diferencované. 

 Fixní náklady vstupu do odvětví jsou vysoké.  

 Schopnost konkurence reagovat na vstup naší firmy na trh je 

potencionálně vysoká, leč jakákoli reakce není očekávána 

z důvodu odlišného žánru produkcí a jinou skladbou zákazníků.  

 Již existující firmy mají významné nákladové výhody v důsledku 

svých zkušeností získaných jejich delší existencí na daném trhu. 

 Každá společnost má stejnou možnost kontaktovat zákazníka. 

 

Nejvýznamnější konkurenti: 

 Z hlediska místa působnosti jsou nejvýznamnějšími konkurenty firmy mající 

sídlo v Chrudimi. 

 Nejvýznamnějšími konkurenty jsou kluby Total Inferno Chrudim a Barakabar. 
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 Klub Total Inferno se zaměřuje především na současnou taneční hudbu a velké 

zábavné akce, popřípadě mega koncerty zahraničních umělců. Klub nabízí po celou 

dobu produkce možnost využití steak baru a navíc poskytuje rozvoz po městě zdarma.  

 Klub Barakabar se zaměřuje především na střední generaci a kromě hudební 

produkce nabízí také možnost využití hracích automatů a jiných zábavních prostředků.  

 Výhodou našich konkurentů je samozřejmě už zavedené jméno na tomto trhu. 

Počítám také, že potenciálními konkurenty jsou všechny ostatní chrudimské bary, 

kavárny, hospody, vinárny apod., protože nabízejí podobný druh služeb jako náš 

podnik.  

 Ovšem náš klub naváže na tradici hudebního klubu s živou hudbou, který byl 

v těchto prostorách v minulosti úspěšně provozován. 

 

2.4.1.5 Substituty 

 

Pokud se na problém substitutů podíváme z obecného hlediska, tak je dost 

podniků, které by mohly být považovány za substituty a to hlavně restaurace nebo 

klasické hospody.  

Každý však má víceméně podobný sortiment služeb a oproti našemu podniku 

nenabízejí hudební produkci v takovém rozsahu jako náš klub.  
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Obr. č. 7: Porterův model konkurenčních sil 

 
Obr. č. 8: Škála vlivu sil konkurenčního prostředí 
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2.5 Analýza poptávky 

 

V této kapitole je analyzována poptávka pomocí dotazníkového šetření. 

 

2.5.1.1 Metodika průzkumu 

 

1) Definování problému a stanovení cílů. V rámci dotazníkového šetření jsem 

zjišťovala základní informace o potenciálních zákaznících hudebního klubu. Mým cílem 

bylo určit:  

 Základní charakteristické znaky zákazníků 

 Jakou částku jsou zákazníci za službu ochotni zaplatit.  

 Četnost jejich návštěv.  

 Vhodné komunikační kanály.  

 

2) Specifikace informací a jejich zdrojů. Jedná se o data, která můžeme 

klasifikovat jako informace určující fakta, záměry a názory. Zdroje informací jsou 

potenciální zákazníci našeho klubu. Oslovila jsem celkem 100 respondentů, které jsem 

rozdělila do 5 skupin podle věku.  

 

3) Metoda sběru informací. Volba metody byla determinována především 

prvotními cíly výzkumu a charakterem zjišťovaných dat. Zvolila sem metodu 

dotazování.  

 

4) Postup výzkumu. Prvním třem věkovým kategoriím byl dotazník zaslán e-

mailem nebo byli respondenti dotazováni ve školách (Gymnasium Josefa Ressela 

Chrudim, Univerzita Pardubice). Zbylé dvě věkové skupiny tvořili částečně náhodně 

oslovovaní lidé, částečně rodinní příslušníci.  

 

 K průzkumu jsem použila dotazník (uveden v příloze č. 1), který vyplnilo 

celkem 100 lidí. Těchto 100 respondentů bude representovat celkové mínění 

v Chrudimi a okolí. Všichni respondenti byli rozděleni do 5 věkových kategorií. 
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1. 0 – 16 

2. 16 – 35 

3. 35 – 25 

4. 45 – 55 

5. 55 a více 

 

Z každé věkové skupiny bylo osloveno 20 potenciálních zákazníků. Z těchto 100 

respondentů 68% projevilo zájem o služby typu našeho klubu. Jak vyplývá z prvního 

grafu, největší část dotazovaných, tedy 38%, uvedlo, že by našich služeb využilo jednou 

za měsíc. Odpověď jednou za týden uvedlo 22% dotázaných. „Občas“  a „denně“ by náš 

klub navštívilo 4% respondentů.  

 

Návštěvnost

4%22%

38% 4%

32%

Děnně
Jednou za týden
Jednou za měsíc
Občas
Nikdy

 
Graf č. 1: Návštěvnost zákazníků 

 

Z druhého grafu, který ukazuje maximální akceptovatelnou cenu, vyplývá, že 

většina zákazníků je ochotna za kulturní akce zaplatit 100 – 150 Kč. Při stanovování 

ceny se budeme snažit respektovat tento výsledek průzkumu. Podrobnější rozpis cen e 

uveden v marketingovém mixu. Odpovědi respondentů ukazuje následující graf.  
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Akceptování ceny

28%

45%

14%

8% 5%

50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 300
300 a více

 
Graf č. 2: Akceptování ceny 

 

Ve třetím grafu jsou zobrazeny informační zdroje a frekvence jejich využívání. 

Jako nejčastěji využívaný zdroj informací byl uveden internet a to 61%. Zhodnocení 

informačních zdrojů poslouží především při tvorbě vhodné reklamní kampaně. Na 

základě těchto výsledků budeme soustředit umísťování reklamy především na 

internetové stránky a využijeme i místního tisku.  

 

Používání informačních zdrojů

61%
23%

16%

Internet
Tisk
Rádio

 
Graf č. 3: Používání informačních zdrojů 

 

Ze zpracování dotazníků také vyplynulo, že většina potenciálních zákazníků 

samo sebe zařadilo do střední příjmové skupiny. Tento aspekt budeme taky zahrnovat 

do úvah a stanovování ceny našich služeb.  
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 Při průzkumu nejvyššího dosaženého vzdělání jsem došla k závěru, že ke 

každému typu vzdělání přísluší vyrovnaný počet respondentů, musíme však uvažovat, 

že řada dotázaných jsou dosud studenti.  

 Cenné jsou také informace o druhu hudby, který respondenti preferují. Tyto 

výsledky poslouží při sestavování programů a sjednávání hudebních produkcí.  
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2.6 Analýza SWOT 

 
Výsledky analýzy jsou shrnuty v následující tabulce.  

S 
 Finanční dostupnost 
 Zvyk zákazníků z předešlého 

hudebního klubu 
 Znalost potřeb zákazníků 
 Nižší nájemné díky tomu, že objekt 

vlastní město 
 Zkušení zaměstnanci 
 Odlišení od konkurence 
 Více místností – více druhů služeb 

– více zákazníků 
 Velmi dobrá poloha 
 Předvybavení provozovny 
 Snadná obměna programů 
 Nadšený tým 
 Znalost trhu a trendů 
 Vlastní webové stránky 

s fotogalerií, přehledem akcí, 
nápojovým lístkem a diskusním 
fórem 

W 
 Začínající firma 
 Vyšší cena za hudební akci než 

v konkurenčních podnicích 
 Užší okruh potenciálních zákazníků
 Výkyvy poptávky v sezónách a 

pracovních dnech 
 Nemožnost přípravy teplého 

občerstvení 
 Prostory jsou pronajaté 

O 
 Umístění v centru města 
 Veliká spádová oblast Chrudimi 

(okolní vesnice) 
 Dotace 
 Doplnění o další služby 
 Uspokojování potřeb stálých 

zákazníků a tím získat nové 
zákazníky 

T 
 Bankovní úvěr 
 Konkurence ve formě klasických 

diskoték 
 Inflace 
 Riziko neúspěchu 
 Riziko neúspěšné reklamní 

kampaně 
 Pokles poptávky 
 Nová konkurence 
 Malá návštěvnost 
 Nesolventnost dodavatelů 

Tab. č. 4: SWOT analýza 
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3 Vlastní návrhy řešení, přínosy návrhu řešení  
 

Podnikatelský plán je sestaven pro založení firmy Agora Club, s.r.o. 

 

3.1 Forma vlastnictví 

 

Jako forma vlastnictví byla, pro své nesporné výhody (např. omezené ručení 

společníků, vklad lze splatit ve lhůtě pěti let, společnost může založit i jediná osoba, 

…), vybrána společnost s ručením omezeným. Bude založena ke dni 1. 1. 2009 dvěma 

společníky se stejnými kompetencemi a povinnostmi.  

 Společník Miroslav Novák1:  

- styk s ostatními podnikatelskými subjekty na trhu 

- zodpovědnost za kontakt se zákazníky 

Společník Josef Veselý1:  

- povinnosti spojené s chodem firmy 

- finanční záležitosti 

Podrobnější informace jsou uvedeny ve společenské smlouvě (viz příloha č. 2).  

 

3.2 Umístění podniku 

 

Umístění podniku je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které se musí učinit 

před vlastním založením podniku. Je zde mnoho faktorů, jež se musí posuzovat 

s ohledem na poskytované služby. (2)  

Podnik bude umístěn na velice výhodném místě v centru města Chrudimi. Toto 

okresní město má 23 374 obyvatel (údaj k 31.12.2008) a tím i potenciálních zákazníků. 

Nachází se ve východních Čechách, cca 150 km od Prahy a 120 km od Brna. Je zde 

velká spádová oblast z okolních vesnic a měst.  

                                                 
1 Na přání společníků jsou uvedena fiktivní jména. 
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Podnikatelské prostory se nacházejí u Resselova náměstí, tedy v samém centru 

města. Prostory budou pronajímány. Velkou výhodou tohoto objektu je, že již byl 

v minulosti využíván k provozování hudebního klubu a proto zde nebude nutná 

rekonstrukce.  

Objekt má tři podlaží, sklepní a půdní prostory. První podlaží je možné rozdělit 

na dvě části, v první je umístěn barový pult, menší sklad a šatna, v druhé časti je pak 

podium, mixážní pult a vstup na zahrádku, která také patří k objektu a v letních 

měsících bude využívána jako další prostor pro návštěvníky klubu. V druhém podlaží 

jsou kancelářské prostory a menší horolezecká stěna. Třetí podlaží je upraveno jako 

zkušebny pro začínající kapely.  

 

 
Obr. č. 9: Umístění podniku 
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3.3 Vznik společnosti 

 
1. Společnost je založena sepsáním společenské smlouvy (návrh společenské 

smlouvy je uveden v příloze č. 2).  

 

2. Po založení společnosti je nutné získat příslušná podnikatelská oprávnění 

(například živnostenské listy) a splatit základní kapitál. Na živnostenském úřadě budou 

ohlášeny živnosti (formuláře jsou dostupné na internetu).  

Vybrané živnosti:  

- obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 

prodej 

- hostinská činnost 

- pronájem nebytových a bytových prostor 

- zprostředkovatelská činnost 

- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení 

sloužících zábavě 

- organizování sportovních soutěží 

- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 

 

3. Všechny peněžité vklady je nutné splácet na zvláštní účet u banky, který na 

jméno společnosti zřídí správce vkladu (Miroslav Novák). Banka umožní společnosti 

disponovat s těmito vklady až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.  

 

 4.  Společnost vzniká k okamžiku zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na 

zápis do obchodního rejstříku se musí podat do devadesáti dnů od založení společnosti. 

Návrh musí obsahovat tyto přílohy:  

 Společenskou smlouvu, resp. zakladatelskou listinu (ve formě notářského 

zápisu) 

 Živnostenské listy, na jejichž základě má být do obchodního rejstříku 

zapsán předmět podnikání. 

 Doložení právního důvodu užívání nemovitosti, ve které má být umístěno 

sídlo společnosti.  
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 Společenskou smlouvu společnosti. Pokud mají být podle společenské 

smlouvy vydány stanovy, přikládají se k návrhu na zápis.  

 Souhlas jednatelů s vykonáváním funkce jednatele a podpisové vzory 

všech jednatelů. 

 Čestné prohlášení všech jednatelů, že u nich není dána překážka výkonu 

funkce ve smyslu ust. § 38l obchodního zákoníku. 

 Prohlášení správce vkladu o tom, jaká část vkladů do základního kapitálu 

společnosti byla jednotlivými společníky splacena. 

 Kolková známka.  
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3.4 Organizační plán 

 
 V následující části je uveden návrh organizačního plánu, jeho struktura a změny 

v případě tří variant vývoje podniku.  

 

3.4.1 Management a pracovníci 

 
Zakladateli a zároveň společníky budou:  

 
 Miroslav Novák, rodné číslo 50718/2167, bytem Poděbradská 23, 

Pardubice 

 Josef Veselý, rodné číslo 701221/3850, bytem U Stadionu 755, 

Chrudim 

 
Jako právní forma podnikání byla zvolena společnost s ručením omezeným. 

Společníci si pracovní povinnosti budou rozdělovat následovně:  

 Miroslav Novák je odpovědný za:  

 Řízení vztahů s dodavateli 

 Zásobování provozu 

 Odpovídající kalkulaci cen a zajištění potřebné reklamy 

 Mapování situace na konkurenčním trhu 

 Koncepci a vývoj firmy 

¨ 

Josef Veselý je zodpovědný za:  

 Organizaci a vedení pracovního týmu  

 Zajištění účetních podkladů 

 Vedení podnikového účetnictví 

 Komunikaci s úřady 

 

Společníci disponují odpovídající kvalifikací k vedení hudebního klubu. 

Společníci mají ekonomické vzdělání, nezbytné pro úspěšné podnikání a Miroslav 

Novák má praxi nejen v oblasti hostinství, ale také disponuje zkušenostmi s vedením 
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menšího podniku. Všechna důležitá rozhodnutí budou společníci realizovat společně. 

Zisk i ztráta bude dělena rovným dílem mezi oba vedoucí pracovníky.  

 

 
 

Obr. č. 10: Organizační struktura 

 

V plánu organizační struktury je třeba ze začátku počítat s omezeným počtem 

pracovníků. Při pohledu na organizační strukturu firmy je zřejmé, že v začátku své 

činnosti plně zaměstná tyto pracovníky: 

- 2 společníci 

- Barman (HPP) 

- 2 brigádníci (DPP) 

- Uklízečka (DPP – cca 2 hodiny denně) 

 

Pokud bude firma úspěšná, přijde okamžik, kdy bude nutné rozšířit počet 

pracovníků s ohledem na soustavné udržení primárního úkolu firmy – pohotově a 

kreativně reagovat na podněty zákazníků. Také by se společníci věnovali činnosti klubu 

 
Majitel 

 
Majitel 

 

 
Barman 

 
Brigádník 

 
Uklízečka 

 
Brigádník 
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na plný úvazek, z počátku působnosti ho chtějí provozovat při svých současných 

zaměstnáních.  

V opačném případě by bylo nutné zúžit zaměření činnosti firmy. 

 

 
 

Obr. č. 11: Rozšíření organizační struktury 

  

V tomto případě dojde k přijetí nového zaměstnance na pozici barmana a dalších 

dvou pomocných sil.  
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Obr. č. 12: Zúžení organizační struktury 

  

Pokud nebude firma po vstupu na trh vykazovat dobré výsledky, musí dojít 

k úsporným opatřením, jež v tomto případě budou znamenat zrušení jednoho 

pracovního místa a jedné brigádnické výpomoci.  

 

3.4.2   Mzdové náklady 

 
Mzdové náklady na jednotlivé pozice byly stanoveny následovně: 

 

Barman 1 zaměstnanec 2 zaměstnanci 
Hrubá mzda 14 000 28 000

Zdravotní pojištění 1 260 2 520

Sociální pojištění 3 500 7 000

Celkem/měsíc 18 760 37 520

Celkem/rok 225 120 450 240

Tab. č. 5: Mzdové náklady (barman) 
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Brigádník 1 zaměstnanec 4 zaměstnanci 
Hrubá mzda 3 400 13 600

Celkem/měsíc 3 400 13 600

Celkem/rok 40 800 163 200

Tab. č. 6: Mzdové náklady (brigádník) 

 

Uklízečka 1 zaměstnanec 
Hrubá mzda 4 760 

Celkem/měsíc 4 760 

Celkem/rok 57 120 

Tab. č. 7: Mzdové náklady (uklízečka) 

 

Otevírací hodiny jsou navrhnuty následovně:  

Pondělí až čtvrtek od 16,30 do 22,30 

Pátek a sobota  od 18,00 do cca 2,00 

Neděle   zavřeno 

 

3.5 Marketingový plán  

 

V této kapitole jsou charakterizovány základní prvky marketingového mixu – 

produkt, cena, distribuce a propagace. 

 

3.5.1 Produkt – charakteristika činností podnikání 

 

Firma Agora Club s.r.o. bude poskytovat tyto služby: 

 Hudební bar a klub 

 Pronájem prostor  

 Pronájem horolezecké stěny 
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Hudební bar a klub  

 

Tato služba bude provozována v prvním podlaží a je stěžejní v celé činnosti 

firmy a prostřednictvím této služby by mělo dojít k proniknutí na spotřebitelský trh.  

Agora Club, s.r.o. by se měla stát prostorem pro popové, rockové i jiné koncerty, 

hip-hopové mejdany nebo housové párty. Bude ale také prostorem, kam je možné si 

zajít na drink a za příjemnou muzikou.  

Samozřejmostí bude široký nápojový sortiment, který se bude skládat ze dvou 

druhů piv, několika druhů lihovin, nealkoholických studených a teplých nápojů. Vše 

bude nutné přizpůsobit zákazníkovi a jeho nárokům, proto se také pro začátek nepočítá 

s nabídkou složitých koktejlů, předpokládám totiž, že by o ně nebyl dostatečný zájem a 

navíc by bylo nutné nakupovat finančně náročnější suroviny, které by pravděpodobně 

nebyly využity a navíc by pro ně nebyl dostatečný skladovací prostor.  

Nabídka nápojů bude doplněna omezeným sortimentem pochutin. Protože 

v prostorách klubu není možné provozovat kuchyni, bude tento sortiment omezen pouze 

na hotové balené výrobky, např. smažené lupínky, tyčinky, bagety, atp.  

 

Pořádané akce v klubu je možné rozdělit na tři okruhy:  

 Koncerty 

 Tematické večery s reprodukovanou hudbou (DJ) 

 Divadelní představení, výstavy, přehlídky, event akce a jiné 

 

Koncerty 

 

 Koncerty budou pořádány nejčastěji v pátek a sobotu. Budou realizovány 

prostřednictvím předem domluvených umělců a hudebních kapel.  

 Klub se bude zaměřovat na hudební styly, které vyšly z dotazníku (viz příloha č. 

1) jako nejžádanější a u potenciálních zákazníků nejoblíbenější.  
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Tyto styly můžeme rozdělit do následujících okruhů: 

 Rock, punk, big beat, hardcore a metal 

 Reggae, funky a ska 

 Jazz, swing, soul 

 Techno, elektronická hudba, house,  

  

Uvedené hudební žánry se budou pravidelně střídat a záměrem je, aby se 

v programu klubu objevil každý okruh stylů alespoň jednou za měsíc.  

Na jeden večer budou vždy sjednávány minimálně dvě kapely. Pokud půjde o 

kapelu známější, kde je předpoklad vyššího zájmu, bude její produkce doplněna pouze 

jednou předkapelou. Pokud však půjde o večer, kdy bude dáván prostor kapelám 

začínajícím či kapelám regionálního významu, budou zvána alespoň tři hudební tělesa. 

Začátky koncertů budou stanoveny na 19,00, přičemž klub bude návštěvníkům 

otevřen již od 18,00. Hudební produkce bude ukončena do 23,00, poté bude klub 

otevřen přibližně do 2,00.   

Hudebníci a hudební kapely budou sjednávány jedním ze zaměstnanců cca 4 

měsíce dopředu před předpokládaným termínem konání akce. Velikou výhodou je, že 

tento zaměstnanec již hudební klub provozoval v minulosti a může využít kontaktů v  

branži, které získal v průběhu svého dřívějšího působení. Nevyčíslitelné jsou také jeho 

zkušenosti a znalosti v této oblasti.  

 

Tematické večery s reprodukovanou hudbou (DJ) 

 

 Akce typu tematického večeru bude spočívat v tom, že celý večer bude laděn do 

jednoho hudebního okruhu. Bude se jednat především o reggea, ska, funky a techno, 

elektronická hudba a house, protože tyto styly vyšly v zákaznickém průzkumu jako 

nejžádanější a také proto, že akce tohoto typu se vždy těšily velkému zájmu návštěvníků 

klubu.  

 Tematické večery budou do programu zařazovány cca dvakrát do měsíce. 

Začátek bude stanoven od 18,00 do 2,00. 
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Event akce, divadelní představení, výstavy, přehlídky a jiné 

 

 Tato služba bude zahrnovat více druhů akcí, které budou v klubu provozovány. 

Rádi bychom soustředili pozornost především na pořádání event akcí pro firmy, a to 

především proto, že by byly významnou položkou v oblasti finančních příjmů klubu a 

také proto, že již zmíněný zaměstnanec působil dva roky v reklamní agentuře a má tedy 

s pořádáním podobných akcí zkušenosti.  

 

Event akce 

 

V rámci této služby firma dle přání firemního klienta uspořádá společenské a 

firemní akce v prostorách klubu, teambuilding pro zaměstnance, módní přehlídky, 

konference či narozeninové oslavy. 

V rámci zajištění eventové akce bude samozřejmostí i cateringová služba. Celý 

catering bude uzpůsoben dle přání a finančnímu rozpočtu klienta. 

Příklad návrhu event akce je uveden v příloze č. 3. (jedná se o event na podporu 

nové značky). 

 

3.5.2 Pronájem prostor 

 

 V rámci této služby budou pronajímány prostory ve třetím patře, které jsou 

určené především jako zkušebny pro kapely. Pronajmout si také bude možné prostor 

klubu k pořádání soukromé akce či pro uzavřenou společnost.  

 

3.5.3 Pronájem horolezecké stěny 

 

 Budova, kde se klub nachází má v druhém patře malou horolezeckou stěnu. Tato 

místnost bude využita k pronájmu zájemcům. Rádi bychom spolupracovali se 

základními a středními školami v Chrudimi, které by mohly pro své žáky této služby 

využít. Navíc by to byl další způsob, jak se dostat do povědomí potenciálních zákazníků 

(žáci vyšších ročníků středních škol a gymnázii).  
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3.6 Cena 

 
 Rozhodování o cenách je jedním z nejsložitějších úkolů, stojících před novým 

podnikem. Při stanovení ceny je nezbytné zohlednit náklady, slevy, dopravné a další 

režijní přirážky. Přestože existuje vztah mezi cenovou tvorbou a náklady (cena služby = 

náklady + marže), je nutností, aby byla cena produktu stanovena zároveň tak, aby 

nalezla odpovídající poptávku. (4) 

V okamžiku vzniku tohoto podnikatelského plánu nebyla v Chrudimi žádná 

firma, která by mohla popisované společnosti svojí nabídkou produktů konkurovat, ale 

přesto je konkurence v této oblasti velice silná (především klasické hospody a disko 

kluby), proto bylo rozhodnuto, že v začátku podnikání budou drženy co nejnižší ceny 

služeb.   

 Z výsledků, které vyplynuly z dotazníku (viz příloha č. 1), jsme usoudili, že 

zákazníci uvítají jiný druh zábavního podniku a většina z nich je ochotna zaplatit 

vstupné ve výši maximálně 150 Kč. Vzhledem k tomu, že podnik se bude snažit dostat 

do povědomí zákazníků a přilákat jich co největší množství, je žádoucí stanovit cenu, 

při zavádění na trh, co nejnižší, která pokrývá alespoň náklady na pořízení vstupů.  

 Pro určení ceny jednotlivého vstupného budeme vycházet z odhadnuté poptávky 

po konkrétní akci, využijeme při tom informace získané z dotazníku, přihlédneme také 

ke konkurenčním cenám jak podobného typu podniku v Pardubicích, tak i restauračních 

zařízení v Chrudimi a okolí, které považujeme za naše největší konkurenty.  

 Je více než jisté, že ceny vstupného a nabízených nápojů se budou odvíjet od cen 

dodavatelů, jež budou navýšeny o marži, která podniku přinese zisk. Je důležité stanovit 

takové ceny, které budou vyhovující jak pro klub, tak pro zákazníky, přičemž, jak již 

bylo řečeno výše, z počátku působení bude snaha stanovit ceny na co nejnižší možné 

úrovni.  
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NÁPOJOVÝ LÍSTEK     

      

PIVO     
PILSNER URQUELL 0,5l 29,-Kč 

PILSNER URQUELL 0,3l 19,-Kč 

GAMBRINUS 12° 0,5l 24,-Kč 

GAMBRINUS 12° 0,3l 15,-Kč 

GAMBRINUS 10° 0,5l 21,-Kč 

GAMBRINUS 10° 0,3l 13,-Kč 

RADEGAST BIREL /NEALKO/ 0,5l 25,-Kč 

NEALKO     
COCA - COLA 0,33l 25,-Kč 

COCA - COLA /LIGHT/ 0,33l 25,-Kč 

SPRITE 0,33l 25,-Kč 

FANTA 0,33l 25,-Kč 

KINLEY TONIC dle nabídky 0,2l 25,-Kč 

CAPPY dle nabídky 0,2l 25,-Kč 

ICE TEA dle nabídky 0,2l 25,-Kč 

JUICE dle nabídky 0,2l 24,-Kč 

BONAQUA NEPERLIVÁ 0,33l 20,-Kč 

BONAQUA JEMNĚ PERLIVÁ 0,33l 20,-Kč 

POSTMIX     
COCA - COLA 0,1l 10,-Kč 

TONIC 0,1l 10,-Kč 

SODA 0,1l 5,-Kč 

DESTILÁTY     
ABSINTH 0,04l 55,-Kč 

ABSOLUTH VODKA 0,04l 40,-Kč 

BACARDI RUM 0,04l 45,-Kč 

BECHEROVKA 0,04l 25,-Kč 

BECHEROVKA LEMOND 0,04l 25,-Kč 

BEEFEATER GIN 0,04l 40,-Kč 

BERENTZEN dle nabídky 0,04l 30,-Kč 

CAROLANS 0,04l 45,-Kč 

FERNET 0,04l 25,-Kč 

FERNET CITRUS 0,04l 25,-Kč 

FINSKÁ VODKA 0,04l 40,-Kč 

GRIOTTE 0,04l 20,-Kč 

JACK DANIELS 0,04l 75,-Kč 

JÄGERMEISTER 0,04l 45,-Kč 

JAMESON 0,04l 55,-Kč 
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JIM BEAM 0,04l 55,-Kč 

JOHNIE WOLKER 0,04l 55,-Kč 

KONZUMNÍ VODKA 0,04l 20,-Kč 

MAGISTER 0,04l 25,-Kč 

METAXA***** 0,04l 55,-Kč 

PEPRMINTOVÝ LIKÉR 0,04l 20,-Kč 

SLIVOVICE 0,04l 30,-Kč 

TEQUILA PEPE LOPEZ 0,04l 55,-Kč 

TULLAMORE DEW 0,04l 55,-Kč 

TUZEMSKÝ RUM 0,04l 20,-Kč 

VAJEČNÝ KOŇAK 0,04l 20,-Kč 

VÍNO     
BÍLÉ DLE NABÍDKY 0,2l 28,-Kč 

ČERVENÉ DLE NABÍDKY 0,2l 28,-Kč 

SEKT     
BOHEMIA DEMI 0,75l 210,-Kč 

BOHEMIA BRUT 0,75l 210,-Kč 

APERITIV     
CINZANO BIANCO 0,1l 40,-Kč 

MARTINI EXTRA DRY 0,1l 40,-Kč 

TEPLÉ NÁPOJE     
TURECKÁ KÁVA 7g 19,-Kč 

VÍDEŇSKÁ KÁVA 7g 24,-Kč 

ALŽÍRSKÁ KÁVA /VAJ.KOŇAK/ 7g 34,-Kč 

LÁZEŇSKÁ KÁVA /CAROLANS/ 7g 47,-Kč 

IRSKÁ KÁVA /IRSKÁ WHISKY/ 7g 47,-Kč 

ESPRESSO 7g 19,-Kč 

ČAJ - DLE NABÍDKY 1,6g 15,-Kč 

SMETANA DO KÁVY 10g 3,-Kč 

CIGARETY-DLE NABÍDKY     

POCHUTINY-DLE NABÍDKY     
Tab. č. 8: Nápojový lístek 

 

 Při pořádání firemních akcí, oslav a rautů nad 20 lidí bude požadována záloha ve 

výši 2 000,- Kč, která bude po ukončení akce vrácena či z ní bude případně hrazen 

nedoplatek.  

 V prostorách klubu se nachází fotbálkový automat. Cena jedné hry bude 10,- Kč.  

 



 

 62

3.7 Distribuce 

 

3.7.1 Výběr dodavatelů 

 

 Vzhledem k tomu, že snahou majitelů podniku bude poskytnout zákazníkům 

služby za co možná nejnižší ceny, je nutné si před zahájením činnosti stanovit kriteria 

pro výběr vhodných a také cenově dostupných dodavatelů, kteří budou schopni včas, 

v potřebné kvalitě a množství dodávat potřebné zboží.  

 Kriteria, která jsou považována za rozhodující při výběru dodavatelů, jsou 

následující:  

 Cena 

 Osobní zkušenosti se zbožím 

 Spolehlivost dodavatele 

 Dovážka zboží 

 Pivo bude dováženo výrobcem z pivovaru. Předpokládám, že díky velkým 

skladovacím prostorám ve sklepní části budovy, bude postačující dodávka piva jednou 

za 14 dní. Víno bude odebíráno z vinotéky U Fíka, sídlící v Chrudimi. Víno bude 

odebíráno stáčené do petlahví, předpokládaná četnost dodávek bude jednou týdně.  

 Pro dodání dalších komodit, jako jsou nealkoholické nápoje, pochutiny, cigarety, 

atp. bude využíváno velkoobchodu Makro. Tyto dodávky bude zajišťovat jeden 

z majitelů podniku. Četnost se bude odvíjet od každodenní spotřeby zákazníků, 

předpoklad je 1krát týdně.  

 

Dodavatelé: 

 

A-TRANS.CZ S.R.O.   Vinotéka U Fíka  Makro - prov.  

Na spravedlnosti 1533  Opletalova 16   Jeremiášova 1249/7 

Pardubice    Chrudim   Praha 5  

532 31     537 01    140 00 
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3.7.2 Četnost dodávek 

 

 Četnost a velikost dodávek je velice důležité stanovit před začátkem podnikání a 

následně je důležité tyto parametry v průběhu podnikání přizpůsobovat podmínkám 

chodu podniku tak, aby bylo dosaženo minimalizace nákladů na dodávky, skladování a 

nákladů na nespotřebované zboží. Určení optimální velikosti dodávek bude pro každého 

dodavatele jiné, závislé na druhu a spotřebě zboží.  

 

3.8 Propagace 

 

 Propagace nově vznikajícího podniku vyžaduje reklamní kampaň, která přiláká 

zákazníky. Podnik však musí rozhodování o vhodných komunikačních kanálech 

přizpůsobit své finanční situaci. Při zvolení vhodného druhu reklamy byla rozhodující 

především cena a účinnost, ale také zasažení cílové skupiny zákazníků.  

Cílené zaměření na specifický typ zákazníka je nedílnou součástí každé 

marketingové strategie. Společnost se bude zaměřovat na zákazníky, kteří se chtějí bavit 

a rádi zkoušejí nové věci, za cílovou skupinu budou považováni mladí lidé ve věku 15-

35 let.  

 

3.8.1 Komunikační kanály 

 

Pro první kontakt se zákazníky bude firma využívat internetové a tiskové formy 

propagace (při výběru bylo nutné brát v úvahu finanční možnosti firmy): 

 

3.8.1.1 Internet 

 Internet bude nejvýznamnějším komunikačním kanálem a to především kvůli 

jeho finanční nenáročnosti a významné roli při vyhledávání služeb. 
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 Internetové stránky: 

V očekávaném okamžiku vstupu firmy na trh bude mít k dispozici plně funkční 

internetové stránky.  

 Náklady na vytvoření internetových stránek jsou přibližně 13 500,- Kč.  

 K tomu, aby byly internetové stránky plně funkční a přístupné potencionálním 

zákazníkům, je nutné zajistit i tzv. webhosting. Webhosting je pronájem prostoru pro 

webové stránky na cizím serveru. Díky webhostingu si může moje firma umístit svoje 

stránky na internet, aniž by musela mít vlastní server.  

 Cena webhostingu na rok bude přibližně 12 000,- Kč.  

 

Firmy.cz: 

 Firma bude dále registrována na stránkách Seznam.cz v sekci firmy.cz. Tento 

zápis je placený a firmu bude stát 5000,- Kč ročně.  

 Díky tomuto zápisu bude firma pro své potencionální zákazníky snadno a rychle 

vyhledatelná.  

 

Sklik: 

Na portálu Seznam.cz firma využije také služby Sklik. Sklik je reklamní 

program umožňující zobrazování cílených inzerátů na stránkách výsledků vyhledávání 

Seznam.cz. Nejsou zde žádné vstupní poplatky, registrace je zdarma. Firma bude platit 

za návštěvníka, který navštíví firemní stránky, nikoli za zobrazený inzerát. Tento 

systém se nazývá PPC (pay per click), tedy platba pouze za zákazníka, kterého nám tato 

služba přivede na naše stránky.  

Zobrazování inzerátů funguje na základě námi zvolených klíčových slov 

souvisejících s předmětem našeho podnikání. Díky tomu se naše reklama zobrazí 

publiku, které se již o danou oblast zajímá.  

 Předpokládané náklady na tuto službu budou 3 000,- Kč ročně.  

 

AdFOX: 

 Obdobné služby jako je Sklik na Seznam.cz využije firma i na portálu 

Centrum.cz. Zde se služba nazývá adFOX. AdFOX pracuje na stejném principu jako 

Sklik, pouze se naše reklama bude objevovat ve výsledcích vyhledávání na Centrum.cz. 
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 Zde firma předpokládá náklady 2 000,- Kč ročně.  

 

AdWORDS: 

 Třetí službu fungující na principu PPC firma využije na portálu Google.com. 

Zde služba vystupuje pod názvem adWORDS a pracuje na stejném základě jako obě 

předchozí služby.  

 Náklady na tuto službu předpokládáme ve výši 2 000,- Kč ročně.  

 

3.8.1.2 Tisk 

 Podnik využije také možnosti podávání reklamního textu do bezplatného tisku 

„Chrudimský deník“ a především zveřejňování programu do jeho kulturní přílohy. Výše 

zmíněný časopis je dodáván do všech domácností a firem v dané lokalitě.  

 Je nezbytné si rozmyslet velikost a formát inzerátu tak, aby nejlépe vyhovoval 

produktu společnosti a zároveň zaujal cílovou skupinu zákazníků. Vzhled inzerátu si 

navrhneme sami, bez využití služeb externího grafika či reklamní agentury. Text bude 

obsahovat přesný popis nabízených služeb a především program akcí pořádaných 

v daném období.  

 Zveřejňování programu v kulturní příloze je zdarma a proto ji budeme využívat 

každý měsíc. Inzerát v samotném deníku vyjde podnik zhruba na 500,- Kč na měsíc (v 

závislosti na velikosti inzerátu), firma chce využít tohoto druhu reklamy ve třech po 

sobě následujících měsících, náklady budou tedy cca 1 500,- Kč.  

 

3.8.1.3 Informační letáky 

 Dále má podnik v plánu nechat vytisknout a roznést po městě informační 

letáčky. Na těchto letáčcích budou zákazníci informováni o znovuotevření klubu a 

pořádání nejlákavějších akcí v nadcházejícím měsíci, rovněž zde bude uvedena otevírací 

doba klubu.  

 Design reklamního letáku si navrhneme sami a vždy bude obsahovat viditelné a 

dobře zapamatovatelné logo firmy. Distribuce letáčků bude probíhat vždy přibližně cca 

týden před začátkem měsíce a bude zajišťován třemi brigádníky.  
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 Vytištění jednoho reklamního letáčku vyjde na 2,32,-Kč. Podnik si nechá 

vytisknout každý měsíc 2 000 kusů letáčků. Roznos bude realizován ve třech po sobě 

následujících měsících, celkové náklady na tento druh propagace (při započítání 

odměny pro brigádníky, která bude činit za každý roznos 500,-Kč pro jednoho) budou 

činit 18 420,-Kč.  

 

3.8.1.4 Plakáty 

 Před začátkem každého měsíce budou po městě vylepeny plakáty s programem 

na daný měsíc. Plakáty budou umístěny na výlepní plochy ve městě a jejich výlep bude 

zajišťován již výše zmíněnými brigádníky.  

 Vzhled bude ve stejném stylu jako malé letáčky umisťované do schránek 

domácností. Forma bude opět navržena bez pomoci externistů.  

 Tisk jednoho letáku vyjde podnik na 3,99.-Kč za kus, každý měsíc bude 

vytištěno 100 kusů. Brigádníci dostanou za každý umístěný plakát 5,-Kč. Celkové 

náklady budou tedy měsíčně činit 800,-Kč.  

 

3.8.2 Celkové náklady na reklamu na 3 měsíce 

   

Reklama Náklady v Kč  

Internet 37 500 

Informační letáky 18 420 

Plakáty   2 400 

Tisk   1 500 

Celkem 59 820 

Tab. č. 9: Náklady na reklamu 
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3.9 Stanovení rizik 

 

Je zcela nezbytné předem stanovit hlavní rizika, která mohou negativně ovlivnit 

průběh podnikání či ho úplně přerušit. Jedná se především o následující problémy: 

 

3.9.1 Identifikace rizik 

 

Riziko č. 1: Ztráta strategických odběratelů – velké skupiny zákazníků 

 

Popis: Odběratel, který značnou měrou přispívá k obratu společnosti, odejde ke 

konkurenci – přestane využívat našich služeb.  

Způsobené následky: Ušlý zisk  

   Nebezpečí podobného chování i dalších odběratelů 

   Možnost existenčních problémů 

Pravděpodobnost: Vysoká 

Opatření ke snížení rizika: Poskytování služeb v požadovaném čase, jakosti a dle 

parametrů, které zákazník požaduje. 

 

Riziko č. 2: Ztráta významného dodavatele 

 

Popis: Dodavatel, se kterým má podnik vyjednané výhodné podmínky, přestane 

s firmou spolupracovat. 

Způsobené následky:  Zvýšení nákladů na suroviny 

   Nutnost vyhledat nového dodavatele a vyjednání podmínek  

                                    spolupráce 

   Možná materiálová tíseň v důsledku toho, že firma nenajde včas  

                                    vhodného dodavatele 

Pravděpodobnost: Střední 

Opatření ke snížení rizika: Využívání vyjednávací síly přiměřeně s důležitostí 

dodavatele.  
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Riziko č. 3: Problémy s financováním 
 
Popis:  Majitelé budou nuceni řešit nečekané mimořádné náklady, které bude nutné 

financovat.  

Způsobené následky:  Riziko nízké likvidity 

Neschopnost splácet úvěr 

Pravděpodobnost: Střední 

Opatření ke snížení rizika: Neustálé sledování finančních ukazatelů a tvorba rezerv, 

pojištění. 

 

Riziko č. 4: Ztráta kvalifikovaných zaměstnanců 

 

Popis: Klíčoví zaměstnanci dají výpověď, přejdou ke konkurenci. 

Způsobené následky: Narušení chodu firmy 

   Zvýšení nákladů – hledání a zaškolení nových zaměstnanců 

   Únik informací 

Pravděpodobnost: Vysoká 

Opatření ke snížení rizika: Motivace a benefity pro zaměstnance 

           Delegace pravomocí  větší angažovanost ve firmě 

           Odpovídající platové ohodnocení 

           Včasné hledání a zaškolení nových zaměstnanců 

 

Riziko č. 5: Porucha vybavení 

 

Popis: Vybavení klubu důležité pro plynulý chod se porouchají. 

Způsobené následky:  Nemožnost poskytování služeb 

   Nedodržení programu 

   Náklady na opravu či pořízení nového vybavení 

   Ušlý zisk 

   Sankce za nedodržení závazků 

Pravděpodobnost: Vysoká 
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Opatření ke snížení rizika: Pravidelné technické kontroly 

           Zajištění dostupnosti servisních techniků  

 

Riziko č. 6: Loupež 

 

Popis: Zcizení vybavení a výpočetní techniky. 

Způsobené následky: Náklady spojené s pořízením nového vybavení 

   Náklady na pořízení nového stroje 

Nedodržení programu 

Pravděpodobnost: Nízká 

Opatření ke snížení rizika: Ostraha, využití security agentury. 

 

Riziko č. 7: Živelná pohroma (požár) 

 

Popis: V prostorách klubu nebo v jiném zázemí může dojít požáru. 

Způsobené následky: Ohrožení života zaměstnanců a zákazníků 

   Škody na majetku 

Pravděpodobnost: Nízká 

Opatření ke snížení rizika: Pojištění 

           Pravidelné kontroly elektroinstalace a jiných zařízení, které  

                                            mohou způsobit požár 

           Instalace bezpečnostního požárního systému 

           Zavedení směrnic a norem pro práci s otevřeným ohněm, 

školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce. 

 

Riziko č. 8: Porušení kázně zaměstnanci 

 

Popis: Zaměstnanci mohou například na nočních směnách spát, nebo v zaměstnání 

požívat alkoholické nápoje či se jinak kázeňsky prohřešit. 

Způsobené následky: Mohou mít různý charakter. 

Pravděpodobnost: Střední 
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Opatření ke snížení rizika: Pravidelné kontroly zaměstnanců 

Namátková měření hladiny alkoholu v krvi 

Sestavení vnitřních směrnic a norem 

 
Riziko č. 9: Procesní riziko 

 

Popis: Management učiní chybné rozhodnutí. 

Způsobené následky: Ušlý zisk 

   Ztráta klientely 

Pravděpodobnost: Střední 

Opatření ke snížení rizika: Kolektivní rozhodování. 

 
 

Riziko č. 10: Politické riziko 

 

Popis: Zvýšení daní. 

Způsobené následky:  Zvýšení nákladů 

   Nutnost zvýšení cen povede k odlivu zákazníků 

Pravděpodobnost: Nízká 

Opatření ke snížení rizika: Proti vládním rozhodnutím v podstatě nelze činit opatření.  

 

Riziko č. 11: Tržní riziko 

 

Popis: Periodicky se opakující se hospodářské deprese a expanze, zvýšení konkurence, 

předstihnutí konkurenty.  

Způsobené následky: Odliv zákazníků 

   Ušlý zisk 

Pravděpodobnost: Vysoká 

Opatření ke snížení rizika: Pravidelná analýza trhu, důkladné zkoumání konkurence a 

včasná identifikace potenciálního konkurenta.  
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3.9.2 Kvalifikace a kvantifikace rizik 

 

Na základě výše uvedených možných nebezpečí a jejich význačných 

charakteristik je nutno provést dle (7) vyhodnocení míry závažnosti jednotlivých rizik 

podle pravděpodobnosti jejich výskytu a závažnosti jejich následků. Tedy budeme 

provádět kvalifikaci a kvantifikaci jednotlivých rizik, přičemž kvalifikací se chápe 

rozlišení identifikovaných nebezpečí tak, aby bylo možné rozhodnout o dalším postupu 

a o podrobnosti analýzy rizika. Cílem kvantifikace rizik je tedy odhad četnosti a 

závažnosti ztrát, jež mohou ohrozit projekt a prioritizovat rizika podle jejich hodnoty.  

Následující tabulka tedy udává přehled jednotlivých (výše zmíněných) rizik a 

k nim přiřazené hodnoty pravděpodobnosti P realizace daného rizika vyjádřené 

v bodové stupnici od 1 do 5 (1 – nepravděpodobné, 2 – málo pravděpodobné, 3 – 

střední, 4 – pravděpodobné, 5 – téměř jisté). N značí bodové ohodnocení míry 

závažnosti následků realizace daného rizika opět ve stupnici od 1-5 (1 – zanedbatelná, 2 

– malá, 3 – střední, 4 – významný dopad na fungování organizace, 5 – kritická pro chod 

společnosti). Poslední sloupec R udává míru rizika, která je vyjádřena jako součin 

hodnoty míry pravděpodobnosti realizace daného rizika a míry následků takové 

realizace (čili R = P x N). Může tedy nabývat hodnot 1-25, přičemž je vidět, že 

s rostoucí hodnotou R roste i míra významnosti daného rizika. Hodnocení rizik bude 

provedeno na základě následujících kritérií: 1-4: přijatelné riziko, 5-14: podmíněně 

přijatelné riziko, 15-25: nepřijatelné riziko.  
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Označení Identifikace rizika P N R 

Riziko č. 4 Ztráta kvalifikovaných zaměstnanců 5 4 20 

Riziko č. 1 Ztráta strategických odběratelů – 
velké skupiny zákazníků 

4 5 20 

Riziko č. 11 Tržní riziko 4 4 16 

Riziko č. 9 Procesní riziko 3 5 15 

Riziko č. 3 Problémy s financováním 2 4 8 

Riziko č. 8 Porušení kázně zaměstnanci 2 2 4 

Riziko č. 7 Živelná pohroma (požár) 1 2 4 

Riziko č. 5 Porucha vybavení 1 3 3 

Riziko č. 2 Ztráta významného dodavatele 1 2 2 

Riziko č. 6 Loupež 1 2 2 

Riziko č. 10 Politické riziko 1 1 1 

Tab. č. 10: Vyhodnocení závažnosti rizik 

 

 

Další tabulka pak rozděluje výše uvedená rizika do tří skupin podle již 

uvedeného členění v závislosti na pravděpodobnosti realizace daného nebezpečí a 

závažnosti jeho následků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73

 

5 5 10 
R9 
15 

R1 
20 

25 

4 
R7 
4 

R3 
8 

12 
R11 
16 

R4 
20 

3 
R5 
3 

6 9 12 15 

Zá
va

žn
os

t n
ás

le
dk
ů 

2 
R2, R6 

2 
R8 
4 

6 
R3 
8 

10 

 
1 

R10 
1 

2 3 4 5 

   
1 2 3 4 5 

        

  Pravděpodobná možnost realizace daného rizika 

Tab. č. 11: Znázornění mapy rizik (7) 

 

Nyní byla tedy definována jednotlivá rizika a zhodnocen jejich význam, vč. 

možného dopadu na zvolenou organizaci. Již v předchozí kapitole byla rámcově 

navrhnuta vhodná protiopatření, která by mohla vést k minimalizaci nežádoucích 

následků možné realizace nebezpečí. Ovšem značnou pozornost by měla firma věnovat 

rizikům, která jsou buď nepřijatelná nebo podmíněně přijatelná, jejich hodnoty se blíží 

15 bodům. V našem případě jde o rizika č. 1, 4, 9, 11. V současné době pak je, dle mého 

názoru, největším rizikem riziko č. 4, tj. ztráta kvalifikovaných zaměstnanců (respektive 

jednoho z majitelů, který disponuje znalostmi a kontakty v oboru). 

 



 

 74

3.10 Finanční cíle 

 
 

V této kapitole jsou uvedeny plány příjmů a výdajů pro první rok působení 

podniku, plány jsou zpracovány ve třech variantách – reálná, pesimistická a 

optimistická – podle předpokladu vývoje podniku.  

Kapitola obsahuje také zpracovanou rozvahu, výkaz zisku a ztrát a cash flow pro 

první tři roky fungování klubu. Výkazy nastiňují vývoj jednotlivých položek v prvních 

třech letech činnosti, které budou pro budoucnost klubu stěžejní.  
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3.10.1  Plán příjmů a výdajů (reálná varianta) 

Následující tabulka zobrazuje reálnou variantu chodu podniku. 
Plán příjmů a výdajů /reálná varianta/                 
Položka/měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Zřizovací náklady 10 000                       
Nákup HM celkem 254 510                       
Náklady na instalaci 3 000                       
Náklady na suroviny a hudební produkci 130 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 80 000 80 000 95 000 95 000 95 000 95 000 
Náklady na web stránku 25 500                       
Režijní náklady 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 
Poplatek za odpad 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Cestovní náklady 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
Náklady na reklamu 59 820 59 820 59 820 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 20 00 1 500 1 500 1 500 
Mzdové náklady   60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 
SZP   12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 
Pojištění odpovědnosti za škodu     15 000     15 000     15 000     15 000 
Nájemné  22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 
Splátka úvěru 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 
Ostatní náklady 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
NÁKLADY CELKEM 540 823 286108 301108 227788 227788 242788 212788 212788 241288 227788 227788 242788 
Tržby za poskytnuté služby 0 270 000 330 000 315 000 320 000 280 000 265 000 255 000 310 000 310 000 305 000 300 000 
TRŽBY CELKEM 0 270 000 330 000 315 000 320 000 280 000 265 000 255 000 310 000 310 000 305 000 300 000 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -540 823 -23 642 21 358 79 678 84 678 29 678 44 678 34 678 61 178 74 678 69 678 49 678 

Tab. č. 12: Plán příjmů a výdajů /reálná varianta/ 
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3.10.2 Plán příjmů a výdajů (pesimistická varianta) 
 

Následující tabulka zobrazuje pesimistickou variantu chodu podniku. 
Plán příjmů a výdajů /pesimistická varianta/                 
Položka/měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Zřizovací náklady 10 000                       
Nákup HM celkem 254 510                       
Náklady na instalaci 3 000                       
Náklady na suroviny a hudební produkci 130 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 80 000 80 000 95 000 95 000 95 000 95 000 
Náklady na web stránku 25 500                       
Režijní náklady 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 
Poplatek za odpad 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Cestovní náklady 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
Náklady na reklamu 59 820 59 820 59 820 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 20 00 1 500 1 500 1 500 
Mzdové náklady   60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 
SZP   12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 12 975 
Pojištění odpovědnosti za škodu     15 000     15 000     15 000     15 000 
Nájemné  22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 
Splátka úvěru 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 
Ostatní náklady 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
NÁKLADY CELKEM 540 823 286108 301108 227788 227788 242788 212788 212788 241288 227788 227788 242788 
Tržby za poskytnuté služby 0 278 000 320 000 300 000 290 000 270 000 255 000 245 000 270 000 310 000 305 000 290 000 
TRŽBY CELKEM 0 278 000 320 000 300 000 290 000 270 000 255 000 245 000 270 000 310 000 305 000 290 000 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -540 823 -8 108 18 892 72 212 62 212 27 212 42 212 32 212 28 712 82 212 77 212 47 212 

Tab. č. 13: Plán příjmů a výdajů /pesimistická varianta/ 
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3.10.3 Plán příjmů a výdajů (optimistická varianta) 

Následující tabulka zobrazuje optimistickou variantu chodu podniku. 
Plán příjmů a výdajů /optimistická varianta/                 
Položka/měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Zřizovací náklady 10 000                       
Nákup HM celkem 254 510                       
Náklady na instalaci 3 000                       
Náklady na suroviny a hudební produkci 130 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 80 000 80 000 95 000 95 000 95 000 95 000 
Náklady na web stránku 25 500                       
Režijní náklady 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 
Poplatek za odpad 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
Cestovní náklady 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
Náklady na reklamu 59 820 59 820 59 820 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 20 00 1 500 1 500 1 500 
Mzdové náklady   60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 60 320 
SZP   29 172 20508,8 20508,8 20508,8 20508,8 20508,8 20508,8 20508,8 20508,8 20508,8 20508,8 
Pojištění odpovědnosti za škodu     15 000     15 000     15 000     15 000 
Nájemné  22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 
Splátka úvěru 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 15 893 
Ostatní náklady 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
NÁKLADY CELKEM 540 823 302 305 308 642 235 322 235 322 250 322 220 322 220 322 248 822 235 322 235 322 250 322 
Tržby za poskytnuté služby 0 336 000 362 400 336 000 348 000 300 000 235 000 270 000 336 000 348 000 342 000 324 000 
TRŽBY CELKEM 0 336 000 362 400 336 000 348 000 300 000 235 000 270 000 336 000 348 000 342 000 324 000 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -540 823 33 695 53 758 100 678 112 678 49 678 14 678 49 678 87 178 112 678 106 678 73 678 

Tab. č. 13: Plán příjmů a výdajů /optimistická varianta/ 
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3.10.4   Rozvaha 

Následující tabulka ukazuje předpokládanou strukturu na první tři roky činnosti 
podniku.  
 

ROZVAHA 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 545495 466576 467903 
Pohledávky za upsaný kapitál 0 0 0 
Stálá aktiva 305495 450292 441142 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 305 495 450 292 441 142 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 
Oběžná aktiva 240 000 16 284 26 761 
Zásoby 40 000 12 000 7 000 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 0 0 0 
Krátkodobý finanční majetek 200 000 4 284 19 761 
Časové rozlišení 0 0 0 
PASIVA CELKEM 545 495 466 576 467 903 
Vlastní kapitál 185 495 297 292 457 903 
Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 
Kapitálové fondy 0 0   
Fondy tvořené ze zisku 0 0   
Výsledek hospodaření minulých let 0 -14 505 111 797 
Výsledek hospodaření účetního 
období -14 505 111 797 146 106 
Cizí zdroje 360 000 169 284 10 000 
Rezervy 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 
Krátkodobé závazky 10 000 10 000 10 000 
Bankovní úvěry a výpomoci 350 000 159 284 0 
Časové rozlišení 0 0 0 

Tab. č. 15: Rozvaha 
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3.10.5   Cash flow 

Následující tabulka ukazuje peněžní tok v prvních třech letech podnikání.  
 

  CASH FLOW 2011 2012 2013
P Stav peněžních prostředků na začátku období 200 000 4 284 19 761
Z Výsledek hospodaření za účetní období -14 505 111 797 146106
A1 Účetní odpisy DHM a DNM 0 14 000 28 000
A1 Změna stavu rezerv 0 0 0
A1 Změna stavu časového rozlišení a doh.účtů 0 0 0
A2 Změna stavu zásob -40 000 28 000 5 000
A2 Změna stavu pohledávek 0 0 0
A2 Změna stavu kr. závazků, bez KÚ a fin. výp. 10 000 10 000 10 000
A2 Zvýšení krát. a stř. úvěru a fin výpomoci 350 000 0 0
A2 Snížení krát.a stř. úvěru a fin výpomoci -190 716 -190 716 0
A2 Změna stavu za upsaný vlastní kapitál 0 0 0
A3 Zaplacená daň z příjmu 0 -21241 -34271
A Čistý peněžní tok z běžné a min.činnosti 114 779 -48 160 8729
B1 Nabytí DHM a DNM -310495 0 0
B1 Nabytí dlouhodobého fin. majetku 0 0 0
B2 Výnosy z prodeje DHM a DNM 0 0 0
B2 Výnosy z prodeje dlouh. finančního majetku 0 0 0
B Čistý peněžní tok z investiční činnosti -310 495 0 0
C1 Změna stavu dlouhodobých závazků bez úvěrů 0 0 0
C2 Změna stavu vlastního kapitálu z vybr. operací 0 0 0
C2 Vyplacené podíly na zisku 0 0 0
C Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 0 0
D Čistý peněžní tok -195 716 -48 160 8 729
E Hotovost na konci roku 4 284 19 761 28 490

 
Tab. č. 16: Cash flow 
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3.10.6   Výkaz zisku a ztrát 

 

Tabulka ukazuje vývoj hospodářského výsledku v prvních třech letech od začátku činnosti podniku.  

 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 0 0 0 
Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 0 
Obchodní marže   0 0 0 
Výkony 3 250 000 4 020 000 4 299 000 
Výkonová spotřeba 1 145 000 1 374 000 1 720 000 
Přidaná hodnota 2 105 000 2 646 000 2 579 000 
Osobní náklady 663 520 796 224 796 224 
Daně a poplatky 231599 276 716 276 716 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 14 000 28 000 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 0 0 
Ostatní provozní výnosy 10 000 20 000 25 000 
Ostatní provozní náklady 1 234 386 1 481 263 1 367 800 
Převod provozních výnosů 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření -14 505 111 797 180 377 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 
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Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 0 
Výnosové úroky 0 0 0 
Nákladové úroky 0 0 0 
Ostatní finanční výnosy 0 0 0 
Ostatní finanční náklady 0 0 0 
Převod finančních výnosů 0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření 0 0 0 
Daň z příjmů za běžnou činnost 0 21241 34271 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -14 505 90 556 146 106 
Mimořádné výnosy 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření    0 0 0 
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  -14 505 90 556 146 106 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -14 505 111 797 180 377 
 

Tab. č. 17: Výkaz zisku a ztrát 
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3.10.7   Popis výnosů a nákladů 

3.10.7.1 Výnosy 

 

Tržby za poskytnuté služby:  

Jedná se o sumu peněz obdrženou od zákazníků. Výsledná částka byla určena 
následovně:  
 

 

3.10.7.2 Náklady 

 

Nákup HM celkem: 

Nákup potřebného hmotného majetku zobrazuje tabulka v příloze č. 5. Položka 

„ostatní“ zahrnuje výdaje na drobnější či opomenuté položky, vyjadřuje zároveň 

finanční rezervu. Ceny jednotlivých položek byly stanoveny jednak na základě 

vlastního průzkumu a jednak na základě ceníků uvedených na internetových stránkách 

www.ikea.cz, www.makro.cz, www.nasekuchyne.cz. Majitelé se rozhodli také zakoupit 

starší, již odepsaný automobil značky Škoda Pick-up cca za 70 000,- Kč. 

 

Náklady na instalaci: 

Uvedená částka představuje sumu potřebnou k instalaci nábytku a potřebného 

vybavení od dodavatelů.  

 
 
Nákup vstupů:  

 Náklady na nákup surovin jsou stanoveny na základě konzultace pověřené 

osoby, která podniká v pohostinství a na osobním odhadu. Položka je pohyblivá 

v závislosti na počtu dní v měsíci a na ročním období. Předpokládám, že tato položka se 

bude v průběhu podnikání měnit.  

 

 

Průměrný vstup (130Kč) * Předpokládaný počet koncertů za měsíc (7)* průměrný 
počet zákazníků + Počet dní, kdy bude klub v provozu (26) * průměrná útrata 
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Náklady na webovou stránku: 

 Jak již bylo popsáno v marketingové strategii, podnik hodlá využít reklamy na 

internetu. K tomu je nezbytné vytvoření internetových stránek a poplatek za 

webhosting.  

 

Režijní náklady: 

 Tato položka v sobě zahrnuje náklady na elektřinu, vodu, radiový poplatek, atp. 

Výše nákladů je stanovena na průměrných 17 000,- Kč a to ve stejné hodnotě po celý 

rok z důvodu nemožnosti bližšího odhadu.  

 

Poplatek za odpad: 

 Poplatek byl určen podle údajů uvedených na internetových stránkách 

www.chrudim.cz. 

 

Cestovní náklady:  

 Zajištění potřebných surovin si bude podnik zajišťovat sám pomocí 

zakoupeného automobilu Škoda Pick-up, náklady vyjadřují prostředky vynaložené za 

pohonné hmoty.  

 

Náklady na reklamu:  

 Výše těchto nákladů je blíže popsána v kapitole č. 4.5.4 Propagace.  

 

Mzdové nálady:  

 Podnik bude zaměstnávat (alespoň v prvním roce fungování) 1 barmana, dva 

brigádníky a 1 uklízečku. Podrobnější rozpis nákladů na uvedené pracovníky je uveden 

v kapitole č. 4.4.1 Management a pracovníci. Oba majitelé se rozhodli, že budou pobírat 

fixní plat 15 000,- Kč a na konci roku si rozdělí případný zisk. Uvedenou sumu tvoří 

součet nákladů na zaměstnance a platy jednatelů.  
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Sociální a zdravotní pojištění: 

 Částka tvoří 34% ze mzdových nákladů.  

 

Pojištění odpovědnosti za škodu: 

 Každá firma má povinnost platit pojištění odpovědnosti za škodu. Výše 

odpovídá minimální sumě pojištění vybrané pojišťovny. 

 

Nájemné:  

 Výše nájemného bude sjednáno na základě smlouvy o pronájmu. Budova je ve 

vlastnictví města, které má zájem o využití prostor pro pořádání kulturních akcí, 

z tohoto důvodu je výše nájemného nižší než je tržní hodnota.  

 

Odpisy: 

 Firma nebude v prvním roce vlastnit žádný majetek s hodnotou nad 40 000,- Kč. 

Zakoupený automobil je již odepsaný.  

 

Splátka úvěru:  

 Výše splátky je stanovena dle splátkového kalendáře (viz příloha č. 4). 

 

Ostatní náklady: 

 Tato položka zahrnuje například náklady na čisticí prostředky a další drobné 

firemní výdaje.  
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3.11   Návrh implementace 

  

Následující obrázek ilustruje harmonogram otevření klubu a jemu nutné předcházející činnosti.  

 
  

Obr. č. 13: Harmonogram implementace 
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Závěr 
 

 

Cíle každého podniku, vedoucí k jeho celkovému úspěchu, mohou být formulovány  

různě. Ať už se jedná o dosahování maximálního zisku nebo o získání co největšího 

množství zákazníků a konkurenčních výhod, žádný ekonomický subjekt se nevyhne 

otázce, jak těchto cílů dosáhnout. Proto by měl dbát na to, aby byl podnikatelský záměr 

vypracován kvalitně a aby mohl dále sloužit jako nástroj řízení a přesvědčovací nástroj 

pro získání potřebného kapitálu.   

 Ve své diplomové práci jsem se snažila takový dokument vytvořit. Zabývala 

jsem se vypracováním podnikatelské plánu hudebního klubu s názvem Agora Club s.r.o. 

 V první části práce jsem uvedla teoretický pohled na tvorbu podnikatelského 

plánu, podle něhož jsem postupovala v následujících částech. 

 Analýza širokého okolí firmy SLEPTE ukázala hlavní sociologické, legislativní, 

ekonomické a politické faktory a jejich dopad na podnik. Analýza SWOT odhalila silné 

a slabé stránky a příležitosti a hrozby vznikající firmy. Prostřednictvím Porterova 

konkurenčního modelu jsem vymezila hlavní konkurenty a jejich vliv na činnost firmy. 

Z analýzy trhu vyšly najevo skutečnosti kladné i záporné. Kladně hodnotím cílový trh a 

počet potenciálních zákazníků. Velké nebezpečí vidím ve velké konkurenci a hrozbě 

substitutů. 

 V návaznosti na výsledky uvedených analýz jsem vymezila podnik, jeho 

velikost, personální vybavení, umístění a náklady na vznik. V části zabývající se 

marketingovým plánem jsem kompletně popsala marketingový mix. Stanovila jsem 

ceny poskytovaných služeb, jež začínají pod cenovou hladinou konkurence. Celá 

cenová strategie je variabilní a teprve uvedení do praxe určí, zda jsou ceny stanoveny 

správně. Neméně důležité bylo určení reklamní strategie, na které bude z velké části 

záležet z pohledu celkového úspěchu či neúspěchu podnikatelského záměru. I z tohoto 

důvodu jsou na propagaci firmy vyčleněny nemalé peněžní prostředky. Součástí této 

kapitoly je i finanční plán, který obsahuje zakladatelský rozpočet, výkaz zisku a ztrát, 

počáteční rozvahu a cash flow. Finanční plán upozornil na jednu nebezpečnou etapu, 
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která nastane ihned po založení firmy. V počátku činnosti bude firma ve ztrátě, kterou 

ovšem pokryjí finanční prostředky obou společníků. Pokud se ale firma setká 

s nepředvídatelnými výdaji, které by mohly ovlivnit její budoucnost, bude nucena hledat 

finanční pomoc jinde. 

 Pokud tedy shrnu veškeré poznatky získané v průběhu zpracování této 

diplomové práce, mohu konstatovat, že šance podnikatelského záměru a posléze i 

samotného podniku Agora Club s.r.o. na tvorbu potřebných hodnot pro společníky, ale i 

pro zákazníky, jsou velice dobré.  

 Největší nebezpečí přichází ze stran popsaných v poslední kapitole, ve které 

jsem stanovila jednotlivá rizika podnikatelského plánu. Na tyto rizikové prvky se budou 

muset společníci zaměřit a snažit se o jejich včasnou identifikaci a následnpotlačenou 

eliminaci. 

 Závěrem bych ráda podotkla, že jakkoli dobře sestavený podnikatelský plán není 

zárukou úspěchu. Vše záleží na práci podnikatelů, okolnostech trhu a úspěchu u 

zákazníků.  
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Příloha č. 1: Dotazník 

 
 

Vážený pane, vážená paní,  

 jmenuji se Jana Seinerová a v rámci svého studia na Vysokém učení technickém 

v Brně provádím marketingový průzkum pro účely diplomové práce. Prosím Vás o 

přibližně tři minuty Vašeho času pro vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní a 

všechny uvedené informace budou použity pouze pro účely mé diplomové práce.  

 

Zaškrtněte, prosím, odpovídající možnost.  

 

Pohlaví: 

  Muž    Žena   

 

Kolik je Vám let?  

   0 – 16    

   16 – 35  

   35 – 45   

   45 – 55   

   55 a víc  

 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

   Základní      

   Střední bez maturity/vyučen   

   Střední s maturitou    

   Vysokoškolské    

 

 

 

 



 

 

 

Do které příjmové skupiny byste se sám(a) zařadil(a)?  

   Nižší třída     

   Střední třída     

   Vyšší třída     

Využíval(a) byste služeb hudebního klubu (rock, ska, reggae, funky, blues, punk, 

atd.)?  

   Ano      

   Ne     

   Nevím     

 

Pokud ano, jak často?  

   Denně      

   Jednou za týden    

   Jednou za měsíc    

   Občas      

   Nikdy      

 

Jaký druh hudby posloucháte?  

Big beat   Bluegrass   Blues    

Country   Dance    Dechová hudba  

Disco    Grunge   Drum and Bass  

Fado    Folk    Elektronická hudba  

Folkrock   Freetekno    Funky    

Hardcore   Heavy metal   Hip-hop   

House    Jazz    Metal    

Pop music   Punk    Rap    

Reggae   Rock    Ska    

Soul    Swing    Techno   

Trance    Jungle    Trampská hudba  



 

 

 

Jakou cenu byste byl(a) ochotna maximálně zaplatit za vstupné na koncert?  

 50 – 100   

 100 – 150  

 150 – 200  

 200 – 300  

 300 a více  

Jaké informační zdroj nejčastěji používáte?  

 Internet  

 Rádio   

 Tisk   

 

 

Děkuji Vám za Vaše odpovědi. 



 

 

Příloha č. 2: Společenská smlouva 

 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 

 
o založení společnosti s ručením omezeným 

 
I. 

Zakladatelé 

 

Pan Miroslav Novák a pan Josef Veselý zakládají společnost s ručením 

omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených touto společenskou 

smlouvou. 

 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

 

II. 

Obchodní firma 

  

Firma společnosti zní: Agora Club s.r.o. 

 

III. 

Sídlo společnosti 

  

Sídlo společnosti je: Chrudim. 

 

IV. 

Předmět podnikání 

 

Předmětem podnikání společnosti je:  



 

 

- obchodní živnost  - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a 

prodej 

- hostinská činnost 

- pronájem nebytových a bytových prostor 

- zprostředkovatelská činnost 

- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení 

sloužících zábavě 

- organizování sportovních soutěží 

- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 

 

V. 

Základní kapitál 

 

Základní kapitál společnosti činí 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). 

 

VI. 

Vklady společníků 

 

Základní kapitál společnosti uvedený v předchozím odstavci je tvořen těmito 

peněžitými vklady společníků: 

Pan Miroslav Novák, rodné číslo 750718/2167, bytem Poděbradská 23, Pardubice, 

- vklad 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), 

 

Pan Josef Veselý, rodné číslo 701221/3850, bytem U Stadionu 755, Chrudim, 

- vklad 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). 

 

Vklady musejí být splaceny na účet k tomuto účelu zřízený takto: 

 

a) 50% (padesát procent) vkladu, to je u každého ze společníků 50 000,- Kč 

(padesát tisíc korun českých), nejpozději do dne podání návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku, 



 

 

b) 50% (padesát procent) vkladu to je u každého ze společníků 50 000,- Kč 

(padesát tisíc korun českých), nejpozději do 5 (pěti) let od vzniku společnosti. 

 

VII. 

Správce vkladů 

 

Pověřeným správcem vkladu je zakladatel pan Miroslav Novák, rodné číslo 

750718/2167, bytem Poděbradská 23, Pardubice. 

 

VIII. 

Orgány společnosti 

 

Orgány společnosti jsou:  

a) jednatelé 

b) valná hromada. 

 

IX. 

Jednatelé 

 

Statutárním orgánem společnosti jsou 2 (dva) jednatelé, kteří za společnost 

jednají samostatně. 

Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Je povinen zajistit řádné vedení 

předepsané evidence a účetnictví a vést seznam společníků. 

Prvními jednateli společnosti jsou jmenováni: 

Pan Miroslav Novák, rodné číslo 750718/2167, bytem Poděbradská 23, Pardubice, 

Pan Josef Veselý, rodné číslo 701221/3850, bytem U Stadionu 755, Chrudim. 

 



 

 

X. 

Valná hromada 

 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. Do její působnosti 

patří: 

- schválení jednání učiněným jménem společnosti před jejím vznikem, 

- schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech 

stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a 

úhrady ztrát, 

- schvalování stanov a jejich změn, 

- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li 

k němu na základě jiných právních skutečností, 

- rozhodování o zvýšení či snížené základního kapitálu nebo o 

připuštění nepeněžitého vkladu či o možnostech započtení 

pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu, 

- jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

- jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

- vyloučení společníka podle ust. § 113 a 121 obchodního zákoníku, 

- jmenování, odvolání a odměňování likvidátora, 

- rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, 

- rozhodování o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho částí, nebo 

rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, 

- rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně 

právní formy, 

- schválení ovládací smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém 

společenství a jejich změn, 

- schválení smlouvy o výkonu funkce, 

- udělování a odvolávání prokury, 

- další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo 

společenská smlouva. 

 



 

 

Valnou hromadu svolává jednatel nejméně 1x (jednou) za rok, nejpozději do 6 

(šesti) měsíců od posledního dne účetního období. 

Písemná pozvánka na valnou hromadu s uvedením termínu a programu valné 

hromady musí být zaslána všem společníkům nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem 

jejího konaní. Záležitosti uvedené v pozvánce lze na valné hromadě projednat, jen jsou-

li přítomni všichni společníci. 

Společníci přítomni na valné hromadě se zapisují do prezenční listiny, kterou je 

povinen zajistit jednatel společnosti. Je-li společník zastupován na jednání valné 

hromady zástupcem na základě písemné plné moci, podepíše prezenční listinu jeho 

zástupce s uvedením jména společníka, kterého zastupuje. Na plné moci se vyžaduje 

úředně ověřený podpis zastupovaného společníka. 

Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele, kteří podepisují zápis z valné 

hromady. Předsedající provádí sčítání hlasů. 

Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky na výzvu předsedy, a to vždy 

nejprve o návrhu. 

Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na jejím jednání přítomní osobně 

nebo prostřednictvím svého zástupce společníci, kterým náleží nadpoloviční většina 

hlasů všech společníků. K rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční 

většiny hlasů společníků přítomných na valné hromadě, pokud obchodní zákoník nebo 

společenská smlouva nepožaduje větší počet hlasů. 

Každý společník má 1 (jeden) hlas na každých 1 000,- Kč (jeden tisíc korun 

českých) svého vkladu.  

 

XI. 

Obchodní podíly 

 

 Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti 

plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka 

k základnímu kapitálu společnosti. 

 Společníci mají přednostní právo na převzetí obchodního podílu jiného 

společníka v poměru podle velikosti svých podílů. Toto právo musí být uplatněno ve 

lhůtě do 1 (jednoho) měsíce ode dne nabídky odkoupení.  



 

 

 Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní 

podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu.  

Přechod obchodního podílu společníka – právnické osoby při jejím zániku je 

možný. 

 Obchodní podíl se dědí. 

 Rozdělení obchodního podílu je možné se souhlasem valné hromady jen při jeho 

převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. 

 

XII. 

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu 

 

 Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když jsou 

dosavadní peněžité vklady zcela splaceny. Zvýšení nepeněžitými vklady je přípustné již 

před tímto splacením. 

 Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, 

zvyšuje.li se peněžitými vklady, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu. Závazek ke 

zvýšení vkladu jsou společníci oprávněni převzít v poměru podle výše svých 

obchodních podílů. 

 Přednostní právo podle předchozího odstavce musí společník uplatnit u jednatele 

společnosti nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy se dozvěděl o usnesení valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu. 

 Nezvyšují-li společníci přednostního práva nebo se tohoto práva platně vzdají, 

může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdykoli.  

 Při zvýšení základního kapitálu musí být zvýšení vkladu nebo nový vklad zcela 

splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od účinnosti písemného prohlášení zájemce o 

převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. 

 Peněžité vklady lze splatit pouze na účet společnosti. 

 Pro způsob splacení nepeněžitých vkladů se použije ust. § 60 odst. 2 obchodního 

zákoníku obdobně.  

 Valná hromada mlže rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních 

zdrojů a vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Tím se zvýší 

výše vkladu každého společníka v poměru dosavadních vkladů. 



 

 

 Při snížení základního kapitálu se rovnoměrně snižují vklady všech společníků. 

Zaniknout mlže pouze ten vklad, který připadá na obchodní podíl v majetku společnosti 

(uvolněný obchodní podíl).  

 Při rozhodnutí o snížení základního kapitálu nesmí výše základního kapitálu a 

vklady jednotlivých společníků klesnout pod částku stanovenou zákonem.  

 

XIII. 

Vypořádací podíl 

 

 Vypořádací podíl se určuje z vlastního kapitálu na základě účetní závěrky 

poměrem obchodního podílu.  

 Vypořádací podíl je splatný po splnění zákonných podmínek bezodkladně.  

 

XIV. 

Rezervní fond 

 

 Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní 

závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% (deset 

procent) z čistého zisku, avšak ne více než 5% (pět procent) z hodnoty základního 

kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku odpovídající 5% (pěti procentům) 

z čistého zisku, až do dosažení výše 10% (deseti procent) základního kapitálu 

společnosti. 

 Rezervní fond do výše 10% (deseti procent) základního kapitálu lze použít 

pouze k úhradě ztráty společnosti. 

 Společnost je dále povinna vytvořit rezervní fond v případech stanovených v § 

120 obchodního zákoníku, a to vždy při sestavení účetní závěrky z vlastních zdrojů 

v tomto pořadí: z nerozděleného zisku a z kapitálových fondů a fondů ze zisku. 

 

 

 



 

 

XV. 

Stanovy 

 

 Společnost může vydat stanovy. 

 

XVI. 

Vyhotovení 
 

Tato smlouva byla vyhotovena v osmi stejných vyhotoveních. Každý ze 

zakládajících společníků obdrží po jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení smlouvy bude 

založeno v obchodním rejstříku a zbývající exempláře smlouvy uloží první jednatele pro 

potřebu společnosti v jejím archivu. 

 

   

  



 

 

Příloha č. 3: Příklad návrhu event akce na podporu nové značky. 

  

Jedná se o představení nové značky hodinek. Dominantní barvou u těchto 

hodinek je černo-oranžový znak, který bude také v pozadí celé akce (pozvánky, 

oblečení hostesek, účinkujících, světla, atd.) 

 

Název: FINAL COUNTDOWN 
Klient: XXX TIME 
Místo: Lucerna Music Bar 
Typ akce: New brand 
Datum: 25.5.2009 
Čas konání: Od 20,00 do 24,00 
Počet hostů: 80 – 100 
Cíl akce: představení nové značky se stupňujícím napětím 
  

Časový harmonogram akce 
 
16:00 Úprava klubu, sálu, poslední koordinace akce s vystupujícími 
19:45 Vše připraveno k započetí akce 
20:00 Příchody prvních hostů 
20:00 Oranžové welcome drinky, dámský doprovod dostává oranžové růže 
20:30 Zahájení: žonglovací vystoupení 
20:40 Netradiční přivítání moderátorem s hudbou a se žongléry v pozadí 
20:42 Otevření rautu 
20:55 Módní přehlídka - dynamická, akční, prvky černo - oranžová 
21:15 Žonglování s ohněm, vstup moderátora 

21:20 
Dance freestyle vystoupení + slavnostní odhalení hodinek za pomoci 
světel, kouře, stroboskopu, dalších freestyle tanečníků 

21:30 
Odhalení boční foyer s vitrínkami s hodinami (stejný čas jako na 
hlavním podiu, světla, kouř) 

21:30 Moderace o nových hodinkách: seriozní s majitelem 
21:35 Seznámení s novinkou za přítomnosti hostesek a obchodníků 
22:00 Dance freestyle vystoupení: již v oranžovém triku s černým symbolem
22:10 Vyhodnocení soutěže 
22:20 Koktejlová show 
22:35 Míchání a rozdávání drinků 
22:35 Volná zábava 
24:00 Ukončení večírku 

Tab. č. 18: Program event akce



 

 

 

 

Cenová kalkulace  
Pronájem sálu  25 000,00 Kč 

Módní přehlídka  21 000,00 Kč 

Freestyle karate  12 000,00 Kč 

Žongléři  8 000,00 Kč 

Hostesky 2 500,00 Kč 

Honorář agentury 40 000,00 Kč 

Catering  80 000,00 Kč 

Grafika pozvánek 3 000,00 Kč 

Tisk pozvánek  10 000,00 Kč 

Laserová střelnice  17 000,00 Kč 

Moderátor  10 000,00 Kč 

DJ  10 000,00 Kč 

Ceny do soutěží  30 000,00 Kč 

Coctejlová show 10 000,00 Kč 

Interní úpravy + materiály  25 000,00 Kč 

Kostýmy 24 000,00 Kč 

Laser show 15 000,00 Kč 

Růže pro ženy  3 000,00 Kč 

Sestříhání klipu - smyčka  16 000,00 Kč 

Choreograf  12 000,00 Kč 

Cena celkem:  373 500,00 Kč 
Tab. č. 19: Cenová kalkulace 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Splátkový kalendář 

Tab. č. 20: Splátkový kalendář 

Výše úvěru: 350 000 Úroková sazba:  8,40 p.a. Doba splácení: 2 roky 
Splátka Počáteční stav Anuitní splátka Úrok Úmor Konečný stav 

1 350 000 15893 2450 13443 336 557 
2 336 557 15893 2356 13537 323 020 
3 323 020 15893 2261 13632 309 388 
4 309 388 15893 2166 13727 295 661 
5 295 661 15893 2070 13823 281 837 
6 281 837 15893 1973 13920 267 917 
7 267 917 15893 1875 14018 253 900 
8 253 900 15893 1777 14116 239 784 
9 239 784 15893 1678 14215 225 569 

10 225 569 15893 1579 14314 211 255 
11 211 255 15893 1479 14414 196 841 
12 196 841 15893 1378 14515 182 326 
13 182 326 15893 1276 14617 167 709 
14 167 709 15893 1174 14719 152 990 
15 152 990 15893 1071 14822 138 168 
16 138 168 15893 967 14926 123 242 
17 123 242 15893 863 15030 108 212 
18 108 212 15893 757 15136 93 077 
19 93 077 15893 652 15241 77 835 
20 77 835 15893 545 15348 62 487 
21 62 487 15893 437 15456 47 031 
22 47 031 15893 329 15564 31 468 
23 31 468 15893 220 15673 15 795 
24 15 795 15893 111 15782 0 



 

 

Příloha č. 5: Kalkulace vybavení  

 
Stravovací zařízení ks Kč/ks cena 

Stoly pro 6 osob 5 2 400 12 000

Stoly pro 4 osoby 5 1 500 7 500 

Židle 60 450 27 000

Skleničky na víno 100 15 1 500 

Hrnky na kávu 50 25 1 250 

Talíře 30 42 1 260 

Sklenice 0,5l 400 10 4 000 

Sklenice 0,3l 200 10 2 000 

Kávovar 1 35 000 35 000

Lednice 1 30 000 30 000

Pracovní stůl 1 4 500 4 500 

Kancelářská židle 2 500 1 000 

Osobní počítač 1 20 000 20 000

Pohovka 1 7 500 7 500 

Automobil 1 70 000 70 000

Ostatní   30 000
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.  

Tab. č. 21: Kalkulace vybavení 


