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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení 

kavárny. Teoretická část vysvětluje hlavní pojmy, v analytické části jsou provedeny 

analýzy a dotazníkové šetření. Na závěr byla veškerá zjištěná data vyhodnocena a byl 

vytvořen podnikatelský záměr. 

 

Abstract 

This diploma’s thesis deals with drawing up of business plan. The theoretical part of the 

thesis deals with principal concepts, in the practical part of this thesis are performed 

analysis and questionnaire survey. At the end of this thesis all data were evaluated and 

was created business plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

podnikání, podnikatelský záměr, kavárna, marketingový výzkum, SWOT analýza 

 

Key words 

business, business plan, café, marketing research, SWOT analysis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

RŮŽIČKOVÁ, Lucie. Podnikatelský záměr - založení kavárny. Brno, 2020. Dostupné 

také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127215. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu. Vedoucí 

práce Tomáš Heralecký. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17. května 2020 

                                                                               …………………………….. 

                                                                                           podpis studenta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Velice děkuji vedoucímu práce Ing. Tomáši Heraleckému, Ph.D. za poskytnuté rady 

a cenné připomínky v průběhu zpracování mé diplomové práce. Dále chci poděkovat mé 

rodině a přátelům za podporu a trpělivost během zpracování této práce a taktéž v průběhu 

celého studia. 



OBSAH 

 

ÚVOD ............................................................................................................................. 11 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, POSTUPY A METODY 

ZPRACOVÁNÍ ............................................................................................................... 13 

1.1 Vymezení problému ......................................................................................... 13 

1.2 Cíle práce ......................................................................................................... 13 

1.3 Postupy a metody zpracování ........................................................................... 13 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .............................................................. 15 

2.1 Podnikání.......................................................................................................... 15 

2.2 Podnikatel ......................................................................................................... 16 

2.3 Obchodní závod ............................................................................................... 16 

2.4 Právní formy podnikání .................................................................................... 16 

2.4.1 Fyzické osoby ........................................................................................... 16 

2.4.2 Právnické osoby ........................................................................................ 17 

2.5 Podnikatelský plán ........................................................................................... 18 

2.6 Struktura podnikatelského plánu ...................................................................... 19 

2.6.1 Titulní strana ............................................................................................. 19 

2.6.2 Exekutivní souhrn ..................................................................................... 19 

2.6.3 Analýza trhu .............................................................................................. 19 

2.6.4 Popis podniku ........................................................................................... 19 

2.6.5 Obchodní plán ........................................................................................... 20 

2.6.6 Marketingový plán .................................................................................... 21 

2.6.7 Organizační plán ....................................................................................... 23 

2.6.8 Hodnocení rizik ......................................................................................... 23 

2.6.9 Finanční plán ............................................................................................. 24 



2.6.10 Přílohy (podpůrná dokumentace) .............................................................. 26 

2.7 Preference potenciálních zákazníků ................................................................. 26 

2.8 Nákupní chování spotřebitele ........................................................................... 26 

2.8.1 Modely chování spotřebitele ..................................................................... 26 

2.8.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele .................................................. 28 

2.9 Marketingový výzkum ..................................................................................... 28 

2.10 SLEPT analýza ............................................................................................. 29 

2.10.1 Sociální faktory ......................................................................................... 29 

2.10.2 Legislativní (právní) faktory ..................................................................... 29 

2.10.3 Ekonomické faktory .................................................................................. 29 

2.10.4 Politické faktory ........................................................................................ 30 

2.10.5 Technologické faktory .............................................................................. 30 

2.11 Porterův model pěti konkurenčních sil ......................................................... 30 

2.12 SWOT analýza .............................................................................................. 32 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ................................................................... 34 

3.1 Marketingový výzkum ..................................................................................... 34 

3.1.1 Analýza informací ..................................................................................... 35 

3.1.2 Závěr výzkumu ......................................................................................... 40 

3.2 SLEPT analýza ................................................................................................. 41 

3.2.1 Sociální faktory ......................................................................................... 41 

3.2.2 Legislativní faktory ................................................................................... 42 

3.2.3 Ekonomické faktory .................................................................................. 42 

3.2.4 Politické faktory ........................................................................................ 43 

3.2.5 Technologické faktory .............................................................................. 44 

3.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil ........................................................ 44 

3.3.1 Riziko vstupu potenciálních konkurentů .................................................. 44 



3.3.2 Rivalita mezi stávajícími podniky ............................................................ 45 

3.3.3 Smluvní síla kupujících ............................................................................ 45 

3.3.4 Smluvní síla dodavatelů ............................................................................ 46 

3.3.5 Hrozba substitučních výrobků .................................................................. 46 

3.4 SWOT analýza ................................................................................................. 46 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .............................................................................. 49 

4.1 Titulní strana .................................................................................................... 49 

4.2 Exekutivní souhrn ............................................................................................ 49 

4.3 Analýza trhu ..................................................................................................... 50 

4.4 Popis podniku ................................................................................................... 50 

4.5 Obchodní plán .................................................................................................. 51 

4.6 Marketingový plán ........................................................................................... 52 

4.6.1 Produkt ...................................................................................................... 52 

4.6.2 Cena .......................................................................................................... 53 

4.6.3 Dostupnost ................................................................................................ 55 

4.6.4 Propagace (komunikace) ........................................................................... 56 

4.6.5 Lidé ........................................................................................................... 57 

4.6.6 Procesy ...................................................................................................... 57 

4.6.7 Materiální prostředí ................................................................................... 58 

4.7 Organizační plán .............................................................................................. 58 

4.8 Harmonogram .................................................................................................. 60 

4.9 Finanční plán .................................................................................................... 62 

4.9.1 Náklady ..................................................................................................... 62 

4.9.2 Zahajovací rozvaha ................................................................................... 66 

4.9.3 Bankovní úvěr ........................................................................................... 67 

4.9.4 Plánované výnosy ..................................................................................... 73 



4.9.5 Cash flow .................................................................................................. 78 

4.9.6 Čistá současná hodnota ............................................................................. 80 

4.9.7 ROE .......................................................................................................... 81 

4.10 Hodnocení rizik ............................................................................................ 82 

ZÁVĚR ........................................................................................................................... 89 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ................................................................................ 91 

SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 94 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 95 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 96 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 98 



11 

 

ÚVOD 

V dnešní uspěchané době si lidé rádi zajdou odpočinout do kavárny, a to ať už pro šálek 

dobré kávy (či jiného nealkoholického nápoje), anebo si jen tak posedět a popovídat. 

V Brně lze vidět spoustu kaváren, které jsou si v podstatě dost podobné a žádná se ničím 

neodlišuje. Proto bych se v této práci chtěla věnovat výzkumu preferencí potenciálních 

zákazníků při výběru kavárny, abych zjistila, jaké preference mají zákazníci ve vybraných 

parametrech marketingového mixu a mohla tato zjištění aplikovat do praxe, jelikož tato 

práce má za cíl vypracování podnikatelského záměru na založení kavárny.  

Mým snem je dosáhnout stavu, kdy bude kavárna cílem jak místních občanů, tak bude 

i vyhledávaným místem turistů z celé České republiky, kteří zavítají do Brna. Koncept 

kavárny by byl jednoduchý, bylo by zde klidné prostředí a zákazníci by si mohli v klidu 

vychutnat šálek čerstvé, kvalitní a výborné kávy. Kávu mám ráda dlouho a založení 

kavárny je mým snem už od střední školy. Kavárna by tedy spojila moji zálibu v kávě 

a zároveň by mě mohla uživit.  

Mít dobrý nápad nestačí. Je důležité nejprve vypracovat podnikatelský plán a dle něj se 

rozhodnout, zda podnik otevřít či nikoliv. V první části této diplomové práce budou 

vymezeny teoretické poznatky, ze kterých budu při zpracování vycházet. Následně bude 

proveden marketingový výzkum ve vybraných parametrech marketingového mixu, a to 

parametry produkt, cena, místo a propagace. Následně budou provedeny analýzy, 

konkrétně Porterova analýza pěti konkurenčních sil, kde budou vymezeny smluvní síly 

kupujících a prodávajících, hrozba nové konkurence, rivalita stávajících podniků a hrozby 

substitutů. Dále se budu zabývat SLEPT analýzou, kde budou rozebrány sociální, 

legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory, které podnik ovlivňují. Vše 

bude na závěr analytické části shrnuto ve SWOT analýze, která se zabývá silnými 

a slabými stránkami a dále příležitostmi a hrozbami. 

V poslední, a to návrhové části, bude proveden vlastní návrh podnikatelského záměru 

na založení kavárny v Brně. Zde bude podnik představen, popsán jeho sortiment 

a lokalita, dále proveden organizační, marketingový, obchodní a finanční plán, kde budou 

nastíněny kalkulované náklady a předpokládané tržby v průběhu tří let, a to 

v pesimistické, realistické a optimistické variantě. Dle toho pak bude vyhotoven 
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plánovaný výsledek hospodaření, kde bude zjištěno, zda dojde k zisku nebo ztrátě. Dále 

bude provedeno i hodnocení rizik, kde budou nastíněna možná rizika, jež mohou 

vzniknout v souvislosti s podnikáním. 

Na závěr bude také stanoveno, zda je podnikatelský plán uskutečnitelný a reálný.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, POSTUPY 

A METODY ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole nejprve vysvětlen důvod vypracování podnikatelského záměru, dále 

vymezen hlavní cíl a dílčí cíle, které mají být v této diplomové práci splněny a na závěr 

této kapitoly jsou vymezeny postupy a metody zpracování stanovených cílů. 

 

1.1 Vymezení problému 

Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením podnikatelského záměrem na založení 

kavárny. Toto téma jsem vybrala z důvodu, že kavárnu plánuji založit a při zpracování 

této diplomové práce využiji poznatky ze studia. Tento plán tedy bude sloužit k použití 

v praxi. 

1.2 Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru na založení 

kavárny. 

Také je podstatné splnit několik dílčích cílů, které povedou k dosažení cíle hlavního: 

- provést marketingový výzkum, 

- provést SLEPT analýzu a Porterova analýza pěti konkurenčních sil, 

- provést SWOT analýzu. 

1.3 Postupy a metody zpracování 

Tato diplomová práce se skládá ze tří částí, a to z části teoretické, analýzy současného 

stavu a vlastního návrhu podnikatelského záměru. 

Teoretická část se zabývá vysvětlením hlavních pojmů týkajících se podnikatelského 

záměru a dále vysvětlením metod, jež jsou v průběhu zpracování použity. V dalších 

částech budu z teoretických východisek vycházet. 
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V části analytické bude proveden primární kvantitativní výzkum v podobě on-line 

dotazníkového šetření, dále SLEPT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

a SWOT analýza. 

Poslední návrhová část obsahuje konkrétní vlastní návrh řešení podnikatelského plánu. 

 

Metody zpracování 

Marketingový výzkum bude proveden primární kvantitativní, a to pomocí metody on-line 

dotazování. Cílem výzkumu je zjištění preferencí potenciálních zákazníků ve vybraných 

parametrech marketingového mixu. 

Mezi metody, jež budou využity při zpracování a jež jsou důležité především k dosažení 

hlavního cíle i dílčích cílů této diplomové práce, náleží SLEPT analýza.  

Ta se zabývá externími faktory, mezi něž patří faktory: 

• sociální,  

• legislativní,  

• ekonomické,  

• politické,  

• technologické (1, s. 18-24). 

Následně bude provedena Porterova analýza pěti konkurenčních sil a na závěr analytické 

části bude ze získaných poznatků provedena celková SWOT analýza, jež slouží 

ke zhodnocení příležitostí a hrozeb a dále také slabých a silných stránek (2, s. 46). 

Na závěr bude dle získaných informací vyhotoven podnikatelský záměr. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou vymezeny základní pojmy související s podnikatelským záměrem. 

2.1 Podnikání 

V zákoně konkrétní definici podnikání nenalezneme, ta byla uvedena v Obchodním 

zákoníku, který byl k 1.1.2014 zrušen. Podnikání se dle definice podnikatele dá definovat 

jako soustavná činnost provozována za účelem dosažení zisku, na vlastní účet a na vlastní 

odpovědnost (3). 

Podnikání lze charakterizovat následujícími hlavními rysy: 

• úsilí o dosažení zisku, což je hlavní motiv podnikání, 

• zisk dosáhne uspokojováním potřeb svých zákazníků, 

• tyto jejich potřeby uspokojuje podnikatel svými produkty pomocí trhu, musí tedy 

čelit riziku, 

• vkládá na začátku do svého podniku kapitál (4, s. 7). 

Živnost, jež je definována v zákoně o živnostenském podnikání:  

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ (5) 

Živnost může provozovat fyzická či právnická osoba, pokud splní podmínky stanovené 

zákonem o živnostenském podnikání (5). 

Živnosti členíme na: 

- ohlašovací, ty mohou být provozovány na základě ohlášení, 

- koncesované, ty mohou být provozovány na základě koncese (5) 

 Živnosti ohlašovací se člení na řemeslné, vázané, volné (5). 
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                                        Obr. 1: Členění živností (Vlastní zpracování dle (5)) 

2.2 Podnikatel 

Dle paragrafu 420 Nového občanského zákoníku je podnikatel definován následovně: 

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ (3) 

„Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné 

oprávnění podle jiného zákona.“ (3) 

 

2.3 Obchodní závod 

Dle Nového občanského zákoníku je obchodní závod definován následovně: 

„Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří 

vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ (3) 

2.4 Právní formy podnikání 

V této kapitole bude vymezeno podnikání fyzických osob a podnikání právnických osob. 

2.4.1 Fyzické osoby 

„Fyzická osoba provozuje živnost prostřednictvím sama sebe a svých zaměstnanců, 

případně osob spolupracujících, nebo prostřednictvím odpovědného zástupce, pokud 
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nesplňuje podmínky kladené pro zvláštní podmínky provozování živnosti nebo pokud si 

odpovědného zástupce fakultativně zvolí.“ (6, s. 25) 

Všeobecné podmínky pro provozování živnosti: 

• dosažení věku 18 let, 

• způsobilost k právním úkonům, 

• bezúhonnost (6, s. 28-30). 

 

2.4.2 Právnické osoby 

Dle Zákona č. 89/2012 Sb. v Občanském zákoníku se společnosti člení následovně:  

 

Kapitálové společnosti  

• Společnost s ručením omezeným  

Společníci ručí za dluhy společně a nerozdílně, a to do výše, v jaké nebyli schopni 

splnit vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, 

kdy je věřitel vyzval k plnění. Minimální výše vkladu je 1 Kč, ale společenská 

smlouva může určit vyšší částku vkladu (7). 

 

• Akciová společnost  

Základní kapitál se rozvrhuje na konkrétní počet akcií, vyjadřuje se v českých 

korunách, ale pokud společnost vede účetnictví v eurech, tak může být základní 

kapitál vyjádřený v eurech. Jeho výše je alespoň 2 000 000 Kč a nebo 80 000 EUR 

(7). 

Osobní společnosti  

• Veřejná obchodní společnost  

Je to společnost alespoň dvou osob, ty za její dluhy ručí společně a nerozdílně. 

V případě, že se ve společenské smlouvě nedohodnou jinak, jejich podíly jsou 

stejné (7). 
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• Komanditní společnost  

Alespoň jeden společník ručí za dluhy společnosti omezeně, nazývá se 

komanditista a alespoň jeden společník neomezeně, ten se nazývá komplementář. 

Podíly komanditistů se určí dle jejich vkladu (7). 

 

Družstva  

Je to společenství neuzavřeného počtu osob a je založeno za účelem vzájemné podpory 

svých členů nebo třetích osob, taktéž může být založeno za účelem podnikání. Má alespoň 

3 členy. Každý ze členů se podílí na základním kapitálu, a to základním členských 

vkladem (7). 

2.5 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ (8) 

Během zakládání podniku má podnikatelský plán hlavní význam. Podstatnou mírou 

určuje cestu k budoucímu úspěchu. Pečlivé vyhotovení plánu by mělo být tou největší 

prioritou (9, s. 12). 

Podnikatelský plán umožňuje porovnat podnikatelské plány s realitou – a pokud se liší, 

identifikovat, kde se liší, v jaké míře a proč. Podnikatelský plán pomáhá plánovat výdaje, 

a tedy i v konečném důsledku získat lepší podmínky od dodavatelů či například 

leasingových společností. Pokud se podniku daří dobře, podnikatelský plán ukáže, kdy 

začne zvýšený prodej vyžadovat i vyšší provozní kapitál. Naopak pokud se podniku 

nedaří, podnikatelský plán upozorní, že je potřeba situaci neprodleně řešit, aby podnik 

dostál svým obchodním závazkům (10, s. 11). 

Jeto dokument, který slouží jak pro majitele podniku, jejich manažery (vedoucí 

pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení 

životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, 

slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole podnikatelských 

aktivit (10, s. 13). 
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2.6 Struktura podnikatelského plánu 

V této kapitole bude probrána struktura podnikatelského plánu. 

2.6.1 Titulní strana 

Titulní strana sděluje stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Většinou jsou zde 

uvedeny informace týkající se názvu a sídla podniku, jména podnikatelů a kontakty jako 

telefonní číslo a e-mail, dále popis podniku a povaha podnikání nebo způsob financování 

a jeho struktura (10, s. 36) 

2.6.2 Exekutivní souhrn 

Tato část bývá ve většině případů zpracovávaná až po sestavení celého podnikatelského 

plánu, a to na několika stranách. V situaci, kdy je vypracováván pro investory, má za úkol 

v maximální možné míře vzbudit jejich zájem. Investoři se dle exekutivního souhrnu 

rozhodnou, zda stojí za to přečíst si celý podnikatelský plán, proto je důležité se pozorně 

této části věnovat (10, s. 36). 

2.6.3 Analýza trhu 

Do této části náleží analýza konkurenčního prostředí, v níž jsou obsaženi veškeří důležití 

konkurenti, a to včetně jejich slabých a silných stránek i způsobů, jak mohou negativně 

ovlivnit trží úspěch podniku. Dále sem náleží i podrobná analýza odvětví z pohledu 

vývojových trendů a historických výsledků. Následně je třeba do této části zahrnout 

i přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj. V rámci analýzy trhu je 

zde důležité uvést i analýzu zákazníků na základě provedení segmentace trhu (10, s. 36-

37). 

2.6.4 Popis podniku 

Tato část představuje podrobný popis podniku. Klíčové je, aby byla potenciálnímu 

investorovi podána představa o velikosti podniku a jeho záběru. Popis má obsahovat 

pouze doložitelné informace, jež se týkají jeho založení, úspěchů, dále se zde definuje 

strategie podniku a cíle, taktéž i cesty k jejich dosažení (10, s. 37). 

Důležité prvky této části jsou: 

• výrobky nebo služby 
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• místo/lokalita a velikost podniku 

• personál podniku / organizační schéma 

• všechny kancelářské zařízení a jiné technické vybavení 

• připravenost podnikatele – znalosti a předešlá praxe či reference (10, s. 37) 

Účetní období 

„Účetní období je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno 

jinak.“ (11) 

Může odpovídat kalendářnímu roku, a nebo je hospodářským rokem, což znamená, 

že začíná výlučně prvním dnem jiného měsíce než leden. Hospodářský rok může účetní 

jednotka uplatnit do 30 dnů ode dne vzniku (11). 

Plátce DPH 

Osoba se sídlem či provozovnou v tuzemsku se může stát plátcem DPH dobrovolně, a to 

tak, že podá přihlášku k registraci (12). 

Pokud obrat za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsíců přesáhne 1 000 000 

Kč, pak se osoba povinná k dani stane plátcem DPH (12). 

2.6.5 Obchodní plán 

Celý výrobní proces je zaznamenán v této části. V případě, že bude podnik realizovat část 

výroby formou subdodávek, tak zde budou tito subdodavatelé jmenováni, a to včetně 

informace proč byli vybráni. Taktéž je potřeba sdělit údaje o dosud uzavřených 

smlouvách. V situaci, kdy bude celou výrobu či jen část výroby zabezpečovat podnikatel 

sám, je třeba zde sdělit popis strojů a zařízení, jež jsou potřeba, dále také užívané 

materiály a dodavatele materiálů. Pokud však nejde o výrobní podnik, tak se tato část 

bude jmenovat „obchodní plán“ a budou zde zahrnuty údaje o nákupu zboží a služeb, 

skladovací prostory, jež jsou potřeba atd. V případě, že se jedná o oblast poskytování 

služeb, tak se tato část podnikatelského plánu bude vztahovat k popsání procesu 

poskytování služeb, vazby na subdodávky a s tím spojené hodnocení konkrétních 

zvolených subdodavatelů (10, s. 37-38). 
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2.6.6 Marketingový plán 

V této části je vysvětleno, jak bude docházet k distribuci výrobků nebo služeb, dále 

způsob oceňování a propagace. Taktéž jsou zde prezentovány odhady objemu produkce 

nebo služeb, z nichž lze odhadnout rentabilitu podniku. Marketingový plán je většinou 

investory považován za nejvíce důležitou součást zabezpečení úspěchu podnikání (10, s. 

38). 

 

Marketingový mix 

Marketingový mix lze definovat jako souhrn taktických marketingových nástrojů, které 

jsou podnikem využívány k úpravě nabídky, a to na základě cílových trhů. 

Do marketingového mixu lze zahrnout cokoli, co podnik může provést pro ovlivnění 

poptávky po svém produktu (13, s. 70).  

Marketingový mix se značí se jako tzv. 4 P: 

• Produkt (Product),  

• Cena (Price),  

• Dostupnost (Place),  

• Propagace (Promotion) (14, s. 152). 

V oblasti služeb se jako typický marketingový mix uplatňuje model 7P, kde mezi další 

přidaná P náleží zaměstnanci (Personnel), proces (Process) a fyzický důkaz (Physical 

evidence) (15, s. 40). Tato další P v oblasti služeb se ale mohou pojmenovat i jinak, a to 

lidé (People), procesy (Processes) a materiální prostředí (Physical evidence) (16, s. 26). 

Produkt  

„Za produkt můžeme považovat nejen jakékoliv fyzické zboží, ale také služby, informace, 

myšlenky, zážitky a jejich nejrůznější kombinace, pokud tedy mohou být předmětem 

směny.“ (14, s. 154) 

Cena  

Cena je obnos, který zákazníci za produkt zaplatí (13, s. 71). Velkou roli při určení ceny 

má také charakter trhu, poptávky a konkurence, také jaké cíle si klade marketing, 

ale taktéž vnímání ceny a hodnoty spotřebitelem, vztah mezi cenou a poptávkou 

v konkrétním prostředí, také to, zda je poptávka pružná či nepružná (17, s. 59). 
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Dostupnost  

Tento pojem znamená distribuční kanál nebo místo. Míso může být bráno za způsob, 

kterým jsou výrobek či služba distribuovány, aby to ve výsledku bylo pro podnik 

přínosné. Tento parametr obsahuje hledání nejideálnějšího místa pro ukázku, prodej 

výrobku, nabídku služeb (například v obchodě, místnosti na aukci) či načasování kdy 

a kde distribuce započne. Podnik rozhoduje i o tom, jaké množství mezičlánků mezi ním 

a konečným spotřebitelem bude (17, s. 60). 

Propagace (komunikace)  

Prostřednictvím komunikačního mixu za pomocí optimální kombinace různorodých 

nástrojů usilují marketingoví manažeři o dosažení marketingových a tím taktéž 

i podnikových cílů. Formy komunikace lze členit na osobní a neosobní. Osobní formu 

představuje osobní prodej a do neosobních forem řadíme reklamu, podporu prodeje, 

přímý marketing, public relations a sponzoring (18, s. 42). 

Komunikační mix:  

• Osobní prodej – prezentování výrobku nebo služby prostřednictvím osobní komunikace 

mezi prodávajícím a kupujícím,  

• Reklama – lze definovat jako placená, neosobní komunikace za pomocí médií,  

• Podpora prodeje – chápeme jako krátkodobé stimuly, jež se orientují na zvýšení prodeje 

konkrétního výrobku, a proto poskytují zákazníkům výhody, mohou to být různé slevové 

kupony na slevy, ceny v soutěžích, ochutnávky, vzorky zdarma, 

• Přímý marketing – značíme tak veškeré tržní aktivity, jež užíváme k přímému, 

adresnému nebo neadresnému kontaktu se skupinou, na níž cílíme,  

• Public relations (PR) – znamená komunikace a vytváření vztahů, jež směřují dovnitř 

podniku i ven, programy PR členíme na formalizované a neformalizované (18, s. 42-43). 

 

Co se týče dalších 3 P, lidé umožňují snadnější interakci mezi poskytovatelem služeb, 

procesy dělají snadnějším a řídí poskytování služeb koncovým zákazníkům a materiální 

prostředí napomáhá zhmotnění služby (16, s. 26). 
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2.6.7 Organizační plán 

Zde je popsána forma vlastnictví nového podniku. V případě obchodní společnosti je 

nutné detailněji rozvinout informace o managementu podniku a taktéž dle právní formy 

informace o obchodních podílech. Dále jsou zde uvedeni klíčoví vedoucí pracovníci, 

jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Je vymezena nadřízenost a podřízenost vedoucích. 

Vše je znázorněno v organizační struktuře podniku (10, s. 38). 

2.6.8 Hodnocení rizik 

Tato část se zabývá popsáním těch největších rizik, jež mohou nastat z reakce 

konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu 

nebo technologického vývoje. Tato rizika budou tedy analyzována a taktéž bude 

připravena alternativní strategie pro jejich eliminaci. Pro potenciálního investora je tento 

přístup zárukou k tomu, že podnikatel si rizika uvědomuje a v případě potřeby je schopen 

jim čelit (10, s. 38). 

 

Významnost rizik 

Pro to, abychom dokázali stanovit významnost rizik lze využít dva přístupy, a to analýzu 

citlivosti a expertní hodnocení (19, s. 53).  

Analýza citlivosti je možná v situacích, kdy jsou rizika kvantifikovatelná a lze modelovat 

závislost finančních kritérií na faktorech rizika a ostatních ovlivňujících proměnných. 

Základem této analýzy je zjištění citlivosti vybraného finančního kritéria (podniku, 

projektu aj.) na případné změny hodnoty faktorů rizika, jež toto kritérium ovlivňují (19, 

s. 53). 

V případě, kdy jsou rizika nekvantifikovatelná nebo složitě kvantifikovatelná, lze využít 

expertní hodnocení pro posouzení jejich významnosti. Nástroj, jež se využívá 

při expertním hodnocení je matice hodnocení rizik. Tato metoda spočívá v tom, že se 

významnost posoudí dle dvou hledisek, a to první je pravděpodobnost výskytu rizika 

a druhé je intenzita negativního dopadu, jež na podnik či projekt má výskyt rizika. 

Konkrétní riziko je tím významnější, čím víc pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší 

je intenzita negativního dopadu tohoto určitého rizika v případě jeho výskytu na podnik, 

její aktiva nebo projekty. Expertní hodnocení rizik dělíme na dvě formy – kvalitativní 

a semikvantitativní. Kvalitativní hodnocení rizik spočívá v tom, že máme stejnou 
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stupnici pro pravděpodobnost i dopad, a to s pěti či šesti stupni, každý stupeň je popsán 

konkrétním deskriptorem (např. velice malá, malá, střední, vysoká, zvláště vysoká 

pravděpodobnost výskytu nebo intenzita negativního dopadu) a matice má v tomto 

případě podobu tabulky (matice), kdy v řádcích většinou bývají stupně pravděpodobnosti 

a ve sloupcích se používají stupně intenzity dopadů. Při semikvantitativním hodnocení 

využíváme číselné vyjádření významnosti rizik. K tomu lze dospět tak, že číselné 

ohodnocení přiřadíme pravděpodobnosti a dopadu a součin těchto čísel tedy číselně 

reflektuje významnost rizika (19, s. 53-54). 

2.6.9 Finanční plán 

Finanční plán je důležitou částí podnikatelského plánu, protože udává potřebné objemy 

investic a ukazuje, do jaké míry je podnik ekonomicky reálný podnikatelský plán jako 

celek. Finanční plán se zaobírá třemi nejdůležitějšími oblastmi: 

• předpoklad patřičných příjmů a výdajů minimálně s výhledem na tři roky. Zde 

zahrneme očekávané tržby a kalkulované náklady. 

• vývoj hotovostních toků (cash-flow) v následujících třech letech. 

• odhad rozvahy (bilance), jež dává informace o finanční situaci podniku 

k nějakému určitému datu (10, s. 38). 

Zdroje financování 

Zdroje financování se dělí na vlastní a cizí zdroje. Mezi vlastní zdroje financování lze 

řadit vklad podnikatele, dary, dotace, vklad profesionálních investorů, emise akcií, jež 

mají charakter dodatečného vkladu do podniku a značí se jako externí vlastní zdroje 

financování. Podnikatel investováním vlastních zdrojů (nejčastěji úspor) dává najevo své 

přesvědčení o životaschopnosti svého nápadu, jako i o schopnosti nalézt způsoby jeho 

uskutečnění. V případě, že by podnikatel nevložil své peníze do podnikání, nemůže pak 

očekávat, že realizaci jeho podnikatelského nápadu podpoří jiné osoby, a to formou 

vkladu či formou půjčky (20, s. 24). 

Mezi cizí zdroje financování náleží bankovní úvěry, obchodní úvěry, dluhopisy, finanční 

a provozní leasing, faktoring a forfaiting, také i formy hybridního financování, v němž 

má poskytovatel kapitálu postavení věřitele (20, s. 26). 
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Úvěry lze klasifikovat na úvěry krátkodobé, ty mají dobu splatnosti do 1 roku, dále 

střednědobé, jenž mají splatnost maximálně do 5 let a úvěry dlouhodobé, ty mají splatnost 

nad 5 let (21, s. 109). 

 

Plánování nákladů 

Plánování nákladů má za úkol vymezit budoucí náklady podniku s cílem zajistit jejich 

postupné snížení. Při zakládání podniku je nezbytné mimo provozních nákladů určení 

nákladu na její založení. Mezi ty lze řadit například ekologické, právní a daňové 

poradenství během zakládání podniku, dále vystavení živnostenského oprávnění 

nebo koncesní listiny, notářské poplatky, náklady na fotokopie nebo státem vydaná 

potvrzení (výpis z rejstříku trestů), náklady na zapsání do obchodního rejstříku (9, s. 113). 

Po založení, respektive zahájení činnosti vznikají náklady provozní. Mezi ty lze řadit 

spotřeba materiálu a zboží, mzdy, odvody z mezd, nakupované služby, reklama 

a propagace, daně, pojištění a další (9, s. 113-114). 

 

Ocenění investice 

Ocenění či ohodnocení investice lze udělat dle jednoduchých kritérií, jež usnadní 

rozhodnutí, jestli investovat nebo ne. K tomu často využíváme čistou současnou hodnotu 

Net Present Value – NPV), jenž vychází z diskontování, což znamená, že hodnota 

peněžních toků projektu bude vztažena k referenčnímu datu (k současné pozici investora), 

jež časově leží před všemi platbami (22, s. 230). 

Výpočet tedy provedeme tak, že nejprve určíme čisté toky hotovosti (cash flow) projektu 

a dále je propočítáme na současnou hodnotu za pomocí diskontní sazby. NPV se vypočítá 

jako součet diskontovaných čistých toků, a to v průběhu doby životnosti investice  (22, s. 

230).  

 

NPV =∑
𝑁𝑃𝑉𝑖

(𝑖+𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1
        

 (22, s. 230) 
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2.6.10 Přílohy (podpůrná dokumentace) 

V přílohách bývají uvedeny informativní materiály, jež není možné zařadit do samotného 

textu podnikatelského plánu. V textu je potřeba ale dělat odkazy na konkrétní přílohy (10, 

s. 38). 

 

2.7 Preference potenciálních zákazníků 

„Zjistit preference znamená odhalit, podle čeho se potenciální zákazník rozhoduje, čemu 

dává přednost a jaké argumenty jsou účinné k vytvoření potencionální loajality.“ (18, s. 

221) 

 

2.8 Nákupní chování spotřebitele 

Nákupní chování spotřebitele lze vyložit jako nákupní chování konečných spotřebitelů – 

tedy jednotlivců a domácností, jež nakupují zboží a služby pro svoji osobní soukromou 

spotřebu. Celkem vytváří tito koneční spotřebitelé spotřební trh. Celosvětový spotřební 

trh obsahuje zhruba 6,3 miliardy lidí, přičemž miliarda obyvatel severní Ameriky, 

západní Evropy a Japonska vytváří 70 % světové kupní síly. Ba i na takovýchto značně 

bohatých spotřebních trzích se zákazníci velmi odlišují z pohledu věku, příjmů, vzdělání 

a vkusu. Mimo to nakupují obrovské množství různých výrobků a služeb (13, s. 309). 

 

2.8.1 Modely chování spotřebitele 

V dřívějších dobách mohli marketingoví experti pochopit spotřebitele právě díky 

zkušenostem z přímého prodeje, jež byly každodenní. Podniky a trhy se ale rozrostly, 

marketingová rozhodnutí v dnešní době obvykle probíhají bez přímého styku se 

zákazníky a marketingoví experti jsou nuceni spoléhat na marketingový výzkum. 

Za výzkumy týkající se spotřebitelů vydávají více peněžních prostředků než kdy dříve 

a chtějí se dozvědět o nákupním chování spotřebitelů co nejvíce. Kdo, jak, kdy, kde a proč 

nakupuje (13, s. 309)? 
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Klíčovou otázkou pro marketéry je, jak spotřebitelé reagují na různé marketingové 

podněty, jež podniky využívají. Podnik, jež opravdu ví, jak budou spotřebitelé reagovat 

na nejrůznější vlastnosti produktu, ceny a reklamy, má nad konkurenčními podniky 

obrovskou výhodu. Právě z toho důvodu se podniky a výzkumníci věnují výzkumu 

marketingových podnětů a reakci spotřebitelů. Řešením je tedy model chování 

kupujícího, nazvaný jako podnět/reakce a znázorněný na obrázku 2. Lze vidět, 

že marketing i ostatní podněty vstupují do „černé skříňky“ spotřebitele a vyvolávají 

nějaké konkrétní reakce. Marketingoví experti tedy musí vyzkoumat, co probíhá v černé 

skříňce spotřebitele. Marketingové podněty obsahují čtyři P marketingového mixu: 

produktová politika, cenová politika, distribuční politika a komunikační politika. Další 

podněty se vztahují na důležité faktory a události v prostředí kupujícího: ekonomických, 

politických, technologických a kulturních. Veškeré tyto uvedené podněty vstupují 

do černé skříňky spotřebitele a tam se z nich stanou reakce kupujícího (v pravé části 

obrázku 2): volba produktu, volba značky, volba prodejce, načasování koupě, disponibilní 

částka (13, s. 309-310) 

Marketingoví experti se snaží porozumět, jak se stávají z podnětů, jež jsou uvnitř 

dvoudílné černé skříňky spotřebitele, reakce. Povaha kupujícího nejdříve ovlivní jeho 

vnímání podnětů a reakci na podněty. Následně má samotný rozhodovací proces vliv 

na nákupní chování. Sice nikdy bohužel konkrétně nezjistíme, co se přesně odehrává 

v černé skříňce spotřebitele, nikdy nebudeme moci konkrétně předpovědět jeho chování, 

ale tyto modely nám pomohou pochopit zákazníky, položit ty správné otázky a také nás 

naučit, jak spotřebitele ovlivnit (13, s. 310).  
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Obr. 2: Model nákupního chování (Upraveno dle (13, s. 310)) 
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2.8.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

Spotřebitelské nákupy jsou výrazně ovlivněny kulturními, společenskými, osobními 

a psychologickými faktory (viz obrázek 3). Marketéři však často nedokážou tyto faktory 

řídit, přesto je třeba brát je v úvahu (13, s. 310) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Marketingový výzkum 

Kvantitativní výzkum se zaobírá získáváním údajů o četnosti výskytu něčeho, co již 

proběhlo v minulosti, a nebo probíhá právě teď. Účelem kvantitativního výzkumu je 

získat číselné údaje, jež se dají měřit. K tomu, aby byly splněny podmínky 

shromažďování údajů a mohli jsme tak získat statisticky spolehlivé výsledky, používáme 

velké soubory respondentů v procesu formálního dotazování, případně údaje získáváme 

pozorováním frekvence konkrétních jevů nebo analýzou nějakých sekundárních údajů (1, 

s. 120). 

Mezi techniky kvantitativního výzkumu lze zařadit dotazování, pozorování, experiment. 

Dotazování může být osobní, poštovní, telefonické, online (elektronické), písemné (1, s. 

88). 
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Obr. 3: Faktory ovlivňující chování (Upraveno dle (13, s. 310)) 
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Kvalitativní výzkum hledá příčiny, proč něco proběhlo nebo teď probíhá. Převážná část 

údajů, jež zjišťujeme, se odehrává ve vědomí nebo podvědomí konečných spotřebitelů, 

z toho důvodu pracujeme s větší mírou nejistoty a mnohdy se neobejdeme 

bez psychologické interpretace, tedy odborné pomoci specialistů. Účelem je zjistit 

motivy, mínění, postoje vedoucí k určitému chování. Využíváme k tomu individuální 

hloubkové nebo skupinové rozhovory a projektivní techniky. Operujeme většinou 

s menším vzorkem (1, s. 120).  

2.10 SLEPT analýza 

V této kapitole bude provedena SLEPT analýza, jež je nástrojem charakteru postupu 

či rámce sloužícího k identifikaci a zkoumání externích faktorů. Zkratka má původ 

dle prvních písmen v anglických termínech, avšak v tomto případě sedí i první písmena 

českých termínů (10, s. 48). 

2.10.1 Sociální faktory 

Tyto faktory odrážejí vlivy, jež se pojí s životem a postoji obyvatelstva a také jeho 

strukturou. V demografické struktuře obyvatel dochází ke změnám a tyto změny utváří 

prostor například pro výrobce kosmetických produktů pro mladou a seniorskou populaci. 

Jelikož obyvatelstvo stárne, naskýtají se nové možnosti pro rozvoj v oblasti zdraví a péče 

o seniory, než tomu bylo doposavad (23, s. 18). 

Do těchto faktorů tedy zapadají demografické faktory a struktura populace, životní 

úroveň, životní styl, postoje obyvatel a další (24, s. 50). 

2.10.2 Legislativní (právní) faktory 

Management je ve více oblastech ovlivňován a limitován mnoha zákony a předpisy 

(vyhláškami a nařízeními vlády) (24, s. 53). 

2.10.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory plynou z ekonomické podstaty a základních směrů ekonomického 

rozvoje a vyznačují se stavem ekonomiky. Pro rozhodování je podnik značně ovlivněn 

tím, jak se vyvíjí makroekonomické trendy. Pokud dochází k růstu ekonomiky, dochází 

k vyšší spotřebě, taktéž se zvyšují i příležitosti trhu a naopak (23, s. 17).  
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Lze sem tedy zařadit hospodářskou politiku, monetární politiku, fiskální politiku, míru 

inflace (24, s. 56-57). 

2.10.4 Politické faktory 

Velice důležité je monitorovat i faktory, jež souvisí s politikou dané země, jelikož 

politická rozhodnutí ovlivňují ekonomickou situaci země a taktéž podmínky 

pro podnikání, například zda na daném trhu nehrozí války, kdo zvítězí ve volbách, přístup 

k řešení problémů týkajících se životního prostředí, mezd a podobně (24, s. 61). 

2.10.5 Technologické faktory 

Pro každý podnik je klíčové, aby byla dostatečně informována o technických 

a technologických změnách, jež probíhají v okolí, a mohla se tak vyhnout zaostalosti 

a provádět aktivní inovační činnost (23, s. 18). 

Mezi technologické faktory tedy lze zařadit nové technologie, jež podnik může využít 

při vývoji, výrobě a distribuci svých výrobků a služeb, šetřit suroviny, energie, zlepšit 

komunikaci se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci, zvyšovat bezpečnost práce, přispívat 

k ekologizaci (24, s. 63). 

 

2.11 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model se zabývá analýzou následujících oblastí: 

• riziko vstupu potenciálních konkurentů, 

• rivalita mezi stávajícími podniky, 

• smluvní síla kupujících, 

• smluvní síla dodavatelů, 

• hrozba substitučních výrobků (25, s. 17). 

 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Mezi potenciální konkurenty lze zařadit podniky, jež si aktuálně v konkrétním mikrookolí 

nekonkurují, ale v případě, že by se rozhodli, mají schopnost se konkurenty stát. Velmi 

vysoké riziko vstupu potenciálních konkurentů tedy znamená hrozbu pro ziskovost 
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podniků, jež jsou uvnitř mikrookolí. Ale v případě, že je riziko vstupu nízké, podniky 

uvnitř mikrookolí mají výhodu v příležitosti zvýšit cenu a generovat tak vyšší zisk (25, s. 

18). 

 

Rivalita mezi stávajícími podniky 

Mezi další síly lze zařadit rivalitu mezi stávajícími podniky, jež udává rozsah rivality 

podniků v konkrétním mikrookolí. V případě, že je tato síla slabá, podniky mají 

příležitost, aby zvýšili ceny a generovali tak vyšší zisky. Pokud je ale tato síla velká, 

nastává situace, v níž dochází k cenové konkurenci. Mohou tak vzniknout cenové války, 

jež ještě více zesílí rivalitu mezi podniky. Cenová konkurence omezuje ziskovost 

a snižuje výnos, kterého by se dalo dosáhnout prodejem. Silná rivalita tedy vytváří 

velikou hrozbu pro ziskovost (25, s. 19). 

 

Smluvní síla kupujících 

Kupující mohou představovat hrozbu v případě, kdy snižují ceny či kladou vysoké nároky 

na kvalitu nebo lepší servis. To způsobuje nárůst výrobních nákladů. Lze tedy 

konstatovat, že slabí kupující tvoří pro podnik příležitost ceny zvýšit a dosáhnout tak 

vyšších zisků (25, s. 22).  

 

Dle Portera mají kupující větší sílu v případě splnění následujících podmínek: 

• v mikrookolí se vyskytuje mnoho malých podniků, jež výrobky prodávají a malý 

počet velkých podniků, jež výrobky kupují, to vede k dominantnímu postavení 

kupujících, 

• nákup ve velkém množství, kdy kupující působí na snížení cen, 

• možnost výběru mezi nízkými cenami, vede to k dalšímu snižování cen, 

• nákup od několika podniků najednou, 

• kupující hrozí, že si začnou vyrábět sami a sníží tak ceny (25, s. 22). 

Smluvní síla dodavatelů 

Dodavatelé mohou představovat hrozbu v situaci, kdy zvyšují ceny a podnik to musí 

zaplatit, a nebo akceptovat nižší kvalitu. Obě tyto varianty vedou ke snížení zisku. Může 
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nastat i situace, kdy slabí dodavatelé naskýtají podniku možnost cenu snížit a klást 

požadavky na vyšší kvalitu. Podnik, jež představuje kupujícího, je závislý 

na schopnostech dodavatelů (25, s. 22). 

Dodavatelé mají vyšší sílu v těchto případech: 

• prodávané výrobky mají málo substitutů, 

• nedůležité mikrookolí pro dodavatele,  

• nákladný přechod k jinému dodavateli, 

• dodavatelé hrozí, že začnou podniku konkurovat a zvyšovat ceny (25, s. 22). 

Hrozba substitučních výrobků 

Možnost, že existují substituty, tvoří konkurenční hrozbu, jež omezuje ceny, za které 

podnik prodává a tím tedy i ziskovost podniku. V situaci, kdy mají výrobky málo 

substitutů se naskýtá možnost ceny zvýšit a tím i konečný zisk. Tuto výhodu je tedy třeba 

využít (25, s. 23). 

2.12 SWOT analýza 

SWOT analýza bychom měli dokázat, že jsme obeznámeni se silnými a slabými 

stránkami, ale také příležitostmi a hrozbami podnikatelského plánu. Název SWOT 

analýzy je odvozen dle prvních písmen anglických slov: 

• S – strenghts (silné stránky), 

• W – weaknesses (slabé stránky), 

• O – opportunities (příležitosti), 

• T – threats (hrozby) (26, s. 31). 

V rámci těchto výše uvedených čtyř oblastí posoudíme veškeré aspekty podnikatelského 

plánu (26, s. 31). 

Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou kontrolu 

a které samy o sobě můžeme ovlivňovat (například naše dobré nebo špatné manažerské 

schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho produktu, personálu) (10, s. 48). 

Hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze na ně 

můžeme v rovině přizpůsobení záměru, respektive chování podniku, tak či onak reagovat 
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(například situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, legislativa – typicky 

například daňová politika státu, „pracovní“ právo) (10, s. 48). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole je provedena analýza současného stavu a marketingový výzkum. 

3.1 Marketingový výzkum  

Cílem tohoto výzkumu je zjištění preferencí potenciálních zákazníků při výběru kavárny 

ve vybraných parametrech marketingového mixu. Centrální výzkumná otázka tedy zní: 

„Jaké mají potenciální zákazníci preference při výběru kavárny ve vybraných 

parametrech marketingového mixu?“ 

Zkoumala jsem konkrétně parametr produkt, cena, místo a propagace. Celý dotazník lze 

vidět v příloze 1. 

Pro výzkum jsem se rozhodla zvolit kvantitativní přístup, a to z důvodu potřeby většího 

množství dotazovaných. Zvolila jsem strategii průzkumu, jelikož byl pro potřeby 

výzkumu jako nejvhodnější. Sběr dat byl proveden pomocí techniky dotazníkového 

šetření, jelikož bylo potřeba mít větší množství dotazovaných. Dotazník byl vytvořen 

v Google Forms a distribuován elektronickou formou, a to na Facebooku, také několika 

facebookových skupinách věnujících se kávě a také pomocí mých přátel a rodiny.  

Nejprve ještě před zahájením výzkumu byla provedena pilotáž a dotazník byl zadán 

k vyplnění 10 respondentům. Ti se měli vyjádřit, zda jsou veškeré otázky správně 

formulovány a zda všemu rozumí. Jediná změna proběhla u otázek „Kolik byste byli 

ochotni nejvíce zaplatit za kávu?“ a „Kolik byste byli ochotni nejvíce zaplatit 

za zákusek?“, jelikož respondenti konstatovali, že záleží, o jaký typ kávy a typ zákusku 

se jedná. Proto bylo ke každé z těchto dvou otázek do závorky napsáno vysvětlení, 

že na typu nezáleží. Otázky tedy po námitce respondentů zní: „Kolik byste byli ochotni 

nejvíce zaplatit za kávu (bez ohledu na typ kávy)?“ a „Kolik byste byli ochotni nejvíce 

zaplatit za zákusek (bez ohledu na typ zákusku)?“. Do výzkumu byly zařazeny pouze 

osoby, jež navštěvují kavárny v Brně a osoby starší 15 let. Výzkum proběhl v období 

od 4.3. do 1.4.2020. Celkem se jej zúčastnilo 382 respondentů. 
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3.1.1 Analýza informací 

V této kapitole budou analyzována zjištěná data a prezentovány výsledky výzkumu. Tato 

data byla zpracována v Microsoft Excel. Veškeré výsledky lze vidět v příloze 2. 

 

PROFIL RESPONDENTŮ 

Jak lze vidět z grafu 1, výzkumu se zúčastnilo 56 % žen a 44 % mužů, takže lze říct, 

že v této oblasti bylo složení respondentů vyrovnané. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu 2 lze vidět věkovou strukturu respondentů. 55 % respondentů tvoří skupina 21-

25 let, následovaná skupinou 26-35 let, jež tvoří 19 %. Další skupiny mají velmi podobné 

zastoupení ve struktuře respondentů, pouze skupina 56 a více let tvoří 4 % dotazovaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Pohlaví respondentů (Vlastní zpracování) 

Graf 2: Věková struktura respondentů (Vlastní zpracování) 
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VÝSLEDKY V PARAMETRECH MARKETINGOVÉHO MIXU 

V této podkapitole budou shrnuty výsledky ve vybraných parametrech marketingového 

mixu, a to služby, sena, místo a propagace. Zde budou uvedeny pouze výsledky některých 

otázek, celkové výsledky výzkumu lze nalézt v příloze 2. 

Služby 

Respondenti byli tázání, jak často ročně navštěvují kavárnu. Dle grafu 3 lze pozorovat, 

že 57 % dotazovaných odpovědělo, že navštěvují kavárnu více než 7x do roka. 29 % 

uvedlo, že kavárnu navštěvují 5x-7x do roka, 10 % 2x-4x do roka a 4 % uvedlo, 

že do kavárny chodí maximálně 1x do ročně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V parametru služby měli dále respondenti ohodnotit, jaké preference mají při výběru 

kavárny a jak jsou pro ně při rozhodování důležitá při výběru následující kritéria. Jak lze 

vidět v grafu 4, respondenti hodnotili většinu kritérií mírou důležitosti “určitě ano” 

a “spíše ano”. Jako nejdůležitější kritérium můžeme vidět příjemnost obsluhy a širokou 

nabídku kávy. Lze vidět, že u kritéria rychlost obsluhy se vyskytuje i množství odpovědi 

“spíše ne” (18 %), což si myslím je způsobeno tím, že lidé, když jdou do kavárny, tak 

není pro ně důležitá až tak rychlost obsluhy. Spíše si jdou popovídat a tolik rychlost 

neřeší. U kvality kávových zrn lze pozorovat 14 % odpovědi „spíše ne“. 

 

 

Graf 3: Četnost návštěvy kavárny (Vlastní zpracování) 
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Graf 4: Míra důležitosti jednotlivých kritérií (Vlastní zpracování) 

 

V této otázce byli klienti tázáni, zda by měli zájem o každodenní obměnu zákusků, kdy by 

každý den byla jiná nabídka. V grafu 5 můžeme vidět, že 79 % dotazovaným vyhovuje 

každodenní obměna zákusků, zatímco 21 % uvedlo, že jim takováto nabídka nevyhovuje. 

To znamená, že tito lidé preferují spíše stálou nabídku. Lze tedy konstatovat, 

že každodenní obměna zákusků je pro zákazníky vyhovující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena 

Další otázka byla otevřená a vyzývala respondenty k odpovědi, kolik jsou ochotni nejvíce 

zaplatit za kávu (bez ohledu na typ kávy). Dle odpovědí byla cena zprůměrována 

a ukázalo se, že zákazníci jsou ochotní zaplatit 62 Kč za kávu, což lze považovat za cenu 

poměrně vysokou. 

Graf 5: Zájem o každodenní obměnu zákusků (Vlastní zpracování) 
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Dále následovala otázka, kolik jsou respondenti ochotni nejvíce zaplatit za zákusek (bez 

ohledu na typ zákusku). Tato otázka byla také otevřená. Odpovědi byly tedy opět 

zprůměrovány a bylo zjištěno, že zákazníci jsou ochotni zaplatit 45 Kč. 

Dle otázky, v níž jsem se respondentů ptala na průměrnou útratu za jednu návštěvu 

kavárny, bylo zjištěno, že zákazníci na osobu platí průměrně 175 Kč. Tento výsledek 

poslouží dále k výpočtu plánovaných tržeb. 

 

Místo 

Dále byli respondenti dotazování na to, zda preferují kavárnu v centru. Dle odpovědí lze 

usoudit, že většina, tedy 74 % dotazovaných, upřednostňuje kavárnu v centru Brna. 26 % 

respondentů zodpovědělo, že kavárna v centru pro ně důležitá není. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Následující otázka se zaměřovala na důležitost dostupnosti MHD. Dle odpovědí lze vidět, 

že 66 % respondentů preferuje při výběru kavárny takové kavárny, kam se dá dobře 

dojíždět městskou hromadnou dopravou. Pouze 34 % dotazovaných uvedlo, že při výběru 

kavárny u nich MHD nehraje roli. 

Graf 6: Zájem o kavárnu v centru (Vlastní zpracování) 

74%

26%

Ano Ne
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Propagace 

Celkem 81 % respondentů uvedlo, že by měli zájem o klientské kartičky na slevy. 

V dnešní době lze vidět, že skoro každý podnik takovéto kartičky nabízí, proto lze 

usoudit, že většina zákazníků má o tyto kartičky zájem, jelikož je to pro ně přirozené 

a berou to jako samozřejmost. 19 % respondentů uvedlo, že zájem o kartičky nemají, což 

může být způsobeno tím, že v dnešní době je tak trochu „překartičkováno“ a někteří lidé 

už další kartičky nechtějí. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Zájem o dostupnost MHD (Vlastní zpracování) 

Graf 8: Zájem o klientské kartičky (Vlastní zpracování) 

66%

34%

Ano Ne

81%
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3.1.2 Závěr výzkumu 

V této části budou shrnuty výsledky výzkumu a navržena doporučení pro jednotlivé 

parametry marketingového mixu. 

 

Dotazník byl rozdělen dle vybraných parametrů marketingového mixu na oblast Služby, 

Cena, Místo a Propagace. V oblasti služby respondenti uvedli, že nejvíce preferují 

příjemnou obsluhu a širokou nabídku kávy, zároveň ale z výsledků vyplynulo, že rychlost 

obsluhy není pro ně tolik důležitá jako již výše zmiňovaná příjemná obsluha a široká 

nabídka kávy. Proto doporučuji zaměřit se především na výběrové řízení a školení 

zaměstnanců, výběrové řízení provést pečlivě a také zkoumat spokojenost zaměstnanců. 

Určitě doporučuji zavést i soutěže pro zaměstnance, kdy zaměstnance například dostane 

wellness pobyt či peněžní odměnu. V takovémto pracovním prostředí se bude lépe 

pracovat a zaměstnanci budou k zákazníkům milí a vstřícní. Dále je třeba zavést 

v kavárně širokou nabídku, tedy nabídnout zákazníkům více možností, aby si každý mohl 

vybrat z širokého spektra typů kávy. Je tedy třeba, aby zaměstnanci byli vyškolení a byli 

schopni připravit zákazníkovi požadovaný typ kávy. Dále bylo v oblasti služby zjištěno, 

že si zákusek dává 61 % zákazníků a také že jim vyhovuje každodenní obměna. Proto 

tedy každý den budou nabízeny různé typy domácích zákusků a zákazník tak při každé 

návštěvě může zkusit něco nového. 

V oblasti ceny respondenti uvedli, že průměrně v kavárně utratí 301-500 Kč měsíčně 

a jsou ochotni zaplatit za kávu 62 Kč, za zákusek 45 Kč. Proto je třeba zavést přijatelné 

ceny, jež budou ochotní zákazníci zaplatit. Dále navrhuji zavést studentské slevy, aby se 

kavárna stala vyhledávaným místem studentů nebo třeba různé akce a slevy. 

V oblasti místo zákazníci uvedli, že preferují dojíždění do 45 minut, dále možnost 

dojíždění MHD a také, aby kavárna byla v centru Brna. Proto je třeba najít pro kavárnu 

takové místo, které bude v blízkosti zastávky MHD a také co nejblíže v centru. 

Samozřejmě je třeba brát zřetel na náklady za pronájem prostor, ale je důležité brát 

v potaz preference zákazníků. 

V oblasti propagace respondenti uvedli, že mají zájem o věrnostní kartičky na slevy 

a že je pro ně nejlepší reklamou doporučení od známého, kamaráda či rodiny 

a na sociálních sítích nebo všeobecně na internetu. Proto navrhuji v kavárně zavést 
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věrnostní programy pro stálé zákazníky, kdy zákazníkům budou na e-mailovou adresu 

chodit aktuální informace, slevové kupóny či novinky. V kavárně po předložení kartičky 

budou přičítány body, za které si zákazník bude moci koupit vybrané produkty se slevou 

či dostane nápoj nebo zákusek zdarma. V dnešní době má věrnostní kartičky skoro každý 

podnik, proto si myslím, že takováto možnost přiláká zákazníky a budou vůči kavárně 

loajální a vracet se. Dále doporučuji vytvořit facebookovou stránku, kde bude pravidelně 

přidávat obsah, aktuální příspěvky a různé soutěže či slevy. Dle mého názoru je dobré 

zavést i instagramovou stránku, která je spíše o fotografiích a videích a na zákazníka bude 

dobře působit, protože v dnešní době má Instagram důležitou úlohu v marketingu a je 

třeba jej neopomínat.  

 

3.2 SLEPT analýza 

V této kapitole bude provedena SLEPT analýza. 

3.2.1 Sociální faktory 

Jak lze vidět v tabulce, dochází v Brně k nárůstu obyvatel. Tato skutečnost je pro kavárnu 

příznivá, jelikož naskýtá větší množství potenciálních zákazníků. Taktéž životní styl 

obyvatelstva v Brně prospívá podnikatelskému záměru, protože spousta obyvatel Brna 

ráda navštěvuje kavárny. V dnešní době je mládež ráda ve společnosti, kde se učí do školy 

či si jen povídají. Tato místa jsou velmi vyhledávaná. V kavárně bude klid a příjemné 

prostředí, takže tato skutečnost by mohla být lákadlem pro studenty, kterých je v Brně 

spousta. Brno je univerzitní město a plné života. Taktéž životní úroveň obyvatelstva 

přispívá k vyšší návštěvnosti kavárny, jelikož v dnešní době si lidé dle mého názoru žijí 

dobře, průměrné mzdy rostou a klesá nezaměstnanost. 

 

Tab. 1: Vývoj obyvatel v Brně (Vlastní zpracování dle (27)) 

Rok K 

1.1.2016 

K 

1.1.2017 

K 

1.1.2018 

K 

1.1.2019 

K 

1.1.2020 

Počet 

obyvatel 

377 028 377 973 379 527 380 681 381 346 
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3.2.2 Legislativní faktory 

Podnik je ovlivňován legislativními faktory, a to zejména zákony jako jsou: 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,  

• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

• zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

• zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

tzv. protikuřácký zákon,  

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

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 274/2003 Sb., 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o hygieně potravin,  

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

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných. 

Tyto zákony je nutné dodržovat, jelikož jejich porušení by mohlo vést k problémům 

spojených s řešením následků jejich porušování, také k ohrožení pověsti kavárny. Je tedy 

nezbytné neustále sledovat aktuální dění, řídit se platnými zákony a sledovat, zda 

nedochází ke změnám. Jakékoliv změny zákonů je nutné akceptovat. 

3.2.3 Ekonomické faktory 

V této kapitole budou probrány ekonomické faktory. Mezi ty lze řadit HDP, 

nezaměstnanost a inflaci. 

HDP 

Hrubý domácí produkt udává celkovou peněžní hodnotu statků a služeb, jež byly 

vytvořeny v České republice za kalendářní rok. Jak lze vidět v tabulce, HDP stále roste, 
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což je pro kavárnu příznivé. Tato situace naskýtá více možností navštěvovat kavárny, 

jelikož lidé mají prostředky k útratě. 

Tab. 2: Vývoj HDP v České republice v mld. Kč (Upraveno dle (28)) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP 3 958 4 029 4 058 4 097 4 312 4 597 4 770 5 049 5 310 5 647 

 

Nezaměstnanost 

V České republice míra nezaměstnanosti stále klesá. Tato situace je pro kavárnu příznivá, 

jelikož lidé, kteří chodí do zaměstnání a mají pravidelný příjem jsou ochotni více utrácet 

v kavárně. Pokud by lidé neměli zaměstnání, jejich ochota navštěvovat kavárny by klesla 

a spíše by peníze vynakládali na jiné potřeby.  

Tab. 3: Míra nezaměstnanosti v % (Upraveno dle (29)) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Míra 

nezaměstnanosti 

7,4 6,8 7,0 7,0 6,2 5,1 4,0 2,9 2,1 2,0 

  

Inflace 

Inflace udává nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb, což v tabulce lze vidět 

že inflace se každým rokem zvyšuje. To pro kavárnu příznivé není, jelikož tím pádem 

roste cena nakupovaného zboží. Ta se negativně projeví na hospodářském výsledku, 

jelikož náklady za nakoupené zboží jsou vyšší. 

Tab. 4: Průměrná roční míra inflace v % (Upraveno dle (30)) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Míra 

inflace 

1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 

 

3.2.4 Politické faktory  

Politické faktory jsou pro kavárnu velmi důležité, jelikož záleží na tom, která strana bude 

u moci. Politická nařízení a zákony ovlivňují chod kavárny. Proto je třeba neustále 
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politickou situaci sledovat a udržovat si krok s novými politickými nařízeními. V dnešní 

době je nezbytné mít EET, což sice umožňuje lepší přehled o našich tržbách, ale je nutné 

zaměstnance proškolit, aby věděli software správně ovládat a také nás mohou ohrozit 

případné chyby či výpadky systému. Dále je kavárna ovlivňována i výší DPH, ta je 

aktuálně stabilní, kdy základní sazba činí 21 %, snížená 15 % a druhá snížená 10 %. 

3.2.5 Technologické faktory 

V dnešní době jsou technologie velmi důležité. Usnadňují provoz a taktéž zvyšují 

konkurenceschopnost. Je důležité kavárnu vybavit vhodnými technologiemi. Zejména je 

pro zákazníky důležitý přístup k wifi síti, ne každý, kdo přijde do kavárny, má zaplacená 

data. Je to nezbytnost, protože kavárny navštěvují především studenti a ti potřebují být 

neustále online na síti, taktéž i ostatní zákazníci jistě wifi ocení. Dalším důležitým prvkem 

jsou speciální kávovary, přístroje na mléko, chladící a mrazící boxy na uchovávání 

dezertů a zmrzliny. Velice důležité jsou i sociální sítě a webové stránky kavárny. Spousta 

lidí preferuje možnost, kdy si nejprve mohou prohlédnout sortiment a prostředí na webu 

a až následně dle toho, zda je to zaujme či ne, navštíví kavárnu. Proto je třeba klást důraz 

na neustálé přidávání novinek na sociální sítě a webové stránky kavárny.  

 

3.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

V této kapitole bude provedena Porterova analýza pěti konkurenčních sil. 

3.3.1 Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

V Brně je aktuálně spousta kaváren a je zde velké riziko, že se objeví nové. V posledních 

letech trend kavárenství narůstá stále více, pro nové podnikatele je tedy založení kavárny 

atraktivním tématem, jelikož poptávka po kávě roste a každý podnik má možnost najít si 

svoje zákazníky. Je však potřeba, aby tyto podniky měly k dispozici určitý kapitál, taktéž 

jsou omezeni legislativou. Vstup na trh tedy není složitý, ale je důležité brát v potaz 

zákony a mít k dispozici kapitál na rozjezd podniku. 

Při založení kavárny je zapotřebí splnit určité podmínky, a to získání živnostenského 

oprávnění s předmětem podnikání „hostinská činnost“. 
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K získání živnostenského oprávnění musí být splněny všeobecné podmínky pro založení 

živnosti a živnost se musí ohlásit na živnostenském úřadu.  

Mezi všeobecné podmínky náleží:  

▪ dosažení věku 18 let,  

▪ způsobilost k právním úkonům,  

▪ trestní bezúhonnost (5).  

Další možností pro potenciální podnikatele může být založení společnost s ručením 

omezeným. Tuto společnost může založit jeden nebo i více společníků. Základní kapitál 

je pouze 1 Kč. Je nutné vynaložit náklady na sepsání společenské smlouvy (v případě 

více společníků) či zakladatelské listiny (v případě jednoho zakladatele) u notáře, 

živnostenské oprávnění, výpis z trestního rejstříku a následné zapsání do obchodního 

rejstříku.  

Mezi další náklady, jež se týkají jak živnostníků, tak i s.r.o., jsou náklady na propagaci, 

dále náklady na vybavení či rekonstrukci prostoru kavárny a další. Budoucí podnikatel 

tedy musí disponovat určitým finančním obnosem či si bude nucen vzít úvěr. 

3.3.2 Rivalita mezi stávajícími podniky 

Jak již bylo zmíněno, Brno je kavárenským městem, popularita kavárenství stále stoupá 

a je zde spousta kaváren. Rivalita mezi těmito podniky je tedy vysoká. Kavárnu chci 

založit v Brně na ulici Smetanova.   

Mezi konkurenční podniky můžeme řadit kavárnu Punkt., ta se nachází na ulici Beyerova 

a mimo kávy nabízí také i víno, wifi, možnost vzít si jídlo s sebou a snídaně. Mezi dalšího 

konkurenta lze zařadit Café Falk nacházející se na ulici Gorkého. Tato kavárna je zároveň 

i čajovnou. I zde je wifi samozřejmostí, nabízí sladké i slané pečivo, víno a likéry. Dalším 

konkurentem je Cukrové nebe. Tato kavárna a zároveň i cukrárna se nachází na ulici 

Úvoz. V Brně velmi oblíbená, jelikož nabízí vlastní zákusky podle receptů předávaných 

po generace. V blízkosti na ulici Smetanova se nachází kočičí kavárna Pelíšek, která 

nabízí i své domácí zákusky. 

3.3.3 Smluvní síla kupujících 

Kupující mají smluvní sílu částečně na svojí straně, jelikož ceny budou nastaveny tak, 

aby byli zákazníci ochotní zaplatit. Zároveň ale ceny nesmí být příliš nízké, jelikož by se 
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pak podnik mohl dostat do ztráty. V provedeném výzkumu byla zákazníkům položena 

otázka týkající se ceny za kávu a zákusek. Respondenti v průměru uvedli cenu za kávu 

62 Kč a za zákusek 45 Kč. 

3.3.4 Smluvní síla dodavatelů 

Smluvní síla dodavatelů bude velká, jelikož moje kavárna bude muset přijmout jimi 

určenou cenu. Smluvní sílu tedy mají dodavatelé na svojí straně. Pro podnik je klíčové 

sehnat seriózní dodavatele, kteří budou dodržovat termíny dodání, kvalitní sortiment. 

Pro kavárnu je nezbytné si najít kvalitní a ověřené dodavatele a je tedy třeba této činnosti 

věnovat pozornost a vybírat pečlivě. 

3.3.5 Hrozba substitučních výrobků 

Káva je dnes k sehnání na mnoha místech. Substitutem tedy může být káva z automatu, 

ze supermarketu, kdy nejbližším je supermarket Albert. Dále i káva na benzince, 

v pojízdné prodejně či jinde. Substitutem může být i káva, kterou si lidé dělají sami doma, 

a to jak instantní káva, tak i káva z domácího kávovaru. 

3.4 SWOT analýza 

Po provedení předchozích analýz je možné provést SWOT analýzu, která identifikuje 

silné a slabé stránky podniku a příležitosti a hrozby. 
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   Tab. 5: SWOT analýza podnikatelského záměru na založení kavárny (Vlastní zpracování) 

IN
T

E
R

N
Í 

V
L

IV
Y

 

SILNÉ STRÁNKY 

Kvalita kávy 

Poloha kavárny 

Příjemný interiér 

Wifi připojení 

Příjemný a kvalifikovaný personál 

SLABÉ STRÁNKY 

Vysoké náklady 

Vyšší ceny 

Nezkušenost majitelky 

Neznalost podniku zákazníky 

Nájem prostor 

E
X

T
E

R
N

Í 
V

L
IV

Y
 

PŘÍLEŽITOSTI 

Ekonomická situace v ČR 

Zajištění loajálnosti zákazníků 

Širší nabídka sortimentu 

Nárůst obyvatel v Brně 

HROZBY 

Nová konkurence 

Nedodržení stanovených termínů 

dodavatelů 

Nízká návštěvnost 

Porucha kávovaru 

Změny v legislativě 

Živelná pohroma 

 

Mezi silné stránky podniku patří především poloha kavárny, jež je velmi vhodná a snáze 

dostupná MHD či autem, jsou zde i volná parkovací místa pro veřejnost. Dále i příjemný 

interiér, jež vybízí k posezení s šálkem kávy či jiného nápoje. Dále i wifi připojení, jelikož 

spousta studentů a ostatních pracujících lidí upřednostňuje prostory pokryté wifi 

připojením, ne každý má data a využije možnost wifi zdarma. Dále i příjemný 

a kvalifikovaný personál, který ochotně a s úsměvem bude zákazníky obsluhovat 

s nejvyšší profesionalitou. K tomu je třeba, aby zaměstnanci byli náležitě vyškolení 

a uměli si udržet profesionalitu. S kavárnou jsou ale spojeny i slabé stránky, a to 

především vysoké náklady na zavedení, jež ale nastanou vždy při otevření nového 

podniku, také náklady na ubytovací prostory, na zařízení prostoru, dále mzdové 

a marketingové náklady. Mezi slabé stránky patří i určitá nezkušenost, jelikož kavárnu 

chci otevřít hned po vysoké škole a zatím nemám žádné zkušenosti s vedením podniku. 
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Dále se jedná i o neznalost podniku zákazníky, jelikož se jedná o nový podnik, lidé si 

k němu musí najít cestu skrz doporučení známých či marketingovou kampaň.  

Mezi příležitosti určitě náleží ekonomická situace České republiky. Další příležitostí je 

zajistit si loajálnost zákazníků, aby se do kavárny stále vraceli. K tomu mohou sloužit 

různé věrnostní slevové kartičky, dárky k nákupu nebo ochutnávky. Další příležitostí 

podniku je i široký sortiment nabízeného zboží. Jedná se o kavárnu, proto je třeba 

soustředit se na široký výběr kávy. Nabídka bude obsahovat různé typy kvalitních zrn 

z mnoha zemí od zkušených pěstitelů. K tomu je zapotřebí kvalifikovaných baristů, kteří 

budou schopni kávu dokonale připravit. Také mezi příležitosti můžeme řadit nárůst 

obyvatel v Brně. 

Mezi hrozby lze zařadit velkou konkurenci. Jelikož se jedná o Brno, což je kavárenské 

město a v poslední době trend otevírání kaváren roste, konkurence je opravdu vysoká. 

Také mohou nastat potíže při nedodržení stanovených termínů dodavatelů. Velkou 

hrozbou je i nízká návštěvnost, jež by mohla být pro kavárnu likvidační. Dále zde také 

řadíme poruchu kávovaru či živelné pohromy. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části bude vypracován vlastní návrh podnikatelského záměru na založení kavárny. 

Postupováno bude podle předepsané struktury z literatury, ta je uvedena v teoretické 

části. Taktéž budou během zpracování zohledněny získané informace z provedených 

analýz a dotazníkového šetření. 

4.1 Titulní strana 

Obchodní název: Rebel Bee Café s.r.o. 

Adresa provozovny: Smetanova ulice, Brno 

Předmět podnikání: Hostinská činnost, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1-3 živnostenského zákona 

Datum zapsání do Obchodního rejstříku: 1.8.2020 

Datum otevření: 1.10.2020 

Kontakt: Bc. Lucie Růžičková 

     737 508 820 

     Ruzickova.lucie749@gmail.com 

 

Logo: 

 

 

 

 

 

4.2 Exekutivní souhrn 

Kavárna Rebel Bee Café, s.r.o. se bude nacházet v Brně, v ulici Smetanova. Tato lokalita 

je velmi živá a nachází se blízko centra. Brno je kavárenské město, žije zde skoro 400 

tisíc obyvatel a spousta sem dojíždí za prací či do školy. Mým záměrem je tedy zde 

Obr. 4: Logo kavárny (Vlastní zpracování) 
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vybudovat kavárnu, jež bude nabízet svým zákazníkům kvalitní kávu od certifikovaných 

pěstitelů, příjemné posezení a přátelský a rodinný přístup.  

Rozhodla jsem se, že tato kavárna nebude nabízet alkoholické nápoje, takových podniků 

je v Brně spousta. Kavárna tedy bude nabízet především různé druhy kávy a jak vyplynulo 

z provedeného výzkumu, tak i zákusky a slaná jídla. Zákazníci tedy budou mít možnost 

přijít ráno na snídani. 

Jako právní forma byla vybrána společnost s ručením omezeným, jelikož tato společnost 

lze převést na kohokoliv dalšího a není tedy omezena jen na osobu podnikatele. 

 

4.3 Analýza trhu 

Porterův model konkurenčních sil byl proveden v analytické části. 

Co se týče segmentace trhu, kavárna je zaměřena na osoby od 15 let bez ohledu na věk, 

které rády navštěvují kavárny. Lze předpokládat, že nejčastějšími zákazníky budou 

studenti, kteří tyto podniky využívají ke studiu a setkáním s přáteli, ale taktéž i další osoby 

bez ohledu na věk.  

4.4 Popis podniku 

V této kapitole bude popsán podnik, a to kavárna Rebel Bee Café s.r.o. Jako právní forma 

byla vybrána společnost s ručením omezeným. Kavárna podá přihlášku k registraci DPH, 

bude tedy plátcem DPH. 

Výrobky 

Mezi nabízené výrobky patří především káva na mnoho způsobů, a to konkrétně z rodinné 

pražírny BotaCoffee. Kavárna dbá na tu nejvyšší kvalitu kávových zrn, jelikož je pro nás 

důležité nejen to, že chce podnik vydělat, ale snažíme se o lidský přístup a podporu 

regionálních výrobců, taktéž o to, aby používané potraviny byly kvalitní a z ověřených 

zdrojů. Dále jsou v nabídce různé dezerty a také panini, toasty, bagely a míchaná vajíčka. 

Spousta lidí chodí do kaváren i na snídaně, proto je třeba mít v nabídce i takové varianty, 

aby si každý zákazník mohl vybrat. V případě, že bude mít zákazník zájem si nějaký nápoj 

či jídlo upravit, určitě vyjdeme vstříc i takovéto variantě.  
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Lokalita 

Kavárna se nachází v Brně na ulici Smetanova, což je v centru Brna. Jak vyplynulo 

z provedeného výzkumu, zákazníci preferují centrum města, s tím souvisí i velká 

konkurence podobných podniků. Kavárna je velmi dobře dostupná jak MHD, tak i autem, 

jelikož se v blízkosti nachází parkoviště. Lze zde najít trolejbusovou zastávku Grohova, 

dále i tramvajové zastávky Grohova a Antonínská a taktéž i autobusové zastávky. V této 

lokalitě taktéž můžeme najít základní školu, střední školu Kotlářská a park Lužánky, 

pohybuje se zde velké množství osob, je zde tedy velká pravděpodobnost, že lidé kavárnu 

navštíví.  

 

Personál 

V kavárně bude pracovat 9 zaměstnanců, z toho já jako vedoucí podniku, dále další 

4 na hlavní pracovní poměr, z toho 2, kteří budou schopnými baristy a další 

2 zaměstnanci-servírky, ty budou kávu i jídlo roznášet. Klíčové je mít tyto zaměstnance 

perfektně vyškolené, baristi musí taktéž ovládat latté art, to znamená kreslení do kávové 

pěny. Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr se budou střídat na směny, a to ranní 

a odpolední. Ranní směna je od 8 do 16 a odpolední od 12 do 20 hodin. Během 

odpoledních hodin, tedy v době mezi 12 až 16 hodinou, bude v kavárně nejvíce 

zaměstnanců, jelikož dle provedeného marketingového výzkumu v tuto dobu zákazníci 

nejčastěji kavárnu navštěvují. Dále v kavárně bude pracovat také jedna uklízečka, ta bude 

pracovat dva dny v týdnu na 2 hodiny. Běžný každodenní úklid, tzn. úklid pracoviště, 

stolů, podlah a sociálních zařízení bude v kompetenci zaměstnanců. Brigádníci 

a uklízečka budou pracovat na dohodu o provedení práce, kdy nesmí překročit 300 hodin 

za rok. Účetnictví bude zajištěno přes externí účetní. 

 

4.5 Obchodní plán 

Je velmi důležité zvolit ty správně dodavatele, jež budou spolehliví a zboží dovezou včas.  

Mezi hlavní dodavatele patří velkoobchod HYVEco, s.r.o. Tento velkoobchod bude 

dovážet většinu surovin, a to nealkoholické nápoje, dále suroviny pro přípravu panini, 

toastů, bagelů a míchaných vajíček. Dodavatelem kávy bude rodinná pražírna BotaCoffe, 
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která nabízí jak kvalitní kávu, tak i profesionální kávovary a baristické doplňky, jako 

konvičky na mléko, tampery, tamping stand, knock out box, také i čistící prostředky 

a vodní filtry. Mezi další dodavatele patří i lokální pekaři a cukráři. Od těch budou 

nakupovány zákusky. Hlavním dodavatelem bude cukrárna Lucius. Některé zákusky 

budou ve stálé nabídce, ale nabídka v kavárně bude obměňována. Dle marketingového 

výzkumu, jež jsem provedla, jsou zákazníci s obměnou zákusků spokojeni. 

4.6 Marketingový plán 

V této kapitole bude vyhotoven marketingový plán. 

4.6.1 Produkt 

Hlavním produktem bude káva z pražírny BotaCoffee, a to konkrétně Arabica a také 

kombinace Arabicy a Robusty. Konkrétní kávová zrna budou obměňována. Tuto kávu 

jsem vybrala především pro její výraznou chuť a aroma, taktéž je velmi vhodná 

i pro přípravu mléčných kávových nápojů. 

Slaná jídla 

Během celé otevírací doby budou podávána i slaná jídla jako jsou panini, toasty, bagely. 

Panini bude na výběr s rajčaty a mozzarellou, šunkou a sýrem, kuřecí, dále toast se sýrem 

nebo sýrem a šunkou a bagel lososový, avokádový a šunkový. Zákazníci budou mít 

možnost dát si k snídani i míchaná vajíčka. 

Dezerty 

V kavárně bude široká nabídka sladkých dezertů, a to cheesecake, brownies, muffiny, 

čokoládový dort, ovocný dort, croissanty, skořicoví šneci či různé další druhy. Určité 

zákusky budou ve stálé nabídce, každý tedy může přijít a ochutnat. Vždy bude záležet 

na denní nabídce. Ta se bude měnit dle dostupných nabídek dodavatelů. Zákazníci jsou 

dle marketingového výzkumu s každodenní obměnou zákusků spokojeni.  

Veškeré nápoje a jídla bude možno vzít si s sebou. K tomu budou využívány papírové 

eko kelímky a krabičky z recyklovaných materiálů. Další volbou pro zákazníky bude 

možnost přinést si svůj kelímek, který mu na přání lze umýt a dát do něj kávu. Zákazníci 

budou mít i možnost si svůj nápoj upravit dle vlastních preferencí, a to sirupem, medem 
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či skořicí. V nabídce mimo kravského mléka bude sójové a mandlové mléko. Zákazník si 

jej bude moci koupit bez příplatku. Sirup do kávy bude stát 7 Kč. 

4.6.2 Cena 

Ceny jsou tvořeny především dle nákladů kavárny a taktéž je přihlédnuto i k cenám 

konkurence. Dle dotazníkového šetření bylo zjištěno, že zákazníci jsou ochotni za kávu 

(bez ohledu na typ kávy) zaplatit 62 Kč a za zákusek (bez ohledu na typ zákusku) 45 Kč. 

V následující tabulce 6 lze vidět ceny nápojů. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Zákazníci budou mít možnost získat věrnostní kartičky na slevy. O ně je dle výzkumu 

zájem. Více než 70 % respondentů odpovědělo, že by tyto kartičky uvítali. Ceny kávy 

a nealkoholických nápojů včetně DPH lze vidět v tabulce. V kavárně alkoholické nápoje 

prodávány nebudou. 

 

Tab. 6: Ceny nápojů včetně DPH (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Káva  

Espresso 50 Kč 

Espresso machiato 50 Kč 

Espresso dopio 50 Kč 

Ristretto 52 Kč 

Lungo 50 Kč 

Cafe Latte 62 Kč 

Capuccino 55 Kč 

Flat white 55 Kč 

Ledová káva 65 Kč 

Frappucino 65 Kč 

Sirup do kávy 7 Kč 
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Nealkoholické nápoje  

Neperlivá voda 30 Kč 

Perlivá voda 30 Kč 

Coca-Cola 35 Kč 

Tonic 35 Kč 

Kofola 29 Kč 

Džus (pomeranč, jahoda, 

jablko) 

30 Kč 

Čaj (ovocný, bylinkový) 35 Kč 

Domácí limonáda (malina, 

zázvor, citrón) 

35 Kč 

 

V kavárně budou prodávány i slaná jídla. Zájem o tyto pokrmy jsem si ověřila 

v marketingovém výzkumu. Zákazník bude mít na výběr z několika druhů panini, bagelů, 

toastů a také míchaná vajíčka. V následující tabulce 7 lze vidět nabídku včetně cen. 

V ceně je zahrnuta DPH. 

 

Tab. 7: Ceny slaných jídel včetně DPH (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Panini (rajčata a 

mozzarella / šunka a sýr / 

kuřecí) 

65 Kč 

Bagel (lososový / šunkový 

/ avokádový) 

60 Kč 

Toast (sýr / sýr a šunka) 55 Kč 

Míchaná vajíčka 60 Kč 
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Jak již bylo psáno výše, v kavárně bude možnost zakoupit zákusek dle denní nabídky. 

Nabídka bude obměňována. S tím zákazníci souhlasí dle provedeného výzkumu. 

V tabulce 8 lze vidět nabídku dezertů včetně cen. 

Tab. 8: Ceny dezertů včetně DPH (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Čokoládový dort 50 Kč 

Ovocný dort 45 Kč 

Cheesecake 50 Kč 

Croissant 25 Kč 

Mrkvový dort 45 Kč 

Muffin 25 Kč 

Skořicový šnek s polevou 32 Kč 

Brownie 28 Kč 

 

4.6.3 Dostupnost 

Produkty budou prodávány přímo v prodejně na ulici Smetanova. Zde bude příjemné 

a klidné prostředí, zákazníci si přijdou posedět s šálkem kávy či popovídat. V kavárně 

bude i možnost vzít si nápoj a jídlo s sebou. Zboží bude nakupováno přes velkoobchod 

HYVEco, s.r.o., z cukrárny Lucius a od regionálních prodejců a káva z rodinné pražírny 

BotaCoffé. V případě, že bude potřeba narychlo sehnat nějaké další suroviny, je možné 

zajít do blízkého supermarketu Albert. 

Kavárna se nachází na ulici Smetanova, což je velmi blízko centra. Do kavárny se dá 

dostat mnoha způsoby. Lze zde nalézt zastávky MHD a v blízkosti se nachází parkoviště 

(cca 10 minut chůze). Jelikož do Brna spousta lidí dojíždí, a to studentů i pracujících, lze 

předpokládat, že kavárnu budou navštěvovat nejen místní občané, ale i dojíždějící.  
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4.6.4 Propagace (komunikace) 

V této kapitole jsou uvedeny nástroje k propagaci. Nutné je podotknout, že všechny tyto 

nástroje budou provázané a zákazník se dozví potřebné informace odkudkoliv. 

 

Webová stránka 

Kavárna bude mít svoje webovou stránku, kde lze nalézt základní informace týkající se 

adresy, kontaktu, otevírací doby, ceníku a nabízeného sortimentu. Zákazník zde nalezne 

i fotografie interiéru a postup, jak se k nám dostat. Taktéž zde budou různé aktuality, 

aby i z webových stránek bylo možno zjistit, zda nedochází ke změně otevírací doby. 

Budou zde i odkazy na různé události a také soutěže. 

 

Facebook 

V dnešní době je pro každý začínající podnik mít facebookovou stránku. Zde budou 

uvedeny základní informace, ale taktéž i aktuality, jež se týkají zejména změn 

v sortimentu, dále změny v otevírací době, aktuality ze světa kávy a další zajímavé 

informace, jež by mohly zákazníky navést k interakci. Také zde zákazníci mohou vyjádřit 

svoji spokojenost se službami. Spousta lidí využívá sociální sítě ke zjištění, zda kavárna 

stojí za navštívení či nikoliv. Facebook také nabízí možnost propagace, kdy se 

potenciálním zákazníkům zobrazují reklamy dle jejich preferencí. Tato reklama by mohla 

lidi navést k tomu, aby si o kavárně zjistili více informaci a případně ji i navštívili. 

 

Instagram 

Instagram hraje velkou roli v propagaci. Slouží zejména jako takové album fotek, jsou 

zde i aktuální informace o chodu kavárny. Zákazník se tedy může pokochat jak pohledem 

na lákavé zákusky, kávu, slané dobroty či zde může načerpat nové poznatky o chodu 

kavárny.  

 

Letáky 

Dále jako dalším propagačním prvkem budou vytištěné letáky, ty budu osobně rozdávat 

po Brně náhodným kolemjdoucím. Tyto letáky zvýší povědomí o nově otevírajícím 
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podniku a mohly by být velmi nápomocné a sehrát klíčovou roli v získání nových 

zákazníků. Tyto letáky nejsou drahé, dají se snadno vytisknout v copycentru a budou tedy 

pro kavárnu velmi přínosné. Je důležité sehnat na otevření podniku co nejvíce lidí, ti pak 

své zkušenosti budou šířit dále a zajistí tak reklamu nové kavárně. 

 

SEO 

Propagace bude probíhat i pomocí SEO, což optimalizace pro vyhledávače. Pokud tedy 

bude zákazník hledat nějaké kavárny v Brně a zadá klíčová slova do vyhledávače, 

na prvních pozicích se budou objevovat webové stránky kavárny. Tento nástroj je 

v dnešní době velmi populární a spousta podniků jej aktivně využívá k propagací svých 

podniků.  

4.6.5 Lidé 

Zakladatelkou podniku jsem já, Lucie Růžičková. V podniku bude zároveň pracovat 

dalších 8 zaměstnanců, z toho 4 budou pracovat na hlavní pracovní poměr a měsíčně tedy 

musí mít odpracováno 160 hodin. Dále v podniku budou zaměstnáni dva brigádníci, a to 

na dohodu o provedení práce, kdy jejich počet odpracovaných hodin nepřesáhne 300 

hodin za rok. Dalším zaměstnancem bude uklízečka, ta denně bude pracovat dvě hodiny, 

a to na dva dny v týdnu, taktéž na dohodu o provedení práce. Účetnictví bude vedeno 

v hospodářském roce. Najata bude externí účetní, jelikož i když majitelka měla účetnictví 

na střední škole, netroufá si jej vést sama. 

4.6.6 Procesy 

Veškeré důležité informace týkající se chodu kavárny budou uvedeny na webových 

stránkách a sociálních sítích. Jako klíčové je udržovat se zákazníky neustále kontakt 

a informovat je o různých soutěžích či akcích a podobně, proto tyto informace budou 

pravidelně zveřejňovány. Zákazníci budou mít možnost využít klientské kartičky 

na slevy, jelikož dle výzkumu by tuto možnost uvítali. Taktéž je klíčové udržovat dobré 

vztahy i se zaměstnanci, ti se budou účastnit pravidelně baristických kurzů a školení. 

Pro utužení vztahů budou pořádány teambuildingové aktivity, například posezení, 

lasergame, návštěva kina a podobně. Dle mého názoru je to klíčové, jelikož dobré vztahy 
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mezi zaměstnanci se projevují i ve vztahu k zákazníkům a dobrá nálada je na pracovišti 

znát. Taktéž budou pro zaměstnance pořádány různě soutěže. 

4.6.7 Materiální prostředí 

Jak už bylo řečeno, prostředí kavárny bude příjemné a klidné, budou zde dominovat prvky 

dřeva a kamení, taktéž i teplé odstíny hnědé. Vybavení kavárny bude z přírodních 

materiálů a v rustikálním stylu. Tento koncept je mi velmi blízký, prostředí kavárny tedy 

bude plně v mojí režii a nebude využíváno služeb designéra. Jelikož mám prostor 

v nájmu, určité změny budou domluveny s majitelem. Tento prostor byl plně 

zrekonstruován v roce 2019, tudíž není potřeba provést rekonstrukci ve velkém rozsahu. 

Rekonstrukce bude provedena pouze menší hlavně co se týče výmalby a dalších 

dodělávek. 

 

4.7 Organizační plán 

Majitelkou podniku jsem já, Lucie Růžičková. V následujícím obrázku 5 lze vidět 

organizační schéma podniku. 

Mým úkolem tedy bude obstarat finanční prostředky na rozjezd kavárny, dále přijmout 

zaměstnance, zařídit interiér a komunikovat s dodavateli.  

Zaměstnanci se budou po dohodě moci střídat na směny, kavárna bude otevřena 

v pracovní dny od 8 hodin ráno do 20 hodin večer a o víkendu pouze v sobotu od 13 do 17 

hodin. Zaměstnanci budou mít osmihodinové směny, a to ranní a odpolední směny. Ranní 

směna bude od 8 do 16 a odpolední od 12 do 20 hodin. Servírky musí mít vzdělání v oboru 

kuchař-číšník a budou mít na starosti roznášku a přípravu nápojů a občerstvení, baristé 

budou mít na starosti pouze přípravu kávy a čištění kávovaru. Jejich mzda činí 18 000 

Kč. Stanovena je dle průměrné mzdy, která se nabízí v Brně na pracovních portálech 

za tuto náplň práce. V podniku budou pracovat i dva brigádníci, lze předpokládat 

že převážně studenti či matky na mateřské dovolené. Tito brigádníci budou po ruce 

baristovi a servírce. O víkendu budou pracovat brigádníci, jelikož přes týden mají školu. 

Uklízečka bude mít na starost úklid podlah a toalet. Ta do práce přijde dvakrát týdně 

na dvě hodiny a její měsíční mzda činí 5 000 Kč. Posledním zaměstnancem, jež bude 
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v podniku pracovat, bude externí účetní, ta bude pobírat výplatu 2 000 Kč za zpracování 

účetnictví. 

 

Obr. 5: Organizační struktura kavárny (Vlastní zpracování) 

Zaměstnance a jejich hrubé mzdy lze vidět v tabulce 9.  

Tab. 9: Zaměstnanci a jejich hrubé mzdy (Vlastní zpracování) 

Zaměstnanec Mzda na jednoho 

zaměstnance v 1. 

roce provozu 

Počet 

zaměstnanců 

Celkové mzdové 

náklady na 

zaměstnance v 1. 

roce provozu 

Vedoucí podniku 20 000 Kč 1 20 000 Kč 

Barista 20 000 Kč 2 40 000 Kč 

Servírka 18 000 Kč 2 36 000 Kč 

Brigádník 4 000 Kč 2 8 000 Kč 

Uklízečka 5 000 Kč 1 5 000 Kč 

Účetní 2 000 Kč 1 2 000 Kč 

CELKEM   111 000 Kč 
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Otevírací doba 

Pondělí-pátek   Od 8 do 20 hodin 

Sobota   Od 13 do 17 hodin 

Zaměstnanci budou chodit na směny ranní a odpolední, kdy ranní je od 8 do 16 hodin 

a odpolední od 12 do 20 hodin. V odpolední době tedy bude v prostoru kavárny nejvíce 

zaměstnanců, protože v marketingovém výzkumu bylo zjištěno, že v odpolední době 

chodí zákazníci do kaváren nejčastěji. Zaměstnanci se budou na směny střídat ob týden, 

ale mohou si směny plánovat i podle toho, jak je to pro ně vhodné, důležité však je, aby se 

domluvili s vedením a mezi sebou. Celkem za měsíc musí mít odpracováno 160 hodin. 

Během směny mohou konzumovat neomezeně kávu a také 1 zákusek či slané jídlo. 

V případě, že by chtěli cokoliv dalšího nad rámec limitu, zapíše se jim to a na konci 

měsíce odečte ze mzdy. Mají nárok na půlhodinovou obědovou pauzu.  

4.8 Harmonogram 

Projekt na založení kavárny se skládá z několika činností, ty lze vidět v časovém 

harmonogramu v tabulce 10. Začátek projektu je 1.7.2020 a projekt končí otevřením 

kavárny, to připadá na 1.10.2020.  
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Tab. 10: Časový harmonogram (Vlastní zpracování) 

   červenec srpen září říjen 

 Začátek Konec 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Hledání 

prostor 

1.7.2020 14.7.2020                 

Podepsání 

nájemní 

smlouvy 

14.7.2020 14.7.2020                 

Založení 

s.r.o. 

22.7.2020 1.8.2020                 

Vyřízení 

úvěru 

25.7.2020 1.8.2020                 

Výmalba 26.7.2020 1.8.2020                 

Nákup 

vybavení 

15.7.2020 10.8.2020                 

Hledání 

zaměstnanců 

20.7.2020 20.8.2020                 

Propagace 12.8.2020 30.9.2020                 

Nákup 

surovin a 

zásob 

22.9.2020 30.9.2020                 

Otevření 

kavárny 

1.10.2020 1.10.2020                 
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4.9 Finanční plán 

V této kapitole bude proveden finanční plán. Budou představeny náklady 

a předpokládané tržby, zahajovací rozvaha, dále vývoj cash-flow ve třech variantách 

v prvním roce provozu, a to pesimistické, realistické a optimistické a dále cash flow 

v následujících třech letech v realistické variantě. Veškeré ceny v této kapitole budou 

uvedeny včetně DPH. 

4.9.1 Náklady 

V této kapitole budou rozepsány předpokládané náklady. Tyto náklady se člení 

na zřizovací náklady, náklady na rekonstrukci, náklady na vybavení a dále mzdové 

náklady. 

 

Zřizovací náklady 

Ještě před založením společnosti s ručením omezeným je nezbytné vynaložit náklady 

spojené s jejím založením. Ty sestávají se sepsání zakladatelské listiny u notáře, dále 

živnostenské oprávnění, výpis z rejstříku trestů a zapsání do obchodního rejstříku. 

Tab. 11: Zřizovací náklady (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Sepsání zakladatelské listiny u notáře 5 000 Kč 

Živnostenské oprávnění  1 000 Kč 

Výpis z trestního rejstříku  100 Kč 

Zapsání do obchodního rejstříku  6 000 Kč 

CELKEM 12 100 Kč 

 

Marketingová propagace 

Aby podnik upoutal pozornost ještě před otevřením a přilákal nové zákazníky, je 

nezbytné vynaložit náklady na propagaci. Ty se skládají z reklamy na Facebooku, dále 

tištěných letáků, vytvoření webových stránek, ty budou vytvořeny za pomocí společnosti, 

která se tvorbou webových stránek zabývá, aby byly profesionální a dokázaly zaujmout. 
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Dále SEO, což je optimalizace pro vyhledávače, kdy za pomocí klíčových slov během 

vyhledávání na internetu se budou objevovat odkazy na webové stránky kavárny. 

V tabulce lze vidět předpokládané náklady spojené s propagací kavárny. 

Tab. 12: Náklady na propagaci (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Facebooková reklama 10 000 Kč 

Letáky 2 000 Kč 

SEO – optimalizace pro vyhledávače 6 000 Kč 

Tvorba webových stránek 5 000 Kč 

CELKEM 23 000 Kč 

 

Náklady na rekonstrukci 

Jelikož byla v roce 2019 provedena rekonstrukce podniku, tyto náklady budou sestávat 

především z výmalby. 

Tab. 13: Náklady na rekonstrukci (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Vymalování  9 000 

Práce 4 500 

CELKEM 13 500 

 

Náklady na vybavení 

V následující tabulce jsou rozepsány náklady potřebné na vybavení kavárny. Tyto 

náklady zaujímají značnou část celkových nákladů. Jak lze vidět, mezi nejdražší položky 

náleží především kávovar, barový pult a židle a stoly.  
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Tab. 14: Náklady na vybavení (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Sporák s troubou a grilem 12 490 Kč  

Myčka 7 990 Kč 

Dřez 4 199 Kč 

Barový pult 35 000 Kč 

Výrobník ledu 4 990 Kč 

Lednička s mrazákem 13 990 Kč 

Chladící vitrína na zákusky 8 490 Kč 

Stoly  60 000 Kč 

Židle  35 000 Kč 

Skříně 16 550 Kč 

Police 11 200 Kč 

Kávovar 145 000 Kč 

Pokladna 33 000 Kč 

Osvětlení 12 550 Kč 

Doplňky, věšáky, odpadkové koše, textilie 10 050 Kč 

Nádobí 15 600 Kč 

Kancelářské vybavení (tiskárna, 

notebook, další potřeby, telefon…) 

25 000 Kč 

Rádio 1 600 Kč 

WiFi router  3 000 Kč 

CELKEM 455 699 Kč 
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Do dlouhodobého hmotného majetku bude zařazen majetek nad 40 000 Kč. Stoly 

a židle jsou uvedeny celkem za všechny kusy, tudíž jediným majetkem nad 40 000 Kč je 

kávovar, jež stojí 145 000 Kč. Odepisování bude rovnoměrné ve 2. odpisové skupině 

na 5 let. První rok tedy bude odepsáno 11 % a v dalších letech 22,25 %. Odpisy 

pro jednotlivé roky lze vidět v tabulce 12.   

 

Tab. 15: Odpisy DHM - kávovaru (Vlastní zpracování) 

Rok 1. 2. 3. 4. 5. 

Odpis 15 950 Kč 32 263 Kč 32 263 Kč 32 263 Kč 32 263 Kč 

 

Nákup položek potřebných k provozu 

V následující tabulce lze vidět náklady za nákup surovin a zboží, dále hygienické 

prostředky a kelímky a příslušenství. Tyto náklady je nutné vynaložit ještě před otevřením 

podniku. V dalších letech je nezbytné tyto položky dokupovat. 

Tab. 16: Nákup surovin a zboží a dalších položek potřebných k provozu (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Nákup surovin a zboží 13 000 Kč 

Nákup hygienických prostředků (smeták, 

mop, prostředky na nádobí, na podlahy, na 

prach, saponáty…) 

4 200 Kč 

Kelímky a příslušenství (víčka, lžičky, 

míchací dřívka…) 

2 000 Kč 

CELKEM 19 200 Kč 

 

Celkové náklady před zahájením provozu 

V následující tabulce jsou vyčísleny celkové náklady před zahájením provozu. Tyto 

náklady činí 523 499 Kč.  
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Tab. 17: Celkové náklady před zahájením provozu (Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Výdaje na zahájení 12 100 Kč 

Marketingová propagace 23 000 Kč 

Náklady na rekonstrukci 13 500 Kč 

Náklady na vybavení 455 699 Kč 

Nákup surovin 19 200 Kč 

CELKEM 523 499 Kč 

 

4.9.2 Zahajovací rozvaha 

Základní kapitál je vytvořen po zaplacení výdajů nezbytných na zřízení společnosti s.r.o. 

Aby majitelka byla schopna zaplatit veškeré náklady, jež je nutné vynaložit 

před zahájením provozu a zároveň měla určitou rezervu na bankovním účtu pro případné 

krytí ztrát, bude nucena vzít si úvěr ve výši 500 000 Kč. V následující tabulce lze vidět 

zahajovací rozvahu.  
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Tab. 18: Zahajovací rozvaha v Kč (Vlastní zpracování) 

AKTIVA CENA PASIVA CENA 

Aktiva celkem 687 900 Pasiva celkem 687 900 

Dlouhodobý 

majetek 

145 000 Vlastní kapitál 187 900 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 

145 000 Základní kapitál 187 900 

Oběžná aktiva 329 899 Cizí zdroje 500 000 

Zásoby 19 200 • úvěr 500 000 

Krátkodobý 

finanční majetek 

213 001   

• Pokladna 7 000   

• Bankovní 

účet 

206 001   

Časové rozlišení 0  0 

AKTIVA=PASIVA 

 

4.9.3 Bankovní úvěr 

Jelikož má ale majitelka k dispozici vlastní zdroje pouze ve výši 200 000 Kč, bude nucena 

zbytek uhradit z úvěru. Po důkladné analýze nabídek úvěrů u ostatních bank a 

na doporučení známého bylo stanoveno, že tento úvěr bude sjednán u společnosti Equa 

bank na 3 roky ve výši 500 000 Kč. Měsíční splátka úvěru činí 15 993 Kč při úrokové 

sazbě 9,4 % p.a. Dle doby splatnosti tento úvěr lze klasifikovat jako úvěr střednědobý. 

Splácení úvěru bude probíhat v anuitních měsíčních splátkách u účtu vedeného u Equa 

bank ve výši 15 993 Kč, a to celkem po dobu 3 let. Celková splátka za rok tedy činí 
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191 916 Kč. Na úrocích bude zaplaceno celkem 75 752 Kč, tj. o tuto částku bude úvěr 

přeplacen. Záruka klienta je avalovanou blankosměnkou. V tabulce 19 lze vidět celkové 

anuitní splátky včetně úroku, úmoru a zůstatku úvěru. Úvěr bude zaplacený po 3 letech. 

Celkový splátkový kalendář je uveden v příloze 3.  

Tab. 19: Splátkový kalendář (Vlastní zpracování) 

Rok Anuitní 

splátka 

Úrok Úmor Zůstatek 

úvěru 

1. 191 916 Kč 40 593,6 Kč 151 325 Kč 348 675 Kč 

2. 191 916 Kč 25 736,88 Kč 166 179 Kč 182 495 Kč 

3. 191 916 Kč 9 425,16 Kč 182 495 Kč 0 Kč 

 

 

Mzdové náklady 

V tabulce 20 jsou vyčísleny hrubé mzdy zaměstnanců. Ty se budou po prvním roce 

provozu navyšovat o 2 000 Kč, a to každému zaměstnanci pracujícímu na hlavní pracovní 

poměr. Mezi tyto zaměstnance jsou řazeni vedoucí podniku, baristé a servírky. Ostatním 

zaměstnancům mzdy navýšeny nebudou.  

V následujících letech už k dalšímu navyšování mezd nedojde. Mzdy uvedené v tabulce 

20 jsou hrubé, tedy bez sociálního a zdravotního pojištění. 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Tab. 20: Mzdové náklady na zaměstnance (Vlastní zpracování) 

Zaměstnanec Počet 

zaměstnanců 

Mzda na 

jednoho 

zaměstnance 

v 1. roce 

provozu 

Mzda za 

jednoho 

zaměstnance 

v dalších 

letech 

provozu 

Celkové 

mzdové 

náklady na 

zaměstnance 

v 1. roce 

provozu 

Celkové 

mzdové 

náklady na 

zaměstnance 

v dalších 

letech 

provozu 

Vedoucí 

podniku 

1 20 000 Kč 22 000 Kč 20 000 Kč 22 000 Kč 

Barista 2 20 000 Kč 22 000 Kč 40 000 Kč 44 000 Kč 

Servírka 2 18 000 Kč 20 000 Kč 36 000 Kč 40 000 Kč 

Brigádník 2 4 000 Kč 4 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč 

Uklízečka 1 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

Účetní 1 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 

CELKEM    111 000 Kč 121 000 Kč 

 

 

Měsíční provozní náklady v realistické variantě v 1. roce provozu 

V této kapitole budou stanoveny provozní měsíční náklady v realistické variantě 

v prvním roce provozu. Ty zahrnují nájem a energie, přičemž nájem tvoří 27 000 

Kč/měsíc a energie 8 000 Kč/měsíc. Dále jsou zahrnuty do nákladů i mzdy včetně 

zdravotního pojištění na zaměstnance, jež musí zaměstnavatel platit (9 %) a také i sociální 

pojištění (25 %). Pojištění je placeno pouze za zaměstnance pracující na hlavní pracovní 

poměr, což jsou majitelka, 2 baristi a 2 servírky, je to tedy počítáno z částky 96 000 Kč. 

Další náklady tvoří měsíční odpis (v prvním roce užívání kávovaru), splátka úvěru, nákup 

surovin, mobilní tarif a internet a ostatní náklady (ty sestávají z pojištění, dále poplatků 

OSA a Integram za pouštění rádia v kavárně a další náklady). Celkové měsíční provozní 

náklady tedy činí 218 763 Kč. 
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Tab. 21: Měsíční provozní náklady za 1. rok provozu (Vlastní zpracování) 

Položka Rok provozu 1. 

Nájem a energie 35 000 Kč 

Mzdy 111 000 Kč 

Zdravotní pojištění 9 % 8 640 Kč 

Sociální pojištění 25 % 24 000 Kč 

Odpis 1 330 Kč 

Splátka úvěru 15 993 Kč 

Nákup surovin a další 20 000 Kč 

Mobilní tarif a internet 1 300 Kč 

Ostatní náklady (pojištění, 

poplatek za rádio…) 

1 500 Kč 

CELKEM 218 763 Kč 

 

Celkové náklady ve všech variantách 

V následujících tabulkách lze vidět, že veškeré položky jsou stejné, mění se pouze 

hodnota surovin, jelikož ta se může lišit v závislosti na poptávce. V prvním roce 

v pesimistické variantě nákladů tedy nákup surovin dosahuje 22 000 Kč měsíčně, 

v realistické 20 000 Kč a v optimistické 18 000 Kč.  

V následujících letech se náklady na suroviny a zboží navyšují o 10 %, jelikož dochází 

k nárůstu zákazníku, spotřebovává se tím pádem více surovin a zboží. Sociální 

a zdravotní pojištění je placeno za zaměstnance pracující na hlavní pracovní poměr. Tudíž 

z 960 000 Kč, jelikož zaměstnanci pracují od 1.10.2020, tj. 10 měsíců v prvním roce. 

Taktéž po prvním roce provozu dojde k navýšení mezd, celkem tedy za zaměstnance bude 

zaplaceno 121 000 Kč za měsíc, sociální a zdravotní pojištění bude tedy placeno 

ze 106 000 Kč. 

Pro zjednodušení jsou v tabulkách uvedeny náklady na suroviny a zboží, v nich jsou 

ale zařazeny veškeré položky nezbytné k provozu, tedy i kelímky a hygienické potřeby. 
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Pesimistická varianta celkových nákladů 

V následující tabulce lze vidět pesimistickou variantu celkových nákladů za první čtyři 

roky provozu. V prvním roce jsou náklady týkající se mezd, sociálního pojištění, 

zdravotního pojištění, nákupu surovin a zboží a ostatních nákladů počítány pouze za 10 

měsíců, jelikož podnik byl zapsán do obchodního rejstříku 1.8.2020 a od tohoto dne bylo 

zahájeno vedení účetnictví, ale k samotnému otevření došlo 1.10.2020. Zbylé náklady 

v prvním roce jsou počítány za 12 měsíců, jelikož je nutné je vynaložit i v době 

před otevřením. 

Tab. 22: Pesimistická varianta celkových nákladů v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok 1. 2. 3. 4. 

Nájem a 

energie 

420 000 420 000 420 000 420 000 

Mzdy 1 111 000 1 452 000 1 452 000 1 452 000 

Sociální 

pojištění 

240 000 318 000 318 000 318 000 

Zdravotní 

pojištění 

86 400 114 480 114 480 114 480 

Odpis 15 950 32 263 32 263 32 263 

Splátka 

úvěru 

191 916 191 916 191 916 191 916 

Nákup 

surovin a 

další 

220 000 290 400 316 800 343 200 

Mobil a 

internet 

15 600 15 600 15 600 15 600 

Ostatní 15 000 18 000 18 000 18 000 

CELKEM 2 315 866 2 852 659 2 879 059 2 905 459 
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Realistická varianta celkových nákladů 

V tabulce jsou vyčísleny náklady za první čtyři roky provozu v realistické variantě, a i zde 

je počítáno s tím, že určité položky nákladů v prvním roce budou počítány pouze za 10 

měsíců. 

Tab. 23: Realistická varianta celkových nákladů v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok 1. 2. 3. 4. 

Nájem a 

energie 

420 000 420 000 420 000 420 000 

Mzdy 1 111 000 1 452 000 1 452 000 1 452 000 

Sociální 

pojištění 

240 000 318 000 318 000 318 000 

Zdravotní 

pojištění 

86 400 114 480 114 480 114 480 

Odpis 15 950 32 263 32 263 32 263 

Splátka 

úvěru 

191 916 191 916 191 916 191 916 

Nákup 

surovin a 

další 

200 000 264 000 288 000 312 000 

Mobil a 

internet 

15 600 15 600 15 600 15 600 

Ostatní 15 000 18 000 18 000 18 000 

CELKEM 2 295 866 2 826 259 2 850 259 2 874 259 

 

Optimistická varianta celkových nákladů 

A zde je počítána optimistická varianta celkových nákladů za první čtyři roky provozu. 

Jak již bylo řečeno, určité nákladové položky jsou počítány pouze za 10 měsíců. 
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Tab. 24: Optimistická varianta celkových nákladů v Kč (Vlastní zpracování) 

 1. 2. 3. 4. 

Nájem a 

energie 

420 000 420 000 420 000 420 000 

Mzdy 1 111 000 1 452 000 1 452 000 1 452 000 

Sociální 

pojištění 

240 000 318 000 318 000 318 000 

Zdravotní 

pojištění 

86 400 114 480 114 480 114 480 

Odpis 15 950 32 263 32 263 32 263 

Splátka 

úvěru 

191 916 191 916 191 916 191 916 

Nákup 

surovin a 

další 

180 000 237 600 259 200 280 800 

Mobil a 

internet 

15 600 15 600 15 600 15 600 

Ostatní 15 000 18 000 18 000 18 000 

CELKEM 2 275 866 2 799 859 2 821 459 2 843 059 

 

4.9.4 Plánované výnosy 

Mezi hlavní výnosy kavárny bude patřit prodej kávy a zákusků. Dle průzkumu vyplynulo, 

že zákazníci průměrně utratí za jednu návštěvu kavárny na osobu 175 Kč, což odpovídá 

zhruba dvěma kávám a zákusku či dvěma kávám a slanému jídlu. Jelikož má kavárna 

otevřeno i v sobotu, pro získání průměrné měsíční tržby bude průměrná denní tržba 

vynásobena dvaceti čtyřmi. V tabulce lze vidět pesimistickou, realistickou 

a optimistickou variantu tržeb za první 4 roky provozu kavárny. V prvním roce provozu 

je počítáno pouze s 10 měsíci, jelikož podnik byl založen 1.8. a otevřeno bylo od 1.10., 
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tudíž v měsíci srpen a září nemohou být počítány tržby. Účetnictví je vedeno 

v hospodářském roce ode dne vzniku zapsání do Obchodního rejstříku, to znamená 

od srpna do července. Hospodářský rok lze uplatnit do 30 dnů ode dne vzniku účetní 

jednotky. Počet zákazníků za den jsem určila především dle lokality a také dle informací 

získaných ve výzkumu. 

  

Tab. 25: Tržby za 1. rok provozu v Kč (Vlastní zpracování) 

Varianta Počet 

zákazníků 

za den 

Průměrná 

tržba za 

jednoho 

zákazníka 

Průměrná 

tržba za 

den 

Průměrná 

tržba za 

měsíc 

Průměrná 

tržba za 1. 

rok 

provozu 

Pesimistická 70 175 12 250 294 000 2 940 000 

Realistická 80 175 14 000 336 000 3 360 000 

Optimistická 90 175 15 750 378 000 3 780 000 

 

V následujícím roce je počítáno s tím, že se návštěvnost zvýší o 15 %. To bude způsobeno 

zejména známostí podniku a taktéž i stálými zákazníky. Zde už budou tržby kalkulovány 

za 12 měsíců. 

 

Tab. 26: Tržby za 2. rok provozu v Kč (Vlastní zpracování) 

Varianta Počet 

zákazníků 

za den 

Průměrná 

tržba za 

jednoho 

zákazníka 

Průměrná 

tržba za 

den 

Průměrná 

tržba za 

měsíc 

Průměrná 

tržba za 2. 

rok 

provozu 

Pesimistická 81 175 14 175 340 200 4 082 400 

Realistická 92 175 16 100 386 400 4 636 800 

Optimistická 103 175 18 025 432 600 5 191 200 
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Následně v dalším roce provozu dojde k navýšení návštěvnosti o dalších 18 %, což je 

celkem o 33 % oproti prvnímu roku, kdy došlo k otevření kavárny. V tomto období již 

kavárna bude mít stálé zákazníky, zároveň i sledující na Instagramu a Facebooku. 

Tab. 27: Tržby za 3. rok provozu v Kč (Vlastní zpracování) 

Varianta Počet 

zákazníků 

za den 

Průměrná 

tržba za 

jednoho 

zákazníka 

Průměrná 

tržba za 

den 

Průměrná 

tržba za 

měsíc 

Průměrná 

tržba za 3. 

rok 

provozu 

Pesimistická 96 175 16 800 403 200 4 838 400 

Realistická 109 175 19 075 457 800 5 493 600 

Optimistická 122 175 21 350 512 400 6 148 800 

 

Ve 4. roce provozu dojde k navýšení návštěvnosti o 10 %. 

Tab. 28: Tržby za 4. rok provozu v Kč (Vlastní zpracování) 

Varianta Počet 

zákazníků 

za den 

Průměrná 

tržba za 

jednoho 

zákazníka 

Průměrná 

tržba za 

den 

Průměrná 

tržba za 

měsíc 

Průměrná 

tržba za 

rok 4. rok 

provozu 

Pesimistická 106 175 18 550 445 200 5 342 400 

Realistická 120 175 21 000 504 000 6 048 000 

Optimistická 134 175 23 450 562 800 6 753 600 

 

Plánovaný výsledek hospodaření 

V této kapitole je propočítán plánovaný výsledek hospodaření. V úvahu jsou brány 

optimistické i pesimistické varianty tržeb a nákladů.  V případě, že budou větší tržby, je 

potřeba počítat i s vyššími náklady na nákup surovin a zboží. K nákladům v prvním roce 

ve všech variantách jsou připočteny i náklady před zahájením provozu, ty činí 523 499 

Kč a jsou v nich zahrnuty náklady na zřízení s.r.o., dále náklady na propagaci, vybavení, 

rekonstrukci. 
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Daň právnických osob činí 19 %, tudíž je důležité rozdíl výnosů a nákladů zdanit. Veškeré 

hodnoty jsou uvedeny v tabulkách. 

 

Pesimistická varianta 

Výsledek hospodaření budeme počítat z pesimistické varianty tržeb, ale z optimistické 

varianty nákladů, jelikož tím, že podnik nenavštěvovalo tolik zákazníků, nebylo potřeba 

objednávat více surovin a náklady za suroviny tedy budou nižší. V pesimistické variantě 

v 1. roce provozu kavárna generuje zisk 113 914 Kč. 

 

Tab. 29: Plánovaný výsledek hospodaření – pesimistická varianta v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok 1. rok 2. rok 3. rok 

Výnosy 2 940 000 4 082 400 4 838 400 

Náklady 2 799 365 2 799 859 2 821 459 

Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 

140 635 1 282 541 2 016 941 

Daň (19 %) 26 721 243 683 383 219 

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění 

113 914 1 038 858 1 633 722 

 

Realistická varianta 

V tabulce lze vidět plánovaný výsledek hospodaření v realistické variantě za první tři 

roky provozu. 
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Tab. 30: Plánovaný výsledek hospodaření – realistická varianta v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok 1. 2. 3. 

Výnosy 3 360 000 4 636 800 5 493 600 

Náklady 2 819 365 2 826 259 2 850 259 

Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 

540 635 1 810 541 2 643 341 

Daň 102 721 344 003 502 235 

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění 

437 914 1 466 538 2 141 106 

 

Optimistická varianta 

V následující tabulce je vypočítán plánovaný výsledek hospodaření v optimistické 

variantě. Jak lze vidět, v prvním roce kavárna generuje zisk 761 914 Kč. 

 

Tab. 31: Plánovaný výsledek hospodaření – optimistická varianta v Kč (Vlastní zpracování) 

Rok 1. 2. 3. 

Výnosy 3 780 000 5 191 200 6 148 800 

Náklady 2 839 365 2 852 659 2 879 059 

Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 

940 635 2 338 541 3 269 741 

Daň 19 % 178 721 444 323 621 251 

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění 

761 914 1 894 218 2 648 490 
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4.9.5 Cash flow 

V následující tabulce lze vidět zachycen peněžní tok, takzvané cash flow. Pro první rok 

je uveden cash flow ve pesimistické, realistické i optimistické variantě a dále cash flow 

za první 3 roky provozu v realistické variantě. 

 

Cash flow za první rok fungování ve třech variantách 

Jsou zde ukázány tři varianty, a to pesimistická, realistická i optimistická varianta za první 

rok provozu kavárny. Co se týká pesimistické varianty, zde vzniklo kladné cash flow 

ve výši 1 884 770 Kč s ohledem na 70 zákazníků denně. U realistické varianty je 

kalkulováno s tím, že kavárnu navštíví 80 zákazníků denně. Zde dochází ke vzniku 

kladného cash flow ve výši 2 374 457 Kč. U optimistické varianty byla zohledněna 

možnost, že kavárnu může navštívit průměrně 90 zákazníků za den. Dle propočtu kavárna 

generuje zisk 2 764 358 Kč.  

V tabulce lze vidět cash flow za první rok fungování v pesimistické, realistické 

a optimistické variantě. 
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Tab. 32: Cash flow za první rok provozu ve třech variantách v Kč (Vlastní zpracování) 

Položka Pesimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Optimistická 

varianta 

Nájem a energie 420 000 420 000 420 000 

Úvěr 500 000 500 000 500 000 

Mzdy 1 111 000 1 111 000 1 111 000 

Zdravotní 

pojištění 

86 400 86 400 86 400 

Sociální pojištění 240 000 240 000 240 000 

Odpis 15 950 15 950 15 950 

Suroviny 180 000 200 000 220 000 

Mobil a internet 15 600 15 600 15 600 

Ostatní výdaje 15 000 15 000 15 000 

Tržby 2 940 000 3 360 000 3 780 000 

Výdaje celkem 2 799 365 2 819 365 2 839 365 

Příjmy celkem 3 440 000 3 860 000 4 280 000 

Cash flow 640 635 1 040 635 1 440 635 

 

Cash flow - realistická varianta za první tři roky provozu 

V tabulce lze vidět cash flow (peněžní toky) za první 3 roky provozu. Jak lze vidět, 

na konci třetího roku podnik dosahuje CF 2 643 341 Kč. 
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Tab. 33: Cash flow – realistická varianta za první tři roky provozu v Kč (Vlastní zpracování) 

Položka 1. 2. 3. 

Pořizovací 

náklady 

523 499 - - 

Nájem a energie 420 000 420 000 420 000 

Úvěr 500 000 - - 

Mzdy 1 111 000 1 452 000 1 452 000 

Zdravotní 

pojištění 

86 400 114 480 114 480 

Sociální pojištění 240 000 318 000 318 000 

Odpis 15 950 32 263 32 263 

Suroviny 200 000 264 000 288 000 

Mobil a internet 15 600 15 600 15 600 

Ostatní výdaje 15 000 18 000 18 000 

Tržby 3 360 000 4 636 800 4 493 600 

Výdaje celkem 2 819 365 2 826 259 2 850 259 

Příjmy celkem 3 860 000 4 636 800 5 493 600 

Cash flow 1 040 635 1 810 541 2 643 341 

 

4.9.6 Čistá současná hodnota 

V této kapitole bude počítána čistá současná hodnota. Vycházet bude z realistické 

varianty cash flow.  Diskontní sazba byla stanovena na 7 %. Veškeré hodnoty v tabulce 

jsou zaokrouhleny na celá čísla. 
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Tab. 34: Čistá současná hodnota (Vlastní zpracování) 

Rok 1. 2. 3. 

Cash flow 1 040 635 1 810 541 2 643 341 

Diskontní sazba 1

(1 + 0,07)1
 

1

(1 + 0,07)2
 

1

(1 + 0,07)3
 

Diskontované cash 

flow 

972 556 1 581 396 2 157 754 

 

Součtem diskontovaných cash flow získáme čistou současnou hodnotu. Čistá současná 

hodnota po prvních třech letech tedy činí 4 711 706 Kč. 

4.9.7 ROE 

Ukazatel ROE, tedy rentabilita vlastního kapitálu označuje, kolik čistého zisku připadá 

na jednu korunu investovaného kapitálu. Tento ukazatel je velmi důležitý zejména 

pro akcionáře, společníky a další investory.  

Pesimistická varianta 

V pesimistické variantě v prvním roce připadá 0,6063 Kč čistého zisku na 1 Kč 

investovaného kapitálu. Ve 3. roce je to necelých 9 Kč. Veškeré hodnoty rentability 

za první tři roky provozu jsou uvedeny v tabulce a zaokrouhleny na čtyři desetinná místa. 

Tab. 35: Rentabilita vlastního kapitálu – pesimistická varianta (Vlastní zpracování) 

Rok 1. 2. 3. 

ROE 0,6063 5,5288 8,8543 

 

Realistická varianta 

V tabulce jsou uvedené rentability za první tři roky provozu. Jak lze vidět, v prvním roce 

2,3306 Kč čistého zisku připadá na 1 Kč investovaného kapitálu. Zatímco v roce 3. už 

hodnota rentability dosahuje 11,3949 Kč. 
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Tab. 36: Rentabilita vlastního kapitálu – realistická varianta (Vlastní zpracování) 

Rok 1. 2. 3. 

ROE 2,3306 7,8049 11,3949 

 

Optimistická varianta 

Co se týče optimistické varianty, v prvním roce 4,0549 Kč čistého zisku připadá na 1 Kč 

investovaného kapitálu. Hodnota rentability se zvyšuje a ve třetím roce připadá 14,0952 

Kč čistého zisku na 1 Kč vlastního kapitálu. Můžeme pozorovat, že hodnota rentabilit se 

s každým rokem zvyšuje. 

 

Tab. 37: Rentabilita vlastního kapitálu – optimistická varianta (Vlastní zpracování) 

Rok 1. 2. 3. 

ROE 4,0549 10,081 14,0952 

 

4.10 Hodnocení rizik 

V této kapitole bude provedena analýza rizik, kdy bude ohodnocena významnost rizik 

pomocí semikvantitativního hodnocení. Nejprve tedy rizika budou identifikována, 

následně ohodnocena, a to tak, že ke každému riziku přiřadíme pravděpodobnost 

a negativní dopad na projekt a jejich vynásobením spočítáme hodnotu rizika 

(významnost). Z těchto rizik se tedy vytvoří mapa rizik, a nakonec budou navržena 

opatření, jež rizika sníží. Po vypočítání nové hodnoty rizika bude původní i nová hodnota 

zakreslena do pavučinového grafu. 

 

Identifikace rizik 

S každým projektem je spojeno riziko. Při zakládání kavárny mohou nastat tato rizika: 

• Převýšení nákladů 

• Nízká návštěvnost 

• Neúspěšná marketingová strategie 
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• Problémy s dodavateli (nekvalitní zboží, nedodržení dodací lhůty) 

• Porucha kávovaru 

• Živelná pohroma 

• Konkurence 

• Změny v legislativě 

 

Převýšení nákladů 

Během podnikání může nastat situace, kdy náklady převýší naše kalkulované náklady. 

Této situaci lze předejít především pečlivým propočtem předpokládaných nákladů 

a pro jistotu si nechat nějaké peněžní rezervy na bankovním účtu. Taktéž je klíčové 

během propočtu předpokládaných nákladů vzít v úvahu více variant, a to pesimistickou, 

realistickou a optimistickou, abychom byli připraveni. 

 

Nízká návštěvnost 

Nízká návštěvnost je pro podnikatele velmi nepříjemnou záležitostí, jelikož je potřeba 

platit náklady a nízký počet zákazníků se negativně projeví na tržbách. Je tedy klíčové 

provést marketingový výzkum alespoň pro přibližnou představu návštěvnosti. 

 

Neúspěšná marketingová strategie 

Propagace podnikatele stojí spoustu času a peněz, je tedy potřeba zvážit, jaké 

marketingové nástroje použije pro svoji kampaň. Ještě před otevřením kavárny je 

nezbytné vynaložit peněžní prostředky na marketingovou kampaň, aby se o nově 

otevírající kavárně vědělo a lidé ji navštívili. 

 

Problémy s dodavateli (nekvalitní zboží, nedodržení dodací lhůty) 

Mohou nastat problémy se zpožděnými dodávkami zboží a surovin, může se stát, 

že dodávky budou nekvalitní, proto je důležité precizně vybrat vhodné dodavatele, 

nejlépe si zjistit recenze. Dále je možno mít napsáno přímo ve smlouvě vysoké pokuty 

za pozdní dodání. 
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Porucha kávovaru 

Během provozu kavárny mohou nastat problémy s kávovarem. Proto je důležité být 

na tuto variantu připraveni a mít k dispozici seriózní servis, který případnou poruchu co 

nejdříve opraví, ideálně zapůjčí nový kávovar. 

 

Živelná pohroma 

Proti živelným pohromám se toho bohužel dost dělat nelze, dá se ale pojistit, což může 

podnikateli pomoci překlenout určitou situaci nastalou živelnou pohromou.  

 

Konkurence 

Může se objevit nová konkurence, což je v Brně běžné, neustále vznikají a zanikají nové 

kavárny, je tedy důležité konkurenci monitorovat a mít přehled o konkurenčních 

podnicích v okolí. 

 

Změny v legislativě 

I v legislativě mohou v průběhu podnikání vzniknout nějaké změny, je tedy nezbytné tyto 

změny respektovat, aby se podnik vyhnul problémům spojeným s porušením zákonů. 

 

Rizika jsou ohodnocena od 1-10, kdy 1 je nejnižší pravděpodobnost vzniku rizika a 10 je 

nejvyšší pravděpodobnost vzniku rizika. Dále je od 1-10 ohodnocen i negativní dopad 

na projekt, kdy 1 je velmi malý dopad a 10 je velmi vysoký dopad. V tabulce 38 lze vidět 

ohodnocení rizik, v tabulce 39 klasifikaci pravděpodobnosti. V grafu 9 vidíme mapu 

rizik. 
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Tab. 38: Ohodnocení rizik (Vlastní zpracování) 

PČ Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota 

rizika 

1. Převýšení nákladů 3 7 21 

2. Nízká návštěvnost 4 8 32 

3. Neúspěšná marketingová strategie 3 7 21 

4. Problémy s dodavateli 3 7 21 

5. Porucha kávovaru 5 9 45 

6. Živelná pohroma 2 8 16 

7. Konkurence 6 8 48 

8. Změny v legislativě 6 7 42 

 

Pro pravděpodobnost vzniku rizika jsem vytvořila klasifikaci. Ta lze vidět v tabulce. 

                        Tab. 39: Klasifikace pravděpodobnosti vzniku rizika (Vlastní zpracování) 

Hodnota 

pravděpodobnosti 

Procentuální vyjádření 

pravděpodobnosti 

1 1-10 % 

2 11-20 % 

3 21-30 % 

4 31-40 % 

5 41-50 % 

6 51-60 % 

7 61-70 % 

8 71-80 % 

9 81-90 % 

10 91-100 % 
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Graf 9: Mapa rizik (Vlastní zpracování) 

 

S rizikem je důležité počítat u každého projektu, proto je třeba navrhnout opatření 

pro případ, abychom se riziku vyhnuli či nedošlo k jeho naplnění. Pro porovnání původní 

a nové hodnoty rizika jsem vytvořila pavučinový graf. Ten lze vidět v grafu 10. 
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                                        Tab. 40: Opatření (Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

P

Č 
Riziko Opatření 

Nová 

pravd

ěpodo

bnost 

Nový 

dopad 

Nová 

hodno

ta 

rizika 

1. 
Převýšení 

nákladů 

Hlídání si finančních 

prostředků, pečlivý 

propočet 

předpokládaných nákladů 

2 6 12 

2. 
Nízká 

návštěvnost 

Důsledné zpracování 

marketingového 

výzkumu, predikce 

návštěvnosti 

3 6 18 

3. 

Neúspěšná 

marketingová 

strategie 

Zvolit vhodné nástroje 

propagace, marketingový 

výzkum 

2 6 12 

4. 
Problém s 

dodavateli 

Podrobná analýza 

dodavatelů, recenze, 

pokuty za pozdní dodání 

2 6 12 

5. 
Porucha 

kávovaru 

Spolupráce se seriózním 

servisem, možnost 

náhradního kávovaru 

3 7 21 

6. 
Živelná 

pohroma 

Pojištění na živelné 

pohromy 
1 6 6 

7. Konkurence Monitorovat konkurenci 5 7 35 

8. 
Změny v 

legislativě 

Monitorovat situaci, být 

připraveni 
5 7 35 
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Graf 10: Porovnání nové a původní hodnoty rizika po opatření (Vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala vypracováním podnikatelského záměru na založení 

kavárny v Brně. Tato práce je pro mě velmi přínosná, jelikož její zpracování bude sloužit 

jako podklad pro založení reálné kavárny. Kavárnu jsem chtěla založit už od střední školy, 

proto jsem hned po maturitě nastoupila na Podnikatelskou fakultu, abych načerpala 

zkušenosti, jež mi budou nápomocny v praxi, toto téma je pro mě tedy velmi zajímavé. 

Hlavním cílem této diplomové práce tedy je vypracování podnikatelského záměru 

kavárny. Dalšími dílčími cíli jsou zpracování teoretických poznatků, následné provedení 

analýz a dotazníkové šetření. Dle dotazníku bylo zjištěno, že zákazníci průměrně zaplatí 

175 Kč za jednu návštěvu a jsou spokojení s každodenní obměnou zákusku, dále 

aby kavárna byla v centru. Taktéž v dotazníku zákazníci uvedli, že by uvítali klientské 

kartičky na slevy a nejčastěji kavárny navštěvují v odpoledních hodinách. 

Dále v analytické části byla provedena SLEPT analýza a Porterova analýza 

konkurenčních sil. Dle SLEPT analýzy lze usoudit, že ekonomická situace v předešlých 

letech byla velmi dobrá, bohužel v nedávné době se vyskytly problémy s koronavirem. 

Na závěr byla veškerá zjištěná data shrnuta ve SWOT analýze, kde jsem se zabývala 

silnými a slabými stránkami, taktéž i příležitostmi a hrozbami.  

V poslední části, části návrhové, je zpracován vlastní návrh podnikatelského záměru dle 

postupu vymezeného v teoretické části této práce, drží se přesně stanovené struktury. 

Dále je vypracován přesný časový harmonogram činností, a to od hledání vhodných 

prostor k pronájmu až po otevření kavárny. To připadá na 1.10.2020. Nejprve je podnik 

představen, dále popsána činnost podniku a marketingová strategie, kde jsou probrány 

jednotlivé parametry marketingového mixu. Jsou zde osvětleny i konkrétní činnosti 

propagace a výdaje s tím spojené. Mezi propagační nástroje jsou zařazeny sociální sítě, 

webová stránka, letáky a SEO (optimalizace pro vyhledávače). Ve finančním plánu je 

uvedena zahajovací rozvaha a jsou spočítány náklady a výnosy v pesimistické, realistické 

a optimistické variantě v přehledu 3 let, dále peněžní toky, takzvané cash flow a výsledek 

hospodaření. Budu tedy nucena vzít si úvěr ve výši 500 000 Kč. Zabývala jsem se 

i analýzou rizik, kdy jsem rizika analyzovala a provedla návrhy na opatření. Porovnání 

původní a nové hodnoty rizika po opatření je zaznačeno v pavučinovém grafu.  
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V průběhu zpracování této diplomové práce jsem využila především teoretické poznatky 

získané z odborné literatury a také svoje znalosti získané během celého studia na vysoké 

škole. Dle provedených analýz, dotazníkového šetření a vyhotovení podnikatelského 

plánu lze říct, že založení kavárny je tento projekt reálný a bude tedy v říjnu 2020 kavárna 

otevřena. 
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I 

 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

Dobrý den, 

 

jsem studentkou druhého ročníku navazujícího magisterského oboru Řízení a ekonomika 

podniku VUT v Brně na Fakultě podnikatelské. Ráda bych Vás požádala o vyplnění 

dotazníku zabývajícího se výzkumem preferencí potenciálních zákazníků při výběru 

kavárny ve vybraných parametrech marketingového mixu. 

 

Dotazník je anonymní a jeho odpovědi budou sloužit pro zpracování diplomové práce. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 5 minut Vašeho času. 

 

Předem děkuji za vyplnění. 

 

Bc. Lucie Růžičková 

 

1.Navštěvujete kavárny v Brně? 

o Ano 

o Ne 

 

2.Je Vám 15 a více let? 

o Ano 

o Ne 

 

SLUŽBY 

3.Kolikrát do roka navštívíte kavárnu? 

 

o Maximálně 1x 

o 2x-4x 

o 5x-7x 

o Více než 7x 

 



II 

 

4.V jakou denní dobu nejčastěji kavárny navštěvujete? 

o Ráno 

o Dopoledne 

o Odpoledne 

o Večer 

5.Ohodnoťe prosím míru důležitosti následujících kritérií při výběru kavárny 

Určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne 

Příjemná obsluha 

Rychlost obsluhy 

Kvalita kávových zrn 

Široká nabídka kávy 

Možnost přizpůsobit si nápoj (přidání sirupu do kávy, sójové mléko apod.) 

 

6.Dáváte si v kavárně zákusek? 

o Ano 

o Ne 

 

7.Vyhovuje Vám každodenní obměna zákusků (každý den bude nabídka jiná)? 

o Ano 

o Ne 

 

8.Dáváte si v kavárně slané jídlo (panini, bagel, toast apod.)? 

o Ano 

o Ne 

 

CENA 

9.Kolik průměrně utratíte v kavárnách měsíčně (cena na jednu osobu)?  

o Do 150 Kč 

o 151-300 Kč 

o 301-500 Kč 

o 501 Kč a více 

 

 



III 

 

10.Kolik byste byli ochotní nejvíce zaplatit za kávu (bez ohledu na typ kávy)? 

___ 

 

11.Kolik byste byli ochotní nejvíce zaplatit za zákusek (bez ohledu na typ zákusku)? 

___ 

 

12.Kolik průměrně utratíte v kavárně za jednu návštěvu (cena na osobu)? 

___ 

 

MÍSTO 

13.Jak dlouho byste maximálně dojížděli do kavárny? 

o Do 20 minut 

o Do 45 minut 

o Hodinu 

o Více než hodinu 

 

14.Je pro Vás důležité, aby kavárna byla v centru Brna?  

o Ano 

o Ne 

 

15.Berete v potaz při výběru kavárny dopravní spojení (zda tam jezdí tramvaj, autobus, 

trolejbus)? 

o Ano 

o Ne 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

PROPAGACE 

16.Ohodnoťte, prosím, jak moc na Vás mají vliv následující umístění reklamy při výběru 

kavárny 

Určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne 

TV 

Billboardy 

Od známého/kamaráda/rodiny 

Rádio 

Noviny/časopisy/letáky/plakáty 

Internet, sociální sítě 

 

17.Máte zájem o věrnostní kartičku pro stálé zákazníky? 

o Ano 

o Ne 

 

OSOBNÍ OTÁZKY 

18.Jakého jste pohlaví? 

o Žena 

o Muž 

 

19.Kolik je Vám let? 

o Do 20 let 

o 21-25 let 

o 26-35 let 

o 36-45 let 

o 46-55 let 

o 56 a více let 

 

20.Jaký je Váš sociální status? 

o Student 

o Zaměstnaný 

o OSVČ 

o Nezaměstnaný 

o Důchodce 



V 

 

 

21.Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

o Do 10 000 Kč 

o 10 001-20 000 Kč 

o 20 001-30 000 Kč 

o 30 0001 Kč a více 

 

22.Kde bydlíte? 

o V Brně 

o V okruhu do 10 km od Brna 

o V okruhu do 20 km od Brna 

o Dále než 20 km od Brna 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI 

 

Příloha č. 2: Vyhodnocení výzkumu 

PROFIL RESPONDENTŮ 

Pohlaví 

Odpověď 
Absolutní 

četnost 
Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Žena 214 214 56 % 

Muž 168 382 44 % 

Součet 382   100 % 

 

Věk 

Odpověď 
Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Do 20 let 32 32 8 % 

21-25 let 210 242 55 % 

26-35 let 71 313 19 % 

36-45 let 26 339 7 % 

46-55 let 28 367 7 % 

56 a více 

let 
15 382 4 % 

Součet 382   100 % 

 

Sociální status 

Odpověď 
Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Student 221 221 58 % 

Zaměstnaný 
141 362 37 % 

OSVČ 12 374 3 % 

Nezaměstnaný 
4 378 1 % 

Důchodce 4 382 1 % 

Součet 382   100 % 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Měsíční příjem 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Do 10 000 Kč 134 134 35 % 

10 001-20 000 

Kč 174 308 46 % 

20 001-30 000 

Kč 45 353 12 % 

30 001 Kč a 

více 29 382 8 % 

Součet 382   100 % 

 

Bydliště 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

V Brně 121 121 32 % 

V okruhu do 10 km od 

Brna 110 231 29 % 

V okruhu do 20 km od 

Brna 92 323 24 % 

Dále než 20 km od Brna 59 382 15 % 

Součet 382   100 % 

 

VÝSLEDKY V PARAMETRECH MARKETINGOVÉHO MIXU 

SLUŽBY 

Roční četnost návštěvy kavárny 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Maximálně 

1x 16 16 4 % 

2x-4x 38 54 10 % 

5x-7x 111 165 29 % 

Více než 7x 217 382 57 % 

Součet 382   100 % 

 

Denní doba návštěvy 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ráno 54 54 14 % 

Dopoledne 41 95 11 % 

Odpoledne 189 284 49 % 

Večer 98 382 26 % 

Součet 382   100 % 



VIII 

 

 

Míra důležitosti jednotlivých kritérií při výběru kavárny v absolutních četnostech 

Kritérium 
Určitě 

ano 

Spíše 

ano 
Spíše ne Určitě ne Součet 

Příjemná 

obsluha 
204 171 7 0 382 

Rychlost 

obsluhy 
194 121 67 0 382 

Kvalita 

kávových 

zrn 

142 185 52 3 382 

Široká 

nabídka 

kávy 

78 224 61 19 382 

Možnost 

přizpůsobit 

si nápoj 

(přidání 

sirupu do 

kávy, 

sójové 

mléko 

apod.) 

146 154 71 11 382 

 

Míra důležitosti jednotlivých kritérií při výběru kavárny v relativních četnostech 

Kritérium Určitě ano 
Spíše 

ano 
Spíše ne Určitě ne Součet 

Příjemná 

obsluha 
53 % 45 % 2 % 0 % 100 % 

Rychlost 

obsluhy 
51 % 32 % 18 % 0 % 100 % 

Kvalita 

kávových 

zrn 

37 % 48 % 14 % 1 % 100 % 

Široká 

nabídka 

kávy 

20 % 59 % 16 % 5 % 100 % 

Možnost 

přizpůsobit 

si nápoj 

(přidání 

sirupu do 

kávy, 

sójové 

mléko 

apod.) 

38 % 40 % 19 % 3 % 100 % 

 



IX 

 

Zájem o zákusek 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 233 233 61 % 

Ne 149 382 39 % 

Součet 382   100 % 

 

Zájem o každodenní obměnu zákusků 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 301 301 79 % 

Ne 81 382 21 % 

Součet 382   100 % 

 

Zájem o slané jídlo 

Odpověď 
Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 250 250 65 % 

Ne 132 382 35 % 

Součet 382   100 % 

 

CENA 

Měsíční průměrná útrata na jednu osobu 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Do 150 Kč 56 56 15 % 

151-300 Kč 104 160 27 % 

301-500 Kč 210 370 55 % 

501 Kč a 

více 12 382 3 % 

Součet 382   100 % 

 

 

 

 

 

 



X 

 

MÍSTO 

Maximální délka dojíždění do kavárny 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Do 20 minut 159 159 42 % 

Do 45 minut 179 338 47 % 

Hodinu 41 379 11 % 

Více než 

hodinu 3 382 1 % 

Součet 382   100 % 

 

Zájem o kavárnu v centru Brna 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 281 281 74 % 

Ne 101 382 26 % 

Součet 382   100 % 

 

Zájem o dopravní spojení MHD 

Odpověď 

Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 252 252 66 % 

Ne 130 382 34 % 

Součet 382   100 % 

 

 

PROPAGACE 

Míra ovlivnění umístění reklamy při výběru kavárny v absolutních četnostech 

Odpověď 

Určitě 

ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Součet  

TV 81 156 105 40 382 

Billboardy 52 74 184 72 382 

Od známého/kamaráda/rodiny 256 98 26 2 382 

Rádio 81 154 102 45 382 

Noviny/časopisy/letáky/plakáty 88 168 100 26 382 

Internet, sociální sítě 286 64 22 10 382 

 

 



XI 

 

Míra ovlivnění umístění reklamy při výběru kavárny v relativních četnostech 

Odpověď Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Součet  

TV 21 % 41 % 27 % 10 % 100 % 

Billboardy 14 % 19 % 48 % 19 % 100 % 

Od známého/kamaráda/rodiny 67 % 26 % 7 % 1 % 100 % 

Rádio 21 % 40 % 27 % 12 % 100 % 

Noviny/časopisy/letáky/plakáty 23 % 44 % 26 % 7 % 100 % 

Internet, sociální sítě 75 % 17 % 6 % 3 % 100 % 

 

Zájem o klientské kartičky 

Odpověď 
Absolutní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Ano 311 311 81 % 

Ne 71 382 19 % 

Součet 382   100 % 

 

  



XII 

 

Příloha č. 3: Splátkový kalendář 

Rok Měsíc Anuitní 

splátka v 

Kč 

Úrok v Kč Úmor v Kč Zůstatek úvěru v 

Kč 

1 1 15 993 3916,67 12 076 487 924 

1 2 15 993 3822,07 12 171 475 753 

1 3 15 993 3726,73 12 266 463 486 

1 4 15 993 3630,64 12 362 451 124 

1 5 15 993 3533,81 12 459 438 665 

1 6 15 993 3436,21 12 557 426 108 

1 7 15 993 3337,85 12 655 413 453 

1 8 15 993 3238,71 12 754 400 699 

1 9 15 993 3138,81 12 854 387 844 

1 10 15 993 3038,12 12 955 374 890 

1 11 15 993 2936,64 13 056 361 833 

1 12 15 993 2834,36 13 159 348 675 

2 1 15 993 2731,28 13 262 335 413 

2 2 15 993 2627,40 13 366 322 047 

2 3 15 993 2522,70 13 470 308 577 

2 4 15 993 2417,19 13 576 295 001 

2 5 15 993 2310,84 13 682 281 319 

2 6 15 993 2203,67 13 789 267 530 

2 7 15 993 2095,65 13 897 253 632 

2 8 15 993 1986,79 14 006 239 626 

2 9 15 993 1877,07 14 116 225 510 

2 10 15 993 1766,50 14 227 211 284 

2 11 15 993 1655,06 14 338 196 946 

2 12 15 993 1542,74 14 450 182 495 

3 1 15 993 1429,55 14 563 167 932 

3 2 15 993 1315,47 14 678 153 255 

3 3 15 993 1200,49 14 793 138 462 

3 4 15 993 1084,62 14 908 123 554 

3 5 15 993 967,84 15 025 108 528 

3 6 15 993 850,14 15 143 93 386 

3 7 15 993 731,52 15 261 78 124 

3 8 15 993 611,97 15 381 62 743 

3 9 15 993 491,49 15 502 47 242 

3 10 15 993 370,06 15 623 31 619 

3 11 15 993 247,68 15 745 15 873 

3 12 15 993 124,34 15 873 0 

 


