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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení bageterie, 

která se bude nacházet v centru města Brna. Úvodní část práce je věnována teoretickým 

poznatkům, ze kterých je vycházeno v části praktické. Ta zahrnuje analýzu podmínek 

podnikání v gastro průmyslu v České republice. Práce je zakončena závěry 

s doporučením, zda podnikatelský záměr uskutečnit, případně jaký bude rozvoj podniku.   

 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, bageterie, finanční plán, marketing, hostinská činnost 

 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is the creation of a business plan for new restaurant, which 

will be located in the center of Brno. The beginning of the work is devoted to theoretical 

framework, followed by practical part. This includes an analysis of business conditions 

in the gastronomy industry in the Czech Republic. Conclusion focuses on 

recommendations whether to implement the business plan, and if what would be the 

development of the company. 
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business plan, bageterie, financial plan, marketing, restaurant services 
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ÚVOD 

Podnikání v ČR má dlouhou tradici. Počátek sahá do 10. století, kdy podnikání nabylo na 

významu. Jednalo zejména o řemeslníky na venkově, kteří se postupem času přemísťovali 

do měst. S uvolněním režimu po roce 1989 se roztrhl pytel s podnikáním. Podnikání totiž 

představovalo symbol svobody a první roky byly ve znamení euforie, kdy bylo velké 

množství podnikatelů, malé státní podniky byly rázem privatizovány a ze dne na den se 

staly soukromými. I díky nedostatečnými předpisy a zákony zde objevily množství 

nelegální činností jako je tunelování a korupce. 

Význam stravování je pro mnohé kultury velmi důležitým prvkem, které se odlišují svou 

atmosférou, tradicí a zvyky, které z ní dělají tak ojedinělou. S přílivem emigrantů s nimi 

přišla i jejich kultura, kterou postupně přizpůsobila ke zdejší. Jak říká Kocourek (2006), 

s migrací lidé překonávají nejen geografickou vzdálenost, ale i socializační a kulturní. 

K postupné adaptaci v novém prostředí hraje nemalou roli podnikání, které využívá 

většina Vietnamců žijící v České republice. Jedním z hlavních podnikatelských odvětví 

je také hostinská činnost, která se vyprofilovala jako levná, nezdravá rychlá občerstvení, 

se kterými bylo možné se setkat v každém městě. Jedním z důvodů, proč tato práce 

vznikla, je čtenáři ukázat vietnamskou kuchyni i z jiného úhlu než na jakou je česká 

společnost zvyklá vídat každodenně. 

Ve své diplomové práci se pokusím o vytvoření podnikatelského plánu pro založení 

bageterie Bánh Mí, který by měl majitele/investora seznámit s co nejpřesnějšími 

informacemi o celém projektu, na základě kterých bude postupovat při realizaci bageterie. 

V práci se nejprve zaměřím na teoretickou část, kde budou definovány jednotlivé pojmy 

týkající se dané problematiky. Analytická část je věnována analýzám makro i mikro 

prostředí, strategie, marketing a zejména finanční plán, který dokáže poskytnout obraz o 

možném finančním vývoji podniku.  
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro otevření bageterie 

nabízející tradiční vietnamské plněné bagety. K dosažení tohoto cíle je zaptřebí splnit 

dílčí úkoly. Na základě vypracovaného plánu bude možno vyhodnotit, zda podnikatelský 

záměr uskutečnit či nikoliv.  

Jak již bylo zmíněno výše, práce bude obsahovat tři hlavní části. Část první se zabývá 

teoretickými poznatky získané dle odborné literatury a internetových zdrojů, které 

definují pojmy týkající se podnikání, zejména malých a středních podniků.  Hlavním 

obsahem teoretické části bude popis struktury podnikatelského plánu. Další dílčí částí je 

analytická část vycházející z teoretické části, doplněné o realné informace týkající se 

samotného podnikatelského prostředí. V práci byla použita metoda projektování, tedy 

formou sestavení podnikatelského plánu. Metoda projektování je často využívána u 

komplexnějších úkolů a získávají zkušenosti s praktickou činností a experimentováním.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce budou zpracovány teoretické poznatky, týkající se podnikatelské 

činnosti v hostinství, vycházející především z odborné literatury. Dále je popsán 

podnikatelský záměr jeho úloha a struktura. Součástí této části jsou analýzy okolí podniku 

(SLEPT analýza, Porterův model pěti sil, McKinseyho model 7S, SWOT analýza, 

obchodní, marketingová analýza a také analýza rizik.) 

 

1.1 Vymezení základních pojmů 

1.1.1 Podnikání 

Pojem podnikání může být chápáno z více úhlů pohledu. Následující definice pojmu 

podnikání je z obchodního zákoníku: 

 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ (§ 2 odst. 1 Obchodní 

zákoník) 

 

Hisricha 1996 chápe podnikání jako proces vytváření čehosi jiného, čemuž náleží 

hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných 

finančních, psychologických a společenských rizik a získávání výsledné odměny 

v podobě peněžního a osobního uspokojení. Úspěch na podnikání je vázán do určité míry 

na schopnosti podnikatele.  

 

Podnikat mohou jak fyzické tak i právnické osoby a to pouze na základě oprávnění a to 

buď na živnostenského nebo jiného oprávnění. 

 

1.1.2 Podnikatel 

Tento pojem se v českém prostředí vyskytuje krátce, teprve od poloviny 20. století ji 

definoval Joseph Schumpeter jako: 
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„Úloha podnikatele spočívá v reformaci nebo v revolucionizaci výrobních metod na 

základě využívání vynálezů či, řečeno obecněji, nevyužitých technologických možností 

pro výrobu nového zboží nebo pro výrobu starého zboží novým způsobem, odhalováním 

nových zdrojů dodávek materiálů nebo odbytišť pro výrobky na základě reorganizace 

nového odvětví.“  

 

Podnikatel by měl mít tyto charakteristické rysy: 

 

• Dokáže rozpoznat příležitost, využít ji a vytyčovat nové cíle 

• Disponuje dostatečným kapitálem, které jsou nezbytné k podnikání 

• Schopný organizovat podnikatelské aktivity (rozumí předmětu podnikání) 

• Je ochoten podstoupit riziku spojenou s podnikáním 

• Vytrvalý, sebevědomý, odhodlání a schopnost se učit ze zkušeností atd. 

 

1.1.3 Podnik 

Podnikem se rozumí jako každý subjekt vykonávající hospodářskou  činnost a to bez 

ohledu na právní formu. Těmito subjekty jsou zejména osoby samostatně výdělečně činné 

a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo 

sdružení. 

 

1.2 Právní forma podnikání 

Volba právní formy má velký význam pro každou společnost. Jde o rozhodnutí, které 

bude mít pro firmu dlouhodobé ekonomické, právní a daňové důsledky, možnosti 

financování, možnosti získání vlastního kapitálu, náklady např. náklady na založení 

společnosti, na zvýšení základního kapitálu, image firmy. (Koráb, Bumberová, 2014, s. 

51) 

Právní úprava v České republice vychází u Listiny základních práv a svobod, kde je 

zakotveno právo každého občana podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. 

Toto právo se řídí dle českých legislativ a zákoníky o podnikání: 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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- Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon 

 

1.2.1 Podnikání fyzických osob 

K zahájení podnikání v případě fyzické osoby je potřeba získat živnostenské, či jiné 

oprávnění, popřípadě koncesní listiny, jedná-li se o koncesovanou činnost (např. 

hostinství). Okamžikem vzniku oprávnění je u ohlašovací činnosti dnem ohlášení u 

koncesovaných živností dnem doručení koncesní listiny. Naopak oprávnění 

k provozování činnosti subjektu zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku, smrtí 

fyzické osoby, uplynutím doby či u právnické osoby je to zánik právnické osoby. 

(Kopřiva, 2012, s.24) 

 

Podnikání je tedy aktivita, kterou podnikatel provozujeme opakovaně a může být 

provozována fyzickou nebo právnickou osobou, splní-li zákonem stanovené podmínky 

k provozování dané činnosti. Živnostenský zákon tyto podmínky dělí na: 

 

• všeobecné – Žadatel dosáhl minimálního věku 18 let. Je způsobilý k právním 

úkonům a je trestní bezúhonný. 

• zvláštní – K provozování činnosti je potřebná odborná či jiná způsobilost (např. 

kosmetické služby, cestovní ruch atd.), které jsou stanovené v příloze ZŽP. 

(Kopřiva, 2012, s.18) 

 

Ohlašovací živnost 

• Volné - Není zde stanovená odbornost, stačí pouze splnění všeobecných podmínek 

• Řemeslné – Je potřeba prokázat odbornou způsobilost (doklad o studiu a 

příslušnou praxi) 

• Vázané – Podmínkou k provozování je rovněž odborná způsobilost (uvedená 

v příloze 2 zákona) 

Koncesovaná živnost  

K provozování koncesované živnosti je potřeba nejdříve zažádat o tzv. koncesi na 

příslušném živnostenském úřadě. Ten může stanovit podmínky provozování živnosti, 
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zejména může vymezit provozování živnosti na určitém území z důvodu veřejného 

zájmu, či udělit koncesi na určitou dobu. (Koráb, Bumberová, 2014, s. 43) 

1.2.2 Podnikání právnických osob 

Všechny typy právnických osob musí být zapsány v obchodním rejstříku. Dle 

obchodního zákoníku existují tyto právnické osoby: 

 

• Osobní společnosti – U těchto společností se předpokládá osobní účast 

podnikatele na řízení společnosti a společníci zpravidla se zde ručí neomezeně za 

závazky společnosti. Kromě jejího založení za podnikatelským účelem může být 

také založen za účelem správy vlastního majetku. Osobní společnosti jsou tvořeny 

dvěma či více společníky a jejich maximální počet není omezen. Mezi osobní 

společnosti patří: 

1) veřejná obchodní společnost (v.o.s.) – Společnost je tvořena alespoň dvěma 

podnikajícími osobami pod společnou firmou a ručí za závazky společně a 

nerozdílně celým svým majetkem. Tato forma společnosti se využívá 

nejčastěji u malých a středních podniků. Zisk se u této formy společnosti 

rozděluje rovným dílem mezi společníky a nepodléhá dani z příjmů 

právnických osob, nýbrž dani z příjmu fyzických osob. Nevýhodou může být 

v případě vysokých zisků značné odvody na pojistné sociálního a zdravotního 

pojištění. Další možnou nevýhodou může být neomezené ručení společníků, 

který představuje osobní riziko. Podmínkou vzniku společnosti je zápis do 

obchodního rejstříku a výše základního kapitálu není stanovena. Dle zákona 

lze kromě peněžitých vkladů také vkládat i nepeněžitý vklad. (Veber, Srpová, 

2012, s.72) 

2) komanditní společnost (k.s.) – Podobně jako u veřejné obchodní společnosti 

je potřeba k jejímu založení alespoň dva společníci. Rozdíl je ale v postavení 

a odpovědnosti jednotlivých členů. Jedná se tedy o osobní společnost 

smíšeného typu, kdy jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti 

do výše svého nesplaceného vkladu (komanditista) a jeden či více společníků 

ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (komplementář). Zároveň 

zde platí pravidlo, že komplementář nemůže být zároveň komplementářem 
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v jiné společnosti a ani společníkem ve veřejně prospěšné společnosti. 

Obsahuje-li v názvu obchodní společnosti jméno komanditisty, ručí dotyčný 

komanditista stejně jako komplementář. Tato forma podnikání je vhodná pro 

kapitálově slabého podnikatele, který má zajímavé know-how a investora 

hledajícího zajímavé investiční příležitosti. Minimální počáteční vklad 

komanditisty je 5 000 Kč. Zisk se dělí dle podmínek společenské smlouvy, 

přičemž zisk komplementáře podléhá dani z přijmu fyzických osob a 

pojistnému sociálního pojištění. Zisk komanditistů je zdaněn z příjmů 

právnických osob, a poté srážkovou daní a nepodléhá odvodům na sociální a 

zdravotní pojištění.  

 

• Kapitálové společnosti – jejich zakladatelé jsou pouze povinni vnést vklad, avšak 

za závazky společnosti ručí buď omezeně, nebo žádné. Jedná se o typ obchodní 

společnosti, jejichž typickým rysem je shromáždění kapitálu, proto osobní účast 

společníků není nutná. Na rozdíl od osobní společnosti se tato forma vyznačuje 

podrobnější právní úpravou.  

 

1) společnost s ručením omezeným – Jedná se nejrozšířenější formu podnikání 

právnických osob, jehož základní kapitál je tvořen vklady společníků. 

Společnost může být založena i jedinou osobou (zakladatelská listina) či více 

společníky, jejichž maximální počet není omezen (společenská smlouva). Obě 

tyto listiny musí být formu veřejné listiny. Ručení společníků za závazky 

společnosti ve výši nesplacených vkladů, dokud není splacení vkladů v plné 

výši společníky realizováno a zapsáno v obchodním rejstříku. Společnost 

odpovídá za porušení závazků celým svým majetkem. Nová právní úprava u 

tohoto typu společnosti od 1.1.2014 klade za cíl především zjednodušit její 

fungování. Jeden z hlavních úprav je změna podílu ve firmě, kde je umožněno 

jednomu společníkovi vlastnit více podílů. Další zásadní úpravou bylo ke 

snížení základního kapitálu na 1 Kč, avšak při zakládání se nedoporučuje 

vkládat tak nízkou sumu z důvodu snížení důvěryhodnosti společnosti v očích 

investorů, partnerů a zákazníků. Základním dokumentem společnosti je 

společenská smlouva. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž 
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pravomoc je např. schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

schvalování stanov, rozhodování o změnách ve společenské smlouvě atd. 

Statutárním orgánem je jednatel či více jednatelů. Jejich úkolem je obchodní 

vedení společnosti a vedení účetnictví. Na základě ustanovení společenské 

smlouvy lze stanovit i dozorčí radu, kteří mohou dohlížet na činnost 

jednatel/ů, nahlížet do obchodních a účetních knih, přezkoumávat účetní 

závěrku a podávat zprávy valné hromadě. (Koráb, Bumberová, 2014, s. 37) 

 

2) akciová společnost – Jedná se o jeden z nejstarších kapitálových společností. 

Z administrativních a kapitálových důvodů je tato forma méně časté pro malé 

a střední společnosti. Základní kapitál pro akciovou společnost založený bez 

veřejné nabídky musí činit alespoň 2 mil. Kč, případně pokud je účetní 

jednotka vedena v EUR může být základní kapitál vyjádřen v EUR (80000 

EUR) s veřejnou nabídkou je to alespoň 20 mil. Kč Dále je základní kapitál 

společnosti rozvržen na určitý počet akcií o stanovené jmenovité hodnotě. 

V poslední době je tato forma stále oblíbenější z důvodu anonymity 

akcionářů. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, statutárním 

orgánem je představenstvo a tvoří ho minimálně 3 členové. Výhodou této 

formy je, že vyplacené dividendy nepodléhají pojistnému sociálního pojištění, 

a že akcionáři neručí za závazky společnosti. Naopak nevýhodou může být 

počáteční kapitálová náročnost a zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů 

právnických osob, vyplacené dividendy ze zisku jsou zdaněny srážkovou daní. 

(Veber, Srpová, 2012, s. 75) 

 

• Družstva – Jedná se o společenstvo neuzavřeného počtu osob. Minimální počet 

členů jsou 3 osoby, kteří neručí za závazky družstva. Samotné družstvo ale ručí 

celým svým majetkem. S touto formou se v praxi tolik nesetkáváme. Základní 

kapitál je tvořen součtem členských vkladů a musí a její minimální výše není 

stanovena, avšak výše vkladu je pro všechny členy družstva stejná při založení 

družstva, při dalších členských vkladech se její výše může odlišná. Vklady mohou 

být v peněžní i nepeněžní podobě. Součástí obchodní názvu musí být vždy 

označení „družstvo“ např. bytové družstvo, sociální družstvo atd.  
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Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která rozhoduje o zásadních 

otázkách ve věcech chodu družstva. Činnost družstva řídí představenstvo, které je 

statutárním orgánem. Kontrolní činnost zde zastává kontrolní komise, pokud ji 

vyžadují stanovy. Tvoří ji minimálně 3 členové. (Veber, Srpová, 2012, s. 69) 

 

1.3 Podnikatelský záměr 

Jedním z nejdůležitějších kroků při začátku podnikání je správně sestavení 

podnikatelského záměru projektu, resp. skupinu projektů, které hodlá firma realizovat. 

Dle (Fotr, Souček, 2005) je podnikatelský záměr chápán jako celofiremní dokument, 

který charakterizuje všechny oblasti firmy a jejich žádoucí vývoj. V tomto ohledu lze také 

chápat podnikatelský plán (business plan) dílčí plán zpracovaný k určitému investičnímu 

projektu. Sestavení toho dokumentu slouží především k dvěma účelům. 

 

V prvním případě se jedná o vnitřní dokument, zda je projekt životaschopný, upozorní na 

možná úskalí v budoucnu, a to před samotnou realizací projektu. Během sestavování 

může podnik objevit krizová místa projektu, prostřednictvím finančních analýz může 

kvalifikovaněji zhodnotit realizovatelnost, konkurenceschopnost či finanční výhodnost 

podniku. Rovněž je jedná o „živý dokument“, který slouží pro průběžnou kontrolu plnění 

podnikových vizí a plánů a jejíž aktualizace se doporučuje alespoň jednou za rok. (Csas, 

2018) 

 

Dalším důvodem k sestavení je pro externí uplatnění, pokud podnik usiluje o finanční 

prostředky od banky, např. při žádosti o úvěr, kdy banka pečlivě zvažuje a hodnotí podnik 

a samotný projekt z hlediska výnosnosti a návratnosti vložených prostředků a případná 

rizika. Další interesované skupiny jsou potenciální partneři, pro které slouží dokument 

slouží k posouzení atraktivnosti projektu, zda se ztotožní s plány a přistoupí na 

partnerství, či mohou navrhnout změny plánu a zda poskytne svůj kapitál 

k financování/spolufinancování projektu. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr 

může významně podpořit získání potřebného kapitálu. (Fotr, Souček, 2005 



20 

1.4 Požadavky pro sestavení podnikatelského plánu 

Při sestavení podnikatelského záměru by měly být respektovány obecně platné zásady  a 

to: 

• Stručnost a přehlednost – Délka by neměla přesahovat padesát strojových 

stránek) 

• Jednoduchost – Srozumitelný i pro osoby bez hlubších technologických znalostí  

(bankéři, investoři) 

• Demonstrace výhod produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka - pro 

investory přesvědčující faktor 

• Orientace na budoucnost – zpracování prognóz a jejich využití k charakteristice 

toho, co má být dosaženo 

• Věrohodnost a realističnost – otevřené ohodnocení konkurence zvyšuje 

důvěryhodnost podnikatelského záměru 

• Nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu – snižuje důvěryhodnost 

podnikatelského záměru v očích poskytovatele kapitálu 

• Nebýt ani příliš pesimistický – přílišné podceňování může naopak odradit 

investora 

• Nezakrývat slabá místa a rizika projektu – i v případných chyb, kterých se podnik 

v minulosti dopustila), jestliže investor odhalí určité negativní faktory neuvedené 

v podnikatelském záměru, může být podnik v očích investora vnímán jako 

nedůvěryhodně, naopak identifikace rizik a existence plánu nápravných opatření 

demonstruje připravenost manažerského týmu. 

• Prokázání solventnosti podniku – v případě čerpání bankovního úvěru 

k financování projektu 

• Prokázat, jak investor získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením 

• Zpracování kvalitně i po formální stránce 

(Fotr, Souček, 2005) 

Závěrem je potřeba uvést, že ani kvalita podnikatelského záměru nezaručuje úspěch 

projektu, neboť jde stále o rizikový projekt. Kvalitní přípravou projektu se však zvyšuje 

naději na úspěch a snižuje podstatné nebezpečí takového neúspěchu projektů, který by 
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ohrozil vážně finanční stabilitu podniku a případně i samotnou její existenci. (Fotr, 

Souček, 2005) 

 

1.5 Struktura podnikatelského plánu 

Při sestavení podnikatelského plánu není obsah závazně staven. Každý investor či banka 

mají jiné požadavky na jeho strukturu a rozsah. Z důvodu časové úspory investorů, se lze 

v současné době často setkat s podnikatelským plánem ve formě MS PowerPoint. Naopak 

u bankovních institucí se můžeme setkat s tím, že kromě samotného podnikatelského 

plánu je potřeba doložit i jiné doprovodné dokumenty a informace. (Srpová, Svobodová, 

Skopal, Orlík, 2011) 

Uvedená struktura představuje obecné náležitosti, který by plán měl obsahovat: 

 

1. Titulní list 

2. Obsah 

3. Shrnutí 

4. Popis podnikatelské příležitosti 

5. Potenciální trhy 

6. Analýza konkurence 

7. Obchodní a marketingová strategie 

8. Realizační projektový plán 

9. Finanční plán 

10. Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

11. Přílohy 

 

1.5.1 Titulní list 

Na titulní list jsou uvedeny informace o společnosti, tj. obchodní název, logo firmy 

(pokud již existuje), název podnikatelského plánu, jméno autora, datum založení, sídlo 

firmy, majitelé, představení hlavního produktu a povaha podnikání či způsob financování 

a jeho struktura. Rovněž se doporučuje zde uvést prohlášení o důvěrnosti dokumentu a o 

účelu jejího použití. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) 
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1.5.2 Obsah 

Přítomnost obsahu slouží k lepší orientaci v dokumentu a pomáhá čtenáři rychleji 

vyhledávat konkrétní informace. Obecně se doporučuje členit jednotlivé kapitoly a 

podkapitoly maximálně do 3 úrovní, neboť podrobnější členěný obsah se stává 

nepřehledným. 

 

1.5.3 Shrnutí 

Účelem shrnutí je stručně a věcně popsat informace obsažené v následujících stránkách. 

Tato část práce má také úkol nejen čtenáři předat důležité informace, ale také v maximální 

možné míře také podnítit zájem potenciálních investorů. Investoři se tak často na základě 

exekutivního souhrnu rozhodují, zda budou pokračovat ve čtení detailnějších informací 

v podnikatelskému plánu. Proto je nutné u této části věnovat velkou pozornost. Rozsah 

shrnutí závisí na charakteru záměrů obsažených v plánu a na výši potřebného kapitálu, 

proto je potřeba při jejím vypracování zhodnotit důležitost jednotlivých informací. 

V poslední řadě by měly být uvedeny v podnikatelském plánu vizi a strategii, jakým 

způsobem budou dosaženy a stanovení dlouhodobých i krátkodobých cílů. (www.csas.cz, 

online, 04.01.2020) 

Přestože se shrnutí vkládá na začátek podnikatelského plánu, zpracovává se až jako 

poslední, kdy už je celý podnikatelský plán hotový. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 

2011) 

 

1.5.4 Popis podnikatelské příležitosti 

V této části jsou objasněny v čem spočívá podnikatelská příležitost. Může se jednat o 

nalezení mezery na trhu, či objevení nového technologického principu aj. Úkolem je 

zaujmout a přesvědčit čtenáře vhodnosti realizace našeho nápadu a jsme to my, kdo má 

ty nejlepší předpoklady k jeho realizaci. Je potřeba také uvést, kdo náš výrobek, či službu 

bude využívat a jakým způsobem bude naše myšlenka převedena do podoby tržeb a zisku. 

(Veber, Srpová a kol., 2012) 

 

Je potřeba se zaměřit na tyto oblasti jako jsou: 
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• Popis produktu - Nejen fyzický vzhled, ale také i jeho vlastnosti a účel, ale také 

je potřeba doplnit, zda se jedná o nové výrobek, nebo zda-li je na trhu již nabízena. 

• Konkurenční výhodu produktu – K dosažení konkurenční výhody je potřeba se 

odlišit od konkurence a to např. lepší nabídkou, zajímavější koncepcí, 

profesionálnější servis a lepší cenou. 

• Užitek pro zákazníka – základem úspěchu podnikatelského plánu je tehdy, pokud 

náš produkt přinese užitek pro zákazníka. 

 

1.5.5 Analýza trhu 

Při realizaci podnikatelského plánu lze uspět pouze tehdy, pokud nalezeme trh, který bude 

mít zájem o naše produkty. Musíme přesně určit, co je celkový trh a na který cílový trh 

v rámci celkového trhu se chceme zaměřit. V rámci cílování trhu uvedeme také cílové 

skupiny zákazníků. Trh lze segmentovat např. podle oblastí použití, požadavků zákazníků 

na cenu a jakost, oborů, regionů, nákupních motivů atd. 

Dle Srpové, Svobodové, Skopala a Orlíka se pro ověření správnosti výběru segmentace 

se používají následující kritéria: 

 

• velikost segmentu 

• růst segmentu 

• možnost vymezit se vůči konkurenčním produktům 

• dosažitelnost zákazníků 

• shoda produktu a potřeby zákazníků 

• síla konkurence 

 

Poté, co vymezíme trh, snažíme se získat co nejvíce informací potřebná pro celkovou 

analýzu. Jednají se o konkrétní fakta a čísla, např. o objemu růstu trhu, o požadavcích a 

chování zákazníků. K zjištění těchto informací je potřeba provést průzkum trhu, který je 

v mnoha případech nákladný a také velice obtížný.  

Existuje řada informačních zdrojů ze kterých lze tyto informace čerpat a jsou to např. 

internet, statistický úřad, výroční zprávy, informační materiály ministerstev a ostatních 

vládních institucí, odborné publikace, časopisy, noviny, veletrhy aj. (Srpová, Svobodová, 

Skopal, Orlík, 2011) 



24 

1.5.6 Analýza konkurence 

Podnik by měl velmi dobře znát prostředím ve kterém působí, protože právě tam na něj 

čekají možné příležitosti, ale také ohrožení. V prvním kroku při analýze konkurence je 

potřeba zjistit, kdo prodává podobně srovnatelné produkty nebo kdo to má v úmyslu. 

Následně se vytvoří seznam všech konkurentů i těch potenciálních v budoucnu. Pro 

detailnější analýzu vybereme ty firmy, které pro nás představují skutečně největší 

konkurenci. Je-li tedy na našem tržním segmentu méně silná, máme větší šanci v našich 

podnikatelských aktivitách uspět. Proto by podnik měl neustále sledovat konkurenci, aby 

mohla včasně reagovat a udržet si či zvýšit svou konkurenční výhodu. (Veber, Srpová, 

2012) 

 

1.5.7 Marketingová strategie 

Nemalý podíl na budoucí úspěch podniku má vliv marketing a prodej. Dobrá 

marketingová strategie bude hrát velkou roli při investičním rozhodování, proto banky a 

investoři budou věnovat pozornost této kapitole.  

Na dnešních trzích se prosazují výrobky a služby vyvinuté podle potřeb zákazníků, proto 

je potřeba si definovat cílovou skupinu. Marketing tedy zahrnuje všechny aktivity, které 

slouží k dosažení trvalých konkurenčních výhod. Jako konkurenční výhodu ji ale musí 

vidět zákazníci, neboť to jsou právě oni, kdo rozhodují kde budou nakupovat. 

(Wupperfeld, 2003) 

 

K sestavení marketingové strategie je potřeba vybrat potenciální trh. Při výběru trhu 

zvažujeme jeho velikost a kupní sílu. Po výběru cílového trhu zvažujeme jakou pozici na 

ní chceme zaujmout. Cílem je dosáhnout specifické vnímání produktu u zákazníků a 

odlišit se od konkurence na daném trhu. V posledním kroku se rozhodujeme o 

marketingovému mixu, který bere v úvahu vybraný potenciální trh a zvolenou tržní 

pozici. Klasický marketingový mix vychází ze z těchto čtyř nástrojů, které se navzájem 

kombinují: 

 

• produkt  

• cena  

• distribuce 
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• propagace 

 

V současné době se setkáváme s různými modifikacemi marketingového mixu, který je 

od klasického 4P přidaný o další prvky – politicko-společenské rozhodnutí, veřejné 

mínění a lidé. V souvislosti s řízením vztahů se zákazníky a vztahového marketingu se 

v praxi rozšiřuje také tzv. zákaznický marketingový mix 4C: 

 

• zákazník  

• náklady 

• pohodlná dostupnost 

• komunikace  

 

1.5.8 Finanční plán 

Jedná se o stěžejní část každého podnikatelského plánu. Transformuje předchozí části do 

číselné podoby. Prokazuje reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. 

Zjednodušeně se finanční plán zabývá plánováním finančních toků (příjmy a výdaje). 

(Wupperfeld, 2003) 

Výstupem finančního plánu tvoří zejména plán nákladů, plán výnosů, plán peněžních 

toků, plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovaná rozvaha, finanční analýza, výpočet bodu 

zvratu, hodnocení efektivnosti investic aj. (Srpová, Svobodová a spol., 2011) 

 

Výnosy – Výnosy představují výsledky podnikání v peněžní podobě za určité období, 

např. měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok. Jestliže vedeme podvojné účetnictví, musíme 

rozlišovat pojmy výnosy a příjmy. Příjmy představují skutečné peněžní prostředky, které 

podnik získala za své výrobky či služby. (Srpová, Svobodová, kol., 2011) 

 

Náklady – Náklady podniku představují spotřebu výrobních prostředků vyjádřenou 

v peněžních jednotkách. Nákladem společnosti se stávají tehdy, když bezprostředně 

vstoupí do tvorby výrobku nebo služby. Podnik může náklady sledovat dle:  

 

• druhu (materiálové, mzdové, energetické, odpisy apod.) 
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• účelu (útvaru, výkonu) tzn. pro potřeby rozpočtování a kalkulací 

• činností (provozní, finanční, mimořádné) 

• závislosti na změnách objemu výroby (fixní a variabilní) 

 

Další způsob členění nákladů je účelové, které pomáhá podniku vypočítat a kontrolovat 

kalkulaci. Pro finanční řízení poskytuje členění nákladů na fixní a variabilní: 

 

- Fixní náklady jsou takové, které se s objemem výroby nemění a zůstávají stejné 

- Variabilní náklady jsou takové náklady, které se mění s objemem výroby, např. 

přímá spotřeba materiálu, mezd, energie, obalů apod.  

 

Výkaz zisku a ztrát – Informuje společnost o tom jakého výsledku hospodaření (VH) 

bylo dosaženo, přičemž VH představuje rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady. (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 37). Výkaz zisku a ztráty mohou být 

vyjádřena v horizontální nebo vertikální formě. Na rozdíl od rozvahy údaje ve výkazu se 

vztahují pouze k danému období, nikoli k určitému okamžiku. (Kubíčková, 

Jindřichovská, 2015, s. 28)  

 

Tabulka č. 1 - Seznam podob zisku (Zdroj: Zpracování dle Vochozka, 2011) 

Český název Anglický název Zkratka 

Zisk pro držitele kmenových akcií 
Earnings Available for Common 

Stock Holders 
EAC 

Čistý zisk (dle účetních výkazů 

ČR) - VH za účetní období 
Earnings after Taxes EAT 

Zisk před zdaněním Earnings before Taxes EBT 

Zisk před zdaněním s úroky Earnigs before Interest and Taxes EBIT 

Zisk před zdaněním, úroky a 

odpisy 

Earnings before Taxes, 

Depreciations and Amortization 

Charges 

EBITDA 

Čistý provozní zisk po zdanění Net Operatings Profit after Taxes NOPAT 

Ekonomický zisk Economic Profit   

 

Bod zvratu – Na závěr finančního pláni je potřeba si stanovit bod zvratu, tedy bod od 

kterého podnik začne tvořit zisk. Jedná se jednoduchý ekonomický ukazatel, který 

vychází z rozdělení celkových nákladů na náklady fixní a variabilní. Fixní náklady se 
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s objemem produkce nemění, naopak variabilní náklady se s objemem mění. V praxi bod 

zvratu představuje nejmenší množství se musí vyrobit, aby tržby pokryly veškeré 

náklady.  

 

Cash Flow – Zachycuje vznik a použití peněžních prostředků, které procházejí podnikem 

za dané období. Jedná se tedy o přehled příjmů a výdajů, přičemž by příjmy měly 

převyšovat výdaje. Cash flow nám tedy popisuje nejen vývoj situace podniku, ale také 

identifikuje příčiny změn této situace. Výkaz cash flow slouží rovněž jako nástroj pro 

posouzení likvidity podniku. (Vochozka, 2011) 

 

1.5.9 Analýza rizik 

Každý podnikání má své úskalí a nese riziko. K jejímu předcházení nebo zmírnění 

nepříznivého dopadu nám pomáhá analýza rizik, který se provádí před samotnou realizací 

projektu. Každá riziková situace má své příčiny. Zařazením této kapitoly do 

podnikatelského plánu čtenáři signalizujeme, že jsme si vědomi rizik a že jsme připraveni 

realizovat opatření, v případě že riziko nastane. (Veber, Srpová, kol., 2012) 

 

1.5.10 Realizační a projektový plán 

Součástí podnikatelského plánu je časový harmonogram všech jednotlivých činností. 

Nejprve si určíme jednotlivé činnosti, jejich posloupnost, milníky, jichž chceme 

dosáhnout a termíny jejich dosažení. K tomu lze použít úsečkový diagram, kde jsou 

začátky a konce označovány jako mezníky. Na základě úsečkového diagramu lze později 

při finančním plánování odhadnout výše a termín investičních a osobních výdajů. 

(Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) 

 

1.5.11 Příloha 

Součástí podnikatelského plánu je možné přiložit informativní materiály, které nebylo 

možné umístit v samotném plánu. Nejčastějšími přílohami jsou např. výpisy 

z obchodního rejstříku, životopisy klíčových osobností podniku, fotografie, výsledky 

průzkumu trhu, zprávy, články, technologická schéma, výkaz zisku a ztráty, rozvahy a 

peněžní toky atd. (Veber, Srpová, kol., 2012) 
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1.6 Strategická analýza 

Při strategické analýze se nejdříve zkoumají externí vlivy, které podnik nemůže přímo 

svým úsilím ovlivnit. Tato oblast zahrnuje mezinárodní a národní prostředí, 

podnikatelskou sféru, ve které podnik působí. Strategickou situační analýzu můžeme 

členit externí a interní.  

Externí analýza zkoumá okolí firmy a pomáhá odhalit jednotlivé faktory, které ovlivňují 

působení podniku. Vnější faktory jdou ze strany podniku pouze velmi změnit, ve většině 

případů jsou neměnné. (Srpová a kolektiv, 2011) 

 

1.6.1 Analýza makroprostředí 

Faktory ovlivňující firmu zvenčí – nelze je působením společnosti nijak měnit a 

kontrolovat. Pro vhodnou analýzu byla vybrána technika SLEPT. (Kotler, 2007) 

 

SLEPT analýza 

SLEPT analýza je strategická analýza okolního prostře organizace. Podstatou analýzy je 

identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější jevy, události, rizika a vlivy, 

které ovlivňují nebo budou ovlivňovat podnik. 

 

• Sociální faktory – společenské a demografické faktory (velikost populace, věková 

struktura, pracovní preference, geografické rozložení, etnické rozložení), 

makroekonomické charakteristiky trhu práce (rozdělení příjmů, míra 

nezaměstnanosti), sociálně-kulturní aspekty (životní úroveň, rovnoprávnost 

pohlaví, populační politika)  

• Legislativní faktory – existence a funkčnost podstatných zákonných norem 

(obchodní právo, daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení, 

právní úprava) 

• Ekonomické faktory – základní hodnocení makroekonomické situace (míra 

inflace, úroková míra, obchodní deficit nebo přebytek, výše HDP, měnová 

stabilita), přístup k finančním zdrojům (náklady na místní půjčky, bankovní 

systém, dostupnost a formy úvěrů), daňové faktory (výše daňových sazeb, vývoj 

daňových sazeb, cla a daňová zatížení) 
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• Politické faktory – Hodnocení politické stability (forma a stabilita vlády, klíčové 

orgány a úřady, existence a vliv politických osobností, politická strana u moci), 

politicko-ekonomické faktory (postoj vůči privátním a zahraničním investicím, 

vztah ke státnímu průmyslu, postoj vůči privátnímu sektoru), hodnocení externích 

vztahů (zahraniční konflikty, regionální nestabilita), politický vliv různých skupin 

• Technologické faktory – Podpora vlády v oblasti výzkumu, výše výdajů na 

výzkum, nové vynálezy a objevy, rychlost realizace nových technologií, rychlost 

morálního zastarání, nové technologické aktivity, obecná technologická úroveň 

(ZICH, 2007) 

 

Pro celkové zhodnocení vlivů makroprostředí a mikroprostředí se používá SWOT 

analýza, která zahrnuje výsledky analýz jak z mikroprostředí, tak i z makroprostředí. Ty 

se navzájem doplňují a umožňují komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj. (14) 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je vhodným integrujícím nástrojem v rámci strategické analýzy. Pomocí 

analýzy lze identifikovat faktory, které představují pro objekt analýzy jeho silné 

(Strengths) a slabé (Weakness) stránky, zkoumaného objektu. Dále je objekt zkoumán 

z pohledu příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je nebo bude projekt 

vystaven (Sedláčková, 2000, s.78) 
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1.6.2 Analýza mikroprostředí 

Analýza mikroprostředí se bezprostředně týkají firmy a lze je aktivně ovlivnit. Pro 

analýzu mikroprostředí byl vybrána Porterův model pěti sil. 

Porterův model pěti sil 

Model identifikuje síly, které mohou pro podnik mohou představovat možné hrozby nebo 

příležitosti. Tyto síly mohou působit souběžně nebo pouze některá z nich a jsou to: 

 

• riziko vstupu potenciálních konkurentů – Představují potenciální podniky, 

které doposud nejsou součástí konkurenčního prostředí a mohou do něj vstoupit. 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů závisí na vstupní bariéry, např. 

nákladovost vstupu nebo výnosnost v daném odvětví. 

• rivalita mezi stávajícími firmami – Na rivalitu mezi stávajícími konkurenty má 

vliv struktura odvětví, která je dána velikostí podílu jednotlivých firem. Dalšími 

Obrázek č. 1 - schéma SWOT analýzy (Zdroj: Dreamacademy, online, 12-12-2019) 
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faktory jsou velikost fixních nákladů, diferenciace konkurentů, výrobků a služeb, 

nákladů na odchodu z odvětví atd. 

• smluvní síla kupujících – lze hodnotit dle počtu významných odběratelů, 

významu výrobku či služby pro odběratele, náklady přechodu ke konkurenci, 

ziskovosti odběratele 

• smluvní síla dodavatelů – podnik zde hodnotí dle počtu významných dodavatelů, 

existence substitutů a jejich vliv na dodavatele, významu odběratelů pro 

dodavatele, vlivu vstupu nových dodavatelů do odvětví a organizovanosti 

pracovní síly v odvětví 

• hrozby substitučních produktů – lze hodnotit dle množství stávajících 

substitutů na konkrétním trhu, konkurence v odvětví substitutů, potenciální 

hrozby substitutů v budoucnosti a dle vývoje cen substitutů 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Cílem analytické části je analýza bezpečnostního okolí podniku SLEPT, Porterova 

analýzy pěti sil (analýza oborového prostředí) a na závěr je společnost podroben SWOT 

analýze, kde jsou popsány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

2.1 SLEPT Analýza 

SLEPT analýza představuje prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje vyhodnotit 

případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí podle těchto 5 

faktorů: S – sociální, L – legislativní, E – ekonomické, P – politické, T – technologické.  

2.1.1 Sociální faktory 

Životní úroveň a s tím související změny životního stylu – mezi nejdůležitějšími 

sociálními faktory společnosti celková životní úroveň a životní styl potenciálních 

zákazníků, resp. konzumentů baget. Největší podíl zákazníků budou tvořit především 

mladí lidé ve věku 18-35 let. Následující graf představuje vývoj počtu vysokoškolských 

studentů v Jihomoravské metropoli. Právě ti tvoří nejpočetnější skupinu potenciálních 

zákazníků a zároveň představují významnou část obyvatel města. I přes klesající tendenci 

má Brno poměrně početné zastoupení vysokoškolských studentů. Za poslední školní rok 

to bylo 63 054 studentů, což je téměř 17 % celkového počtu obyvatel Brna. 

(www.brno.cz, online, 2.1.2020) 

 

Graf 1 - Vývoj počtu studentů v Brně (Zdroj: Vlastní zpracování dle www.brno.cz, 2020) 
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Dalším důležitým sociálním faktorem je geografické umístění potenciálního podniku. Pro 

lokalitu je vybraná určitá oblast města vyznačená na mapě viz.  

 

 

Mobilita lidí v daném prostředí umožňuje rychlý způsob života se odráží v přístupu 

stravování, omezená doba na stravování především ve větších městech je jedním 

z důkazů, že rychlé občerstvení je chápáno jako příležitost pro úsporu času.  

I vzhledem k rostoucímu trendu zdravého stravování, podpoře bio potravin a propagace 

zdravějšího způsobu života, by mohly být vietnamské bagety vnímány jako zdravý fast 

food.  

2.1.2 Legislativní faktory 

Obchodní podnikání (provozování bistra se opírá ve většině případů o Živnostenský 

zákon dále je ŽZ v jeho aktuálním znění. Provozování bistra spadá do oblasti živnosti 

ohlašovací i koncesované. V živnosti ohlašovací živnosti se bude jednat o volnou nebo 

Obrázek č.2 - Umístění potenciální provozovny (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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řemeslnou. V případě řemeslné živnosti musí uchazeč podle § 21 ŽZ splnit podmínku 

způsobilosti a v případě, že ani jeden z provozovatelů nemá toto oprávnění, musí si 

stanovit odpovědného zástupce. V případě volné živnosti, který nabízí 80 oborů bude 

zvolena živnost číslo 48 (Velkoobchod a maloobchod, prodej kvasného lihu, konzumního 

lihu a lihovin). Tato živnost vzniká se řadí do koncesovaných a vzniká dnem nabytím 

moci.  

Pro zahájení provozu je potřeba také zajistit taktéž následující úkony: nahlášení místo 

provozovny schválené Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje v Brně. Tato 

povinnosti vychází z § 23 odst. 5 ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Pro tento podnikatelský záměr je upraven celou řadou zákonů a předpisů, jako jsou 

například: 

• vyhláška č.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích určené na výrobky určené 

pro styk s potravinami a pokrmy 

• vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

• vyhláška č. 246/2001 Sb. Je vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru a dále také o požární prevenci 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravující vztahy mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a 

předmětech určenýých pro styk s potravinami 

• zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, 

• zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 

• zákon č. 214,/2006 Sb., živnostenský zákon 

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

• zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví 

 

 

Mezi další legislativní faktory, který provoz ovlivňují jsou daň z přidané hodnoty, daň 

z fyzických osob či elektronická evidence tržeb. 
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2.1.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory se týkají makroekonomických veličin, který celkově ovlivňuje 

celkovou společnost v naší zemi. Mezi hlavní ukazatele ekonomické výkonosti je vývoj 

HDP, vývoj míry inflace a vývoj míry nezaměstnanosti. 

• Hrubý domácí produkt (HDP) v posledních letech meziročně roste, což je 

pozitivní zpráva pro domácí ekonomiku. Roste spotřeba domácností a lidí více 

utrácejí, což znamená dobrá zpráva pro gastro průmysl. Ve 3.krvartále v roce 2019 

byl zaznamenám nárůst ve výši 2,5% oproti přechozímu roku. Tendence růstu má 

pokračovat i v následujících letech, avšak míra růstu by měla být pomalejší.  

• Míra inflace se posledních 3 letech stabilně drží okolo 2,5 %. K prosince 2019 

míra inflace dosahuje hodnoty 2,7%, což je v horní polovina tolerančního pásma 

inflačního cíle ČNB.  

• Míra nezaměstnanosti v ČR na historickém minimu a zároveň je nejnižší z celé 

EU. Dle údajů Českého statistického úřadu je podíl nezaměstnaných osob na 

obyvatelstvu meziměsíčně vzrostl o 0,25 procentního bodu a k 31.1.2020 dosáhl 

výše 3,72%, což je vyšší než celostátní průměr (3,07%). Na konci ledna roku 2020 

bylo evidováno 28 346 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. 

Nízká nezaměstnanost a potřeba pracovní síly má značný vliv na růst mezd a 

zaměstnavatelé jsou donuceni sahat do řad konkurence. Z dostupných dat na 

Českém statistickém úřadě můžeme říci, že nominální průměrná mzda 

v Jihomoravském kraji ve 3. čtvrtletí 2018 dosáhla výše 30 561 Kč, což je o 8,4%, 

tj. o 2364 Kč vyšší než předchozím roce. Značný vliv na výši průměrné hrubé 

mzdy má statutární město Brno s cca. 380 tisíci obyvately, kde podnik bude 

umístěn. (www.czso.cz, 2019) 

 

2.1.4 Politické faktory 

- Politická situace v ČR je posledních letech poměrně stabilní. V současné době je u moci 

druhá vláda Andreje Babiše a je tvořena koalicí strany ANO, ČSSD a nestraníků 

s tolerancí KSČM. Zásadní změnou pro všechny podnikatelské subjekty představuje od 

roku 2016 zákon o elektronické evidenci tržeb (EET). Zavedením této změny představuje 

pro podnikatelské subjekty více administrace, více nákladů spojené s pořízením nových 
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registračních pokladen, napojení na internet. Dalším negativním důsledkem může být 

fakt, že tato změna pomůže velkým firmám likvidovat konkurenci malých podnikatelů a 

živnostníků. V poslední řadě zavedením EET zajistí politikům a vysokým úředníkům 

kontrolu a moc nad částí společnosti, která jejich vlivu zatím uniká. Z hlediska sazeb 

z daní příjmů právnických osob, ta je od roku 2010 neměnná, tj. 19%.  

2.1.5 Technologické faktory 

V hostinském odvětví tento faktor nehraje až tak velikou roli – tzn. není nezbytné často 

vyhledávat nové technologie, pokud se nejedná o něco zásadního. V praxi to mohou být 

např. modernější gastro zařízení (např. nový způsob uchovávání potravin atd.). Zásadní 

technologickou novinkou je elektronická evidence tržeb. Evidenci budou podléhat tržby, 

které pocházejí z podnikatelské činnosti a byly uhrazeny v hotovosti, stravenkou či 

platební kartou. Velký význam pro tento faktor hraje Internet, především sociální sítě jako 

Facebook a Instagram, které představují určitý nástroj pro komunikaci se zákazníky. 

2.2 Porterův model pěti sil 

Model se snaží odvodit sílu konkurence v analyzovaném odvětví a tím pádem také 

ziskovost daného sektoru trhu. K dosažení požadovaného cíle rozebírá 5 klíčových vlivů, 

které konkurenceschopnost firmy přímo či nepřímo ovlivňují. 

 

2.2.1 Vyjednávací síla zákazníků 

I když smluvní síla zákazníků v čase roste, je stále nízká. Všichni odběratelé jsou zároveň 

i koncoví zákazníci a smluvní sílu mají všichni stejně velkou. Je to z důvodu, že 

zákazníků prodejny je velké množství a všichni nakupují v podobném množství.  

 

2.2.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Hostinská činnost zpravidla není závislá pouze na jednom dodavateli. Hlavním 

dodavatelem surovin potřebné pro vaření je velkoobchodní řetězec Makro, kde lze nalézt 

téměř vše potřebné. Vzhledem k tomu, že jednotliví dodavatelé nabízejí málo 

diferencované produkty, jsou náklady na jejich změnu zanedbatelné a jejich vyjednávací 

síla je nízká. Výjimkou mohou být exotické potraviny, které nelze běžně zakoupit 

v Českých obchodech. I proto je cena potravin vyšší než běžně používané suroviny. 
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2.2.3 Hrozba vstupu konkurentů 

Vzhledem k tomu, že toto odvětví si nežádá žádné speciální know-how, není těžké se 

s podobným produktem vstoupit na trh. Pokud by nový konkurent chtěl přebrat bistru její 

zákazníky, musel by přijít s něčím novým, odlišným produktem, které analyzovaná 

společnost ještě nenabízí či pokrmy bude nabízet ještě lepší a chutnější. Dalším důležitým 

faktorem, který má vliv na konkurenceschopnost je umístění bistra. Tento faktor má 

významný vliv na celkovou výši tržeb. Nový konkurent musí dále posoudit, zda se mu 

vyplatí na trh vstupovat z hlediska odezvy stávajících konkurentů. Ti totiž často na 

nového konkurenta útočí v podobě snižování cen, neustálých inovací a intenzivnější 

reklamní činností.  Lze tedy očekávat, že v případě úspěšného fungování podniku, 

s velkou pravděpodobností vstoupí na trh noví konkurenti s podobným nápadem. Vstup 

konkurence nové konkurence nelze zabránit, avšak je potřeba se jim přizpůsobit být 

inovativnějším a lepším. 

 

2.2.4 Hrozby substitutů 

Hrozba substitutů je v tomto odvětví je velká, protože na trhu existuje mnoho nabídka 

substitučních výrobků. Pokud zákazníkovi nebude vyhovovat produkt, může se 

rozhodnout pro jiný podnik (bistra, restaurace, hospody). Jeho náklady na přechod 

k substituty jsou, z hlediska velkého počtu konkurence v tomto odvětví téměř nulové. 

 

2.2.5 Hrozba stávajících konkurencí 

Konkurenci ve stejné oblasti podnikání můžeme členit dle mnoha hledisek. Pro účely 

tohoto podnikatelského záměru budeme konkurenci členit dle oblasti rozsahu působnosti 

a dle podobnosti konceptu.  

 

Konkurence dle oblasti byly vybrány tyto podniky, které se nacházejí v okruhu 5 min od 

restaurace. V blízkosti bistra se nachází zhruba 20 restaurací, které nabízejí různorodou 

kuchyni. Mezi největší konkurenty patří restaurace, které nabízí asijské pokrmy. Poblíž 

bageterie se nacházejí 3 takovéto restaurace. První z nich je vietnamská restaurace 

OhPho!, která se nachází na stejné ulici pouze o 200 m vzdálená od plánovaného místa 

bageterie. Kromě tradiční vietnamské kuchyně podnik nabízí vcelku chutné sushi a za 

přijatelné ceny. Dalším konkurenčním podnikem, který se nachází v centru je taktéž 
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vietnamská restaurace s názvem „GO“, který je hojně navštěvovaný i díky dobré lokalitě. 

Poslední restaurace, která nabízí asijskou kuchyni, je restaurace Koishi. Na rozdíl od 

předchozích dvou se jedná o luxusní restauraci, která se specializuje na sushi a japosnkou 

kuchyni. Cenově i kvalitativně je na tom mnohem vyšší úrovni než zmiňovaný OhPho!. 

 

V oboru pohostinství je riziko nové konkurence velké. Obzvlášť jedná-li se o konkurenta 

z vietnamské komunity, která je v České republice velmi početná. S tím souvisí jejich 

mentalita – drží se ověřených, tradičních konceptů a to platí i ostatních oblastech 

podnikání v ČR. Asijská bistra taktéž představují další možnou konkurenci pro podnik. 

Kromě plněných baget, které pro podnik představují hlavní nabízený produkt, bude také 

nabízet i ostatní tradiční vietnamské pokrmy, které jsou mezi české zákazníky velice 

oblíbené. Ty jsou však nabízeny v mnoho asijských bistrech a fast-foodech. U těchto 

provozů se často setkáváme s problémem nekvalifikovaného personálu a s dodržováním 

hygienických norem. 

 

Podobným koncept s vietnamskými plněnými bagetami nabízí i jeden podnik, který má 

přímo v názvu „Vietnamské bagety“ na Pekařské ulici v Brně, který taktéž nabízí plněné 

bagety. 

 

Z hlediska podobnosti produktů představují pro náš koncept tyto podniky/značky: 

 

Bageterie Boulevard – Největším konkurentem z hlediska podobnosti konceptu je 

bezesporu tento český franchisingový řetězec, který momentálně provozuje síť se 48 

pobočkami (k 1.4.2020) v České republice a v zahraničí. Značka nabízí čerstvě plněné 

bagety s různými několika odlišných kombinací. Jedná se o koncept rychlého 

občerstvení, který si zakládá na kvalitních surovinách a rychle připravené dle přání 

klienta. Plněné bagety se pohybují v cenovém rozmezí od 89 Kč do 139 Kč za samotnou 

bagetu. (Bageterie Boulevard, 2020) 

 

Subway – Celosvětově známá franchisingová společnost z USA, která taktéž nabízí 

plněné sendviče. Zákazník si zde může přímo zvolit různé ingredience dle své chuti, a to 

přímo před jejich očima. Tento odlišný přístup právě představuje to, čím si Subway 
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získává mnoho zákazníků. Značka se především prezentuje jako zdravý fast food, který 

používá ty nejčerstvější suroviny. Cenové rozpětí sendvičů je podobné jako u Bageterie 

Boulevard. (Franchising, 2020) 

2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednoduchý nástroj (matice), ve kterém můžeme nalézt informace o 

interní situaci společnosti (silné a slabé stránky) a externí situaci firmy (příležitosti a 

hrozby na trhu). 

 

Své silné stránky využívá k dosažení konkurenční výhody. Naopak slabé stránky, jsou ty, 

které podnik snižují pod úroveň svých konkurentů. Je třeba je co nejdříve ošetřit, pokud 

možno se jich zbavit. Silné a slabé stránky si podnik reguluje zcela sám, je na něm, které 

posílí a které naopak odstraní. Co se týče hrozeb, je třeba se snažit je předvídat a pokusit 

se jim vyvarovat, nebo alespoň se na ně připravit. Příležitosti je naopak třeba využít, aby 

se restaurace posunula blíže svému cíli nebo jej dokonce naplnila. 

 

Tabulka č. 2 - SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Silné stránky Slabé stránky 

• Atraktivní lokalita 

• Odlišný koncept 

• Lokální dodavatelé 

• Kvalitní servis 

• Omezená nabídka 

• Omezená cílová skupina zákazníků 

• Malá zkušenost v oboru 

• Omezený počáteční kapitál 

 

Příležitosti Hrozby 

• Rozšíření nabídky 

• Levnější dodavatel 

• Možnost rozvozu 

• Velké množství kanceláří a školních 

zařízení v okolí 

• Příchod nové konkurence 

• Změna preferencí zákazníků 

• Trh práce 
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Silné stránky 

Nejvýznamnější silnou stránkou bageterie je kromě široké nabídky těchto baget, které si 

sama peče. Tento fakt lze považovat za velkou konkurenční výhodu vzhledem 

k současnému trendu ve stravování, kdy zákazníci preferují domácí výrobky před 

produkty z velkoprodukce. Dosud žádný podobný podnik se v Brně nenachází. Další 

silnou stránkou je umístění podniku v centru města na začátku frekventované ulici Veveří 

s dobrou dopravní dostupností. Díky této stretegické poloze, lze předpokládat, že podnik 

bude generovat zákazníky z řad zaměstnanců městské správy, nemocnice, 

podnikatelského centra a hlavně studentů vysokých škol. Výhodou je také možnost 

otevření předzahrádky v letních dnech.  

 

Slabé stránky 

Možnou slabou stránkou mohou být malé zkušenosti s podnikáním v oblasti pohostinství, 

čehož si majitel uvědomuje i proto ve společnosti figuruje otec vlastníka, který má letité 

zkušenosti a je zároveň odborným garantem. Další slabou stránkou podniku je malá 

kapacita parkovacích míst pro zákazníky. Tento fakt může částečně snížit zájem o 

navštívení podniku. Existuje riziko ve formě zvýšení nájemného či vypovězení nájemní 

smlouvy ze strany pronajímatele. 

 

Příležitosti 

Hlavním motivací k založení bageterie v Brně je absence podniku podobného typu. 

Podnik spatřuje příležitost v umístění podniku na strategickém místě v centru Brna, který 

čím se čím dál více stává oblíbenou turistickou oblastí, což lze spatřit i na vzniku nových 

restaurací a kaváranských podniků. Ke zlepšení dostupnosti nabízech pokrmů plánuje 

majitel spolupracovat s rozvážkámi společnostmi.  

 

Hrozby 

Velkým rizikem a hrozbou podniku je jednoznačně nízká návštěvnost. Dále velké 

množství konkurence v okolí, které je již delší dobu v provozu a v povědomí zákazníků. 

V případě úspěšného zavedení a fungování podniku lze očekávat vznik nových 

konkurenčních podniků. Neustálé změny a novelizace zákonů mohou být pro samotný 

podnik také hrozbou. V neposlední řadě může podnik ohrozit zvýšení cen vstupů.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce je věnována konkrétnímu návrhu podnikatelského záměru 

pro založení bageterie Banh Mi v Brně. Navrhované části vycházejí z teoretických 

poznatků a souběžně ze zpracovaných analýz v praktické části práce. V závěru bude 

celkové zhodnocení projektu, zda je podnikání výhodné a zdali je podnikatelský záměr 

uskutečnitelný.  

3.1 Titulní strana 

 

 

Název společnosti:   HNTT, s.r.o. 

Sídlo firmy:   Sedláčkova 2902/34, 62800, Brno 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

hostinská činnost 

Statutární orgán:  Ngoc Thang Tran – jednatel 

Kontaktní e-mail:  tomvie@seznam.cz 

Zahájení činnosti:  12. ledna 2017 

Základní kapitál:   100 000,- Kč 
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3.2 Exekutivní souhrn 

Předmětem podnikatelského plánu je založení nové vietnamské bageterie v centru města 

Brna. Cílem této práce je poukázat na jeho funkčnost, přínosnost a realizovatelnost 

podnikatelského záměru. Součástí plánu je analýza trhu, finanční plán a stanovení rizik. 

Celková potřebná výše počátečního kapitálu 1 337 000 Kč.  

 

3.3 Popis podnikatelské příležitosti 

Předmětem podnikatelského plánu je založení nové vietnamské bageterie Banh Mi 

v centru města Brna. Bagety Banh Mi představují tradiční vietnamské bagety, které jsou 

ve světě získali velkou oblibu, především v Severní Americe. V České republice se tento 

typ restaurace zatím nachází pouze v Praze, kde momentálně fungují 3 podniky, které se 

specializují na tyto bagety a jsou velmi oblíbené. Jedním z faktorů pro realizaci záměru 

je to, že se v Brně dosud nenachází žádný podnik s podobným konceptem. I proto bude 

pro umístění restaurace vybrána výhodná poloha v centru města s ohledem na výši 

nájemného za přijatelných podmínek. 

 

3.3.1 Údaje o vlastníkovi 

Vlastník restaurace a zároveň i autorem podnikatelského plánu je student Vysokého učení 

technického v Brně – Fakulty podnikatelské, obor Řízení a ekonomika podniku. Tento 

obor není spojen s gastronomií, nicméně zde může uplatnit v průběhu studia nabyté 

znalosti z oblasti ekonomiky a řízení drobných a středních podniků. Mimo studium na 

měl student možnost pracovat v zahraničí v gastro zařízení, kde se podílel na 

každodenním chodu zavedené restaurace. Vlastník restaurace bude zodpovědný 

z právního a ekonomického hlediska. Zároveň se bude podílet na vedení celého podniku 

a na zajišťování finančních a personálních zdrojů. Jako druhá zodpovědná osoba je otec 

vlastníka, který má dlouholeté zkušenosti s provozem gastro zařízení. V podniku bude 

figurovat zpočátku jako tichý společník, který bude poskytovat rady zkušenosti.  
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3.3.2 Předmět podnikání  

Podnikání v gastro průmyslu je založeno na základě živnostenského oprávnění v oblasti 

hostinské činnosti. Pro zisk tohoto oprávnění je potřeba splnit kromě všeobecných 

podmínek také i zvláštní podmínky. Zvláštní podmínky se prokazují zpravidla výučním 

listem, dokladem o vzdělání v příbuzném oboru nebo prokazatelně splňuje 6 letou praxi 

v oboru hostinské činnosti. Poslední možností je potřeba jmenování odpovědného 

zástupce, v tomto případě jeden ze společníků společnosti, který již toto oprávnění má.  

 

3.3.3 Popis produktu 

Jak již z názvu vyplývá, podnik bude primárně nabízet vietnamské bagety „Bánh mì“. 

Základem je bageta, která se svým tvarem podobá francouzské bagetě. Na rozdíl od ní se 

ale vyrábí z rýžové mouky. Čerstvé pečivo je pak podélně naříznut a náplň je tvořena 

převážně plátky grilovaného masa (obvykle z vepřové, kuřecího i hovězího masa), 

majonéza, nakládaná zelenina a nakládaná zelenina (mrkev a daikon), okurek, chilli 

paprika, koriandr a na dochucení sójová omáčka nebo chilli omáčka. Všechny tyto 

suroviny jsou předem připravovány a samotné plnění baget dochází až při zadávání 

objednávky, kdy celková doba potřebná pro servírování jsou 3-4 minuty (dle požadované 

křupavosti baget). V základní nabídce budou nabízeny 4 druhy plněných baget: 

 

• „Bánh mì heo“ – plněná bageta s grilovaným vepřovým masem, nakládaná 

zelenina, majonéza, okurek, koriandr 

• „Bánh mì bò“ – plněná bageta s grilovaným hovězím masem, nakládaná zelenina, 

majonéza, okurek, koriandr 

• „Bánh mì gà“ – plněná bageta s grilovaným kuřecím masem, nakládaná zelenina, 

majonéza, okurek, koriandr 

• „Bánh mì chay“ – plněná bageta se smaženým tofu, nakládaná zelenina, 

majonéza, okurek, koriandr 

 

Zvolené bagety byly vybrány na základně chuťových preferencí zákazníků v ostatních 

podnicích i mimo Českou republiku. V budoucnu podnik plánuje chutě baget obměňovat 

a přidávat i jiné druhy baget například dle sezónnosti.  
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Vzhledem k faktu, že se podnik snaží být více konkurence schopný, bude kromě baget 

nabízet i jiné pokrmy, díky kterým osloví více potenciálních zákazníků. Tyto pokrmy 

budou doplňovat základní nabídku a zároveň nejsou náročné na přípravu a lze je i 

konzumovat i mimo podnik.  

 

• „Bún Bò Nam Bộ“ – rýžové nudle s restovaným hovězím masem, salátem, 

okurkou, mrkví, arašídy, s mungo klíčky a směs čerstvých bylinek 

• „Bún chả“ – rýžové nudle s grilovaným vepřovým masem, salátem, s mungo 

klíčky a směs čerstvých bylinek 

• „Bún dau“ - rýžové nudle se smaženým tofu s okurkou, mrkví, arašídy, s mungo 

klíčky a směs čerstvých bylinek 

• „Pho Bo“ – Hovězí vývar s plochými nudlemi Pho 

• „Pho Ga“ – Kuřecí vývar s plochými nudlemi Pho 

• „Pho tron“ - nudle Phở promíchané s masem a bylinkami 

• „Mien tron“ – skleněné nudle Mien promíchané s masem a bylinkami 

• „Nem cuốn“ – nesmažené rolky plněné rýžovými nudlemi, směsí bylinek, salátu, 

okurky, mangem a různými druhy mas (vepřové, hovězí, krevety) 

• „Nộm xoài“ – mangový salát s trhaným hovězím masem, směsí bylinek, mrkví a 

arašídy 

 

V tabulce č. 3 je uveden ceník nabízeného sortimentu bageterie. Dané ceny jsou včetně 

DPH a jsou konečné. 

Tabulka č. 3 -  Ceník nabízeného sortimentu (Zdroj: Vlastní  zpracování, 2020) 

Nabídka jídel 

Položka Cena (Kč) 

BAGETY 

Bánh mì pate 95 

Bánh mì heo 95 

Bánh mì bò 105 

Bánh mì gà 95 

Bánh mì chay 95 

NUDLE 

Bún bò Nam Bộ 135 

Bún chả 135 
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Bún dau 135 

Pho tron 145 

Pho Bo 140 

Pho Ga 135 

Mien tron 135 

Nem cuốn 70 

Nem cuốn chay 70 

Nộm xoài 80 

 

Nabídka jídel bude taktéž doplněna o pestrou nabídku nápojů. Mimo běžně dostupné 

nápoje, které podnik bude odebírat od velkododavatelů, bude i sama nabízet své domácí 

limonády a čerstvou vietnamskou kávu. V následující tabulce č.4 je uveden ceník 

nápojového lístku bageterie. Ceny nápojů byly stanoveny dle cen konkurence, jelikož se 

jedná o podniky v centru, ceny jsou poněkud vyšší než v okrajových částech Brna.  

Tabulka č. 4 - Ceník nápojového lístku (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Nápojový lístek 

Položka Cena (Kč) 

KÁVA 

Vietnamská filtrovaná káva 55 

Ledová vietnamská káva 65 

Espresso 40 

Extra shot 15 

Macchiato 45 

Cappuccino 50 

Caffé Latte 50 

Lungo 45 

Flat White 55 

DOMÁCÍ ČAJE 

Černý, zelený, ovocný 50 

Ledový – zelený, máta, zázvor 45 

Domácí limonáda 45 

Perlivá/neperlivá voda 30 

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 

Pilsner Urquell 45 

Birell nealkoholické 35 

Pivo Saigon 50 

Pivo Hanoi 50 
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3.3.4 Organizační plán 

Restaurace „Bánh Mi“ atd. bude kromě vlastníka zaměstnávat další 2 pracovníky na 

hlavní pracovní poměr a 5 brigádníků, kteří budou docházet dle směn. O chod restaurace 

se bude starat vlastník, který ji bude taktéž zastupovat po právní a ekonomické stránce. 

Zpočátku pak bude také vykonávat pozici brigádníka, který bude zajišťovat úklid prostor. 

Postupně pak bude navýšen stav zaměstnanců v závislosti s návštěvností restaurace. 

V tabulce č. 6 je mzdové ohodnocení jednotlivých pozic dle podle § 111 odst. 2 a § 112 

odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vycházíme z toho, že majitel bude 

ohodnocen konečným ziskem, proto není uveden ve mzdové tabulce. Při výpočtu 

celkových měsíčních nákladů k hrubé mzdě připočítáme zákonné pojistné, čímž získáme 

„superhrubou mzdu“, která odpovídá 34% z hrubé mzdy (25% na SP a 9% na ZP). 

 

Tabulka č. 5 - Měsíční náklady na obsluhu (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Obsluha  (100Kč/h) 

Den Otevírací doba 
Počet 

hodin 

Počet číšníků 

na směně 
Náklady Celkem/týden Celkem/měsíc 

PO-PÁ 9:00 - 11:00 2 1 200 

15 900 63 600 

  11:00 - 15:00 4 2 800 

  15:00 - 22:00 7 1 700 

SO 9:00 - 15:00 6 2 1 200 

  15:00 - 22:00 7 2 1 400 

 

 

Tabulka č. 6 - Měsíční mzdové náklady (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Pracovní pozice 
Hrubá 

mzda (Kč) 
ZP + SP (Kč) 

Měsíční mzdové 

náklady (Kč) 

Roční mzdové 

náklady (Kč) 

Hlavní kuchař 32 000 42 880 42 880 514 560 

Pomocný kuchař 22 000 29 480 29 480 353 760 

Obsluha 100 Kč/h - 63 600 763 200 

Účetní  -  - 2 200 26 400 

CELKEM 135 960 1 631 520 

 

Výše uvedená tabulka se mzdovým ohodnocením je platná pro první rok. V případě, že 

se podniku bude dařit a zaměstnanci budou i nadále svoji práci odvádět zodpovědně je 

majitel ochoten navýšit mzdové ohodnocení o 10%. Kromě zvýšení mzdového 
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ohodnocení budou zaměstnanci do dostávat průběžně i dýška, která bude rovnoměrně 

rozdělena mezi všemi zaměstnanci. 

3.4 Analýza trhu 

Pro otevření provozovny byl vybrán Jihomoravský kraj, v městě Brno. Proto budeme 

analyzovat trh v Brně. Vietnamské bagety nejsou na českém trhu úplně cizí, její 

dostupnost je však omezena hlavně na Prahu. V Brně dosud existují 2 podniky, které tyto 

vietnamské plněné bagety nabízejí. V obou případech se jedná o úspěšné podniky, to 

vypovídá o tom, že o vietnamskou kuchyni je zájem. 

3.4.1 Zákazníci 

Primární cílová skupina budou studenti ve věku 18 – 26 let, kteří studují a pracují v Brně, 

kteří vyhledávají kvalitní gastronomii. V porovnání s ostatními městy je v Brně velká 

kumulace studentů nejen z Brna, ale i z celé české republiky a zahraničí. Další početnou 

cílovou skupinou zákazníků budou muži a ženy ve věku 27 – 45 let, kteří mají pravidelný 

příjem, otevření novým chutím a jsou ochotní za jídlem dojíždět. Další cílovou skupinou 

jsou zahraniční turisté, kteří přijeli poznávat město Brno. Díky rostoucí oblibě mezi 

zahraničními turisty, zejména těch ze sousedních zemí. Ti nejčastěji navštěvují 

moravskou metropoli za účelem poznávání místních památek, za zábavou a také za 

gastronomií. (Magistrát města Brna, 2017) 

 

3.4.2 Umístění podniku 

Podnik se bude nacházet v centru města Brna na frekventované ulici Veveří. Pro tento 

projekt byla vybrán obchodní prostor o rozloze 87m2, který zcela bohatě postačí 

k navrhovanému konceptu. Nabízené pokrmy lze pak konzumovat i na místě, pro 

zákazníky bude vyhrazeno 24 míst pro posezení. V letních dnech pak bude možnost 

doplnění o malé předzahrádky, která bude mít kapacitu zhruba 8 míst.  Pro vlastníky 

z toho vyplývá, že součásti restaurace musí být taktéž i možnost jít na WC pro zákazníky 

dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004. 
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Obrázek č . 3 - Umíštění provozovny (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

 

 

Obrázek 4 - Vzhled provozovny zvenku (Zdroj: www.google.com, 2020) 
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Obrázek 5 - Interiér odkoupené provozovny (Zdroj: www.picuki.com, online, 2020) 

Obrázek 6 - Interiér odkoupené provozovny (Zdroj: www.picuki.com, online, 2020) 
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3.5 Marketingová strategie 

Marketingové cíle 

Krátkodobým marketingovým cílem je oslovit potenciální zákazníky, kteří již mají 

zkušenost s bagetami Bánh Mì nebo s vietnamskou kuchyní. Prvotním cílem tedy bude 

dostat se do povědomí o nově otevřeném podniku v Brně. Proto je důležité nepodceňovat 

přípravnou fázi a již před zahájení provozu na tomto pracovat, počínaje od úpravy prostor, 

zajištění vybavení, přes navázání spolupráce s influencery a rozvážkovými společnostmi 

jako Dáme jídlo, Wolt, Nesnězeno, po zavedení věrnostních programů jako např. 

zákaznické kartičky, výhodné menu. 

Z dlouhodobého hlediska je hlavním cílem bageterie poskytovat kvalitní služby 

zákazníků, budování kvalitních dodavatelsko-odběratelských vztahů. Po finanční stránce 

by podnik chtěla dosáhnout 10% nárůst tržeb oproti přechozímu období. Do budoucna 

bageterie plánuje rozšířit nabídku o snídaňové menu. 

 

3.5.1 Marketingový mix 

Dle Ansoffovy matice existují 4 strategie tržního rozvoje, který rozeznává na již existující 

trh nebo na nový trh a na existující a nový produkt. V našem případě se jedná o proniknutí 

na existující trh s již existujícím produktem. Jedná se nejméně rizikovou variantu, avšak 

nevýhodou je existence velkého množství konkurence. Podnik zde může využívat 

stávající zdroje, postupy a kapacity. (Managementmania, 2019) 

 

Tabulka č. 7 - Ansoffova matice (Zdroj: Vlastní zpracování dle www.managementedia.cz, online, 2020) 

  Stávající produkty Nové produkty 

Stávající trh Tržní penetrace Rozvoj produktu 

Nový trh Rozvoj trhu Diverzifikace 

 

 

Produkt 

Jádrem produktu Bánh Mì jsou čerstvé plněné bagety, která se podobá klasické 

francouzské bagetě připravené z pšeničné mouky. Základem je vždy čerstvě upečená 
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bageta, kterou si podnik sama peče a s tímto faktem by se bageterie chtěla prezentovat i 

na trhu. Zákazník si vždy může vybrat ze 5 druhů baget, které budou ve stálé nabídce a 

později taktéž budou přibývat i jiné varianty dle sezónnosti. Doplňkovými produkty 

v nabídce budou kromě klasických nealkoholických i alkoholických nápojů budou 

doplněny o domácí limonády a zahraniční piva. Pro oslovení širšího okruhu zákazníků 

bude podnik nabízet kromě plněných baget také i tradiční vietnamské pokrmy se kterými 

se lze často setkat v každé vietnamské restauraci.  

Potenciál v oblasti gastronomie společnost spatřuje především v trendu zdravého 

životního stylu a s ní i měnícími se stravovacími návyky. Vietnamská kuchyně rozhodně 

patří mezi ty, které jsou vnímány jako zdravé a dobře stravitelné.  

 

Cena 

Cenová politika je jednou z největších marketingových lákadel, které má značný vliv na 

zvýšení prodeje, pokud je správně stanovená. V zájmu podniku by měla sledovat a 

minimalizovat náklady a zároveň poskytovat kvalitní služby s vysokou přidanou 

hodnotou pro koncového zákazníka. Důležitým ovlivňujícím faktorem je dobrá image 

podniku v této oblasti. I díky používání kvalitních surovin, které podnik používá, mu 

umožňuje stanovovat vyšší ceny. Ačkoli se na trhu nejedená o naprostou novinku, v Brně 

dosud tyto bagety nejsou zas tak tolik přístupné jako v Praze, i z tohoto důvodu budeme 

volit střední cestu při cenotvorbě. 

Jedním z možných způsobů stanovení ceny je dle nákladů, kdy cena musí zajistit 

návratnost vynaložených nákladů a nejlépe zajistit zisk. Další možným způsob pro 

stanovení cen je dle konkurence. V rámci tvorby cen se bude vycházet hlavně vycházet 

ze vstupních nákladů surovin i s přihlédnutím na konkurenci. Pro stanovení ceny se tedy 

vycházelo z nákladů, které by měly činit 30 – 40% z konečné ceny produktů.  

V tabulce č. 8 jsou popsány náklady na jednotlivé pokrmy v nabídce a marže na těchto 

produktech. Ceny jednotlivých produktů byly stanoveny i ohledem ke konkurenčním 

podnikům.  
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Tabulka č. 8 - Marže jednotlivých produktů (Zdroj: Vastní zpracování, 2020) 

Položka 
Výrobní náklad 

(Kč) 

Výše marže 

(%) 

Prodejní cena 

(Kč) 

Bánh mì heo 34 179 95 

Bánh mì bò 39 169 105 

Bánh mì gà 35 171 95 

Bánh mì chay 32 197 95 

Bún Bò Nam Bộ 52 160 135 

Bún chả 55 145 135 

Bún dau 48 181 135 

Pho Bo 58 141 140 

Pho tron 56 159 145 

Mien tron 51 165 135 

Pho Ga 52 160 135 

Nem cuốn 36 94 70 

Nom xoai 32 150 80 

 

Distribuce 

Provoz hostinské činnosti v našem případě se zaměřuje na B2C trh, kdy je produkt nebo 

služba určená koncovému zákazníkovi. Proto gastronomické zařízení už není jen místo, 

kde si člověk může zahnat hlad nebo uhasit žízeň, ale také je to prostor pro příjemný 

zážitek. Jedním z faktorů, který ovlivňuje zážitek je vhodná lokalita umístění bageterie. 

Pro umístění bageterie byl vybrán prostor na frekventované ulici Veveří, kde je velká 

průchodnost, i díky blízkých vysokoškolských a kancelářských zařízeních. 

 

Propagace 

Propagační politika v sobě zahrnuje oblasti jako je reklama, osobní prodej, podpora 

prodeje. Z hlediska nákladovosti není příliš vhodné uvažovat o offline kanálech 

propagace typu billboard či reklama v novinách, zejména jedná-li se o začínající podnik, 

kam zmiňovaná bageterie spadá. Další nevýhodou tohoto způsobu propagace je 

měřitelnost její úspěšnosti. Proto se zpočátku zaměřím pouze na online formu propagace 

a to prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Instagram) a webových stránek. Vzhledem 

k povaze podnikání je nejvhodnější využívat sociální síť Instagram, který má v současné 

době největší dosah. Kromě placených příspěvků, které podnik bude pravidelně využívat 

ke sdělování novinek, bude podnik navazovat spolupráci s influencery, kteří budou na 

svých profilech propagovat bageterii, výměnou za bezplatnou konzumaci produktů. 

Bude-li se jednat o influencera s větším dosahem může být tato služba honorována 

finančním způsobem. Další zvoleným způsobem propagace je podpora prodeje, a to např. 
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zavedení věrnostních kartiček, kdy za každou desátou objednávku získá zákazník jednu 

libovolnou bagetu dle vlastního výběru. Dále bude zavedena akce „Výhodné menu“, kdy 

zákazník si zákazník vybere jednu bagetu a k tomu domácí limonádu za zvýhodněnou 

cenu – 125 Kč a v případě bagety Bánh mì bò (hovězí) to bude 135 Kč. Poslední online 

formou propagace je kvalitní webová stránka na internetu.  

Důležitou roli pro propagaci bageterie je reklama formou „Word of mouth“, tedy reklama 

šířená samotnými zákazníky, kteří si budou předávat informace mezi sebou. Z tohoto 

důvodu je velice důležité si budovat dobré jméno podniku, protože spokojený zákazník 

rovná se loajální zákazník. (Managementmania, 2018) 

Marketingový rozpočet 

V následující tabulce je znázorněn marketingový rozpočet pro bageterii Bánh Mi. Jedná 

se především o činnosti v oblasti propagace podniku formou internetových reklam, 

webových stránek s nimi spojené náklady. Taktéž bude pro reklamu na sociálních sítí 

bude vyhrazen rozpočet pro placené příspěvky jak na Instagramu, tak i na Facebooku. 

Dále budou v rozpočtu zahrnuty náklady na tisk věrnostních kartiček a informačních 

letáků ve velikosti A5 o otevření podniku a na ní jednorázový slevový kupón se slevou 

20% na první konzumaci v bageterii, které budou distribuovány v okolí ulice Veveří. 

 

Tabulka 9 - Marketingový rozpočet pro otevření podniku (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Množství Cena za jednotku Cena celkem 

Tvorba webových stránek 1 7 000 7 000 

Pronájem webhostingu 1 800 800 

Doména 1 195 195 

Produktové focení, grafický 

návrh menu, interiér 
1 15 000 15 000 

Venkovní nápis - čelní, boční 1 17 700 17 700 

Příspěvky na FB, Instagramu 2 3 000 6 000 

Tisk věrnostních kartiček 2 000 1,1 2200 

Potisk brandovaných triček 25 240 6000 

Potisk samolepek s logem 3 000 0,63 1890 

Tisk letáků 5 000 0,43 2150 

CELKEM - 43 937 58 935 

 

Celkový marketingový rozpočet činí 58 935 Kč. Jedná se o jednorázové vstupní náklady, 

které podnik musí vynaložit. Podnik se tak může od začátku prezentovat svoji značku. 
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Do rozpočtu není kalkulována spolupráce s influcery se kterými bude později dohodnuty 

na konkrétním způsobu ohodnocení. Tvorba a spravování webových stránek společnosti  

 

Průběh propagace na sociálních sítích bude probíhat těmito kroky: 

• Založení profilu na sociálních sítí Facebook a Instagram zhruba 2 měsíce před 

samotným otevřením bageterie. Podnik si tak postupně buduje zájem o podnik.  

• Průběžné přidávání fotek, informací o menu 

• Týden před samotným otevřením propagovat formou placeného příspěvku o jejím 

otevřením a akcích. 

 

3.6 Finanční plán 

Před samotnou realizací projektu by si investoři/vlastníci znát přibližnou výši kápitálové 

náročnosti investice pro založení bageterie. V této části práce bude sestaven finanční plán 

zahrnující rozvahy a výkazy zisků a ztrát ve třech variantách – optimistická, realistická a 

pesimistická.  

 

3.6.1 Předpokládané náklady 

Nájem 

S vlastníkem prostor na ulici Veveří dosud nebyla uzavřená smlouva o pronájmu. 

V současné chvíli jednáme o snížení výše nájmu z původně požadovaných 50.000 Kč 

včetně DPH, který je ochotný se o snížení nájmu bavit v případě, že by nájemní smlouva 

byla podepsaná na tři roky s tří měsíční výpovědní lhůtou. Za úspěch bychom považovali, 

pokud by se nám podařilo snížit nájemné na 46.000 Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, 

že předchozí nájemník, který taktéž provozoval hostinskou činnost ukončil nájemní 

smlouvu v únoru 2020, a i díky neočekávané vývoji situaci spojené s vládními opatřeními 

zůstávají tyto prostory nevyužity a vlastníkovi tak utíkají peníze, které by plynuly 

z nájmu. V tabulce XX budeme prozatím počítat s původní výší nájemného, tj. 50 000 Kč 

včetně DPH.  
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Interiér 

Po předchozímu nájemci, který zde provozoval japonské bistro zůstalo vybavení 

v kuchyni a nábytků v interiéru. Přesto je potřeba provést několik povrchových úprav, 

které zahrnují např. natěračské a malířské práce, obklady a dlažby a truhlářské práce. 

Jelikož se jedná o podobně zvolený koncept interiéru, jednou z možností je přenechání 

veškerého vybavení v podniku za odstupné. Seznam odkoupených položek lze nalézt 

v příloze č. 1. 

 

Náklady na počáteční investici  

Náklady na počáteční investici jsou znázorněné v následující tabulce. Jedná se 

jednorázové náklady, které jsou nutné k založení podniku. Do počátečních nákladů 

zahrnujeme také vratnou kauci ve výši dvou měsíčního nájemného, které bude navráceno 

po ukončení nájemní smlouvy. Další náklady, které vznikne provozovateli v prvním roce 

jsou náklady spojené s vybavením provozovny. Kromě přenechaných položek je potřeba 

dovybavit podnik i jiná zařízení jako jsou např. konvektomat s pecí značky Rational za 

53 344 Kč včetně DPH. (Gastromania, 2020) Podnik také dokoupí kvalitní dvoupákový 

kávovar značky Astoria 67 796 Kč včetně DPH (Pmn-nerez, 2020). Otevřenou pec 

Nordline pro zapékání baget za 16 650 Kč včetně DPH, (Nordline, 2020) a mlýnek na 

kávu značky SAGE za 6 990 Kč včetně DPH (Datart, 2020) 

 

Tabulka 10 - Náklady na počáteční investici (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka Cena (Kč) 

Odstupné 395 510 

Povrchové úpravy 50 000 

Konvektomat s pecí 53 344 

Rozpékací pec 16 650 

Kávovar 78 900 

Mlýnek na kávu 7 899 

Kauce – 2 měsíce 100 000 

CELKEM 702 303 

 

 

Z tabulky 10 vidíme, že ceny konvektomatu a kávovaru překračuje částku 40 000 Kč, je 

tedy třeba obě dvě tyto položky odepisovat. Jelikož obě zmíněné položky patří do druhé 



56 

odpisové skupiny, přístroje budou odpisovány po dobu pěti let dle vyhlášky č. 3/2008 

Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Součet obou položek je roven 132 244 Kč. Pro odpisování bude využita metoda 

rovnoměrného odepisování, kdy v prvním roce bude odepsáno 11,1% z pořizovací ceny 

a v dalších letech se již bude odepisovat 22,25 %. Vzhledem, že podnik není plátcem 

DPH, při výpočtu se bude vycházet s cenou včetně DPH.  

 

Tabulka č. 11 - Roční odpisy DHM (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 

2020 117 697 14 547 14 547 

2021 88 272 29 425 43 972 

2022 58 847 29 425 73 397 

2023 29 422 29 425 102 822 

2024 0 29 424 132 244 

 

Provozní náklady 

Jednají se o fixní náklady, které podniku vznikají bez ohledu na objemu poskytnutých 

služeb. Položky za topení, vodu, elektřinu a plyn jsou zde vyčísleny orientačně formou 

záloh. Přesné částky budou známy na konci roku na základě roční vyúčtování. 

V následující tabulce jsou seřazeny jednotlivé nákladové položky dle výše. V položce 

ostatní provozní náklady jsou zahrnuty nákupy čistících prostředků, ochranných pomůcek 

pro zaměstnance, papírové ručníky a filtry do digestoře. Podnikání v gastro odvětví patří 

k rizikovějším typům podnikání, proto v rámci snížení rizika bude podnik pojištěn vůči 

úpadku a jiným nežádoucím elementům jako je např. odcizení, vandalismu či proti 

živelným pohromám. Pro podnik byla vybrány varianty pojištění majetku a odpovědnosti 

za škody zaměstnanců. V tabulce č. 12 jsou vyčíslený měsíční provozní náklady podniku.  

Měsíční náklady na provoz restaurace jsou vyčísleny na 138 478 Kč. Majitelé počítají se 

zahájením provozu ještě v roce 2020, kdy termín otevřením by chtěli stihnout k datu 1. 

listopadu 2020. 
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Tabulka č. 12 - Provozní náklady (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Položka měsíčně (Kč) rok 2020 (Kč) rok 2021 (Kč) rok 2020 (Kč)  

Mzdové náklady 135 960 271 920 1 631 520 1 631 520 

Nájemné 50 000 100 000 600 000 600 000 

Elektřina 7 500 15 000 90000 90000 

Voda 3 500 7 000 42000 42000 

Plyn 3 000 6 000 36000 36000 

Odvoz odpadu 2 000 4 000 24000 24000 

Internet 500 1 000 6000 6000 

Telefon 800 1 600 9600 9600 

Pojištění 800 1 600 9 600 9 600 

CELKEM 204 060 408 120 2 448 720 2 448 720 

Náklady na suroviny 

 V přílohách č.2 a 3 jsou uvedeny veškeré suroviny a jejich cena za jednotku dle 

současných cen dodavatelů. Suroviny jsou rozpočítány na 1 měsíc pro pesimistickou 

variantu při 17% obsazenosti podniku, který je roven 117 507 Kč. Po rozpočítání bylo 

zjištěno, že náklady na suroviny tvoří zhruba 30% ceny z celkových tržeb.  

Zakladatelský rozpočet 

V tabulce č. 13 je znázorněn zakladatelský rozpočet, který majiteli bude potřebovat 

k realizaci projektu.  

Tabulka 13 - Zakladatelský rozpočet (Zdroj:Vlastní zpracování, 2020) 

Zakladatelský rozpočet 

Náklady na počáteční investici 701 303 

Provozní náklady 204 600 

Marketingové náklady 58 935 

1 měsíc/povrchové úpravy 50 000 

Rezerva 204 600 

Úvodní zásoby 117 507 

CELKEM  1 336 945 

 



58 

Do rozpočtu byla započítána rezerva ve výši 204 600 Kč, která odpovídá měsíčním 

provozním nákladům. Dále bylo do rozpočtu započítáno nájemné za jeden měsíc 

z důvodu nutných stavebních úprav prostor bageterie. 

Zdroje krytí 

Z předchozí části bylo zjištěno, že kapitálová náročnost tohoto projektu je 1 336 945 Kč, 

pro snadnější kalkulaci částku zaokrouhlíme na 1 337 000 Kč. Zakladatelský rozpočet 

bude financován částečně vlastními prostředky a částečně formou půjčky v rodině (nejsou 

zde žádné úroky za poskytnutí prostředků). Zdroje krytí je zobrazen na tabulce níže. 

 

Tabulka č. 14 - Zdroje krytí (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Zdroje krytí 

Vlastní kapitál 437 000 Kč 

Půjčka 900 000 Kč 

CELKEM 1 337 000 Kč 

 

Majitel se dohodl s věřitelem k průběžnému splácení poskytnutých zdrojů. Jelikož 

v prvním roce podnik bude fungovat pouze dva měsíce, nebude věřitel požadovat žádnou 

splátku. V následujícím roce bude věřiteli splaceno 300 000 Kč a ve třetím roce bude 

splacen zbytek půjčky, tj. 600 000 Kč. 

 

Tabulka 15 - Splátkový kalendář (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Rok Splátka 

2020 0 Kč 

2021 300 000 Kč 

2022 600 000 Kč 

 

 

3.6.2 Předpokládané tržby 

Plán tržeb stejně jako u plánu nákladů je zpracován pro následující tři roky a to počínaje 

okamžikem otevření bageterie. Plán tržeb má tři možné scénáře, které mohou nastat 

(pesimistická, realistická a optimistická). 

Očekávané tržby jsou vyčísleny dle počtu otevřených dní v roce, tj. 312 a očekávané 

obsazenosti restaurace. Při výpočtu vycházíme z krátkodobých i z dlouhodobých vizí. Od 
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začátku provozu by podnik se chtěl využít kurýrní služby pro rozvoz pokrmů. Zde však 

musí počítat menší ziskovostí z důvodu částečného uhrazení nákladů za využívání 

kurýrních služeb, které může částečně kompenzovat zvýšením cen pro rozvoz. Při 

maximální obsazenosti kapacit tj. 35 osob (bez ohledu na letní sezónu, kdy otevřená 

předzahrádka s 8 místy) s otevírací dobou 13 hodin a za předpokladu, že jeden zákazník 

zde stráví průměrně jednu hodinu, je maximální možná kapacita bageterie 455 hostů 

denně. Dále dle zjištěných údajů o průměrné útratě okolo 180 Kč. 

 

Pesimistická varianta vývoje tržeb 

Tabulka č. 16 - Pesimistická varianta vývoje tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Pesimistická varianta 

Parametry 2020 2021 2022 

Maximální kapacita 35 35 35 

Průměrná doba návštěvy 1 h 1 h 1 h 

Obsazenost 17% 20% 22% 

Otevírací doba 13 h 13 h 13 h 

Počet zákazníků za den 77 91 105 

Průměrná útrata/osoba 180 Kč 180 Kč 180 Kč 

Tržba/den 13 860 Kč 16 380 Kč 18 000 Kč 

Tržba/měsíc 360 360 Kč 425 880 Kč 468 000 Kč 

Tržba/rok 720 720 Kč 5 110 560 Kč 5 616 000 Kč 

 

Z tabulky X je zaznamenána pesimistická varianta vývoje tržeb, kdy se v prvním roce 

provozu očekává 17% obsazenost, což odpovídá 77 zákazníkům za den. Denní tržba by 

se tak rovnala částce 13 860 Kč, měsíční tržby by pak představovaly 360 360 Kč, pokud 

by měla otevřeno 26 dní v měsíci. Jak bylo výše zmíněno, majitel by chtěl otevřít 

bageterii 1.listopadu téhož roku, proto tržby plynou pouze za měsíc listopad a prosinec a 

součet tržeb obou měsíců je 720 720 Kč.  

Stejným způsobem je vypočítán i rok 2021, kdy podnik počítá s mírným nárůstem 

obsazenosti na 20%, což odpovídá 91 zákazníkům za den se stejnou útratou 180 Kč, bude 

denní tržba 16 380 Kč. Průměrná měsíční tržba bude rovna 425 880 Kč a roční tržba za 

rok 2021 bude 5 110 560 Kč.  
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Třetí rok podnik rovněž počítá s mírným nárůstem obsazenosti, resp. tržeb. Podnik 

očekává průměrně obsazenost na 22%, což je 105 zákazníků za den se stejnou útratou 

jako v předchozích letech. Denní tržby pak podnik dosáhne 18 000 Kč, měsíčně je to 

468 000 Kč a roční tržby bude roven 5 616 000 Kč.  

 

Realistická varianta vývoje tržeb 

Tabulka č. 17 - Realistická varianta vývoje tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Realistická varianta 

Parametry 2020 2021 2022 

Maximální kapacita 35 35 35 

Průměrná doba návštěvy 1 h 1 h 1 h 

Obsazenost 20% 23% 26% 

Otevírací doba 13 h 13 h 13 h 

Počet zákazníků za den 91 105 118 

Průměrná útrata/osoba 180 Kč 180 Kč 180 Kč 

Tržba/den 16 380 Kč 18 900 Kč 21 294 Kč 

Tržba/měsíc 425 880 Kč 491 400 Kč 552 240 Kč 

Tržba/rok 851 760 Kč 5 896 800 Kč 6 626 880 Kč 

 

V realistické scénáři je počítáno v prvním roce s 20% obsazeností, což je 91 zákazníků 

za den s průměrnou útratou 180 Kč, která zůstala nezměněna. Denní tržba tedy bude 

16 380 Kč, měsíční 425 880 Kč. Za rok 2020, kdy podnik bude otevřen pouze dva měsíce 

bude tržba 851 760 Kč. 

S následujícím rokem se očekává 23% obsazenost se s 105 zákazníky za den. Denní tržba 

tedy bude 18 900 Kč, měsíční 425 880 Kč a roční tržba bude rovna 6 626 880 Kč.  

V poslední roce bude průměrná denní návštěvnost 118 osob se stejnou průměrnou útratou 

jako v předchozím roce. Denní tržba bude rovna 21 294 Kč, měsíční 552 240 Kč a roční 

tržba za rok 2022 bude 6 626 880 Kč.  
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Optimistická varianta vývoje tržeb 

Tabulka č. 18 - Optimistická varianta vývoje tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Optimistická varianta  

Parametry 2020 2021 2022 

Maximální kapacita 35 35 35 

Průměrná doba návštěvy 1 h 1 h 1 h 

Obsazenost 25% 28% 32% 

Otevírací doba 13 h 13 h 13 h 

Počet zákazníků za den 114 127 146 

Průměrná útrata/osoba 180 Kč 180 Kč 180 Kč 

Tržba/den 20 520 Kč 22 860 Kč 26 280 Kč 

Tržba/měsíc 533 520 Kč 594 360 Kč 683 280 Kč 

Tržba/rok 1 067 000 Kč 7 132 320 Kč 8 199 360 Kč 

 

V optimistickém scénáři v roce se předpokládá s 25% obsazeností v prvním roce 

provozu, kdy lze očekávat návštěvnost 114 osob za den a i v této variantě zůstává stejná 

průměrná útrata 180 Kč na jednoho zákazníka. V denních tržbách by tato varianta 

představovala částku 20 520 Kč, měsíčně pak 533 520 Kč a roční tržba bude činit 

1 067 000 Kč.  

V roce 2021 podnik opět očekává zvýšení obsazenosti o 3% na 28% obsazenost z celkové 

kapacity. Při denní návštěvnosti 127 osobami bude celková denní tržba 22 860 Kč, 

měsíční pak 594 360 Kč a roční tržby 7 132 320 Kč. 

Poslední rok ukazuje, při optimistickém vývoji by mohlo denně podnik navštívit 146 

zákazníků, což by představovalo denní tržbu 26 280 Kč, měsíční 683 280 Kč a roční až 

8 199 360 Kč.  

 

3.6.3 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát je důležitým účetním výkazem zejména pro malé podniky. Níže je 

zpracovaný zkrácený výkaz za tři roky provozu podniku. Je třeba upozornit, že roky se 

nevztahuje na celé kalendářní roky, protože podnik bude v prvním roce fungovat pouze 

2 měsíce. V plném rozsahu lze pak nalézt v příloze.  
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Tabulka 19 - Zkrácený výkaz zisk a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Řádek Text Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 

1 Tržby z prodeje výrobků a služeb 851 760 5 897 800 6 628 880 

3 Výkonová spotřeba 1 021 917 2 434 675  2 636 612 

  Materiál 602 303 0 0 

  Suroviny 235 014 1 627 075 1 829 012 

  Služby 32 000 192 000 192 000 

  Nájemné 150 000 600 000 600 000 

  Služby ostatní 2 600 15 600 15 600 

9 Osobní náklady 271 920 1 631 520 1 631 520 

  Pojištění 1 600 9 600 9 600 

  Rezervy na obnovu zařízení 204 600 204 600 204 600 

14 Úpravy hodnot 14 547 29 425 29 425 

49 Výsledek hospodaření -459 660 1 802 180 2 331 323 

50 Daň z příjmů 0 270 327 349 698 

53 Výsledek hospodaření po zdanění -459 660 1 531 853 1 981 625 

* Čistý obrat za účetní období 851 760 5 897 800 6 628 880 

 

 

3.6.4 Počáteční rozvaha 

 

Tabulka č. 20 - Počáteční rozvaha - zkrácená verze (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Počáteční rozvaha 

AKTIVA   PASIVA 

Dlouhodobý majetek 132 244 Vlastní kapitál 437 000 

Korekce 
 

  
 

Oběžná aktiva 1 204 756 Cizí zdroje 900 000 

Zásoby 117 507 Závazky 900 000 

Pohledávky 
 

Dlouhodobé závazky 900 000 

Krátkodobý finanční majetek 1 204 756   
 

Celková aktiva 1 337 000 Celková pasiva 1 337 000 

 

V počáteční rozvaze lze vidět základ stav aktiv a pasiv. Údaje pasiv zohledňují zdroje 

krytí. Majitel kromě vlastních prostředků bude mít od začátku veškeré prostředky na 

bankovním účtu, ze kterého bude postupně hradit své závazky.  
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3.6.5 Bod zvratu 

Pro majitele, potažmo investora je důležité vědět, jakých celkových tržeb je potřeba 

dosáhnout, aby v prvních třech letech dosáhl zisku. Výchozí údaje pro výpočet bodu 

zvratu je průměrná útrata a variabilní náklad na suroviny, které činí 30%.  

Tabulka 21 - Data k bodu zvratu (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Maximální kapacita 455 

Průměrná útrata 180 

Variabilní náklady  30% 

 

Tabulka č.22 zobrazuje fixní náklady na den, které vychází dle výkazu zisku a ztráty.  

 

Tabulka č. 22 - Denní fixní náklady (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Nákladová položka Částka/den 

Výkonová spotřeba bez surovin 2 589 

Osobní náklady 5 229 

Ostatní provozní náklady 687 

CELKEM  8 505 

 

V tabulce č. 23 je výpočet bodu zvratu, který se vztahuje určitém procentu obsazenosti. 

Od tohoto bodu tržby přesahovat náklady a tím pádem začne být podnik ziskový.   

Tabulka č. 23 - Bod zvratu (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Obsazenost Počet hostů Útrata Náklady Zisk/ztráta 

5% 23 4140 9747 -5607 

6% 28 5040 10017 -4977 

7% 32 5760 10233 -4473 

8% 37 6660 10503 -3843 

9% 41 7380 10719 -3339 

10% 46 8280 10989 -2709 

11% 50 9000 11205 -2205 

12% 56 10080 11529 -1449 

13% 60 10800 11745 -945 

14% 64 11520 11961 -441 

15% 69 12420 12231 189 

16% 73 13140 12447 693 

17% 78 14040 12717 1323 

18% 82 14760 12933 1827 
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V následujícím grafu je znázorněn bod zvratu, tedy hodnotu, kdy se rozdíl mezi výnosy 

a náklady rovnají nule. V tomto případě je pro podnik bodem zvratu 15% obsazenost 

z maximální kapacity. Od tohoto bodu začíná podnik dosahovat zisků. 

 

 

3.7 Analýza rizik 

Pro úspěšné založení podniku je nutné předem identifikovat, k jakým rizikům je podnik 

náchylný. Tato kapitola navazuje na výstupy analytické části, kde byly shrnuty ve SWOT 

analýze. V tabulce č. 26 jsou uvedeny nejopodstatněnější rizika, které by mohly projekt 

ohrozit. Následně pak budou navrženy protiopatření, které dopomohou ke zmírnění jejich 

dopadu a či přímo se z nich vyvarovat.  

 

3.7.1 Identifikace rizik 

Pro odhad rizika a jejich dopad je třeba si určit, jaké jsou pravděpodobnosti vzniku 

jednotlivých rizik, pro které bude zvolena bodová stupnice od 1-5. Rovněž je potřeba si 

určit dopad rizika na projekt, který bude vynásoben pravděpodobností vzniku rizika. 

Výsledná hodnota nám pak vyjadřuje celkovou váhu odhadovaného rizika. Čím vyšší 

výsledek, tím více je riziko zatěžující pro podnik.  
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Tabulka č. 24 - Bodová stupnice pro analýzu rizik (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu rizika (P) Váha dopadu rizika (D) 

1 Velmi nízká Velmi nízký 

2 Nízká Nízký 

3 Střední Střední 

4 Vysoká Vysoký 

5 Velmi vysoká Velmi vysoký 

 

 

Tabulka č. 25 - Významnost rizik (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Číslo Riziko P D Významnost rizika 

R1 Vstup nové konkurence na trh 4 3 Vysoká 

R2 Fluktuace zaměstnanců 3 3 Střední 

R3 Nedostatečná poptávka 3 5 Vysoká 

R4 Zrušení nájemní smlouvy 1 5 Střední 

R5 Překročení plánovaných investic 3 3 Střední 

R6 Změny cen vstupů 2 3 Nízká 

R7 
Živelné katastrofy či zásah vyšší 

moci 
1 4 Nízká 

 

 

3.7.2 Protiopatření k rizikům 

Tabulka č. 26 - Preventivní protiopatření proti rizikům (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Riziko Protiopatření 

R1: Vstup nové konkurence 

Toto riziko nelze vyloučit a lze předpokládat, že se tak stane. 

Proto by podnik měl pracovat na svých silných stránkách, tím 

že nabídne zákazníkovi co nejlepší službu a budovat si tak 

dobré vztahy s nimi. 

R2: Fluktuace zaměstnanců 

V této oblasti podnikání je toto riziko vysoce pravděpodobné. 

Proto je majitel v případě náhlého výpadku schopen zaujmout 

jakoukoli pozici v podniku. Dále budou zaměstnanci 

motivováni jak finančně tak i nefinančním způsobem. 
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R3: Nedostatečná poptávka 

I toto riziko lze nastat, pokud nebude řádně zanalyzován trh a 

její podmínky pro vstup. Možným důvodem pro nedostatečný 

zájem je neznalost o existenci podniku, či vietnamské kuchyně. 

Podnik má vyhrazen měsíční rozpočet pro propagaci. Krajním 

řešením je pak snížení cen. 

R4: Překročení plánovaných 

investičních nákladů 

Pro snížení co nejmenších odchylek oproti původně 

plánovaných investičních nákladů bude důkladně vypracována 

předprojektová příprava, zejména finanční plán. V případě 

překročení plánovaných investic si podnik předem vyhradí 

finanční rezervu pro tyto případy. V krajním případě, pokud by 

se jednalo o vyšší částku, bude podnik žádat o bankovní úvěr.  

R5: Zrušení nájemní smlouvy 

Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je malá, avšak její 

dopad by byl velký, proto je dobré mít dobré vztahy s majitel 

objektu. Mít kvalitně vypracovanou nájemní smlouvu a 

v případě zájmu o prodloužení smlouvy mít ve smlouvě opci o 

prodloužení. V krajním případě, pokud je situace nevyhnutelná, 

s předstihem vyhledat nové prostory. 

R6: Změny cen vstupů 

I toto riziko lze nastat, avšak s největší pravděpodobností se 

bude jednat o řádově jednotek korun v případě surovin. 

Z důvodu krátké trvanlivosti nelze předem koupit velké 

množství hlavních surovin. Proto je k tomuto riziko přihlíženo 

jako riziko s nízkým dopadem.  

R7: Úrazy zaměstnanců, 

škoda na majetku 

Částečnou eliminací tohoto riziko je řádné proškolení všech 

zaměstnanců. V případě nastání těchto skutečností, budou 

zaměstnanci i podnik pojištěni. 

 

3.8 Realizační a projektový plán 

Podstatou tohoto plánu je projektové zapracování jednotlivých postupů během realizace 

a jejich časová souslednost. K tomu nám pomůže jednoduchá tabulka jednotlivých 

činností s jejich časovou náročností (Koráb, 2007).  
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Tabulka 27 - Časový harmonogram činností (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Činnost 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 

Analýza trhu 1. - 31.3.         

Podnikatelský plán  1.4. - 30.6.      

Představení plánu 

investorovi 
   1.6.-30.6.      

Podpis nájemní 

smlouvy 
    12.-20.7.     

Zajištění způsobilosti 

pro výkon na ŽÚ  
    20.-31.7.     

Výběr dodavatelů      15.-31.8.    

Zajištění 

zaměstnanců 
      1.9. - 14.10.  

Propagace       1.9. - 31.10.  

Převzetí prostor       15.9.   

Stavební úpravy a 

vybavení 
      16.9. - 28.10.  

Zahájení provozu         1.11. 

Harmonogram zaznamenává jednotlivé činnosti a jejich časovou náročnost. Projekt 

začíná analýzou trhu a poslední činností v harmonogramu je zahájení provozu, který je 

naplánován k 1.11.2020.  
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ZÁVĚR 

Podnikatelský záměr je svým způsobem návod pro potenciálního investora potažmo 

majitele, který se rozhodne pro podnikatelskou činnost. Zejména pro začínající 

podnikatele si musí promyslet mnoho souvislostí a skutečností dříve než začnu vůbec 

podnikatelskou činnost a zda je zvolená příležitost v daném oboru perspektivní i do 

budoucna.  

Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu podnikatelského plánu na otevření 

bageterie nabízející tradiční vietnamské plněné bagety Bánh Mì v centru města Brna. Pro 

vypracování podnikatelského plánu se vycházelo z analýz makroekonomického a 

mikroekonomického prostředí. V rámci teoretické části byly definovány základní pojmy 

jako je podnikání, právní formy podnikání, struktura podnikatelského plánu a jiné 

definice týkající se dané problematiky.  

Analytická část zahrnuje management podniku, analýzy mikro a makro prostředí. 

Stěžejní částí diplomové práce je samotný podnikatelský plán, který je sestaven na 

základě teoretických poznatků a z analýzy současného stavu v oblasti pohostinství – 

konkrétně zdravého rychlého občerstvení. Odhad tržeb byl proveden na základě 

konkurenčního podniku a dle pesimistického, realistického a optimistického scénáře. Po 

výčtu veškerých počátečních nákladů byla stanovená počáteční investice, která byla 

z části financována vlastním kapitálem majitel a částečně bezúročnou půjčkou. Při 

výpočtu bodu zvratu bylo zjištěno, že podnik je schopen přežít, pokud denní návštěvnost 

bude minimálně 15% z maximálně možné kapacity podniku. V závěru jsou pak 

identifikována rizika, která by mohla ohrozit realizaci či nastat během podnikatelské 

činnosti a k nimi jsou navržena protiopatření vedoucí ke snížení dopadu či k úplné 

eliminaci. Z výsledků vyplývá, že podnik je schopen již ve druhém roce fungování začít 

být ziskový, proto považuji podnikatelský plán za uskutečnitelný.  
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Příloha č. 1 - Seznam odkoupených položek (Zdroj: Vlastní zpracování 2020) 

Položka Počet Cena (Kč) 

Kuchyně 

Elektrický gril 1 17 999 

Plynový sporák 1 34 999 

Chladící lednice 2 29 929 

Kuchyňský invetář 1 37 000 

Myčka nádobí 1 32 699 

Multifuknční pánev 4 6 200 

Multifuknční mixér 1 4 800 

Kuchyňský robot 1 26 599 

Nerezový stůl 2 16 798 

Osvětlení 1 10 999 

Rýžovar 1 3 299 

Vařič těstovin 1 9 699 

Sous vide vodní lázeň 1 4 999 

Šokový zamrazovač 1 31 999 

Bar 

Drtič ledu 1 792 

Myčka sklenic 1 482 

Barové nádobí 1 16 999 

Interiér 

Stoly 4 27 500 

Pokladní systém s EET 1 14 999 

Židle 30 27 720 

Dřevěný pult 1 39 000 

CELKEM - 395 510 



II 

 

 

Položka Množství Cena za jednotku Cena celkem 

Trvanlivé suroviny 

Rýžová mouka  200 31 6 200 

Droždí 3 57 157 

Pepř 1 498 498 

Sůl 2 56 102 

Olej 4 325,25 1301 

Rýžový papír 35 45 1 575 

Nudle bún 250 38 9 500 

Nudle pho 250 45 11 250 

Vejce 780 2,472 1928 

Sojová omáčka 1 608 608 

Rybí omáčka 15 60 900 

Mléko 1 150 150 

Sezam 3 52 156 

Arašídy 2 378 756 

Zázvor 10 120 1200 

Skořice 1 235 235 

Badyán 2 65 130 

Ovoce 

Citron 2 643 1 286 

Limetky 2 413 826 

Zelenina 

Salát ledový 120 24 2 880 

Česnek 1 1263 1 263 

Cibule 7 370 2 590 

Chili 2 196 392 

Mrkev 10 183 1 830 

Kedlubna 50 18,29 915 

Okurka 10 113 1 130 

Mungo klíčky 60 30 1 800 

Maso 

Hovězí maso 90 142,89 12 860 

Vepřové maso 60 112,85 6 771 

Drůběží maso 70 107,89 7 552 

Krevety 32 280 8 960 

Tofu 120 30 3 600 

Bylinky 

Bazalka thajská 30 40 1 200 

Klasnatka 90 35 3 150 

Koriandr 90 30 2 700 

Máčka 30 50 1 500 

Oregano 30 45 1 350 

Perila  60 35 2 100 

CELKEM 99 701 

Příloha č. 2 - Měsíční spotřeba surovin (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Příloha č. 4 - Logo bageterie (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nápoje Množství  Cena za jednotku Cena celkem 

Vietnamská káva 2 720 1 440 

Zrnková káva 4 490 1 960 

Čaj 3 159 477 

Voda 400 7,1 2 840 

Pilsner Urquell 150 18,5 2 775 

Birell - nealko 120 10,7 1 284 

Pivo Saigon 130 25 3 250 

Pivo Hanoi 140 27 3 780 

CELKEM 17 806 

Příloha č. 3 - Měsíční náklady na nápoje (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Příloha č. 5 - Výkaz zisku a ztráty 2020 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztráty 2021 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Příloha č. 7 - Výkaz zisku a ztráty 2022 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 


