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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje vypracování marketingového mixu pro založení nového 

rodinného bistra. V první části jsou popsána teoretická východiska, která souvisí 

především obecně s marketingem a marketingovým mixem. V další části je zanalyzován 

současný stav aktuální značky, která bude dále rozvinuta do podoby bistra. V poslední 

části je mimo marketingového mixu i popis mikro- a makroprostředí, sestaven finanční a 

časový plán vlastního návrhu řešení a následná analýza rizik podnikání. 
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Marketingový mix, produkt, cena, místo, propagace, SWOT analýza, SLEPT analýza, 

Porterova analýza pěti sil 

 

 

 

 

Abstract 

The bachelor's thesis is focused on creating a marketing mix for the establishment of a 

new family bistro. The first part describes a theoretical background of marketing and 

marketing mix. The next part analyzes the current state of the brand, which will be further 

developed into a bistro. In the last part, there is created the marketing mix. Next, there is 

analyzed the situation of the micro- and macro environment. Also, there is a financial and 

time schedule of the whole solution. In the end there is also a business risk analysis. 

 

 

Key words 

Marketing mix, product, price, place, promotion, SWOT analysis, SLEPT analysis, 

Porter’s five forces analysis 
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ÚVOD 

 V dnešní době mnoho lidí nachází zálibu v gastronomii. Jak v samotné přípravě 

pokrmů pro sebe samého nebo pro ostatní, tak v degustaci. Velkému rozmachu se tedy 

těší mnoho nových konceptů, chutí a také netradiční zpracování potravin. Zákazník si 

umí vybrat kvalitní jídlo i příjemné prostředí pro jeho konzumaci. Samotná konzumace 

již zpravidla není spojena jen s potřebou nasytit se, ale také s dobrým zážitkem.  

Aby nový podnik v oblasti gastronomie uspěl mezi velkou konkurencí, je nutné mít 

dobře zvolený marketing a s ním spojený marketingový mix. V marketingovém mixu je 

nutné definovat minimálně čtyři základní komponenty, kterými jsou: produkt, cena, 

propagace a místo. Produkt by měl být něčím odlišný oproti konkurenci a jednoduše 

vyniknout. Nastavení jeho ceny je důležité, aby jí nebyli odrazeni zákazníci, ale zároveň 

byl generován zisk. Propagace je důležitá obzvláště v dnešní době technologií. Nejedná 

se jen o klasickou reklamu, ale také o komunikaci se zákazníky, osobní prodej, věrnostní 

programy apod. Zákazníci si své pozitivní i negativní zkušenosti rychle předávají, a proto 

je nutné se snažit o co nejlepší reputaci. Lidé podvědomě sahají po tom, co viděli 

v reklamě. Dobrá propagace tedy může být také klíč k úspěchu.  Důležité také je, aby se 

zákazník k produktu dostal jednoduše a pohodlně. 

Jelikož je kulinářství mou velkou zálibou, ve své práci jsem ji rozvinula. Už nyní 

existuje značka Bro&Sis Cooking, pod kterou vystupuji se svým bratrem. Vaříme, 

pečeme, připravujeme občerstvení na společenské akce. Rádi bychom svou zálibu 

přeměnili v malé rodinné bistro Bistro u Bráchy&Ségry. V našich představách má podnik 

moderní a přátelský vzhled a příjemné prostředí. Nemůžeme a ani nechceme vyhovět 

úplně všem, a tak naše nabídka pokrmů nebude nijak extrémně rozsáhlá. Na druhou stranu 

bude však často obměňována, jelikož chceme podnítit zákazníkův zájem o zkoušení 

nových věcí. 

Mým úkolem bylo sestavení marketingového mixu, který bude sloužit jako podklad 

pro budoucí podnikatelský plán nového rodinného bistra. Tato práce také obsahuje 

zjednodušený finanční plán, časový harmonogram a analýzu rizik spojených s provozem 

bistra. 
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Vymezení problému a cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě teorie v úvodní části a provedené 

analýzy současného stavu a vytvoření marketingového mixu pro malé rodinné bistro. 

V teoretické části bylo mým cílem popsat veškeré teoretické poznatky, jako jsou 

základní marketingové pojmy a analýzy, které byly v práci využity. Těmi jsou SWOT, 

SLEPT a Porterova analýza pěti sil. 

V analytické části bylo mým cílem nejprve popsat koncept celé značky, která již nyní 

funguje, ačkoliv ne formou bistra. Následně jsem využila výše zmíněné metody pro bližší 

poznání mikro- a makroprostředí, ve kterém značka působí. Poté jsem tyto analýzy 

vyhodnotila a popsala jejich výsledky. Dále jsem vyhodnotila výsledky kvantitativního 

dotazníkového šetření, které mělo pomoci k sestavení marketingového mixu poslední 

části práce, a to konkrétně k bližšímu zjištění místa, otevírací doby a cenové politiky 

podniku.  

Před samotným dotazníkovým šetřením jsem zvážila vhodný výběr otázek, aby mi co 

nejvíce posloužily k následnému vyhodnocení a utvoření marketingového mixu 

rodinného bistra. 

V poslední části práce bylo mým cílem navrhnout řešení marketingového mixu pro 

daný podnik, které se opírá o zjištěná data z dotazníkového šetření z předchozí části. Toto 

řešení by mělo vést k výhodnému postavení na trhu, které zajistí uspokojivý počet 

zákazníků a oblibu značky na základě vystupování především na sociálních sítích. 

Součástí byly opět i SWOT analýza a Porterova analýza pěti sil, které sloužily pro bližší 

prozkoumání mikro- a makroprostředí, ve kterých bude toto rodinné bistro působit. Na 

závěr jsem sestavila přibližný finanční a časový plán a zanalyzovala možná rizika 

podnikání pomocí matice rizik. 
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1 Teoretická východiska práce  

1.1 Marketing 

Definicí marketingu existuje velká škála. Jedna z nich například tvrdí, že: 

„Marketing se zabývá identifikací a uspokojováním lidských a společenských potřeb.“ 

(Kotler a další, 2013, s. 35). 

Jako další definici můžeme uvést například od britského Chartered Institute of 

Marketing, který říká, že marketing je „manažerský proces sloužící k identifikaci, 

anticipaci a uspokojování požadavků zákazníků, a to se ziskem.“ (Karlíček, 2013, s.18) 

Na základě těchto definic marketingu můžeme říci, že obě vyzdvihují zákazníka 

a jeho potřeby. Ovšem mimo výše zmíněné definice nesmíme zapomenout na tvorbu 

zisku pro daný podnik. 

Jedna ze základních myšlenek marketingu je, že marketing neslouží jen pro 

získání nových zákazníků, ale primárně pro budování vztahů se stávajícími zákazníky. 

(Karlíček, 2013, s.18) 

Marketingem nebývá podporováno jen zboží a služby, ale také události, zážitky, 

osoby, místa, vlastnická práva, organizace, informace a myšlenky. (Kotler a další, 2013, 

s. 36) 

1.2 Marketingové prostředí 

Veškerá podnikání se odehrávají na trhu. V prostředí trhu působí několik faktorů. 

Uvnitř jsou to zákazníci, konkurenti, distributoři a dodavatelé. Z vnější strany to 

mohou být například politicko-právní podtext, technologické prostředí, ekonomická 

situace apod. Toto prostředí se dále dělí na marketingové mikroprostředí a 

marketingové makroprostředí, právě dle toho, jaké síly zde působí. (Karlíček, 2013, 

s. 34). Níže v grafu jsou znázorněny faktory, které ovlivňují trh. 
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Obrázek 1: Marketingové prostředí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Karlíček, 2013, s. 34) 

 

1.2.1  Marketingové mikroprostředí 

Marketingové mikroprostředí obsahuje faktory, které mají nejužší vazbu 

k podniku a jeho působení na trhu. Jsou to zejména tyto faktory: Zákazník, konkurence a 

distributoři s dodavateli. (Karlíček, 2013, s. 34) 

1.2.1.1 Zákazník 

„Zákazník není králem, ale diktátorem. Na něm záleží naše bytí, nebo nebytí. Je 

na nás, zda vytvoříme prostředí, kde je zákazník pro každého pracovníka tím 

nejdůležitějším, ke komu se naší zaměstnanci obracejí a uspokojují jeho potřeby. Vždy 

musí být toto prostředí zaměřeno směrem ven.“ (Spáčil, 2013, str. 17) 

Zákazník je velmi důležitý bod v jakékoliv společnosti. Bez zákazníků by 

netvořila žádný zisk a působení dané společnosti na trhu by nemělo hlubší význam. 

Existují dvě základní skupiny zákazníků. Spotřebitelé a instituce / organizovaní kupci. 

(Boučková, 2011, s. 37) 

Zákazníci 
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Každý zákazník se projevuje určitým chováním, které je velmi důležité z pohledu 

firem pochopit. Toto chování může být způsobeno ekonomickou racionalitou, 

psychickými procesy a sociálním prostředím. Konkrétněji pak například na základě 

působení kultury, sociálních skupin, životního stylu, individuálních vlivů (motivace, 

postoje apod.), ekonomické situace. (Boučková, 2011, s. 38) 

 

Obrázek 2: Vlivy působící na chování zákazníka 

(Zdroj: Boučková, 2011, s. 40) 

 

1.2.1.2  Konkurence, dodavatelé a distributoři 

V dnešní době přesyceného trhu nejrůznějšími produkty jsou některé od sebe 

téměř nerozeznatelné a zákazníci je považují za totožné. Proto je pro jednotlivé výrobce 

velmi důležité se odlišit od konkurence. Je třeba ji dobře znát a pochopit její strategii a 

cíle. (Karlíček, 2008, s. 55) 

„Silné stránky konkurence představují pro firmu hrozbu, se kterou je třeba 

počítat. Slabé stránky konkurence představují naopak příležitost, kterou je třeba využít.“ 

(Karlíček, 2008, s. 55) 
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Analýzu konkurenčních sil na trhu provedl například americký ekonom Michael 

Porter ve své analýze 5 konkurenčních sil. 

Porterova analýza pěti sil 

Porter tvrdí, že na každém trhu působí pět konkurenčních sil. Jestliže jsou tyto síly 

na trhu velmi výrazné, profitabilita daného trhu bude velmi nízká. (Karlíček, 2008, s. 56) 

 Přesněji se jedná o zkoumání konkurenční pozice mezi ostatními firmami v daném 

odvětví. (Hanzelková, 2009, s. 109) 

Mezi faktory, které tato analýza blíže zkoumá, patří: 

• Vyjednávací síla zákazníků 

• Vyjednávací síla dodavatelů 

• Hrozba vstupu nové konkurence na trh 

• Hrozba substitutů 

• Rivalita firem působících na daném trhu 

(Hanzelková, 2009, s.109) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hanzelková, 2009, s. 109) 

 

1.2.2 Marketingové makroprostředí 

Marketingové makroprostředí ovlivňují například tyto faktory: 

• Politicko-právní prostředí 

Hrozba 

substitutů 

TRH 

Rivalita firem 

na trhu 

Vstup nové 

konkurence 

Vyjednávací síla 

dodavatelů 

Vyjednávací síla 

zákazníků 

Obrázek 3: Porterův model pěti sil 
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• Ekonomické prostředí 

• Sociálně-kulturní prostředí 

• Technologické a přírodní prostředí 

(Karlíček, 2013, s. 35) 

1.2.2.1 Politicko-právní prostředí 

Jednotlivé státy uměle ovlivňují poptávku po produktech, které by mohly 

poškozovat bezpečí a zdraví spotřebitelů a negativně ovlivňovat životní prostředí. Toto 

ovlivnění provádí prostřednictvím legislativy a jiných regulačních nástrojů. (Karlíček, 

2013, s. 59) 

Jeden z příkladů legislativní regulace u výrobků v České republice jsou například 

tabákové výrobky. Výrobci mají povinnost na krabičce zobrazit drastické fotografie se 

zdravotní tematikou. (Karlíček, 2013, s. 60) 

1.2.2.2 Ekonomické prostředí 

Hlavním pojmem, se kterým ekonomické prostředí pracuje, je kupní síla peněz. (Karlíček, 

2013, s.62) Jedna z definic tohoto pojmu zní takto: „Kupní síla peněz je ekonomický 

termín, který vyjadřuje množství zboží a služeb, které lze získat (koupit) za určité množství 

peněz při dané cenové hladině.“ (Kupní síla peněz, 2020) 

V České republice je taktéž viditelný rozdíl mezi jednotlivými částmi území. 

Například v roce 2016 v Praze dosahovala kupní síla až 131 % českého průměru. Naopak 

lidé v Bruntále dosahovali jen 80 % českého průměru kupní síly. (Kupní síla obyvatel 

roste, ale stále tvoří jen 57 procent průměru Evropy, 2016) 

1.2.2.3 Sociálně-kulturní prostředí 

Jedeno z odvětví ze sociálně-kulturních aspektů je demografický vývoj 

obyvatelstva. Mezi ty nejdůležitější patří stárnutí populace. Starší obyvatelstvo má 

diametrálně jiné potřeby než populace mladší. U starších obyvatel převažuje poptávka po 

produktech zdravotního odvětví.   
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Další z demografických ukazatelů je míra porodnosti. Jestliže je ve státě velká 

míra porodnosti, roste poptávka např. po plenách, dětském jídle apod. (Karlíček, 2013, s. 

65) 

Kultura je v marketingu taktéž velmi důležitá. „Kulturou se rozumí mimo jiné 

soubor hodnot, norem chování, postojů, symbolů či rituálů, které se větší či menší míře 

akceptují všichni lidé žijící v určité společnosti.“ (Karlíček, 2013, s.66). Tyto skutečnosti 

značně ovlivňují trh. 

1.2.2.4 Technologické a přírodní prostředí 

Technologický pokrok jde velmi rychle dopředu. Jeden z příkladů je čtenost novin 

papírových vs. internetových. V roce 2011 se prodalo cca 1 143 000 výtisků novin za 

jeden den (Karlíček, 2008, s. 78), zatímco v prvním čtvrtletí roku 2019 už to bylo 

pouze 600 000 výtisků novin za jeden den. (Trend prodeje deníků se v prvním čtvtletí 

nezměnil, 2019) 

Ovlivnění poptávky přírodním prostředí lze nejvýrazněji pozorovat 

v potravinářství (Karlíček, 2013, s. 72). Jeden z příkladů je zdražování potravin v České 

republice kvůli nepřízni počasí, a to zejména při velkém suchu. Dle Českého statistického 

úřadu se v únoru 2019 pohybovala cena některé zeleniny až o 80 % výše než v roce 

předešlém. (Zelenina kvůli špatné úrodě zdražila o 80 pct, 2019) 

1.2.2.5 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je zaměřena na externí marketingové prostředí. Zkratka SLEPT 

je sestavena dle počátečních písmen oblastí, které se v této analýze blíže rozebírají. Jsou 

to: 

• Social – společenské faktory (př. struktura společnosti, náboženství, 

vzdělání obyvatelstva,) 

• Legal – právní faktory (př. státní regulace, regulace importu/exportu, 

platné zákony a vyhlášky) 

• Economic – ekonomické faktory (př. monetární politika státu, úroková 

sazba, HDP a inflace, fáze hospodářského cyklu) 

• Political – politické faktory (př. aktuální politická situace, pozice a 

stabilita vlády, monetární a fiskální politika, zahraniční obchod) 
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• Technological – technologické faktory (př. podpora vědy a výzkumu, 

nové pracovní postupy, metody a techniky, postoj k vědě a výzkumu a 

jejich podpora) 

(Analýza vnějšího okolí podniku (SLEPTE), 2017) 

1.2.3 SWOT analýza 

Během SWOT analýzy identifikujeme faktory, které pro marketing společnosti, 

pro níž analýzu vykonáváme, představují silné/slabé stránky a příležitosti a hrozby 

externího a interního prostředí. (Hanzelková, 2009, s.139) 

. Zkratka SWOT je sestavena dle počátečních písmen oblastí, které se v této 

analýze blíže rozebírají. Jsou to: 

• Strengthts – Silné stránky 

• Weaknesses – Slabé stránky 

• Opportunities – Příležitosti 

• Threats – Hrozby 

(Karlíček, 2018, s. 238) 

 

Analýza mikroprostředí (vnitřní faktory) 

Silné stránky 

 Jedná se o vlastnosti, o které se může daný podnik opřít a vedou k vývoji směrem 

nahoru. Jsou to výhody, které má oproti konkurenci. (SWOT analýza, 2017) 

Příklady faktorů ovlivňujicí silné stránky dle Karlíčka (2018, s. 238): Vysoká 

hodnota značky a kvalita produktu, kvalitní distribuční síť, velký marketingový rozpočet, 

vysoká technologická úroveň aj. 

Slabé stránky 

 Slabé stránky jsou naopak vlastnosti, které daný podnik oslabují a staví 

konkurenci do výhody oproti němu samému. Jsou to například nízké finanční rezervy, 

vysoké náklady, omezené výrobní kapacity apod. (SWOT analýza, 2017) 
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Příklady faktorů ovlivňujicí slabé stránky dle Karlíčka (2018, s. 238): Nízká 

znalost značky a kvalita produktu, nedostatečná kvalita distribuce, malý marketingový 

rozpočet, nízká ziskovost produktů firmy aj. 

 

Analýza makroprostředí (vnější faktory) 

Příležitosti 

 Příležitosti jsou skutečnosti, kterých může daný podnik využít ve svůj prospěch. 

Samotný podnik je nemůže nijak výrazně ovlivnit. Jedná se například o politickou situaci, 

ekonomickou situaci využití nových technologií apod. (SWOT analýza, 2017) 

Příklady faktorů ovlivňujicí příležitosti dle Karlíčka (2018, s. 238): Demografické 

trendy, nové technologie, oslabení konkurence, změny životního stylu zákazníka aj. 

Hrozby 

Hrozby jsou faktory, které by mohly v budoucnu nastat, a ohrozit tím danou 

společnost. Je nutné s těmito faktory počítat a umět na ně adekvátně reagovat. Jedná 

se například o růst cen vstupů, krach dodavatelů, vstup nové konkurence na trh, zavedení 

lepší technologie na trhu, nouzový stav státu apod. (SWOT analýza, 2017) 

Příklady faktorů ovlivňujicí hrozby dle Karlíčka (2018, s. 238) jsou totožné s těmi, 

které ovlivňují příležitosti. 

 Zjištěná fakta ze SWOT analýzy se mohou zaznamenat do tabulky, která má čtyři 

části. Může vypadat například takto: 

Silné stránky                                                        S W                                                    Slabé stránky 

– 

– 

– 

– 

Příležitosti                                                            O T                                                                 Hrozby 

– 

– 

– 

– 

 

Obrázek 4: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Hanzelková, 2009, s. 141) 
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1.3 Marketingový mix 

Marketingový mix můžeme obecně definovat jako „soustavu proměnných, které 

podnik vzájemně kombinuje tak, aby obsadil zvolené cílové trhy“ (Urbánek, 2010, s. 35) 

Zkráceně se marketingovému mixu říká 4P. Tento název vychází z anglicky 

pojmenovaných jednotlivých prvků, tedy product (produkt), price (cena), place 

(místo/distribuce) a promotion (propagace) (Urbánek, 2010, s. 35) 

 
 

Obrázek 5: Marketingový mix (4P) 

(Zdroj: Marketingový mix, 2018) 

4P tvoří jen základ marketingového mixu. V různých oborech, např. službách, se 

proto doplňují ještě o další 2P, a to people (lidé) a proces (výrobní/pracovní proces)., 

Nadto lze marketingový mix doplnit o další 2 položky jsou participants (účastníci) a 

physical evidence (fyzická přítomnost). Tento model se využívá například 

v bankovnictví. (Urbánek, 2010, s. 37) 

Jelikož doba jde stále dopředu a zákazníci i dodavatelé jsou stále více náročnější, do 

marketingového mixu se neustále přidávají nové položky. 

1.3.1 Srovnání s 4C 

4P jsou nástroje z pohledu společnosti, která vyrábí daný produkt / poskytuje 

službu. Na druhé straně stojí nástroje zákazníků, které se nazývají 4C. 
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Tabulka 1: Porovnání 4P a 4C 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Urbánek, 2010, s. 41) 

4P 4C 

Produkt (Customer value) hodnota, jak ji vnímá 

zákazník 

Cena (Cost) kupní cena a další náklady pro 

zákazníka 

Místo (Convenience) dosažitelnost, pohodlí pro 

zákazníka 

Propagace (Communication) úroveň komunikace 

podniku se zákazníkem 

 

1.3.2 Produkt 

Bez produktu by nemohlo docházet k žádným dalším interakcím na trhu. Za 

produkt jsou považovány nejen výrobky a služby, ale i osoby, organizace, kulturní a 

umělecká díla a myšlenky. (Urbánek, 2010, s. 52) 

Z marketingového pohledu můžeme produkt dělit do několika druhů, například na 

produkt hmotný a nehmotný nebo na spotřební zboží (produkty každodenního života) a 

kapitálové statky (k zajištění výrobního procesu). (Urbánek, 2010, s. 52) 

1.3.2.1 Životní cyklus produktu a inovace 

Životní cyklus produktu lze popsat tímto grafem: 
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Obrázek 6: Životní cyklus produktu 

(Zdroj: Životní cyklus výrobku, 2016) 

Během vývojové fáze (Výzkum a vývoj) je zisk záporný, jelikož produkt zatím nic 

nevydělává. Následuje Uvedení na trh. V této fázi je růst tržeb velmi pomalý a zisk je 

stále záporný, popřípadě nulový. Důvodem záporného zisku jsou počáteční náklady při 

uvádění nového výrobku na trh. Je také nutné investovat do marketingové komunikace, 

aby o výrobku věděli i potencionální zákazníci. (Karlíček, 2013, s. 158) 

 Jestliže je produkt úspěšně uveden na trh, následuje fáze Růst(u), během níž 

stoupá poptávka, tržby i zisk. Konkurence je nucena reagovat na tento nový produkt. 

Další fází je Zralost. V ní tržby stále mírně rostou a zisk se začíná zpomalovat. Trh je 

nasycen a lidé si na daný produkt zvykli. Během této fáze se na trhu dříve či později 

objeví nová konkurence. Kvůli tomuto faktu přijde fáze Úpadku. Tržby a zisk výrazně 

klesají. (Karlíček, 2013, s. 158) 

 Tento model neplatí pro všechny typy produktů. Některé produkty ve společnosti 

budou navždy a nikdy neupadnou. Některé produkty zase po úpadku mohou být 

inovovány, a tak se opět dostanou do fáze růstu apod. (Karlíček, 2013, s. 158) 

1.3.2.2 Obal produktu 

Produkt nelze posuzovat pouze z funkčního hlediska, ale také z hlediska 

estetického. Estetická složka je mnohdy klíčovou vlastností v konkurenčním boji. 

(Karlíček, 2013, s. 154). Obal, ale neplní jen estetickou funkci. 
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Obrázek 7: Srovnání obalů hladké mouky Aro a Babiččina volba 

(Zdroj: ARO mouka pšeničná hladká 10x1kg; Hladká mouka dortová pšeničná) 

K porovnání estetické stránky výrobku jsem vybrala dvě složením totožné 

potraviny. Vlevo je hladká mouka od značky Aro a vlevo od značky Babiččiny volby. Na 

první pohled je obal výrobku vpravo esteticky rozmanitější. 

Primární funkce obalu je ochrana výrobku a sekundární je propagace. (Urbánek, 

2010, s. 64) 

Obal by měl: 

• Být nápadný – vynikat 

• Být přizpůsobený fyzickým vlastnostem výrobku 

• Být odlišný od obalů jiných výrobků 

• Obsahovat dostatek informací o výrobku  

• Být vhodný vzhledem k životnímu prostředí 

• Být dostatečně odolný  

(Urbánek, 2010, s. 64) 

1.3.3 Cena 

Cena je jediná položka v marketingovém mixu, která společnosti přináší výnosy. 

Obecná definice zní: „Cena je suma peněz, množství výrobků nebo objem služeb, jež 

kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí 

určité služby“ (Urbánek, 2010, s. 71) 

1.3.3.1 Faktory, které ovlivňují cenu 

Faktory, které ovlivňují cenu, dělíme na vnitřní a vnější. Jejich přehled je zobrazen 

v tabulce: 
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Tabulka 2: Vnitřní a vnější faktory ovlivňující cenu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Urbánek, 2010, s. 78) 

Vnitřní faktory Vnější faktory 

Cíle firmy Poptávka 

Cenová strategie firmy Konkurence 

Marketingový mix Distribuční síť 

Inovace produktů Politická situace 

Náklady  Ekonomické podmínky a opatření 

centrálního/řídícího orgánu 

 

1.3.3.2 Tvorba ceny produktů 

Cílem cenotvorby je dosáhnout co možná nejlepší prodejnosti produktu. Existuje 

několik hledisek pro stanovení ceny, která má každý společnost jiná. (Urbánek, 2010, 

s. 74) 

Hlediska pro stanovení ceny jsou: 

• Tržní podíl v portfoliu výrobků daného podniku 

• Obrat podniku 

• Hodnota vnímaná zákazníky 

• Image a goodwill podniku 

• Reakce konkurence 

• Zisk podniku 

(Urbánek, 2010, s. 74) 

1.3.4  Místo  

Místo, označované také jako distribuce, je způsob, jakým se produkt dostane 

k zákazníkovi. Zákazník mimo samotného produktu a jeho ceny taktéž velmi oceňuje 

rychlost, jednoduchost a pohodlí jeho získání. U samotných prodejen platí, že pokud se 

nacházejí na špatně dostupném místě, může být další marketingové snažení zbytečné. 

Velmi důležité je zajištění efektivní cesty mezi místem vzniku výrobku a místem jeho 

spotřeby. (Karlíček, 2013, s. 211) 
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1.3.4.1 Intenzivní a exkluzivní distribuce 

Dle druhu produktu se taktéž liší i způsob distribuce. Mezi jedno z mnoha dělení 

je například na intenzivní a exkluzivní distribuci. 

Intenzivní distribuce znamená, že se firma snaží o dobrou dostupnost svých 

výrobků pro zákazníky v co nejširším časovém i prostorovém rámci. V potravinářském 

průmyslu je dobrým příkladem takového chování značka Coca-Cola. Její produkty si 

zákazník může zakoupit téměř v každé restauraci či obchodě, a to navíc ve většině států 

světa. (Karlíček, 2013, s. 213) 

Exkluzivní distribuce je taková distribuce výrobku, při které je kladen důraz 

zejména na zážitek, který je při předávání produktu zákazníkovi poskytován. Produkt je 

dostupný jen na vybraných místech. (Karlíček, 2013, s. 213) Jedná se zejména o luxusní 

produkty. 

1.3.4.2 Přímá a nepřímá distribuční cesta 

U distribuce zpravidla existují dvě cesty, a to přímá a nepřímá. Mnoho firem obě 

cesty kombinuje. 

Přímá distribuční cesta se neskládá z žádných mezičlánků. Firma, která daný 

výrobek vyrábí, tak přichází do přímého styku se zákazníky. Může tak činit díky 

kamenným prodejnám, e-shopům, katalogového prodeje, prodejních automatů apod. 

Díky této cestě neztrácí kontrolu nad svými výrobky, jak se stává u druhé formy 

distribuční cesty. (Karlíček, 2013, s. 214) 

 

 

 

Obrázek 8: Přímá distribuční cesta 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Karlíček, 2013, s. 214) 

Nepřímá distribuční cesta je velmi rozšířená. Firma své výrobky nejčastěji 

distribuuje mezi své zákazníky prostřednictvím maloobchodů. Ovšem může využít i jiné 

způsoby, jako jsou například velkoobchodníci, franšízanti, agenti, překupníci apod. 

(Karlíček, 2013, s. 219) Díky této cestě odpadá například starost s vlastním provozem 

prodejny. 

Firma Zákazník 
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Obrázek 9: Příklad nepřímé distribuce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Karlíček, 2013, s. 214) 

1.3.5 Propagace 

Propagace je poslední prvek marketingového mixu. V dnešní době, kdy má 

mnoho výrobků od různých značek téměř totožné parametry, je propagace velmi důležitá. 

Dle Urbánka (2010, s. 104) existuje pět základních nástrojů propagace, mezi které patří 

reklama, podpora prodeje, vztahy s veřejností, osobní prodej a přímý marketing.  

1.3.5.1 Reklama 

Reklama je nejrozšířenější způsob propagace. Denně se s ní setkáváme 

v nejrůznějších formách. Z funkčního a časového hlediska můžeme reklamu dělit na:  

1. Zaváděcí reklamu 

2. Přesvědčovací reklamu 

3. Připomínací reklamu 

(Urbánek, 2010, s. 108) 

Zaváděcí reklama 

Využívá se při zavádění nového výrobku na trh. Má za úkol tedy představit tento 

produkt spotřebitelům. Hlavní cíl je vyzdvihnout kladné stránky daného výrobku. 

(Urbánek, 2010, s. 108) 

Přesvědčovací reklama 

 Tato reklama se používá ve všech fázích životního cyklu produktu. Má za úkol 

přesvědčit spotřebitele, že právě daný produkt je ten pravý a nejlepší. Hlavním cílem je 

upevnit postavení produktu na trhu. (Urbánek, 2010, s. 109) 

 

Firma Překupník Velkoobchod 

Zákazník Maloobchod 
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Připomínací reklama 

 Tento druh reklamy má za úkol připomenout daný produkt spotřebitelům. Ať už 

průběžně při prodeji produktu, nebo následně během obnovení jeho prodeje po pauze. 

Mnohdy jsou do této reklamy zahrnuty prvky inovací daného produktu. (Urbánek, 2010, 

s. 110) 

1.3.5.2 Podpora prodeje 

„Jedná se o propagační nástroj, který obsahuje celou řadu nástrojů, které jsou 

však na rozdíl od obvykle požadovaného dlouhodobého působení reklamy většinou jen 

krátkodobého charakteru.“ (Urbánek, 2010, s. 110) 

Příkladem je katalog akčního zboží, věcné nebo peněžní odměny za nákup, 

soutěže, vzorky zdarma aj. (Urbánek, 2010, s. 111) 

1.3.5.3 Vztahy s veřejností 

Hlavním úkolem vztahů s veřejností (public relations) je vytvořit pozitivní obraz 

o daném podniku v očích široké veřejnosti. Ta zahrnuje jak zákazníky, tak zaměstnance 

a lidi bydlící v okolí podniku. (Urbánek, 2010, s. 114) 

1.3.5.4 Osobní prodej 

Osobní prodej je považován za nejúčinnější nástroj propagace. Má mnoho podob 

– prodej produktů výrobními podniky zprostředkovatelů, velkoobchod, maloobchod a 

prodej koncovým zákazníkům. Nejdůležitějšími prvky jsou prodávající a jeho osobnost, 

schopnost prodávat, vzhled a jeho celkové vystupování. (Urbánek, 2010, s. 115) 

1.3.5.5 Přímý marketing 

Tento druh propagace je velmi podobný osobnímu prodeji. Na rozdíl od něj je však 

zacílen na určitý segment zákazníků. Obvykle jsou tímto způsobem oslovování již stálí 

zákazníci zaneseni v databázi podniku. Prostředky přímého marketingu jsou například: 

direct mail, telemarketing, katalogový prodej apod. (Urbánek, 2010, s. 116) 
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1.4 Rizika 

Pro riziko v podnikání neexistuje jednotná definice. Jednou z mnoha je například: 

„Nebezpečí chybného rozhodnutí“ nebo „Odchýlení skutečných a očekávaných 

výsledků“ (Smejkal, 2010, s. 90). 

 Neexistuje však jen riziko ekonomické, ale například i riziko bezpečnosti, právní, 

politické či jinak specifické Každá oblast všedního i nevšedního života má svá určitá 

rizika. (Smejkal, 2010, s.91). 

1.4.1 Analýza rizik 

Pro snížení rizik a jejich dopadů je nutné je správně analyzovat. Analýza probíhá 

pomocí definování hrozeb, určení pravděpodobnosti toho, že nastanou, a dopadu na 

zkoumaný objekt. (Smejkal, 2010, s.93). 

Obecný postup analýzy rizik: 

1. Stanovení hranice analýzy rizik 

2. Identifikace aktiv 

3. Stanovení hodnoty a seskupování aktiv 

4. Identifikace hrozeb 

5. Analýza hrozeb a zranitelnosti 

6. Pravděpodobnost jevu 

7. Měření rizika 

(Smejkal, 2010, s.99–102) 

Aktivum: „Všechno, co má pro subjekt hodnotu.“ (Smejkal, 2010, s.94) 

Hrozba: „Síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo 

může způsobit škodu.“ (Smejkal, 2010, s.95) 

Zranitelnost: „Nedostatek, slabina nebo stav analyzovaného aktiva, který může hrozba 

využít pro uspění svého nežádoucího vlivu.“ (Smejkal, 2010, s.95) 
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1.4.2 Hodnocení rizik 

Matice rizik 

 Toto hodnocení rizika patří z pohledu normy ČSN ISO/IEC 27005:2008 do 

kvantitativních metod. (Smejkal, 2010, s. 120) 

 Nejprve si definujeme jednotlivá rizika a ohodnotíme je, co se týče jejich 

závažnosti dopadů na podnik a pravděpodobnosti výskytu dle níže uvedených tabulek. 

(Analýza rizik, 2015) 

Tabulka 3: Hodnocení dopadu rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Analýza rizik, 2015) 

Body Dopad rizika Popis dopadu 

5 Krizové Situace zásadně omezí nebo ukončí provoz firmy, 

4 Významné Situace velmi nebezpečně ovlivní vnitřní i vnější chod firmy 

(např. významné finanční ztráty – 100 % nad rozpočet). 

3 Střední Situace nebezpečně ovlivní vnitřní i vnější chod firmy (např. 

ztráty vzniknou, ale firma je schopná fungovat). 

2 Nevýznamné Situace omezuje vnitřní chod firmy. 

1 Zanedbatelné Situace negativně omezuje chod firmy, ale nezpůsobuje 

ztráty větší než 5 %. 
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Tabulka 4: Hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Analýza rizik, 2015) 

Body Pravděpodobnost 

výskytu rizika 

Popis výskytu 

5 Jisté Riziko se téměř vždy vyskytne. 

4 Pravděpodobné Riziko se pravděpodobně vyskytne. 

3 Možné Riziko se někdy může vyskytnout (za určitých 

podmínek). 

2 Nepravděpodobné Riziko se někdy může vyskytnout, ale je to 

nepravděpodobné. 

1 Vyloučené Riziko se vyskytne pouze ve výjimečných případech a 

za specifických podmínek. 

 

 Následně můžeme utvořit matici rizik, která obsahuje tři části – Vysoká 

významnost (červená), střední významnost (oranžová) a nízká významnost (bílá). Vysoká 

významnost rizika značí kritický dopad na činnost. Střední významnost znamená, že vlivy 

jsou významné, ale nejsou nijak kritické, zatímco nízká významnost značí nezávažnost 

vlivů na daný podnik. (Analýza rizik, 2015) 

Tabulka 5: Matice rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Analýza rizik, 2015) 

M
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a 
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Matice rizik 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 Pravděpodobnost výskytu rizika 
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2 Analýza problému a současné situace 

2.1 Představení značky 

Bro&Sis Cooking je značka sourozenců Jiřího a Michaely Černochových, která byla 

založena na podzim roku 2018. Prvotní nápad byl psaní receptů na webové stránky 

www.broandsis.cz a sdílení fotografií jídla na sociální sítě.  

Po úspěšném začátku, který sestával z přípravy cateringu na vlastních rodinných 

oslavách a pečení dortů taktéž pro rodinné příslušníky, se začala působnost této značky 

rozrůstat. 

Nyní zajišťuje catering na menších rodinných akcí do 70 lidí, peče dorty a jiné sladké 

občerstvení například na svatby známých. 

Značka není registrovaná a chybí ji plnohodnotná podnikatelská registrace. Proto jsou 

prozatím zakázky jednorázové z okruhu rodiny a přátel. 

Logo 

Jeden z důležitých estetických prvků vlastní značky je logo. Skládá se ze dvou 

dominantních barev, a to modré a růžové. Jsou zde taktéž skloubeny prvky pečení a vaření 

– nůž a váleček. 

 

Obrázek 10: Logo Bro&Sis Cooking 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.2 SLEPT analýza 

V této části provedu SLEPT analýzu externího marketingového makroprostředí, 

kterým je konkrétně město Olomouc s 100 523 obyvateli. (O městě, 2012) 
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Obrázek 11: Mapa ČR, vyznačeno město Olomouc 

(Zdroj: Google Maps, 2020) 

Společenské faktory 

Struktura společnosti 

V Olomouci ke dni 31.12. 2018 žilo 47 632 mužů a 52 891 žen. (O městě, 2012) 

Rozvrstvení obyvatelstva dle pohlaví a věku lze vyjádřit následujícím grafem. 

 

Graf 1: Věková struktura obyvatelstva města Olomouce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: O městě, 2012) 

 

Ze struktury obyvatel můžeme vypozorovat, jaká věková skupina je nejpočetnější 

a na kterou z nich bychom měli cílit. V tomto případě je zde značná převaha obyvatel ve 

věku od 15 do 59 let.  

Vzdělání obyvatelstva 

V Olomouci sídlí jedna z významných českých vysokých škol, a to Univerzita 

Palackého. V akademickém roce 2018/2019 zde studovalo přes 20 000 studentů. 
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(Výroční zpráva UP 2018). Díky této univerzitě se v Olomouci pohybuje značné 

množství studentů. Ti se po většinu roku po městě pohybují a stravují. 

Právní faktory 

Získání živnosti 

 Pro hostinskou činnost v České republice je nejprve nutné získat živnostenský list. 

Jedná se o živnost řemeslnou dle živnostenského zákona. (Pro otevření hospody je 

povinné odborné vzdělání a praxe, 2008) 

Pro získání živnostenského listu je nutné splňovat: 

a) Všeobecné podmínky 

a. Dosažení 18 let věku 

b. Způsobilost k právním úkonům 

c. Bezúhonnost (trestní) 

(Pro otevření hospody je povinné odborné vzdělání a praxe, 2008) 

b) Požadavky na odbornou způsobilost 

a. Řádné ukončení středního vzdělání s výučným listem v příslušném oboru 

vzdělání 

b. Řádné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném 

oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru 

vzdělání 

c. Řádné ukončení vyššího odborného vzdělání příslušném oboru vzdělání 

d. Řádné ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušném oboru vzdělání 

e. Uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona 

o uznávání odborné kvalifikace, nebo 

f. Získání všech profesních klasifikací tak, jak jsou stanoveny pro 

odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. 

(Zákon č. 455 /1991Sb.) 

Rekvalifikační kurz: 

„Pokud fyzická osoba nemá požadované vzdělání, lze předepsané doklady 

o odborné způsobilosti nahradit podle §22 vzděláním v příbuzném oboru, 
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rekvalifikačním kurzem nebo kvalifikační zkouškou a k tomu vždy dokladem 

o vykonání praxe.“ (Pro otevření hospody je povinné odborné vzdělání a praxe, 2008) 

Garant v oboru: 

 Podnikat v oboru hostinská činnost však může i ta fyzická osoba, která nesplňuje 

odbornou způsobilost. Musí však ustanovit za sebe odpovědného zástupce, který 

podmínky pro založení této živnosti splňuje. Za právnickou osobu prokazuje splnění 

odborné způsobilosti odpovědný zástupce.“  (Pro otevření hospody je povinné odborné 

vzdělání a praxe, 2008) 

Způsobilost pro práci s potravinami 

 Taktéž je nutné splnit způsobilost pro práci s potravinami, která se dokládá 

platným potravinářským průkazem, který vydává praktický ošetřující lékař dané osoby. 

(Pro otevření hospody je povinné odborné vzdělání a praxe, 2008) 

Koncese na prodej lihu 

 V případě prodeje alkoholu s obsahem alkoholu vyšším než 15 % je nutné mít 

koncesi na prodej lihovin. Ta se taktéž zařizuje na živnostenském úřadě společně 

s živnostenským listem. (Koncese na prodej alkoholu: Kdo ji musí mít a jak ji získat, 

2019) 

Hygienické normy a povolení hasičů 

Dle zákona je nutné, aby podnik splňoval zásady provozní hygieny. Dále je třeba 

k otevření podniku i vyjádření hasičů na základě projektové dokumentace objektu. 

(Hygiena a hasiči) 

Veškeré požadavky k získání způsobilosti jsou sepsány v těchto dokumentech: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění 

pozdějších předpisů 
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• Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 

ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 65/2017 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

(Hygiena a hasiči) 

Elektronická evidence tržeb – EET 

 Od 1. prosince 2016 je v ubytovacích a stravovacích službách povinné vést EET. 

„Elektronické evidenci tržeb podléhají tržby, které pochází z podnikatelské činnosti a 

zároveň byly uhrazeny v hotovosti, směnkou, šekem, platbou v tzv. omezené síti 

(stravenkou, elektronickou peněženkou, voucherem) nebo jiným obdobným způsobem. 

Evidenci tržeb nepodléhají platby prostřednictvím přímého převodu z účtu na účet 

a platby platební kartou.“ (Kdo, co a od kdy?, 2016) 

Ekonomické faktory 

 Ekonomika České republiky se orientuje především na export. Mezi hlavní 

průmyslová odvětví patří průmysl potravinářský, automobilový, strojírenský, chemický, 

a hutnický. (Česká-republika: Politická a ekonomická situace, 2019) 

Míra ekonomické aktivity 

 Ekonomicky aktivních obyvatel bylo v České republice k lednu 2020 ve věku 15–

64 let 76,7 %. Oproti lednu roku 2019 se míra ekonomické aktivity snížila o 0,3 %. (Míry 

zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – leden 2020, 2020) 

Nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti ve věkové kategorii 15–64 let byla k lednu roku 2020 

2,1 %. (Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – leden 2020, 2020) 
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Oproti minulému roku, kdy v lednu 2019 byla nezaměstnanost 3,1 %, se snížila. 

(Nezaměstnanost: je ČR lídrem v rámci EU?, 2019) 

Hrubý domácí produkt 

Vývoj hrubého domácího produktu (HDP) lze sledovat v následujícím grafu. 

 

Graf 2: Vývoj HDP v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: HDP 2020, vývoj hdp v ČR, 2019) 

Inflace 

 Průměrná inflace v České republice v roce 2019 dosáhla hodnoty 2,8 %. Za 

posledních 10 let se jedná o druhou nejvyšší míru inflace. Vyšší hodnoty nabyla pouze 

v roce 2012, a to 3,3 %. (Inflace v Česku loni stoupla v průměru o 2,8 procenta, 2020) 

 V grafu níže je zobrazena míra inflace v České republice v předešlých 16 letech. 
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Graf 3: Míra inflace v ČR v letech 2004-2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Inflace – druhy, definice, tabulky, 2020) 

Hrubé mzdy 

Průměrná hrubá mzda v České republice každým rokem roste, v roce 2019 

dosáhla 34 125 Kč. Oproti předchozímu roku vzrostla o 7,1 %. Při započítání míry 

inflace, která byla 2,8 %, se reálně průměrná hrubá mzda zvýšila o 4,2 %. (Průměrná 

mzda – vývoj průměrné mzdy 2020, 2020) 

 

Graf 4: Vývoj průměrné hrubé mzdy v ČR v letech 2000–2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Průměrná mzda – vývoj průměrné mzdy 2020, 2020) 

Co se týče vývoje ekonomické situace v České republice, je velmi ovlivněna 

ekonomickými krizemi, které nastávají v rámci hospodářského cyklu. Aktuální velkou 

otázkou je, jak celosvětová pandemie nemoci covid-19 bude hýbat s ekonomikou nejen 

naší republiky. Již nyní (k 10. 3. 2020) je jasné, že pohyb bude mít negativní dopad. 
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Politické faktory 

Aktuální politická situace 

Česká republika se řadí mezi demokratické státy světa. Současná vláda byla 

zvolena na základě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2017. V roce 2018 

se ujaly úřadu dvě koaliční strany – politické hnutí ANO 2011 a Česká strana sociálně 

demokratická. (Česká-republika: Politická a ekonomická situace, 2019) 

Priority ve vládním programu jsou: 

• Digitální Česko  – „Strategie koordinované a komplexní digitalizace České 

republiky 2018+“ (Program digitální Česko, 2019) 

• Důchodová reforma 

• Hájení zájmu ČR v Evropě 

• Investice do staveb (dálnice apod.) 

• Zvýšení bezpečnosti a obrany státu 

• Reforma státu pro vyrovnaný rozpočet 

(Česká-republika: Politická a ekonomická situace, 2019) 

Technologické faktory 

 Každý podnik by měl sledovat nové trendy a technologie ve svém oboru. Co se 

týče podnikání nejen v gastronomii, velmi podstatný je v posledních letech internet. Je 

velmi důležité mít své webové stránky a své profily na sociálních sítích. Zákazníci ocení 

pohotovou a přátelskou on-line komunikaci. Marketing se v dnešní době buduje převážně 

právě zde. 

 I ve vybavení provozoven v pohostinství lze pozorovat technologický posun. 

Oproti minulosti je na trhu nespočet přístrojů určených ke kvalitní přípravě i uchování 

potravin. Tím je možné zlepšit efektivnost výroby, lépe potraviny skladovat a převážet.  
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Shrnutí SLEPT analýzy 

Na základě provedené SLEPT analýzy v podkapitole 2.2 jsem došla k těmto závěrům: 

Příležitosti 

• Vzdělání obyvatelstva: V Olomouci sídlí jedna z velkých vysokých škol v České 

republice Univerzita Palackého. V akademickém roce 2018/2019 zde studovalo 

přes 20 000 studentů. Příležitost je tedy zacílit sortiment a marketing právě na část 

studentů. 

• Ekonomická situace: K lednu 2020 bylo v České republice 76,7 % a ekonomicky 

aktivních obyvatel ve věku 15–64 let a nezaměstnanost byla jen na úrovni 2,1 %.  

Díky této ekonomické situaci ve státě můžeme soudit, že lidé budou mít finance 

k využívání služeb cateringu a bister.  

• Technologie: Díky technologickému pokroku je možné prostřednictvím internetu 

snadněji propagovat své služby. Také je mnohem jednodušší komunikace se 

zákazníky oproti letům minulým, kdy nebyly k dispozici sociální sítě, jako je 

Facebook, Instagram, Twitter apod. Nelze opomenout i technický pokrok 

v gastronomickém vybavení. Díky tomu je možné zefektivnit výrobu, uchování a 

distribuci pokrmů.  

Hrozby 

• Právní faktory: V České republice je velmi obtížné získat živnost a otevřít vlastní 

gastronomickou provozovnu (viz podkapitola 2.2 „Právní faktory“). 

• Technologie: Velká aktivita lidí nejen na sociálních sítí je taktéž i velkou hrozbou. 

Lidé mohou bez rozmyslu sdílet své případné negativní zkušenosti, které mnohdy 

zveličí. Někteří uživatelé internetu také mohou psát smyšlené recenze, a 

podnikateli velmi uškodit. Tohoto mohou využít i ostatní podnikatelé a nekale 

svoji konkurenci očernit. 

2.3 Porterova analýza pěti sil (5F) 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Rivalita firem působící v Olomouci v oblasti cateringu je velmi velká. Existuje 

zde mnoho velkých firem, které zajišťují občerstvení pro velké akce. Dále je také mnoho 
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restaurací, které mimo své klasické služby nabízí právě i občerstvení na soukromé akce 

mimo svoji provozovnu.  

Rivalita je tedy velká, ale jedná se především o klasické pokrmy v podobě řízků, 

chlebíčků apod. Je tedy nutné si vybrat atraktivní koncept, který potenciální zákazníky 

přesvědčí o využití našich služeb.  

Hrozba substitutů 

 Hrozbu substitutů na trhu s cateringem nevidím jako příliš velkou. Pouze je 

možné, že větší firmy, které nyní doručují potraviny, jako je Rohlik.cz apod., by mohly 

rozšířit svoji působnost mimo klasického online nákupu surovin i o nákup hotového 

občerstvení. Pak by hrozilo, že lidem bude pohodlnější udělat rodinný nákup i nákup 

hotového občerstvení na jednom místě. Přidaná hodnota našeho dosavadního působení 

značky je určitě osobnější přístup a větší flexibilita, co se týče výběru pokrmů. 

 Dále je také třeba sledovat trendy ve stravování, jelikož zákazníci by mohli snadno 

přejít ke konkurenci. 

Hrozba vstupu nové konkurence na trh 

Vstup na trh je z legislativních důvodů (viz podkapitola 2.2„Právní faktory“) 

složitý. Díky tomuto je hrozba vstupu nové konkurence na trh menší než u jiných odvětví. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 Největším dodavatelem pro podniky v gastronomii může být nedaleký 

velkoobchod MAKRO. V okolních vesnicích se také nachází mnoho dodavatelů 

biopotravin například vajec, mléka, masa a zeleniny. Čím dál větším trendem je ovšem 

pěstování zeleniny a bylinek svépomoci a následné využití ve vlastním podniku. 

Vyjednávací síla zákazníků 

 V oblasti cateringu jsou zákazníci jak fyzické osoby, tak i osoby právnické. Je 

důležitě vědět, že každá cílová skupina má jiné finanční možnosti. Fyzické osoby 

upřednostní především nižší cenu, kvalitu a rozmanitost pokrmů, zatímco větší firmy 

sahají především po větším množství na úkor rozmanitosti pokrmů. 
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Shrnutí analýzy 5F 

Tato 5F analýza byla vytvořena pro aktuální, cateringové působení značky. Rádi 

bychom ovšem některé segmenty přenesly i do budoucího plánu, a to vybudování 

rodinného bistra. V případě budoucího rozšíření působnosti mimo bistro by bylo možné 

uvažovat právě o cateringových službách, které jsem na základě této analýzy zhodnotila. 

Na základě provedené analýzy 5F jsem došla k těmto závěrům: 

Příležitosti 

• Hrozba vstupu nové konkurence na trh: Vstup na trh je z legislativních důvodů 

(viz podkapitola 2.2„Právní faktory“) složitá. Díky tomuto je hrozba vstupu nové 

konkurence na trh menší než u jiných odvětví. 

• Dodavatelé: Kromě využití větších dodavatelů, jako je MAKRO apod., je možné 

využít i menší lokální dodavatele např. masa, zeleniny či mléčných výrobků. Díky 

tomu budou nabízené produkty ještě kvalitnější a na tuto skutečnost může v jisté 

míře cílit i reklama. Velkým přínosem pro kvalitu a marketing podniku je také 

pěstování vlastních surovin svépomocí. 

• Rivalita firem na daném trhu: Rivalita cateringových služeb je na trhu sice velká, 

ale stále je zde mnoho druhů občerstvení, jejichž nabídka na není tak široká. Tuto 

mezeru na trhu je možné efektivně využít pro svůj prospěch. 

Hrozby 

• Rivalita firem na daném trhu: Rivalita firem je ovšem i hrozbou. Jakmile menší 

cateringová společnost přijde s novým nápadem, je možné, že větší společnosti 

nápad převezmou, a tím tu menší zcela zbaví výsadního postavení.  

• Hrozba substitutů: Je tedy nutné sledovat aktuální trendy ve stravování a mít 

v těchto ohledech flexibilní nabídku. Pokud by k tomuto nedošlo, je možná 

značná ztráta zákazníků, kteří změní preference ve stravování dle trendů. 
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2.4 Marketingový mix  

2.4.1 Produkt 

Mezi aktuální nabídku naší značky patří především občerstvení na oslavy, večírky, 

svatby a jiné společenské akce. Jako ukázku z dosavadní tvorby lze ze sladkých dezertů 

uvést například: 

 

Obrázek 12: Ukázka práce – svatební dort a minicupcakes 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ze slané části občerstvení, uvedu například tyto ukázky: 

 

 Obrázek 13: Ukázka práce – Burgery a obložené talíře 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.4.2 Cena 

Ceny nejsou nijak závazně nastaveny. Vzhledem k malé působnosti je nyní cena 

počítána jako: 

náklady na suroviny + náklady na energii + ostatní náklady (krabice, napichovátka, talíře 

apod.) + práce. 

 Cena za práci je nastavena velmi mírně a oproti konkurenci je velmi malá. Na 

akcích (rodinné oslavy apod.), kterých se sami kuchaři zúčastní, je cena za práci zcela 

dobrovolná, jelikož sami mohou konzumovat nejen jimi připravené pokrmy. 

2.4.3 Místo 

Oba kuchaři bydlí v Olomouci. Jelikož nyní připravují své výrobky výhradně pro 

rodinu a přátelé, tak působí pouze ve městě Olomouci a jeho nejbližším okolí.  

Preferují především odběr hotových produktů samotnými zákazníky v místě 

přípravy. Možnost dovezení přímo k zákazníkovi existuje, je ovšem velmi omezená kvůli 

převozu v osobním automobilu, kam není možné bezpečně umístit větší množství 

občerstvení. 

2.4.4 Propagace 

K propagaci nyní značka používá především sociální sítě, a to Instagram a 

Facebook. Zde sdílí fotografie nejen produktů, které byly vytvořeny pro zákazníky, ale i 

inspirace na každodenní vaření. 

Dále využívala webové stránky, které sloužily k uchovávání ověřených receptů. Nyní 

ovšem od této činnosti ustoupila. V budoucnosti by tyto webové stránky měly sloužit jako 

podklad pro internetový obchod k objednávání pokrmů v rodinném bistru. 
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Obrázek 14: Instagramový profil Bro&Sis Cooking z 31. 3. 2020 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.5 Vize do budoucnosti 

Z výše popsaného vyplývá, že nyní je působení značky Bro&Sis Cooking zaměřeno 

jen na cateringové služby pro společenské akce vlastní rodiny a známých. Aktuálně je 

působnost obou aktérů pouze koníčkem a náplní volného času.  

Jelikož se oba chtějí více realizovat, rádi by si otevřeli rodinné bistro, a v případě 

úspěchu navázali i na své původní působení a poskytovali by opět i cateringové služby, 

tentokrát pro větší spektrum zákazníků. 

Jako první je ovšem v plánu sestavit marketingový mix rodinného bistra. Jako 

podporu jeho sestavení jsem využila výsledky kvantitativního dotazníkového šetření, 

který je popsán níže. 

2.6 Dotazníkové šetření 

Za účelem zjištění některých parametrů v marketingovém mixu jsem se rozhodla 

v rámci kvantitativního výzkumu využít dotazníkové šetření s vhodně zvolenými 

otázkami ke zjištění nejideálnějšího umístění bistra ve městě Olomouci, přesnější 

otevírací doby a přibližné ceny produktů.  
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Šetření probíhalo dvanáct dní v období od 22. 1. 2020 do 2. 2. 2020. Tento 

dotazník byl zveřejněn na Facebooku, a to především na stránkách určených pro 

obyvatele Olomouce. 

Počet otevření odkazu s dotazníkem bylo 1244. Dokončený dotazník zaslalo 701 

respondentů, úspěšnost vyplnění dotazníku byla tedy 56,4 %. 

 

Graf 5: Obecná data o respondentech 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.6.1 Obsah dotazníku 

Dotazník obsahoval celkem 15 otázek. 12 povinných otázek bylo formou 

uzavřených otázek. Zbylé 3 nepovinné otázky byly formou otevřených otázek. 

Šest otázek bylo zaměřených na podporu tvorby položky místa v marketingovém 

mixu. Dvě otázky pak byly zaměřené na podporu tvorby položky ceny. Zbylé otázky byly 

zaměřené na obecné informace např. otevírací dobu a podrobnější zjištění možných 

konkurentů v okolí. 

2.6.2 Výsledky dotazníkového šetření 

2.6.2.1 Umístění bistra 

Ohledně problematiky umístění bistra bylo v dotazníku zařazeno celkem 6 otázek. 

První otázka zněla: „V jaké části Olomouce se nejčastěji pohybujete? 

(práce/škola/procházky/bydlení aj.)“ Díky této otázce jsem byla schopna zjistit, kde by 

kolem bistra prošlo větší množství lidí.  
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65,6 % (460 dotazovaných) se nejčastěji pohybuje v městské části Olomouc – město. 

19,3 % (135 respondentů) pak na Nové Ulici, 18 % (126 dotazovaných) na Nových 

Sadech a 13,6 % (95 respondentů) v městské části Hodolany. Celkové výsledky jsou 

k nalezení v příloze č. 5. 

 

Obrázek 15: Nejčastější pohyb respondentů v Olomouci 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Katastrální mapa Olomouc, 2000) 

Druhá otázka zněla, „V jaké části Olomouce se nejčastěji stravujete, pokud nejíte 

doma?“. Tato otázka byla zaměřena již specificky k zjištění, kde konkrétně se lidé 

nejčastěji stravují a kde je tím pádem i největší konkurence. 

 Drtivá většina, a to 87,3 % (612 respondentů) se nejčastěji stravuje v části 

Olomouc – město. Několik desítek lidí poté volilo možnost Nová Ulice, Hodolany, Nové 

Sady nebo odpověď „Jiné“.  
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Obrázek 16: Nejčastější místo stravování respondentů v Olomouci. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Katastrální mapa Olomouc, 2000) 

Jedna z nejzásadnějších otázek zněla: „Je nějaká oblast v Olomouci, kde byste uvítali 

nové bistro? Pokud ano, napište prosím, kde.“ Tato otázka byla otevřená a nepovinná. 

Celkem na ni odpovědělo 229 respondentů a zapsalo 222 relevantních odpovědí. 

Výsledky jsou znázorněné v grafu: 
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Graf 6: V jaké oblasti Olomouce byste uvítali nové bistro? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V grafu vidíme, že na předních příčkách se umístily městské části Neředín, Nové 

Sady, Hodolany (sem spadá i hlavní nádraží) a Povel. Centrum města, které zastupují 

části Horní a Dolní náměstí, náměstí Republiky a Tržnice, není pro nové bistro příliš 

vyhledávané.  

Jedna z dalších zásadních otázek řešila přímo umístění největší konkurence ve městě 

Olomouc. Zněla: „V jakém bistru se nejčastěji v Olomouci stravujete?“ Otázka byla 

taktéž otevřená a nepovinná. Celkem na ni odpovědělo 184 respondentů a zapsalo 264 

relevantních odpovědí. Výsledky jsou zaznačeny do grafu níže. 
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Graf 7: V jakém bistru se v Olomouci nejčastěji stravujete? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

V grafu můžeme vidět, že nejnavštěvovanější bistro je Špagetárna a následně Faency 

Fries. Obě dvě tyto bistra se nacházejí v centru města, konkrétně v okolí náměstí 

Republiky a Horního náměstí. Rozmístění výše zmíněných 16 konkurentů je znázorněno 

na mapě níže. Dané podniky jsou znázorněné žlutou značkou s bílou hvězdičkou 

uprostřed. 

 

Obrázek 17: Mapa konkurence bister v Olomouci 

(Zdroj: Google Maps, 2020) 
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Na mapě můžeme vidět, že naprostá většina konkurence se nachází v centru města. 

Jedna se nachází ve východní části města u hlavního nádraží. Zbylé tři v západní části 

města jsou umístěny v nákupních centrech. 

Jedna ze zásadních otázek je taktéž, kam bistro umístit, co se týče dostupnosti pro 

potenciální zákazníky. K zjištění těchto informací byla určena otázka, „Jak se nejčastěji 

přepravujete po Olomouci?“. 58,6 % (411 respondentů) uvedlo, že nejčastěji kombinuje 

městskou hromadnou dopravu s pěší chůzí. 23,8 % (167 respondentů) se nejčastěji 

přepravuje autem a 12, 4 % (87 respondentů) nejčastěji chodí pěšky.  

 

Graf 8: Jak se nejčastěji přepravujete po Olomouci? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na základě výsledků je vhodné umístit bistro tak, aby bylo dobře dostupné MHD 

a také aby zde byla možnost zaparkování automobilem. 

Kompletní odpovědi i vyhodnocení ostatních otázek jsou k dispozici v příloze 

č. 5. 

2.6.2.2 Otevírací doba 

Další okruh, kterému se dotazník věnuje, je pomoc při rozhodnutí se ohledně 

otevírací doby bistra. Otázky byly dvě a měly možnost výběru z více možností. První zní: 

„Kdy se nejčastěji stravujete mimo domov během pracovního týdne?“  
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62,8 % (440 respondentů) vybralo období mezi 11:00 do 14:30. 29 % (203 

respondentů) se nejčastěji stravuje v odpoledním období mezi 15:00 a17:30. 24,4 % (171 

respondentů) preferuje na jídlo mimo domov večerní hodiny mezi 18:00 a 20:30. 

Druhá otázka byla zaměřena stejně, jen s omezením na víkend. Mimo nejčastější 

odpovědí rozprostřené od 11:00 do 20:30 se zde taktéž objevila často odpověď „Většinou 

se o víkendu nestravuji mimo domov“. 

Srovnání obou otázek je v následujícím grafu: 

 

Graf 9: Kdy se nejčastěji stravujete mimo domov? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.6.2.3 Cena 

Na zjištění bližší částky, kterou jsou potencionální zákazníci ochotní utratit za jídlo, 

byly zaměřené 2 otázky. U obou otázek bylo možné zaznačit více odpovědí. 

První zněla: „Kolik jste ochotni utratit v bistru – bez pití, jen hlavní jídlo?“. Se 400 

hlasy obsadila první místo odpověď s částkou 90–119 Kč. Následně 254 hlasů obdržela 

odpověď 70–89 Kč. Třetí místo obsadila částka 120–39 Kč, která měla 128 hlasů. 

Druhá otázka byla zařazena pro srovnání. Zadání bylo stejné, ale jednalo o restauraci 

s obsluhou. Zde 309 odpovědí získala částka 120–139 Kč, 301 odpovědí částka 90-119 

Kč a 163 odpovědí bylo u možnosti 140–169 Kč. 
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Graf 10: Kolik jste ochotni utratit za jídlo? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kompletní odpovědi i vyhodnocení ostatních otázek jsou k dispozici v příloze 

č. 5. 

2.1 SWOT analýza  

Níže sestavená SWOT analýza je zpracována na základě předchozí analytické části. 

Jsou zde popsány jednotlivé položky pro aktuální působení značky Bro&Sis Cooking, což 

je především cateringová činnost.  

Pro návrh bistra bude SWOT analýza sestavená individuálně v další části práce, 

v návrhu vlastního řešení. 

Silné stránky 

Silných stránek v aktuální situaci bohužel není mnoho. Jedna ze nich je 

individuální přístup, kde není sestavená přesná nabídka produktů, ale každý si může 

sestavit objednávku dle svých potřeb. 

Za silnou stránku může být považován fakt, že značka má aktuálně málo zakázek, 

tudíž je velmi pravděpodobné, že zákazníkovi vyhoví a bude mít v daný termín čas na 

přípravu občerstvení právě pro něj. 

Díky možnosti pěstování vlastní zeleniny je taktéž výhoda oproti konkurenci 

v podobě některých biosurovin. Stejně je na tom i dodávka čerstvých vajec z domácích 

chovů. Jelikož je v dnešní době pro zákazníky čím dál více důležitý původ a složení 

potravin, můžeme tohoto využít v náš prospěch. 
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Slabé stránky 

Slabé stránky nyní bohužel převyšují ty silné. Jedna z nejslabších stránek je 

absence plnohodnotné podnikatelské registrace. Značka Bro&Sis Cooking funguje pouze 

na základě doporučení mezi rodinou a přáteli. Kvůli právním náležitostem není možné 

dodávat občerstvení pro firmy nebo cizí zákazníky.  

Další ze slabých stránek je omezená kapacita především skladů a výrobních 

prostor. Aktuálně výroba probíhá v domácích prostorech. Kvůli tomu je objem 

objednávek velmi omezený. 

Slabou stránkou je i omezená časová kapacita obou aktérů. Ani jeden se této 

činnosti nevěnuje výhradně, ale jedná se pouze o jednu z náplní jejich volného. Rádi by 

ale svůj koníček převedli do roviny plné pracovní náplně právě v podobě rodinného 

bistra. 

Příležitosti 

 Jedna z hlavních příležitostí na trhu je absence malých cateringových firem, které 

nabízí jak slané, tak sladké občerstvení. Dále pak na trhu chybí menší, moderní a stravou 

alternativní formy občerstvení. Jedná se o vegetariánskou, veganskou, popř. raw stravu. 

Na základě SLEPT analýzy v podkapitol 2.2 můžeme mezi příležitosti také řadit 

ekonomickou situaci České republiky, kde na základě ekonomicky aktivních obyvatel, 

míry nezaměstnanosti a minimální mzdy můžeme soudit, že o služby, které nejsou 

primárně důležité pro uspokojení základních fyziologických potřeb bude i nadále zájem. 

Díky technologickému pokroku je zde příležitost zejména v on-line propagaci. 

 V případě sloučení budoucího bistra a aktuálního cateringu bychom mohli spojit 

marketing obou odvětví, a tím nalákat více zákazníků na obě nabízené služby. Pro začátek 

je naplánovaná minimálně možnost objednávky sladkých pokrmů bez dovozu pro 

soukromé akce. V tomto směru je příležitost propagovat i ostatní sortiment bistra skrze 

zmíněný catering. 

Hrozby 

 Jedna z největší hrozeb je pohlcení většími cateringovými firmami, které mají 

větší kapacitu objednávek, skladů, zaměstnanců apod.  
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Na základě SLEPT analýzy v podkapitol 2.2 můžeme mezi hrozby také řadit 

existenci mnoha právních překážek při vstupu na trh. 

Tabulka 6: SWOT analýza aktuálního stavu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky                                                       S W                                                    Slabé stránky 

› Osobní přístup ke každé zakázce 

› Flexibilita nabízených služeb 

› Možnost příjmu více zakázek (volná většina 

víkendů) 

› Biopotraviny potraviny 

› Absence plnohodnotné podnikatelské registrace 

(nelze vystavit faktury apod.) 

› Málo časových možností kvůli jiné práci aktérů 

› Malá kapacita skladů, absence profesionálních 

přístrojů 

 

Příležitosti                                                          O T                                                                 Hrozby 

› Absence jiných cateringových firem se sladkým 

i slaným občerstvením 

› Absence moderních veganských, 

vegetariánských, raw aj. cateringových služeb 

› Příznivá ekonomická situace v ČR 

› Pohlcení velkými cateringovými firmami 

› Právní překážky při vstupu na trh 
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3 Vlastní návrhy řešení, přínosy návrhů řešení 

V poslední části bakalářské práce se budu snažit o přesnější vizi marketingového 

mixu rodinného bistra ve městě Olomouci. Podrobně zde popíši jeho jednotlivé prvky – 

produkt, cenu, místo a propagaci. Následně budou sestaveny SWOT analýza a Porterova 

analýza pěti sil podložené zčásti vytvořeným marketingovým mixem a zčásti zkoumáním 

v analytické části této práce. V závěru budou sestaveny: analýza rizik a finanční a časový 

harmonogram. 

3.1 Místo 

Přesnější polohu nového bistra ve města jsem určila na základě výsledků 

dotazníkového šetření, které jsou více popsány v podkapitole 2.6.2.1 Umístění bistra. 

Na úkor možného velkého počtu návštěvníků jsem kvůli vysoké konkurenci vyřadila 

možnost umístění samotného bistra v centru města. Lidé taktéž mezi místy, kde se 

stravují, uvedli na prvních příčkách právě podniky v centru města. Důležitým faktorem 

je rovněž vyšší cena nájmu za prostor než v jiných částech města. 

V otevřené otázce ohledně umístění nového bistra byla velmi častá odpověď Neředín, 

Hodolany, hlavní nádraží (je součástí městské části Hodolany) nebo Nové Sady. 

Na základě velkého pohybu lidí jsem se rozhodla zvolit místo pro budoucí rodinné 

bistro v městské části Hodolany, přesněji v okolí hlavního nádraží. Poblíž je také 

Přírodovědecká a Právnická fakulta Univerzity Palackého, kde se nachází část z cílové 

skupiny zákazníků, kterými jsou v tomto případě studenti. V okolí se nachází také mnoho 

bytů, které obývají právě studenti a vysokoškolské koleje. Největší potenciální konkurent 

v této oblasti, který se v dotazníku umisťoval na předních příčkách, je Bistro Rozmarýny. 

Jeho slabiny, kterých můžeme využít, jsou zejména: otevírací doba a zaměření. Jedná se 

pouze o zdravé vegetariánské bistro, které má otevřeno jen v pracovní dny od 10.30 do 

14.00. (Kontakt) 

 Dalšími konkurenty, vyjma restaurací s obsluhou, jsou jen stánky s fastfoodovou 

stravou přímo na hlavním nádražím nebo před ním. Na základě pozorování jsem zjistila, 

že v nabídce je kebab, párek v rohlíku, smažený sýr v housce, pizzu, klobásy apod. Právě 

zde vidím velký potenciál nového bistra s jiným sortimentem. 
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 I přes značné procento respondentů v dotazníkovém šetření, kteří uvedli, že se 

nejčastěji po Olomouci přepravují pomocí MHD, jsem se rozhodla, že bistro bude 

situováno v místě, kde nebude velký problém se zaparkováním. Toto rozhodnutí jsem 

udělala na základě 23,8 % odpovědí respondentů, kteří se pohybují automobily. Taktéž 

díky velikosti města je hlavní nádraží přibližně 10 minut MHD z centra města. Tudíž je 

stále v dojezdové vzdálenosti i pro lidi, kteří se často nachází v centru města. 

 

Obrázek 18: Předpokládaný okruh pro umístění bistra 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.2 Produkt 

3.2.1 Bistro 

Bistro u Bráchy&Ségry bude bez přímé obsluhy zákazníků u stolů. Díky jeho 

situování u hlavního nádraží, které je velmi frekventovaným a průchodovým místem bude 

zaměřeno na rychlé občerstvení, které se ovšem bude lišit od nejbližší konkurence. Jiné 

bude zejména skladbou jídelníčku, u kterého bychom chtěli, aby neobsahoval smažené 

jídlo a předem zpracované produkty, jako jsou kupované párky v rohlíku apod. Cílová 

skupina budou zákazníci v rozmezí 15–50 let z řad studentů a pracujících. 

Přidaná hodnota našeho bistra by měla být také v atmosféře, kterou bude 

vzbuzovat. Okolo hlavního nádraží chybí esteticky pěkný podnik, ve kterém se lidé budou 

moci při cestě na vlak/autobus zastavit a vychutnat si vyvážené a dobré jídlo. 
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Obrázek 19: Návrh loga Bistra u Bráchy&Ségry 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.2.2 Otevírací doba 

Možná otevírací doba bistra byla sestavena opět na základě výsledků dotazníku. 

(Viz podkapitola 2.6.2.2 Otevírací doba.) Nejfrekventovanější časy, kdy se lidé stravují 

mimo domov, byly: 11:00–14:30, 15:00–17:30, 18:00–20:30. Během pracovního týdne 

se 8 % respondentů nestravuje mimo domov. Zatímco o víkendu se mimo domov 

nestravuje 23,3 % respondentů. Z tohoto důvodu bude o víkendech bistro zavřeno.  

Zavření bistra o víkendu také podporoval fakt, že o víkendu lidé necestují tolik do 

zaměstnání a škol. Jelikož se jedná převážně o průchodovou část města Olomouce, při 

svém rozhodování jsem došla k závěru, že o víkendu zde nebude taková frekvence lidí 

jako během pracovního týdne. Zavření bistra o víkendech bude v budoucnu využíváno 

k zakázkové výrobě dezertů a případného občerstvení pro catering. 

Návrh otevírací doby Bistra u Bráchy&Ségry: 

Pondělí 11:00 – 20:00 

Úterý  11:00 – 20:00 

Středa  11:00 – 20:00 

Čtvrtek 11:00 – 20:00 

Pátek  11:00 – 20:00 

Sobota  Zavřeno 

Neděle  Zavřeno 
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3.2.3 Sortiment 

Jelikož se na základě ročního období mění možnost výběru z lokálních surovin, 

nabídka bistra nebude stálá. Každé dva týdny (až měsíc) se bude větší část nabídky měnit. 

Prvních několik měsíců bude za úkol zjistit, které pokrmy jsou zákazníky nejvíce 

vyhledávány a ty budou zařazeny do stálé nabídky. Jednalo by se dle obtížnosti o 2–4 

pokrmy.  

Jedna část sortimentu bude tvořit sladké občerstvení v podobě dortů, řezů, sladkých 

chlebíčků/bábovek a jiných dezertů. Dezerty se budou měnit téměř denně dle aktuální 

dostupnosti surovin. Kromě možnosti zakoupení sladkého občerstvení na místě bude 

možná objednávka i na soukromé akce mimo bistro. Ze začátku se bude jednat o 

objednání dortů a vybraných minidezertů v omezeném množství. 

Druhá část sortimentu bude tvořena slanými pokrmy. Bude k dispozici několik 

rychlých jídel, které nejsou potřeba připravovat bezprostředně po objednání zákazníkem. 

Jsou to například nachos, polévky, hummus, quiche aj. Tato část slaných pokrmů bude 

stálá, měnit se budou pouze dipy, příchutí polévek apod. 

Podstatnou část sortimentu budou tvořit hlavní jídla, připravená bezprostředně po 

objednání zákazníkem. Zde by se nabídka střídala poměrně často. Může se jednat 

například o burgery, tortilly, asijskou kuchyni, českou kuchyni, italskou kuchyni apod. 

Přesná nabídka bude vytvořena zejména po konzultaci s hlavním kuchařem. 

 

Návrh skladby menu Bistra u Bráchy&Ségry: 

Dezerty: 3–4 druhy 

Slané pokrmy – bez nutnosti čerstvé přípravy: 3–5 druhy 

Slané pokrmy – s nutností čerstvé přípravy: 3–5druhů 

Celkem se bude jednat o 9–14 pokrmů v nabídce. Co se týče nápojů, rádi 

bychom podpořili menší výrobce limonád, čajů a piv. K dispozici proto nebudou 

konvenční značky, jako je Coca-Cola, Pepsi apod. V letních měsících budou 

k dispozici, dle dostupnosti, osvěžující nápoje s čerstvým ovocem.  
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Tabulka 7: Jídelní menu pro první měsíc provozu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hlavní jídlo Svačiny 

› Burger s trhaným masem 

› Trhané maso s přílohou 

› Hummus talíř 

› Kuřecí club sendvič 

› Vegetariánský sendvič 

› Řepný salát s kozím sýrem, čerstvým 

sýrem a ořechy 

› Řepná polévka 

› Kukuřičná polévka 

› Žitný chléb s tvarohovou pomazánkou 

› Grilovaná kukuřice s bylinkami 

› Salát Coleslaw 

Dezerty 

› Ovocný dort s Mascarpone 

› Čokoládový řez 

› Meruňkový koláč s drobenkou 

 

V tabulce je uveden návrh skladby jídelního lístku pro první měsíc provozu. 

S těmito jídly je dále v práci počítáno i ve finančním zhodnocením plánu. 

Jelikož nechceme investovat do kvalitního kávovaru a baristických kurzů, 

kávové nápoje k dispozici nebudou.  

3.2.4 Obal 

Rádi bychom využívali ekologické obaly, které nebudou z klasického plastu. Toto 

rozhodnutí bylo založeno i na základě výsledků z dotazníku (viz příloha č. 1). Ekologické 

smýšlení u zákazníků bychom podpořili akcí při odnosu jídla ve vlastních nádobách – 

více v kapitole 3.4 Propagace. 

Kvůli prozatímnímu udržení co nejnižšího počtu pracovníků nebude využíváno 

omyvatelné nádobí. I pro konzumaci jídla na místě bude využíváno ekologického nádobí 

a servírování. Jednalo by se především o nádobí z cukrové třtiny, bambusu nebo dřeva 

dle potřeby u daného pokrmu. 
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Příbory budou z dřevěného materiálu. Talíře a misky na polévky budou vyrobeny 

z cukrové třtiny. Boxy na přenos jídla s sebou budou z bambusového recyklovaného 

dřeva. Toto nádobí a krabičky se potisknou logem bistra nebo jinými motivy.  

 

 

Obrázek 20: Příbory ze dřeva 

(Zdroj: Příbory, míchátka – dřevěná dýha, 2020)  

 

Obrázek 21: Take away krabice z bambusu 

(Zdroj: Krabice Take Away s rukojetí Bamboo 

PLA 110x110x65mm, 2020)  

 

3.3 Cena  

Kvůli časté obměně jídelní nabídky není možné nyní určit přesné ceny za jednotlivé 

produkty. Ceny jsou sestaveny zatím pouze orientačně, a to na základě konkurence 

s přihlédnutím na výsledky dotazníkového šetření – více v podkapitole 2.6.2.3 Cena.  

Po bližším zkoumání konkurence v oblasti občerstvení (ne restaurací s obsluhou) 

jsem došla k závěru, že hlavní jídlo stojí nejčastěji v rozmezí 99–179 Kč. 

Na základě dotazníkového šetření jsem zjistila, že za hlavní jídlo (bez pití a příloh) je 

většina potencionálních zákazníků ochotna utratit 90–139 Kč. Zároveň by však 

nezanedbatelná část respondentů byla ochotna utratit více než 140 Kč. Na základě tohoto 

jsem se rozhodla hlavní jídlo ocenit částkami mezi 99–169 Kč. 

Marže u jednotlivých pokrmů bude vždy dle typu daného produktu, zpravidla bude 

ale vyšší než 60 % prodejní ceny výrobku. 

Níže je uveden příklad cen některých pokrmů. Ceny konkurence jsou vybrány 

z jídelních lístků od podniků, které byly jmenovány respondenty v dotazníkovém šetření. 
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Tabulka 8: Ceny vybraných produktů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ceny vybraných produktů 

Položka Přibližná cena 

konkurence [Kč] 

Naše předběžná 

cena [Kč] 

Burger s trhaným 

masem 

159–199 169 

Trhané maso + 

příloha 

99–159 139 

Salát Coleslaw 25–45  39 

Hummus talíř 119–149 119 

Řepná polévka 35–49 39 

Dort ovocný (1/12) 45–79 53 

Čokoládový řez 35–59 39 

 

Veškeré prodejní ceny vyráběných produktů v bistru platné pro první měsíc provozu 

jsou k dispozici v příloze č. 2. 

3.4 Propagace 

3.4.1 Komunikace se zákazníky 

Hlavní část propagace bude probíhat primárně na sociálních sítích, a to konkrétně na 

Facebooku a Instagramu. Samozřejmostí jsou i funkční webové stránky. 

Na webových stránkách bude přehledně sepsané aktuální menu, které je možné 

v daný den zakoupit. Druhá podstatná část webových stránek bude internetový obchod. 

Zde bude možné poptat dorty a jiné sladké občerstvení. Součástí bude taktéž interaktivní 

kalendář, kde zákazníci přímo uvidí, zda je možné na určitý den zadat objednávku, nebo 

zda je již kapacita zcela naplněna. 
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Na Facebooku a Instagramu bude aktuální nabídka pokrmů a jejich dostupnost v daný 

čas. Taktéž budeme pracovat s vlastností Příběhů na Instagramu, kam budou vkládána 

krátká videa a fotografie z příprav jídel apod. Na těchto sociálních sítích bychom rádi 

uskutečňovali i soutěže a jiné akce pro zákazníky. Komunikace se zákazníky bude mimo 

e-mail probíhat primárně skrze tato sociální média. 

3.4.2 Reklama 

Tištěnou reklamu bychom zvolili zejména ve fázi před otevřením bistra. Byla by 

formou letáčků, které by byly k dispozici především u hlavního vlakového nádraží a 

vybraných fakult Univerzity Palackého. Tato reklama by měla za úkol upozornit na nové 

bistro a přivést do něj co nejvíce zákazníků. Dalším z prostředků reklamy bude využití 

citylight reklamy u hlavního nádraží a u vybraných 2 fakult Univerzity Palackého po dobu 

jednoho měsíce před otevřením bistra. 

Prvních několik měsíců po otevření bistra bude také probíhat aktivní reklamní 

kampaň na Facebooku a Instagramu. 

Za určitou formou reklamy můžeme považovat i stánkový prodej na kulturních 

akcích, kde bychom působili. Jedná se například o vánoční trhy, hudební festivaly a jiné, 

kterých je v Olomouci během roku nespočet.  

3.4.3 Podpora prodeje 

Podporu prodeje bychom podpořili zejména programem „Buď EKO, buď s námi!“. 

V tomto věrnostním programu by každý zákazník, který si občerstvení odnese ve vlastní 

nádobě, obdržel kartičku pro sběr razítek. Za deset razítek by byla možnost využít slevu 

na další nákup nebo obdržet vybraný výrobek zdarma. Tímto programem bychom rádi 

podpořili ekologické smýšlení zákazníků, co se týče používání jednorázových obalů. 

Také tímto do jisté míry ušetříme finance vynaložené na obalové materiály. Zezačátku 

nepočítáme s nijak razantní úsporou, ale do budoucna tato činnost určitě význam má. 

Další nástroj, který bychom rádi využili, jsou sociální sítě. Zde by byla jednou za čas 

zajímavá soutěž, v rámci níž by zákazníci mohli vyhrát například voucher na konzumaci, 

pití zdarma k hlavnímu jídlu apod. 
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3.4.4 Vztahy s veřejností 

Bistro u Bráchy&Ségry si bude zakládat na dobrých vztazích se zákazníky. Základem 

bude komunikace se zákazníky skrze sociální média. Potenciální zákazník by měl mít 

poté v bistru pocit známého a přátelského prostředí. Dobrý vztah s veřejností bude 

podpořen častými Příběhy na Instagramu, kde budou k nahlédnutí činnosti nejen z výroby 

daných pokrmů.  

Lidé se budou moci částečně zapojovat do sestavování jídelní nabídky. Tato možnost 

bude k dispozici samozřejmě až po několika měsících působnosti na trhu a zaběhnutí 

bistra. 

3.4.5 Osobní prodej 

Důležitý je pro nás i osobní prodej. Chceme naše produkty zákazníkům sami 

připravovat a prodávat. Proto bude bistro menšího charakteru a nabídka jídel ne tak 

obsáhlá, jak může být někde jinde. Rádi od zákazníků převezmeme zpětnou vazbu, a 

upevníme tím i výše zmíněné vztahy s veřejností. 

3.5 Proterova analýza pěti sil (5F) 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Rivalita firem působící v Olomouci v oblasti gastronomie, a to včetně formy 

občerstvení je velmi různorodá. V centru města můžeme vidět mnoho bister. Velmi 

důležitým faktorem je tedy marketing, a především i cenová politika.  

V městských částech dále od centra města se nenachází příliš podniků, a proto 

není rivalita tak velká 

Hrozba substitutů 

 Hrozbu substitutů na trhu s jakýmkoliv občerstvením (bistra, restaurace apod.) 

nevidím jako příliš velkou. Je však možné, že lidé v rámci dodržování zdravého životního 

stylu mohou přejít od nezdravých jídel k těm zdravějším. Proto je dobré neustále sledovat 

aktuální trendy a do jisté míry pružně reagovat na poptávku zákazníků. 
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Hrozba vstupu nové konkurence na trh 

 Vstup nové konkurence na trh je téměř jistý. I když je založení gastronomického 

podniku finančně i legislativně náročné, obzvláště ve městech se velmi často otevírají 

nové podniky. Některé vydrží jen několik málo let a poté jej nahradí podnik nový. Proto 

je nutné si vybudovat dobré jméno a být něčím odlišný či zajímavý. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 Největším dodavatelem pro podniky v gastronomii může být olomoucký 

velkoobchod MAKRO. V okolních vesnicích je taktéž mnoho biododavatelů například 

vajec, mléka, masa a zeleniny. Čím dál větším trendem je ovšem pěstování zejména 

zeleniny svépomoci a následné využití ve vlastním podniku. Mimo dodavatelů surovin je 

také možno využít dodavatelů již hotových výrobků, které se dále mohou dle potřeby více 

zpracovat. Například místo pečení vlastního pečiva jej lze zakoupit v místní pekárně 

apod. 

Shrnutí analýzy 5F 

Na základě provedené analýzy 5F v podkapitole 3.5 jsem došla k těmto závěrům: 

Příležitosti 

• Hrozba vstupu nové konkurence na trh – Vstup na trh je z legislativních důvodů 

(viz podkapitola 2.2 „Právní faktory“) velmi složitá. Díky tomuto je hrozba 

vstupu nové konkurence na trh menší než u jiných odvětví. 

• Dodavatelé – Kromě využití velkoobchodu v okolí, je možné využít i menší 

lokální dodavatele např. masa, zeleniny či mléčných výrobků. Díky tomu budou 

nabízené produkty ještě kvalitnější a na tuto skutečnost může v jisté míře cílit i 

reklama. 

• Rivalita firem na daném trhu – Rivalita podobných stravovacích zařízení mimo 

centrum města není tak velká. Je zde tedy příležitost k otevření prosperujícího 

bistra. 

Hrozby 

• Hrozba substitutů – V gastronomii je velmi častá změna trendů. Je zde tedy větší 

hrozba substitutů, co se týče změny preference zákazníků. Je tedy nutné sledovat 

aktuální trendy ve stravování a mít v těchto ohledech flexibilní nabídku. 
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3.6 SWOT Analýza

Silné stránky 

Mezi silné stránky bistra řadím především přitažlivý vzhled a přátelskou 

atmosféru. Tyto atributy v mnoha občerstveních v okolí hlavního nádraží chybí. Další 

silnou stránkou jsou moderní pokrmy, které se budou odlišovat od konkurence v okolí.  

Bistro bude dbát také na kvalitní komunikaci se zákazníky a rychlost jejich 

obsloužení v samotném bistru. Důležitá je možnost platby platební kartou. V dnešní 

moderní době v některých podnicích toto stále není samozřejmostí. 

Slabé stránky 

 Mezi hlavní slabou stránku patří nezkušenost obou aktérů s podnikáním. Dále je 

pak možné dosažení nižších tržeb v období letních prázdnin kvůli odjezdu studentů 

z města. Tento fakt se dá přikládat možnému nevhodnému zvolení samotného místa 

bistra. Jedna ze slabých stránek mohou být i větší náklady na obalový materiál. Tato 

položka v nákladech se bude muset hlídat a v případě problémů je nutná změna. 

Příležitosti a hrozby jsou sestavené na základě SLEPT analýzy v podkapitole 2.2 

a analýzy 5F v podkapitole 3.5. 
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Tabulka 9: SWOT analýza Bistra u Bráchy&Ségry 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky                                                       S W                                                    Slabé stránky 

› Přitažlivý vzhled bistra 

› Moderní pokrmy 

› Komunikace se zákazníky – kooperace při 

sestavování stálé nabídky 

› Rychlost obsloužení zákazníků 

› Možnost platby kartou 

 

› Nezkušenost s podnikáním 

› Nižší tržby v období letních prázdnin kvůli 

umístění a cílové skupině zákazníků 

› Možná nevhodnost zvoleného umístění 

› Větší náklady na obalový materiál oproti 

konkurenci 

 

Příležitosti                                                          O T                                                              Hrozby 

› Věková struktura obyvatelstva: do skupiny 15-

59 let spadá i cílová skupina zákazníků 

› Velký podíl studentů (20 000 studentů) ve městě 

Olomouc, kteří jsou součásti cílové skupiny 

zákazníků 

› Ekonomická situace: 76,7 % ekonomicky 

aktivních obyvatel (15-64 let) a nezaměstnanost 

2,1 %. Lidé mají finance na občerstvení mimo 

domov. 

› Snadnější propagace skrze internet díky 

technologickému pokroku 

› Kvalitní suroviny od lokálních dodavatelů nebo 

jejich vypěstování svépomocí 

› Menší rivalita firem mimo centrum město 

› Nová gastronomická vybavení, která zlepší 

efektivnost výroby, skladování potravin a jejich 

logistiku 

› Mnoho právních překážek při vstupu na trh 

v pohostinství 

› Velká aktivita na sociálních sítích a psaní 

negativních až smyšlených zkušeností pod 

záštitou anonymity 

› Častá změna trendů ve stravování – nutnost 

sledování aktuálních trendů a flexibilně reagovat 

› Obtížné vstoupit na trh kvůli právním faktorům 

 



 67 

3.7 Finanční zhodnocení 

Podnik bude disponovat vlastním kapitálem ve výši 400 000 Kč. Projekt bude z části 

financován pomocí půjčky, která bude rovněž ve výši 400 000 Kč. Tato půjčka bude 

smluvena s členem rodiny, proto zatím není známá výše úroků a její doba splatnosti. 

3.7.1 Náklady 

Náklady na zahájení provozu podniku 

Nejprve je nutné započítat náklady, které vzniknou založení živností a s. r. o. 

Neuvažujeme o rekvalifikačních kurzech, ale využijeme garanta v oboru, tudíž 

nevzniknou další náklady spojené se vzděláním potřebným k výkonu řemeslné živnosti 

v oblasti pohostinství. 

Další část nákladů, která souvisí se samotným zahájením provozu, je cena za 

nájem po dobu příprav na otevření. Řemeslné práce jsou neceněné pouze orientačně, a to 

na základě toho, do jaké míry bude třeba finální prostory upravovat. Spotřeba energií 

první tři měsíce bez provozu bistra nebude tak velká jako během jeho provozu. V tabulce 

níže jsou zaznačeny plné zálohy, ovšem během prvních tří měsíců bude možné domluvit 

se s dodavateli na jejich snížení. 

Do položky vybavení bistra je započítáno jak gastronomické vybavení kuchyně, 

tak vybavení prostoru pro zákazníky i nutnost pořízení pokladny. Počítáme s variantou, 

v níž bude kuchyň částečně vybavena, a to přesněji kuchyňským nábytkem, základním 

nádobím, lednicemi, mrazákem a sporákem. Rozpis jednotlivých cen vybavení je 

k nalezení v příloze č. 1. 
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Tabulka 10: Počáteční náklady před otevřením bistra 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počáteční náklady před otevřením bistra 

Položka Cena [Kč] 

Založení živnosti (2×) 2 000 

Založení s. r. o. 6 000 

Vybavení bistra 188 839 

Řemeslné práce 0 – 150 000 

Nájem před otevřením (3 měsíce) 42 000 

Zálohy na energie (3 měsíce) 39 000 

Celkem 277 389 – 427 839 

 

Náklady na marketing 

Tvorba webových stránek není zahrnuta v tabulce nákladů, jelikož je vytvoří člen 

rodiny, u kterého proběhne placení v podobě budoucího barterového obchodu. 

Reklama na Instagramu a Facebooku značně převyšuje zásahem nad reklamami 

tištěnými. První měsíc bude propagace větší, tudíž do ní bude investováno až 512 Kč (20 

USD – Facebook uvádí ceny za reklamy v Amerických dolarech) denně s odhadovaným 

denním dosahem 6 100 až 18 000 uživatelů. Dosah se může značně lišit dle úspěšnosti 

kampaně, která závisí na jejím nastavení. Další tři měsíce bude rozpočet na reklamu 

poloviční, následující tři měsíce čtvrtinový a následně dle potřeby. 
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Tabulka 11: Náklady na marketing 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady na marketing 

Produkt Cena celkem [Kč] 

Tištěné letáky A5 1 980 (2000 kusů) 

Citylight 8 400 (1 měsíc, 3 kusy) 

Polep výloh + logo na bistru / 

potištění papírového nádobí 

5 000 

Instagramová reklama 1. měsíc:          

7 680/měsíc 

2.–4. měsíc: 

3 840/měsíc 

5.–7. měsíc: 

1 920/měsíc 

Facebooková reklama 1. měsíc:           

7 680/měsíc 

2.–4. měsíc: 

3 840/měsíc 

5.–7. měsíc: 

1 920/měsíc 

 

Náklady na provoz 

Během provozu bistra je nutné hradit pravidelné platby. Bude využíván pokladní 

systém ZaKasou od společnost BeElectronic s. r. o. 

Platby za energie jsou vypočítány přibližně. Elektřina je určena zejména na 

základě spotřeby energie nejpodstatnějších elektrospotřebičů. Voda je vypočtena na 

základě směrných čísel roční spotřeby vody v Příloze č. 12 Vyhlášky č.120/2011 Sb. Plyn 

je určen na základě odhadu pomocí ceníku společností zajišťující tyto služby. Podrobnější 

výpočty těchto záloh jsou k dispozici v příloze č. 4. Výše nájemného je určena odhadem 

podle hladiny nájemného v okolí hlavního nádraží v Olomouci. 

Náklady na suroviny jsou vypočítány na první měsíc provozu. Jelikož se bude 

jídelní nabídka měnit, není možné vypočítat náklady na suroviny přesně. Náklady se také 

budou různit dle návštěvnosti bistra. Suroviny budou nakupovány maximálně na dva 

týdny, tudíž je tento měsíční odhad jen přibližný a reálná čísla se budou zcela jistě lišit. 

Přesný rozpis nákladů na suroviny pro první měsíc provozu bistra je rozepsán v příloze 

č. 3. 
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Tabulka 12: Pravidelné měsíční náklady 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pravidelné měsíční náklady 

Produkt Cena [Kč]/měsíc 

Platby za energie 13 000 

Licence pokladního systém 325 

Internet 500 

Nájem prostoru 14 000 

Suroviny 109 044 

Obalový materiál 11 574 

Celkem 148 433 

 

Souhrnné náklady 

Níže jsou sepsány všechny předpokládané náklady v prvním a druhém roce 

provozu v jednotlivých měsících. Náklady na provoz zahrnují náklady na suroviny, 

obalové materiály, nájem, internet, pokladní systém. V období „Před otevřením 

(3měsíce)“ je zahrnuta i částka 100 000 Kč, která spadá do rozmezí nákladů na případnou 

rekonstrukci. 

 Náklady na marketing zahrnují počáteční náklady na veškerou propagaci a 

v dalších měsících na internetovou reklamu. Ostatní náklady zahrnují především náklady 

na splácení závazků v podobě půjčky a odměny pro zaměstnance. 
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Tabulka 13: Náklady za 1. rok provozu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady za 1. rok provozu [Kč] 

Období 
Náklady 

na provoz 

Náklady 

na 

marketing 

Náklady za 

zálohy na 

energie 

Ostatní 

měsíční 

náklady 

Celkem 

Před 

otevřením 

(3 měsíce) 

302 836 15 380 39 000  - 357 216 

Září 135 443 15 360 13 000 100 000 263 803 

Říjen 135 443 7 680 13 000 100 000 256 123 

Listopad 135 443 7 680 13 000 100 000 256 123 

Prosinec 135 443 7 680 13 000 100 000 256 123 

Leden 135 443 3 840 13 000 100 000 252 283 

Únor 135 443 3 840 13 000 100 000 252 283 

Březen 135 443 3 840 13 000 100 000 252 283 

Duben 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Květen 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Červen 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Červenec 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Srpen 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Celkem 1 928 152 65 300 195 000 1 200 000 3 388 452 

 

V druhém roce ubydou náklady, které byly v prvním roce spojené s otevřením 

bistra. Náklady na marketing se výrazně sníží. Jednou za tři měsíce je v plánu spustit 

reklamní kampaň na Facebooku a Instagramu v souvislosti s připomínací reklamou.  
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Tabulka 14: Náklady za 2. rok provozu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady za 2. rok provozu [Kč] 

Období 
Náklady 

na provoz 

Náklady 

na 

marketing 

Náklady za 

zálohy na 

energie 

Ostatní 

měsíční 

náklady 

Celkem 

            

Září 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Říjen 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Listopad 135 443 3 840 13 000 100 000 252 283 

Prosinec 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Leden 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Únor 135 443 3 840 13 000 100 000 252 283 

Březen 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Duben 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Květen 135 443 3840 13 000 100 000 252 283 

Červen 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Červenec 135 443 0 13 000 100 000 248 443 

Srpen 135 443 3840 13 000 100 000 252 283 

Celkem 1 625 316 15 360 156 000 1 200 000 2 996 676 

 

3.7.2 Tržby 

Primární příjmy bistra představuje prodej pokrmů a nápojů v provozovně. 

Sekundární příjmy bude tvořit pečení zákusků a později i výroba slaného občerstvení pro 

catering. V předběžné kalkulaci tržeb za první a druhý rok ovšem s těmito sekundárními 

příjmy počítat nebudu. 

Níže nastíním tři scénáře tržeb za první rok provozu bistra, a to reálný, 

optimistický a pesimistický. Není jednoduché predikovat tržby a počty zákazníků během 

jednotlivých dní. Proto jsou tyto odhady jen hrubě orientační. 

Průměrná útrata za den byla nastavena s přihlédnutím na odpovědi 

v dotazníkovém šetření, v němž nejvíce lidí řeklo, že jsou ochotni v bistru utratit od 99 
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Kč do 179 Kč. Tato čísla se týkají pouze hlavního chodu, ovšem v tabulce je počítáno 

s cenou za celý nákup na jednu osobu. 

Reálný odhad 

 Jako první zde uvedu reálný odhad tržeb za první rok působení bistra na trhu. 

Průměrná útrata na jednoho člověka je stanovena na 155 Kč. Počet obsloužených 

zákazníků za jeden den (9 hodin) se dostane na maximální hodnotu 95 lidí.  

Tabulka 15: Reálný odhad měsíčních tržeb za první rok provozu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Reálný odhad tržeb za 1. rok provozu 

Měsíc 

Počet 

otevřených 

dní 

Počet 

hostů/den 

Průměrná 

denní 

tržba [Kč] 

Průměrná 

měsíční 

tržba [Kč] 

Září 22 70 10 850 238 700 

Říjen 21 80 12 400 260 400 

Listopad 22 93 14 415 317 130 

Prosinec 20 91 14 105 282 100 

Leden 21 92 14 260 299 460 

Únor 20 90 13 950 279 000 

Březen 23 89 13 795 317 285 

Duben 21 93 14 415 302 715 

Květen 22 95 14 725 323 950 

Červen 22 90 13 950 306 900 

Červenec 21 80 12 400 260 400 

Srpen 23 70 10 850 249 550 

Celkem       3 437 590 

 

Optimistický odhad 

Jako druhý zde uvedu optimistický odhad tržeb za první rok působení bistra na 

trhu. Průměrná útrata na jednoho člověka je stanovena na 180 Kč. Počet obsloužených 

zákazníků za jeden den (9 hodin) se dostane na maximální hodnotu 150 lidí.  
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Tabulka 16: Optimistický odhad měsíčních tržeb za první rok provozu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistický odhad tržeb za 1. rok provozu 

Měsíc 

Počet 

otevřených 

dní 

Počet 

hostů/den 

Průměrná 

denní 

tržba [Kč] 

Průměrná 

měsíční 

tržba [Kč] 

Září 22 98 17 640 388 080 

Říjen 21 110 19 800 415 800 

Listopad 22 108 19 440 427 680 

Prosinec 20 97 17 460 349 200 

Leden 21 111 19 980 419 580 

Únor 20 123 22 140 442 800 

Březen 23 145 26 100 600 300 

Duben 21 138 24 840 521 640 

Květen 22 150 27 000 594 000 

Červen 22 147 26 460 582 120 

Červenec 21 98 17 640 370 440 

Srpen 23 109 19 620 451 260 

Celkem 5 562 900 

 

Pesimistický odhad 

Jako poslední zde uvedu pesimistický odhad tržeb za první rok působení bistra na 

trhu. Průměrná útrata na jednoho člověka je stanovena na 125 Kč. Počet obsloužených 

zákazníků za jeden den (9 hodin) se dostane na maximální hodnotu 60 lidí.  
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Tabulka 17: Pesimistický odhad měsíčních tržeb za první rok provozu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pesimistický odhad tržeb za 1. rok provozu 

Měsíc 

Počet 

otevřených 

dní 

Počet 

hostů/den 

Průměrná 

denní 

tržba [Kč] 

Průměrná 

měsíční 

tržba [Kč] 

Září 22 40 5 000 110 000 

Říjen 21 52 6 500 136 500 

Listopad 22 53 6 625 145 750 

Prosinec 20 59 7 375 147 500 

Leden 21 57 7 125 149 625 

Únor 20 58 7 250 145 000 

Březen 23 60 7 500 172 500 

Duben 21 52 6 500 136 500 

Květen 22 60 7 500 165 000 

Červen 22 58 7 250 159 500 

Červenec 21 51 6 375 133 875 

Srpen 23 58 7 250 166 750 

Celkem 1 768 500 

 

Pro druhý rok provozu jsem tržby ve všech 3 variantách plošně zvýšila o 10 %. 

3.7.3 Výkaz zisků a ztrát 

Níže je v tabulce rozepsán výkaz zisků a ztrát pro první dva roky provozu bistra.  

Tabulka 18: Výkaz zisků a ztrát pro první dva roky provozu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Náklady 

[Kč] 

Výnosy [Kč] Výsledek hospodaření [Kč] 

Optimistické Reálné Pesimistické Optimistický Reálný Pesimistický 

1. 3 388 452 5 562 900 3 437 590 1 768 500 2 174 448 49 138 − 1 619 952 

2. 2 996 676 6 119 190 3 781 250 1 945 350 3 122 514 784 574 − 1 051 326 
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3.7.4 Zhodnocení finančního plánu 

Počáteční náklady před otevřením bistra jsou 357 216 Kč. Konečná částka je 

pohyblivá, obzvláště kvůli rozmezí částky vyčleněné pro případnou rekonstrukci 

prostorů, na kterou je vyhrazeno až 150 000 Kč. V nákladech za první a druhý rok 

provozu je kalkulováno se 100 000 Kč. Tyto počáteční náklady budou financovány 

z vlastního kapitálu, který činí 400 000 Kč. Pro potřebné náklady na první dva měsíce 

provozu bistra je nutné si pořídit půjčku v hodnotě 400 000 Kč. Tato půjčka bude 

smluvena s členem rodiny. Mzdy zaměstnancům nejsou fixně stanoveny. Na plnění 

závazků zaměstnancům a splácení půjčky je měsíčně vyhrazeno 100 000 Kč. Přesná výše 

mezd se tedy bude odvíjet od nastaveného splátkového kalendáře a potřeby jiných 

akutních výdajů, které budou z těchto peněz financovány. V obou letech by měl podnik 

v optimistickém i reálném plánu vykazovat zisk.  

Veškeré naše úsilí bude soustředěno na to, aby se nevyplnili pesimistické finanční 

plány pro oba roky, které počítají se značnou ztrátou. V prvním roce se nejedná o 

neobvyklou věc, ovšem je dobré tomuto riziku zamezit, popř. sjednat taková opatření, 

aby se v příštích letech výsledek hospodaření zlepšil. Je například vhodné přehodnotit 

celou firemní strategii, lépe prozkoumat trendy na trhu, rozšířit nabízený sortiment nebo 

začít poskytovat více služeb, kterých by lidé mohli využívat. Těmito opatřeními navýšíme 

především výnosy. Dále existuje možnost snížení nákladů, a to například na suroviny. V 

tomto případě je ale nutné počítat s možným snížením kvality. Dále můžeme udělat 

kalkulaci toho, zda by nebylo finančně výhodnější používat omyvatelné nádobí oproti 

tomu jednorázovému. 

3.8 Časový harmonogram 

Prosinec 2020 – únor 2021 

 Toto období bude sloužit zejména pro brainstorming ohledně založení bistra. 

Budou se řešit návrhy na pokrmy, styl vzhledu bistra aj. Také bude probíhat sběr 

informací o možných dodavatelů, finančních službách potřebných k otevření aj. 

Březen 2021 – květen 2021 

 V tomto období bude hlavním úkolem zajištění prostoru pro bistro a designový 

návrh celého prostoru. Také bude založeno s. r. o. (společnost s ručením omezeným) Na 
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začátku května budou nalezeny firmy, kterých bude třeba pro případné úpravy, co se týče 

zednických prací, topenářství, vodoinstalace, elektřiny apod. 

Červen 2021 – srpen 2021 

V tomto období budou probíhat potřebné úpravy a vybavování samotného 

prostoru. Od začátku června budou založeny webové stránky, profily na Instagramu a 

Facebooku. Bistro se bude dostávat více do povědomí zákazníků. Průběžně budou 

spuštěny jednotlivé internetové reklamní kampaně a některé tištěné. V tomto období bude 

důležité získat první potencionální zákazníky. 

Září 2021 

 Až v této fázi budou spuštěny i tištěné reklamní kampaně, a to kvůli větší 

koncentraci lidí v oblasti. 

 V první polovině září budou dodělávány poslední důležité práce, které je třeba mít 

hotové před samotným otevřením. V druhé polovině září 2021 bude zahájen samotný 

provoz Bistra u Bráchy&Ségry. 

Celkový čas od pronájmu prostoru po otevření bistra by neměl přesáhnout čtyři 

měsíce, a to kvůli co nejmenším počátečním nákladům a ceny pronájmu v době bez 

příjmů. 

3.9 Analýza rizik 

Jako každé podnikání i Bistro u Bráchy&Ségry s sebou nese mnoho rizik. Tato rizika 

mohou mít pro podnikání až fatální následky. Je proto důležité si co nejvíce rizik předem 

definovat a určit opatření, která je nutné podniknout pro jejich eliminaci nebo alespoň 

snížení jejich dopadů. 

Níže uvedu některá rizika, která jsou spojena s provozem bistra. Každé ohodnotím na 

číselné stupnici 1–5, kde 1 znamená zanedbatelný dopad rizika na podnik a 5 znamená 

krizový dopad rizika na podnik. Dále budou ohodnoceny dle pravděpodobnosti výskytu 

rizika, kde 1 znamená vyloučená pravděpodobnost výskytu rizika a 5 znamená jistá 

pravděpodobnost výskytu rizika. 
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3.9.1 Vnitřní rizika projektu 

Tabulka 19: Vnitřní rizika projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnitřní rizika projektu 

Označení Riziko Dopad rizika Pravděpodobnost 

výskytu 

IN1 Náhlé opotřebení 

vybavení 

2 3 

IN2 Malý zájem o podnik 5 3 

IN3 Nedostatek financí 3 2 

 

3.9.2 Vnější rizika projektu 

Tabulka 20: Vnější rizika projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnější rizika projektu 

Označení Riziko Dopad rizika Pravděpodobnost 

výskytu 

EX1 Nová konkurence 1 3 

EX2 Přechod zákazníků 

ke konkurenci 

4 2 

EX3 Ekonomická krize 3 2 

EX4 Legislativní změny 1 1 

EX5 Vypovězení 

nájemní smlouvy 

5 1 

 

Jednotlivá rizika jsou zaznačena v matici rizik. Rizika v červené části jsou 

nepřijatelná pro chod podniku. Musí se tedy odstranit, ideálně jim předcházet. Rizika 
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v oranžové části jsou sice přijatelná, je ale nutné provést opatření k jejich snížení. V bílé 

části jsou rizika, která mohou nastat, a není nutné přijímat řádná opatření. 

Tabulka 21: Matice rizik 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

D
o
p
ad

 r
iz

ik
a 

n
a 

p
o
d
n
ik

 

Matice rizik 

5 EX5  IN2   

4  EX2    

3  IN3, EX3    

2   IN1   

1 EX4  EX1   

 1 2 3 4 5 

Pravděpodobnost výskytu 

 

3.9.3 Opatření k minimalizaci rizik 

Náhlé opotřebení vybavení 

Každé vybavení má svoji životnost a časem dojde k jeho opotřebení. Riziko by 

nastalo, kdyby došlo k nečekanému vyřazení z provozu podstatného zařízení a jeho 

oprava nebo koupě nového by byly finančně a časově natolik náročné, že by to ovlivnilo 

chod podniku. Důležité je tedy vybavení sledovat, průběžně o něj pečovat a používat jej 

v souladu s návodem k použití.  

Malý zájem o podnik 

Malý zájem o podnik je riziko, které by mohlo mít fatální následky podnikání. 

Mohlo by dojít k takovému snížení tržeb, že bychom nemohli pokrývat náklady potřebné 

pro chod podniku. Z krátkodobého hlediska tento problém vyřeší finanční půjčka, ovšem 

rozhodně se nejedná o řešení dlouhodobé. Je tedy nutné sledovat potřeby zákazníků, 

zvolit správné umístění, mít příznivé ceny a dobrý marketing. 

Nedostatek financí 

 Nedostatek financí může způsobit mnoho faktorů. Je tedy důležité průběžně 

sledovat finanční aktivity podniku a řádně na ně reagovat. 
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Nová konkurence 

 Nová konkurence na trhu je téměř jistá. Je důležité mít zvolený správný 

marketing, snažit se o přízeň zákazníky a pěstovat dobrou pověst. 

Přechod zákazníků ke konkurenci 

 Tento jev může nastat zejména, když zákazníkům zevšední nabídka pokrmů. 

Odchod zákazníka může nastat také v případě jiné větší chyby ze strany podniku. Jedná 

se například o zásadní chyby v komunikaci, přípravy špatného kusu pokrmu apod. Proto 

je nutné dbát na dobrou pověst bistra, naslouchat potřebám zákazníků a snažit se jim 

vycházet vstříc. 

Legislativní změny 

Legislativní změny v podnikání přichází velmi často. Některé jsou výraznější a některé 

méně. Jedna z posledních výrazných změn je zavedení elektronické evidence tržeb. Tyto 

změny nemáme šanci nijak ovlivnit, proto je nutné se jim podřídit a s tím i zavést 

adekvátní změny v podniku. 

Ekonomická krize 

 Ekonomická krize bude mít vliv na příjmy zákazníků, tudíž vyřadí z běžného 

života služby, které nejsou nutné pro přežití. Mezi tyto služby lze návštěvu bistra 

zahrnout. Návštěvu bistra jsou tedy ochotni vyřadit. Na aktuální ekonomickou situaci je 

nutné reagovat a na základě ní například upravovat nabídku pokrmů a služeb. 

Vypovězení nájemní smlouvy 

 Vypovězení nájemní smlouvy by představovalo pro podnik obrovské komplikace. 

Bylo by nutné si v omezeném čase najít nový prostor a znovu jej zařídit. Nové místo by 

nemuselo být natolik lukrativní a mohlo by podniku finančně značně uškodit. Je proto 

nutné plnit veškeré povinnosti, které ukládá nájemní smlouva.  

3.10 Přínosy návrhu řešení a podmínky realizace projektu 

Přínosy návrhu řešení jsou zejména kompletní sestavení marketingového mixu, díky 

kterému vznikl celkový obraz hospodářství nového bistra, dále pak sestavení finančního 

plánu, díky kterému lze již předběžně predikovat, zda založení bistra má smysl ze stránky 

finanční. Ceny produktů musí být přijatelné jak pro zákazníky, provozovatele. Přínosem 
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jsou i zjištěná rizika, na která se můžeme již předem připravit a navrhnout možné scénáře 

jejich řešení. 

 Podmínky realizace celého projektu jsou zejména aktivní účast obou zakladatelů 

na otevření a provozu bistra, absence nutnosti velkých nečekaných výdajů v soukromém 

životě, aby nedošlo k úbytku základního kapitálu, a finanční zhodnocení by bylo nutné 

přepracovat. Jednou z podmínek realizace projektu, které nemůžeme ovlivnit, jsou žádné 

nové výrazné restrikce a nové podmínky podnikání ze strany státu, které by bylo příliš 

obtížné splnit. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo sestavení marketingového mixu rodinného 

podniku s názvem Bistro u Bráchy&Ségry. 

Dílčími cíli bylo sestavení SWOT, SLEPT analýzy a Porterovy analýzy pěti sil pro 

aktuální působnost (cateringové služby značky Bro&Sis Cooking) i pro budoucí plán 

(Bistro u Bráchy&Ségry), dále také sestavení finančního a časového plánu vlastního 

návrhu řešení a analýza rizik podnikání. 

V teoretické části byly popsány nezbytné teoretické znalosti potřebné ke zpracování 

analytických částech práce.  

V první části analytické části bylo popsáno aktuální působení značky Bro&Sis 

Cooking, na jejímž základě se oba zakladatelé rozhodli vybudovat nové bistro. Dále byl 

vypracován marketingový mix, Porterova analýza pěti sil a SWOT analýza pro bližší 

prozkoumání makro- a mikroprostředí. Vypracovaná SLEPT analýza sloužila pro obecné 

působení na trhu s gastronomií, tudíž byla základem i pro sestavení analýz pro nové bistro 

v poslední části práce. V druhé části analytické části bylo popsáno dotazníkové šetření, 

které proběhlo na začátku roku 2020. Díky tomuto šetření bylo možné sestavit některé 

položky marketingového mixu pro nové bistro v následující části. 

V poslední části, návrhu vlastního řešení, byl sestaven podrobný marketingový mix 

Bistra u Bráchy&Ségry, který byl z částečně podpořen dotazníkovým šetřením 

z předchozí části. Dále zde byly sestaveny SWOT a SLEPT analýza a Porterova analýza 

pěti sil. Na základě těchto analýz jsem byla schopna více zanalyzovat marketingové 

mikro- a makroprostředí, které budou podnik ovlivňovat. Následně jsem sestavila 

finanční analýzu pro první a druhý rok provozu podniku. V ní jsou zaznamenány 

přepokládané náklady a na druhé straně předpokládané tržby. Tržby byly rozděleny do 

třech částí, a to do optimistických, reálných a pesimistických tržeb. Na základě těchto 

údajů byl vytvořen výkaz zisků a ztrát, který v optimistickém a reálném scénáři dosahoval 

zisku v obou letech. V pesimistickém scénáři naopak podnik dosahoval ztráty.  Následně 

zde byl vytvořený předběžný časový harmonogram od prvních návrhů nového bistra po 

jeho samotné otevření. V samotném závěru této části byla sepsána a zanalyzována možná 

rizika podnikání. 
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Můj plán otevření bistra považuji za reálný ve všech zkoumaných směrech. Je třeba 

mít silný marketing a dbát na spokojenost zákazníků, aby nedošlo k naplnění 

pesimistického finančního návrhu. 

 V bakalářské práci bylo dosaženo všech hlavních i vedlejších cílů, které byly před 

začátkem práce stanoveny. 
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Příloha č.1 – Rozpis nákladů na vybavení bistra 

Produkt Cena [Kč] 

Tiskárna EPSON TM-T20II 3 790  

Tablet 3 500 

Pokladní šuplík VIRTUOS S-410 1 349 

Konvektomat 50 000  

Myčka 9 000 

Nádobí 20 000 

Topinkovač 1 200 

Kuchyňský robot + nadstavce KitchenAid 20 000 

Chladicí vitrína 30 000 

Vybavení části pro zákazníky 50 000 

Celkem 188 839 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č.2 – Podrobný rozpis jednotlivých cen pokrmů 

Pokrm Ks/den 

Náklady na 

suroviny/ks 

[Kč] 

Náklady na 

suroviny/den 

[Kč] 

Obalový 

materiál 

[Kč/ks] 

Celkové 

náklady za 

obalový 

materiál [Kč] 

Prodejní 

cena [Kč] 
Marže [Kč] Marže [%] 

Tržba za 

produkty [Kč] 

Burger s trhaným 

masem 
20 48 960 2,9 58 169 121 71,6 3380 

Trhané maso + 

hranolky 
10 36,6 366 2,9 29 139 102,4 73,7 1390 

Club sendvič 20 36 720 2,9 58 119 83 69,7 2380 

Veg sendvič 20 18 360 2,9 58 99 81 81,8 1980 

Hummus talíř 10 15,6 156 2,9 29 119 103,4 86,9 1190 

Chléb 

s tvarohovou 

pomazánkou 

15 19,2 288 0,6 9 119 99,8 83,9 1785 

Řepná polévka 20 6,36 127,2 3,2 64 39 32,64 83,7 780 

Kukuřičná 

polévka 
20 14,4 288 3,2 64 39 24,6 63,1 780 

II 



  

Salát Coleslaw 15 6,6 99 6,4 96 39 32,4 83,1 585 

Pečená kukuřice  20 20,4 408 0,6 12 39 18,6 47,7 780 

Řepný salát 

s kozím sýrem 
10 98,4 984 3,2 32 129 30,6 23,7 1290 

Dort s ovocem 12 30 360 0,6 7,2 53 23 43,4 636 

Čokoládový řez 20 10,8 216 0,6 12 39 28,2 72,3 780 

Meruňkový koláč 

s drobenkou 
20 6 120 0,6 12 39 33 84,6 780 

Celkem/den   5 452,20  540,2  0  18516 

Celkem/měsíc 

(20 dnů) 
  109 044  10 804    370320 

+ Příbory 220       

 
+ Take away krabice + papírové sáčky 400       

 
+ Ubrousky 150       

 
Celkem 11 574       

 

III 



 

 Příloha č.3 – Rozpis cen surovin pro jednotlivé pokrmy 

Trhané maso (1 porce/jednotka = 200 g) 

Položka Cena za kg Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

Maso 114,89 1000 114,89 

Třtinový cukr 51 25 1,275 

Hořčice 15,62 32 3,2009 

Olej 32,09 100 0,72 

Chilli 195 20 3,9 

Celkem za 1000 g   124,493 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  30,6 

 

Housky (1 porce/jednotka = 200 g) 

Položka Cena za kg Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

Mouka hladká 12,54 250 3,135 

Mouka polohrubá 12,54 250 3,135 

Droždí 48,1 17 0,817 

Sůl 4,83 14 0,068 

Cukr krupice 13,23 35 0,463 

Mléko 13,11 250 3,277 

Máslo 96,14 65 6,249 

Vejce 3,5 Kč/ks 2 ks 7 

Celkem za 911 g   24,144 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  4,8 

 

IV 



 

Salát Coleslaw ( 1 porce/jednotka = 150 g, 1 porce do burgeru = 50 g) 

Položka Cena za kg Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

Zelí 13,69 500 6,84 

Majonéza 43,59 200 8,712 

Mrkev 22,89 150 3,43 

Řapíkatý celer 103,21 80 8,27 

Ocet vinný 43,59 30 1,4 

Citron 64,9 70 4,54 

Celkem za 1030 g   29,74 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  6,6 

Celkem za 1 porci do 

burgeru (+20 % odpad) 

  2,2 

 

Hummus (1 porce/jednotka = 150 g) 

Položka Cena za kg Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

Cizrna 37,74 500 17,37 

Tahini 237,85 70 16,64 

Olivový olej 150 120 18 

Celkem za 720 g   52,01 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  15,6 

 

 

 

 

 

V 



 

Řepná polévka (1 porce/jednotka = 250 g) 

Položka Cena za kg Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

Řepa 17,14 500 6,84 

Mrkev 22,89 250  5,722 

Brambor 20 200 4 

Cuketa 50 250 12,5 

Koření + vývar  1500 4 

Celkem za 1325 g   30,507 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  6,36 

 

Dort (1 porce/jednotka = 1/12 celku) 

Položka Cena za kg [Kč] Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

[Kč] 

Mascarpone 200 500 100 

Smetana 33% 148 400 59,2 

Tvaroh 100 250 25 

Ovoce 113 100 11,3 

Ovocné pyré 166 120 19,92 

Mouka hladká 12,54 200 2,51 

Vejce 3 Kč/ks 6 ks 18 

Olej  25  0,802 

Cukr  200 2,65 

Kypřicí prášek do pečiva  ½ balení 1,3 

Zdobení   50 

Celkem za dort   290 

VI 



 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  30 

 

Čokoládový řez s krémem z ledových kaštanů (1 porce/jednotka = 1/20 celku) 

Položka Cena za kg [Kč] Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

[Kč] 

Polohrubá mouka 12,54 300 4,75 

Smetana 33% 148 500 74 

Cukr krupice  150 1,98 

Olej řepkový 32,09 115 3,69 

Vejce 3 Kč/ks 3 ks 9 

Kypřicí prášek do pečiva 2,6 1 kus 2,6 

Ledové kaštany 12,9 Kč/ks 3 kusy 38,9 

Celkem za řezy   162,52 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  10,8 

 

Kuřecí Club sendvič 

Položka Cena za kg [Kč] Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

[Kč] 

Toastový chléb 64,17 60 3,85 

Kuřecí prsa 145,34 120 13,84 

Slanina 130 30 3,9 

Vejce 3 Kč/ks 1 ks 3 

Ledový salát 81,81 40 2,54 

Majonéza 43,59 20 0,8718 

VII 



 

Rajče 40 40 1,6 

Řepkový olej 32,09 0,02 0,00064 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  36 

 

Vegetariánský sendvič 

Položka Cena za kg [Kč] Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

[Kč] 

Toastový chléb 64,17 60 3,85 

Hummus 104 30 3,12 

Okurka 34 20 0,68 

Cibule 14,84 20 0,29 

Ledový salát 81,81 40 2,54 

Majonéza 43,59 20 0,8718 

Rajče 40 40 1,6 

Burákové máslo 200 10 0,2 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  18 

 

Chléb s pomazánkou 

Položka Cena za kg [Kč] Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

[Kč] 

Krajíc žitného chleba 100 100 10 

Tvaroh 59 30 1,7 

Ředkve 70 25 1,75 

Pažitka 500 3 1,5 

VIII 



 

Klíčky mungo 140 5 0,7 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  19,2 

 

Pečená kukuřice s bylinkovým máslem 

Položka Cena za kg [Kč] Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

[Kč] 

Kukuřičný klas 88 200 9,1 

Máslo 96,14 20 1,92 

Bylinky - - 5 

Česnek 120 3 0,36 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  20,4 

 

Kukuřičná polévka (1 porce/jednotka = 200 g) 

Položka Cena za kg Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

Kukuřice 74 250 18,5 

Mrkve 22,89 250  5,722 

Petržel 36,9 150 5,5 

Cibule 14,84 35 0,519 

Máslo 96,14 30 2,8 

Vývar zeleninový - 500 5 

Celkem za 600 g   33,04 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  14,4 

 

 

IX 



 

Salát s kozím a čerstvým sýrem 

Položka Cena za kg Potřebné množství [g] Cena na jednotku 

Řepa  250 4,285 

Ořechy 349 30  10,47 

Kozí sýr 400 50 20 

Med  36 7,2 

Ocet kvasný  11 1,65 

Salát ledový  150 12,27 

Baby špenát 229 50 11,45 

Lučina 248 50 12,4 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  98,4 

 

Meruňkový drobenkový koláč (1 porce/jednotka = 1/20 celku) 

Položka Cena za kg [Kč] Potřebné množství 

[g] 

Cena na jednotku 

[Kč] 

Meruňky kompotované 74 800 59,2 

Mléko 13,11 250 3,01 

Máslo 96,14 100 9,6 

Droždí 48,1 7 0,33 

Máslo 96,14 100 9,6 

Mouka hladká 12,54 300 3,762 

Vejce 3 Kč/ks 1 ks 3 

Mouka polohrubá 12,54 100  1,24 

Cukr krupice 13,23 100 1,323 

Celkem za koláč   92,275 

X 



 

Celkem za 1 porci (+20 % 

odpad) 

  6 

XI 



 

  

Příloha č.4 – Rozpis cen za energie 

Elektřina 

Spotřebič 

Příkon 

[W] 

E 

[kWh] 

Počet 

spotřebičů 

Celkem 

E  

Počet hodin v 

provozu/den E/den 

Cena za 1kWh 

[Kč] 

Náklady 

za 1 den 

[Kč] 

Náklady za měsíc 

[Kč] 

Konvektomat 4,9 4,9 1 4,9 10 49 5 245 5 145 

Sporák 2506,8 0,84 1 0,84 12 10,08 5 50,4 1 058,4 

Myčka 200 1,87 1 1,87 4 7,48 5 37,4 785,4 

lednice   0,0299 3 0,0897 24 2,1528 5 10,764 322,92 

Mrazák   0,083 1 0,083 24 1,992 5 9,96 298,8 

Chladicí vitrína   0,25 1 0,25 24 6 5 30 900 

Topinkovač 940 0,94 1 0,94 2 1,88 5 9,4 197,4 

Kuchyňský robot 300 0,3 1 0,3 3 0,9 5 4,5 94,5 

Zásuvky + světla + 

ostatní                 400 

Celkem                 9 202,42 

 

 

XII 



 

  

Voda 

Definice ve 

směrnici 

Směrné číslo 

roční spotřeby 

vody [m3] (1 

směna = 8 

hodin) 

Směrné číslo 

roční spotřeby 

vody [m3] (11 

hodin)  

Počet 

zákazníků za 

rok 

Spotřeba 

vody/rok 

[m3]   

Cena za kubík 

vody [Kč] 

Náklady za 

rok [Kč] 

Náklady za měsíc 

[Kč] 

Vaření jídla, mytí 

nádobí, WC, 

umyvadla 8 11 24 000 264 

z toho 

teplá: 88 87,01 15 313,76 1 276,15 

          

z toho 

studená: 

176   9 990,21 832,52 

 Celkem               2 108,66 

 

Plyn – Dle odhadu a rad jsou nastaveny měsíční zálohy na 1500 Kč. 

Celkové měsíční náklady 

Elektřina [Kč] Voda [Kč] Plyn [Kč] Celkem [Kč] Měsíční záloha [Kč] 

9 202,42 2 108,66 1 500 12 811,08 13 000 
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