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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení 

cukrárny v Moravanech u Brna. V první části jsou zpracována teoretická východiska,  

na něž navazuje analýza trhu a marketingový průzkum. Na základě těchto získaných 

informací je v návrhové části vytvořen konkrétní podnikatelský plán, jenž definuje 

podmínky a šanci pro jeho úspěšnou realizaci.  

 

Abstract 

The master´s thesis deals with the processing of business plan for foundation  

of confectioner ´s. First part of this thesis is focused on theoretical basis which are 

followed by analysis of market and marketing research. On the basis of these acquired 

information is created concrete business plan which define conditions for its successful 

realization.  
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ÚVOD 

V dnešní hektické době každý člověk uvítá alespoň občasné posezení se svými přáteli 

v příjemné cukrárně či kavárně. Takových podniků je na trhu sice hodně, ale jen 

málokteré splňují požadavky náročného zákazníka. Při tom tyto jeho požadavky jsou  

na první pohled zcela pochopitelné, nežádá více než kvalitní sortiment a služby, 

příjemnou a profesionální obsluhu a prostředí, v němž bude rád trávit chvíle svého 

volného času.  

K vybudování dobrého jména podniku vede velice náročná cesta, jejíž počátek spočívá 

především v precizně zpracovaném podnikatelském plánu. Jedná se sice o plán, jenž se 

může často lišit od skutečnosti, která bude následovat, ale na druhou stranu v sobě 

zahrnuje spoustu podstatných informací, bez nichž by samotná realizace podnikání byla 

velmi ztížena. Podnikatelský plán pomáhá odhalit příležitosti podniku, které by měl 

využít a rozvíjet je. Kromě toho pomáhá odhalovat i jistá rizika, která jsou s konkrétním 

podnikáním spojena, a díky tomu mohou být zrealizovány potřebné kroky k tomu, aby 

se jim mohlo předcházet. Poskytuje informace o trhu a především o zákaznících, jejichž 

spokojenost je cílem každého podniku. Spokojenost zákazníka se odvíjí od plnění jejich 

přání na služby, sortiment a hlavně kvalitu. Významnou částí je také analýza 

konkurence a následné srovnání. Nezbytnou součástí každého plánu je finanční plán, 

který má důležitou vypovídací schopnost o tom, zda je podnikání vůbec realizovatelné.  

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na cukrárnu 

v Moravanech u Brna, jenž by právě měla naplnit požadavky dnešního zákazníka. 

Jelikož se jedná o menší obec nedaleko Brna a většinu obyvatel tvoří maminky  

a jejich děti, které zde nemají možnost navštívit žádnou cukrárnu ani jiný podnik, kde 

by mohly trávit volný čas, a který by byl vhodný pro ně a především pro jejich děti, 

rozhodla jsem se zaměřit na tuto skupinu zákazníků. 

Kromě této tržní mezery v Moravanech, jsem zvolila Moravany pro to, že se jedná  

o rozrůstající se obec díky jejich velmi dobré lokalitě, která je vyhledávána nejen 

rodinami, které zde staví své domy, ale taktéž podniky, jenž zde zřizují svá sídla  

či pobočky.  
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Vymezení problému a cíle diplomové práce 

Tato diplomová práce se zabývá sestavením vhodného podnikatelského plánu cukrárny 

v Moravanech u Brna. Cílovými zákazníky budou maminky a jejich děti, protože tvoří 

významnou část obyvatelstva této obce. V obci je absence takového či podobného 

zařízení, kde by mohly maminky a jejich děti trávit svůj volný čas, proto by zde 

cukrárnu uvítaly.  

V současné době by se dalo říct, že trh je poměrně naplněn kavárnami či cukrárnami. 

Většina z nich však nabízí velice podobný sortiment a odlišení je tedy velice minimální. 

Zákazník ale dnes očekává různorodost, originalitu a především kvalitu. Pokud jsou tyto 

podmínky splněny, má podnik velkou šanci na úspěch, v opačném případě se stává,  

že podnik o tyto zákazníky přijde a i jeho pověst bývá ohrožena. Proto i cukrárna 

v Moravanech se bude snažit odlišit v míře poskytovaných služeb a především 

v sortimentu tak, aby byl spokojený, jak více konzervativní zákazník, tak i právě ten,  

co hledá něco originálnějšího.  

Hlavním cílem této práce je sestavit co nejreálnější podnikatelský plán na založení 

cukrárny v Moravanech u Brna.  

Dílčí cíle, které vedou k naplnění cíle hlavního, jsou: 

- provedení marketingového průzkumu pro zjištění potřeb a přání zákazníků  

a následné zpracování výsledků, 

- provedení analýzy trhu, SLEPT analýzy, SWOT analýzy a Porterovy analýzy, 

- sestavení finančního plánu.  
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1  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, kde se popisují 

všechny zásadní vnější i vnitřní faktory související se založením podniku. (1, str. 11) 

Podnikatelský záměr slouží zejména ke dvěma účelům. Zaprvé je to určitý vnitřní 

dokument, který se stává základem vlastního řízení firmy. Zadruhé je to dokument, 

který má externí uplatnění podnikatelského záměru v případě, že se firma rozhodla 

financovat daný projekt prostřednictvím cizího kapitálu, případně se jedná o druh 

nenávratné podpory. V tomto případě je nutné přesvědčit poskytovatele kapitálu  

o výhodnosti a především perspektivě projektu, následně kvalitně zpracovaný 

podnikatelský záměr může významně podpořit získání potřebného kapitálu. (2, str. 303) 

1.2 Struktura podnikatelského plánu  

Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální, jsou však jisté atributy, 

které by měly být společné pro všechny podnikatelské plány, ať jsou vypracovány  

pro jakýkoliv podnik či skupinu uživatelů. (1, str. 36) 

Podnikatelský plán by se měl skládat z následujících částí: 

- Titulní strana. 

Uvádí stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Většinou by zde měly být 

uvedeny údaje jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a jejich 

kontakty, popis podniku, povaha podnikání či způsob financování a jeho 

struktura. 

 

- Exekutivní souhrn. 

Jedná se o několikastránkový souhrn zpracováván většinou až po sestavení 

celého podnikatelského plánu. Tento exekutivní souhrn má význam například 

pro investory, kteří se na základě něj rozhodují, zda má smysl číst podnikatelský 

záměr jako celek. Obsahuje jakési shrnutí hlavních aspektů podnikatelského 

záměru, jako jsou jeho hlavní myšlenky, silné stránky, očekávání či stručné 

tabulky finančního plánu na několik let dopředu.  
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- Analýza trhu. 

Zde patří především analýza konkurenčního prostředí, kde se zahrnují všichni 

významní konkurenti s jejich slabými a silnými stránkami, také se uvádí 

možnosti, jak by mohli negativně ovlivnit úspěšnost podniku. Je zde také 

analýza odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. Zahrnují 

se zde i přírodní faktory, politická situace, legislativní podmínky, stabilita 

podnikatelského prostředí a důležitou částí je analýza zákazníků na základě 

provedení segmentace trhu.  

 

- Popis podniku. 

V této části se uvádí konkrétní popis podniku. Jedná se především o velikost 

samotného podniku a jeho záběru. Mezi klíčové prvky v této části 

podnikatelského plánu patří výrobky nebo služby, umístění a velikost podniku, 

přehled personálu podniku, know how, veškeré kancelářské zařízení a jiné 

technické vybavení a průprava podnikatele jako je například předchozí praxe  

či reference. 

 

- Výrobní plán.  

Jedná se o zachycení výrobního procesu a s tím spojené případné subdodávky  

a odůvodnění, proč byli daní dodavatelé vybráni. Nachází se zde i popis strojů  

a zařízení potřebných k výrobě, materiály a jejich dodavatelé. Pokud se jedná  

o nevýrobní podnik, nazývá se tato část „obchodní plán“ a obsahuje informace  

o nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací prostory atd.  

 

- Marketingový plán. 

Zde se uvádí, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, 

oceňovány a propagovány. Marketingový plán bývá jednou z nejdůležitějších 

částí zajištění úspěchu podniku pro investory.  

 

- Organizační plán. 

V této části plánu je popsána forma vlastnictví nově vzniklého podniku. Pokud 

se jedná o obchodní společnost, je nutné uvést informace o managementu 
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podniku a dále údaje o obchodních podílech. Dále jsou zde uvedeny klíčoví 

vedoucí podniku, jejich vzdělání a dosažená praxe. Je učena nadřízenost  

a podřízenost vedoucích. 

 

- Hodnocení rizik. 

Jedná se o rizika, která mohou vyplynout z reakce konkurence, ze slabých 

stránek marketingu, výroby či manažerského týmu či technologického vývoje. Je 

potřeba tyto rizika řádně analyzovat a udělat vše potřebné pro jejich eliminaci. 

Pro investora je tento přístup známkou toho, že podnikatel je si rizik vědom a je 

připraven jim čelit. 

 

- Finanční plán. 

Je to významná část podnikatelského plánu. V tomto plánu se ukazuje reálnost 

podnikatelského plánu jako celku. Finanční plán se zabývá analýzou 

předpokládaných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky, taky se zde 

zahrnují očekávané výnosy a kalkulované náklady. Další částí je vývoj  

cash-flow v příštích třech letech a odhad rozvahy. 

 

- Přílohy. 

Přílohy obsahují zejména informativní materiály, které nelze začlenit přímo  

do textu podnikatelského plánu. V textu by však měly být odkazy na jednotlivé 

přílohy. (1, str. 36-37) 

1.3 Požadavky na podnikatelský záměr  

Každý podnikatelský záměr by měl splňovat následující požadavky: 

- být přehledný, výstižný a jednoduchý, 

- uvádět výhody produktu či služby směrem k zákazníkovi, 

- zaměřit se na budoucnost, zpracování prognóz a jejich využití k tomu, co má být 

dosaženo, 

- splňovat podmínky věrohodnosti a reálnosti, 

- nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, ale také nebýt příliš 

pesimistický, což může odradit investory, 
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- nesnažit se zakrýt slabá místa a rizika projektu, jelikož záměrné skrývání slabin, 

které později budou investorem objeveny, může znamenat pokles 

důvěryhodnosti záměru, 

- upozornění na konkurenční výhody projektu, silné stránky podniku  

a kompetenci manažerského týmu, 

- prokázat schopnost podniku uhradit závazky svým dodavatelům, zaměstnancům, 

státu a bankovním institucím, 

- kvalitní zpracování záměru i po formální stránce. (2, str. 309) 

 

1.4 Zdroje financování podnikatelské činnosti 

Velikost kapitálu je závislá na oboru podnikání. Výše počátečního kapitálu závisí  

na zvolené právní formě podnikání. Nejjednodušší z hlediska požadovaného 

kapitálového vkladu je založení takové formy podnikání, kde je neomezené ručení, zde 

není stanovena zákonem výše povinného vkladu, jako je například u veřejné obchodní 

společnosti. Naopak tomu je u kapitálových obchodních společností např. společnost 

s ručením omezeným či akciová společnost. Výhoda těchto společností však na druhou 

stranu spočívá v tom, že je zde ručení omezené. (3, str. 106) 

 

Finanční zdroje, které slouží k zakládání a dalšímu rozvoji podniku se z hlediska 

vlastnictví dělí na vlastní a cizí. Do vlastních zdrojů patří vklady vlastníků, zisk  

a odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. K cizím zdrojům patří  

u malých a středních podniků hlavně úvěry, půjčky od známých a příbuzných. Dalšími 

zdroji financování jsou například leasing, faktoring, forfaiting, dluhopisy, poskytnuté 

peněžní prostředky od tichého společníka a rizikový kapitál. Dále se zdroje člení dle 

časového hlediska a to na krátkodobé a dlouhodobé. Dlouhodobý majetek by měl být 

financován ze zdrojů dlouhodobých a oběžný majetek ze zdrojů krátkodobých.  

(3, str. 106) 
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1.4.1 Vlastní zdroje financování  

Vklady vlastníků 

U žádného podnikání nelze začít bez počátečního vkladu. Rozdíl spočívá v tom, jestli je 

povinnost dle zákona vkládat do společnosti základní kapitál a případně v jaké výši.  

U společnosti s ručením omezeným, která je nejčastější formou podnikání se musí vložit 

základní kapitál ve výši minimálně 200 000 Kč. (3, str. 107) 

 

Zisk  

Pokud se použije zisk, jako zdroj financování, hovoří se o samofinancování. Výhodou 

je, že nevznikají náklady na cizí zdroje, nezvyšuje se objem závazků a tím se snižuje  

i podstupované finanční riziko podniku. Nevýhoda je ta, že zisk není úplně stabilním 

zdrojem financování. (3, str. 107) 

 

Odpisy 

Odpisy představují peněžní vyjádření postupného opotřebení dlouhodobého majetku  

za určité období. Hlavním úkolem odpisů je zabezpečit proces postupného přenosu ceny 

tohoto majetku do nákladů, tím snižovat jeho výši a zajistit pak jeho obnovu. V praxi 

existují daňové a účetní odpisy. Daňové odpisy jsou určeny zákonem o dani z příjmu  

a odpisy mohou být rovnoměrné, zrychlené či časové. U účetních odpisů si účetní 

jednotka sama stanoví dobu a způsob odepisování ve svém odpisovém plánu.  

Při transformaci výsledku hospodaření na daňový základ je nutné provést úpravu  

o rozdíl účetních a daňových odpisů, resp. účetní a daňové zůstatkové ceny. (3, str. 108) 

1.4.2 Cizí zdroje financování  

Pro použití cizího zdroje financování existuje mnoho důvodů. Nejčastěji se toto 

financování využívá v případě, kdy podnik nemá dostatek vlastních zdrojů například při 

zakládání či rozšiřování podniku. Dále se používá v případě, kdy je nutné překlenout 

časový nesoulad mezi příjmy a výdaji. Cizí kapitál taktéž často zvyšuje rentabilitu 

podnikání. Naopak cizí kapitál snižuje finanční stabilitu podniku a s rostoucím dluhem 

jsou i vyšší náklady, neboť banky při svém rozhodování zohledňují faktor rizika. Další 

nevýhodou je omezení „svéprávnosti“ podniku, protože většina úvěrů je zajištěna 

majetkem firmy případně ručením třetí osoby. (3, str. 107)  
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1.5 Právní formy podnikání 

Právní formy podnikání určují druh podnikatelského subjektu, který podniká v nějaké 

oblasti. Mezi základní formy patří osoby fyzické a právnické. (4, str. 45) 

1.5.1 Podnikatel a podnikání (4, str. 45) 

Dle obchodního zákoníku je podnikání soustavnou činností prováděnou samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.  

V obchodním zákoníku je podnikatelem: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, jenž podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění, 

d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle 

zvláštního předpisu.  

Do obchodního rejstříku se zapisují povinně obchodní společnosti jako veřejná 

obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným  

a akciová společnost, dále družstva a ostatní právnické osoby, o kterých to určí zákon. 

Povinnost se také vztahuje na zahraniční fyzické či právnické osoby, které chtějí 

podnikat na území České republiky. Zápis podnikatele do obchodního rejstříku je 

spojen s povinností vedení účetnictví.  

1.5.2 Společnost s ručením omezeným 

Jedná se o jednu z nejčastějších forem podnikání. A to také proto, že její základní 

kapitál je oproti a. s. poměrně nízký, je to 200 000 Kč a společnost může být založena 

pouze jednou osobou. Základní kapitál je tvořen vklady společníků, kdy výše vkladu 

musí být minimálně 20 000 Kč a společníci ručí za závazky společnosti do výše 

nesplacených vkladů dle stavu zápisu do obchodního rejstříku. Zápisem splacení všech 

vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká. V tomto spočívá další výhoda s. r. o., 

jelikož společníci neručí celým svým majetkem. (5) 

Pokud je s. r. o. s jediným společníkem, tak zároveň nemůže být jediným zakladatelem 

nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba 
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může být však jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. 

Společnost může mít nejvíce padesát společníků. (5) 

Společenská smlouva musí obsahovat: 

a) firmu a sídlo společnosti, 

b) určení společníků,  

c) předmět podnikání, 

d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka, 

e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti, 

f) jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

g) určení správce vkladu, 

h) jiné údaje vyžadující zákon. (5) 

Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní 

ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno alespoň 30%. Celková výše 

splacených vkladů, jak peněžitých i nepeněžitých musí činit nejméně 100 000 Kč. 

Pokud je však společnost založena jediným zakladatelem, může být zapsána  

do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál. (5) 

Orgány s. r. o. jsou valná hromada, což je nejvyšší orgán společnosti, jednatelé, kteří 

tvoří statutární orgán a dozorčí rada, která dohlíží mimo jiné na činnost jednatelů. 

Zisk se dělí mezi společníky v poměru svých obchodních podílu, není-li stanoveno 

společenskou smlouvou jinak.  

Společnost tvoří rezervní fond ve výši a v době uvedené ve společenské smlouvě. 

Pokud není rezervní fond vytvořen při vzniku společnosti, je povinna jej vytvořit 

z čistého zisku, který byl vykázán v řádné účetní závěrce za rok, v němž byl poprvé zisk 

vytvořen, a to ve výši alespoň 10% z tohoto čistého zisku, nesmí to však být více než 

5% z hodnoty základního kapitálu. Fond se každý rok doplňuje o částku, která je 

uvedena ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně to musí však být 5% 

z čistého zisku, a to až do doby dosáhnutí výše rezervního fondu uvedené  

ve společenské smlouvě či stanovách, částka musí činit nejméně 10% základního 

kapitálu. (5) 
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Kroky založení s. r. o. 

1. Je nutné uzavřít společenskou smlouvu formou notářského zápisu v případě dvou 

zakladatelů, v případě jednoho zakladatele se uzavírá zakladatelská listina. 

2. Vložení základního kapitálu do společnosti nebo alespoň jeho části. 

3. Získání živnostenského oprávnění pro příslušné podnikání. 

4. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku do 90 dnů od založení společnosti. 

5. Registrace společnosti u finančního úřadu. 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé, podpisy musí být 

úředně ověřeny. K návrhu se přikládají následující přílohy: 

a) společenská smlouva či zakladatelská listina, 

b) oprávnění k podnikatelské činnosti, 

c) výpis z katastru nemovitostí v případě vlastnictví prostor, případně souhlas vlastníka     

    prostor s umístěním sídla podnikání, 

d) doklady o splnění vkladové povinnosti, 

e) výpis z Rejstříku trestů jednatelů ne starší, jak 3 měsíce, 

f) čestné prohlášení jednatele, že je plně způsobilý k právním úkonům, že splňuje  

    podmínky provozování živnosti – podpisové vzory musí být úředně ověřeny. (6) 

1.5.3 Podnikání fyzických osob na základě živnostenského oprávnění (7) 

Zákon o živnostenském podnikání upravuje podmínky živnostenského podnikání  

a kontrolu nad jeho dodržováním.  

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní 

účet, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. 
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Živnostník je fyzickou osobou, která splňuje živnostenským zákonem stanovené 

podmínky pro provozování živnosti. 

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené 

živnostenským zákonem, za všeobecné podmínky provozování živnosti patří: 

a) dosažení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost. 

Kromě všeobecných podmínek zákon nebo zvláštní předpisy v některých případech 

vyžadují splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, kterými jsou odborná  

či jiná způsobilost.  

Živnosti se dělí dle zákona na: 

a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány  

na základě ohlášení, 

b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.  

1.5.3.1 Ohlašovací živnosti 

Mezi ohlašovací živnosti patří živnosti řemeslné, vázané a volné.  

Řemeslné živnosti 

Odborná způsobilost u živností řemeslných se prokazuje dokladem o: 

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru 

vzdělání, 

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru 

vzdělání nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, 

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, 

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních 

programů a studijních oborů, nebo 

e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona  

o uznávání odborné kvalifikace, 
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f) ověření nebo uznání dosažené úplně kvalifikace pro příslušný obor na základě 

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.  

K provozu cukrárny je zapotřebí právě živnosti řemeslné a to konkrétně pekařství, 

cukrářství a hostinská činnost.  

Pekařství a cukrářství obsahuje přejímku, skladování a přípravu surovin, výrobu těst, 

hmot a jejich zpracování (například šleháním, řezáním, stříkáním, dělením atd.), dále 

tepelnou úpravu (pečením, vařením, smažením atd.), plnění či povrchovou úpravu 

(polévání, sypání, zdobení, mazání atd.) pekařských či cukrářských výrobků a také 

výrobu zmrzlin.  

Hostinská činnost, která obsahuje přípravu a prodej pokrmů a nápojů k bezprostřední 

spotřebě v provozovně, v níž jsou podávány. 

Vázané živnosti 

Vázané živnosti vyžadují odbornou způsobilost danou zákonem či zvláštními právními 

předpisy na základě dané oblasti podnikání. Vyžaduje se většinou vysokoškolské  

či středoškolské vzdělání a určitý počet let praxe.  

Volné živnosti 

Jedná se o živnosti, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje 

prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Podstatné je splnění všeobecných podmínek. 

Pro provoz cukrárny je také potřeba živnost volná a to konkrétně velkoobchod  

a maloobchod, v našem případě se bude jednat o maloobchod, jelikož se jedná  

o činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému 

spotřebiteli a prodej tohoto zboží. Je to především proto, že v cukrárně se prodávají 

bonboniéry, zákusky a jiné pochutiny ne jen k přímé konzumaci v cukrárně,  

což zahrnuje hostinská činnost, ale také k přímému prodeji, kde zákazník má možnost  

si zakoupené zboží odnést domů.  
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1.5.3.2 Koncesované živnosti 

Pro provoz této živnosti je také vyžadována odborná způsobilost stanovená 

živnostenským zákonem nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými 

v příloze zákona.  

1.6 Pracovní poměr  

Vzhledem k tomu, že cukrárna bude zaměstnávat zaměstnance na stálý pracovní poměr 

případně brigádníky na dohodu, je nezbytné zmínit právě jednotlivé druhy dle zákoníku 

práce.  

Pracovní poměr se zakládá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovní smlouvou, 

kdy pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, místo nebo místa výkonu práce a den 

nástupu do práce. Pracovní poměr může být na dobu určitou či neurčitou. Pracovní 

poměr trvá na dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Pokud je 

stanovena doba pracovního poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne 

vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše 

dvakrát. (8) 

1.7 Dohody o pracích konané mimo pracovní poměr (8) 

V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr nemá zaměstnavatel povinnost 

rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. Mezi dohody konané mimo pracovní poměr 

patří dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.  

1.7.1 Dohoda o provedení práce 

Rozsah práce, na kterou se tato dohoda uzavírá, nesmí být v témže kalendářním roce 

delší jak 300 hodin. Do tohoto rozsahu práce se také započítává doba práce konaná 

zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody  

o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedená doba, na kterou  

se tato dohoda uzavírá.  
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1.7.2 Dohoda o pracovní činnosti 

Tuto dohodu může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude 

přesahovat témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě této dohody není možné 

vykonávat práci v rozsahu doby, která překračuje v průměru polovinu stanovené 

týdenní pracovní doby.  

1.8 Analýza  

Při tvorbě podnikatelského plánu je nezbytné provést nezbytné analýzy, jejichž výstupy 

slouží jako podklad podnikatelského plánu. Pro strukturovanější provádění analýzy je 

účelné a zcela běžné odlišovat analýzy vnitřních a vnějších podmínek. V následujících 

podkapitolách budou popsány analýzy SWOT, SLEPT a Porterův model konkurenčních 

sil. (1, str. 47) 

1.8.1 SWOT analýza  

Cílem této analýzy je zjistit to, do jaké míry jsou současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa schopná se vyrovnávat se změnami, které nastávají 

v prostředí. Jedná se o analýzu silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb.  

(9, str. 103)  

Konkrétně analýza OT, kterou by se mělo začínat, se zabývá příležitostmi a hrozbami, 

které přicházejí z vnějšího prostředí, a to makroprostředí (jsou zde obsaženy faktory 

politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické), dále mikroprostředí 

(zde patří zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence a veřejnost). Po té,  

co se důkladně provede analýza OT, následuje analýza SW, tedy silných a slabých 

stránek, které se týkají vnitřního prostředí firmy (cíle, systémy, procedury, firemní 

zdroje, materiální prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, organizační struktura, 

kvalita managementu, atd.). (9, str. 103) 
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Tab. 1: SWOT analýza (upraveno dle 9, str. 103) 

Silné stránky Slabé stránky 

    

zde se zaznamenávají skutečnosti, zde se zaznamenávají ty věci, 

které přináší výhody zákazníkům i firmě které firma nedělá dobře, nebo ty, 

  ve kterých si ostatní firmy vedou lépe 

    

Příležitosti Hrozby 

    

zde se zaznamenávají ty skutečnosti,  zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 

které mohou zvýšit poptávku nebo 

mohou lépe uspokojit zákazníky 

trendy, události, které mohou snížit 

poptávku nebo zapříčinit nespokojenost 

a přinést firmě úspěch zákazníků 

 

1.8.2 SLEPT analýza  

Jedná se o analýzu externího marketingového prostředí, která je zaměřená  

na společenské, právní, ekonomické, politické a technologické faktory. (10, str. 97) 

Sociální oblast 

Do této oblasti patří především trh práce, demografické ukazatele, jakými jsou například 

věková struktura obyvatel, pohlaví, velikost rodiny, povolání, stárnutí obyvatel. Dále  

do sociální oblasti zahrnujeme vliv odborů, „krajové“ zvyklosti, vzdělání, změny 

životního stylu, móda, záliby a koníčky nebo postoje k práci a k volnému času.  

(1, str. 114) 

Legislativní oblast 

V legislativní oblasti jsou především zahrnuty zákony regulující podnikání, určující 

zdanění podniků a jednotlivců, pracovní právo, předpisy na ochranu ochranných 

známek a patentů, dále předpisy na ochranu životního prostředí, recyklaci, ochranu 

spotřebitelů. (11, str. 53) 
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Ekonomická oblast 

Tato oblast se zabývá ukazateli, jako je HDP, ekonomický růst, výdaje spotřebitelů, 

úrokové sazby, vládní výdaje, zdanění, nezaměstnanost, inflace či tržní trendy.  

(11, str. 53) 

Politická oblast 

Můžeme zde zahrnout vládní rozhodnutí, nařízení a ustanovení, politické trendy, postoje 

k podnikání, stabilitu poměrů státních a municipálních institucí. (1, str. 115) 

Technologická oblast 

Do této oblasti patří například vývoj nových technologií, vládní výdaje na výzkum, míra 

technického opotřebení, Spotřeba energie a náklady na energii, vlivy změn 

informačních technologií, internet či satelitní komunikace. (11, str. 53) 

1.8.3 Porterův model konkurenčních sil  

Jedná se o rámec pro zkoumání konkurentů našeho podniku, ať jsou to potenciální 

konkurenti nebo reálně existující. Sleduje se pět následujících oblastí, v nichž je 

zapotřebí posuzovat hrozby ze strany existující a možný vznik budoucí konkurence 

našeho podniku.  

- Vnitřní konkurence. 

Je to konkurence, která podniká v témže typu či oblasti jako naše firma. Jako 

příklad může být stavební firma, která konkuruje stavební firmě. Důležitá je 

jejich specializace, která může v tomto konkurenční subjekty výrazně 

diferenciovat. 

 

- Nová konkurence. 

Novou konkurencí jsou subjekty, které chtějí vstoupit na náš trh či dokonce  

na něj již vstupují a hodlají nám konkurovat. Zjištění rizika tohoto druhu 

konkurence není jednoduché, většinou lze provést odhad na základě 

vyhodnocení charakteru trhu (atraktivnosti na trhu dosahovaného zisku, 
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budoucího vývoje trhu, úroveň současné konkurence, bariéry vstupu na trh 

z hlediska především zdrojů).  

 

- Zpětná integrace. 

Zpětná integrace v dodavatelském řetězci, která plyne z rizika zvýšení 

konkurence vlivem existujícího či potenciálního odběratele, který se rozhodne  

si zajišťovat do budoucna námi doposud dodávané produkty nebo služby 

vlastními silami. Tento případ v dnešní době často nastává v oblasti 

programových aplikací nebo služeb. 

 

- Dopředná integrace.  

Tato integrace v odběratelském řetězci je obrácený případ zpětné integrace. Je to 

případ, kdy dodavatel se rozšířením svého podnikání posune do sféry podnikání 

svého původního odběratele a stává se tedy jeho konkurencí.  

 

- Riziko konkurence substitutů. 

Riziko plyne především z ohrožení našich produktů na trhu jinými, více či méně 

příbuznými produkty, které nám jistým způsobem doposud nabízené produkty 

nahrazují. Toto riziko se často objevuje u produktů zábavy jako je například 

kino versus televize nebo televize versus internetová zábava na počítači.  

(1, str. 95)  

1.8.4 Marketingový mix (12, str. 70) 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které jsou užívány 

firmou pro úpravu nabídky dle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma 

může udělat pro to, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Tento mix zahrnuje tzv. 

4P: produkt, cenu, distribuci a komunikační politiku.  

 

Produkt zahrnuje všechny výrobky a služby, které nabízí společnost cílovému trhu. 

Jedná se o cokoliv, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může 

uspokojit nějakou potřebu a přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, 

organizace a myšlenky.  
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Cena je suma peněz, kterou zákazníci zaplatí za produkt. Zákazník touto směnou získá 

možnost čerpat výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby.  

 

Komunikace je činnost, která sděluje vlastnost produktu nebo služby a jejich přednosti 

klíčovým zákazníkům a snaží se je přesvědčit ke koupi tohoto produktu či služby. 

 

Distribuce zahrnuje veškeré činnosti společnosti, které činí produkt či službu dostupné 

zákazníkům.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Tato kapitola se zabývá především analýzou situace v Moravanech u Brna, kde  

se bude cukrárna nacházet. Byla provedena SLEPT analýza vnějšího okolí podniku,  

a také SWOT analýza, která se týká vnitřního prostředí. Následně bylo provedeno 

zhodnocení výsledků dosažených marketingovým průzkumem ohledně požadavků, 

přání a názorů obyvatelstva. Součástí této kapitoly je také zhodnocení vlivu konkurence 

pomocí Porterovy analýzy konkurenčních sil.  

2.1 Analýza trhu 

Tato část se zabývá především charakteristikou obce Moravany u Brna a dále 

předmětem podnikání, cílovými zákazníky a konkurencí.  

2.1.1 Charakteristika obce Moravany u Brna  

Obec se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Jsou vzdálené pouhých   

7 km jihozápadně od Brna. V současné době žije v Moravanech 2 283 obyvatel. (13) 

 

První zmínka o obci je z 11. listopadu 1289, kdy Dětřichz Kněžic daroval patronát 

moravanského kostela premonstrátskému proboštství v Knížicích. Do počátku  

20. století měnila několikrát obec své majitele. Po roce 1945 se do vsi začali stěhovat 

obyvatelé okolních vesnic, do té doby tam žili členové spolků německého charakteru, 

do kterých nebyli Češi přijímáni. Po té ves splynula kulturně s Brnem a stala se obcí 

příměstského charakteru, jež byla nazvána Moravany. (13) 

 

Obec se každým rokem rozrůstá a to díky klidné lokalitě, která je však nedaleko  

od Brna. Doprava je zajišťována v rámci integrovaného dopravního systému JMK. 

Obec je složena ze „staré části“, kde se nachází původní rodinné domy, zmíněný kostel, 

Obecní úřad, Základní a Mateřská škola a z „nové části“, kde se budují nové rodinné 

domy a velké zastoupení zde mají i stavby s nebytovými prostory. V poslední době 

přibývá firem, které si zvolily Moravany za sídlo jejich společnosti či pobočky, jejich 

počet se blíží k 30. Trend budování rodinných domů a administrativních budov je 

v současnosti velmi dynamický. (13) 
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V Moravanech se nachází tři restaurace. Jedna je součástí sportovního klubu Moravany, 

další jsou restaurace U Dvou lišek a Moravanská Rychta, která se nachází přímo  

na náměstí. Jsou zde k dispozici potraviny Jednota. V obci se také nachází různí 

poskytovatelé služeb jako je kadeřnictví, zámečnictví, výměna pneu, kosmetika  

a masáže. Obcí také vede cyklostezka na turisty a cyklisty oblíbenou Bobravu, což je 

přírodní park vhodný pro konání výletů, kde je řada vyznačených turistických stezek  

a cest. (13)  

 

V následující tabulce jsou shrnuty základní informace o obci Moravany u Brna.  

Tab. 2: Základní údaje o obci k 31. 12. 2011 (upraveno dle 13) 

Oficiální název Obec Moravany 

Kraj Jihomoravský 

Okres  Brno-venkov 

Počet částí 1 

Počet katastrů 1 

Katastrální výměra 664 ha 

Počet obyvatel  2 283 

Průměrný věk  35,89 

2.1.2 Předmět podnikání a cíloví zákazníci 

Předmětem podnikání je provozování cukrárny. Cukrárna má zajistit vhodné  

a příjemné místo na posezení, jak pro obyvatele, zaměstnance místních firem, ale také 

turisty. Bude poskytovat jak klasické zákusky, jako jsou indiánci, marokánky, větrníky, 

věnečky, špičky, laskonky, dorty a jiné, ale také se bude zaměřovat na dnes velice 

oblíbené lehké tvarohové či jogurtové ovocné zákusky. Vzhledem k tomu, že dnešní 

zákazník uvítá změnu, bude mít cukrárna v nabídce i netradiční zákusky, které nejsou 

běžně dostupné. Nezbytnou součástí je samozřejmě i široká nabídka chlazených 

nealkoholických i alkoholických nápojů, kávy, koktejlů a zmrzlinových pohárů. 

Vedlejší činností bude prodej bonboniér, jiných sladkostí a slaných pochutin. Cukrárna 

bude mít také vyhrazené místo pro děti, kde budou dětské židle, stůl s hračkami  

a knihami.  
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Cílovými zákazníky budou maminky s dětmi do 14 let. Jedná se dle složení 

obyvatelstva obce o nejpočetnější skupinu obyvatel.   

 

Dospělé ženy s dětmi tvoří více jak polovinu obyvatelstva obce. V Moravanech u Brna 

není žádné jiné podobné zařízení, kde by si mohly maminky odpočinout a sejít  

se s ostatními známými. Zároveň cukrárna, kde bude i dětský kout, je vhodným 

prostředím i pro nejmenší děti, kde si budou moci hrát a vše tomu bude uzpůsobené dle 

přání maminek.  

 

Většina maminek si přeje především příjemné, čistě udržované prostředí s vkusně 

vybaveným interiérem a především vyhovujícím koutkem pro děti, kde budou i hračky  

a knížky vhodné pro děti od dvou let. Dalším požadavkem je klidná a pohodová hudba, 

která dodává prostředí příjemnou atmosféru. Samozřejmostí je nekuřácké prostředí.   

 

Další očekávanou klientelou, kromě již zmíněných maminek s dětmi, jsou především 

zaměstnanci místních firem a turisté či cyklisté. Cukrárna bude vhodným místem  

pro konání firemních schůzek s klienty a to nejen díky příjemnému prostředí,  

ale i dalším službám jako bude například možné internetové připojení na wifi síť. 

Turisté a cyklisté budou očekáváni především v jarních a letních měsících.  

 

Sortiment bude uzpůsoben především cílovým zákazníkům, tedy maminkám s dětmi. 

Cukrárna bude mít však sortiment uspokojující i širší veřejnost.   

2.1.3 Analýza konkurence 

Přímo v Moravanech u Brna se žádná cukrárna nenachází. Bude se tedy jednat o první 

zařízení tohoto typu. V současné době ale probíhá konkurenční boj především  

o zákazníky jako takové, proto konkurenty mohou být místní restaurace či samoobsluha. 

Většina restaurací dnes nabízí různé dezerty, jako jsou palačinky s ovocem, šlehačkou  

a čokoládou nebo v poslední době velice populární medovník, který dnes skoro nikde 

nechybí. A právě proto i pro cukrárnu může být konkurencí restaurace, která kromě 

zmíněných dezertů nabízí různé druhy teplého jídla.  
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Největší konkurencí bude restaurace Moravanská Rychta, která se nachází přímo  

na náměstíčku u Obecního úřadu. Dalším konkurentem může být restaurace U Dvou 

lišek, která se sice nachází na kraji obce, ale poskytuje poměrně široký sortiment. 

Kromě jídel nabízí například různé druhy stáčených vín, zmrzlinové poháry, palačinky  

a medovník. Třetí restaurací nacházející se na okraji Moravan je restaurace SK 

Moravany, která kromě poledních menu ve všední dny od 10-14 hodin, nabízí pronájem 

prostor na různé oslavy a hostiny. Také zajišťuje cateringové služby, kdy přijímají 

objednávky na domácí chlebíčky, jednohubky, obložené mísy a další.  

 

Konkurencí může být i samoobsluha Jednota, která se nachází u SK Moravany. Stejně 

jako cukrárna nabízí různé druhy sladkostí, jako jsou bonboniéry, čokolády a jiné 

pochutiny a v současnosti jsou v samoobsluze k dostání i různé zákusky, které však jsou 

balené a většinou ne denně čerstvé.  

 

Nutné je však zmínit to, že pro cukrárnu můžou být konkurenti cukrárny a kavárny, 

které se nachází v Brně. Obyvatelé obce jezdí ve většině případů za prací do Brna  

a vzhledem k jeho těsné blízkosti se nesmí tito konkurenti opomenout. Nejbližším 

konkurentem je kavárna Café D´Eiffel, která se nachází v Obchodním centru Futurum, 

které je vzdáleno asi 2 km od Moravan u Brna. Jedná se sice o kavárnu, ale kromě 

širokého výběru kávy, nabízí čokoládu, zmrzlinové poháry a dorty. Navíc fakt,  

že se nachází v obchodním centru, kde jezdí hodně lidí za nákupy, zvyšuje její 

konkurenceschopnost.  

 

I proto budou cílovými zákazníky matky s dětmi, které naopak uvítají, že mohou zůstat 

v Moravanech a nemusí jezdit do kavárny či cukrárny přímo do Brna. Vhodné to také 

bude i pro zaměstnance firem v Moravanech, které se stále rozrůstají. Mohou konat své 

pracovní schůzky s klienty přímo v místě sídla či pobočky firmy a nemusí jezdit nikam 

do centra.  

 

Výhodou cukrárny umístěné přímo v Moravanech je také fakt, že autobusové spojení  

do Brna není příliš časté a dojíždění za občerstvením do Brna není příliš komfortní.  
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Ve všední dny jezdí autobusy do Brna dvakrát během hodiny a o víkendech je to pouze 

jednou do hodiny. Proto mnoho z nich uvítá, že se cukrárna nachází přímo v obci.  

 

2.2 Marketingový průzkum 

Marketingový průzkum je velice důležitý pro to, aby bylo zjištěno, zda je o cukrárnu 

v Moravanech zájem a stal se tak důležitým podkladem pro další analýzy.  

Pro dotazování jsem použila dotazník, který byl odesílán v elektronické podobě. Dále 

byl použit tištěný dotazník, díky němuž mohl být dotazník vyplněn na základě přímé 

komunikace s respondentem. Konkrétní dotazník je umístěn v příloze 1.  

Elektronický dotazník byl zaslán známým, kteří bydlí v Moravanech a kteří jej poslali 

dalším svým známým a rodinám v obci. Přímé dotazování probíhalo na náměstí a před 

základní školou, kdy byly osloveny především maminky. Celkový počet zodpovězených 

dotazníků byl 90. 

 

První a druhá otázka se týkaly pohlaví a věku respondentů. Jak vyplývá z následujícího 

grafu, nejvíce se na průzkumu podílely ženy, které byly také častěji osloveny vzhledem 

k tomu, že tvoří cílovou skupinu zákazníků. Žen, které na dotazník odpověděly, bylo  

54 a můžu 36.    

 

 

Graf 1: Pohlaví respondentů (vlastní zpracování) 
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V následující tabulce je uvedeno procentuální věkové zastoupení dotazovaných. Jak je 

vidět, nejvíce se na dotazníku podíleli lidé ve věku 31-40 let, druhá nejpočetnější 

skupina dotazovaných byla ve věku 21-30 let. Je to dáno opět tím, že se na dotazníku 

podílely především mladší ženy, které mají děti do věku 15 let. Poměrně početnou 

skupinou jsou i lidé nad 50 let, u nichž se předpokládá, že budou brát do cukrárny i svá 

vnoučata. 

Tab. 3: Věkové zastoupení (vlastní zpracování) 

Věk do 20 let 21 - 30 let 31- 40 let 41-50 let 50 let a více 

Počet 7 24 34 9 16 

Zastoupení 7,78% 26,67% 37,77% 10% 17,78% 

 

Otázka číslo tři se týkala počtu dětí dotazovaných, které jsou ve věku do 15 let. 

Samozřejmě se zde brala i vnoučata. Z celkových 90 dotazovaných má 76 děti či vnuky 

ve věku do 15 let. Jejich počet je v následující tabulce. 

Tab. 4: Počet dětí dotazovaných (vlastní zpracování) 

Počet dětí 0 1 2 3 4 a více 

Počet dotazovaných 14 40 20 9 7 

Celkový počet dětí 0 40 40 27 28 

  

Z tabulky 4 vyplývá, že celkový počet dětí je 135. V následujícím grafu je procentuální 

zastoupení jednotlivých věkových skupin dětí. Nejpočetnější skupinu tvoří děti od 5-8 

let, druhou nejpočetnější skupinou jsou děti v rozmezí 2-5 let.  

Vzhledem k tomu, že se vesměs jedná už o starší děti, je plánovaný sortiment zboží 

jakým jsou zákusky, zmrzlinové poháry a další sladkosti, vhodný. Samozřejmostí je 

však zboží a služby přizpůsobené i pro ty nejmenší jako jsou přesnídávky, mléčné 

tyčinky a další. Taktéž dětský koutek s hračkami je uzpůsoben tak, aby si tam mohli 

hrát právě i ti nejmenší.  
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Graf 2: Počet dětí v jednotlivých věkových skupinách  (vlastní zpracování) 

Čtvrtá otázka se zabývala tím, zda by obyvatelé uvítali cukrárnu v Moravanech u Brna. 

Jedná se o stěžejní otázku tohoto dotazníku a celé práce vůbec, jelikož nám odpovídá  

na to, zda je o cukrárnu zájem a tedy, zda celý tento podnikatelský plán má význam.  

Pro založení cukrárny bylo 78 respondentů a 12 bylo proti. Z tohoto výsledku vyplývá, 

že o cukrárnu je poměrně veliký zájem. V následujícím grafu je procentuální vyjádření 

odpovědí.  

 

Graf 3: Procentuální vyjádření zájmu o cukrárnu (vlastní zpracování) 

V páté otázce se zjišťovalo, jak často respondenti navštěvují cukrárnu případně kavárnu. 

I tato otázka je velmi důležitá pro to, aby se zjistilo, zda jsou zvyklí respondenti tato 
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zařízení navštěvovat a odhadla se tak jejich návštěvnost. V následující tabulce je 

zobrazena četnost návštěv cukrárny/kavárny, z níž je patrné že většina navštěvuje 

cukrárnu/kavárnu minimálně jednou týdně. Asi 32% dotazovaných navštěvuje tato 

zařízení jednou měsíčně. Pouze 3% nenavštěvují cukrárnu/kavárnu vůbec.  

Tab. 5: Četnost návštěv cukrárny či kavárny (vlastní zpracování) 

Četnost 

návštěvy 
vůbec 

párkrát do 

roka 

jednou 

měsíčně 

jednou 

týdně 

vícekrát do 

týdne 

Počet 

dotazovaných 
3 9 29 31 18 

Procentuální 

zastoupení 
3,33% 10% 32,22% 34,45% 20% 

 

V šesté otázce se zjišťovalo, v jakém rozmezí se bude zhruba pohybovat útrata 

zákazníků. Toto je důležité pro určení průměrných tržeb. V následující tabulce je 

zobrazeno procentuální rozmezí útraty.  

Tab. 6: Výše útraty (vlastní zpracování) 

Výše útraty 
do 50 Kč 50-100 Kč 100-150 Kč 150-200 Kč nad 200 Kč 

Počet dotazovaných 
4 9 17 35 25 

Procentuální 

zastoupení 
4,4% 10% 18,9% 38,9% 27,8% 

 

Nejvíce budou zákazníci ochotni zaplatit částku v rozmezí 150-200 Kč, 27,8% 

dotazovaných bude ochotno zaplatit částku 200 Kč a více, 18,9% dotazovaných by 

zaplatili částku 100-150 Kč.  

Další stěžejní otázkou, která se týkala sortimentu, byla sedmá otázka. Dotazovaní 

odpovídali na to, zda by preferovali klasické zákusky jako je větrník, špička, laskonka, 

indiánek atd. nebo spíše lehké ovocně tvarohové řezy, případně i dia a bezlepkové 

výrobky. Většina byla pro klasické zákusky, ale vzhledem k nezanedbatelnému zájmu  

o ovocně tvarohové řezy, bude cukrárna nabízet v menším množství i tyto. Výsledky 

odpovědí jsou znázorněny v následujícím grafu.  
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Graf 4: Preference zákusků (vlastní zpracování) 

Osmá otázka se týkala doprovodných služeb. Protože se jedná o cukrárnu, kterou budou 

navštěvovat především maminky s dětmi, byly jako doprovodné služby nabídnuty 

narozeninové oslavy a hlídání dětí. Jako třetí možnost bylo pořádání kulturních akcí, 

které budou určeny, jak pro děti ve formě loutkových divadel, tak pro dospělé, kdy  

se budou konat různé akce jako výstava fotografií či menší koncerty. 42,22% 

dotazovaných bylo pro narozeninové oslavy, o kulturní akce však byl také velký zájem, 

a to 37,78%. Vzhledem k vysokému zájmu, bude cukrárna pořádat narozeninové oslavy 

i kulturní akce pro děti a dospělé.  

 

Graf 5: Zájem o doprovodné služby (vlastní zpracování) 
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Poslední, devátá, otázka se zabývala, jaké kritérium při výběru cukrárny je  

pro zákazníka rozhodující. Nejvíce rozhodující je pro dotazované kvalita, na druhém 

místě je příjemné prostředí s kvalitní obsluhou, pro 15% dotazovaných je rozhodující 

vzdálenost cukrárny, pro 13% kvalita dalšího sortimentu jako je káva, čokoláda atd. 

zbylých 7 % preferuje nízké ceny.  

 

Graf  6: Rozhodující kritérium při výběru cukrárny (vlastní zpracování) 

 

2.3 SLEPT analýza 

2.3.1 Sociální faktory 

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších faktorů v této oblasti. Velký význam má 

především věkové složení obyvatelstva, pohlaví, životný úroveň obyvatel, zájmy  

a způsob trávení volného času.  

Cílovými zákazníky budou matky s dětmi do 15 let. Jak již bylo zmíněno, jedná  

se o nejpočetnější skupinu obyvatel, o čemž vypovídá následující tabulka. 
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Tab. 7: Věkové složení obyvatelstva obce k 31. 12. 2011 (upraveno dle 14) 

Pohlaví a věková 

kategorie 
Počet obyvatel 

Celkem muži 1 109 

Celkem ženy 1 174 

Dívky do 14 let   225 

Chlapci do 14 let   257 

Ženy 15-64 let   826 

Muži 15-64 let   757 

Ženy 65 let a více   123 

Muži 65 let a více    95 

 

Pozitivním faktorem je, že počet obyvatel rok od roku narůstá. Jelikož Moravany leží 

kousek od Brna v klidném prostředí, jedná se o vhodnou oblast, kterou lidé využívají 

k budování nových domů a k následnému bydlení. Následující tabulka zobrazuje nárůst 

počtu obyvatel za posledních 7 let.  

Tab. 8: Vývoj počtu obyvatel obce (upraveno dle 15) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet obyvatel 1 463 1 576 1 740 1 810 1 941 2 140 2 283 

 

Důležitý je i počet narozených dětí, který také poměrně narůstá, když se srovnají roky 

2005 až 2011. Tento fakt je klíčový vzhledem k tomu, že se jedná o budoucí potenciální 

zákazníky. Tabulka 9 udává počet nově narozených dětí od roku 2005. 

 

Tab. 9: Počet narozených dětí v Moravanech za jednotlivé roky (upraveno dle 16) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet narozených dětí 17 29 25 24 32 37 34 

 

Od roku 2005 do roku 2008 se narodilo nejvíce dětí matkám od 25 do 29 let. Od roku 

2009 se tento trend pozměnil a nejvíce dětí se narodilo matkám ve věku od 30 do 34 let. 

Je možné tedy konstatovat, že i v Moravanech se potvrzuje stávající trend, kdy 

v posledních letech se věk rodiček zvyšuje. Ve většině případů se jedná o první dítě. 

(16) 
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Co se týče životní úrovně obyvatel, dá se považovat za velice dobrou, o čemž svědčí 

velice lukrativní místo k bydlení, která je dostupná pouze rodinám s vyššími příjmy. 

Týká se to především „nové části“, kde se neustále rozprodávají pozemky  

ke komerčním účelům a stavební parcely. Za poslední roky se Moravany u Brna 

rozrostly o mnoho novostaveb, které mnohdy představují až nadstandartní bydlení. 

Cena stavební parcely se pohybuje ve většině případů od 3 000 Kč/m
2
 výše. (17) 

 

Obyvatelé mají v obci možnost využít sportovních aktivit, které pořádá TJ Sokol  

a Sportovní klub Moravany. Další formou zábavy jsou různé akce konané během roku, 

jako jsou hody, jarmarky, taneční zábavy v kulturním domě, vánoční dílny, mikulášská 

nadílka s programem pro děti či lampionový průvod. Tyto akce jsou však pouze 

občasné a ve stanoveném datu a čase. Obyvatelům proto v obci chybí příjemné, klidné  

a nekuřácké místo k posezení u kávy a zákusku kdykoliv během všedního dne případně 

víkendu, kde by si mohli odpočinout a popovídat se svými sousedy a známými. 

2.3.2 Legislativní faktory 

Každý podnik v České republice musí dodržovat platné zákony, které se dotýkají nejen 

podnikání samotného, ale i různé hygienické předpisy, pracovní zákoník, zákon  

o účetnictví či daňové zákony. Konkrétní zákony, které se dotýkají provozu cukrárny, 

jsou následující: 

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

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

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

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

- zákon č. 235/2004 Sb., o dan z přidané hodnoty, 

- zákon č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

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

- nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin.  

 

V obchodním zákoníku jsou upraveny podmínky pro společnost s ručením omezeným. 

V živnostenském zákoně jsou upraveny jednotlivé druhy živnosti, pro činnost cukrárny, 
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která se zabývá pouze prodejem zákusků, nikoliv tedy jejich výrobou, jedná se o živnost 

volnou – velkoobchod a maloobchod a dále živnosti řemeslné konkrétně pekařství, 

cukrářství a pohostinskou činnost.  

 

Soustavné prohlubování znalostí daňových předpisů je nezbytné, a to z důvodu častých 

legislativních změn. Mezi nejvýznamnější změny týkající se zákona o dani z přidané 

hodnoty, je zvýšení sazeb. S účinností od 1. 1. 2013 se základní sazba zvýšila  

z původních 20% na 21% a snížená sazba z 14% na 15%. Sazba daně z příjmů 

právnických osob, kterou musí cukrárna jako s. r. o. odvádět, zůstává nadále 19%.  

 

Dále je nutné dodržovat zmíněné předpisy, které se týkají požadavků na hygienu  

a potraviny. Podniky jako cukrárny, kavárny a další jsou kontrolovány především 

Českou obchodní inspekcí, která se orientuje hlavně na kontrolu poctivosti podnikatele, 

zda jeho marže nejsou nadprůměrně vysoké a také formální stránky ceníků, označení 

produktů atd. Kontrolní hygienická stanice kontroluje, zda je provozovna udržována 

v čistotě, a zda má na jednotlivé činnosti potřebná povolení. Česká potravinářská 

inspekce zase kontroluje, zda podnik třídí správně odpad, zda má všechny potřebné 

místnosti jako jsou toalety pro zaměstnance a zvlášť pro zákazníky, místnost  

na převlečení pro zaměstnance, místnost pro přípravu a skladování potravin.  

 

Bezpečnost potravin a pracovní postupy musí být dodržovány dle zásad HACCP. Jde  

o systém preventivních opatření, který slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin 

a pokrmů během všech činností souvisejících s jejich výrobou. Jedná se například  

o zpracování, skladování, manipulaci, přepravu a prodej konečnému spotřebiteli.  

Hlavní účel zavádění tohoto systému kritických bodů spočívá v prozkoumání celého 

sortimentu používaných surovin a též prozkoumání všech činností přípravy jednotlivých 

pokrmů. Základem je nalézt potenciální nebezpečí, která při přípravě hrozí, a také  

aby byla učiněna opatření, která případnému nebezpečí předchází. (18) 

http://haccp.webnode.cz/co-je-to-haccp/
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2.3.3 Ekonomické faktory 

Nezbytnou součástí analýzy je zhodnocení makroekonomické situace dané země, tedy 

České republiky. Mezi nejvýznamnější faktory patří především míra nezaměstnanosti, 

výše inflace a hrubý domácí produkt.  

 

Míra nezaměstnanosti 

Dle Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) obecná míra nezaměstnanosti  

k 4. čtvrtletí roku 2012 činí 7,2 %. Tato obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl 

počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle. V následujícím grafu je znázorněna 

obecná míra nezaměstnanosti v jednotlivých letech. (19) 

 

Graf 7: Obecná míra nezaměstnanosti v ČR v % (upraveno dle 19 a 20) 

Jak je možné vidět z grafu, tak od roku 2008 má nezaměstnanost stoupající tendenci 

vyvolanou ekonomickou krizí. V současné době je ekonomika v recesi, což má  

za důsledek stagnaci na trhu práce. Pozitivem jsou však sezónní faktory, díky nimž 

dochází k poklesu lidí bez práce, jedná se především o oblasti stavebnictví  

či zemědělství. Tento fakt, ale není dostatečně postačující pro výrazné zlepšení situace 

na trhu práce. Zlepšení se predikuje až na rok 2014, při čemž v letošním roce má nadále 

trvat stagnace. Toto má také značný vliv na státní rozpočet, z něhož plynou neustále 

zvyšující se výdaje na podporu v nezaměstnanosti.      
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Co se týče samotných Moravan u Brna, míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 činila 

9,2%. V následujícím grafu bude srovnána nezaměstnanost v Moravanech a celé ČR  

za období let 2008-2011. (21) 

 

Graf 8: Srovnání míry nezaměstnanosti v ČR a v Moravanech za roky  

2008 -2011 v % (upraveno dle 20 a 21) 

Jak vyplývá z grafu míra nezaměstnanosti v Moravanech je o něco vyšší než je průměr 

v České republice. Moravany se vztahují do okresu Brno-venkov, kde obecně je 

nezaměstnanost vyšší než přímo ve velkých městech. Vzhledem k těsné blízkosti 

Moravan s Brnem hledá většina obyvatel práci právě v Brně.  

Míra inflace 

Dalším významným ekonomickým faktorem je míra inflace. Ta k 31. 12. 2012 činila 

3,3%, což je značný nárůst oproti rokům předchozím. Je to způsobeno především 

růstem spotřebitelských cen v oddílech potravin a nealkoholických nápojů, 

alkoholických nápojů, tabáku, odívání a obuvi. V současné době, tedy k březnu 2013, 

inflace činí 2,8%. (22) 

Míra inflace v jednotlivých letech od roku 2008 je zobrazena v následující tabulce.  

Tab. 10: Míra inflace v ČR za roky 2008 - 2012 v % (upraveno dle 22) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Míra inflace 6,3 1 1,5 1,9 3,3 
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Tento významný nárůst ovlivňuje nejen spotřebitele ve svém rozhodnutí, zda vůbec 

koupit daný produkt či jej vyměnit za produkt podobný, ale levnější, ale především 

drobné podnikatele, což se týká i cukrárny v malé obci. Nárůst cen surovin ovlivní  

i ceny produktů, které se prodávají konečnému spotřebiteli, na němž závisí rozhodnutí, 

zda bude zvyšování cen akceptovat, či koupi produktu zcela omezí.   

 

Velikost HDP 

Hrubý domácí produkt je významným faktorem vzhledem k tomu, že představuje 

peněžní vyjádření celkové hodnoty statků a služeb, které byly nově vytvořeny v daném 

časovém období na určitém území. V roce 2012 HDP klesal ve všech čtvrtletích. Hlavní 

příčinou byla klesající tuzemská poptávka domácností po zboží i službách, ale také 

poptávka investorů po fixním kapitálu. Především klesl zájem o předměty dlouhodobé 

spotřeby, ale i o potraviny, alkohol, tabákové produkty a energie. (23)  

Tab. 11: Výše HDP v ČR (upraveno dle 23) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

HDP v mld. Kč 3 848,4 3 759 3 779,5 3 841,4 3 843,9 

 

V následující tabulce je znázorněn vývoj výdajů na konečnou spotřebu v domácím 

prostředí. Největší část výdajů v roce 2011, asi 26% z celkových výdajů, byla 

vynaložena na bydlení, vodu, energie a paliva. Výdaje vynaložené na potraviny  

a nealkoholické nápoje činily 15% z celkových výdajů. Třetím nejpočetnějším výdajem 

byly výdaje na rekreaci, kulturu a sport, jenž činil asi 10%. Dále to byly výdaje  

na alkoholické nápoje a tabák, které činily zhruba 9%. Další výdaje jsou rozděleny  

mezi dopravu, stravování a ubytovací služby, bytové vybavení, poštu a telekomunikace, 

zdraví, vzdělání odívání a obuv a další služby. (24)  

Tab. 12: Výdaje domácností na spotřebu v Kč (upraveno dle 24) 

Rok 2008 2009 2010 2011 

Výdaje 1 944 902 1 959 804 1 987 427 2 011 214 

 

Vzhledem k současné ekonomické situaci, kdy se potýkáme s recesí, lidé omezují svou 

spotřebu. To je příčina i důsledek přetrvávajících nepříznivých podmínek na trhu práce, 
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a tedy i podmínky pro podnikání jsou zhoršené. Na druhou stranu ale výdaje spojené 

s rekreací, kulturou a stravováním jsou významnou výdajovou položkou rodinných 

rozpočtů. Z výše uvedeného usuzuji, že i ve složitých ekonomických podmínkách, 

nejsou lidé ochotni vzdát se hezkých chvil strávených posezením v příjemném prostředí 

se svými blízkými či přáteli.  

2.3.4 Politické faktory 

Současná politická situace v České republice je stabilní. Stávající vláda provedla a stále 

připravuje řadu reforem v oblasti zdravotnictví, sociální, daňové, důchodové a školské.  

Podnikatelského prostředí se dotýkají především změny daňové. V roce 2013 došlo 

kromě již zmíněného zvýšení sazeb DPH, například k zavedení solidární daně ve výši 

7% pro vysoko příjmové zaměstnance a OSVČ, dále se jednalo například o limitaci 

výdajového paušálu. K častým změnám také dochází v daních z příjmů fyzických  

a právnických osob. Neustálé novelizace daňových zákonů a jejich přijímání  

na poslední chvíli vedou k čím dál složitějšímu daňovému systému.  

Kromě složitého daňového systému by se dalo podnikatelské prostředí v České 

republice označit za ne příliš přátelské, což je dáno i složitými podmínkami při založení 

nového podniku a to z hlediska doby, administrativní a finanční náročnosti.  

Ve srovnání se zahraničím podpora stávajících i nových podnikatelských záměrů je  

ze strany státu minimální, o čemž svědčí i nejmenší počet nově vzniklých společností 

v ČR za posledních pět let a naopak nárůst českých společností v tzv. daňových rájích.  

Vzhledem k výše uvedenému založení podniku v ČR je poměrně časově i finančně 

náročné. Nejedná se však pouze o samotné založení, ale taktéž o neustálou 

informovanost a znalost současné legislativy, která se v našich podmínkách velice často 

mění.  

2.3.5 Technologické faktory 

Tyto faktory mají velký a zásadní význam u výrobních podniků. Je potřeba sledovat 

současné moderní technologie, inovovat a vylepšovat strojní vybavení tak, aby podnik 
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mohl nejen uspokojit co nejrychleji a nejkvalitněji svou poptávku, ale aby také nebyl 

pozadu oproti konkurenci. 

 

Vzhledem k tomu, že cukrárna nebude zákusky vyrábět, jsou pro nás technologické 

faktory zanedbatelné. Pro cukrárnu je důležité, aby měla kvalitní a spolehlivé spíše 

drobné spotřebiče jako jsou kávovar, lednice, mrazící pulty na zmrzlinu, mrazáky  

a další kuchyňské spotřebiče.   

2.4 Porterův model konkurenčních sil 

Porterův model představuje pět konkurenčních sil a to, rivalitu mezi existujícími 

podniky, ohrožení ze strany nových konkurentů, vyjednávací sílu odběratelů  

a dodavatelů a ohrožení ze strany substitutů.  

2.4.1 Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé jsou v případě cukrárny naši zákazníci, kdy cílovými zákazníky jsou 

především maminky s dětmi. Jejich vyjednávací síla není rozhodně zanedbatelná. 

Vzhledem k tomu, že cukrárna se nachází v malé obci, je nutné plnit přání našich 

zákazníků tak, aby byli spokojeni. Spokojenost se odrazí především poptávkou  

po jednotlivých druzích zákusků. Díky tomu, může cukrárna určit, které zákusky nadále 

prodávat, a které by se měly vyměnit za jiné, více žádané. Pro to, aby měli naši 

zákazníci možnost vyjádřit svá přání, protože zpětná vazba je pro cukrárnu velmi 

důležitá, mohou vyplnit dotazník, o které služby a produkty by stáli  

nebo prostřednictvím ochutnávky různých produktů sami určit, které druhy by uvítali. 

Je nutné brát v úvahu, že nespokojený zákazník sdělí svou nespokojenost ostatním 

potenciálním zákazníkům, což může mít na podnik nedobrý vliv.  

2.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

V současné době je na trhu mnoho dodavatelů, ze kterých je možnost si vybrat.  

V případě ztráty jednoho dodavatele, existuje možnost jeho náhrady za dodavatele 

jiného. Podnik však bude chtít vybudovat dobré a dlouhotrvající vztahy se svými 

dodavateli, nejen pro naši oboustrannou spokojenost, ale i pro spokojenost zákazníka. 

Vyjednávací síla dodavatelů má však svůj velký význam v případě, kdy zákazník  



47 

 

si oblíbí jistý produkt prodávaný v cukrárně a v případě ztráty dodavatele, hrozí i ztráta 

právě tohoto zákazníka.  

 

Nejvýznamnější dodavatelé pro cukrárnu jsou především dodavatelé zákusků. 

Upřednostněny budou především menší cukrárny, které pečou dle tradičních českých 

receptur a hlavně z kvalitních surovin. I když na trhu existuje mnoho menších cukráren, 

jen málokteré se drží tradičních receptur, a proto mají veliký význam. Bude se jednat  

o cukrárny v Hustopečích, Velké Bíteši a cukrářství a pekařství v Brně Kokino.  

 

Dalšími významnými dodavateli jsou dodavatelé nápojů a kávy. Jako dodavatele kávy 

bude mít cukrárna Café Saula. Jedná se o originální španělskou kávu, která se stává 

poslední dobou velmi vyhledávanou, o čemž svědčí i její nabídka v řadě podniků. Zde 

bude vyjednávací síla dodavatele veliká, protože kvalitní a oblíbená káva se velice těžce 

nahrazuje, i když na trhu je spousta dalších alternativ.  

Co se týče chlazených nápojů, hlavním dodavatelem budou společnosti Zon a Coca 

Cola. I v tomto případě je vyjednávací síla dodavatelů značná, v případě ztráty může být 

však dodavatel nahrazen například společností PepsiCo.  

 

Ostatní produkty, které nebudou prodávány v tak velkém množství jako jsou různé 

sladkosti, slané pochutiny a alkoholické nápoje budou nakupovány ve velkoskladech, 

víno pak u menších vinařů z oblasti Pálavy. Vzhledem k velkému počtu supermarketů 

zde vyjednávací síla dodavatele je poměrně zanedbatelná. Jejich síla ale spočívá 

v cenové oblasti, kterou nemůžeme jako odběratelé ovlivnit.  

2.4.3 Rivalita mezi existujícími podniky 

V Moravanech u Brna se v současnosti nenachází žádná cukrárna, proto zde není žádná 

přímá konkurence. V místních potravinách však lze koupit určité druhy zákusků  

a sladkostí. Moravany se nachází kousek od Brna, proto je nutné brát v úvahu 

konkurenci nacházející se v okolí.  

Nejblíže je nákupní centrum OC Futurum na ulici Vídeňská, které je vzdáleno necelé  

3 km. V tomto nákupním centru se nachází kavárny, které jsou spíše substituty,  

ale vzhledem k tomu, že kavárny ve většině případů nabízí i různé zákusky a dorty, jsou 
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pro cukrárnu konkurenty. Konkurenceschopnost obchodních domů spočívá v tom,  

že jsou lidmi z okolních obcí často navštěvovány za účelem nákupu potravin, oblečení  

a dalších věcí, které v Moravanech nelze pořídit. A proto, když v tomto obchodním 

domě zákazníci pořizují zboží, je pravděpodobné, že si budou chtít nákup zpestřit 

posezením u kávy a zákusku.   

Je zde kavárna Café D´Eiffel, která nabízí kávu Lavazza, různé druhy zákusků, horké 

čokolády, zmrzliny a dorty.  

Asi 7 km od Moravan se nachází brněnská městská část Bohunice, kde je cukrárna  

U mlsné kočky. Cukrárna je na trhu již osmým rokem a nabízí tradiční zákusky a dorty, 

slané pečivo, kávu a chlazené nápoje. Otvírací doba je denně včetně víkendů  

do 19 hodin.  

Zhruba 9 km od Moravan se nachází další obchodní centrum a to brněnská Olympie. 

Výhodou obchodních center je jejich snadná dostupnost a mnoho parkovacích míst. 

Většina lidí spojí nákupy s odpočinkem v kavárně, kde je vše na „jednom místě“.  

Kromě již zmiňované Café D´Eiffel, jsou v Olympii další kavárny, a to Café Zatti, 

která nabízí řadu káv z Brazílie, Costa Ricy, Kenyi, Guatemaly či Ethiopie.  

Dále kavárna Tripoli Café, která má v nabídce více, jak 30 druhů káv značky Lavazza, 

zmrzlinové poháry, míchané cocktaily, alkoholické a nealkoholické nápoje. Je zde také 

McCafe, Caffé Coffe day a Quicksilver Café.  

 

Ve zmíněných obchodních centrech se nachází taktéž supermarkety, a to Albert v OC 

Olympia a Tesco v OC Futurum, které nabízí pultový prodej zákusků a dortů. V tomto 

ohledu je i tyto nutné brát jako konkurenci, avšak z hlediska pohodlí a poskytovaných 

služeb nelze srovnávat příjemné posezení v cukrárně s obsluhou s nákupem 

v supermarketu. Významným faktorem je také vzdálenost, kdy cukrárna se nachází 

přímo v Moravanech, ale do obchodních center se musí dojíždět, což může být  

pro matky s dětmi jistou nevýhodou.  

2.4.4 Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Možnost vzniku další cukrárny v Moravanech je nízká. Potenciál obce neumožňuje 

ekonomicky úspěšné provozování více cukráren, proto v případě vzniku nové 

konkurence by nastalo značné ohrožení a ostrý konkurenční boj o přežití jedné z nich.  
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O vzniku další cukrárny se však neuvažuje. Co se týče nových konkurentů v okolních 

obcích, jako jsou například Nebovidy, Želešice, Ostopovice či Štýřice nemělo by to mít 

vážné ohrožení na cukrárnu v Moravanech, vzhledem k tomu, že většinovou klientelou 

budou obyvatelé domovských obcí. Ohrožení však může mít vznik nových cukráren 

případně kaváren v okolních částech Brna, jako jsou Bohunice, Heršpice, Starý a Nový 

Lískovec či Modřice, vzhledem k tomu, že většina obyvatel Moravan často jezdí  

do Brna za nákupy či prací. Ale vzhledem k cílové skupině, tedy matky s dětmi je velice 

pravděpodobné, že uvítají cukrárnu přímo v obci, stejně je tomu  

i v případě dalších potenciálních zákazníků z řad firem sídlících přímo v Moravanech.  

2.4.5 Ohrožení ze strany substitutů 

Substitutem přímo v Moravanech jsou již zmíněné potraviny, které nabízí určité druhy 

zákusků a další různé cukrovinky. Dále to mohou být restaurace, které nabízí 

zmrzlinové poháry a sladká teplá jídla jako jsou palačinky. Mimo Moravany jsou 

substitutem kavárny nacházející se v nedalekých obchodních centrech, které kromě 

kávy nabízí též zmrzlinové poháry a různé zákusky či dorty. Výhodou cukrárny 

v Moravanech je však široký sortiment orientovaný na klasické zákusky typu větrník, 

indiánek, špička atd., dále na lehké jogurtové a tvarohové ovocné mini zákusky, a také 

zmiňované netradiční zákusky. V kavárnách jsou k dostání ve většině případů pouze 

dorty či řezy.  

2.5 SWOT analýza 

Každý vznikající podnik, tedy i cukrárna se potýká s určitými hrozbami. Na druhou 

stranu má i spoustu příležitostí, kterých je nutno využít pro to, aby byl podnik úspěšný. 

Nutné je si uvědomovat silné a slabé stránky a díky nim směřovat další rozvoj.  
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Tab. 13: SWOT analýza (vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

- první podnik tohoto typu v obci 

- dětský koutek pro děti 

- bezbariérový přístup 

- příjemné prostředí 

- kvalifikovaný personál 

- kvalitní zákusky dle domácí 

receptury 

- nekuřácké prostředí 

- letní zahrádka 

 

- začínající podnik 

- finanční náročnost vybavení 

- neznalost chování zákazníků 

 

Příležitosti Hrozby 

- rozvoj obce a nárůst počtu 

obyvatel a firem 

- možnost konání kulturních akcí 

- angažovanost na hodech a plesech  

- vedoucí cyklostezka a turistické 

trasy v okolí Moravan 

- rozšíření poskytovaných služeb 

- nezájem ze strany zákazníků 

- finanční náročnost  

- vstup nového konkurenta 

- konkurence a substituty v okolí 

- legislativní změny 

- změna preferencí obyvatel 

 

 

2.5.1 Silné stránky 

Dětský koutek pro děti 

Vzhledem k cílové skupině, kterou tvoří maminky s dětmi, které jsou taktéž 

nejpočetnější skupinou obyvatel obce, se dá předpokládat, že budou navštěvovat 

cukrárnu nejčastěji. Jedná se o prostor vymezený pro děti, kde si budou moct hrát 

s hračkami a taktéž zde bude dětský stůl s židličkami.  
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Bezbariérový přístup 

Bezbariérový přístup umožní větší pohodlí pohybu pro zákazníky a v cukrárně, kde 

budou převážně matky s dětmi, které budou mít kočárek, je to téměř nezbytné.  

 

Příjemné prostředí 

Každý zákazník uvítá pěkné prostředí, kde může strávit svůj čas a zároveň se zde  

i zabaví děti. Příjemné prostředí je podmínkou pro spokojeného zákazníka, který se tak 

bude do podniku rád vracet a případně doporučí podnik dalším svým známým. 

Cukrárna bude navržena v jednoduchém, ale útulném francouzském stylu, na zdech 

budou vystaveny zarámované fotografie a bude zde hrát příjemná a uklidňující hudba. 

Na zdech dětského koutku budou namalovány postavičky z oblíbené pohádky  

o krtečkovi.  

 

Kvalitní zákusky dle domácí receptury 

Zákazníci budou mít možnost výběru z několika typů zákusků, a to, jak klasických, tak  

i poslední dobou velice oblíbených ovocně – tvarohových, samozřejmostí jsou i různé 

druhy dortů a dále originálních a netradičních zákusků. Protože hlavním cílem je 

spokojený zákazník, cukrárna se bude snažit uspokojit poptávku zákazníků  

a přizpůsobit tomu i sortiment. Základem všeho je však jeho kvalita, a proto se bude 

klást důraz na výběr vhodných dodavatelů, kteří pečou zákusky dle tradičních domácích 

receptur bez užívání umělých tuků.  

2.5.2 Slabé stránky 

Začínající podnik 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o první cukrárnu v Moravanech, která ještě 

nepůsobila na trhu, a tedy s ní zákazníci nemají zkušenosti, je jistou slabinou,  

že vznikne z jejich strany nedůvěra z neznámého. Jako u každého začínajícího a prvního 

podnikání je zde i nezkušenost s řízením podniku a nedostatečná praxe. To vše lze však 

překonat s pomocí, kterou chceme získat od majitele jedné brněnské cukrárny, která má 

již dvacetiletou tradici.  
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Finanční náročnost vybavení 

Opět se jedná o slabou stránku, která se vyskytuje především v prvním období 

podnikání, kdy je potřeba cukrárnu vybavit zařízením, nakoupit zásoby surovin, zaplatit 

potřebné poplatky, atd.  

2.5.3 Příležitosti 

Možnost konání kulturních akcí 

Cukrárna díky svému prostoru může poskytnout zázemí pro občasné konání menších 

kulturních akcí, a to především pro začínající a místní umělce. Pro občany to může 

přinést zpestření každodenního života v obci a případní začínající umělci tak budou mít 

možnost ukázat své schopnosti, ať už formou konání menších hudebních večerů,  

či výstavou obrazů a fotografií.  

 

Vedoucí cyklostezka a turistické trasy v okolí Moravan 

Cyklostezka a turistické trasy, které vedou Moravany směrem na Bobravu, mohou 

přilákat zákazníky, a to především v letních měsících, kdy budou mít možnost se zde 

občerstvit chlazenými nápoji a zmrzlinou.  

 

Rozšíření poskytovaných služeb 

Cukrárna bude mít stálou nabídku zákusků, která však bude upravována dle přání  

a požadavků zákazníků. Kromě toho je v cukrárně pro děti vymezen dětský koutek. 

V cukrárně bude také možno pořádat případné dětské narozeninové oslavy. V budoucnu 

by cukrárna mohla rozšířit své produkty o bezlepkové zákusky, protože lidí s celiakií 

stále přibývá a ve většině cukráren není možnost sehnat bezlepkové zákusky.  

2.5.4 Hrozby 

Nezájem ze strany zákazníků 

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou cukrárnu, která je pro obyvatele Moravan 

neznámá, a tedy s ní nemají zkušenosti, může se stát, že zájem nebude příliš veliký. 

Cukrárna se však bude snažit přizpůsobit přáním zákazníků tak, aby byli spokojeni  

a cukrárnu si oblíbili. 
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Vstup nového konkurenta 

Moravany jsou menší obcí, a proto by nebylo reálné ekonomicky úspěšné provozování 

více cukráren.  V případě větší oblíbenosti cukrárny konkurenta by to pro společnost 

znamenalo neblahé následky.  

 

Konkurence a substituty v okolí 

Protože se Moravany nachází nedaleko Brna, kde většina obyvatel dojíždí za prací  

a nákupy, mají možnost navštěvovat cukrárny v nedalekých městských částech Brna. 

Zde a také v blízkém obchodním centru Futurum můžou zákazníci využívat substitutů 

ve formě kaváren. Dalším substitutem přímo v Moravanech jsou různé cukrovinky, 

které se dají koupit v místních potravinách. Substituty jsou i místní restaurace, které 

nabízí sladká jídla a zmrzlinové poháry.  

 

Legislativní změny 

Pro Českou republiku je velice typická častá změna legislativy. Jedná se o zákony 

především daňové, ale také zákoník práce a další například hygienické předpisy  

a nařízení. V této oblasti musí mít člověk vždy aktuální informace a sledovat každou 

změnu, aby se tak vyhnul problémům. Sledování legislativy je však nejen časově 

náročné, ale mnohdy náročné i z hlediska srozumitelnosti a následné aplikace.  
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3 NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole jsou již konkrétní návrhy řešení na založení cukrárny. Zahrnuje údaje  

o společnosti a jeho majitelích, marketingový mix, umístění cukrárny a finanční plán.  

3.1 Popis společnosti 

Obchodní firma: Pohádková cukrárna, s. r. o. 

Sídlo: Moravany u Brna, Střední 23, PSČ 664 48 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

hostinská činnost,  

pekařství, cukrářství,  

velkoobchod a maloobchod 

Společníci:  

Věra Bělehrádková – VŠ Fakulta podnikatelská, dat. nar. 9. března. 1989 

Brno, Jeronýmova 18, PSČ 618 00 

Vklad: 150 000 Kč  

Viera Bělehrádková – VOŠ hotelová, dat. nar. 27. března 1965 

Brno, Jeronýmova 18, PSČ 618 00 

Vklad: 250 000 Kč  

Základní kapitál: 400 000 Kč 

Celý návrh společenské smlouvy je uveden v příloze 2. 

Cukrárna bude mít právní formu společnost s ručením omezeným, a to z toho důvodu, 

že společníci ručí jen do výše nesplaceného vkladu. Podnikání formou živnosti je 
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v tomto oboru riskantnější vzhledem k tomu, že se ručí celým svým majetkem. 

Společnost má povinnost vést účetnictví a je plátcem DPH.  

Vzhledem k tomu, že pro řemeslnou živnost, konkrétně hostinská činnost a pekařství, 

cukrářství, se vyžaduje vzdělání v daném oboru případně kvalifikace, na tuto živnost 

bude mít živnostenský list Viera Bělehrádková, která má nejen vzdělání v oboru,  

ale i mnohaletou praxi. Živnostenský list na volnou živnost velkoobchod a maloobchod 

bude mít Věra Bělehrádková.  

Podnik se bude zabývat především hostinskou činností, a to přípravou nápojů, zákusků 

a zmrzlinových pohárů. Další činností bude například pořádání narozeninových oslav 

pro děti či organizování menších kulturních akcí.  

Cukrárna bude otevřena ve všední dny od 9 – 19 hod a o víkendech od 10 – 21 hod. 

V případě konání kulturních akcí a v letních měsících bude otvírací doba prodloužena. 

Provoz cukrárny bude v režii obou majitelek a v případě potřeby bude na dohodu  

o provedení práce zaměstnáván brigádník.   

Vedení a rozhodování je rozděleno rovným dílem mezi majitele, kteří jsou zároveň 

jednateli společnosti. Majitelé jsou ve vztahu matka a dcera, dalo by se tedy říci,  

že se jedná o rodinné podnikání. Tento způsob podnikání byl zvolen z několika důvodů, 

prvním důvodem je již zmíněná potřeba řemeslné živnosti pro hostinskou činnost  

a pekařství a cukrářství. Dalším důvodem je značná část vlastního kapitálu každého 

z majitelů. Výhodou tohoto podnikání je také vzájemná důvěra majitelů, ale také 

produktivnější, zodpovědnější přístup k podnikání s cílem nejen generovat zisky,  

ale zejména vybudovat podnik s dobrou pověstí.   

Pracovní činnost majitelů bude rozdělena následovně: 

Věra Bělehrádková 

- logistika: objednávání a převzetí zásob, nákup zboží  

- organizace kulturních akcí 

- obsluha a úklid cukrárny 
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- marketing 

Viera Bělehrádková 

- administrativa (účetnictví) 

- péče o provoz: dodržování hygienických podmínek, řešení poruch a dalších problémů 

- obsluha a úklid cukrárny 

3.2 Umístění cukrárny 

Pro umístění cukrárny bylo zvoleno jako nejvhodnější místo náměstí v Moravanech. 

Jedná se pouze o malé náměstí, kde se nachází park, Obecní úřad, tělocvična a nedaleko 

je základní škola, kostel a autobusová zastávka. Pro potřeby cukrárny vyhovuje 

novostavba, která stojí mírně nad náměstím, a jejíž přední část přízemí je majitel 

ochoten pronajmout za účelem otevření cukrárny. Jedná se o dvoupatrovou budovu, 

která je určena spíše pro nebytové účely. V přízemí měla být původně menší pizzerie, 

která se nakonec neotevřela. Vzhledem k tomu, že stavba v přední části přízemí byla 

přizpůsobena pro pizzerii včetně sociálního zařízení, budou tyto prostory pro cukrárnu 

ideální. Díky dobrému umístění, je zde možné v létě využít i prostor před domem  

na zahrádku s posezením. Majitel v souladu s požadavkem nájemce realizoval drobné 

stavení úpravy, a to na vlastní náklady za účelem splnění norem pro cukrárnu. Půdorys 

cukrárny je na následujícím obrázku.  
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Obrázek 1: Půdorys cukrárny (vlastní zpracování) 

 

Stavební úpravy spočívaly v úpravě části šatny a toalety pro zaměstnance. Vzhledem 

k tomu, že je potřeba, aby toalety pro zákazníky a zaměstnance byly zvlášť, musí  

se zmenšit šatna a udělat potřebné úpravy pro to, aby měli zaměstnanci své toalety.  

 

Jak je patrné z obrázku 1, zákazníci budou vcházet přímo do prodejny, kde bude 

umístěných 6 stolů a u každého z nich budou 4 židle, tedy celkový počet míst k sezení 

bude 24. Jak již bylo zmíněno výše, v létě je možné využít prostor před budovou 

cukrárny a bude zde letní posezení. V pravém rohu cukrárny bude dětský koutek, kde 

budou dvě dětské stoličky a u každé 3 židličky. V případě konání hudebních večerů 

případně dětských loutkových divadel bude vyklizen prostor na pravé straně cukrárny, 

kde se tyto akce budou konat.  

 

Prostor pro personál je po levé straně, kde je vchod, jak do šatny, tak do kuchyně. 

Kuchyně bude vybavena všemi potřebnými spotřebiči a výrobníky, jako je kávovar, 

rychlovarná konvice, výrobník šlehačky, shaker, myčkou nádobí atd. Také zde bude 

pult pro přípravu nápojů a zmrzlinových pohárů a samozřejmě umyvadlo. Ve skladu 

budou především chladící zařízení na zákusky, zmrzlinu, nápoje a další nezbytné 

suroviny, také zde budou regály na umístnění dalšího zboží. V šatně budou skříňky  

na uložení osobních věcí a oblečení.  
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Všechny toalety budou mít umyvadlo se zrcadlem a budou vybaveny dávkovači 

tekutého mýdla a zásobníky s papírovými utěrkami. Toalety pro ženy budou zároveň 

sloužit i pro vozíčkáře díky jejich bezbariérovému přístupu.  

 

Dále bude v budově využita menší místnost v patře, která bude sloužit jako kancelář  

pro zaměstnance. Ta bude vybavena kancelářskými stoly, židlemi a nezbytnými 

administrativními prostředky, jakou jsou telefon, tiskárna, notebook a kancelářské 

potřeby.   

 

Cukrárna bude nekuřácká.  

3.3 Marketingový mix 

Marketingový mix v sobě zahrnuje činnosti, které podniku zajišťují růst poptávky  

po produktech. Základní marketingový mix obsahuje tzv. „4P“ a to, produkt, cena, 

distribuce a propagace.  

3.3.1 Produkt 

Cukrárna bude nabízet především různé druhy zákusků, dortů a zmrzlinu. Co se týče 

zákusků bude se orientovat na klasické typu větrník, špička, marokánka, laskonka, 

punčový řez atd., které budou vyráběny dle tradičních receptů bez užívání umělých 

tuků. Vzhledem k tomu, že je v dnešní době i velký zájem o lehké ovocné  

tvarohové a jogurtové řezy, hlavně v letních měsících, bude cukrárna nabízet i tyto. 

V nabídce budou též dorty a to klasické jako pařížský, pohádka, marcipánový, ale také 

smetanový s ovocem a specialitou bude dort z pravé belgické čokolády s kousky jahod  

a třešní.  

 

Kromě zmíněných druhů bude mít cukrárna v nabídce i trošku netradiční zákusky, které 

jsou originální svým složením. Bude se jednat o sloní slzy, které si naše cukrárna nechá 

péct dle tajné domácí receptury. Dále to budou zákusky od firmy KOKINO,  

a to čokoládový dortík s mořskou solí, čokoládový koláč s chilli a pomerančem  

a levandulová bábovička. Tyto zákusky nejsou běžně dostupné jako typické zákusky, 
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proto je cukrárna považuje za hlavní „lákadlo“, protože každý určitě ocení originální  

a chutný zákusek z kvalitních surovin.   

 

K zákusku patří neodmyslitelně kvalitní káva, a tou bude v cukrárně španělská káva 

Saula. Kromě kávy budou v nabídce různé druhy čajů značky Dilmah a Filicori zecchini 

a také horká čokoláda. Specialitou bude pravá hořká belgická čokoláda.  

 

V nabídce budou též sezónní produkty. V zimě domácí čaje jako zázvorový či mátový 

s kousky citrusů a v létě zase domácí limonády a koktejly.  

 

Též se budou nabízet alkoholické nápoje a to víno, slazené a klasické pivo. Kromě toho 

i alkoholické koktejly. Celý sortiment je uveden v příloze 3.  

 

Kromě produktů bude cukrárna nabízet i různé služby. Jednou z nich je již zmíněný 

koutek pro děti, kde si budou moci hrát. Dále to budou menší hudební akce či výstavy 

fotografií začínajících umělců. Pro děti, v případě zájmu, se také mohou uspořádat 

narozeninové oslavy či loutkové divadlo.  

 

Zákazníci mají také možnost si objednat zákusky a dorty na své oslavy, svatby a další 

příležitosti jakou jsou Vánoce, Velikonoce, hody atd. Cukrárna se bude snažit vyjít 

vstříc přáním našich zákazníků, co se týče množství a druhů zákusků, případně cukroví.  

3.3.2 Cena 

Cena je významným faktorem pro stanovení tržeb. V první řadě bude cena produktů 

stanovena na základě nákladů za nakoupené zboží. Určitý vliv na cenu budou mít i ceny 

produktů konkurenční cukrárny, která se nachází v nedalekých Bohunicích. Jedná  

se o cukrárnu U mlsné kočky, která se částečně podobá sortimentem. K takto stanovené 

ceně bude přičtena marže, která se bude u jednotlivých produktů lišit. Je nutné myslet 

na osobní náklady, náklady za údržbu podniku, nájemné a další.  

 

Nejvyšší marže bude u alkoholických koktejlů, která bude činit až 300%, dále u kávy  

a zmrzlinových pohárů, kde bude marže asi 200%. U nealkoholických nápojů, piva  
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a vína se bude marže pohybovat zhruba okolo 150%. U zákusků se bude marže 

pohybovat asi kolem 80%. Nejnižší marže, v řádu desítek procent, je pak u ostatních 

cukrovinek pro děti, jakou jsou lízátka, či různé čokoládové tyčinky a oplatky.  

3.3.3 Distribuce 

Cukrárna bude prodávat produkty konečnému zákazníkovi přímo v cukrárně. Kromě 

toho je možné, aby si zákazníci dané zákusky a dorty dopředu objednali  

a ve stanoveném termínu si je budou moci v cukrárně vyzvednout. Cukrárna bude 

kromě zmrzlinových pohárů, míchaných nápojů, domácích limonád a čajů, které bude 

připravovat v prodejně, zboží nakupovat. Mezi největší dodavatele patří následující:  

  

- JASO-DISTRIBUTOR, spol. s r.o. (alkoholické a nealkoholické nápoje) 

- Café Saula (káva) 

- Filicori zecchini (čaj, horká čokoláda) 

- Kokino – Brno (zákusky) 

- Cukrárna-kavárna Romance – Hustopeče u Brna (zákusky, zmrzlina) 

- Makro – Brno (čaje, cukrovinky, alkoholické nápoje, ovoce a další) 

3.3.4 Propagace 

Propagace je jednou ze základních činností, jak může o sobě dát podnik vědět,  

a také podpořit prodej. Forem reklamy je mnoho, ale ne každá se hodí ke konkrétnímu 

podniku. Pro cukrárnu v Moravanech bude nejlepší propagace formou letáčků, které 

obdrží obyvatelé do svých schránek zhruba dva týdny před otevřením cukrárny. Budou 

zde informace o tom, kde se cukrárna nachází, kdy bude otevřena a na co se zákazníci 

mohou těšit. Obyvatelé se také o cukrárně dovědí z místního rozhlasu a internetových 

stránek obce. Dále na turistické a cyklistické stezce bude umístěna informační tabule 

s odkazem na cukrárnu a směrovkou.  

 

Kromě toho bude mít cukrárna své webové stránky, kde budou všechny kontaktní údaje, 

díky tomu můžou zákazníci objednávat zákusky telefonicky nebo e-mailem, dále zde 

bude veškerá nabídka produktů a informace o konaných akcích a novinkách  

v sortimentu. Také budou využity sociální sítě k rozšíření povědomí o cukrárně, kde 
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zákazníci kromě prohlížení fotografií našeho sortimentu a z dění v cukrárně, mohou 

reagovat na poskytované služby a případně vyjádřit svá přání. Velkou výhodou je 

rychlost vkládání informací, takže o případných novinkách v sortimentu či konaných 

akcích se zákazníci dovědí téměř ihned. Poslední formou propagace bude odkaz 

cukrárny na google mapách. Mnoho lidí vyhledává různé podniky nebo plánuje 

turistické trasy pomocí google map, a díky tomu se mohou dozvědět,  

že se v Moravanech nachází cukrárna.   

3.4 Finanční plán 

Finanční plán je stěžejní součástí celého podnikatelského záměru. Predikuje jednak 

náklady spojené s podnikáním a taktéž tržby, jichž je možno dosáhnout. Získané údaje 

jsou velice podstatné pro to, aby se učinilo rozhodnutí, zda má vůbec smysl podnikání 

zahájit.  

 

Prvně byly vyčísleny náklady spojené se založením cukrárny, ale také osobní náklady, 

náklady vynaložené na provoz a ostatní náklady. Protože první rok podnikání je,  

co se týče nákladů, velice náročný, je jejich výše rozdělena do jednotlivých čtvrtletí.  

Následně byl proveden odhad tržeb, které jsou u prvního roku podnikání analyzovány 

po měsíci. Na základě toho vznikla optimistická, pesimistická a realistická varianta 

výnosů. Z vyčíslených nákladů a výnosů pak vyplývá výsledek hospodaření,  

a to za prvních pět let podnikání. 

3.4.1 Náklady spojené se založením a provozem společnosti  

V první řadě se jedná o prvotní náklady, které jsou spojené se založením společnosti 

s ručením omezeným, jakými jsou zápis společnosti do Obchodního rejstříku, poplatek 

notářovi, výpis z rejstříku trestů či vyřízení živnostenského oprávnění pro vykonávání 

činností spojených s cukrárnou. Dále jsou to náklady, bez jejichž vynaložení by 

cukrárna nemohla fungovat. Jedná se o náklady na vybavení cukrárny, jako jsou stoly, 

židle, nádobí, mikrovlnná trouba, kávovar, registrační pokladna a vybavení kanceláře 

zaměstnanců. Kompletní seznam pořízeného zboží souvisejícího s vybavením je uveden 

v příloze 4. Nezbytnou součástí je tvorba zásob v takové míře, aby byla uspokojena 

předpokládaná poptávka, ale zároveň aby jich nebyl zbytečný přebytek. Náklady  
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na prodané zboží a spotřebu materiálu, jako jsou například desinfekční prostředky 

v prvním měsíci podnikání, jsou uvedeny v příloze 5. V neposlední řadě se jedná  

o náklady na udržení provozovny tak, aby odpovídala hygienickým požadavkům  

či náklady na samotnou propagaci podniku a to konkrétně v místním zpravodaji  

a rozhlase či na webových stránkách. Výše těchto nákladů je uvedena v následující 

tabulce.  

Tab. 14: Náklady na založení společnosti a náklady nezbytné, vynaložené 

v průběhu roku 2014 v Kč (vlastní zpracování)   

 

Další významnou nákladovou položkou jsou osobní náklady, tedy náklady vynaložené 

na mzdy zaměstnanců, kdy v prvním roce podnikání jsou zaměstnáni 2 pracovníci. 

Součástí osobních nákladů jsou taktéž náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem. Tyto jsou vyčísleny v následující tabulce do jednotlivých čtvrtletí.  

Tab. 15: Výše osobních nákladů za rok 2014 (vlastní zpracování) 

Osobní náklady v Kč 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Celkem 

Mzdové náklady - 2x 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 

Sociální a zdravotní pojištění 

hrazené zaměstnavatelem 
30 600 30 600 30 600 30 600 122 400 

Osobní náklady celkem 120 600 120 600 120 600 120 600 482 400 

 

Náklady  Položka 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Celkem 

Zřizovací 

výdaje  

Zápis do OR 6 000 0 0 0 6 000 

Výpis z rejstříku 

trestů 2x 
200 0 0 0 200 

Vyřízení živnosti 3x 3 000 0 0 0 3 000 

Poplatek notářovi 6 000 0 0 0 6 000 

Vybavení 

cukrárny  

Stoly, židle, kávovar, 

nádobí 
176 068 0 0 0 176 068 

Zásoby  Nápoje, zákusky 144 509 193 100 292 576 230 386 860 571 

Náklady 

na provoz  

Desinfekční a čistící 

prostředky 
16 472 8 472 11 472 8 472 44 888 

Reklama  

Místní rozhlas, 

noviny, webové 

stránky 

5 000 3 000 0 2 000 10 000 

Celkem   357 249 204 572 304 048 240 858 1 106 727 
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Následující skupina nákladů představuje ty náklady, které se vztahují k provozním 

činnostem cukrárny. Jedná se o energie, náklady za opravy a udržování, nájemné, 

pojištění zásob, ale také zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, poplatky za telefon  

a internet. Součástí těchto nákladů jsou také manka a škody z provozní činnosti. Protože 

cukrárna prodává zboží, jenž má omezenou dobu trvanlivosti, je nutné počítat s jistými 

ztrátami spojenými s jejich likvidací, výše těchto ztrát je předpokládána  

na 5% z celkových zásob. Přehled provozních nákladů je znázorněn v tabulce 16. 

Tab. 16: Provozní náklady za rok 2014 (vlastní zpracování) 

Provozní náklady v Kč 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Celkem 

Energie 27 480 27 480 27 480 27 480 109 920 

Opravy a udržování 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 

Nájemné a ostatní služby 36 600 36 600 36 600 36 600 146 400 

Stočné 2 520 2 520 2 520 2 520 10 080 

Paušál - mobilní telefony, 

internet 
7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 

Pojištění zásob 5 000 0 0 0 5 000 

Manka a škody z provozní 

činnosti 
7 226 9 655 14 629 11 519 43 029 

Úrazové pojištění 

zaměstnanců 
1 680 1 680 1 680 1 680 6 720 

Celkem 94 006 91 435 96 409 93 299 375 149 

 

Poslední skupinu nákladů tvoří zbývající náklady, které jsou s podnikáním spojeny. 

Jedná se o daně, odpisy dlouhodobého hmotného majetku, náklady na cestové, školení 

zaměstnanců, ostatní finanční náklady či poskytnutí daru obci. Výše jednotlivých 

nákladů za všechna čtvrtletí roku 2014 je zobrazena v následující tabulce.  

Tab. 17: Ostatní náklady za rok 2014 (vlastní zpracování) 

Ostatní náklady v Kč 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Celkem 

Cestovné 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Školení zaměstnanců 3 000 0 1 500 3 000 7 500 

Poplatek za likvidaci odpadu 0 800 0 0 800 

Daň silniční  0 0  0  2 400 2 400 

Dar obci 0 0 0 5 000 5 000 

Odpisy DHM 5 542 8 313 8 313 8 313 30 481 

Ostatní finanční náklady 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 

Celkem 12 742 13 313 14 013 22 913 62 981 
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Cestovné v sobě zahrnuje amortizaci a náhradu za pohonné hmoty užívaného 

automobilu. Tento automobil nemá společnost vložený v obchodním majetku, proto 

zaměstnanci užívají pro nákupy a jiné potřeby soukromý automobil, z něhož je 

společnost povinna hradit silniční daň. 

 

Společnost si stanovila ve své vnitřní směrnici, že bude uplatňovat účetní odpisy  

u dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 20 000 Kč, to 

rovnoměrně po dobu jeho předpokládané životnosti na základě odpisového plánu s níže 

uvedenými dobami odepisování: 

- mrazící vitrína na zmrzlinu s pořizovací cenou 23 967 Kč 4 roky, 

- pracovní pult s pořizovací cenou 20 661 Kč 4 roky,  

- myčka na nádobí s pořizovací cenou 29 990 Kč 5 let, 

- mrazící zařízení s pořizovací cenou 29 090 Kč 4 roky, 

- chladící vitrína na zmrzlinu s pořizovací cenou 44 100 Kč 5 let.  

Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku činí 147 808 Kč.  

Společnost zahajuje odepisování dlouhodobého majetku v měsíci, který následuje  

po měsíci zařazení do užívání. Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden 

rok a v pořizovací ceně do 20 000 Kč včetně je považován za zásoby a účtován  

do nákladů.  Výše odpisů dlouhodobého hmotného majetku v jednotlivých letech je 

zobrazena v příloze 6. 

Nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 000 Kč včetně a dobou použitelnosti delší 

než 1 rok je účtován do nákladů.  

 

V tabulce 18 je znázorněn souhrn výše zmíněných nákladů za všechna čtvrtletí roku 

2014. Nejvyšší položku tvoří náklady spojené se založením cukrárny a náklady 

nezbytně vynaložené pro provoz cukrárny, kterými jsou především zásoby, ty činí téměř 

80% těchto nákladů.  Druhou významnou položkou této skupiny nákladů jsou náklady 

spojené s vybavením cukrárny, které bývají v prvním roce nejvyšší. Významnou část 

nákladů za rok 2014 zaujímají osobní náklady, tedy náklady na mzdy zaměstnanců  

a úhradu sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem ve výši 34% 

z hrubé mzdy. I náklady vztahující se na samotný provoz jsou nezanedbatelné, při čemž 
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nejvíce jsou vynakládány na nájemné a energii. Celkové náklady za rok 2014 jsou 

vyčísleny na 2 027 257 Kč.  

Tab. 18: Souhrn celkových nákladů za rok 2014 (vlastní zpracování) 

Souhrn nákladů za rok 2014 

v Kč 
1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Celkem 

Náklady spojené se založením 

a provozem cukrárny  
357 249 204 572 304 048 240 858 1 106 727 

Osobní náklady 120 600 120 600 120 600 120 600 482 400 

Provozní náklady 94 006 91 435 96 409 93 299 375 149 

Ostatní náklady 12 742 13 313 14 013 22 913 62 981 

Celkové náklady 584 597 429 920 535 070 477 670 2 027 257 

3.4.2 Predikce výnosů 

Odhad výnosů je poměrně složitým úkolem a to především proto, že preference 

zákazníků se velmi často mění se životním stylem. K usnadnění však může pomoci 

dotazník, na základě něhož jsou zjištěny informace, díky kterým může být provedena 

predikce tržeb. Odhadovány jsou výnosy z jedné návštěvy. Předpokládá se, že cukrárnu 

budou navštěvovat rodiče či prarodiče s dětmi, případně celá rodina, a tedy útrata  

za tuto návštěvu bude placena dohromady. Při konkrétním odhadu bude uvažována 

matka s dítětem, která si pro sebe objedná zákusek, kávu a nealkoholický nápoj  

a pro dítě zmrzlinový pohár a horkou čokoládu, čaj či mléčný koktejl. Vzhledem 

k tomu, že společnost je plátcem DPH, počítá při odhadu tržeb s cenami po odpočtu této 

daně. Rozpis cen jednotlivých produktů je v následující tabulce. 

Tab. 19: Odhad tržeb za jednu návštěvu v Kč (vlastní zpracování) 

Produkt Výše ceny  

Zákusek 15 

Káva 30 

Nealkoholický nápoj 25 

Zmrzlinový pohár 45 

Čaj/čokoláda/mléčný koktejl 35 

Celkem 150 
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Celková útrata za jednu návštěvu se tedy odhaduje na 150 Kč po odpočtu DPH, tedy 

zákazník zaplatí za jednu návštěvu asi 180 Kč. V tabulce 20 je uveden podrobný odhad 

tržeb v jednotlivých měsících roku 2014. Velikost těchto tržeb je závislá na počtu 

návštěvníků, který se liší v závislosti na ročním období. V prvních dvou měsících  

se nepředpokládá vysoká návštěvnost z důvodů, jako jsou nový, neznámý a začínající 

podnik nebo neochota zákazníků nakupovat zákusky v období po Vánocích. Větší počet 

zákazníků se však už očekává v období jara, kdy lidé začínají chodit na první túry  

či projížďky na kolech. Největší boom by měl nastat v letních měsících, kdy lidé tráví 

hodně času venku a uvítají občerstvení v horkých dnech. Po létě opět nastává mírný 

útlum. Tržby jsou tvořeny nejen prodejem zboží přímo v cukrárně, ale také prodejem 

zákusků na různé akce, oslavy, hody apod.  

Tab. 20: Predikce tržeb za den a měsíce roku 2014 v Kč (vlastní zpracování) 

Měsíc 
Počet lidí 

za den 

Tržby za 

den 

Tržby za 

měsíc 

leden 20 3 000 90 000 

únor 20 3 000 90 000 

březen 25 3 750 112 500 

duben 25 3 750 112 500 

květen 25 3 750 112 500 

červen 30 4 500 135 000 

červenec 40 6 000 180 000 

srpen 40 6 000 180 000 

září 35 5 250 157 500 

říjen 25 3 750 112 500 

listopad 35 5 250 157 500 

prosinec 35 5 250 157 500 

Celkem  355 53 250 1 597 500 

Objednávky mimo cukrárnu (hody, oslavy…)     209 700 

Celkem     1 807 200 

 

V prvním roce podnikání je taktéž na základě průzkumu možné určit optimistickou, 

pesimistickou a realistickou variantu vývoje tržeb. Ta je závislá na počtu osob, které 

cukrárnu navštíví, v případě optimistické verze je to 35 zákazníků za den, v případě 

pesimistické verze je to 22 zákazníků denně a v reálné verzi je to asi 29 zákazníků  



67 

 

za den. Kromě počtu osob jsou tržby závislé na druhu koupeného zboží a jeho množství, 

což je znázorněno v následující tabulce.  

Tab. 21: Odhad tržeb dle optimistické, pesimistické a realistické verze za rok 2014 

v Kč (vlastní zpracování) 

Produkt 

Optimistická  

(35 lidí za den) 

Pesimistická  

(22 lidí za den) 

Realistická  

(29 lidí za den) 

ks Kč ks Kč ks Kč 

Zákusek 840 12 600 450 6 750 600 9 000 

Čaj, čokoláda, 

mléčný koktejl 750 26 250 390 13 650 540 18 900 

Káva 900 27 000 540 16 200 660 19 800 

Nealkoholické pití 900 22 500 510 12 750 630 15 750 

Pivo, víno 600 18 000 300 9 000 450 13 500 

Alkoholický koktejl 750 52 500 360 25 200 510 35 700 

Zmrzlinové poháry 780 35 100 420 18 900 600 27 000 

Ostatní  840 16 800 360 7 200 510 10 200 

Celkem za měsíc 6 360 210 750 3 330 109 650 4 500 149 850 

Celkem za rok 76 320 2 529 000 39 960 1 315 800 54 000 1 798 200 

 

Ze srovnání predikce tržeb za jednotlivé měsíce roku 2014, uvedených v tabulce 20 

s optimistickou, pesimistickou a realistickou verzí uvedenou v tabulce 21 vyplývá,  

že hodnota ročních tržeb zhruba odpovídá realistické verzi, tedy návštěvnosti 29 

zákazníků za den.  

3.5 Výkazy 

V této části jsou zobrazeny výkazy zisku a ztráty, rozvaha a cash flow za prvních pět let 

podnikání, tedy pro roky 2014 - 2018.   

3.5.1 Výkaz zisku a ztráty 

Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku 

hospodaření v druhovém členění za jednotlivé roky 2014 až 2018. Forma použitého 

výkazu zisku a ztráty je ve zjednodušeném rozsahu.  

 

Výkaz dává přehled o výsledku hospodaření, tedy o tom, zda byl podnik v daném roce 

ztrátový či ziskový. Zahrnuje v sobě provozní výsledek hospodaření získaný tak,  
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že se od přidané hodnoty odečte hodnota osobních nákladů, tedy mzdy a sociální  

a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, daní a poplatků, odpisů a ostatních 

provozních nákladů. Dále je zde finanční výsledek hospodaření, který v případě 

cukrárny představuje ostatní finanční náklady spojené s vedením podnikatelského účtu 

u banky. Sečtením provozního výsledku hospodaření a finančního výsledku 

hospodaření po odečtení daně z příjmů je získán výsledek hospodaření za běžnou 

činnost. 

Tab. 22: Výkaz zisku a ztráty pro jednotlivé roky (vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztrát v Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Tržby za prodej zboží 1 807 200 2 160 600 2 718 000 2 756 000 3 162 000 

Náklady vynaložené na 

prodané zboží 
860 571 1 028 857 1 294 286 1 312 381 1 505 714 

Obchodní marže 946 629 1 131 743 1 423 714 1 443 619 1 656 286 

Výkonová spotřeba 586 856 426 925 453 221 466 998 493 275 

Přidaná hodnota 359 773 704 818 970 493 976 621 1 163 011 

Osobní náklady 482 400 522 400 723 200 723 200 884 000 

Daně a poplatky 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku 
30 481 33 252 33 252 33 252 16 346 

Ostatní provozní náklady 59 749 68 163 101 594 104 499 120 886 

Provozní výsledek 

hospodaření 
-215 257 78 603 110 047 113 270 139 379 

Ostatní finanční náklady 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 

Finanční výsledek 

hospodaření 
-4 800 -4 800 -4 800 -4 800 -4 800 

Daň z příjmů za běžnou 

činnost 
0 0 0 15 960 25 270 

Výsledek hospodaření za 

běžnou činnost 
-220 057 73 803 105 247 92 510 109 309 

Výsledek hospodaření za 

účetní období 
-220 057 73 803 105 247 92 510 109 309 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 
-220 057 73 803 105 247 108 470 134 579 
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Tržby se odhadují, že budou každoročně růst. V roce 2015 by měly oproti roku 2014 

vzrůst asi o 16%, v roce 2016 oproti roku 2015 o 20%, pokles nárůstu bude v roce 2017 

oproti roku 2016 a to o 2% a v roce 2018 bude nárůst oproti roku 2017 ve výši 13%.   

Co se týče obchodní marže, v průměru činí 2,1 násobek nákladů na prodané zboží. 

V roce 2015 dochází ke zvýšení osobních nákladů, což je dáno tím, že v cukrárně budou 

přes sezónu na Dohodu o provedení práce zaměstnáni brigádníci. V roce 2016 dojde 

k valorizaci hrubých mezd zaměstnanců v hlavním pracovním poměru z 15 000 Kč  

na 20 000 Kč a v roce 2018 na 25 000 Kč za měsíc.  

3.5.2 Rozvaha 

Rozvaha tvoří nedílnou část účetní závěrky. Udává přehled o majetku společnosti  

a zdrojích jeho financování k určitému datu.  

 

K 1. 1. 2014, tedy v době zahájení podnikání činil základní kapitál společnosti  

400 000 Kč a byl tvořen penězi na bankovním účtu.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož celková pořizovací cena činí 147 808 Kč, je 

rovnoměrně odepisován za podmínek uvedených v podkaptitole 3.4.1.   

 

Společnost vykazuje v jednotlivých letech pohledávky plynoucí především z dodaného 

zboží na hody či jiné akce. 

 

Závazky společnost ke konci roku vždy vykazuje vůči dodavatelům, zaměstnancům  

za mzdy za prosinec a pojišťovnám za sociální a zdravotní pojištění taktéž za prosinec, 

dále finančnímu úřadu na daních. 

 

Společnost tvoří na základě zákonné povinnosti rezervní fond ze zisku, při čemž poprvé 

byl zisk vytvořen v roce 2015, a tedy bylo odvedeno do rezervního fondu 10% z tohoto 

zisku. Další roky se odvádí do fondu 5% ze zisku.  
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Tab. 23: Rozvaha v jednotlivých letech v netto cenách (vlastní zpracování) 

Rozvaha v Kč Zahajovací 2014 2015 2016 2017 2018 

Aktiva celkem  400 000 410 984 475 526 618 414 733 416 885 193 

Dlouhodobý 

majetek 
0  117 327 84 075 50 823 17 571 1 225 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 
0  117 327 84 075 50 823 17 571 1 225 

Oběžná aktiva 400 000 293 657 391 451 567 591 715 845 883 968 

Zásoby 0  6 673 19 373 24 373 25 373 29 373 

Krátkodobé 

pohledávky 
0  143 057 129 933 134 988 141 182 147 376 

Krátkodobý 

finanční 

majetek 

400 000 143 927 242 145 408 230 549 290 707 219 

              

Pasiva celkem 400 000 410 984 475 526 618 414 733 416 885 194 

Vlastní kapitál 400 000 179 943 253 746 358 993 451 503 560 812 

Základní 

kapitál 
400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Rezervní fondy, 

nedělitelný 

fond a ostatní 

fondy ze zisku 

 0 0 0 7 380 12 642 17 268 

VH minulých 

let 
 0 0 -220 057 -153 634 -53 649 34 235 

VH běžného 

účetního 

období 

 0 -220 057 73 803 105 247 92 510 109 309 

Cizí zdroje  0 231 041 221 780 259 421 281 913 324 382 

Krátkodobé 

zázávazky 
 0 231 041 221 780 259 421 281 913 324 382 

 

3.5.3 Výkaz Cash flow 

Cash flow neboli peněžní tok udává přehled o pohybu peněžních prostředků. 

Představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období. Jedná se velmi důležitý 

přehled, který ukazuje schopnost podniku generovat peníze, což má význam především 

při investičním rozhodování. Pro výpočet cash flow cukrárny byla použita nepřímá 

metoda, která pracuje s výsledkem hospodaření, jež se upravuje v případě této 

společnosti o odpisy, pohledávky, závazky, zásoby a daň z příjmů a vznikne tak čistý 

peněžní tok z provozní činnosti. Poté se započítají výdeje spojené s nabytím stálých 
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aktiv a získá se čistý peněžní tok z investiční činnosti. V případě cukrárny se jedná  

o nabytí stálých aktiv pouze v roce 2014. Čistý peněžní tok z provozní činnosti spolu 

s tokem z investiční činnost se přičte k počátečnímu stavu peněžních prostředků a získá 

se tak stav peněžních prostředků na konci účetního období. Pro rok 2014 jsou 

zpracované peněžní toky po měsících v příloze 7. 

Tab. 24: Cash flow za roky 2014 - 2018 (vlastní zpracování) 

Cash flow v Kč 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků na 

začátku období 
400 000 143 927 242 145 408 230 549 290 

Výsledek hospodaření za 

účetní období před zdaněním 
-220 057 73 803 105 247 108 470 134 579 

Odpisy stálých aktiv 30 481 33 252 33 252 33 252 16 346 

Změna stavu pohledávek  -143 057 13 124 -5 056 -6 194 -6 194 

Změna stavu krátkodobých 

závazků, bez krátk. závazků a 

dohadných účtů pasivních 

231 041 -9 261 37 642 6 532 33 158 

Změna stavu zásob -6 673 -12 700 -5 000 -1 000 -4 000 

Zaplacená daň z příjmu za 

běžnou činnost 
0 0 0 0 -15 960 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti 
-108 265 98 218 166 085 141 060 157 929 

Výdaje spojené s nabytím 

stálých aktiv 
-147 808 0 0 0 0 

Čistý peněžní tok z investiční 

činnosti 
-147 808 0 0 0 0 

Čisté zvýšení nebo snížení 

peněžních prostředků 
-256 073 98 218 166 085 141 060 157 929 

Stav peněnžích prostředků 

na konci účetního období 
143 927 242 145 408 230 549 290 707 219 

 

3.5.4 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability neboli výnosnosti se řadí mezi poměrové ukazatele a sledují 

efektivitu podniku. Vyjadřují poměr mezi finančními prostředky plynoucí z aktivit 

společnosti a finančními prostředky na ně vynaloženými. Pro zhodnocení cukrárny je 

použita rentabilita aktiv, rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita tržeb.  

Rentabilita aktiv  
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Rentabilita aktiv zobrazuje, jak je v podniku vytvářen zisk bez ohledu na to, z jakých 

zdrojů byl financován. Výpočet je následující: 

Rentabilita aktiv (ROA) = VH za účetní období/celková aktiva x 100 (%) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitáu ukazuje, jak byly zhodnoceny vložené vlastní prostředky 

do podnikání. Tento ukazatel se používá při srovnání našeho podnikání s konkurenty.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = VH za účetní období/vlastní jmění x 100 (%) 

 

Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb zobrazuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb, tedy jaká 

je celková marže společnosti. Výpočet je následující: 

Rentabilita tržeb (ROS) = Provozní výsledek hospodaření/tržby x 100 (%) 

 

Jednotlivé ukazatele rentability pro cukrárnu vycházející z rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty za roky 2014-2018 jsou znázorněny v následující tabulce.  

Tab. 25: Ukazatelé rentability v jednotlivých letech (vlastní zpracování) 

Ukazatelé rentability 2014 2015 2016 2017 2018 

ROA -53,54% 15,52% 17,02% 12,61% 12,35% 

ROE -122,29% 29,09% 29,32% 20,49% 19,49% 

ROS -11,91% 3,64% 4,05% 4,11% 4,41% 

 

První rok podnikání nevykazuje příliš uspokojivou rentabilitu. Plyne to ze ztráty, která 

v tomto roce vznikla. Od roku 2015 se společnost dostává do zisku a díky tomu se stává 

rentabilní a tuto stabilitu si udržuje až do roku 2018.   
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3.6 Hodnocení rizik 

Každé podnikání je spojeno s riziky. Nelze se jim mnohdy vyhnout, ale je možné vždy 

učinit jistá opatření, aby došlo k jejich eliminaci. Dokonce i v případě, kdy dané riziko 

nastane a způsobí jisté následky, existují metody, jak tyto následky zneškodnit. Každá 

škoda je ponaučením pro příště. Základem je uvědomění si existence rizika a jeho síly, 

které lze získat z různých analýz, konkrétně v případě cukrárny se bude vycházet  

ze SWOT analýzy, další důležitou částí je učinit jisté kroky a opatření pro to,  

aby k riziku v nejlepším případě ani nedošlo. Cukrárna se bude potýkat s níže 

uvedenými riziky.  

Nezájem ze strany zákazníků 

S tímto rizikem je nutné počítat především ze začátku podnikání. V Moravanech 

cukrárna ani podobný podnik, jako je třeba kavárna, nikdy nebyl, a proto je velice těžké 

určit, jak bude zákazník reagovat na jeho nabídku. Proto je potřeba udělat důkladný 

průzkum trhu, na základě něhož se budou odvíjet důležitá rozhodnutí, jako je zda vůbec 

cukrárnu otevřít, jaký sortiment případně služby nabízet, na které zákazníky  

se orientovat atd.  

Nezájem zákazníků však může nastat i po několika úspěšných letech, kdy o zákazníky 

nebylo nouze. Je to dáno vlivem několika většinou nepředvídatelných faktorů. 

Zákazníci mohou omezovat zbytné statky z důvodu špatné ekonomické situace  

nebo mohou začít preferovat jiný životní styl, což je v dnešní době poměrně obvyklé  

a oblíbené. Proto je nutná neustálá komunikace se zákazníky a zjišťování jejich 

preferencí a přání, a tomu přizpůsobovat nabídku. Podstatná je také vhodná a poutavá 

propagace cukrárny a kvality jejího sortimentu. Spokojený zákazník, který dostává 

kvalitní sortiment, dle jeho požadavků bývá velmi často věrný zákazník.   

Finanční náročnost 

Jedná se o další riziko, s kterým se podnik potýká po celou dobu podnikání. Protože  

i na finanční stránku má vliv mnoho nepředvídatelných faktorů, je nutné vynaložit 

hodně úsilí k tomu, aby byl podnik připraven řešit náhlou nepříznivou finanční situaci. 

Špatná finanční situace znamená, že podnik nebude schopen dlouhodobě splácet své 
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závazky, jak vůči dodavatelům, tak vůči státu. To může nastat právě vlivem, již 

zmíněného, poklesu zájmu zákazníků o sortiment cukrárny. Proto je potřeba provádět 

průběžné a především důkladné finanční analýzy, zaměřit se na zásoby, které tvoří 

významnou část nákladů, určit jejich optimální výši, sledovat, o které produkty je 

zájem, a které nemá smysl dále kupovat, uzavírat výhodnější smlouvy na dodávky zboží 

a opět je nutné se orientovat na zákazníka a jeho potřeby. 

Vstup nového konkurenta 

V případě Moravan, které jsou malou obcí, by s největší pravděpodobností nebylo 

možné uživit obě cukrárny. Proto se dá považovat riziko vstupu dalšího konkurenta  

za minimální, avšak nesmí být opomíjeno. Kdyby k tomuto riziku došlo a konkurenční 

podnik by zaujal zákazníky natolik, že by k němu přešli, znamená to pro cukrárnu 

úpadek, který by znamenal nejspíše ukončení provozu. Eliminovat toto riziko lze 

zaměřením se na zákazníka, který v tomto hraje nejdůležitější roli. Jak již bylo zmíněno, 

zákazník musí být především spokojený, a to s kvalitou produktů, služeb, personálem  

a prostředím tak, aby neměl důvod podnik měnit.  

Konkurence a substituty v okolí 

Nic není nenahraditelné, a proto, i když se v Moravanech přímo nenachází žádná 

konkurenční cukrárna, je vždy možnost danou potřebu zákazníků plnohodnotně 

uspokojit. Moravany, vzhledem k tomu, že se nachází kousek od Brna, mají ve svém 

okolí konkurenci v podobě kaváren, které dnes ve většině případů taktéž nabízí 

zákusky, dorty či zmrzlinové poháry. I přímo v místních potravinách se dají sehnat 

zákusky a cukrovinky. Zdejší restaurace zase nabízí sladká jídla, jako jsou například 

palačinky, z čehož plyne, že riziko stran konkurence a substitutů je velmi 

pravděpodobné, a proto by se mělo vynaložit úsilí na to, jak toto riziko eliminovat. 

Jeden z možných způsobů je si vybudovat dobrou pověst a značku originality. Zákazníci 

nebudou mít potřebu hledat substituty či navštěvovat konkurenci v okolí, pokud jim 

bude v cukrárně nabízeno to, co jinde nedostanou, a co plně uspokojuje jejich potřeby  

a přání.  
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Legislativní změny 

V České republice je to jeden z nejvýznamnějších faktorů, který stěžuje podnikání. 

Zákony se neustále novelizují a orientace v nich je čím dál náročnější. Pro to, aby mohl 

být podnik prosperující, musí se majitelé a zaměstnanci starat o jeho provoz  

a především o zákazníky. Proto už není tolik času na studování novelizovaných zákonů, 

nových nařízení a vyhlášek. Jejich neznalost, a tedy nedodržení, však může mít 

nepříznivé dopady, jak na majitele, tak na podnik jako takový. Aby však došlo 

k omezení tohoto rizika, bude zaměstnancům poskytnuto minimálně dvakrát během 

roku školení, a to především v oblasti daní, účetnictví a speciální školení týkající  

se všech povinností v oblasti gastronomických provozů.  

Změna preferencí obyvatel 

Toto riziko se dá eliminovat velice těžce, stejně tak je náročné zajistit jeho prevenci. 

Chování zákazníka je velice nepředvídatelné a většinou změna jeho životního stylu 

znamená minimálně dočasné upuštění od současných potřeb a přání. Na druhou stranu 

je spousta zákazníků, kteří zůstanou u svých potřeb a pokud jim budou poskytnuty 

přesně takové služby a produkty, které budou vyhovovat jejich požadavkům, nebudou 

mít důvod k radikálním změnám.  

Rizika spojená s personálem 

Profesionální personál je základem každého podniku, protože právě ten je v neustálém 

kontaktu se zákazníky, kteří si na základě jeho přístupu vytváří celkový obraz o kvalitě 

podniku. Jakékoliv pochybení ze stran personálu může znamenat ztrátu zákazníka. Toto 

riziko je v cukrárně však eliminováno díky tomu, že se jedná o rodinný podnik, tedy 

zaměstnankyně, jež jsou v příbuzenském vztahu, budou mít obě zájem o to, aby byl 

zákazník dobře obsloužen a byla splněna jeho přání. V období letní sezóny, kdy  

se počítá s vyšší návštěvností, budou však na dohodu o provedení práce zaměstnáni 

brigádníci, kteří budou vybíráni na základě předchozích zkušeností a především 

osobního pohovoru.  
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Rizika spojená s provozovnou 

Při každém podnikání je nezbytné myslet na nepředvídatelné události, které mohou 

nastat, a proto je potřeba minimalizovat důsledky těchto událostí pojištěním. Nejvíce 

peněžních prostředků je vynakládáno na zásoby, jež tvoří stěžejní část obratů a bez 

nichž by cukrárna nemohla vůbec fungovat. Jejich ztráta či poškození na základě 

požáru, povodní, krádeže a jiných nečekaných událostí by pro podnik znamenala velké 

komplikace a to především finanční, a proto budou zásoby pojištěny proti těmto 

rizikům, aby se alespoň eliminovaly dopady, jež nastaly, a podnik mohl, co nejrychleji 

obnovit svůj provoz.     
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo sestavení co nejreálnějšího podnikatelského záměru  

pro cukrárnu v Moravanech u Brna. Pro podporu tohoto cíle byly zpracovány dílčí cíle 

ve formě vnitřních a vnějších analýz.  

První část práce se zabývá teoretickými poznatky, jejichž pochopení je důležité  

pro zpracování následujících částí. Především v sobě zahrnuje strukturu 

podnikatelského plánu, podmínky a povinnosti spojené se založením a dalším 

fungováním konkrétního typu společnosti a analýzy, jenž zachycují vývoj jednotlivých 

faktorů na trhu, na základě nichž se dá určit, zda jsou vhodné podmínky pro podnikání 

či nikoliv.  

Podstatnou součástí práce je analýza trhu, od níž se odvíjí celková koncepce návrhu 

podnikatelského plánu. Obec Moravany u Brna je neustále rozrůstající se atraktivní 

lokalitou vhodnou pro výstavbu rodinných domů a komerčních objektů, která nabízí 

potenciál pro úspěšnou realizaci podnikatelského záměru. Důležitou vypovídací 

schopnost má zejména marketingový průzkum, který ukázal zájem o cukrárnu 

v Moravanech, stal se tak podkladem pro sestavení návrhové části práce. Tento 

průzkum byl tvořen prostřednictvím písemného dotazníku a na jeho základě bylo 

zjištěno, že nejpočetnější skupinu zákazníků budou tvořit maminky a jejich děti, jejichž 

nejčastější věkové zastoupení je mezi 5-8 rokem. Co se týče sortimentu a služeb, tak 

většina dotazovaných preferuje klasické zákusky, i když poměrně vysoký zájem byl 

projeven také o jogurtové a tvarohové ovocné řezy. Z nabídky poskytovaných služeb si 

většina přála pořádání narozeninových oslav pro děti a menší kulturní akce. Také byla 

provedena SWOT analýza, SLEPT analýza a Porterova analýza konkurenčních sil, které 

kromě významných faktorů odhalily ekonomickou životaschopnost podnikatelského 

záměru spojeného s provozováním cukrárny v obci vzhledem k absenci podobného 

zařízení.    

Právě na tato důležitá fakta reaguje návrh podnikatelského plánu pro založení cukrárny. 

Pohádková cukrárna, s. r. o. bude mít sídlo v pronajatých prostorách, které budou  

po dohodě s vlastníkem nemovitosti na jeho náklady upraveny tak, aby vyhovovaly 

všem bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Tyto úpravy budou následně 
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promítnuty do ceny nájemného. Společnost bude mít dva zakladatele, kteří jsou 

v příbuzenském vztahu, bude se tedy jednat o rodinný podnik se základním kapitálem 

400 000 Kč.  

Nedílnou součástí každého podnikatelského plánu je finanční plán. V první řadě byly 

vyčísleny náklady, které za první rok podnikání činily celkem 2 027 257 Kč. Nejvyšší 

položku těchto nákladů tvoří náklady na prodané zboží ve výši 860 571 Kč, což je dáno 

charakterem podnikatelské činnosti. Jak vyplývá z výsledku hospodaření, společnost 

v prvním roce podnikání vykázala účetní ztrátu ve výši 220 057 Kč, kterou ovlivnily 

zejména náklady spojené se založením společnosti, nezbytným vybavením cukrárny  

a v neposlední řadě nižší tržby z prodeje, a to především v prvních měsících podnikání. 

Tyto skutečnosti se následně promítly do cash flow, které bylo rovněž negativně 

ovlivněno hlavně výdaji spojenými s pořízením dlouhodobého hmotného majetku.  

Na základě toho společnost vykázala v prvním roce podnikání úbytek peněžních 

prostředků ve výši 256 073 Kč. Tento úbytek byl v plné míře kompenzován finančními 

prostředky vloženými jako peněžitý vklad do společnosti, což umožnilo udržení 

platební schopnosti bez nutnosti financování cizími zdroji. V dalších letech vlivem 

zvyšování tržeb, při udržení obchodní marže a eliminaci výdajů spojených s pořízením 

dlouhodobého hmotného majetku společnost dosahuje zisku a rovněž generuje postupný 

přírůstek finančních prostředků.  

Ve finančním plánu jsou uvedeny tři verze možných tržeb, a to optimistická, která 

počítá s 35 zákazníky za den, pesimistická, jenž počítá s 22 zákazníky za den  

a realistická s 29 zákazníky za den. Na základě provedeného průzkumu byla tržba  

na jednoho zákazníka zkalkulována přibližně na 180 Kč, tedy asi 150 Kč po odpočtu 

DPH. Na základě výše uvedeného celkové tržby za prodané zboží za první rok 

podnikání byly vyčísleny na 1 807 200 Kč v úrovni bez DPH, což nejvíce odpovídá 

realistické verzi predikce tržeb. Do tržeb jsou započítány kromě prodeje produktů přímo 

v cukrárně, taktéž zákusky, které byly zákazníky objednány na různé akce, jako jsou 

oslavy, hody atd.  

Vzhledem k tomu, že v Moravanech chybí zařízení typu cukrárny či kavárny, vyplní 

tato nově vzniklá cukrárna mezeru na místním trhu, z čehož vyplývají dobré podmínky 

pro finanční stabilitu a další rozvoj.  
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Příloha 1: Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Věra Bělehrádková, jsem studentka 5. ročníku Fakulty podnikatelské, 

Vysokého učení technického v Brně. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto 

dotazníku, který se tak stane podkladem pro mou diplomovou práci zabývající  

se vypracováním podnikatelského záměru na založení cukrárny v Moravanech u Brna. 

Dotazník je anonymní a údaje v něm budou použity pouze pro účely této diplomové 

práce. 

1. Pohlaví: 

a) muž 

b) žena 

2. Věk: 

a) do 20 let  d) 41 – 50 let 

b) 21 – 30 let  e) 51 – 60 let 

c) 31 – 40 let  f) 61 let a více 

3. Kolik máte dětí do 15 let a jaký je jejich věk? 

4. Uvítali byste cukrárnu v Moravanech u Brna? 

a) ano 

b) ne 

5. Jak často navštěvujete cukrárnu příp. kavárnu? 

a) vícekrát do týdne 

b) jednou týdně 

d) jednou měsíčně 

e) párkrát do roka 



 

 

f) vůbec 

6. V jakém rozmezí by se pohybovala Vaše útrata? 

a) do 50 Kč 

b) 50 – 100 Kč 

c) 100 – 150 Kč 

d) 150 – 200 Kč 

e) 200 Kč a více 

7. Jaké upřednostňujete zákusky? 

a) klasické typu větrník, špička, trubička, marokánka, punčový řez atd. 

b) lehké ovocně tvarohové řezy, dia a bezlepkové zákusky 

8. Jaké byste uvítali doprovodné služby? (zde můžete zaškrtnout i více možností) 

a) narozeninové oslavy pro děti 

b) hlídání dětí 

c) kulturní akce jako menší koncerty, výstavy fotografií atd. 

9. Které z následujících kritérií při výběru cukrárny je pro vás rozhodující? 

a) kvalitní zákusky bez používání umělých tuků a jiných náhražek 

b) příjemné a netradiční prostředí s dobrou obsluhou 

c) vzdálenost 

d) nízké ceny 

d) na základě dalšího sortimentu (kvalitní káva, čokoláda, atd.) 

 

 



 

 

Příloha 2: Návrh společenské smlouvy 

Společenská smlouva o založení společnosti 

s ručením omezeným 
dle zákona č. 513/91 Sb. pro společné provozování podnikatelské činnosti pod obchodním jménem 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se zakladatelé: 

 

Věra Bělehrádková, bytem Brno, Jeronýmova 18, PSČ 618 00. nar. 9. 3. 1989  

a 

Viera Bělehrádková, bytem Brni, Jeronýmova 18, PSČ 618 00. nar. 27. 3. 1965 

 

dohodli o  

založení společnosti s ručením omezeným. 

 

Článek I. 

Obchodní název, sídlo 

 

Obchodní název společnosti: Pohádková cukrárna, s.r.o. 

 

Sídlo společnosti: Moravany u Brna, Střední 23, PSČ 664 48 

 

 

Článek II. 

Předmět podnikatelské činnosti 

 

     Předmětem podnikání společnosti je: Hostinská činnost 

           Pekařství, cukrářství 

           Maloobchod, velkoobchod   

 

 

Článek III. 

Základní jmění, obchodní podíly 

 

Hodnota základního jmění společnosti je 400 000,- Kč (slovy čtyřistatisíc korun 

českých). 



 

 

Vklady společníků:  

 

Věra Bělehrádková  150 000,-Kč 

Viera Bělehrádková  250 000,-Kč 

 

Zakladatelé se zavazují splatit před podáním návrhu na zápis společnosti  

do obchodního rejstříku 100% svých vkladů, a to u peněžního ústavu u Komerční 

banky v Brně na vinkulovaný účet zřízený za tímto účelem.  

 

Zbývající vklady se zavazují splatit do …. let od zápisu společnosti do obchodního 

rejstříku. 

 

Vklady společníků se stávají majetkem společnosti dnem zápisu společnosti  

do obchodního rejstříku. 

 

Správou vkladů je pověřena Věra Bělehrádková, bytem Brno, Jeronýmova 18, PSČ 

618 00, nar. 9. 3. 1989.                                              

Každý společník může mít na společnosti pouze jeden obchodní podíl. Převezme-li 

společník obchodní podíl jiného společníka nebo vnese-li společník další vklad, 

zvýší se tím dosavadní obchodní podíl o hodnotu převzatého obchodního podílu 

nebo vneseného vkladu.  

 

 

Článek IV. 

Jednání a podepisování za společnost 

 

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně jednatel, nebo jím 

pověřené osoby. 

 

Podepisováním za společnost se děje tak, že jednatel připojí svůj podpis 

k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti. 

 

 

Článek V. 

Orgány společnosti 

 

Valná hromada 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi společníky 

společnosti. 

 

Valná hromada jmenuje jednoho nebo více jednatelů, přičemž jim upraví způsob 

jednání a jejich pravomoci. Prvním jednatel je Věra Bělehrádková., bytem v Brně, 

Jeronýmova 18, PSČ 618 00, narozen 9. 3. 1989.                                     



 

 

 

Valná hromada zasedá podle potřeb, minimálně však 1x ročně. 

 

Do působnosti valné hromady přísluší vše podle ustanovení obchodního zákoníku. 

 

Valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které jinak náleží  

do pravomoci jiných orgánů společnosti. 

 

Každý společník má jeden hlas za každé …% svého obchodního podílu. 

 

Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu jednání jednatel 

a to tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů předem.  

 

Usnesení valné hromady může být ve výjimečných případech nahrazeno písemným 

prohlášením všech společníků, že se zamýšleným rozhodnutím souhlasí. Takovéto 

rozhodnutí musí být pojato do zápisu na nejbližší valné hromadě. Tento režim se 

nevztahuje pro rozhodnutí valné hromady, pro které je zapotřebí souhlasu alespoň 

dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků. 

 

Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších orgánů. 

 

      Jednatel zejména: 

rozhoduje o konkrétních záměrech společnosti, navrhuje koncepci rozvoje a zásady 

hospodaření společnosti, včetně tvorby a využití fondů společnosti. 

 

zabezpečuje vypracování roční účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku  

nebo ztráty 

 

zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih, svolávání řádných  

a mimořádných zasedání valné hromady. Mimořádnou schůzi valné hromady jsou 

povinni svolat, jestliže zjistí, že společnost ztratila jednu třetinu základního jmění, 

je-li společnost platebně neschopna po dobu delší než tři měsíce nebo požádají-li  

o to písemně společníci, jejichž obchodní podíl tvoří nejméně 10% základního jmění 

společnosti. 

 

Jednatele jmenuje valná hromada a stanovuje jeho/jejich vzájemné působení a dělbu 

pravomoci a odpovědnosti. 

 

Jednatel je řídící a statutární orgán společnosti, jenž zajišťuje provádění 

podnikatelské činnosti, organizuje práci společnosti a vykonává zaměstnavatelská 

práva. 

 

Jednatel zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, pravidelně jí 

podávaj zprávy o činnosti společnosti a odpovídajá za tuto činnost. Jednatel je 



 

 

oprávněn rozhodovat o všech věcech, které touto smlouvou nebo obecně závazným 

předpisem nejsou vyhrazeny jiným orgánům 
 

Článek VI. 

Fondy společnosti, účetnictví, výkazy 

 

Společnost vytvoří rezervní fond z prvního čistého zisku společnosti.  Výše 

rezervního fondu při jeho vytvoření činí 10% jejího čistého zisku. Rezervní fond se 

doplňuje   přídělem ze zisku ve výši 5% čistého zisku, a to až do doby, kdy rezervní 

fond dosáhne  10% základního jmění. 

 

Účetní závěrka se provádí jednou ročně k 31. 12. příslušného roku s tím, že bude 

předložena valné hromadě do 31. 3. následujícího roku. Roční závěrka schválená 

valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití čistého zisku 

společnosti. 

 

Obchodní rok společnosti je totožný s rokem kalendářním.  

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Do doby zápisu společnosti do obchodního rejstříku ručí zakládající společníci  

za závazky převzaté jménem společnosti společně a nerozdílně. 

 

Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních. 

 

 

 

 

V Brně dne 15. 12. 2013 

 

                       

      Věra Bělehrádková                Viera Bělehrádková 
 



 

 

Příloha 3: Nabídka produktů 

Nápojový lístek 

Káva 

8 g Espresso       30 Kč 

8 g Vídeňská káva      28 Kč 

8 g Turecká káva      28 Kč 

8 g Cappuccino      37 Kč 

8 g Latte Macchiato      39 Kč 

8 g Caffe Latte      39 Kč 

8 g Káva se šlehačkou a vaječným likérem   46 Kč  

8 g Irská káva (se šlehačkou a whiskey)   49 Kč 

8 g Ledová káva      40 Kč 

8 g Ledová káva se šlehačkou a zmrzlinou   46 Kč   

8 g Frappé       40 Kč 

 

Nealkoholické nápoje 

0,25 l Bonaqua (neperlivá, jemně perlivá, perlivá)  21 Kč 

0,33 l Zon (jablko, cola, pomeranč, citron…)  25 Kč 

0,2 l Coca cola      25 Kč 

0,2 l Coca cola light     25 Kč  

0,2 l Sprite       25 Kč 

0,2 l Fanta       25 Kč 

0,25 l Kinley tonic (klasik, zázvor)    25 Kč 

0,2 l Džusy Cappy (jablko, pomeranč, grep,   26 Kč  

černý rybíz,  višeň, hruška, multivitamin, 

borůvka, brusinka, ananas) 

0,25 l Cappy junior (pitíčko pro děti)   25 Kč  



 

 

0,5 l Domácí zázvorová limonáda    33 Kč 

0,5 l Domácí mátová limonáda s limetkou  33 Kč 

0,5 l Letní ovocná limonáda    35 Kč 

 

Horské nápoje 

0,4 l Čaj Dilmah do konvičky (dle denní nabídky)  28 Kč 

      

0,3 l Čaj Filicori Zecchini (ovocné, černý, zelený)  35 Kč 

  

0,3 l Černý čaj s mlékem a směsí koření   35 Kč   

 (zázvor, hřebíček, skořice)     

0,3 l Černý čaj s mlékem     28 Kč 

0,3 l Domácí zázvorový čaj     28 Kč 

0,3 l Domácí mátový čaj     28 Kč 

0,2 l Horká čokoláda (hořká čokoláda, mléčná,  35 Kč 

bílá s oříšky, skořicová, mandlová, karamelová,  

pomerančová, višňová, nugátová)   

0,2 l Horká čokoláda s jogurtem a se šlehačkou  41 Kč 

0,2 l Pravá hořká belgická čokoláda   48 Kč 

0,2 l Belgická čokoláda s rozinkami v rumu  52 Kč 

0,2 l Horké jablko (jablko, hruška, brusinka)  26 Kč 

0,2 l Kakao       21 Kč 

 

Mléčné koktejly 

0,3 l Banánový      39 Kč 

0,3 l Vanilkový      39 Kč 

0,3 l Čokoládový      39 Kč 

0,3 l Ostružinový      39 Kč 

0,3 l Mix ovoce      39 Kč 

 



 

 

Alkoholické nápoje  

Víno 

0,2 l Chardonnay      35 Kč 

0,2 l Tramín červený     35 Kč  

0,2 l Pálava       35 Kč 

0,2 l Rulandské modré     35 Kč 

0,2 l Modrý portugal     35 Kč 

0,2 l  Merlot       35 Kč 

 

Pivo 

0,5 l Citronové pivo Gambrinus    25 Kč 

0,5 l Grepové pivo Staropramen    25 Kč 

0,5 l Gambrinus 12°     28 Kč 

0,5 l Polička světlá 10°     25 Kč 

0,5 l Polička tmavá 10°     25 Kč  

 

Koktejly 

Sex on the beach      75 Kč 

Cuba libre       65 Kč 

Pina colada       75 Kč 

Mojito        65 Kč 

 

Jídelní lístek 

Zákusky 

Karamelový větrník      18 Kč 

Čokoládový větrník      18 Kč 

Špička        16 Kč 

Indiánek       16 Kč 



 

 

Brambora       16 Kč 

Punčový řez       15 Kč 

Marokánka       14 Kč 

Trubička       12 Kč 

Laskonka       10 Kč 

Míša řez       15 Kč 

Rakvička – dle tajné receptury    21 Kč 

Ovocný košíček      14 Kč 

Tiramisu       18 Kč  

Jogurtové řezy      18 Kč 

Tvarohové řezy s ovocem     18 Kč 

 

Dorty 

Pařížský dort       21 Kč 

Pohádka       21 Kč  

Nepečený smetanovo – šlehačkový dort s ovocem  23 Kč 

Marcipánový dort      21 Kč 

Dort z belgické čokolády s kousky jahod a třešní  30 Kč 

Speciality podniku 

Sloní slzy       17 Kč  

(po domácku dělaná čokoládová roláda  

s oříškovým krémem a banánem) 

Levandulová bábovička     25 Kč  

Čokoládový koláč s chilli a pomerančem   30 Kč 

Čokoládový dortík s krystalky mořské soli   30 Kč 

 

Zmrzlinové poháry se šlehačkou 

Banánový pohár s karamelem    45 Kč 

Ovocný pohár       45 Kč 



 

 

Jahodový pohár      45 Kč 

Čokoládový pohár      45 Kč 

Mix zmrzliny do poháru     10 Kč/kopeček 

 

Ostatní pochutiny 

Chipsy        25 Kč 

Lízátko        5 Kč  

Gumové cukrovinky (kyselé a ovocné pásky)   3 Kč  

Tatiana bonboniéra      50 Kč 

Bebe brumík       10 Kč  

Kinder chocolate      30 Kč 

Kinder mléčný řez      13 Kč 

Lentilky       10 Kč  

Tvarohový krém pro děti     14 Kč 

Domácí dětská výživa     15 Kč  



 

 

Příloha 4: Pořízené zboží související s vybavením cukrárny v Kč 

Pořízení zboží Počet ks 
Cena bez 

DPH 

Cena s 

DPH 
DPH 

Koš 5 826 1 000 174 

Kávovar Saeco Royal coffe bar 1 18 181 21 999 3 818 

Rychlovarná konvice 1 2 066 2 500 434 

Výrobník šlehačky  1 1 240 1 500 260 

Zásobník na kornouty 1 1 113 1 347 234 

Registrační pokladna 1 6 400 7 744 1 344 

Hrnky  24 575 696 121 

Sklenice na na pivo 0,3 l 20 744 900 156 

Sklenice na pivo 0,5 l 20 1 074 1 300 226 

Skleničky 0,2 l 24 377 456 79 

Talířky 24 694 840 146 

Zmrzlinové pohárky 24 952 1 152 200 

Vidličky 30 372 450 78 

Lžičky malé 30 372 450 78 

Lžičky dlouhé 20 248 300 52 

Sklenice na café latté 20 800 968 168 

Sklenice na koktejly 0,3 l 15 483 585 102 

Kávové hrnky s podtácky 24 1 117 1 352 235 

Reklamní cedule na nabídku dne 1 818 990 172 

Židle 24 29 752 36 000 6 248 

Stoly 6 14 718 17 808 3 090 

Rám na obrazy 8 1 322 1 600 278 

Dětský stůl 1 218 264 46 

Židličky 4 856 1 036 180 

Hračky a knížky   1 240 1 500 260 

Sklenky na víno 20 975 1 180 205 

Koště, smeták, kýbl, hadry   1 471 1 780 309 

Mikrovlnná trouba 1 3 840 4 646 806 

Dekorace místnosti   4 132 5 000 868 

Rádio 2 823 996 173 

Notebook 2 19 845 24 012 4 167 

Mobilní telefon 2 6 612 8 000 1 388 

Tiskárna s faxem, scannerem 1 6 446 7 800 1 354 

Pracovní stůl 2 11 207 13 560 2 353 

Pracovní židle  2 3 636 4 400 764 

Venkovní židle, stoly, slunečník   20 496 24 800 4 304 

Zásobník na mýdlo 3 744 900 156 

Zásobník na papírové utěrky 3 1 041 1 260 219 



 

 

Software 1 7 000 8 470 1 470 

Kancelářské potřeby   1 240 1 500 260 

Celkem   176 068 213 041 36 973 

 

Příloha 5: Náklady na prodané zboží a spotřeba materiálu v prvním měsíci 

podnikání v Kč 

Produkt 
Cena bez 

DPH/ks 
Počet 

Cena bez 

DPH 

Cena s 

DPH 
DPH 

Kafé Saula premium 250g  202,61 10 2 026 2 330 304 

Zákusky  10,43 800 8 344 9 596 1 252 

Cappucino 100g 34,78 10 348 400 52 

0,25 l Bonaqua  5,45 250 1 363 1 567 205 

0,2 l Coca Cola, Sprite 13,65 240 3 276 3 767 491 

0,2 l Juice  12,8 200 2 560 2 944 384 

0,2 l Fanta  13,95 120 1 674 1 925 251 

0,25 l Kinley Tonic  13,65 80 1 092 1 256 164 

0,25 l Cappy Junior  13,68 150 2 052 2 360 308 

2 l džusy Happy day  48 15 720 828 108 

2 l Coca cola  21,65 15 325 373 48 

0,33 l Zon limonáda  12,4 200 2 480 2 852 372 

0,5 l Gambrinus citron  12,08 50 604 731 127 

0,5 l Staropramen grep  12,42 50 621 751 130 

0,5 l Gambrinus  13,2 50 660 799 139 

0,5 l Polička světlá  7,52 50 376 455 79 

0,5 l Pivo Polička tmavá  7,71 50 386 466 81 

Hot apple nápoje po 50 ks 565,22 2 1 130 1 300 170 

Kakao 500 g  43,39 4 174 200 26 

Čokoláda Filicori Zechni   346,96 2 694 798 104 

Dilmah čaj po 20 ks 47,88 10 479 551 72 

Filicori Zecchini čaj  10,87 100 1 087 1 250 163 

1 l Monin Mochito  211 2 422 511 89 

0,7 l Bacardi rum  244 2 488 590 102 

1 l Finlandia vodka  180 2 360 436 76 

1 l Víno vinař  60 25 1 500 1 800 0 

0,7 l Balantines whiskey  229 2 458 554 96 

0,7 l Baylees  159,34 2 319 386 67 

Čerstvý zázvor 51,3 1 51 59 8 

Čerstvá máta 33,91 1 34 39 5 

Třtinový cukr 400 g  33,91 5 170 195 25 

Ovoce 1 kg  25,22 15 378 435 57 



 

 

Jogurt 0,5 kg  12,96 10 130 149 19 

Cukr 1 kg  17,3 4 69 80 11 

200 ml smetana Kunín  9 10 90 104 14 

200 ml smetana ke šlehání 9,99 20 200 230 30 

1 l mléko Madeta  10,9 20 218 251 33 

Smetany do kávy po 12 ks 8,61 50 431 495 65 

Sušenky ke kávě po 36 ks  33,91 20 678 780 102 

Zmrzlina  35,16 20 703 851 148 

Toppig na poháry  64,9 3 195 224 29 

Chipsy 15 30 450 518 68 

Lízátko 2 60 120 138 18 

Gumové cukrovinky 2 70 140 161 21 

Tatiana bonboniéra 39 10 390 449 59 

Bebe brumík 6 20 120 138 18 

Kinder čokoláda 20 15 300 345 45 

Tvarohový krém pro děti 8 20 160 184 24 

Domácí dětská výživa 9 20 180 207 27 

Lentilky 6 15 90 104 14 

Kinder mléčný  6,8 20 136 156 20 

Čistící prostředky  413,22 1 413 500 87 

Mýdlo tekuté 7 l  57,78 2 116 140 24 

Ubrousky na ruky 100 ks 49,5 10 495 599 104 

Toaletní papír 10 ks  41,24 8 330 399 69 

Balící papír na zákusky  41,32 4 165 200 35 

Tácky zákusky po 100 ks  82,64 2 165 200 35 

Krabice zákusky 100 ks  247,93 2 496 600 104 

Kelímky káva po 300 ks  249 1 249 301 52 

Míchátka po 500 ks 38 1 38 46 8 

Víčko na kávu po 500 ks 249 1 249 301 52 

Sáčky po 1000 ks 27 1 27 33 6 

Sáčky na odpad po 20 ks 23 10 230 278 48 

Brčka po 150 ks  19 1 19 23 4 

Pokladní kotouč  22 5 110 133 23 

Ubrousky po 30 ks  24,71 10 247 299 52 

Papírové utěrky po 12 ks 304,8 1 305 369 64 

Houby, jar, utěrky…  578,51 1 579 700 121 

Celkem     45 681 53 189 7 208 

 

 

 



 

 

Příloha 6: Odpisy DHM v Kč 

DHM Počet ks Cena bez DPH Cena s DPH DPH 

Vitrína na zmrzlinu 1 23 967 29 000 5 033 

Pracovní pult 1 20 661 25 000 4 339 

Myčka 1 29 990 36 288 6 298 

Mrazící zařízení 1 29 090 35 199 6 109 

Vitrína na zákusky 1 44 100 53 361 9 261 

Celkem   147 808 178 848 31 040 

 

Účetní odpisy: 

Druh 

majetku 

Pořizovací 

cena 

Doba 

odpisu 

Odpis 

2014 

Odpis 

2015 

Odpis 

2016 

Odpis 

2017 

Odpis 

2018 
Celkem 

Vitrína na 

zákusky 44 100 5 8 085 8 820 8 820 8 820 8 820 43 365 

Myčka 29 990 5 5 500 6 000 6 000 6 000 6 000 29 500 

Vitrína na 

zmrzlinu 23 967 4 5 500 6 000 6 000 6 000 467 23 967 

Mrazící 

zařízení 29 090 4 6 666 7 272 7 272 7 272 608 29 090 

Pracovní 

pult 20 661 4 4 730 5 160 5 160 5 160 451 20 661 

Celkem 147 808   30 481 33 252 33 252 33 252 16 346 146 583 

 

Daňové odpisy: 

Druh 

majetku 
PC 

Odpis. 

skupina 

Způsob 

odpisu 

Doba 

odpisu 

Odpis 

2014 

Odpis 

2015 

Odpis 

2016 

Odpis 

2017 

Odpis 

2018 

Vitrína na 

zákusky 44 100 2 rovnoměrný 5 let 4 851 9 813 9 813 9 813 9 810 

 

Vitrína na zákusky je odepisována dle §31 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992, Sb.,  

o daních z příjmů. Pro zbylý majetek platí ustanovení zákona č. 586/1992, Sb., o daních 

z příjmů dle §24 odst. 2 písm. v), kdy účetní odpisy tohoto majetku se rovnají daňovým.  

 



 

 

Příloha 7: Výkaz Cash flow po měsících roku 2014   

Cash flow v Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Stav peněžních prostředků na 

začátku období 400 000 55 737 58 844 46 492 24 848 12 231 21 875 65 522 92 123 136 670 98 584 127 997 

Výsledek hospodaření za 

účetní období před zdaněním -240 072 -28 895 -12 160 -14 365 -11 545 1 500 23 410 23 090 32 840 -11 340 8 255 9 225 

Odpisy stálých aktiv 0 2 771 2 771 2 771 2 771 2 771 2 771 2 771 2 771 2 771 2 771 2 771 

Změna stavu pohledávek  -10 000 -10 000 -22 945 -15 841 -7 498 -12 348 -12 572 -5 280 -11 180 -11 180 -15 700 -8 513 

Změna stavu krátkodobých 

závazků, bez krátk. závazků a 

dohadných účtů pasivních 56 890 44 231 29 247 6 581 8 505 17 326 29 053 13 035 5 881 -18 572 31 937 6 927 

Změna stavu zásob -3 273 -5 000 -9 265 -790 -4 850 395 985 -7 015 14 235 235 2 150 5 520 

Zaplacená daň z příjmu za 

běžnou činnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Čistý peněžní tok z provozní 

činnosti -196 455 3 107 -12 352 -21 644 -12 617 9 644 43 647 26 601 44 547 -38 086 29 413 15 930 

Výdaje spojené s nabytím 

stálých aktiv -147 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Čistý peněžní tok z investiční 

činnosti -147 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Čisté zvýšení nebo snížení 

peněžních prostředků -344 263 3 107 -12 352 -21 644 -12 617 9 644 43 647 26 601 44 547 -38 086 29 413 15 930 

Stav peněnžích prostředků 

na konci účetního období 55 737 58 844 46 492 24 848 12 231 21 875 65 522 92 123 136 670 98 584 127 997 143 927 

 


