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ABSTRAKT 

V této bakalářské práci je zpracován podnikatelský plán pro založení arménské 

restaurace v centru Brna. Jsou v něm definované jednotlivé jeho náležitosti a cíle, pro 

které je vypracován tak, aby posloužil jako návod, jak založit efektivní podnik. V 

teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a východiska, potřebná pro 

sestavení podnikatelského plánu. V analytické části jsou provedeny marketingové 

analýzy pro lepší pochopení trhu. Praktická část obsahuje podrobné propočty, které 

pomohou odhadnout vývoj podniku v budoucích letech. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the business plan for the establishing of the Armenian 

restaurant in the centre of Brno. Individual requirements and aims are defined in the 

work. The plan should work as a manual to someone who would like to establish the 

efficient business. In the theoretical part the most important pieces of knowledge and 

starting points necessary for the compilation of the business plan are summarized. In the 

analytical part the marketing analyses to understand the market better are accomplished. 

The practical part includes the detailed calculations which may help to estimate the 

development of the business in future. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Podnikatelský záměr, podnikání, marketingový plán, SWOT analýza, marketingový 

mix, restaurace 
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ÚVOD 

V dnešní uspěchané době si každý člověk rád zajde na dobré jídlo a posedí s 

partou lidí nad sklenkou vína v příjemném prostředí. Ve skutečnosti je exotických 

restaurací u nás spousta, zvlášť ve větších městech jako je Brno, ovšem těch 

arménských je poskrovnu. Každý, kdo rád poznává nové druhy kuchyně, či kultury, 

neměl by si nechat ujít příležitost zabrousit do kouzelného světa šašlilků, pelmeně nebo 

tolmy. 

Výběr směru podnikání a výrobního sortimentu byl v mém případě ovlivněn 

hned několika faktory. Bezpochyby velkou roli v mém rozhodování hrál fakt, že 

pocházím z Arménie a moje rodina je vlastenecky založena. Druhým podstatným 

faktem je, že investice do restaurace má tu výhodu, že jídlo bude lidmi stále 

vyhledávanou položkou. Dále přispívá mému podnikatelskému záměru i fakt, že 

závislost na alkoholických nápojích je v České republice jednou z nejfrekventovaněji se 

vyskytujících závislostí vůbec. 

Věřím, že základem úspěchu tedy bude výběr tradičních arménských i českých 

pokrmů, či nabídka osvědčených a v současné době velice oblíbených pochutin k pivu, 

či vínu v pozdějších večerních hodinách.  

Každý potencionální podnikatel má několik možností jakým způsobem začít. 

Stejně tak tomu je i v oboru pohostinství. Nejrizikovější variantou by bylo vybudování 

celého restauračního zařízení od základního kamene. Oproti tomu pronájem objektu 

nebo spravování restaurace pro jiného majitele přináší rizik méně. V bakalářské práci se 

budu zabývat právě tou variantou, kde se bude jednat o pronájmu objektu, která není tak 

riziková. 

Bakalářská práce bude rozdělena do tří částí: teoretická část, analytická a vlastní 

návrh řešení. V teoretické části budou shrnuty odborné poznatky z literatury. Analytická 

část bude vycházet z části teoretické a budou v něm provedeny marketingové analýzy 

pro lepší pochopení trhu. Praktické část navazuje na analytickou část a budou v něm 

propočteny pravděpodobné náklady a výnosy v budoucích 3 letech podnikání.  
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1 CÍLE A METODY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení 

arménské restaurace v Brně. Práce bude vycházet z analýzy silných a slabých stránek 

konkurenceschopných podniků. Tedy vytvoření takového plánu, který díky své kvalitě 

pomůže splnit hlavní kritéria úspěšnosti podniku v prvních letech. Vyžadovaný 

podnikatelský plán má být srozumitelný, přehledný a reálně zobrazující situaci a 

možnosti trhu i zakladatele.  

Teoretická část práce shrnuje nejdůležitější poznatky a východiska, potřebná pro 

sestavení podnikatelského plánu. Konkrétně základní definice podnikatele, rozdělení 

obchodních společností, sestavení podnikatelského plánu, dále analýzu vnějšího a 

vnitřního prostředí a marketingový mix. 

V analytické části budu vycházet z teoretické části. Provedu marketingový mix 

pro pochopení trhu a pro lepší poznání potencionálních zákazníků, PESTE analýzu a 

vnitřní a vnější analýzy shrnu ve SWOT matici. 

V praktické části budu navazovat vlastním výpočtem pravděpodobných nákladů 

a výnosů. Provedu finanční analýzu, která tvoří nejdůležitější část podnikatelského 

plánu, pomocí které je možné odhadnout vývoj podniku v nejbližších letech. 
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2 TEOERETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola bakalářské práce se věnuje vymezení a objasnění základních 

pojmů, které budou potřebné k vypracování analytické a praktické části. Bude zde 

uvedeno rozdělení podniků dle právních forem. Dále zde bude objasněna struktura 

podnikatelského plánu a popis vnitřní i vnější analýzy podniku. Tato část bude vycházet 

převážně z odborné literatury. 

2.1  Základní pojmy 

2.1.1  Podnik 

Existuje mnoho pohledů na to, jak definovat podnik – obecná definice, právní 

definice a spousta pohledů na tento pojem. 

• „Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i

osobních a nehmotných složek podnikání.“ (Zákon č. 513/1991 Sb., §5, odst. 1). 

• „Nejobecněji je interpretován jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů

(vstupů) ve statky (výstupy).“ (Veber, 2005, s. 16). 

Členění podniků 

Podniky můžeme členit např. podle přílohy I, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 

800/2008 ze dne 6. srpna 2008, na: 

Mikropodniky: do 10 zaměstnanců, bilanční suma roční rozvahy nebo roční obrat 

nepřesahuje 2 miliony EUR. 
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Malé podniky: do 50 zaměstnanců, bilanční suma roční rozvahy nebo roční obrat 

nepřesahuje 10 milionů EUR. 

Střední podniky: do 250 zaměstnanců, bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 

milionů EUR, nebo roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR. 

Velké podniky: 250 zaměstnanců a více, bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 

milionů EUR, nebo roční obrat přesahuje 50 milionů EUR.  

(Srpová, Řehoř a kol., 2010). 

Od 1. 1. 2014 přichází v platnost ZOK (zákon o korporacích), který přinese i jisté 

změny.  

2.1.2  Podnikání 

„Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

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

(Zákon č. 513/1991 Sb., §2, odst. 1). 

2.1.3  Podnikatel 

Podnikatelem dle §2 odst. 2, obchodního zákoníku je osoba: 

 zapsaná v obchodním rejstříku;

 podnikající na základě živnostenského oprávnění;

 podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění;

 fyzická, provozující zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle.
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2.2  Živnostenské podnikání 

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

vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených 

živnostenským zákonem“ (Zákon č. 455/1991 Sb., §2). 

2.2.1  Všeobecné podmínky k provozování živnosti 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: 

 dosažení věku 18 let,

 způsobilost k právním úkonům,

 bezúhonnost. (Zákon č. 455/1991 Sb.).

2.2.2  Dělení živnosti 

Obr. 1: Základní dělení živností (Zdroj: Vlastní zpracování dle Koráb, Mihalisko, 2005, s. 87) 

Živnosti dle zákona 455/1991 Sb., §9 jsou: 

Ohlašovací - při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě 

ohlášení, ohlašovací živnosti se dále dělí na živnosti volné, řemeslné a vázané 
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Koncesované - smějí být provozovány na základě koncese. 

Řemeslné živnosti: činnosti, vyžadující po podnikateli odbornou způsobilost, jež získal 

vyučením v oboru 

Vázané živnosti: činnosti, které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost podle 

zvláštních předpisů 

Volné živnosti: jsou činnosti, k jejichž provozování není potřeba prokázat vzdělání ani 

odbornou způsobilost (Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.3  Obchodní společnosti 
 

„Obchodní společnosti jsou právnickou osobou založenou za účelem zisku.“ 
(Veber, 2005, s. 68). 

Následující obrázek znázorňuje přehlednou orientaci obchodních společností. 

  

Obr. 2: Rozdělení obchodních společností (Zdroj: Vlastní zpracování, 2013) 
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2.3.1  Akciová společnost 
 

Je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité 

jmenovité hodnotě.  Výše základního kapitálu se odvozuje od nabídky akcií. Základní 

kapitál je povinný, u společnosti s veřejnou nabídkou akcií je to minimálně 

20 000 000 Kč a u neveřejné nabídky akcií minimálně 2 000 000 Kč. Společnost ručí za 

porušení svých závazků celým svým jměním, kdežto akcionář neručí vůbec. Firma 

společnosti musí obsahovat v názvu "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol." 

nebo zkratku "a.s.". Společnost může založit jeden zakladatel (pouze právnická osoba) 

nebo více zakladatelů (právnické i fyzické osoby). Nejvyšším orgánem společnosti je 

valná hromada tvořená akcionáři. Statutárním orgánem je představenstvo, jehož členi 

jsou voleni a odvoláni valnou hromadou. Kontrolním orgánem je dozorčí rada, která 

dohlíží na představenstvo a musí mít nejméně 5 členů. (Zákon č. 513/1991 Sb.). 

 

2.3.2  Společnost s ručeným omezeným 
 

Společnost s ručením omezeným může založit jedna osoba, maximální počet 

společníků je 50. V názvu má označení „společnost s ručením omezeným“, dostatečná 

je i zkratka „spol. s r.o.“, příp. „s.r.o.“. Minimální základní kapitálu je 1 Kč, ledaže 

společenská smlouva určí, že výše vkladu bude vyšší. Nejvyšším orgánem společnosti 

je valná hromada a tvoří ji společníci, příp. jejich zmocněnci. Statutární orgán tvoří 

jeden nebo více jednatelů, kteří jsou oprávněni k obchodnímu vedení. Kontrolním 

orgánem, který dohlíží na činnost jednatelů je dozorčí rada. Společníci ručí za závazky 

celým svým majetkem.  

(Zákon č. 513/1991 Sb.). 
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2.3.3  Komanditní společnost 
 

Komanditní společnost se zakládá alespoň jedním komplementářem a minimálně 

jedním komanditistou. Komplementář splňuje všeobecné podmínky provozování 

živnosti. Komplementáři ručí celým svým majetkem, taktéž i společnost. Komanditisté 

ručí do výše svých nesplácených vkladů. Vklady společníků jsou povinné pouze pro 

komanditistu a to ve výši minimálně 5 000 Kč. Společnost má v názvu „komanditní 

společnost“ nebo zkratku „kom. spol.“, příp. „k. s.“. Část zisku připadající na 

komplementáře je rozdělen rovným dílem a zbylou část si rozdělí komanditisté dle výše 

svých splacených vkladů, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Pouze 

komplementáři jsou oprávněni k obchodnímu vedení, komanditista má právo nahlížet 

do účetnictví a získávat informace o společnosti. Statutárním orgánem společnosti jsou 

komplementáři. (Zákon č. 513/1991 Sb.). 

 

2.3.4  Veřejná obchodní společnost 
 

Je taková obchodní společnost, ve které podnikají alespoň dvě osoby (fyzická 

osoba i právnická), fyzická přitom splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti. 

Společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým jměním. 

Společnost ručí celým svým majetkem. Veřejná obchodní společnost má v názvu 

„veřejná obchodní společnost“, příp. zkratku „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“. 

Společnost se zakládá sepsáním společenské smlouvy, která musí obsahovat minimálně 

firmu, sídlo, předmět podnikání a určení společníků. Zisk se dělí mezi společníky 

rovným dílem, neurčí-li společenská smlouva jinak. Stejně tak spolu nesou i případnou 

ztrátu. Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci. (Zákon č. 513/1991 

Sb.). 
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2.4  Družstva 
 

„Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem 

podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.“ 

(Zákon č. 513/1991 Sb., §221).  

 Pokud se jedná o fyzické osoby, tak musí mít alespoň pět členů a dva 

členy, jde-li se o osoby právnické. (Zákon č. 513/1991 Sb.). 

 

2.5  Podnikatelský plán 
 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ 

(Hisrich, Peters, 1996, s. 108). 

Existuje celá řada plánů, protože ve firmě lze naplánovat téměř vše. 

Nejdůležitějším plánem, zejména při zahajování podnikatelské činnosti, je 

podnikatelský plán. Dalšími druhy plánů, které mohou být součástí 

podnikatelského, jsou např. marketingové, organizační, finanční, výrobní, řízení 

kvality, apod. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). 

 

Každý podnikatelský plán by měl dodržovat určité podmínky pro zpracování. 

Pro správné zpracování podnikatelského plánu bychom měli dodržet tyto náležitosti:  

 srozumitelný,  

 logický,  

 uváženě stručný,  

 pravdivý a reálný,  

 respektování určitého rizika. (Veber, Srpová a kol., 2008). 

 

 



20 
 

2.6  Struktura podnikatelského plánu 
 

Jelikož má každý autor jiný názor a pohled na to, jak má struktura 

podnikatelského plánu vypadat, tak se dá říci, že přesný návod neexistuje. Podle autorů 

se liší zejména uspořádáním a pojmenováním jednotlivých kapitol, ale obsahově jsou 

téměř totožné. Struktura podnikatelského plánu závisí také na účelu, pro který byl 

podnikatelský plán stvořen. Měla by však obsahovat tyto prvky:  

 

2.6.1  Titulní strana 
 

Uvádí pouze základní údaje neboli informace o podnikatelském plánu. Můžeme 

zde najít název a sídlo společnosti, jména podnikatelů, kontakty a povahu podnikání. 

(Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). 

 

2.6.2  Exekutivní souhrn 
 

Tato část podnikatelského plánu by nám měla při jeho sestavování zabrat většinu 

času. Investoři se rozhodují na základě exekutivního souhrnu, zda je třeba číst 

podnikatelský plán do konce, či nikoliv. Proto musí být napsaný tak, aby okamžitě 

zaujal k dalšímu čtení. Jelikož je to shrnutí celého podnikatelského plánu, tak se 

většinou sestavuje až po vypracování podnikatelského plánu. Jsou zde k nalezení 

např. silné stránky, stručné tabulky finančního plánu, různá očekávání atd. 

(Koráb, Peterka, Režňáková, 2007; Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.6.3  Analýza trhu 
 

Analýza trhu nám slouží k tomu, abychom zjistili, zda se náš výrobek nebo 

služba uplatní na trhu, či nikoliv. Musíme zjistit, jak velká je konkurence na trhu v naší 
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oblasti podnikání a jaké má silné a slabé stránky. Nejlepší je, když nově založený 

podnik přijde s něčím novým. Ale v dnešní dobé je opravdu těžké přijít na trh s něčím 

úplně novým. Proto, když nepřicházíme s něčím novým, je třeba alespoň stávající 

výrobek či službu, nějak obnovovat, zdokonalovat atd. Nejdříve musíme zmapovat 

prostředí na daném trhu, abychom toho všeho docílili. Proto je zde vhodné využít 

takzvané SWOT analýzy. K tomu, abychom viděli z realistického pohledu náš podnik 

a samotný podnikatelský plán, nám napomáhá právě tato analýza. Z interního pohledu 

slouží k nalezení silných, tak i slabých stránek. Z pohledu externího nám pomůže 

objevit skryté hrozby, ale také příležitosti, na které se můžeme připravit a následně 

využít v náš prospěch. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007; Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.6.4  Popis podniku 
 

Tato část slouží k tomu, aby se investor představil s podnikem samotným, s tím 

jaká je představa o jeho velikosti. Seznámí se také s cíli, které si podnik stanoví do 

budoucna a jakými způsoby toho bude chtít dosáhnout. Klíčovými prvky této části 

plánu jsou: 

 výrobky nebo služby, 

 umístění a velikost podniku, 

 organizační schéma, 

 veškeré technické, kancelářské a jiné vybavení podniku, 

 znalostní vybavení a předchozí praxe či reference.   

(Koráb, Peterka, Režňáková, 2007; Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.6.5  Výrobní plán, obchodní plán  
 

 Tato část podnikatelského plánu zahrnuje celý výrobní proces. Když se bude 

jednat o výrobní podnik, hovořili bychom o „výrobním plánu“. Pokud bude firma 
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určitou část výroby realizovat formou subdodávek, musí zde být uvedeni 

i subdodavatelé, a to i s důvodem proč jsme si vybrali právě je. Pokud se bude jednat 

o výrobu, kde ji celou nebo její část bude zajišťovat podnikatel sám, bude uvádět jaké 

zařízení a stroje byly použity, jaké materiály či jejich dodavatelé. 

O „obchodním plánu“ se bude hovořit, pokud se nebude jednat o výrobní 

podnik. Obchodní plán bude zahrnovat veškeré zdroje o nákupu zboží či služeb, dále 

skladovací prostory a mnoho dalších. 

 Nesmíme také zapomenout na seznam výrobků, které se podnik chystá vyrobit 

a posléze je uvést na trh. Musíme u nich také ohodnotit jejich konkurenceschopnost 

vůči ostatním výrobkům, abychom zjistili, jak se mohou v budoucnu uchytit na trhu. 

(Koráb, Peterka, Režňáková, 2007; Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.6.6  Marketingový plán 
 

Marketingový plán jedna z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu. 

Investoři jej často označují nejdůležitější část. Zaznamenávají se zde způsoby, jakými 

bude výrobek či služba distribuována. Pomáhá nám k tomu marketingový mix – jeden 

z marketingových nástrojů. Ten zahrnuje takzvané 4P, který se skládá z: produkt 

(product), ceny (prices), distribuce (place) a propagace (promotion). Existuje i rozšířená 

verze marketingového mixu o lidé (people), čímž nám vznikne 5P nebo také o procesy 

(processes) a fyzický vzhled (psychical evidence) a poté budeme hovořit o 7P. Ať už si 

vybereme zkrácenou nebo rozšířenou verzi marketingového mixu, musíme jeho 

strukturu dodržet. Abychom věděli s čím má podnik do budoucna počítat a zda by se 

měl zavádět nový výrobek nebo vylepšovat stálý sortiment, měli bychom situovat 

marketingový plán také do budoucna.   

(Koráb, Peterka, Režňáková, 2007; Koráb, Mihalisko, 2005). 
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2.6.7  Organizační plán 
 

Popisuje formu vlastnictví nového podniku. U obchodních společností je nutné 

rozvést informace o managementu podniku a poté uvést také obchodní podíly, podle 

toho o jakou právní formu se jedná. Dále se zde uvádějí hlavní vedoucí pracovníci, 

jejich vzdělání a praxe. Určuje se zde nadřízenost a podřízenost pracovníků. Vše se poté 

znázorňuje v organizační struktuře podniku.  

(Koráb, Peterka, Režňáková, 2007; Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.6.8  Hodnocení rizik 
 

Hodnocení možných rizik nám pomáhá k tomu, abychom si sami uvědomili, že 

podnikání neznamená jen dosažení velkého zisku, ale že sebou přináší i určité 

riziko. Proto je nutné se zaměřit na slabé stránky našeho podnikání. Uvědoměním si jich 

sebou nese i naši obranu vůči nim. Můžeme se na určité riziko připravit a odvrátit 

případné rozčarování v podobě nevydařeného podnikání nebo bankrotu, pokud s ním 

budeme počítat. Proto je velice dobré se na tuto část podnikatelského plánu připravit 

nepodceňovat ji. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). 

 

2.6.9  Finanční plán 

 
Finanční plán určuje předpokládané objemy investic a stanoví reálnost tohoto 

plánu jako celek. Dále určuje kolik je nutné ve skutečnosti investovat a jestli se nám 

tato investice vyplatí. Proto tvoří velice důležitou součást podnikatelského plánu. 

Zabývá se třemi nejdůležitějšími oblastmi:  

 

 předpoklad příjmů a výdajů s pohledem minimálně na tři roky,  

 

 vývoj cash-flow na další tři roky,  
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 odhad rozvahy, který nám poskytne informace o finanční situaci podniku. 

 

Finanční plán nám pomůže se rozhodnout, zda budeme chtít investovat z cizích nebo 

vlastních zdrojů. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). 

 

2.6.10  Přílohy 
 

Přílohy slouží k doplňování informací, obsažené v podnikatelském plánu. Jsou 

to např.: požadavky na jednotlivé pracovní pozice, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, grafické 

návrhy, ceníky, technologické postupy apod. (Fotr, Souček, 2005). 

 

2.7  Analýza vnějšího prostředí 
 

Toto prostředí je z pohledu podnikatele svým působením neovlivnitelné. Vnější 

prostředí se dělí na mikroprostředí a makroprostředí. Makroprostředí obsahuje faktory, 

které s různými dopady působí na mikroprostředí. Pomocí PESTE analýzy lze 

analyzovat vnější prostředí. (Businessinfo.cz, 2013). 

2.7.1  PESTE analýza  
 

PESTE analýza rozčleňuje okolí podniku do pěti skupin: 

 

 Politické a právní – v této skupině jsou řazeny zákony státu, státní řízení, 

vládní, opatření a nařízení, ústava, trendy a postoje k podnikání; 

 

 Ekonomické – používá se pro odhad ceny pracovní síly, produktů nebo služeb. 

Reformy a daňové systémy, státní podpora, tržní trendy, nezaměstnanost, inflace 

a další vlivy; 
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 Sociální – do této skupiny patří ukazatelé jako věk, počet obyvatel, pohlaví, 

zájem o kulturu a vzdělání atd.; 

 

 Technologické prostředí – zde jsou řešeny otázky ohledně infrastruktury. Dále 

jakým směrem směřují novodobé trendy (internet v mobilech, 3D technologie, 

atd.); 

 

 Ekologické – třídění komunálního opadu, dopad na životní prostředí, 

minimalizace plýtvání zdrojů. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). 

 

2.7.2  Porterův model pěti sil 
 

Vychází z předpokladu, že strategií a vyjednávací pozici podniku ovlivňuje pět 

základních konkurenčních činitelů. Je nutné brát v potaz, že tyto vlivy jsou odlišné v 

rámci různých odvětví. (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012).  

 

Jedná se o: 

 rivalitu stávající konkurence; 

 vyjednávací sílu zákazníků; 

 hrozbu vstupu nových konkurentů; 

 hrozbu substituce výrobků; 

 vyjednávací sílu dodavatelů. (Hanzelková a ko1., 2009). 

 

Analýza by se měla provádět ve dvou krocích. První krok spočívá v identifikaci 

potencionální hrozby, která vyplyne z pěti výše uvedených činitelů. Ve druhém kroku 

se odhalují příležitosti, které by mohli eliminovat tyto hrozby. Porterova analýza sleduje 

také vývojové trendy, nevychází jen z toho, jak byla nebo je současná situace. 

(Hanzelková a ko1., 2009). 
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2.8  Analýza vnitřního prostředí 
 

Toto prostředí tvoří veličiny, které může podnikatel do určité míry kontrolovat a 

ovlivňovat. Mezi nejdůležitější vnitřní faktory patří: (Hisrich, Peters, 1996). 

 

2.8.1  Manažerský tým 

 

Zodpovědnost za vznik marketingového plánu by se měla rozdělit mezi členy 

kvalitně vybudované organizační struktury podnikatelem. (Hisrich, Peters, 1996). 

 

2.8.2  Dodavatelé 

 

Pro podnik je důležité vhodně si zvolit dodavatele, na základě mnoha 

ovlivňujících faktorů, kterými jsou cena, jakost, dodací lhůta, atd. Občas se stane, že 

podniku nezbývá nic jiného, než si vybrat z omezeného množství dodavatelů, pokud se 

se bude jednat o takové zboží, které bude schopno dodat jen několik firem. Tyto 

ovlivňující faktory je nutno zohlednit v marketingovém plánu podniku.  

(Hisrich, Peters, 1996). 

 

2.8.3  Cíle a záměry 

 

Každý podnik by si měl určit svůj cíl, který vede manažery i marketingový 

program určitým směrem, ale jelikož podléhají podnikatelově kontrole, tak je může 

pozměnit. Avšak kdyby docházelo k častým změnám, tak by to naznačovalo, že vedení 

je nestabilní. (Hisrich, Peters, 1996). 
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2.9  SWOT analýza 
 

SWOT analýza je metoda, pomocí které lze identifikovat silné a slabé stránky 

podniku ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž původcem je vnější prostředí. 

Název se skládá z počátečních písmen anglických slov strengths (silné stránky), 

weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby). Analýza 

SWOT je vlastně analýzou vnitřního a vnějšího prostředí. (Ipodnikatel.cz, 2013) 

 

2.9.1  SWOT matice 
 

Doporučená forma uspořádání silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je 

SWOT matice (Hanzelková a ko1., 2009). 

 

 

 

Tab. 1: SWOT matice (Zdroj: Podnikatel.cz, 2013) 
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2.10 Marketingový mix 
 

Marketingový mix popisuje čtyři hlavní faktory a to produkt, ceny, propagace a 

distribuce. V závislostech na odvětví, cíli, velikosti podniku a povaze trhu se tyto 

hodnoty se liší. Existují podnikatelé, kteří se řídí „nabídnutí maximální hodnoty za 

určitou cenu“, jiní zase „vysoká kvalita za vyšší cenu“. Z toho plyne, že každá z těchto 

možností se bude lišit ve složení marketingového mixu. (Koráb, Mihalisko, 2005). 

2.10.1 Produkt 
 

Produkt je cokoliv, co je nabízeno na trhu. Každý prvek produktu nebo služby 

(značka, vzhled, design, balení a tvar) může výrobek nebo službu od konkurence 

odlišovat. 

Je důležité zmínit následující pojmy: 

 Jádro produktu – představuje základní motivaci kupujícího ke koupi 

 

 Vlastní produkt – určuje ho vzhled produktu, název, kvalita a design 

 

 Rozšířený produkt – ke zvýšení spokojenosti zákazníka z koupě slouží 

rozšířený produkt – nadstandard, kterým chceme na naše zákazníky zapůsobit 

 

 Diferencovaný produkt – slouží k odlišování od konkurence. Je dobré 

zjistit, které odlišnosti nejvíce zákazník ocení. (Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

2.10.2 Stanovení cen 
 

Stanovení cen je jednou ze složitějších úkolů, které musí podnik učinit. Při 

uvádění ceny se zohledňují režijní náklady, doprava, slevy. Obecně platí 

vzorec: cena = náklady + marže. (Koráb, Mihalisko, 2005). 
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2.10.3 Distribuce 
 

Existují dva typy podniků. První se zaměřuje na konečného zákazníka 

(B2C, business to customer). Druhý typ se zaměřuje na podnik (B2B, business to 

business). 

Podniky, oslovující konečného zákazníka (B2C) mají jednotný pohled. Mnoho 

studií potvrzuje, že tato varianta je neefektivní, protože je z hlediska financí 

nepřiměřeně vysoká. 

Naopak firmy v segmentu B2B brání v rozvoji nedostatek marketingu. Podniky 

se snaží získat co nejvyšší podíl na trhu, tudíž se zaměřují pouze na rychlost a získání 

výhody prvního hráče bez správného porozumění faktorům. Z toho plyne neochota 

manažerů vidět, jak je důležitý propracovaný strategický marketing.   

(Koráb, Mihalisko, 2005). 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 
 

Analytická část bude vycházet a navazovat na část teoretickou, konkrétně se 

jedná o sestavení PESTE analýzy, SWOT analýzy a marketingového mixu. Pomocí 

PESTE analýzy zjistíme faktory, které ovlivňují vnější prostředí. Marketingový mix 

napomáhá k navýšení prodeje a SWOT analýza nám naznačí současnou situaci podniku. 

Pomocí které nalezneme silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

 

3.1  PESTE analýza 
 

PESTE analýza rozčleňuje okolí podniku do pěti skupin: politické a právní 

faktory, ekonomické faktory, sociální faktory, technologické a ekologické faktory. 

 

3.1.1  Politické a právní faktory 

 

Jelikož je česká politika nestabilní, tak se může brát tenhle faktor jako rizikový. 

Dalším faktor, který může podnik ovlivnit, je nárůst spotřební daně u potravin nebo 

zpřísnění hygienických podmínek. 

 

3.1.2  Ekonomické faktory 

 

Stejně jako u všech podniků, nabízejících statky a služby, tak i naši restauraci 

ovlivňují ekonomické faktory. Potencionální zákazníci mohou začít šetřit, pokud se 

ekonomická situace na trhu vyhrotí, tím pádem začnou klesat i naše tržby. Hlavními 

faktory, ovlivňující ekonomickou situaci podniku, jsou daňové zatížení, 

nezaměstnanost, stav hospodářského cyklu a míra inflace, která způsobuje navýšení cen 

produktů a služeb. 
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3.1.3  Sociální faktory 
 

Do oblasti sociálních faktorů, které udávají významné informace pro 

rozhodování společností, lze zařadit životní úroveň v okolí podniku, dále stupeň 

vzdělání obyvatel, hustota a věkový průměr obyvatelstva v okolí a zájem o kulturu. 

 

3.1.4  Technologické faktory 
 

Mezi tyto faktory spadá vše, co je spojené s přípravou a výrobou jídla. Zejména 

technologie v kuchyni, které napomáhají k přípravě pokrmů. I když se jedná o 

arménskou restauraci, není zde potřeba náročná a těžko dostupná technologie k vaření. 

Tyto technologie nám usnadňují výrobu a šetří čas během přípravy jídla. Kromě toho 

bych zde zařadil i bezplatné připojení k WiFi, které se v dnešní době pro mnoho 

zákazníků stává nezbytnou součástí restaurace. 

 

3.1.5  Ekologické faktory 
  

Na ekologii se dnes klade velký důraz. Je důležité se zaměřit na správné třídění a 

nakládání s odpadem, tzn., že je třeba třídit komunální odpad, papír a sklo. Také je 

nutno dodržovat mnoho vyhlášek z prostředí ekologického. Mezi další ekologické 

faktory patří míra podpory s využíváním obnovitelných zdrojů energie, vnímání 

klimatických změn a přístup k ochraně životního prostředí.  

 

3.2 Marketingový mix 
 

Marketingový mix napomáhá podniku k dosažení svých cílů. Jde o spojení 4 

základních marketingových nástrojů, kterými jsou produkt, cena, distribuce a 

propagace. 
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3.2.1  Produkt 

 

Restaurace je středně velkých rozměrů, tudíž kapacita k posezení se pohybuje 

kolem 50 míst. Budou zde nabízena zejména arménská jídla od arménských polévek 

(dle denní nabídky), přes hlavní jídla až po arménské, chutné dezerty. Dále se zde bude 

vařit i několik málo klasických českých jídel (guláš, řízek, smažený sýr atd.). Jelikož ne 

každý Čech rád zkouší exotické pokrmy, když přijde s přáteli na oběd či večeři. A také 

bychom rádi vyhověli rodinám s malými dětmi, které, jak dobře víme, jsou vybíravé. To 

platí i s nápoji. Budou nabízené arménské i české alkoholické i nealkoholické nápoje.  

Prostory restaurace lze také využít například pro narozeninové oslavy, svatební 

hostiny, firemní večírky nebo jen zarezervování míst pro příjemné posezení s přáteli. 

 

3.2.2  Cena 
 

Ceny produktů se budou lišit zejména tím, zda se bude jednat o arménské nebo 

české jídlo či nápoj. To proto, že se musí do nákladů přičíst částky za dovoz 

arménských nápojů a přísad k přípravě pokrmů od pražských dodavatelů, kteří mají 

licenci pro export a import těchto produktů. Ceny českých jídel se budou pohybovat od 

75 Kč do 120 Kč. Ceny arménských hlavních jídel budou od 120 Kč do 200 Kč. V ceně 

budou započítány veškeré náklady procesů prováděné v restauraci. V restauraci lze 

platit jak hotově, tak i platební kartou. (Podrobnější info o cenách viz jídelní a nápojový 

lístek v Příloze č. 5 a v Příloze č. 6) 

 

3.2.3  Distribuce 
 

Restaurace leží poblíž centru Brna. Zhruba 10 minut pěší chůze. Koncovým 

zákazníkům bude prováděna distribuce přímým prodejem. Po celý den budou 

zákazníkům nabízená teplá arménská i česká jídla, alkoholické i nealkoholické nápoje a 

mnoho kvalitních vín. 
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3.2.4  Propagace 
 

Naše restaurace bude propagována v různých podobách. Hlavním cílem této 

propagace je kvalitně zpropagovat náš podnik a získat nové zákazníky, přičemž si 

udržet stávající. Náš podnik bude propagován hlavně webovými stránkami, které si 

bude tvořit a aktualizovat sám majitel, kde se zákazníci mohou dozvědět nabídky jídel, 

ceny, různé akce, které u nás budou prováděny, atd. Další formou propagace bude 

rozdávání letáčku v centru Brna. A jelikož arménské pokrmy jsou pro mnoho lidí 

neznámou chutí, bude náš podnik v určitých dnech organizovat dny ochutnávky jídel a 

nápojů, o které mohou být zákazníci informováni na naších internetových stránkách 

nebo na letáčcích. Dále bude náš podnik propagovat reklamní tabule v centru Brna. 

 

3.3 SWOT analýza 
 

Pomocí této analýzy zjistíme, jaké silné a slabé stránky podnik nabízí. 

Uvědomíme si také příležitosti a hrozby podniku. Aby byl podnik konkurenceschopný, 

musí silné stránky a příležitosti převyšovat nad slabými stránkami a hrozbami. Tato 

analýza bude zpracována v podobě SWOT matice. 

3.3.1 SWOT matice 

 

  S - Silné stránky W - Slabé stránky 

V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

d
í 

- nabídka arménských i českých jídel 

- poloha v centru Brna 

- WiFi připojení zdarma 

- nekuřácká místnost 

- dostatečné parkovací prostory 

- používání kvalitních surovin 

- nízký počet míst k sezení na letní zahrádce

- bez rozvozu jídel  

- neznalost našeho sortimentu mezi 

potencionálními zákazníky 
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  O - Příležitosti T – Hrozby 

V
n

it
řn

í p
ro

st
ře

d
í 

- možnost budoucího rozvozu jídel 

- spolupráce s novými dodavateli 

- zvýšení zájmů obyvatel o arménskou 

kuchyni 

- růst DPH 

- růst inflace 

- vstup konkurenčních podniků na trh 

- finanční krize 

- časté legislativní změny 

 

Tab. 2: SWOT matice (Zdroj: Vlastní zpracování, 2013) 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

Tato část práce je věnována zpracování vlastního návrhu řešení na základě 

získaných poznatků. Konkrétně se jedná o sestavení podnikatelského plánu pro založení 

arménské restaurace v Brně. Bude zde v následujících podkapitolách upřesněna právní 

forma podnikání a popis podniku. Dále zde bude proveden provozní plán, budou zde 

identifikovány rizika, spojené se vznikem podniku a nakonec finanční plán, který 

zobrazí předpokládané náklady a výnosy v následujících letech. 

 

4.1 Právní forma podnikání 
 

Jako právní formu podnikání pro restauraci Ararat byla zvolena společnost 

s ručením omezeným s jediným společníkem. Mezi velké výhody této formy podnikání 

patří to, že společnost s ručením omezeným od roku 2014 bude možné založit i s 

minimálním základním kapitálem ve výši pouhé 1 Kč. Nevýhoda této formy spočívá 

v tom, že v případě neúspěchu ručí majitel celým svým jměním. 

 

4.2 Popis podniku 
 

Restaurace Ararat, s. r. o. je nově vznikající podnik v centru Brna. Název Ararat 

právě z toho důvodu, že se jedná o arménskou restauraci a Ararat je hora, která patří 

mezi hlavní symboly této země.  

Zákazník si zde může po celý den dopřát teplé i studené arménské pokrmy, 

vyzkoušet a ochutnat arménská vína či brandy. Taktéž zde bude zákazníkům 

nabízena klasická, česká kuchyně. Restauraci tvoří dvě části – nekuřácká (35 míst 

k sezení) a kuřácká část (15 míst k sezení). V letní sezóně bude zákazníkům umožněno 

posezení na letní zahrádce, která nabízí 15 míst k sezení. 

V prostoru restaurace se nachází dostatečný počet parkovacích míst. 
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4.3 Provozní plán 

4.3.1 Otevírací doba 
 

V podniku je plánováno mít otevřeno všech sedm dní v týdnu. S tím, že v pátek 

a v sobotu bude otevírací doba o pár hodin delší. Otevírací doba se může v některý den 

změnit, bude přizpůsobena domluvené akci. 

Otevírací doba:  
 

 Neděle – Čtvrtek 11:00 – 22:00 

 Pátek – Sobota  11:00 – 24:00 

 

4.3.2 Personál 
 

Restaurace Ararat, s. r. o. je společnost s ručením omezeným s jediným 

zakladatelem a současně jediným společníkem. Provoz restaurace bude rozdělen na 2 

směny. Na krátký a dlouhý týden. V restauraci bude zaměstnáno 7 zaměstnanců. Jedná 

se o: 

 1 vedoucího provozu, 

 2 kuchaře, 

 2 číšnice, 

 2 pomocnice. 

 

Personál je jedna z nejdůležitějších částí restaurace. Pro správné fungování 

podniku, je zcela nezbytné, aby byl personál spolehlivý, pracovitý a dostatečně 

kvalifikovaný. 

 

Vedoucí provozu bude arménského původu, aby dokázal kontrolovat jemu 

blízké pokrmy. Bude vlastnit vhodné oprávnění k provozování a bude mít na starost 

každodenní provoz restaurace. Dohlíží na práci personálu, provádí inventury a 
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kontroluje kvalitu výrobků. Hlavním požadavkem na tuto pozici je praxe minimálně 2 

roky v oboru vedoucí restaurace. Dalším požadavkem je spolehlivost, flexibilita a 

znalost cizího jazyka.  

 

Kuchaři budou opět arménské národnosti, jelikož jim jsou tyto pokrmy blízké. 

Vyučení v oboru je podmínkou pro přijetí na tuto pozici. 

 

Číšníci by měli být příjemní a ochotní. Opět je zde potřeba vyučení v oboru. 

Praxe a znalost cizího jazyka je výhodou. 

 

Pomocná síla bude formou brigádníků. Jejich úkolem bude uklízení restaurace, 

drobná pomoc v kuchyni a obsluha hostů dle potřeby. Počet odpracovaných hodin bude 

upřesněn podle poptávky v podniku. 

   

4.4 Analýza rizik 
 

Spolu se zahájením provozu restaurace vznikají také rizika s ním spojené. 

Cílem tedy bude tyto rizika analyzovat a navrhnout jejich řešení. Rizika budou dále 

zpracovány formou matice rizik. 

 

4.4.1  Rizika a návrh jejich řešení 
 

 
1. Nezájem zákazníků – Jde o riziko, které má velký dopad na 

návštěvnosti restaurace.  Je třeba tomuto riziku předejít, neboť má vliv na očekávané 

výnosy, spojené s návštěvnosti restaurace.  

Návrh řešení: Zvýšení propagace restaurace. Např. pořádání různých 

společenských akcí (ochutnávka arménských pokrmů, vín atd.), nabízení cenových slev 

a výhod (nápoj k jídlu zdarma, slevy pro stálé a věrné zákazníky, apod.) 
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2. Neustálý pokles kvality dodávaných surovin – Kvalita surovin od 

dodavatelů klesá nebo si dodavatelé kvalitu drží, ale jsou zvýšeny ceny. V dnešní době 

se to stává běžnou záležitostí – restauracím rostou náklady, ale ceny si zvýšit nedovolí. 

Proto volí levnější a nekvalitní suroviny. 

Návrh řešení: Neustálá kontrola kvality a cen dodávaných surovin. Při 

neodpovídání požadavkům, začít okamžitě jednat s dodavatelem, popřípadě najít jiného.  

 

3. Nepříjemná obsluha – Obsluha je nepříjemná na hosty, neplní svoji 

práci dostatečně atd. 

Návrh řešení: Zaměstnanec má většinou nějaký důvod k pasivnímu a 

nepříjemnému chování, proto se musí se zaměstnancem promluvit a zkusit najít 

kompromis. Bez komunikace nemůže personál fungovat, je potřeba vyslechnout návrhy 

a stížnosti zaměstnanců a tento problém vyřešit. Pokud ale žádný z těchto postupů jeho 

chování nezmění, bude propuštěn. 

 

4. Konkurence – V blízkém okolí byla otevřena nová arménská či jiná 

exotická restaurace a v našem podniku klesá návštěvnost. 

Návrh řešení: Náš podnik bude neustále sledovat a porovnávat ceny 

s konkurencí. Podle toho budou ceny měněny. Dále bude potřeba se snažit nalákat a 

upoutat zákazníka různými slevami a akcemi (např. slevové kupóny apod.). 

 

5. Legislativní změny – Z důvodů zpřísnění norem se může stát, že 

restaurace nebude splňovat požadavky (např. hygienické). 

Návrh řešení: Neustálé sledování změn v legislativě a včasné reagování na ně. 

 

6. Katastrofy – Jedná se o rizika s velmi malou pravděpodobností výskytu, 

ale jejich dopad může mít fatální následky. 



39 
 

Návrh řešení:  Restaurace bude pojištěná proti rizikům přírodních katastrof. 
 

4.4.2  Stupeň závažností a pravděpodobnost výskytu rizik 
 

Stupeň závažností a pravděpodobnost výskytu rizik je zobrazen v tabulce, kde 

stupně závažnosti mohou být od 1 – 3 (1 nejmenší, 3 největší) a pravděpodobnost 

výskytu může být VM – Velmi malá, M – Malá, S – Střední, V – Vysoká, VV – Velmi 

vysoká 

Riziko Stupeň závažnosti 
Pravděpodobnost 

výskytu 

R1 Nezájem zákazníků 3 VV 

R2 Pokles kvality surovin 2 V 

R3 Nepříjemná obsluha 2 S 

R4 Konkurence 3 V 

R5 Legislativní změny 1 M 

R6 Katastrofy 2 VM 
 

Tab. 3: Stupeň závažnosti a pravděpodobnost vzniku rizik (Zdroj: vlastní zpracování, 2014) 

 

4.4.3  Matice rizik 
 

V níže uvedené tabulce jsou možnosti rizik zpracovány formou matice. 

Výsledkem jsou bílé, světle modré a tmavě modré pole.  

 

 Rizika v bílém poli jsou přijatelná, zde není potřeba přijímat žádní 

opatření. 

 Rizika ve světle modrém poli jsou podmínečně přijatelné, to znamená, že 

podnik může svoji činnost nadále vykonávat, avšak je potřeba naplánovat a zrealizovat 

ochranná opatření. 
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 Rizika ve tmavě modrém poli jsou nepřijatelné a představují takovou 

míru rizika, při níž nemůže podnik fungovat a musí být okamžitě provedena patřičná 

opatření. 

 

1    R5       

2  R6    R3 R2    

3        R4  R1 

 
VM M S V VV 

Pravděpodobnost výskytu 

Tab. 4: Matice rizik (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014)   

 

4.5 Finanční plán 
 

Finanční plán patří mezi nejdůležitější částí celého podnikatelského plánu, je 

završením jeho tvorby. Většinou se jedná o nejpropracovanější část, o kterou se další 

části podnikatelského plánu opírají. Určí, jaké zdroje financovaní budou nezbytné pro 

založení restaurace Ararat. Dále zobrazí odhadované náklady na založení restaurace. V 

této části jsou také stanoveny náklady a výnosy v prvních třech letech podnikání. 

 

4.5.1 Zdroje financování 
 

Nově vznikající arménská restaurace bude z velké části financována z půjčky 

rodinného příslušníka. Konkrétně se jedná o částku 720 000 Kč, která bude bezúročně 

splácena po dobu tří let. Tedy měsíčně 20 000 Kč. Náklady, převyšující tuto částku 

budou financovány z vlastních zdrojů vlastníka. Konkrétně jde o částku 250 000 Kč. 
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4.5.2 Náklady na přestavbu restaurace 
 

V současné době je provozovna nevyužívaná.  Před znovuotevřením však dojde 

k nutným úpravám. Jedná se o zvětšení kuchyně a změny její polohy. Dále bude nutné 

celou restauraci vymalovat a položit na zem nové kachličky, neboť staré jsou již 

v nepěkném stavu. Náklady na tyto úpravy jsou uvedeny v tabulce. 

 

Úpravy Náklady [Kč] 

Zednické práce 30 000 

Bourací práce 12 500 

Malířské práce 17 500 

Ostatní práce 6 000 

Celkem 66 000 

 
Tab. 5: Náklady na přestavbu restaurace (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

4.5.3  Náklady na vybavení podniku 
 

Před zahájením podnikání je potřeba restauraci celou vybavit. Je nutné nakoupit 

vybavení do kuchyně, nábytek (židle, stoly, atd.), dekorace, bar, TV a další.  

 

Vybavení restaurace Náklady [Kč] 

Výbava do kuchyně 160 000 

Bar  50 000 

TV 15 000 
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Software- účetní program 11 000 

Nábytek (židle, stoly, atd.) 90 000 

Dekorace 16 000 

Ostatní náklady 17 000 

Celkem 359 000 

 
Tab. 6: Náklady na vybavení restaurace (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

4.5.4  Provozní náklady 
 

Jelikož se restaurace nachází v centru Brna, nájemné je vysoké, tudíž tvoří 

největší část provozních nákladů. Dalšími výraznými položkami provozních nákladů 

jsou náklady na elektřinu, plyn a vodu. Zejména náklady na elektřinu budou vysoké, 

protože velkou část kuchyňského vybavení tvoří elektrické spotřebiče. Mezi další 

provozní náklady patří poskytování Wi-Fi, náklady na telefon, na opravy a náklady na 

různé kancelářské doplňky. 

 

 

 

 

 

 

Položka 
Měsíční náklady 

[Kč] 

Nájemné 45 000 

Elektřina 8 500 

Plyn 4 000 

Voda 3 500 

Svoz odpadu 1 800 

Internet a telefon 1 200 

Ostatní náklady (opravy, úklidové a kancelářské 
prostředky) 

2 500 

Celkem 66 500 

Tab. 7: Měsíční provozní náklady (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 
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4.5.5 Mzdové náklady 
 

Cílem naší restaurace je ohodnotit práci zaměstnance tak, aby byl motivovaný a 

spokojeny, přičemž naše náklady byly co nejnižší. Následující tabulka znázorňuje 

mzdové náklady. Uvedená hrubá mzda je včetně zdravotního a sociálního pojištění. 

 V kapitole 3.2.4 Propagace je uvedeno, že náš podnik bude mimo jiné 

propagován rozdáváním letáčků v centru Brna. Toto rozdávání letáčků bude probíhat 

v prvním půlroce podnikání, a to každý pracovní den dvě hodiny. Rozdávat budou dvě 

brigádnice a budou pobírat čistou mzdu 50 Kč/h. 

 

Pozice Počet 
Mzdové náklady na 
1 zaměstnance [Kč] 

Mzdové náklady 
celkem [Kč] 

Vedoucí 
provozovny 

1 27 000 27 000 

Kuchař 2 19 000 38 000 

Číšnice 2 18 000 36 000 

Pomocnice 2 14 000 28 000 

Brigádnice 2 2 200 4 400 

Celkem 9   133 400 

 
Tab. 8: Měsíční mzdové náklady (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

4.5.6 Ostatní náklady  
 

Ostatní náklady budou tvořeny především nákupem počátečních zásob. 

Předpokládá se, že počáteční nákup zboží je odhadem 185 000 Kč. Stav zásob se bude 

měsíčně doplňovat průměrně nákupem za 85 000 Kč. Toto měsíční doplňování stavu 

zásob bude upřesněno dle prodeje a poptávky zboží. Ostatní náklady jsou dále tvořeny 

měsíčními rezervami v hodnotě 18 000 Kč. 
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4.5.7 Náklady nutné pro zahájení podnikání 
 

V níže uvedené tabulce se vyskytují veškeré náklady, které jsou potřebné pro zahájení 
provozu. 

 

Položka Náklady [Kč]  

Náklady na přestavbu restaurace 66 000 

Náklady na vybavení podniku 359 000 

Provozní náklady 1. měsíce 66 500 

Ostatní náklady 185 000 

Mzdové náklady 1. měsíce 133 400 

Celkem 809 900 

 
Tab. 9: Celkové náklady na zahájení podnikání (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

 

V kapitole 4.5.1 Zdroje financování je uvedeno, že restaurace bude financována 

z velké části z půjčky v hodnotě 720 000 Kč od rodinného příslušníka. Náklady 

převyšující tuto částku bude financovat vlastník z vlastního kapitálu 250 000 Kč. Stav 

peněžních prostředků na začátku podnikání tedy bude:  

(720 000 Kč + 250 000 Kč) – 809 900 Kč = 160 100 Kč. 

 

4.5.8  Měsíční náklady 
 

V následující tabulce jsou uvedeny měsíční náklady pro chod celé restaurace. 

Jedná se o provozní náklady, mzdové a ostatní náklady (rezervy). Dále do těchto 

nákladů připočítáme splácení půjčky a náklady na doplňování stavu zásob 
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Položka Náklady [Kč]  

Provozní náklady 66 500 

Mzdové náklady 133 400 

Ostatní náklady (rezervy) 18 000 

Splácení půjčky 20 000 

Doplňování stavu zásob 85 000 

Celkem 322 900 

 
Tab. 10: Měsíční náklady (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

4.5.9  Měsíční výnosy 
 

Pro odhad měsíčních výnosů je potřeba si upřesnit následující údaje:  

 Počet míst k sezení: restaurace 50 míst + letní zahrádka 15 míst = 65 míst 

 

 Průměrná útrata 1 zákazníka: 140 Kč/jídlo + 25 Kč/nápoj = 165 Kč 

 

 Průměrná denní obsazenost na 1 židli: závisí zejména na ročním období, 

dále se předpokládá menší návštěvnost v prvních měsících podnikání. 

 

Následující tabulka znázorňuje očekávánou denní obsazenost „jedné židle“ 

v měsících, v prvních 3 letech podnikání. Tabulka je vytvořena na základě konzultace 

s lidmi, kteří se pohybují v odvětví gastronomie.  
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Měsíc 1. rok 2. rok 3. rok 

Leden 0,5 0,5 1 

Únor 0,5 1 1 

Březen 1 1 1 

Duben 1 1 1,5 

Květen 1 1,5 1,5 

Červen 1,5 1,5 2 

Červenec 2 2 2,5 

Srpen 1,5 2 3 

Září 1 1,5 2,5 

Říjen 1 1,5 2 

Listopad 0,5 1 1,5 

Prosinec 0,5 1 1 

Průměrná obsazenost 1,0 1,3 1,7 

 
Tab. 11: Průměrná obsazenost jedné židle (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 

Například číslo 0,5 v lednu v prvním roce podnikání znamená, že průměrná 

denní návštěvnost v lednu bude 0,5 x 65 = 33 zákazníků. 

Následně jsme schopní podle vzorce: počet míst k sezení x průměrná útrata x 

průměrná denní obsazenost, odhadnout denní výnosy, ze kterých dále odvodíme 

měsíční a roční výnosy.  
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První rok podnikání: 

 Denní výnosy: 65 x 165 x 1 = 10 725 Kč 

 

 Měsíční výnosy: 10 725 x 30 = 321 750 Kč 

 

 Roční výnosy: 321 750 x 12 = 3 861 000 Kč 

Druhý rok podnikání:  

 Denní výnosy: 65 x 165 x 1,3 = 13 943 Kč 

 

 Měsíční výnosy: 13 943 x 30 = 418 290 Kč 

 

 Roční výnosy: 418 290 x 12 = 5 019 480 Kč 

 

Třetí rok podnikání:  

 Denní výnosy: 65 x 165 x 1,7 = 18 233 Kč 

 

 Měsíční výnosy: 18 233 x 30 = 546 990 Kč 

 

 Roční výnosy: 546 990 x 12 = 6 563 880 Kč 

 

 

4.5.10 Výkaz zisku a ztráty pro první tři roky podnikání 
 

V následující tabulce je uveden výkaz zisku a ztráty pro první tři roky podnikání. 

Hodnoty jsou vyjádřeny v tis. Kč a vycházejí z plánových nákladů a výnosů 

z předchozích kapitol. 
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Položka 
1. rok  

[tis. Kč] 
2. rok  

[tis. Kč] 
3. rok  

[tis. Kč] 

Tržby za prodej zboží 3 861  5 020 6 564 

Pořízení zboží 1020 1326 1734 

Mzdové náklady 1596 1543 1543 

Náklady na přestavbu 66 0 0 

Náklady na vybavení 359 0 0 

Provozní náklady 798 798 798 

Ostatní náklady 216 216 216 

Odpisy 60 60 60 

Splátka půjčky 240 240 240 

Výsledek hospodaření -490 837 1973 

 
Tab. 12: Výkaz zisku a ztrát pro rok 2014 až 2016 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 
 

V druhém a třetím roce podnikání jsou měsíční náklady o 4 400 Kč menší, než v 

prvním roce podnikání, a to z toho důvodu, že podnik již nevyplácí brigádnice za 

rozdávání letáčků. 

 Restaurace Ararat, s. r. o. bude v prvním roce svého působení ve ztrátě, a to 

z důvodu vysokých počátečních nákladů (náklady na vybavení a přestavbu podniku) a 

nízkých tržeb. V druhém roce se návštěvnost zvýšila, tudíž i tržby a situace podniku se 

zlepšila a ve třetím roce podnikání již dosahuje velmi pozitivních výsledků.  
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4.5.11 Rozvaha 
 

V níže uvedených tabulkách je zobrazena zahajovací rozvaha a zjednodušená 

podoba rozvahy ke dni 31. 12. 2014. Rozvaha na konci druhého a třetího roku 

podnikání je uvedena v Příloze č. 1 a Příloze č. 2. 

Aktiva Zahajovací rozvaha Pasiva

A Pohledávky za upsaný kapitál 250 000 Kč A Vlastní kapitál 250 000 Kč

B Stálá aktiva 359 000 Kč A. I Základní kapitál 250 000 Kč

B. I DNM   B I Cizí zdroje 720 000 Kč

Software 11 000 Kč Dlouhodobá půjčka 720 000 Kč

B. II DHM       

Vybavení podniku 348 000 Kč     

C Oběžná aktiva 361 000 Kč     

Zásoby 185 000 Kč     

Peníze na účtu 176 000 Kč     

  970 000 Kč   970 000 Kč
 
Tab. 13: Zahajovací rozvaha (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

 
Tab. 14: Rozvaha ke dni 31. 12. 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

Aktiva   Pasiva   

Dlouhodobý majetek 299 000 Kč Vlastní kapitál 740 000 Kč

DHM 288 000 Kč Základní kapitál 250 000 Kč

DNM 11 000 Kč Rezervní fond   

DFM   Výsledek hospodaření 490 000 Kč

Oběžná aktiva 921 000 Kč Cizí zdroje 480 000 Kč

Zásoby 126 000 Kč Rezervy   

Dlouhodobé pohledávky   
Bankovní úvěry a 
výpomoci 

480 000 Kč

Krátkodobé pohledávky     

Krátkodobý fin. majetek 795 000 Kč   

  1 220 000 Kč   1 220 000 Kč
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4.5.12 Výkaz cash flow 

Finanční plán by měl obsahovat i výkaz cash flow, protože podává informace o 

peněžních tocích v průběhu účetního období. Následující tabulka znázorňuje tok peněz 

v prvních třech letech podnikání a je vyjádřena v celých tis. Kč. 

Položka 
1. rok

[tis. Kč] 
2. rok

[tis. Kč] 
3. rok

[tis. Kč] 

Peněžní prostředky na zač. období 160 -334 503 

Tržby za prodej zboží 3 861  5 020 6 564 

Pořízení zboží 1020 1326 1734 

Mzdové náklady 1596 1543 1543 

Náklady na přestavbu 66 0 0 

Náklady na vybavení 359 0 0 

Provozní náklady 798 798 798 

Ostatní náklady 216 216 216 

Odpisy 60 60 60 

Splátka půjčky 240 240 240 

Peněžní prostředky na konci období -334 503 2476 

Tab. 15: Výkaz cash flow pro první tři roky podnikání (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

Z výše uvedeného výkazu je zřejmé, že na konci třetího roku podnikání dosahuje 

restaurace velkého stavu peněžních prostředků. Ale udržování příliš vysokých 

peněžních zásob není efektivní, proto bude podnik v následujícím roce investovat do 

rozvoje podniku, např. investice do rozvozu jídel po Brně.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo vypracovat podnikatelský plán na založení 

arménské restaurace Ararat, s. r. o. v Brně. Tedy vytvořit takový plán, který je reálný, 

srozumitelný, přehledný a konkurenceschopný. Arménská restaurace se v okolí centra 

Brna nenachází téměř žádná, tudíž vypracování podnikatelského plánu pro založení 

arménské restaurace se zdá jako dobrý nápad pro podnikání. Práce je rozdělena na tři 

části. Na část teoretickou, analytickou a na část vlastního návrhu řešení. 

V teoretické části práce jsou uvedeny teoretické poznatky z literatury, které 

posloužily k vytvoření tohoto plánu. Konkrétně jsou v této části uvedeny základní 

definice podnikatele, rozdělení obchodních společností a sestavení podnikatelského 

plánu. Dále se tato část zabývá analýzami vnějšího a vnitřního prostředí, SWOT 

analýzy a marketingového mixu. 

Analytická část práce vychází z teoretické části. Silné a slabé stránky, příležitosti 

a možné hrozby jsou shrnuty v analýze SWOT. O vnějších vlivech podniku vypovídá 

PESTE analýza. Pro lepší pochopení trhu a poznání potencionálních zákazníků je v této 

části sestaven i marketingový mix. 

Praktická část navazuje na analytickou část. Konkrétně je v této části uveden 

popis podniku a forma podnikání. Dále jsou zde analyzovány rizika, která jsou spojená 

s podnikáním. Nejdůležitější část podnikatelského plánu však tvoří finanční plán, 

pomocí kterého jsou vypočteny náklady a výnosy v následujících třech letech 

podnikání. Restaurace bude v prvním roce svého působení ve ztrátě, a to z důvodu 

vysokých počátečních nákladů a nízkých tržeb. V druhém a třetím roce podnikání však 

dosahuje velmi kladných výsledků. 

Tato bakalářská práce by měla sloužit jako návod pro podnik, jak sestavit 

podnikatelský plán. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že se neustále mění trh, 

konkurence a prostředí na trhu, tudíž uvedené výsledky nejsou trvale platné. Je tedy 

nezbytné neustálé sledování konkurence a případné hrozby a vhodné reagování na ně. 

I přes všechna úskalí pevně věřím v úspěch tohoto podnikatelského plánu. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 2: Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 179 000 Kč Vlastní kapitál 2 223 000 Kč

DHM 168 000 Kč Základní kapitál 250 000 Kč

DNM 11 000 Kč Rezervní fond 

DFM Výsledek hospodaření 1 973 000 Kč

Oběžná aktiva 2 044 000 Kč Cizí zdroje 0 Kč

Zásoby 200 000 Kč Rezervy 

Dlouhodobé pohledávky   
Bankovní úvěry a 
výpomoci 

0 Kč

Krátkodobé pohledávky   

Krátkodobý fin. majetek 1 844 000 Kč

2 223 000 Kč 2 223 000 Kč

Příloha č. 1: Rozvaha ke dni 31. 12. 2015 (zdroj: Vlastní zpracování, 2014) 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek 239 000 Kč Vlastní kapitál 1 087 000 Kč

DHM 228 000 Kč Základní kapitál 250 000 Kč

DNM 11 000 Kč Rezervní fond 

DFM Výsledek hospodaření 837 000 Kč

Oběžná aktiva 1 088 000 Kč Cizí zdroje 240 000 Kč

Zásoby 180 000 Kč Rezervy 

Dlouhodobé pohledávky 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 

240 000 Kč

Krátkodobé pohledávky 

Krátkodobý fin. majetek 908 000 Kč

1 327 000 Kč 1 327 000 Kč 
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Příloha č. 4: Vzorový leták (Zdroj: Vlast ní zpracování, 2014)
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Příloha č. 6: Vzor nápojového lístku (Zdroj: Vlastní zpracování, 2014)
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