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Abstrakt 

Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení palačinkárny. Jedná se 

o oblast rychlého občerstvení, pro kterou je typická malá prodejní plocha, specifický, 

úzce zaměřený sortiment a vysoká fluktuace zákazníků. Návrhová část, která je 

vlastním zpracováním plánu, vychází z obecných teoretických a legislativních poznatků 

pro oblast podnikání a reaguje na potřeby trhu zjištěné prostřednictvím analýzy trhu, 

s využitím nástrojů jako je SLEPT, SWOT analýza a další. V rámci finančního plánu 

hodnotí potenciální ekonomickou úspěšnost navržené podnikatelské činnosti.  

 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis is the draft of the business plan for the establishment of the Pancake 

restaurant. This is considered as an area of the fast food, for which is typice the small 

sales space, specific, narrowly focused assortment and high turn over of customers.The 

proposal part, which is its own processing of the business plan, is based on general 

theoretical and legislative knowledge for area of business and responds to market needs 

that are identified through the market analysis, by using instuments like SLEPT, SWOT 

analysis and others. Within the financial plan evaluates the potential economic success 

of the proposed business  
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ÚVOD 

Když jsem se zamýšlela nad tématem své bakalářské práce, věděla jsem, že chci 

vytvořit podnikatelský plán a to v oboru gastronomie, protože tento obor mne už od 

střední školy přitahoval a stále přitahuje. 

Restaurací nalezneme na každém kroku mnoho, ale ne všechny, které si vybereme, nás 

osloví. Často je nutné nejprve nahlédnout dovnitř a doufat, že zde dostaneme to, co by 

uspokojilo naši potřebu. Pokud ale jako mnoho jiných lidí spěcháte, dáte raději přednost 

některému z rychlých občerstvení. Tam vám nejčastěji nabídnou párek v rohlíku, 

hranolky nebo pizzu. Já svým podnikatelským plánem nabízím další lahodnou 

alternativu a tím jsou francouzské palačinky všech typů slané i sladké.  

Palačinkárna, nebo-li creperie, pro kterou je tento podnikatelský záměr navržen, má 

přilákat nejen vůní, která se snad jednou bude linout z prodejního okýnka přímo mezi 

kolemjdoucí a lákat je k ochutnání, ale i svou pestrostí nabídky, čerstvostí použitých 

sezónních surovin a speciálními prodejními akcemi pro dané roční období. 

Cílem bakalářské práce je zpracování podkladů pro přípravu a zahájení podnikání 

v oblasti stravovacích služeb a to konkrétně výrobu a prodej palačinek ve formě 

rychlého občerstvení v Brně. 

Těchto cílů je možné dosáhnout na základě cílů dílčích. Mezi tyto patří: 

• nalezení vhodného místa pro umístění provozovny 

• zhodnocení podnikatelského prostředí, zákazníků a konkurence 

• vytvoření cen výrobků 

• vytvoření finančního plánu  

• vytvoření marketingového mixu 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce přibližuje podnikatelský plán a s ním související pojmy jako 

je podnikání či živnost. 

1.1 PODNIKÁNÍ 

Oblastí podnikání se zabývá obchodní zákoník, který tento pojem vymezuje v § 2 takto: 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“ [1, s. 2].  Obdobnou 

definici nabízí i živnostenský zákon. Což je pochopitelné, protože živnost je jednou 

z možností jak začít podnikat.  

Důležitý je tedy rozbor jednotlivých částí pro jejich osvětlení. Soustavnou činností je 

rozuměno, že se nejedná o příležitostnou možnost výdělku, ale o činnost prováděnou 

pravidelně či opakovaně. Samostatností, je myšleno, že podniká-li fyzická osoba, pak 

jedná s dalšími subjekty osobně. Právnická osoba pak jedná s okolím prostřednictvím 

statutárního orgánu. S tím také souvisí další pojem, kterým je vlastní jméno, kdy 

fyzická osoba užívá své jméno a příjmení a osoba právnická vystupuje pod svou 

obchodní firmou vůči třetím osobám. Každá osoba, fyzická i právnická, nesou riziko 

výsledků svého podnikání, mají tedy vlastní odpovědnost. Definice podnikání by však 

nebyla přesná, kdyby neobsahovala pojem účel dosažení zisku. Důležitý je právě tento 

účel, ať již zisku dosaženo bylo či nikoliv [2].  

1.2 ŽIVNOST 

Jak již bylo řečeno výše, živnost se v živnostenském zákoně vymezuje téměř stejně, 

jako podnikání a to podle § 2 takto: „Živností je soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených tímto zákonem“ [3, s. 7]. 

Pokud chce podnikatel začít své podnikání na základě živnostenského oprávnění, musí 

jako fyzická osoba splňovat všeobecné podmínky pro provozování živnosti. Mezi tyto 
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patří dosažení věkové hranice 18 let, mít způsobilost k právním úkonům a být 

bezúhonný. O osobě bezúhonné hovoří živnostenský zákon tehdy, pokud tato osoba 

nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin spáchaný úmyslně, a to pokud byl tento 

trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním. Pro prokázání své bezúhonnosti před 

živnostenským úřadem se používá výpis z Rejstříku trestů. Právnická osoba tyto 

podmínky musí samozřejmě splňovat také, a to prostřednictvím svého odpovědného 

zástupce [4]. 

Avšak kromě těchto všeobecných podmínek musí podnikatel u některých druhů živností 

splňovat i zvláštní podmínky. Zvláštní podmínky souvisí s živností řemeslnou, vázanou 

či živností provozovanou na základě udělení koncesní listiny. Těmito podmínkami jsou 

odborná či jiná způsobilost pokud je živnostenský či jiný předpis vyžadují [3].  

Základní rozdělení živností je na živnosti ohlašovací a koncesované. 

Ohlašovací živnosti se dále dělí na: 

• řemeslné 

• vázané 

• volné 

Pokud chce podnikatel podnikat na základě řemeslné živnosti, musí splňovat nejen 

všeobecné podmínky pro provozování, ale i prokázat odbornou způsobilost, která je 

uvedena v § 21 a § 22 živnostenského zákona. Odborná způsobilost se prokazuje 

nejčastěji dokladem o řádném ukončení školního vzdělání (různých stupňů) a s tím 

související počet let praxe v oboru, nebo bez dokladu o úrovni dosaženého vzdělání 

avšak šestiletou praxí. Dále pak uznáním odborné kvalifikace nebo dalšími ověřeními a 

dokumenty, které vyžaduje tento zákon [3]. 

Vázaná živnost je spojena taktéž se splněním všeobecných podmínek a odborné 

způsobilosti. Jedná se o způsobilosti stanovené v příloze číslo 2 živnostenského zákona. 

Zde jsou ke každému druhu činnosti zvlášť stanoveny odborné podmínky [3]. 

U volné živnosti naopak není nutná žádná odborná způsobilost. Stačí pouze splňovat 

všeobecné podmínky k provozování [3]. 

Koncesované živnosti se od ohlašovacích liší tím, že je nelze pouze ohlásit a začít 

podnikat, ale je nutné mít udělenu koncesní listinu příslušným odpovědným orgánem. 

Dnem zahájení takovéhoto podnikání je pak den, kdy koncese nabyla právní moci. 

Koncese se nejčastěji vydává k oborům, na kterých má stát zvláštní zájem o jejich 
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regulaci. Jedná se například o výrobu zbraní, směnárenskou činnost a poskytování 

telekomunikačních služeb [5]. Nutné je opět splnit všeobecné podmínky, ale také 

odborné a další jiné stanovené v příloze číslo 3 živnostenského zákona [3].  

1.2.1 Zřízení živnostenského listu fyzické osoby 

Zřízení si živnostenského listu se skládá z několika kroků. Důležité je, aby osoba, která 

si jde na živnostenský úřad zařídit tento list, již měla u sebe příslušné dokumenty 

vyžadující jeho vydání [11]. 

Postup je následující: 

1. rozhodnutí o druhu živnosti, v které chce osoba podnikat 

2. podle místa svého trvalého bydliště se osoba dostaví na příslušný   

     živnostenský úřad nebo využije některého z kontaktních míst Czech  

     POINTu [11] 

3. předložení občanského průkazu a výpisu z Rejstříku trestů, poplatek za 

výpis z rejstříku trestů činní 100,- Kč [12] 

4.  předložení dokladu o tom, že osoba nemá nedoplatky na daních ani na    

 sociálním pojištění 

5. předložení dokladu prokazující odbornou způsobilost 

6. vyplnění jednotného registračního formuláře 

7. zaplacení poplatku za ohlášení živnosti v částce 1000,- Kč [11]. 

1.2.2 Provozovna 

Zřídí-li si podnikatel určitou živnost, pak prostor, kde ji provozuje, se nazývá 

provozovna. Za takovou provozovnu je považován i prodejní automat. Stánek, který je 

možné přesunout je považován za mobilní provozovnu a na jednom místě by neměl být 

déle než tři měsíce. Každá provozovna musí být řádně a viditelně označena a musí být 

způsobilá pro provoz živnosti. Označena musí být obchodní firmou nebo názvem či 

jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Každá provozovna má 

také svou odpovědnou osobu [3]. 

V případě provozovny, v které se budou vyrábět a prodávat palačinky musí být splněny 

také hygienické požadavky na její umístění, zásobování vodou, dispoziční uspořádání a 

další. Podnikatel, jenž podniká v oblasti stravovacích služeb, musí v této souvislosti 
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nejpozději v den zahájení činnosti provozovny oznámit příslušné krajské hygienické 

stanici zahájení tohoto podnikání, rozsah činností a umístění provozovny [33].  

1.2.3 Odpovědný zástupce 

Kdo je odpovědný zástupce definuje živnostenský zákon a to v §11. „Odpovědný 

zástupce je fyzická osoba ustanovena podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz 

živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvím 

vztahu“ [3, s. 14]. Odpovědný zástupce může ručit za správné vedení živnosti až čtyřem 

podnikatelům. Podnikatel musí mít pro svou živnost odpovědného zástupce v případě, 

že sám nesplňuje zvláštní podmínky provozu. U živností ohlašovacích je takovýto 

zástupce ve funkci dnem ustanovení. U koncesovaných živností je nutné, aby 

rozhodnutí o schválení ve funkci nabylo právní moci. Nemůže-li už odpovědný 

zástupce vykonávat řádně svou funkci, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů určit 

zástupce nového [3].  

1.3 RYCHLÉ OBČERSTVENÍ 

„Podle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcích 

předpisů, lze chápat občerstvení jako jednu z forem stravovací služby zahrnující 

jednoduchou kuchyňskou přípravu pokrmů a jejich uvádění do oběhu“ [31]. Tato citace 

vycházela z § 2 tohoto zákona, ovšem tento paragraf byl již zrušen. Přesto tato definice 

pro určení co tedy občerstvení vlastně je, zůstává nadále výstižnou. 

Rychlé občerstvení je podnik, který podniká v oboru stravovacích služeb [32].  

“Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem 

potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské 

živnosti ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou 

službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb 

včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání 

pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu“ [33]. Tento zákon 

také definuje, co je myšleno pod pojmem pokrm a to v § 23 odstavce druhého: 

„Pokrmem je potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou 

cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v 

rámci stravovací služby“ [33]. 
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1.4 PALAČINKÁRNA 

V případě této bakalářské práce se jedná o druh rychlého občerstvení. V něm budou 

zákazníkům nabízeny palačinky. Jedná se o tzv. francouzské palačinky. Nabízeny 

budou jak ve formě slané palačinky neboli galettes tak také palačinky sladké crepes.  

1.5 PODNIKATEL 

V definici o podnikání se hovoří o činnosti, jež provozuje podnikatel, a proto je nutné 

tento subjekt vymezit. Podnikatelem se může stát jak osoba fyzická tak i osoba 

právnická a k jejímu definování je vhodné opět využít obchodní zákoník, podle něhož je 

podnikatelem: 

„ a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

   b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 

   c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle   

       zvláštních předpisů 

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

       zvláštního předpisu “ [1, s. 8]. 

V novém občanském zákoníku platném od 1. ledna 2014 je podnikatel také definován a 

to v § 420: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 

činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 

účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele“  

[35, s. 50]. 

Osoba podnikatele může být ale také definována z jiného hlediska než právního. 

Podnikatel by měl mít určité charakteristické vlastnosti, které mohou ovlivnit to, zda 

bude úspěšný ve své práci či nikoliv. Mezi tyto vlastnosti řadíme: 

• schopnost vyhledat nové příležitosti, vymezit si nové cíle 

• nebát se podstoupit určité riziko podnikání 

• být obratný v zabezpečení finančních prostředků pro své podnikání 

• být vytrvalý, sebevědomý, dlouhodobě motivovaný 

• umět se učit ze zkušeností [7]. 
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1.6 PODNIK 

K pojmům podnikání, podnikatel neodmyslitelně patří i podnik. Opět jej právně 

definuje obchodní zákoník v § 5 a to jako: „soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 

tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná“ [1, s. 8].  

Pojem podnik se dá chápat také v rovině obecnější než je pouze právní vymezení. 

Podnik je samostatnou ekonomickou jednotkou, ve které vznikají ze vstupů výstupy. 

Vlastník se snaží, aby z minimálních vstupů vznikaly maximální výstupy s cílem 

dosáhnout zisku. Na základě této samostatnosti mají vlastníci odpovědnost za výsledky 

svého podnikání. Podnik je také samostatnou právní jednotkou, což znamená, že může 

na základě smluv vstupovat do právních vztahů s jinými tržními subjekty [2]. 

1.7 PODNIKATELSKÝ PLÁN 

Má-li fyzická či právnická osoba podle svého uvážení dobrý nápad, se kterým se chce 

začít realizovat na trhu, pak by měla vždy začít sestavením podnikatelského plánu. 

Mnoho lidí si myslí, že vše čeho chce dosáhnout a vše co k tomu potřebuje, vlastně ví a 

není důvod takový plán sestavovat. Nechá-li se ale taková osoba přesvědčit a sepíše 

svůj záměr na papír, ihned uvidí, kde se skrývají nedostatky nebo možná rizika 

začínajícího podniku. Podnikatelský plán slouží také ke zhodnocení vnitřních a vnějších 

faktoru související s podnikáním. Dává odpověď na otázku, zda je daný nápad 

realizovatelný a udržitelný na trhu. Podnikatelský plán může být sestaven jak 

začínajícím podnikatelem tak již podnikem dlouho fungujícím, který chce rozšířit svou 

působnost [2].  

Jedná se o písemný dokument, který slouží nejen vlastníkovi či manažerům ke kontrole 

či plánování, ale i dalším subjektům jako jsou například investoři či bankovní instituce, 

pokud podnikatel shání kapitál pro realizaci svého záměru. Podle toho, komu je vlastně 

podnikatelský plán určen, se liší lehce i jeho obsah a použití. Pokud bude 

zainteresovanou osobou vlastník, pak bude užívat podnikatelského plánu pro plánování 

budoucnosti svého podniku, tedy pro plánování růstu tržní hodnoty či plánování 

možných změn. Ve vztahu podnikatelského plánu a manažera je manažer nejčastěji 



14 

 

osobou, která takový plán sestavuje a pro manažera tak z takového plánu mohou 

plynout výhody. Tvoří tedy hlavní nástroj plánování a snižuje podnikatelské riziko. 

Kromě těchto dvou subjektů může být podnikatelský plán určen i investorům. Tyto 

zajímá především plánovaná návratnost jejich vloženého kapitálu. U bank to znamená 

ujištění se, že podnik bude dostatečně solventní a bude po celou dobu trvání úvěrové 

smlouvy schopen splácet jistinu i úroky. Banky mají často předpřipravené formuláře 

s žádostí o úvěr avšak v zájmu podniku i v tomto případě je sestavit podnikatelský plán 

dostatečně formální a věcný. Údaje uvedené v plánu by měl mít podnikatel dostatečně 

podložené. Pro ostatní investory je důležitá návratnost vložených prostředků spolu se 

ziskem. Hodnotí především riziko investice a kvalitu managementu. Všechny tyto 

subjekty mají ale i společné motivy pro užití podnikatelského plánu. Těmi jsou 

především zhodnocení životaschopnosti projektu, vytvoření cílů a věrohodných 

rozpočtů a kalkulace, s kterou souvisí sestavení cash-flow, jako základní pramen pro 

prvotní posouzení potřebných prostředků [6]. 

1.7.1 Zásady při sestavování podnikatelského plánu 

Při sestavování tohoto dokumentu je vhodné dbát určitých zásad, aby byl záměr dobře 

čitelný, jasný a strukturovaný. 

1. Srozumitelnost: pisatel plánu by se měl vyjadřovat v jednoduchých větách, 

neužívat nadbytek přídavných jmen, pro přehlednost je také vhodné sestavit 

tabulky či grafy doplněné číselnými hodnotami 

2. Logická návaznost: zdůrazňuje důležitost návaznosti textu, nepřeskakovat od 

jedné myšlenky k druhé, jednotlivé skutečnosti na sebe musí navazovat a nesmí 

si v textu odporovat 

3. Stručnost: plán by neměl být příliš „rozvleklý“, na druhou stranu by jeho 

stručnost neměla být na úkor základním faktům 

4. Pravdivost a reálnost: pravdivě uvedené informace a reálnost budoucího 

možného vývoje by mělo být samozřejmostí 

5. Respektování rizika: identifikace rizik, jejich možné následky a návrhy na jejich 

odstranění či eliminaci vzbuzují u potenciálních investorů důvěru [7]. 
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1.7.2 Struktura podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán tvoří, ve většině případů, téměř stejné informace důležité pro různé 

posuzovatele plánu. Odlišnosti je možné naleznout pouze v struktuře a názvech kapitol, 

ale i tyto jsou mnohdy přesně vymezeny a ne vždy je dobré pokoušet se o jakési 

inovátorství [6]. 

Titulní strana 

Pokud si podnikatel sestavuje podnikatelský záměr pouze pro svou potřebu, není tato 

část zcela podstatná. Avšak je-li nutné sestavení tohoto plánu kvůli konzultaci 

s poradcem či má-li sloužit k získání finančních prostředků, je tato titulní strana 

důležitou součástí. V titulní straně je samozřejmě označení dokumentu, název 

zakládaného podniku, dále zde může být datum vzniku podniku, jméno autora a datum 

sepsání dokumentu či logo podniku. Za titulní stranou by měl následovat obsah plánu. 

Také by se nemělo zapomenout na definování účelu, kde autor dokumentu definuje cíle, 

jichž má být dosaženo [6]. 

Exekutivní souhrn 

Jedná se vlastně o souhrn důležitých bodů celého plánu. Informace v této části by měly 

být ty stěžejní. Tato část je v dokumentu velice důležitá zvláště tehdy, pokud je záměr 

předkládán potenciálním investorům. Toto resumé by mělo čtenáře zaujmout a vzbudit 

v něm zvědavost o zjištění detailů. K vypracování této části dochází nejčastěji až po 

sepsání celého dokumentu i přesto, že se souhrn nachází na jeho začátku [8]. Podle 

charakteru plánu je odlišná i délka exekutivního souhrnu. V zásadě by ale neměl být 

kratší než dvě a delší než sedm stránek [2]. I když některá literatura doporučuje i kratší 

resumé v podobě maximálně tří stránek [8]. 

Je nutné dbát na jasné, přesné a stručné vypracování, které odpovídá na otázky: 

• jaké jsou cíle podnikatelského záměru 

• jak budou tyto cíle realizovány 

• jaké zkušenosti a kvalitu mají manažeři a klíčoví pracovníci podniku 

• jaké produkty a služby budou nabízeny a v čem jsou specifické a atraktivní  

• jaký je trh, na kterém se chce podnik uplatnit 
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• jaké jsou výhody založení podniku  

• jakou strategii podnikatel zvolí pro úspěch podniku 

• jaké jsou finanční náklady, a tedy jakých finančních zdrojů je za potřebí a jak 

budou spotřebovány [6]. 

Popis podniku 

Pokud nějaký podnik již existuje, je jeho historie nedílnou součástí tohoto dokumentu. 

Mnohem důležitější informace, však z hlediska nově vznikajících podniků, jsou určení 

právní formy podnikání, určení klíčové nebo hlavní živnosti. Pokud má podnikatel už 

nějakou jasnou a přesnou vizi, čeho chce dosáhnout, může ji zde také formulovat.  

Dále k popisu podniku patří prezentace produktů a služeb, které budou nabízeny 

zákazníkům. Důležité je definovat proč si podnikatel myslí, že tyto jeho nabízené 

produkty a služby budou pro zákazníky zajímavé a konkurence schopné. Důkladný 

detailní popis a možnosti rozvíjení produktu či služby poukazuje na přemýšlení 

podnikatele do budoucnosti. Dále v návaznosti na nabídku podnikatele by mělo být 

v dokumentu popsáno, jakou část bude podnikatel vyrábět a jakou zajišťovat 

outsourcingem. Pokud podnik získat ochrannou známku či patent pak je vhodné to také 

uvést.  

Zmíněna by měla být i podniková infrastruktura. Jaké informační systémy a technické 

vybavení je potřeba k realizaci plánu tj. jaké stroje a přístroje budou potřeba k výrobě či 

jaké softwarové vybavení je nutné.  

Zapomenuto nesmí být ani na organizační strukturu podniku a na zaměstnaneckou 

politiku. Pokud bude realizovat podnikatelský plán více manažerů pak je vhodné je 

představit, uvést jejich kvalifikaci a zkušenosti. Vymezeny by měly být i profese, které 

bude potřeba při realizaci. Stanovit jejich nutnou kvalifikaci a návrhy pro jejich získání 

na trhu práce. V příloze tohoto dokumentu můžeme uvést popisy jednotlivých 

pracovních pozic a jejich přesné úkoly, kompetence či osobnostní charakteristiku. 

Jelikož je podnik vždy někde umístěn, uvádí se v této části popisu, kde se podnik 

nachází resp. kontaktní údaje.  Nevynechává se ani údaj o tom, zda je budova, v které se 

podnik nachází plně ve vlastnictví podnikatele nebo pouze v pronájmu. V případě 

pronájmu je pak nasnadě vysvětlit jak je zajištěna nájemní smlouva v případě výpovědi. 
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Dále je učeno, jakým způsobem bude zajišťováno vedení účetnictví, jestli bude 

podnikatel plátce DPH, zda si bude platit nějaké pojištění. Tvůrce záměru by také neměl 

uvádět pouze silné stránky podniku, ale měl by citlivě popsat i možná slabá místa 

s návrhy možných řešení. Budoucí vývoj podniku by měl mít vždy alespoň dva scénáře 

a to nejlepší a nejhorší možný vývoj, který by mohl nastat [6].   

Externí prostředí 

Podnik nikdy neexistuje samostatně. Vždy na něj působí vlivy okolí, v kterém se 

nachází a ovlivňuje tak jeho další chování na trh a volbu při dosahování vytyčených 

cílů. Vliv jakým působí okolí na podnik je většinou velmi intenzivní, zatímco možnost 

jak by podnik sám ovlivnil okolí je omezená [9]. Firma by měla své okolí velmi dobře 

znát. Tam totiž vznikají možné hrozby, nebo naopak příležitosti pro podnik. Proto musí 

podnikatel tyto činitele umět dobře analyzovat a sledovat jejich vývoj.  

Hlavní faktory makroprostředí působící na podnik jsou ekonomické, zahrnující 

ekonomický vývoj země, tempo růstu ekonomiky, inflace, nezaměstnanost a další. Dále 

mezi tyto faktory patří technologičtí činitelé, jako je inovační potenciál země, přírodní 

činitelé např. podnebí, přírodní zdroje a v neposlední řadě je zde zařazena politická 

situace a legislativa země [7]. Všechny tyto faktory jsou předem zkoumány např. 

pomocí SLEPT analýzy [10].  

Nesmí být zapomenuto ani na mikroprostředí, které je také předmětem nejrůznějších 

analýz. Prvotní analýzou mikrookolí je nečastěji analýza zákazníků, kdy si podnikatel 

ujasní, na jaký tržní segment zákazníků se chce orientovat a kdo budou jeho cíloví 

zákazníci. Další významnou analýzou je konkurenční. Nejprve je třeba se soustředit na 

všechny konkurenty [2]. V následujícím kroku už podnikatel vybírá tři až pět hlavních 

konkurentů svého nejbližšího okolí a hledá své konkurenční výhody sledováním jejich 

slabých stránek. Nesmí však zapomínat ani na možné nově příchozí konkurenty do 

daného odvětví [6].  

Kromě zákazníků a konkurence jsou dalšími hlavními subjekty ovlivňující podnik ještě 

dodavatelé. Proto by v tomto dokumentu měli být taktéž zmíněni, a to jak samotní 

dodavatelé, tak podmínky za jakých budou dodávky zajištěny v jaké kvalitě, čase a 

ceně [6].  
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Při analýze mikroprostředí bývá nejčastěji využívána Porterova analýza či SWOT 

analýza [10]. 

Marketingový plán 

Tento plán potenciálním investorům pomáhá zjistit, jak se chce podnikatel prosadit na 

trhu. Při sestavování tohoto plánu jsou využívány hlavní marketingové nástroje 

marketingového mixu zahrnující tzv. 4P: produkt, cena, propagace a distribuce [10]. 

Někdy však více než marketingové nástroje pomáhají produkt prodat vlastní nápady a 

kreativita podnikatele [6]. 

Operační plán 

V této části dokumentu je vlastně popsaná realizace celého podnikatelského záměru. 

Jedná se o naplánování jednotlivých úkolů pro realizaci plánu a jim přiřazení času na 

jejich splnění. Součástí může být také popis výroby, je-li to nutnou součástí plánu [6]. 

Personální zdroje 

Určení personálu je důležité zejména při vytváření většího podniku, kde je potřeba více 

pracovních sil a vytvoření pracovních týmů. Pokud je vytvářen mikropodnik pak postačí 

uvést informace o zkušenostech a kvalifikacích podnikatele [6].  

Finanční plán 

Tento plán je v celém podnikatelském záměru nejdůležitější. Převádí představu 

podnikatele do podoby čísel. Obsahuje zahajovací rozvahu, plán nákladů a výnosů, 

plánový výkaz zisku a ztráty, plánovou rozvahu, plánové cash-flow dále také analýzu 

bodu zvratu či plán financování. Jednotlivé výkazy jsou opatřeny komentářem. Výstupy 

finančního plánu by měly být co nejreálnější a měly by přesvědčit čtenáře plánu o 

efektivnosti záměru [2]. 

Hodnocení rizik 

Celý podnikatelský plán sestavený za pomocí nejrůznějších analýz a výpočtů by nebyl 

kompletní, kdyby nebylo také upozorněno na možná rizika, se kterými se může 

podnikatel při zahájení a v průběhu svého podnikání setkat. Je dobré mít stanoveno 

několik strategií k řízení rizik a řešení krizových situací [6]. 
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1.8 ANALÝZA MAKROPROST ŘEDÍ 

Analýza makroprostředí se užívá pro určení faktorů, a jejich budoucího vývoje, které 

působí na podnik z jeho okolí. Jedná se především o činitele, které může podnik jen 

velmi těžko ovlivnit. Nejpoužívanější analýzou je SLEPT analýza. 

1.8.1 SLEPT analýza 

Tato analýza, někdy též označovaná jako PEST analýza, se využívá při zkoumání 

vnějšího prostředí, které působí na podnik. Jednotlivé oblasti, kterými se zabývá, jsou 

uvedeny písmeny z názvu analýzy [14]. 

Jedná se o tyto faktory:  

Sociální  

Tuto skupinu je nutno zkoumat především pokud podnik prodává své produkty či 

služby konečnému zákazníkovi. Jedná se o zkoumání demografických změn, kulturních 

faktorů, změny životního stylu zákazníků, vzdělání a další. 

Legislativní 

 Je zkoumána především legislativa země (obchodní zákoník, pracovní právo…) a 

vymahatelnost práva. 

Ekonomické 

Patří zde faktory, které souvisejí s celkovou makroekonomickou situací na trhu, jako je 

HDP, inflace, měnový kurz, nezaměstnanost, ale také i míra zdanění, minimální mzda, 

přístup k finančním zdrojům a jiné. 

Politické 

 Někdy se tato kategorie vymezuje spolu s legislativními faktory, patří zde např. vládní 

předpisy, ochrana spotřebitele ale studuje se také celková politická situace, jako je 

stabilita země či dopady vládnoucí politické strany. 

Technologické 

 Ty zahrnují zejména vládní výdaje na výzkum a vývoj, nové zlepšení a patenty či 

celkové zaměření průmyslu na zlepšování technologií [13]. 



20 

 

1.9 ANALÝZA MIKROPROST ŘEDÍ 

Mikrookolí podniku tvoří subjekty, které jsou podniku nejblíže a dokážou ovlivnit jeho 

schopnost působit na zvoleném trhu. Těmito subjekty jsou zákazníci, dodavatelé, 

konkurence, distribuční články a samozřejmě také samotný podnik. Chce-li podnikateli 

zjistit informace z tohoto prostředí, využije jistě Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí a SWOT analýzu [10]. 

1.9.1 Porterova analýza 

Jedná se o analýzu, která se využívá při zkoumání oborového prostředí a konkurence, 

která se zde nachází [10]. Tato analýza by měla pomoci podniku předcházet překvapení 

z nové strategie konkurentů, případně dokázat včas na tyto změny reagovat (být o krok 

napřed) či identifikovat nové potenciální konkurenty. Odvětví musí být prozkoumáno 

z hlediska všech složek v něm působící [15].  

Podle Portera jsou hlavními složkami, na které je nutno se zaměřit, vyjednávací síla 

dodavatelů, vyjednávací síla odběratelů, vstup konkurence na trh, hrozba existence 

substitutů a rivalita mezi podniky v daném odvětví [15]. 

Vliv dodavatelů 

Ohrožení ze strany dodavatelů pro kupujícího vzniká tehdy, je-li jejich pozice silnější 

než pozice kupujícího tj. kdy si dodavatel může určovat výši ceny a kupující je nucen 

tuto cenu přijmout. Tato situace může nastat například, pokud je pro kupujícího velmi 

nákladné přejít od daného dodavatele k jinému, pokud je vstup pro kupujícího něčím 

unikátní a potřebný nebo také není-li nakupující podnik pro dodavatele nijak 

důležitý [15].  

Vliv odběratelů 

Odběratelé chtějí mít na trhu co možná nejvýhodnější podmínky nákupu. Toho jsou 

schopni dosáhnout, když existuje mnoho dodavatelů na jednom lokálním trhu nebo 

jestliže je procento nákupů odběratele tak velké, že převyšuje ostatní uskutečněné 

nákupy od dodavatele. Dále také nepřestavuje-li daný vstup důležitou součást produktu 

či služby aj. [15]. 
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Rivalita mezi konkurenty 

U této zkoumané složky je nutné posoudit koncentraci konkurentů v odvětví, velikost 

trhu, jaký je vztah zákazníků k podniku, jaká je finanční síla a velikost podniků 

v odvětví, jaká je výrobní kapacita konkurentů nebo zda jde o nový či lukrativní obor 

podnikání a mnohé další [15]. 

Bariéry vstupu na trh 

Zjišťuje se zejména investiční náročnost vstupu do daného odvětví, přístup 

k distribučním kanálům, absolutní výhody. Posuzují se také možná opatření, která zvolí 

stávající konkurenti při vstupu nového do „jejich“ odvětví [10].  

Existence substitutů 

Substitutem může spotřebitel nahradit určitý výrobek, který se daný podnik snaží na 

trhu prodat. Pro kupujícího je na substitutu přitažlivá jeho nižší cena popř. snadná 

dostupnost. Proto se hodnotí poměr mezi cenou a užitkem z produktu, náklady, které by 

musely být vydány při přechodu na substituční výrobek a v neposlední řadě sklon 

zákazníka přejít k novému produktu [10]. 

1.9.2 SWOT analýza 

Základem této analýzy jsou silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby podniku [15]. 

Silné a slabé stránky představují vnitřní faktory podniku, u kterých má podnik možnost 

určité kontroly, zatímco příležitosti a hrozby jsou součástí vnějších faktorů, které nejsou 

podnikem ovlivněny [6]. SWOT analýza pomáhá při rozhodování o výběru vhodné 

strategie podniku. Může být prováděna před vstupem podniku na trh právě s ohledem na 

vytvoření podnikatelského plánu. Slouží ale také již zavedenému podniku, jež je tak 

průběžně informován o významnosti jednotlivých interních či externích oblastí.  

Snaha podniků je: 

• využít silné stránky podniku pro dosažení určité výhody, 

• překonat slabiny a využít možné příležitosti, která se podniku nabízí, 

• využít silné stránky podniku tak, aby mohl dobře čelit hrozbám, 

• minimalizovat své náklady [10].  
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1.10 BOD ZVRATU 

Bod zvratu, nebo také bod krytí nákladů, mrtvý bod, bod zisku, slouží k zjištění, při 

jakém objemu výroby se celkové náklady budou rovnat tržbám. Nutným předpokladem 

je, že množství, které se vyrobí, se také prodá [9]. Jedná se o bod, kdy v podniku 

nevzniká ani zisk ani ztráta [16]. Pomocí analýzy bodu zvratu tedy podnikatel zjistí: 

• maximální výrobní náklady, při kterých nedojde ke ztrátě, 

• minimální množství, jež je nutné vyrábět, aby byla zabezpečena rentabilita 

výroby, 

• kolik množství musí vyrobit, chce-li dosáhnout určitého zisku [17]. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

Tato část práce se věnuje především analyzování trhu a to jak makroprostředí, tak 

mikroprostředí, v kterém bude podnik působit.  

2.1 TRH 

Palačinkárna patří, co do vymezení trhu dle předmětu obchodování na trh stravovacích 

služeb, přesněji pak na trh rychlého občerstvení. Pro oblast tohoto trhu je typická velká 

fluktuace zákazníků a malá plocha prodejních prostor. Jelikož zde budou nabízeny 

pouze palačinky, bez možnosti nákupu doplňkového sortimentu jako jsou limonády, 

sladkosti, žvýkačky atd., jedná se o trh s velmi úzce zaměřeným sortimentem. Palačinka 

jako druh denního jídla není primárně jídlem obědovým, jedná se spíše o pochutinu, 

kterou si zákazníci koupí jako svačinku. 

Palačinkárna se bude umístěna na ulici Dornych v Brně. Konkrétně by se mělo jednat o 

místo v průchodu mezi obchodním domem Tesco Stores ČR a Galerií Vaňkovka. Jedná 

se o průchod v prvním patře obchodního domu Tesco Stores ČR, který je spojen 

mostem s Galerií Vaňkovka. V blízkosti těchto obchodních domů se dále nalézá hlavní 

nádraží Českých drah, autobusové nádraží Zvonařka, tržnice a fastfody s běžným 

sortimentem jako jsou hamburgery, hranolky a další. Provozovna by se měla nacházet 

v pronajatých prostorách.  

Tato oblast je vybrána z hlediska velkého počtu potenciálních zákazníků, kteří tráví 

volný čas nakupováním, popř. čekáním na odjezdy vlaků a autobusů. Podle odhadů 

navštíví Galerii Vaňkovka čtyřicet až padesát tisíc návštěvníků denně [22]. Právě proto 

je tato lokalita vhodná pro umístění prodejny palačinek.  

Dostat se do místa prodeje je pro zákazníky jednoduché, protože dopravní obslužnost 

městskou hromadnou dopravou je na velmi dobré úrovni. Navíc díky svému umístění 

mezi obchodními domy Tesco Stores ČR a Galerie Vaňkovka využívá provozovna toho, 

že se sem dostanou potenciální zákazníci také autem, které mohou pohodně nechat na 

parkovišti u nebo přímo vně obchodního domu.  Například Galerie Vaňkovka nabízí 

tisíc parkovacích míst [30].  

Lidé stráví nakupováním v obchodech mnoho ze svého volného času. Je proto 

pochopitelné, že během nakupování dostanou chuť na něco k snědku. Což je hlavní 
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motiv zákazníka nakupujícího pokrm. Nemusí se jednat o korpulentní oběd, stačí jen 

něco malého tzv. na zakousnutí. Zákazníci, nakupující v této lokalitě přecházejí 

z jednoho nákupního centra do druhého a cestou by právě mohli být nalákání vůní 

připravovaných palačinek. Navíc palačinka je jídlo, jehož příprava nezabere mnoho 

času a ani doba jejího snězení, což je výhoda s ohledem na zákazníky, kteří spěchají 

zpět do práce na vlak či na autobus. Dále může zákazníky motivovat k nákupu možnost 

sledovat jak je jejich palačinka připravována. Přesně vidí, jak se palačinky vyrábí a také 

jaké je prostředí této provozovny, zda je zde například čisto. Ne v každé provozovně 

totiž může zákazník nahlédnout do přípravny pokrmů a zjistit v jakých podmínkách je 

jeho jídlo připravováno.  

Mnoho lidí nejí příliš zdravě, a proto je často přepadá chuť na něco sladkého nejčastěji 

po obědě. Přes týden chodí lidé do práce a v obchodech se zastavují na nákupy až 

odpoledne. Nejvíce bude tedy zřejmě palačinkárna na tomto trhu dosahovat zisků 

v době odpoledních hodin. Podle tohoto předpokladu by pak měla palačinkárna stanovit 

prodejní dobu.  

2.2 ZÁKAZNÍCI 

Zákazníci jsou rozděleni do několika kategorií dle určitých kritérií. 

2.2.1 Zákazníci dle četnosti nákupu 

Zákazníci podle četnosti nákupů jsou rozděleni do těchto tří skupin: 

• Nahodilý zákazník 

• Nestálý zákazník 

• Pravidelný zákazník 

Nahodilý zákazník 

Typické pro nahodilého zákazníka je jeho nerozhodnost nebo neznalost daného 

podniku. Takového zákazníka musí podnik dokázat něčím zaujmout, aby se rozhodl pro 

nákup právě zde.  

V souvislosti s provozováním palačinkárny, je prvotním nástrojem jak zaujmout 

zákazníka výrazná tabule upozorňující na existenci této provozovny. Tabule by měla 

být výrazná, vtipná a měla by jasně sdělovat, na co odkazuje.  
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Dále se u této provozovny nahodilý zákazník zastaví, všimne-li si určité činnosti uvnitř 

při výrobě. Zákazníka pak nemusí ani odradit čekání ve frontě, protože je během této 

doby zabaven.  

Dalším faktorem je cena palačinky. Zákazník, který danou provozovnu nezná a chuť 

palačinky zde vyráběné nemohl otestovat, nebude zprvu ochotný za toto jídlo zaplatit 

vysoké částky. Proto je nutné tomuto potenciálnímu zákazníkovi nabídnout základní 

variantu palačinky v přiměřené cenové relaci.  

Zmíněna byla mimo jiné i chuť palačinky jako jeden z motivů nákupu. Aby byl tento 

motiv naplněn měl by podnik do své marketingové propagace zahrnout také podporu 

prodeje formou ochutnávek.  

Důležitým prvkem, který mnoho lidí „svádí“ ke koupi jídla je jeho vůně. Jelikož se 

jedná o prodej teplých právě připravených palačinek, měla by být vůně samozřejmostí. 

Teplem se vůně pokrmů rozvine.  

Do kategorie nahodilého zákazníka je zahrnut zákazník, který tento podnik ještě nezná. 

Nejčastěji se jedná o takové, kteří nebydlí přímo v Brně nebo nenavštěvují tuto lokalitu. 

Jsou zde zahrnuti také turisté.  

Nestálý zákazník 

Nestálý zákazník již ví o existenci tohoto podniku, avšak nemá potřebu se zde 

pravidelně vracet. Může se jednat o zákazníky, kteří nebydlí v této části Brna nebo 

nenavštěvují nákupní centra v této lokalitě pravidelně pouze příležitostně v období 

svátků či z důvodů nákupu dárků apod.  

Nestálého zákazníka je potřeba neustále dokázat nadchnout pro nákup palačinky. Může 

se jednat o změnu v propagaci v místě nákupu nebo vyhlášení prodejní akce, soutěže, 

množstevní slevy. U tohoto zákazníka je opakovaná propagace výrobku velmi důležitá. 

Z nestálého zákazníka se může stát zákazník pravidelný.   

Pravidelný zákazník 

Pravidelný zákazník je takový zákazník, který podnik dobře zná a vrací se. Ke koupi 

palačinky se rozhodne v průměru jedenkrát za čtrnáct dní.  

Obvykle si vybírá dobře známou kombinaci náplní, ale neváhá ochutnat ani nové 

příchutě, protože věří, že nebude zklamán. Pravidelný zákazník se dokáže rychleji 

rozhodnout pro výběr z nabídky. Pokud je spokojen, je pravděpodobné, že se zmíní 
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svým známým. Pro nákup se rozhoduje na základě dobré zkušenosti z minulých nákupů 

a jistoty, že ho nečeká nic nepředvídaného. Ale ani u takovéhoto zákazníka nesmíme 

zapomínat na propagaci např. ve formě věrnostních nabídek. 

2.2.2 Zákazníci dle věku 

Zákazníci byli rozděleni do skupin podle věku takto: 

Rodiče s dětmi:  skupina přestavuje rodiče, kteří chodí nakupovat se svými 

ratolestmi a to do věku přibližně 11 let. 

Děti 11-15 let: děti v těchto letech už dostávají vlastní kapesné a rozhodují se, za 

co jej utratí, nebojí se sami si něco objednat. 

Lidé 15-32 let: jedná se o skupinu lidí, od které se předpokládá nejvyšší 

dosahování zisků, lidé v tomto věku se rozhodují samostatně, 

většinou mají vlastní příjmy, v nákupních centrech tráví celkem 

dost času, mohou mít větší sklon k utrácení. 

Lidé 32-58 let: tato skupinka lidí má větší sklon šetřit, také se přesouvá do 

skupiny Rodiče s dětmi. 

Lidé nad 58 let: tito lidé více přemýšlejí o nákupu jídla, nevyhledávají rychlá 

občerstvení, uvažují praktičtěji o koupi jídla, které si mohou 

uvařit doma. 

2.2.3 Zákazníci dle pohlaví 

Muži  - neradi tráví svůj volný čas nakupováním, nejraději přesně ví, co jdou nakoupit 

např. podle seznamu, jsou více ovlivněni přáními svých dětí [23]. Muži mají více 

v oblibě jídlo masité, vyslovení pojmu palačinka však nevyvolává správnou 

asociaci jídla vhodného pro muže. 

Ženy - nakupují delší dobu, jsou více impulzivní a rozhodují se o nákupu přímo v místě 

prodeje. Ženy oproti mužům častěji mlsají a nevadí jím ani sladký oběd. 

2.2.4 Zákazníci dle životního stylu 

Sportovci  

Zde jsou zařazeni lidé, kteří usilují o zdravý životní styl, snaží se jíst především hodně 

ovoce a zeleniny, sportovat, omezit sladká a tučná jídla. Přestože tento segment 
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zákazníků bude zřejmě tvořit menšinu nakupující palačinky, je i na ně myšleno při 

vytváření nabídky palačinek. 

Ostatní 

 Jedná se o zákazníky, kteří nemají potřebu, chuť nebo čas dodržovat správnou 

životosprávu, více se nechají nalákat vůní a chutí jídel. Tito zákazníci by měli být 

hlavními činiteli vytvářející poptávku po palačinkách.  

2.3 SLEPT ANALÝZA 

Pomocí této analýzy je snaha vymezit faktory vnějšího prostředí, které by mohly 

působit na budoucí podnik. 

2.2.1 Socilání faktory 

Nejdůležitějšími faktory z kategorie faktorů sociálních, které by měl podnik sledovat je 

vývoj důchodů obyvatel Jihomoravského kraje, demografické změny, zaměstnanost a 

životní styl potenciálních spotřebitelů.  

Hrubá mzda obyvatel Jihomoravského kraje 

Podle výsledků Českého statistického úřadu se hrubá měsíční mzda obyvatel 

Jihomoravského kraje rok od roku zvyšuje. Za rok 2013 se tato mzda pohybuje okolo 

24 186,- Kč [24]. Tento ukazatel by mohl vypovídat o lepších platových podmínkách 

v Jihomoravském kraji. Je však nutné si uvědomit, že z hrubé mzdy zaměstnanci ještě 

platí sociální a zdravotní pojištění, a také daně. Proto je čistá měsíční mzda zhruba o 

třetinu nižší. 

  
Graf č. 1: Vývoj průměrné hrubé mzdy v Jihomoravském kraji. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů ČSÚ 
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Co je ještě podstatnější, než samotná částka na výplatní pásce je výše reálné mzdy. Od 

roku 2011 dochází k meziročnímu reálnému poklesu (-0,4 %) mzdy v Jihomoravském 

kraji i přesto, že nominálně dochází stále k mírnému nárůstu [25]. Je tedy patrné, že lidé 

si mohou za své vydělané peníze koupit méně výrobků, zboží a služeb. Proto v případě 

nadále trvajícího trendu reálného poklesu mezd je možné, že si zákazníci začnou více 

rozmýšlet, za co svůj důchod utratí. 

Demografické změny 

Z hlediska segmentace zákazníků dle věku by měl podnik sledovat vývoj počtu obyvatel 

v jednotlivých věkových skupinách. Při této segmentaci došlo také k rozdělení 

zákazníků na muže a ženy, a proto bude podnik sledovat i toto rozdělení obyvatel. Tito 

všichni jsou totiž potenciálními zákazníky a je vhodné vědět, v jakém počtu jsou, které 

skupiny obyvatel zastoupeny v Jihomoravském kraji z důvodu vytvoření nabídky pro 

tyto možné zákazníky.  

Aktuální počet obyvatel za rok 2013 je 1 170 078, z toho větší polovinu zaujímají ženy. 

Rozdíl mezi počtem mužů a žen je zhruba o 25 000 osob [26]. Je ale zajímavé 

prozkoumat věkové složení obou pohlaví.  

Při rozložení žen a mužů do věkových skupin je vidět (graf č. 2), že podíl mužů ve věku 

0-64 let převažuje nad podílem žen v těchto věkových kategorií. Naopak ve složení 

obyvatel Jihomoravského kraje s věkem nad 64 let nepatrně převyšují svým počtem 

ženy.  

Podnik předpokládá, že hlavní skupinou zákazníků, kteří budou ochotni k nákupu 

palačinek, budou především rodiny s dětmi a právě ženy a muži ve věku 15- 32 let. 

Naopak nákup palačinek lidmi ve věku nad 64 let se pokládá za okrajový. Proto by 

podnikatel uvítal nárůst počtu obyvatel mladšího věku. 
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Životní styl a nákupní chování zákazníků 

Porozumět chování zákazníků při nakupování je zásadní věc pro podnikatele, kteří si je 

chtějí získat a udržet. Čeští zákazníci se začali orientovat nejen na nákup cenově 

levných výrobků, ale nyní již mnoho z nich zkoumá také jejich kvalitu. Z velké části 

převažuje nákup výrobku ve slevě či akci. Asi čtvrtina českých zákazníků chodí 

nakupovat denně a asi 55 % jich nakupuje několikrát týdně. Své běžné nákupy 

obstarávají zákazníci v supermarketech a diskontech. Na větší nákupy jedou do 

hypermarketů. Trávení volného času v nákupních centrech se dnes stává některým 

z nich dokonce koníčkem. Důležitá je pro spotřebitele také přehlednost umístění 

výrobku v obchodě a čistota provozovny [28].  

Co se týče životního stylu, který Češi preferují je stále ještě dost „požitkářský“. V tom 

smyslu, že jsou spíše pouze skupiny lidí, kteří se snaží dodržovat správný jídelníček, 

pravidelně cvičit a být aktivní.  

Většinu z potenciálních zákazníků tvoří běžný průměrný občan, který nemá přesně 

stanovené zdravé stravovací návyky a má větší sklon k nákupu pochutin mezi 

pravidelným jídlem. Navíc s kombinací vyšších cen potravin a nižších příjmů dochází 

mnohdy ke koupi většího množství jídla s nižší kvalitou. Typickým příkladem může být 

koupě jídla pro malé a dospívající dítě. Toto dítě totiž sní větší množství potravy, 

jelikož je ve vývinu a rodiče nemají dostatečné příjmy ke koupi těch nejkvalitnějších 

potravin. 

V dnešní době je typické, že většina lidí za prací dojíždí. Často se pak také zastaví 

v obchodě, aby cestou domu ještě nakoupili. To je pro palačinkárnu příznivým jevem 

neboť mnoho z těchto lidí končí v práci v odpoledních či podvečerních hodinách. V této 

době už mohou být lehce hladoví, a proto mohou být snadněji nalákání pro koupi 

palačinky jako svačinky před dojezdem domů. K tomu přispívá i lokalita provozovny 

v těsné blízkosti hlavního nádraží a na pěší trase k autobusovému nádraží Zvonařka. 

S ohledem na předmět podnikání v oblasti rychlého občerstvení by měl podnik sledovat 

také vztah lidí k fast foodům. I přesto, že mnoho lidí ví, že jídlo odtud je hodně tučné a 

plné cukru, stále v tomto rychlém občerstvení rádi nakupují. Podle některých průzkumů 

nakupuje jídlo ve fast foodech až třetina Čechů nejméně jedenkrát měsíčně [29]. Dá se 

tedy konstatovat, že rychlá občerstvení jsou v České republice oblíbená. Kromě již 
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fungujících podniků se na český trh neustále snaží proniknout další zahraniční 

fastfoody. Jako místo vhodné pro nákup jídla si rychlá občerstvení vybírají především 

mladí lidé a lidé, kteří nemají mnoho času. Celkově je tedy životní styl Čechů stále ještě 

příznivě nakloněn pro zřízení palačinkárny v oblasti rychlého občerstvení.   

2.2.2 Legislativní faktory 

Legislativa působí na celé podnikání ať už při zřizování živnosti, zaměstnávání 

pracovníků, placení daní, ale také předepisuje hygienické podmínky, které musí 

provozovna splňovat. Na jedné straně pomáhají určovat pravidla na trhu a dávají jistotu 

správného zákonného podnikání, na straně druhé mohou nepříznivě ovlivňovat náklady 

podniku a administrativní zatížení.  

Legální podnikání je v České republice upraveno řadou zákonů, z nichž některé jsou 

společné pro všechny druhy podnikání a další tvoří zákony vydané podle oblasti 

vykonávaného podnikání. 

Zákony upravující podnikání jsou především: 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  

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

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

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

• Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

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

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

• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

Živnostenský zákon stanoví předmět podnikání a podmínky, které mají být splněny pro 

provoz dané činnosti. V případě výroby a prodeje palačinek bude vhodné zvolit více 

druhů předmětů podnikání. V první řadě se jedná o řemeslnou živnost Pekařství, 

cukrářství. Ta zahrnuje „p řejímku, skladování a přípravu surovin, výrobu těst a hmot, 

jejich zpracování, tepelnou úpravu, plnění, povrchovou úpravu pekařských a 

cukrárenských výrobků“ [31]. Pro prodej palačinek formou rychlého občerstvení bude 

ohlášena také řemeslná živnost Hostinská činnost. Důvodem je právě prodej palačinek, 

které se nebudou konzumovat přímo v provozovně, ale tzv. přes ulici. Prodej nápojů a 
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pokrmů přes ulici není v živnosti Pekařství, cukrářství definován, proto je nutné i 

zřízení této další živnosti. 

Daňovou povinnost upřesňuje zákon o dani z příjmů. Tuto oblast daňového práva by 

měl podnikatel velmi dobře znát. Rozhodl se totiž sám vést daňovou evidenci, 

vypočítávat mzdu zaměstnance a podávat daňové přiznání za sebe a za zaměstnance. 

V oblasti podnikání je také dobré seznámit se blíže se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen DPH). Podnikatel bude podnikat jako osoba samostatně 

výdělečně činná a nepředpokládá, že by se stal ze zákona plátce DPH. Nemá v úmyslu 

stát se dobrovolným plátcem této daně.  

V roce 2014 došlo k legislativním změnám týkající se občanského a obchodního 

zákoníku. Občanský zákon byl nahrazen zákonem novým a zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník byl od 1. 1. 2014 zrušen zcela a bez náhrady.  

Část původního obchodního zákona byla přesunuta do zákona občanského. Části 

vztahující se k obchodním společnostem a družstvům byly přeneseny do zákona o 

obchodních korporacích. Obchodní rejstřík je nyní upraven zákonem o veřejných 

rejstřících. 

Stalo se tak z důvodu odstranění některých věcí upravující závazkové právo, které bylo 

řešeno jak zákonem občanským tak zákonem obchodním, což vedlo k nejistotě, kterým 

zákonem se má občan řídit. Tvůrci zákona o obchodních korporacích se snažili o jeho 

systematičnost, přehlednost a flexibilitu. Tento zákon přináší také několik změn např. 

ve spojení se společností s ručením omezeným či akciovou společností [21].  

Zákon o účetnictví vymezuje osoby, jež musí vést účetnictví v plném či zjednodušeném 

rozsahu a osoby, které mohou vést pouze daňovou evidenci. U tohoto druhu podnikání 

se nepředpokládá obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty vyšší než 25 milionů 

korun za jedno kalendářní období, proto tento podnikatelský subjekt zvolí vedení svých 

příjmů a výdajů formou daňové evidence.  

Podnik se chystá zaměstnat jednoho zaměstnance, proto musí být podnikatel také 

seznámen se zákoníkem práce.  

Dalšími doplňujícími právními předpisy ovlivňující podnikání v oblasti výroby a prodej 

palačinek jsou: 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho novela č. 

274/2003 Sb.  
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• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

• Vyhláška č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a 

rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin 

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

2004 o hygieně potravin 

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

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

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

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví 

zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví 

obecné zásady a požadavky potravinového práva 

• Nařízení komise (ES) 975/2009, kterým se mění směrnice 2002/72/ES o 

materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami 

Tyto legislativní dokumenty obsahují např. požadavky na správnou hygienu a 

bezpečnost osob, uskladňování potravin, rozmístění potravin podle druhu, větrání, 

minimální podlahovou plochu pro zaměstnance, výšku prostor provozovny v závislosti 

na podlahové ploše, nezávadnost vody, nakládání s potravinovými odpady. Dále jsou 

zde definovány pojmy jako stravovací služby, pokrm, kritické technologické body 

výroby a další.  

Pro provoz palačinkárny je z hlediska dodržování správné provozní hygieny důležitá 

především vyhláška č. 137/2004 Sb. Ta stanovuje hygienické zásady, které je nutné 

dodržovat. Jedná se o tyto zásady: 

• „udržování hygienických a sanitárních zařízení, zejména záchodů v čistotě a 

provozu schopném stavu včetně jejich vybavení, 

• nepřechovávání potravin, produktů a předmětů nesouvisejících s výkonem 

pracovní činnosti v provozovně včetně jiného zařízení stravovacích služeb, 

• nepřipuštění vstupu nepovolaných osob a zvířat do zázemí potravinářského 

závodu, kde se vyrábí potraviny včetně produktů, 

• odkládání osobních věcí, občanského oděvu a obuvi pouze v šatně nebo ve 

vyčleněném prostoru,                                                                               



34 

 

• používání mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro úklid, které jsou 

určeny pro potravinářství, 

• skladování potravin a produktů neurčených pro stravovací službu jen v 

samostatném a označeném chladicím nebo mrazicím zařízení, které je umístěno 

mimo provoz výroby, přípravy a oběhu potravin nebo produktů (například v 

kanceláři, denní místnosti nebo šatně), 

• nekouření v místnostech, kde se skladují, vyrábějí, připravují a vydávají 

potraviny a produkty a myje nádobí, 

• skladování čistících prostředků a přípravků pro provádění běžné ochranné 

dezinfekce, dezinsekce a deratizace odděleně v originálních obalech, 

• nepoužívání nádob a obalů určených pro potraviny k úschově čisticích a 

dezinfekčních přípravků“ [32]. 

Důležitým legislativním dokumentem je také Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, který stanovuje tzv. systém kritických bodů. Jedná se o body, 

v kterých vzniká riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmu při přípravě, 

skladování, výrobě či přepravě pokrmů. Tyto body musí být sepsány písemně.  

2.2.3 Ekonomické faktory 

Mezi hlavní ekonomické faktory, které ovlivňují podnikání v oblasti výroby a prodeje 

palačinek patří především výdaje domácností na konečnou spotřebu, ovlivněné fází 

hospodářského cyklu, inflací a celkovou kupní sílou obyvatelstva determinovanou 

vývojem čistých mezd. 

Sledování výdajů domácností je nutné především v oblasti výdajů na stravovací služby, 

do kterých prodej palačinek jistě patří. Pokud by lidé neúměrně snížili své výdaje v této 

sféře, došlo by ke snížení poptávky a tím také ke snížení zisků podniku. Ke snížení 

výdajů na stravovací služby by mohlo dojít v případě nízkých reálných příjmů obyvatel, 

kdy by si pokrmy raději vařili doma, aby snížili své náklady. Také celková změna 

životního stylu obyvatel ve státě či válečný konflikt by mohly negativně působit na 

vývoj výdajů za stravovací služby. Navíc by se také mohla zvýšit rivalita konkurentů 

v odvětví.  
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Hospodářský cyklus 

Prodej palačinek je zahrnut do cyklických odvětví. Kupující v době recese odkládají 

koupi některých zbytných statků. Palačinka samotná je statkem zbytným. Navíc prodej 

palačinek patří do oblasti stravovacích služeb, které v době recese dosahují nízkých 

výnosů, jelikož lidé v době finančně nejisté přestávají do těchto podniků chodit a raději 

vaří pokrmy doma. V době recese tedy bude poptávka po palačinkách nízká, lidé 

nebudou ochotni utrácet svůj důchod za tento výrobek. Naopak v době expanze a 

vrcholu ekonomiky se bude poptávka zvyšovat a podnik bude dosahovat nejvyšších 

zisků, protože lidé budou spíše nakloněni útratám, poroste jejich důchod a budou více 

trávit volný čas v nákupní zóně, kde mohou na palačinkárnu narazit.  

Výdaje domácností na konečnou spotřebu 

I když světová finanční krize začala probíhat již v roce 2008, v České republice došlo 

k výraznému poklesu spotřeby domácností až v roce 2009. Nejednalo se však o pokles 

roční ale meziroční, tedy konečným výsledkem byla stagnace těchto výdajů. Rokem 

vstupu do recese se stal rok 2012, kdy došlo k výraznému poklesu spotřeby domácností 

a vládních institucí a to i přes to, že cena nezbytných statků rostla. Reálně tak výdaje na 

konečnou spotřebu poklesly o 2,7 %.  Svůj vliv na tento propad měl jak špatný vývoj 

disponibilního příjmu domácností, tak i vysoká míra nezaměstnanosti v České 

republice. V letech 2010-2012 taktéž docházelo k vládním restrikcím a škrtům ve 

veřejných výdajích [33].  

Sleduje-li podnik vývoj spotřeby domácností v oblasti stravovacích služeb v cenách 

stálých, může si povšimnout, že i když v cenách běžných výdaje za stravovací služby 

neustále nepatrně vzrůstají, v cenách stálých (ceny roku 2005) dochází k výkyvům a to 

v letech 2009 a 2012. Kdy se ekonomika České republiky dostala do recese a lidé 

prohloubili svou nedůvěru v ekonomiku státu. 

V roce 2013 domácnosti nadále méně utrácely a výdaje na konečnou spotřebu se 

v porovnání s rokem 2012 celkově opět snížily a to o 0,2 %. I když v posledním čtvrtletí 

docházelo k opětovnému růstu výdajů. Lidé v loňském roce utráceli (v přepočtu na stálé 

ceny) více především za oblečení, elektřinu, teplo a méně za potraviny, alkoholické 

nápoje, nábytek, ale i za stravování [34]. Pokud by tedy tento trend i nadále pokračoval, 

mohlo by dojít k nepříznivé situaci v oblasti podnikání ve stravovacích službách.  
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Graf č. 4: Vývoj výdajů na stravovací služby v České republice 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů ČSÚ 

 

Inflace  

Pro podnik je důležité sledovat inflaci jako jeden z ekonomických faktorů, který může 

mít vliv na toto podnikání.  

Inflace souvisí s kupní silou peněz. Pokud se tedy bude zvyšovat, lidé budou moci 

reálně nakupovat méně výrobků a služeb. Zvyšování cenové hladiny v České republice 

by tak mohlo snížit poptávku po palačinkách jako zbytného statku.  

Navíc by se také zvýšily náklady na nákup surovin nutných k přípravě palačinek, což by 

mohlo vést ke zvýšení prodejní ceny palačinky a takovéto zvýšení prodejní ceny by 

mohlo potenciálního zákazníka od nákupu tohoto pokrmu odradit. Z pohledu na vývoj 

míry inflace měřené podle indexu spotřebitelských cen je vidět, že svého vrcholu 

dosáhla koncem roku 2012, kdy činila 3,3 %. V průběhu roku 2013 se však začala 

snižovat a toto snižování prozatím pokračuje i v roce 2014 na úroveň 1 % v měsíci 

březnu [35]. 

 Podle prognóz České národní banky by však v průběhu roku 2014 mělo dojít 

k opětovnému zvýšení a míra inflace se by se tak měla dostat ke 2 %. K tomuto zvýšení 

by mělo dojít v důsledku rostoucích dovozních cen, které se zvýšily díky oslabení kurzu 

koruny. Toto zvyšování by se pak i nadále mělo udržet i v roce 2015 (průměrná inflace 

by měla být 2,6 %). Česká národní banka počítá v roce 2014 s oživením ekonomiky, 

tedy i snížením nezaměstnanosti a oživením růstu mezd. V tomto roce by průměrná 

83457

84603

83765

85477

82496

82000

82500

83000

83500

84000

84500

85000

85500

86000

2008 2009 2010 2011 2012

C
e

n
y 

ro
ku

 2
0

0
5

 (m
il.

K
č)

Rok

Stravovací služby



37 

 

inflace měla dosáhnout 1,2 %, což je druhá nejnižší hodnota během minulých deseti 

let [36].  

 

 
Graf č. 5: Vývoj průměrné roční míry inflace v České republice 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů ČSÚ 

2.2.4 Politické faktory 

Politická situace v České republice je obecně považována za stabilní.  

Na podzim roku 2013 proběhly předčasné volby do poslanecké sněmovny. Ve svém 

programovém prohlášení si nově sestavená vláda vzala za úkol rozvíjet i nadále 

podmínky pro svobodné podnikání, zaměřit se na zlepšení vymahatelnosti práva a 

podpořit rozvoj především malého a středního podnikání. Důležitým krokem také bude 

podpora vzdělávání pro začínající podnikatele. Dále se tímto zavázala zefektivnit 

vybírání daní a to díky digitalizací správy daní a zlepšení komunikace mezi těmito 

orgány. Zlepšit by se také měla kontrola vykazování tržeb z prodeje zboží a služeb [37].  

Všechny tyto kroky by měly vést ke snížení administrativní náročnosti vedení podniku. 

Dále by podnik díky těmto krokům mohl snáze dosáhnout v případě potřeby na 

podnikatelský úvěr. V programovém prohlášení vlády není žádná zmínka o pravidlech 

v oblasti hygieny a předpisů pro obor stravování, a proto se může podnik domnívat, že 

k žádným výrazným změnám nedojde. Celkově je tato vláda podnikání nakloněná což je 

pozitivním zjištěním pro palačinkárnu.  

2.2.5 Technologické faktory 

Pro podnikání v oblasti prodeje rychlého občerstvení není sledování technického vývoje 

příliš důležité. V této oblasti není kladen velký důraz na vytvoření nových technologií 

nutných k přípravě a prodeji palačinek.   
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2.3 PORTEROVA ANALÝZA 

Tato analýza by měla pomoci blíže specifikovat konkurenční prostředí, ve kterém se 

provozovna nachází. 

2.3.1 Vliv dodavatelů 

Pro podnik palačinkárny se v současné době nepřepokládá významný vliv vyjednávací 

síly dodavatelů při nákupu vybavení a surovin. Na prvotní zajištění provozu 

palačinkárny je potřeba nakoupit gastronomické vybavení, které bude splňovat 

hygienické normy. Ani v této oblasti se nepředpokládá velká vyjednávací síla prodejců 

těchto produktů, jelikož jenom v Brně se nachází hned několik dodavatelů této techniky 

např., BROŽ-GASTRO Karel Brož, Gastrošance nebo ELPO Gastrotechnika, s. r.o., a 

proto nemusí být provozovna závislá jen na jediném dodavateli. Podobně je tomu také 

při výběru plotny na výrobu palačinek, kde je taktéž dostatečná nabídka.  

Palačinkárna jako začínající malý podnik neočekává na začátku svého provozu velké 

objemy nákupů od smluvních dodavatelů. Spíše se zaměří na častější menší nákupy. Je 

to dáno především malým prostorem pro skladování nakoupených surovin a také 

nákupem surovin sezónních s důrazem na jejich čerstvost. Navíc suroviny pro přípravu 

francouzských palačinek jsou běžně dostupné, a téměř tedy nehrozí nemožnost nákupu 

potřebné suroviny u jiného dodavatele s lepšími podmínkami bez zvýšení nákladovosti 

na změnu dodavatele. 

Větší vyjednávací síla dodavatelů se může objevit při domlouvání podmínek nájmu. Je 

to způsobeno nedostatkem prodejních míst v této oblasti, a proto je možné, že si 

pronajímatel bude klást určité podmínky pronájmu a stanovovat vyšší nájemní cenu.  

2.3.2 Vliv odběratelů 

Skupinu odběratelů tvoří u tohoto podniku koncový spotřebitel. U tohoto koncového 

zákazníka se neuvažuje vysoká vyjednávací síla. Palačinkárna počítá, že stálí zákazníci 

budou tvořit spíše menší skupinu nakupujících. Důvodem je fakt, že se jedná o rychlé 

občerstvení, ve kterém nakupují spíše nahodilí zákazníci. Tato palačinkárna není 

považována za místo, kam by chodili lidé pravidelně na oběd, nemá tedy žádné prostory 

k sezení. Nahodilí zákazníci by se mohli nepravidelně vracet, což by byl pozitivní jev 

pro tuto provozovnu. Ceny palačinek a možných doplňků budou pevně stanoveny. 
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Vyjednávací síla odběratelů roste s nakoupeným množstvím, avšak u tohoto typu 

podniku se nepředpokládají hromadné nákupy velkých objemů.   

2.3.3 Bariéry vstupu na trh 

Jako hlavní bariéra vstupu na trh rychlého občerstvení se jeví malá možnost výběru 

místa prodeje. Většina lukrativních míst v centru Brna je již obsazená a využitím ne tak 

výhodného místa by mohlo dojít ke snížení předpokládaných budoucích příjmů.  

Palačinkárna se bude nacházet v pronajatých prostorách, proto je nutné vyjednat si, co 

nejlepší možné podmínky pronájmu, což vzhledem ke konkurenci, která by měla taktéž 

zájem o tyto prostory, může být nad finanční možnosti malého podnikatele. 

Dalším kritériem ke vstupu na tento trh je nejen splnění podmínky odborné způsobilosti 

 provozování této živnosti a administrativní náročnost při zakládání podniku, ale také 

splňování hygienickým podmínek a norem. Pro podnikatele může být velmi finančně 

náročné snažit se dodržet všechny podmínky zásad správné hygieny. Navíc se tyto 

hygienické normy musí neustále sledovat, což není zrovna jednoduché při takovém 

počtu jak českých norem, tak legislativy Evropské unie vztahující se k tomuto oboru.  

Na tomto, již dost nasyceném, trhu je stálá hrozba vstupu konkurence. I když hlavní 

existující konkurenti, kteří na vybraném trhu působí, prodávají jiný druh občerstvení, je 

zde stále reálná hrozba, že rozšíří svou nabídku.  

2.3.4 Existence substitutu 

Tento podnik nabízí na trhu prodej francouzských palačinek. Palačinka z rychlého 

občerstvení se považuje za pokrm, který si člověk koupí jako formu svačinky, tedy ne 

přímo místo hlavního jídla. Proto by substitutem francouzských palačinek mohlo být 

plněné pečivo, ať už sladké nebo slané. Jedná se také o jídlo, které si člověk může 

koupit jen tak „do ruky“ a rychle sníst. V nabídce je pečivo upečené z těsta a naplněné 

nejrůznější náplní, podobně jako je tomu u palačinek. Samozřejmě nemá zákazník 

z pečiva zcela stejný užitek jako z palačinky. Formy sladkého pečiva se pohybují 

v cenové relaci zhruba 8 - 20,- Kč za kus. Slané pečivo stojí přibližně stejně, avšak cena 

některých druhů se může pohybovat i okolo dvaceti pěti korun. Samozřejmě ceny 

pečiva závisejí na vybraném druhu, oblasti prodeje a samotném prodejci, který je nabízí. 
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Za další formu substitutu lze považovat u sladkých variant jakékoliv cukrovinky, které 

uspokojí potřebu po sladkostech, avšak ani ty nelze považovat za plně nahrazující užitek 

pro spotřebitele, který přináší francouzské palačinky. Proto je za hlavní hrozbu 

považován příchod nové konkurence se stejným produktem.  

2.3.5 Rivalita mezi konkurenty 

Jak už bylo řečeno palačinkárna se bude nacházet v blízkosti nákupního centra Galerie 

Vaňkovka, obchodního domu Tesco Stores ČR, hlavního vlakového a autobusového 

nádraží. Z toho důvodu se očekává dostatečná průchodnost potenciálních zákazníků 

v této oblasti. V okolí provozovny se nachází hned několik míst, kde se mohou lidé 

občerstvit. Jedná se o rychlá občerstvení, ale i prodejny pečiva, či sušeného ovoce. 

Rychlé občerstvení stejného typu, tedy palačinkárna se zde nenachází.  

Podnik tedy nemá v současnosti přímého konkurenta. Zaměřit by se však měl i na 

nepřímé konkurenty, kterými na základě určení substitučního výrobku jsou prodejny 

s pečivem. Za konkurenční prodejny jsou považovány prodejny vyskytující se 

v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží až k obchodnímu centru.  

Přímo v hale hlavního vlakového nádraží v Brně se nachází tři prodejny pečiva. Jedná 

se o dvě prodejny Mr. Baker a jednu prodejnu Karlova pekárna. Další prodejna 

s pečivem je umístěna v průchodu pod vlakovým nádražím směrem k obchodnímu 

domu Tesco Stores ČR. Pokračuje-li zákazník dále po schodech nahoru, objeví také 

ještě malý obchůdek společnosti Fornetti Bohemia, spol. s r. o., který nabízí nejen 

kusový prodej, ale i prodej pečiva tzv. na váhu. Při zjišťování svých konkurentů nesmí 

podnikatel zapomenout na samotné obchodní domy. V obchodním domě Tesco 

Stores ČR se v přízemí nachází prodejna potravin a v nákupním centru Galerie 

Vaňkovka se jedná o prodejnu Interspar taktéž nabízející pečivo. Navíc přímo 

v nákupním centru je ještě jedna prodejna pečiva a tou je Karlova pekárna. Na všechny 

výše jmenované musí brát podnikatel zřetel při úvaze o podnikání v této oblasti.  

Hlavním konkurenčním prvkem těchto prodejen je cena jejich nabízených výrobků a 

zboží, ale také velký počet druhů zboží, které si může zákazník koupit na jednom místě. 

Tímto není myšlen jen nákup v obchodních domech, ale také v prodejnách pečiva, které 

kromě tohoto zboží nabízejí také např. prodej balených nápojů. Nejedná se však o přímé 
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konkurenty, a proto je velká šance, že podnikatel získá dostatek zákazníků, kteří budou 

mít větší užitek z koupě palačinky než pečiva.  

Vstup přímého konkurenta na tento, co do oblasti, malý trh by měl negativní vliv na 

další aktivity podnikatele. Z důvodů bariér týkající se nedostatečného množství prostor 

určených k pronájmu a tím tedy možné větší síly pronajímatele, je vstup na tento trh 

omezen. Podnikatel však vždy musí počítat s tím, že možnost vstupu nového 

konkurenta není nulová.   

2.4 SWOT ANALÝZA 

Pomocí této analýzy jsou zkoumány silné a slabé stránky palačinkárny a také možné 

příležitosti, kterých může být využito poté, kdy se zákazníci lépe seznámí s novým 

podnikem. Zapomínat by se nemělo ani na určení možných hrozeb, jimž by mohla tato 

palačinkárna být vystavena. Tato analýza vychází z předpokladu skutečnosti, jelikož 

podnik bude na trhu zcela nový, a proto nemohla být vytvořena přesná interní analýza. 

2.4.1 Silné stránky 

• Zkušený prodávající 

•  Výroba pokrmu před zákazníkem  

• Možnost výběru z nabízených náplní podle přání  

• Čerstvost a kvalita použitých surovin 

• Umístění v centru Brna 

• Otevírací doba  

 

Silnou stránkou podniku je prodávající, který má dlouhodobé zkušenosti v oblasti 

gastronomie. Umí dobře jednat se zákazníky, je ochotný a vstřícný k drobným přáním 

zákazníků. Takové jednání se zákazníky vede k jejich návratu a tím k možnosti vytvořit 

skupinu stálých zákazníků. Toto vše vyvolává zvyšování zisku podniku. Důležitá je také 

jeho role při snaze získat si zákazníka. Při obsluze v rychlém občerstvení není moc 

příležitostí jak zákazníka zaujmout, proto prodejce musí umět tyto příležitosti 

vyhledávat 
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Další silnou stránkou má být vlastní výroba palačinek přímo před zákazníkem. Těsto na 

palačinky, zeleninové a zeleninovo-masové směsi se budou vyrábět přímo 

v palačinkárně. Náplně (myšleno především ovoce, zelenina) budou z čerstvých 

surovin. Zákazník bude mít možnost výběru z předem nastavených kombinací náplní, 

ale nebude problém vytvořit palačinku také podle přání zákazníka.  

Výhodou výroby francouzských palačinek před zákazníkem je také fakt, že zákazník se 

díváním na činnost prodávajícího zabaví a je tak schopen lépe akceptovat pokud by 

musel například čekat ve frontě.  

Sezónnost potravin může taktéž podnik považovat za svou silnou stránku. Jednak 

snižuje náklady tím, že nenakupuje ovoce mimo jeho sezónu, kdy jsou ceny nejvyšší, 

ale také to má kladnou odezvu u zákazníků, kteří tak vědí, že jejich palačinka je 

připravena z čerstvých surovin. Palačinky připravené z čerstvého ovoce namísto 

konzervovaného tak můžou být atraktivní i pro zákazníky, kteří se snaží o zdravější 

životní styl, což může zvýšit poptávku ze strany této skupiny lidí. Pracovníci 

připravující palačinky pružně reagují na momentální přání zákazníka při výběru náplně.   

Umístění podniku mezi obchodním domem Tesco Stores ČR a nákupním centrem 

Galerie Vaňkovka je pro získání potenciální zákazníků velmi dobré. Denně tudy projde 

mnoho nakupujících, kteří se mohou stát zákazníky této palačinkárny. Navíc je 

provozovna kousek od hlavního vlakového nádraží, odkud lidé, kteří čekají na vlak, 

také často zamíří k těmto nákupním domům, aby si ukrátili své čekání.   

Otvírací doba provozovny se bude řídit především otvírací dobou Galerie Vaňkovka a 

Tesco Stores ČR. Pouze v dopoledních hodinách předpokládá otvírat až od desíti hodin, 

z důvodu předpokladu nízké poptávky v ranních hodinách, kdy lidé buď snídají doma, 

nebo spěchají do práce. Jinak tedy bude otvírací doba pokrývat celou nákupní dobu, což 

je jistě dobré pro zákazníky, kteří tak nemusí sledovat jak dlouho je palačinkárna 

otevřena. Otvírací doba tedy bude od 10 – 21 hodiny šest dní v týdnu. V neděli je 

očekáván nižší počet zákazníků s předpokladem jejich dopoledních nákupů, a proto je 

otvírací doba od 11 hodin do 16:30 hodin.  
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2.4.2 Slabé stránky 

• Nově vzniklé občerstvení na trhu 

• Nedostatek finančních zdrojů na propagaci 

• Nízké zkušenosti s podnikáním 

• Možnost platby pouze v hotovosti 

 

Vytyčením slabých stránek se podnik snaží zjistit, v čem je potřeba se ještě zlepšit. Už 

samotné analyzování problémů je odrazovým můstkem k tomu, aby byly tyto slabé 

stránky odstraněny.  

Palačinkárna se bude potýkat s tím, že je pro lidi novým subjektem na trhu. Česká 

populace je docela konzervativní, a proto může trvat delší dobu, než si podnik najde 

důvěru okolí a své zákazníky.  

Důležitá je v této souvislosti reklama. Nevelké množství financí v začátku podnikání 

však nedovoluje podnikateli zahájit větší reklamní kampaň nové palačinkárny.  

Zpočátku podnikání bude ovšem hlavním negativním bodem malá zkušenost 

s podnikáním samotným. Podnikatel sice bude mít teoretické znalosti o podnikání ze 

školy, nicméně se bude muset naučit prakticky řešit např. optimální množství zásob, 

vyplnění a odevzdání daňového přiznání za sebe a za zaměstnance, později třeba také 

vyjednávání s dodavateli a dalšími institucemi. Bude tedy nezbytné, aby se podnikatel 

neustále učil a rozvíjel.  

Pro některé zákazníky je v dnešní době samozřejmostí placení nákupu platební kartou. 

V této palačinkárně  však dochází pouze k příjmu hotovosti.  

2.4.3 Příležitosti 

• Rozšíření sortimentu  

• Rozšíření provozovny 

• Nabídka roznosu jídla 

 

Možnou příležitostí jak získat více zákazníků je rozšíření nabízeného sortimentu. 

Rozšíření může být uskutečněno buď na základě ohlasů a přání zákazníků nebo podle 

momentální situace na trhu rychlého občerstvení.  
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Podnikatel také uvažuje, že pokud se naskytne zájem zákazníků, mohl by k prodeji 

palačinek připojit také službu donášky např. do zaměstnání. Bude-li se zájem zákazníků 

zvyšovat, mohlo by také dojít k rozšíření provozovny a to buď pronájmem provozovny 

s větší prodejní plochou, zejména pokud dojde k rozšíření nabízeného sortimentu, nebo 

vybudování dalšího prodejního místa v jiné části Brna. To vše závisí hlavně na poptávce 

a reakcích zákazníků, ale také na celkovém ekonomickém vývoji v České republice.  

2.4.4 Hrozby 

• Vstup nové konkurence 

• Snížení výdajů domácností na stravovací služby 

• Snížení mezd zákazníků 

• Finanční krize 

• Zpřísnění pravidel pro tento druh podnikání 

• Zvýšení daňového zatížení 

 

V podnikání je také nutné všímat si možných hrozeb působící na podnik. 

Konkurence na trhu je hrozbou pro všechny podnikající osoby. Nemusí se ani nutně 

jednat o konkurenci novou, úplně postačí, pokud stávající konkurent nabídne něco 

nového či zajímavého pro zákazníka. Součástí podnikání je tedy nejen vést dobře svůj 

podnik, ale také sledovat podniky konkurenční.  

Jelikož palačinkárna provozuje své podnikání v oblasti stravovacích služeb, zvyšuje se 

tím riziko podnikatelského neúspěchu v době ekonomické recese či finanční krize. 

V době, kdy se ve státě zhoršuje ekonomická situace, se zákazníci obávají budoucího 

vývoje, a proto začnou více šetřit. V tomto období může nastat i snižování 

zaměstnanosti nebo snížení platů a mezd. Oblast služeb je jednou z prvních oblastí, 

kterou zákazníci dokážou oželet, jelikož palačinky jsou zbytným statkem. Navíc jsou 

lidé schopni si palačinky upéct sami doma. Jestliže toto nastane, sníží se počet nákupů 

těchto služeb a tím i tržby z prodeje.  

Dalšími hrozbami mohou být přísnější pravidla pro tento druh podnikání, ať už by se 

jednalo o pravidla daňová, pracovní či třeba hygienická. Přísnější pravidla by mohla 

přinést navýšení nákladů a snížení tak zisku potřebného pro další chod podniku. Také 

zvýšení daní by působilo negativně. V případě, že by se jednalo o zvýšení daně 
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z přidané hodnoty, zvýšily by se ceny surovin potřebných na výrobu palačinek. 

V případě daně z příjmů by musel podnikatel odvést vyšší daň státu. Dosáhl by tak 

nižšího výdělku a zvýšila by se prodejní cena, tedy i neatraktivnost produktu pro 

zákazníka. 

2.5 BOD ZVRATU 

Pro výpočet bodu zvratu je nutné znát náklady fixní a variabilní a také cenu produktu. 

Měsíční fixní náklady byly stanoveny na této úrovní: 

Fixní náklady 23 000,- Kč nájem provozovny 

 165,- Kč poplatek za vedení účtu 

 134,- Kč svoz odpadu 

  1 100,- Kč pojištění majetku  

 9 000,- Kč energie a voda 

 200,- Kč telefonní poplatky 

 350,- Kč internet 

 19 970,- Kč mzda 

 600,- Kč doprava 

 750,- Kč propagace 

Průměrné variabilní náklady: 9,93 Kč/1 ks zahrnující cenu surovin 

Průměrná prodejní cena jedné palačinky je předpokládána ve výši: 35,83 Kč/1 ks 

Samozřejmě se jedná o cenu průměrnou vzhledem k tomu, že palačinky budou naplněny 

různými náplněmi, z nichž každá je jinak cenově nákladná.  

 

Bod zvratu byl vypočítán takto: 

Q=FN/(P-VN) 

Kde:   

• Q je množství výrobků 

• FN jsou fixní náklady 

• VN jsou variabilní náklady 

• P je cena výrobku 
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Pak: 

Q=55269/(35,83-9,93) 

Q=2133,94 ks 

 

Výpočtem podnik zjistil, že aby prodejem palačinek pokryl celkové náklady, musí 

měsíčně vyrobit a hlavně prodat minimálně 2134 kusů palačinek, to je. v průměru 

72 kusů palačinek za 1 den. Každou palačinkou prodanou navíc pak podnikatel začne 

generovat zisk.  

 

  
Graf č. 6: Bod zvratu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

Tato část práce je zaměřena na podání konkrétních údajů o založení a vedení podniku. 

Součástí těchto údajů je sestavení marketingového plánu, operativního plánu a také 

nezbytného plánu finančního.  

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODNIKU  

Základní údaje o podniku jsou uvedeny v tabulce číslo 1.  

 
Tabulka č. 1: Základní údaje 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Název provozovny byl vybrán tak, aby byl krátký, lehce zapamatovatelný a vztahoval 

se k výrobku, který se zde bude prodávat. Název je tedy odvozen od názvu sladkých 

francouzských palačinek crepes.  

Provozovatel bude sám vyrábět a prodávat produkty, avšak aby pokryl celou možnou 

provozní dobu, bude potřebovat zaměstnance. Tím bude Veronika Holubčíková. Ta je 

velmi dobrým kandidátem pro prodej palačinek a jednání se zákazníky. Vystudovala 

střední školu v oblasti hotelnictví a gastronomie a zároveň má již tři roky praxi v oboru.  

Důvody, které vedly k rozhodnutí o právní formě podnikání právě formou OSVČ byly 

poměřovány s možností založení společnosti s ručením omezeným, která by byla 

založena právě dohromady s Veronikou Holubčíkovou. Ta se však zmiňovaného návrhu 

zřekla. Hlavními důvody založení podniku formou osoby samostatně výdělečně činné 

(dále jen OSVČ) byly následující: 

• pokud podnikatel nepřekročí za bezprostředně předcházející kalendářní rok 

obrat podle zákona o DPH 25 000 000,- Kč, nemusí vést účetnictví, stačí pouze 

vedení daňové evidence [38] 

• společnost s ručením omezeným musí mít sepsanou společenskou smlouvu nebo 

zakladatelskou listinu 

Název Crepka

Provozovatel Lucie Brabencová

Sídlo Dornych 404/4, Brno

Zaměstnanec Veronika Holubčíková

Právní forma podnikání OSVČ

Základní údaje
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• společnost s ručením omezeným musí vytvořit a svolávat valnou hromadu, musí 

být ustanoveni jednatelé [39] 

• u fyzické osoby není nutný zápis do obchodního rejstříku [40] 

• OSVČ zdaňuje rozdíl mezi příjmy a výdaji pouze jednou, na rozdíl od 

společníka u společnosti s ručením omezeným, kdy je nejprve zdaněn výsledek 

hospodaření a následně ještě podíl daného společníka srážkovou daní  

• není nutné vést evidenci výdajů, lze použít paušální výdaje [41] 

Rozhodující byla také původně výše minimálního vkladu, ale dle nového zákona  

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kdy se stanovila minimální výše na 1,- Kč, 

už tento faktor není rozhodující. Dále se také podle tohoto zákona snižuje rozdíl 

v ručení této společnosti a OSVČ jelikož společníci společnosti s ručením omezeným 

budou ručit za své závazky také svým soukromým majetkem [42]. 

3.2 MARKETINGOVÝ PLÁN 

Tento plán vychází z určení tzv. 4P- produkt, cena, distribuce a propagace.  

3.2.1 Produkt 

Produktem prodávaným v této palačinkárně jsou samozřejmě francouzské palačinky. 

Bude se jednat o palačinky slané tzv. gallettes a palačinky sladké tzv. crepes. Kromě 

rozdělení palačinek na sladké a slané jsou jednotlivé druhy rozděleny dle segmentace 

zákazníků. Samozřejmě u sladkých palačinek je kladen důraz na sezónní ovoce, které se 

bude obměňovat. V období duben až červen to budou především jahody, banány a 

pomeranče. V létě se bude jednat o maliny, ostružiny a meruňky, na podzim budou 

hlavní ingrediencí ovocných palačinek ananas, švestky a hrozny, v zimě pak jablka, 

hrušky a kokos. Samozřejmě, že druhy ovoce se mohou měnit. Kromě stanovených 

kombinací si může zákazník vytvořit palačinku na základě vlastního výběru 

z nabízených ingrediencí.  

Palačinka se bude vyrábět přímo před zákazníkem. Zákazník dostane svou palačinku 

zčásti zabalenou do papírového sáčku, na kterém bude barevné logo podniku Crepka a 

obrázek s usmívajícím se zajíčkem, který drží v tlapkách palačinku a za ním v poli 

vykukují nesebrané mrkve. K palačince dostane zákazník samozřejmě také ubrousek. 
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Jelikož malé děti nesní tak velkou palačinku, je zde připravena možnost pro rodiče 

s dětmi, že dětem bude palačinka (jeden druh náplně) rozdělena na polovinu v případě 

dvou a více dětí. Rodič s jedním dítětem bude mít možnost koupě jedné menší 

palačinky (poloviční porce) v případě, že zakoupí palačinku také pro sebe.  

Pro věkovou skupinu dětí od 11-15 let je připravena především základní verze 

palačinky.  

Pro skupinu lidí od 15 let je pak navržena základní palačinka s možností dokoupení si 

dalších ingrediencí podle své chuti. Předpokládá se, že sladké palačinky budou více 

nakupovat ženy.  

Pro muže jsou připraveny palačinky „masové“, které jsou slaného typu a muže více 

zasytí než palačinka sladká.  

Palačinkárna Crepka nezapomněla ani na skupinu lidí, kteří se snaží jíst zdravě. Ty by 

mohla zaujmout některá z vegetariánských palačinek.  

V nabídce převládá větší výběr především u crepes. Důvodem je předpoklad, že sladké 

palačinky budou lidé nakupovat častěji, což vychází z názoru, že v blízkosti nákupních 

domů se budou častěji vyskytovat ženy, které nakupují pro svou domácnost.  

Kvalita vydávaných pokrmů bude kontrolována především samotným prodávajícím, ale 

jelikož zákazník uvidí celou přípravu tak také kontroluje výsledný výrobek v době jeho 

výroby. Pravidelná čtvrtletní změna nabídky ovoce, jako náplně do palačinky, je u 

tohoto výrobku pokládána za provedení inovace výrobku.  

3.2.2 Cena 

Cenovou strategii podniku ovlivňují vnitřní a vnější faktory, kterými je podnik 

ovlivňován při stanovování cen produktů. V případě palačinkárny bude o cenové 

strategii rozhodovat vlastník, nebude tedy docházet k decentralizaci rozhodovacích 

pravomocí o ceně.  

Bylo rozhodnuto, že cena bude nákladově orientována. Stanovena bude metodou 

úplných nákladů. Důvodem je nízká přímá konkurence, podle které by se musel podnik 

rozhodovat. Navíc se jedná o poměrně malý podnik s jedním vlastníkem a jedním 

zaměstnancem. Podmínka podniku při stanovení ceny je dosažení zisku a pokrytí 

nákladů. Přesné určení nákladů je zpracováno ve finančním plánu podniku. Hlavní 
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nákladové položky tvoří náklady přímé, jako jsou suroviny a materiál a nepřímé 

náklady zahrnující energie, pojištění, nájem, internet, náklady na propagaci a další.  

S ohledem na velikost provozovny a na její postupné zavádění na trh budou moci 

zákazníci prozatím platit za nákup pouze v hotovosti. Navíc je podnik přesvědčen, že 

lidé jsou stále zvyklí v rychlém občerstvení platit hotovostně.  

V následující tabulce je možné vidět přehled cen produktů. 

 

Tabulka č. 2: Přehled nabízených palačinek a jejich prodejních cen 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Cena [Kč]

marmeláda 30

nutela 32

vanilkový krém 32

vanilkový/skořicový cukr 28

jahody 10

pomeranč 5

banán 10

vlašské oříšky 5

strouhaný kokos 5

javorový sirup 10

med 5

zmrzlina 10

šlehačka 5

poleva čokoládová 2

poleva jahodová 2

gumové bonbóny 5

kousky kuřecího masa + ledový salát + rajče 42

kousky kuřecího masa + listový špenát + smetana 45

šunka + sýr eidam 35

slanina + niva 36

balkánský sýr + paprika + rajče 38

niva + špenát 38

bílý jogurt + ledový salát + rajče + paprika 36

mozzarella + rajčatové pyré + rajče 38

Nabídka palačinkárny Crepka v měsících duben, květen, červen 

Přídavky

Masové

Vegetariánské

Sladké palačinky

Slané palačinky

Základní palačinka 
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3.2.3 Distirbuce 

Výhodou pro palačinkárnu je, že se zde nevytváří dlouhé distribuční řetězce. Může tedy 

lépe ovlivňovat a hlídat ceny výrobků. Distribuce je tvořena pouze dvěma články 

výrobcem a zákazníkem. Tato distribuce formou přímého prodeje je typická pro prodej 

výrobků, které podléhají rychlé zkáze, což palačinky bez pochyby jsou.  

Distribuce ale nezahrnuje pouze cestu, jak se hotový výrobek dostane k zákazníkovi. Do 

této oblasti marketingového mixu patří i nabídka doprovodných služeb. Doprovodnou 

službou v této palačinkárně při prodeji palačinky zákazníkovi je možnost zabalení 

palačinky, která není určená k okamžité spotřebě ihned po koupi.  

Umístění provozovny právě na pěší zóně mezi dvěma nákupními centry je ideální 

z pohledu místa návštěvnosti zákazníky. Je zde větší koncentrace potenciálních 

zákazníků, než kdyby byla prodejna umístěna například v okrajové části Brna.  

Nevýhodou této provozovny by mohly být její malé skladovací prostory, avšak 

s ohledem na předmět podnikání a vlastnosti surovin nutných na přípravu palačinek, jež 

se vyznačují svou rychlou zkázou, je tento prostor dostatečný.  

Nákupy surovin bude zajišťovat vlastník provozovny dle nutnosti a to několikrát týdně 

při koupi ovoce a zeleniny a přibližně jednou týdně při nákupu surovin, které 

nepodléhají rychlé zkáze nebo je lze zamrazit jako je např. kuřecí maso či máslo. 

Nákupy bude realizovat v lokálních obchodech. V sezónách vybraného ovoce se pak 

zaměří na nákupy přímo od ovocnářských družstev v Brně, z jahodáren např. Jahodárny 

Dostálovi apod..  

3.2.4 Propagace 

V začátcích se bude podnik potýkat s nedostatkem finančních prostředků na zajištění 

důkladné propagace.  

Proto se tento podnik zaměří především na propagaci přímo v místě prodeje. Důležitým 

prvkem bude vývěsní štít s názvem provozovny a dále tabule s nabízeným sortimentem. 

Název provozovny bude složen z barevných písmen a pod názvem provozovny bude 

umístěn krátký slogan: „ Co si máš dát na svačinku? Naši bezva palačinku.“ Po 

prozkoumání nabídky dodavatelů si bude muset podnik na tyto reklamní prvky vyčlenit 

zhruba sedm tisíc korun. Cena se odvíjí od materiálu, který bude použit, velikosti, 
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grafické a technické úpravy, délky textu a dalších parametrů. Proto je nutná budoucí 

přímá komunikace s dodavatelem tohoto zařízení.  

Podnik by také rád upozornil na svůj vstup na trh pořádáním akce na zahájení provozu. 

Tato akce by se měla uskutečnit první den skutečného provozu. Lidé by se o konání této 

zahajovací akce měli dozvědět z letáčků, které bude vlastník a brigádník roznášet 

zejména v bezprostředním okolí provozovny. Vlastník bude také během roznášení 

nabízet ochutnávku palačinek. Zaměstnanec pak bude palačinky vyrábět a prodávat. 

Letáčky budou vyrobeny společností Bona Media s. r. o.. Cena jednoho letáčku je  

1,5,- Kč při koupi 500 kusů. Letáček má velikost A6 a bude barevný [44]. Akce bude 

zahájena v odpoledních hodinách přestřihnutím pásky na prodejně. V průběhu akce 

bude lidem nabídnuto ochutnat palačinky z nabídky. Dětem se budou rozdávat balonky.  

Nákup balónků s potiskem názvu palačinkárny se uskuteční přes společnost  

Balónky s. r. o.. Cena padesáti balónků i s příslušenstvím nutným k nafouknutí činní asi 

650,- Kč [45]. 

Připravené palačinky budou zabaleny v papírovém obalu. Ten je také jedním z prvků 

jak propagovat tento podnik a jeho výrobky. Na obalu bude logo palačinkárny a 

barevný obrázek se zajíčkem držícím palačinku jak již bylo zmíněno v části o produktu. 

Podnik předpokládá, že další propagační akce budou probíhat zejména formou roznosu 

letáčků a to pravděpodobně v době kdy se bude měnit skladba nabízených palačinek. 

Letáčky budou rozneseny kolemjdoucím, převážně v okolí Galerie Vaňkovka, hlavního 

vlakového nádraží v Brně, tramvajových zastávek u hlavního nádraží a autobusového 

nádraží Zvonařka. V průběhu prvního roku podnikání si hodlá také palačinkárna zavést 

účet na facebooku, aby touto formou mohla vyhlašovat případné soutěže. Tyto soutěže 

se budou týkat palačinek, ať již formou otázek či hledání nejlepšího návrhu na novou 

palačinku. Zákazníci budou moci odpovídat přes facebook nebo přímo v provozovně. 

Jako výhra bude připravena poukázka na jednu sladkou a jednu slanou palačinku. Jinak 

se ale bude stále zaměřovat na propagaci přímo na místě a v blízkém okolí například 

formou ochutnávek, které jsou u zákazníků velmi oblíbené či nabídnutí množstevní 

slevy. Protože nákup palačinky je okamžitým rozhodnutím procházejících zákazníků. 

Rozpočet na další propagační činnost palačinkárny bude stanoven dle konkrétních 

možností podniku.    
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3.3 ORGANIZACE PRÁCE V PALA ČINKÁRN Ě 

Organizační plán zahrnuje soupis prací, které budou uskutečněni v rámci podnikání 

v palačinkárně, organizační strukturu a pravomoci a také systém odměňování 

pracovníků.   

Organizační struktura v tomto podniku není složitá, jelikož zde bude pracovat pouze 

vlastník a jeden zaměstnanec. Tedy vlastník je nadřízený zaměstnanci.  

Mezi zaměstnancem a provozovatelem bude sepsána dohoda o odpovědnosti k ochraně 

hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle § 252 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce. Zaměstnanec má tedy pravomoc vybírat peníze za nákup palačinek. 

Není zde potřeba další osoby, která by se starala a zodpovídala za tržbu. Hlavním 

důvodem této dohody je fakt, že zaměstnanec bude pracovat v tomto rychlém 

občerstvení samostatně.  

Vlastník a zaměstnanec budou oba dbát zásad správné hygieny a budou každý po svém 

pracovním dnu odcházet z provozovny až po jejím úklidu.  

Vlastník je odpovědný za vyplácení mzdy zaměstnanci, vedení daňové evidence, 

placení účtů dodavatelům a zabezpečování provozovny nezbytnými surovinami pro 

výrobu palačinek. Vlastník se zaměstnancem před zahájením provozu podstoupí školení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a školení hygienického minima. 

3.3.1 Provozní doba 

Otevírací doba palačinkárny bude navazovat na otevírací dobu obchodního domu Tesco 

Stores ČR a nákupního centra Galerie Vaňkovka. Rozdíl bude pouze ten, že dopolední 

otvírací doba bude začínat o hodinu později než u nákupního centra a končit bude o půl 

hodiny dříve. Dopolední otvírací doba během pracovního týdne a soboty je stanovena 

s ohledem na předpoklad větší poptávky po palačinkách až v poledních a odpoledních 

hodinách. Půlhodinové dřívější zavření je kvůli nutnému úklidu provozovny. V neděli 

se pak očekává nejnižší poptávka s ohledem na to, že se jedná o den klidu a lidé většinu 

svých nákupů stihnou obstarat již během soboty. Proto bude otevírací doba začínat v 

dopoledních hodinách kdy je větší pravděpodobnost výskytu zákazníků v nákupních 

centrech. V případě, že by se v průběhu provozu zjistilo, že neděle je po finanční 

stránce podniku ztrátová, byl by podnik nucen provozní dobu změnit. Otevírací doba 
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v době svátků bude individuálně stanovena po dohodě se zaměstnancem a zákazníci 

budou vždy předem informování. 

Důležitým krokem v organizaci práce je také stanovení pracovních směn. Vlastník a 

zaměstnanec se budou v provozovně střídat. Doba práce jedné směny nesmí dle 

zákoníku práce přesáhnout 12 hodin. A také během týdne nesmí pracovník odpracovat 

více než 40 hodin.  

V pracovní době zaměstnance v tabulce číslo 4 je zahrnuta i doba odpočinku. Kromě 

pátku kdy je směna zaměstnance pouze čtyřhodinová. Pracovník má nárok na 

půlhodinovou přestávku v průběhu směny. Tato přestávka bude řešena individuálně. 

Nepředpokládá se, že by zákazníci nakupovali palačinky od doby otevření do zavření. 

Díky tomu si může pracovník zvolit buď jednu půlhodinovou přestávku, nebo dvě 

patnáctiminutové s ohledem na počet zákazníků v daném čase. V době kdy je 

palačinkárna otevřena a zaměstnanec nemá pracovní směnu, pracuje v provozovně 

vlastník. Ten během pracovního týden stráví v provozovně kratší dobu. Je to způsobeno 

zejména tím, že podnikatel obstarává nákupy surovin a  provozovnu vede především o 

víkendu, kdy má zaměstnanec volno. Jednotlivé směny zaměstnance mohou být po 

domluvě s vlastníkem v případě nutnosti změněny.  

Zaměstnanec má samozřejmě právo na dovolenou. Dovolená zaměstnance je stanovena 

na 35 dnů v kalendářním roce. Pravidelná práce přes čas se nepředpokládá.  

Tabulka č. 3: Provozní doba 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Tabulka č. 4: Pracovní směny zaměstnance 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Otevírací doba palačinkárny Crepka

Pondělí až Sobota

Neděle 

10:00 - 20:30

11:00 - 16:00

Den Začátek Konec Směna

Po 12:30 21:00 8:30

Út 9:00 17:30 8:30

St 12:30 21:00 8:30

Čt 9:00 17:30 8:30

Pá 9:00 13:00 4:00

Pracovní doba zaměstnance [hod]
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3.3.2. Odměny 

Mzdové ohodnocení zaměstnance je stanoveno dle počtu odpracovaných hodin. Výše 

hodinové mzdy je stanovena s ohledem na běžnou mzdu v rychlém občerstvení, tedy 

90,- Kč. Mzda bude vyplácena jedenkrát měsíčně vždy desátý den v měsíci 

následujícím po odpracované době a bude vyplacena bezhotovostní úhradou na účet 

zaměstnance. V případě dobré finanční situace je provozovatel ochoten vyplatit 

zaměstnanci roční odměnu. Dobrou finanční situací je myšlen roční rozdíl příjmů a 

výdajů ve výši nad 320 000,- Kč.  

Vzorový výpočet mzdy zaměstnance za měsíc duben roku 2015 

Při výpočtu čisté mzdy zaměstnance se vychází z předpokladu, že zaměstnanec 

podepsal prohlášení k dani z příjmů a nemá žádné nezaopatřené dítě. Zaměstnance 

pracuje v palačinkárně na základě podepsané pracovní smlouvy.  

Náklady, jež platí zaměstnavatel, na sociální a zdravotní pojištění pak v tomto případě 

budou činit celkem 4713,- Kč. 

 

Tabulka č. 5: Výpočet čisté mzdy zaměstnance 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.3 Rozpis pracovních úkonů 

Pracovník zahajuje svou směnu přípravou těsta na palačinky, omytí ovoce a zeleniny, 

přípravou kuřecího masa. Nachystání plotny na palačinky na provoz, úklid po 

přípravných pracích. Dále pracovník otvírá provozovnu dle stanovené otvírací doby. 

V průběhu provozu dělá úkony související s přípravou a výrobou palačinek, obsluhy 

zákazníků, činnosti související s placením a průběžný úklid provozovny. Přitom dbá 

hygienických a bezpečnostních předpisů. Po skončení otevírací doby zavře provozovnu 

Počet odpracovaných hodin 160

Hodinová sazba 90

Hrubá mzda 14 400

Superhrubá mzda 19 296

Sociální pojištění 936

Zdravotní pojištění 648

Daň z příjmu 2895

Sleva na poplatníka 2070

Záloha na daň 825

Čistá mzda 11 991

Výpočet mzdy zaměstnance pro duben 2015 [Kč]
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pro zákazníky. Dále provede úklid provozovny zahrnující umytí používaného náčiní, 

utření pracovních ploch, uskladnění nespotřebovaných surovin, jež mohou být dále 

uskladněny, setření podlah, vynesení odpadu. Pracovník směny také po skončení 

provozní doby přepočítá tržbu, provede o ní zápis a uzamkne peníze v trezoru (vlastník 

odnáší tržbu jedenkrát týdně do banky). Před odchodem vypne spotřebiče z přívodu 

elektřiny, zhasne světla a ujistí se, že nikde neteče voda. Nakonec zamkne celou 

provozovnu.  

3.4 FINANČNÍ PLÁN 

Sestavení finančního plánu je jeden z nejdůležitějších úkolů, které by měl podnikatel 

udělat před zahájením svého podnikání. Sestavuje se nejčastěji ve třech variantách, 

optimistická, realistická a pesimistická. Součástí finančního plánu je také přehled o 

peněžních tocích podniku. Pro tento konkrétní podnik není součástí finančního plánu 

rozvaha a výkaz zisků a ztráty dle zákona o účetnictví pouze plán prvotních výdajů, 

plán příjmů a výdajů v průběhu podnikání, a to z důvodu vedení daňové evidence. 

Podnikatel není plátcem DPH. 

3.4.1 Prvotní výdaje 

Mezi první výdaje, které je nutné vynaložit na zahájení podnikání, patří výdaje 

související se založením živnosti, kauce za pronájem provozovny a první nájem, 

vybavením provozovny, absolvování kurzů a školení, poplatek za svoz odpadu, a také 

výdaje za propagaci.  

Nájemné, platby za vedení účtu, výdaje na propagaci, mzdu, úklidové prostředky, 

pojištění, telefonní a internetové poplatky jsou výdaji fixními, které musí podnikatel 

vynakládat každý měsíc v průběhu celé své činnosti.  

S pronajímatelem by měla být podepsána smlouva o výši nájemného na dobu tří let tedy 

od 1 dubna 2015 do 31. dubna 2018. Sepsáním doložky k nájemní smlouvě se mohou 

pronajímatel a nájemce domluvit na prodloužení nájemní smlouvy. Cena nájemného je 

odhadní, dle průměrné ceny za metr čtvereční v nákupních centrech v Brně, která se 

pohybuje mezi 45 až 60 eury [43]. Cena nájemného je odhadnuta na 23 000,- Kč, při 

výměře 16,5 metrů čtverečních.  
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Spotřebovaná elektrická energie je vypočítávána podle počtu spotřebičů, jejich příkonů 

a provozní době. Jednotlivé měsíční zálohy za elektrickou energii a vodu se pohybují ve 

výši 9  000,- Kč.  

Určit výši pojištění majetku je velmi obtížné s ohledem na velké množství 

individuálních služeb, které si může klient s pojišťovnou sjednat.  

Nedílnou součást prvotních výdajů tvoří výdaje na nákup vybavení provozovny. Jelikož 

na trhu existuje mnoho dodavatelů tohoto vybavení a jejich ceny jsou rozdílné, je výše 

těchto výdajů pouze přibližná. Skutečnou výši těchto výdajů bude možné zjistit až po 

vlastním nákupu tohoto vybavení.  

Přehled všech prvotních výdajů vynaložených na zahájení podnikání ukazuje tabulka 

číslo 6 

3.4.2. Provozní výdaje 

Celková suma výdajů nutných na zahájení samotného provozu je dále navýšena o 

výdaje spojené s výrobou a prodejem palačinek. Tyto výdaje zahrnují nákup surovin, 

papírových obalů a ubrousků. Tedy částka, kterou podnik vynaloží na tyto suroviny a 

materiál ještě před svou vlastní činností činní přibližně 19 518,- Kč. Tyto materiální 

výdaje pak v menší nebo větší výši budou vydávány po celou dobu provozu 

provozovny. 

Výše všech výdajů je odhadnuta na základě aktuálních prodejních cen surovina a 

materiálu na trhu a jejich potřebného množství na výrobu jedné palačinky. Jedná se o 

průměrné náklady při výrobě a prodej 110 kusů palačinek za den Podnikatel nemá 

smlouvu s žádným dodavatelem. Zajištění potřebných surovin realizuje průběžnými 

nákupy u obchodníků s potravinami. 

Podnikatel také vytvořil přehled o průměrných nákladech na výrobu a prodej jednoho 

kusu základních druhů palačinek a jejich prodejních cenách. 
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Zřízení živnosti 1 000
Výpis z rejstříku trestu podnikatele 100

Kauce nájemného [odhad] 11 500

Měsíční nájemné [odhad] 23 000

Kurzy Kurzy a školení [pro 2 osoby] 1 384

Chladnička kombinovaná [2 kusy] 14 496

Plotna na palačinky [2 kusy] 21 010

Varná konvice 299

Elekrický vařič 1 199

CD přehrávač 799

Nerezový stůl s dřezem 9 075

Nerezový stůl s dvěma policemi menší [2 kusy] 9 686

Nerezový stůl s dvěma policemi větší 8 712

Nerezový regál čtyři police 6 292

Židle a stolek 950

Náčiní na přípravu palačinek [souhrně] 5 277

Náčiní na úklid 1 000

Lékárníčka 772

Odpadkové koše a sáčky do nich 1 951
Trezor 2 190

Telefoní poplatky 200

Odpad Svoz odpadu [9 měsíců] 1 206

Pojištění Pojištění [měsíční odhad] 1 100

Banka Vedení podnikatelského účtu 165

Letáčky 750
Balónky 1 300
Mzda brigádníka na roznost letáčků 300

Výdaje vynaložené před zahájením podnikání [Kč]

Správní poplatky

Propagace

Náčiní

Ostatní

Nájemné

Spotřebiče

Nábytek

Průměrné náklady při

prodeji 110 ks/1 den

marmeláda 26,39 30

nutela 27,24 32

vanilkový krém 26,68 32

vanilkový/skořicový cukr 24,26 28

kousky kuřecího masa + ledový salát + rajče 32,75 42

kousky kuřecího masa + listový špenát + smetana 37,11 45

šunka + sýr eidam 29,04 35

slanina + niva 31,44 36

balkánský sýr + paprika + rajče 33,3 38

niva + špenát 34,8 38

bílý jogurt + ledový salát + rajče + paprika 30,48 36

mozzarella + rajčatové pyré + rajče 34,57 38

Masové

Vegetariánské

Prodejní cena

[1 ks/Kč]

Druh palačinky

Základní sladká

palačinka

Tabulka č. 6: Přehled výdajů nutných na zahájení činnosti 
. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 7: Průměrné náklady a prodejní cena palačinek 

Zdroj: Vlastní zpracování 



59 

 

3.4.3 Plán příjmů a výdajů v prvních třech letech činnosti podniku 

Roky zahrnuté do finančního plánu podniku jsou počítány dle roků kalendářních, a 

proto první rok zahrnuje pouze devět měsíců roku 2015. Zahájením provozu od dubna 

se chce podnikatel vyhnout nízkým tržbám na začátku svého podnikání. Předpokládá 

totiž, že v zimních měsících bude poptávka po jeho produktech nižší.  

V tomto roce má podnikatel většinu výdajů spojenou s prvotními výdaji nutnými 

k zajištění vybavení a chodu provozovny. Významnou položku ve všech letech tvoří 

částky zaplacené za nájem, suroviny, energie, mzdy a s nimi spojené odvody sociálního, 

zdravotního pojištění a zálohy na daň. Prvotní výdaje budou financovány z vlastních 

zdrojů podnikatele, který má vlastní úspory ve výši 250 000,- Kč. Do zahájení provozu 

vloží do podnikání 145 231,- Kč. Tato částka zahrnuje prvotní výdaje a nákup surovin 

na prvních tisíc kusů palačinek. V době provozu palačinkárny se předpokládá, že výdaje 

budou kryty tržbami, jichž bude palačinkárna dosahovat.  

Plán pro první rok je sestaven ve třech variantách.  

Optimistická varianta počítá s tím, že lidé budou poptávat až 1000 kusů francouzkých 

palačinek týdně. To by v průměru znamenalo, že pracovník musí kompletně obsloužit 

zákazníka během 5 minut, za předpokladu, že by si každý kupující kupoval jednu 

palačinku a v provozu by byla jen jedna plotna na palačinky. Prodávající však má 

k dispozici plotny dvě, a proto je tento počet prodaných kusů možný. Tato varianta by 

byla splnitelná v době kdy palačinkárna zahajuje provoz a lidé budou chtít ochutnat 

novou variantu rychlého občerstvení. Navíc tato varianta počítá s optimálním počasím, 

tím je myšleno, že nebude pršet, ale naopak nebude příliš slunečno. V případě deště 

dávají zákazníci přednost krytým občerstvením a v případě pěkného počasí pak 

navštěvují nákupní centra méně. Velký počet nákupu je také podmíněn dobrou 

ekonomickou situací ve státě, nízkou nezaměstnaností a vysokým disponibilním 

důchodem zákazníků.  

Pesimistická varianta plánu prvního roku podnikání stanovuje prodej palačinek na 

úrovni okolo 2000 prodaných kusů za měsíc, což je zhruba 67 palačinek za den. Pokud 

podnik prodá pouze tento počet kusů palačinek, nepodaří se mu, s ohledem na výpočet 

bodu zvratu, pokrýt celkové náklady na výrobu a prodej těchto palačinek.  

K tak nízkému prodeji by mohlo dojít v případě nepříznivého počasí, velmi slabé 

propagaci, v případě špatné reputace u zákazníků či špatných ekonomických 
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podmínkách domácností. V případě, že se podnik dostane do této situace, je nutné, aby 

zjistil důvody nízkého prodeje. Pokud tyto nízké tržby nejsou vyvolány ekonomickou 

situací ve státě, měl by se pokusit o odstranění příčin. Jestliže příčiny nebylo možné 

odstranit, měl by podnik zvážit zastavení činnosti v případě, že jeho variabilní náklady 

převyšují výnosy, anebo dokonce odchod z trhu pokud není schopen ze svých příjmů 

hradit jak fixní tak variabilní náklady.  

 

Tabulka č. 8: Varianty finančních plánů  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Realistická varianta počítá s prodejem, který je odhadnut na úrovni 725 prodaných kusů 

během pondělí až soboty. V neděli pak podnik nepočítá se stejnou úrovní prodejů a 

předpokládá, že prodá 24 kusů. S vyšším prodaným množstvím počítá podnikatel 

v prvním týdnu zahájení provozu, který bude následovat po propagační akci na otevření 

palačinkárny. V prvním týdnu by tedy mohlo být prodáno až 936 palačinek. Plán pro 

zbytek roku 2015 je nastíněn v tabulce číslo 9. V této tabulce náklady v kolonce ostatní 

zahrnují především pojištění majetku, internet, telefonní poplatky, nebo také drobné 

nákupy např. čistících prostředků. 

Období Počet kusů Tržby [K č] Období Počet kusů Tržby [K č] Období Počet kusů Tržby [K č]

865878 351084 -220041

149897

151435

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Celkem

Srpen 3528

3429

3279

3188

3612

31634

148397

144244

137934

134098

151962

Realistická varianta

Duben

Květen 

Červen

Červenec

Pesimistická varianta
Plán prodejů a tržeb za rok 2015

Optimistická varianta
Plán prodejů a tržeb za rok 2015

216035

214033

214555

210325

Plán prodejů a tržeb za rok 2015

Květen 

Duben

Červen

Červenec

3835

3600

3563

3600

161290

151435

Říjen

Listopad

Prosinec

Listopad

Prosinec

1845486Celkem

4352 183092

2007434772

4500

1330692

Duben

Červen

Říjen

Září

Červenec

Květen 

Srpen

205623

189295

5100

5000

5136

5088

2117855035

4888

Celkem 18056 75956743871

2048

1979

1665

2000

88335

85590

86347

87828

87880

86148

83254

70055

84130

2100

2035

2052

2088

2089Srpen

Září

Rozdíl příjmů a výdajů Rozdíl příjmů a výdajů Rozdíl příjmů a výdajů
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Pokud podnikatel dosáhne plánovaného zisku, chtěl by část tohoto zisku uspořit. 

Minimální měsíční částka, kterou by chtěl podnikatel uspořit, by se měla pohybovat ve 

výši 8 000,- Kč. Takto uspořený zisk by měl sloužit ke krytí nečekaných výdajů, 

případně i k vyplácení odměny zaměstnanci  

V prvním roce podnikání vlastník počítá, že rozdíl jeho příjmů a výdajů bude činit 

351 084,- Kč. Pro účely výpočtu daně z příjmu však podnikatel využije stanovení 

výdajů paušálem. Daňový základ, po uplatnění 80 % paušálu a zaokrouhlení na celé sto 

koruny dolů, je 266 000,- Kč. Roční daňová povinnost podnikatele z těchto příjmů, po 

odečtení slevy na poplatníka, tedy činní 15 075,-Kč. Na platbách sociálního pojištění 

(bez nemocenského pojištění) zaplatí z tohoto podnikání v roce 2015 38 857,- Kč a na 

platbách zdravotního pojištění to bude 17 965,- Kč. Čistý zisk po odečtení těchto výdajů 

je 279 187,- Kč v prvním roce podnikání. Průměrný měsíční výdělek podnikatele tedy 

představuje částka asi 31 021,- Kč.  

 

Tabulka č. 9: Plán příjmů a výdajů v roce 2015 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Energie 
a voda

151435

137934

144244

23000 21360 54936

Srpen 3528

23000

21360

19601

19970

1950

Říjen 3279 9000 800 23000 17461 51061 1800

Červenec 3600

1800Září 3429

9000 800

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji [K č] 351084

53396 2100 148397

9000 750 23000 19820 54868

Listopad 3188 9000 750 23000

9000 650 23000

Plán příjmů a výdajů pro rok 2015 [Kč] realistická varianta

Období Počet kusů 
Výdaje

Tržby 
Propagace Nájemné Mzdy Materiál Ostatní

Duben

Květen

Červen

3835

3600

3563

550

400

9000

9000 750 23000 19970 56247 1785 151962

20200

19990

56061

55490

1750

1980

9000

9000

23000

491411 15015 1330692

59709 200 161290

49643 1650 134098

23000

Prosinec

Celkem 31634 81000 5450 207000 179732

151435

149897

3612
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Všechny varianty finančního plánu pro první období podnikání uvažují, že nakupují 

více, ženy a také rodiny s dětmi, proto ve zvolených plánech počet prodaných crepes 

převyšuje prodej galletes.  

Pro stanovení příjmů a výdajů pro roky 2015 a 2016 jsou uvažovány pouze varianty 

realistické. Varianta optimistická a pesimistická jsou platné ve stejné výši nejen pro rok 

2015, ale také pro roky další. 

3.4.4 Plán příjmů a výdajů pro rok 2016 

V roce 2016 stanovuje podnikatel svůj průměrný týdenní prodej palačinek na asi 125 

kusů během dvanáctihodinové směny a 24 kusů během směny v neděli. Podnikatel 

uvažuje o nižším počtu prodaných palačinek z důvodu zavedení palačinkárny na trh. 

Kdy zákazníci už nějakou dobu o nové palačinkárně vědí a nejedná se pro ně o nový 

obchod, který by byl atraktivní právě díky tomu, že je novým podnikem na trhu. Dle 

predikcí České národní banky také dojde ke zvýšení inflace, což má za následek snížení 

reálné hodnoty peněz a to je další důvod, proč podnikatel uvažuje o nižším počtu 

zákazníků. V roce 2016 už ale také podnik počítá se získáváním stálých zákazníků. 

V tomto roce budou hlavní výdaje tvořit částky vynaložené na provoz podniku, a také 

částky na propagaci, která bude probíhat především při změně nabízených druhů 

palačinek formou podpory prodeje přesněji ochutnávkou. A to hlavně na konci měsíců 

března, června, září a prosince. O nákupu spotřebičů a vybavení pro provozovnu se 

v tomto roce neuvažuje. Čtvrtletní přehled, o příjmech a výdajích v roce 2016 nabízí 

tabulka číslo 10. 

 

Tabulka č. 10: Plánované příjmy a výdaje pro rok 2016 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Energie 
a voda

599435 21860 1619272

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji [K č] 367177

Celkem 38494 108000 2800 276000 244000

5340 386498

5420 423327

III. čtvrtletí 10121 27000 500 69000 61000 157604 5650 425781

IV. čtvrtletí 9188 27000 750 69000 61000 143079

142032 5450 383666

II. čtvrtletí 10063 27000 800 69000 61000 156720

I.čtvrtletí 9121 27000 750 69000 61000

Plán příjmů a výdajů pro rok 2016 [Kč] realistická varianta

Období Počet kusů 
Výdaje

Tržby 
Propagace Nájemné Mzdy Materiál Ostatní
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3.4.5 Plán příjmů a výdajů pro rok 2017 

V tomto roce už se počítá se zvýšením počtu stálých zákazníků, kteří budou 

v palačinkárně  nakupovat minimálně jednou za čtrnáct dní. Na tento rok je plánována 

v průměru stejná úroveň prodeje jako v předchozích letech. V tomto období by mělo 

docházet k růstu podílu stálých zákazníků v poptávce po francouzských palačinkách.  

Stejně jako v předcházejících letech budou hlavní výdajové položky tvořit cena 

nájemného, energií, mezd a surovin.  

V případě, že podnik za rok 2016 nebude dosahovat ztráty (po roce 2016 proběhne 

skutečné zhodnocení hospodaření) by podnikatel rád začal od poloviny roku 2017 

s roznáškou palačinek zákazníkům. Roznáška by měla probíhat zejména v poledních a 

odpoledních hodinách pracovního týdne a uskuteční se na základě vyhodnocení ankety 

vyhlášené v měsících předcházejících. Zavedením donáškové služby se zvýší výdaje na 

mzdu najatého brigádníka a obalový materiál. Palačinka s donáškou bude o pět korun za 

kus dražší.  

Propagaci palačinek by chtěl podnikatel také podpořit vyhlašováním soutěže vždy 

čtrnáct dní před změnou nabídky. Jak již bylo uvedeno v marketingovém plánu, soutěž 

by měla probíhat přes facebook a nebo přímo v provozovně. Odměnou bude poukázka 

na jednu crepes a jednu galletes dle svého výběru zdarma 

 

Tabulka č. 11: Přehled plánovaných příjmů a výdajů pro rok 2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Energie 
a voda

IV. čtvrtletí 9100 27000 500 69000 67000 141707 5650

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji [K č] 353017

382835

Celkem 38438 108000 2700 276000 256000 598592 22750 1617059

III. čtvrtletí 10048 27000 450 69000 67000 5550 422708

II. čtvrtletí 10263 27000 850 69000 61000

156464

6000 431712159823

I.čtvrtletí 9029 27000 900 69000 61000 140598 5550 379804

Plán příjmů a výdajů pro rok 2017[Kč] realistická varianta

Období Počet kusů 
Výdaje

Tržby 
Propagace Nájemné Mzdy Materiál Ostatní
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3.5 ANALÝZA RIZIK 

Při posuzování rizik, která mohou nastat v rámci této podnikatelské činnosti, přemýšlí 

podnikatel především nad takovými, která nejsou až tak zcela náhodná, jako je 

například pád letadla na provozovnu. Zaměřuje se spíše na ta, jež se vyskytují při 

provozu podniku běžně, a která mohou mít negativní dopad na plnohodnotný provoz 

podniku. Jedná se zejména o tato rizika: 

• Odchod zaměstnance (3) 

• Vloupání (4) 

• Vstup nové konkurence (1) 

• Nízká poptávka (4) 

• Porušení hygienických norem (2) 

• Porucha výrobního zařízení (2) 

• Výrazné zdražení nájmu provozovny (1) 

• Zpřísnění hygienických norem (1) 

Hodnoty uvedené v závorce znamenají jak velkou hrozbou je toto riziko pro 

podnikatele, kdy hodnota 1 je riziko velmi nízké a hodnota 5 je riziko velmi vysoké.  

Odchod zaměstnance by byl pro podnik velkou ztrátou, jelikož má zaměstnanec bohaté 

zkušenosti s obsluhou zákazníků a jednání s nimi. Navíc je také zaměstnanec nutný pro 

zachování celé otevírací doby pro zákazníky. Pokud by zaměstnanec podal výpověď, 

byl by podnikatel nucen zkrátit provozní dobu podniku a hledat nového zaměstnance. 

To by vedlo nejen k dočasnému snížení tržeb, ale také ke snížení volného času 

podnikatele, během něhož by probíhaly pohovory možných kandidátů. Navíc v případě, 

že podnikatel nenalezne již zkušeného kandidáta, musí tohoto nového zaškolit. Proto se 

bude podnikatel snažit o vybudování dobrého vztahu se svým podřízeným, formou 

konzultací nových produktů, ročních odměn, možnou domluvou v případě výměny 

pracovní směny a dalšími.  

Podnikatel musí také počítat s rizikem vloupání do provozovny. Riziko není sice velmi 

vysoké, jelikož se provozovna nenachází v zemi, kde dochází k častému rabování, avšak 

není nereálné, že by k vloupání mohlo dojít vůbec. Došlo-li by k této události, byl by 

podnik nucen na několik dní zavřít a tím by došlo ke snížení celkových tržeb. Kromě 

majetku, který by mohl pachatel ukrást nebo zničit, by mohlo také dojít k odcizení 
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hotovosti. Podnikatel se proti tomuto riziku bude chránit sepsáním smlouvy, o pojištění 

majetku, s některou z pojišťoven Navíc si pro uchovávání nutné hotovosti na 

provozovně opatří uzamykatelný trezor. Peníze se nebudou nechávat v 

nezabezpečené pokladně.  

Vstup nové konkurence je v podnikání vždy reálným rizikem. Takovému vstupu může 

sám podnikatel těžko zabránit. Na tomto konkrétním trhu je vstup nového konkurenta 

limitován nedostatkem míst k provozování podniku. Podnikatel by však měl i přes tuto 

bariéru vstupu na trh své potenciální i současné konkurenty sledovat. 

S rizikem nízké poptávky počítají v dnešní době skoro všichni podnikatelé. Nízká 

poptávka by mohla vzniknout v důsledku nedostatečného povědomí o palačinkárně u 

zákazníků či nepříznivému počasí. Nízké povědomí o palačinkárně se bude podnikatel 

snažit eliminovat propagací ať už pořádáním zahajovací akce nebo následným 

informováním zákazníků formou letáčků či soutěží. Počasí bohužel podnikatel ovlivnit 

nedokáže. Bude se tedy v nepříznivém období opět snažit zvýšit tržby pomocí 

propagace např. ochutnávkami.  

Podnikatel myslí i na riziko, které může vzniknout porušením hygienických předpisů. 

Tímto porušením se myslí špatné uskladnění potravin, jejichž případné požití by mohlo 

ohrozit zdraví zákazníků. Dále nedostatečné dodržování pořádku na pracovišti či hrozba 

objevení se škůdců či hlodavců. Do tohoto rizika zařazuje podnikatel také možnou 

nákazu zákazníků, pokud bude nemocný obsluhující personál. Aby podnikatel předešel 

těmto nežádoucím jevům, absolvuje se svým zaměstnancem hygienický kurz, 

prostuduje si hygienické normy a pravidelně provádět kontrolu úklidu provozovny a 

uskladnění potravin. V případě nachlazení je zaměstnanec povinen tuto skutečnost 

oznámit zaměstnavateli.  

Podnikatel také musí dbát na správné zacházení s výrobním zařízením a vybavením 

provozovny. V případě poruchy plotny na palačinky může sice pracovník využívat, do 

uplatnění reklamace, druhou funkční plotnu, ale v případě vyšší poptávky by toto bylo 

nedostatečné. Podnikatel by byl nucen vynaložit neplánované výdaje na rychlé 

zakoupení nové plotny. V případě poruchy elektrického vařiče je situace o to horší, že 

se v provozovně nachází pouze jeden. Podnikatel by tedy musel urychleně zajistit 

náhradu, nebo by musel omezit svou nabídku některých druhů palačinek, což by mohlo 

odradit některé stálé zákazníky od nákupu. Proto je nezbytné dodržovat bezpečnostní a 
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provozní pravidla pro používání těchto spotřebičů. Tyto spotřebiče mají určitou dobu 

životnosti, na kterou nesmí podnikatel zapomínat a včas toto opotřebené vybavení 

nahrazovat novým. Tímto krokem může eliminovat nahodilost vzniku tohoto rizika. 

Zdražení nájmu provozovny je rizikem, se kterým podnikatel počítá po uplynutí 

uzavřené nájemní smlouvy. Je nutné snažit se vyjednat, co nejlepší podmínky například 

stanovení části nájemného dle obratu. 

Přísnější hygienické normy, které by se týkaly třeba rozšíření podlahové plochy 

provozovny či opatření si speciálních spotřebičů a pomůcek by mohly mít velmi 

negativní vliv na provoz palačinkárny. Podlahová plocha je přesně určená a nedá se 

přistavit, proto by byl podnikatel nucen hledat nové místo pro svůj podnik, které by 

ovšem už nemuselo být tak atraktivní. Nákupem speciálních spotřebičů a pomůcek by 

se mohly také neúměrně zvýšit náklady na provozování této činnosti. Toto riziko 

bohužel není možné nijak eliminovat. 

3.6 PLÁNY PODNIKATELE DO BUDOUCNA 

Podnikatel chce, v průběhu celého nájemního období místa podniku, analyzovat 

poptávku po svých produktech. Pokud bude poptávka po jeho produktech růst, nebo 

alespoň zůstávat na stejné úrovni s ohledem na ekonomický vývoj v České republice, 

má v úmyslu zůstat na trhu rychlého občerstvení přibližně další tři roky. V této době by 

chtěl rozšířit své nabízené služby pro zlepšení pohodlí svých zákazníků v podobě 

vytvoření míst k sedění. 

Po uplynutí tohoto období by rád zkusil podnikání ve stravovacích službách, jako jsou 

restaurace a cukrárny.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala sestavením podnikatelského plánu na založení 

palačinkárny formou rychlého občerstvení. Zvolenou lokalitou je město Brno. 

Provozovna bude umístěna na ulici Dornych na pěší zóně mezi nákupním centrem 

Galerie Vaňkovka a obchodním domem Tesco Stores ČR. V těsné blízkosti se dále 

nachází hlavní vlakové nádraží v Brně a autobusové nádraží Zvonařka. Místo podnikání 

bylo zvoleno s ohledem na velký počet potenciálních zákazníků, kteří často tato nákupní 

centra navštěvují. 

K podnikání v oblasti rychlého občerstvení je potřeba získat živnostenské oprávnění. 

Pro výrobu a práci s těstem je nutné mít zřízenu živnost Pekařství, cukrářství a pro 

prodej hotových palačinek zákazníkům, tzv. přes ulici, je potřebná živnost Hostinská 

činnost.  

Průzkumem trhu bylo zjištěno, že se v dané lokalitě nenachází žádní přímí konkurenti. 

Hlavním důvodem je patrně nedostatek vhodných obchodních prostor. Což je jednou z 

bariér vstupu na tento trh.  

Pro podnikání v oblasti fast foodů je typická rychlá a jednoduchá příprava. Rychlost je 

v dnešní hektické době jeden z důvodů proč lidé fast foody navštěvují. V České 

republice je stále velký zájem o produkty z těchto prodejen, což je pro vznik 

palačinkárny formou rychlého občerstvení dobrou zprávou.  

Potenciální zákazníci byli rozděleni do několika segmentů. V rámci této segmentace 

byla navržena i nabídka druhů palačinek. Hlavními zákazníky by měli být lidé ve věku 

15 až 32 let. Jedná se totiž o skupinu lidí, v které má převážná část vlastní příjmy a jsou 

nejvíce ochotni utrácet. Větší pozornost je zaměřena na ženy, které raději a častěji 

mlsají na rozdíl od mužů. Vytvořená nabídka palačinek se skládá z palačinek sladkých i 

slaných. Kromě předem určených kombinací si může zákazník z nabízených ingrediencí 

sestavit svou vlastní.  

Finanční plán v realistické podobě byl sestaven na tři období. Z výsledků předběžných 

odhadů příjmů a výdajů je patrné, že peněžní tok provozovny by měl být ve všech 

obdobích kladný. Jeho výsledná hodnota by se měla na konci každého roku pohybovat 

okolo 350 000 Kč. Pouze v pesimistické variantě nabývá peněžní tok záporných hodnot 

ve výši - 220 041,- Kč. Pokud by tato varianta nastala, nemusí však podnikatel 
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v krátkém období ještě výrobu palačinek zastavovat, neboť jeho tržby pokrývají 

variabilní náklady.   

Nejvyšší nákladové položky tvoří nájemné, mzdy, energie a suroviny na výrobu 

palačinek, ročně až 1 255 000,- Kč. Kromě samotného přehledu příjmů a výdajů byla 

sestavená také analýza bodu zvratu, na jejímž základě bylo zjištěno, že je pro podnik 

nutné v průměru prodat 72 kusů palačinek denně, aby pokryl všechny své náklady.  

Očekává se, že největší podíl na vzniku tržeb bude mít poptávka po sladkých druzích 

palačinek. K nárůstu tržeb by mělo docházet především v jarních a letních měsících. 

V tomto období by měl rozdíl příjmů a výdajů činit přes 100 000,- Kč, oproti měsícům 

podzimním a zimním, kdy se tento rozdíl pohybuje okolo 75 000,- Kč. Po prvním roce 

podnikání by měl čistý zisk podnikatele činit 279 187,- Kč. 

Naplnění plánu je také spojeno s určitými riziky. Jedná se především o rizika odchodu 

zkušeného zaměstnance, vloupání, porucha výrobního zařízení, nedodržení 

hygienických norem a další. Se všemi těmito riziky musí podnikatel neustále počítat a 

snažit se eliminovat jejich možnost vzniku.  

Na základě zpracování podnikatelského plánu a vyhodnocení zjištěných poznatků lze 

konstatovat, že zvolená podnikatelská činnost je v navržené lokalitě, za zjištěných 

podmínek a s přihlédnutím k možným rizikům, realizovatelná a cíle práce byly 

naplněny.  
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