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ABSTRAKT:

Tato diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení 

restaurace. Teoretická část práce popisuje předpoklady pro dobře vypracovaný 

podnikatelský plán. V praktické části je provedena SWOT analýza, analýza vnějšího 

okolí a finanční zajištění podnikatelské činnosti. Na závěr je navržen plán strategie 

rozvoje podniku a zhodnocení jeho přínosů. 

ABSTRACT:

This thesis focuses on developing a business plan to establish a restaurant. The 

theoretical part describes the prerequisites for a well-developed business plan. The 

practical part of a SWOT analysis, analysis of the external environment and financial 

reinsurance business. Finally the proposed plan of development strategies and 

appreciation of its benefits. 
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Podnikatelský záměr, SWOT analýza, analýza trhu, finanční plán, strategické 

plánování.
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Existence malých a středních podniků má nezastupitelnou roli pro vyspělou tržní 

ekonomiku, jakou představuje i ekonomika česká. Jsou páteří ekonomiky našeho státu. 

Poskytují finanční zázemí svým zaměstnancům, přináší mnohé inovace a velice pružně 

dokáží reagovat na změny vnějšího okolí. Z tohoto důvodu jsou také na změnu 

externích faktorů mnohem citlivější a zranitelnější než velké korporace. Nevýhodou 

malých podniků je ztížená dostupnost k finančním zdrojům, jejich malý podíl na trhu    

a také riziko vzniku druhotné platební neschopnosti. Z těchto důvodů je zřejmý význam 

vládní podpory v oblasti jejich rozvoje, ať už prostřednictvím zvýhodněných úvěrů     

od peněžních ústavů nebo formou různých subvencí či jinými formami státní pomoci. 

Evropská unie si uvědomuje, že malé podniky jsou hnací silou hospodářství každé 

země, je si vědoma jejich důležitosti. Proto jsou snahy Evropské komise orientovány   

na zlepšení podmínek podnikatelského prostředí a proto také plynou do tohoto odvětví 

nemalé finanční prostředky.

Malé podniky nebývají ve vlastnictví zahraničních podnikatelů, nýbrž jsou nositeli 

vlastních finančních zdrojů a také reprezentanty místních poměrů. Jsou úzce spjati 

s místem, ve kterém působí a nabízí jejich obyvatelům volná pracovní místa a částečně 

přispívají k rozvoji dané lokality. Zároveň jsou však nejbližším okolím hodnoceni,        

a proto je snahou každého podnikatele vyhovět přáním svých zákazníků. 

Počet malých podniků výrazně vzrostl po roce 1989, kdy došlo ke změně politického 

režimu. Nová doba otevřela dveře mnohým soukromým podnikatelům, kteří zajistili 

zvýšení zaměstnanosti v České republice, zvyšovali výkonnost české ekonomiky. Před 

rokem 1989 nebylo nikomu umožněno soukromně podnikat, teprve změna režimu 

s sebou přinesla také rozvoj podnikatelské sféry. Na začátku devadesátých let stačil   

pro začátek podnikání mnohem menší kapitál, zákony nebyly tolik přísné jako je tomu 

dnes, byrokracie nebyla tolik rozvinutá jako v současné době. Otázkou však je, jestli 

tento podnikatelský boom s sebou nesl dostatečné zkušenosti podnikatelů, připravenost 

peněžních ústavů či legislativních podmínek. Zákon, který upravuje podmínky týkající 

se podnikání je zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů; dále zákon       
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Sb. o živnostenském podnikání, který byl schválen v roce 1991. To jsou 

prvotní zákony, které upravují činnost podnikatelských subjektů. Legislativa České 

republiky se neustále mění, od členství v evropské unii je snahou našich zákonodárců 

přiblížit či sjednotit české zákony se zákony platnými v Evropské unii. 

V současné době je podnikání také rozšířené, avšak legislativa, která upravuje konkrétní 

typy podnikatelských činností, je nepřehledná. 

Každý člověk, který se rozhodne soukromně podnikat, by měl mít určité vlastnosti, aby 

dokázat svůj podnikatelský záměr zrealizovat. Především jde o jasnou představu            

o firmě, kterou chce založit, cíle, kterých chce dosáhnout a způsob, jakým zajistí svůj 

úspěch. Kreativní přístup podnikatele, obětování spousty energie a veškerého volného 

času firmě jsou dobrým předpokladem na cestě k úspěchu. Je zřejmé, že podnikání se 

neobejde bez určité míry rizika, ale bez tohoto faktoru nelze dosáhnout žádných velkých 

výsledků. Obecně platí, že čím větší riziko, tím je vyšší výnos. A právě každý 

podnikatel, pokud chce být úspěšný, v sobě musí najít odvahu zariskovat. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE

Cílem této práce je založení restaurace na třebíčském sídlišti, protože podnikatel se 

rozhodl vyplnit mezeru na trhu, která zde existuje. Koncentrace obyvatel na ulici, kde 

bude restaurace zřízena, umožňuje dostatečnou návštěvnost tohoto zařízení a zájem       

o nabízený sortiment a služby. V nejbližším okolí místa provozovny se nenachází žádná 

konkurenční firma, která by byla pro podnik likvidační hrozbou.

Sestavím podnikatelský záměr, na jehož základě bude podnikateli poskytnut úvěr, který 

bude nápomocen při úpravách stávajících prostor objektu. Bude vybudováno restaurační 

zařízení, které hodlá podnikatel do budoucna rozšířit o venkovní posezení za účelem 

zvýšení návštěvnosti zákazníků. 

Dílčím cílem bude provedení analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, 

analýza konkurenčního prostředí. V neposlední řadě chce podnikatel docílit rozšíření 

nabízeného sortimentu, zvýšení úrovně poskytovaných služeb a vytvoření nových 

pracovních míst. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2.1 Podnikání, podnikatel

Obchodní zákoník definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.1

Podnikatelem může být fyzická osoba (jednotlivec) či osoba právnická. 

Podle obchodního zákoníku je podnikatelem:2

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.

2.2 Definice malého a středního podniku

Malé a střední podniky tvoří významný atribut při vytváření nových pracovních 

příležitostí, zajišťují ekonomický rozvoj, jsou hybnou silou inovací. V České republice 

mají podstatný dopad na celkovou ekonomickou situaci země, tím tedy i na její sociální 

vývoj.

Zákon 47/2002 Sb. ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání, 

změna 1/2004 Sb. uvádí definice pro charakteristiku malých, středních a drobných 

podniků. Kritéria pro rozlišení do příslušných skupin jsou dána čtyřmi atributy, a to:

 počtem zaměstnanců,

 hodnotou aktiv,

 čistým obratem,

 nezávislostí.

                                               
1 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
2 tamtéž
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e uvedených hodnotících kritérií rozlišuje zákon:3

a)   Drobný podnik:

 firma zaměstnávající méně než 10 zaměstnanců,

 rozsah aktiv nepřesahuje 180 mil Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené 

účetní období nepřesahující 250 mil. Kč

b)   Malý podnik:  

 firma zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců, 

 rozsah aktiv nepřesahuje 180 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené 

účetní období nepřesahující 250 mil. Kč

c)   Střední podnik:

 firma zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců, 

 jeho aktiva nepřesahují 980 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené 

účetní období nepřesahující 1 450 mil. Kč

Podnikatelskou činnost na území České republiky upravují tyto zákony:
 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník,

 Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník,

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

Každý podnikatel by se měl dále zajímat především o Zákon č. 563/1991 Sb,                 

o účetnictví, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce a zejména pro začínající podnikatele je vhodné prostudovat Zákon č. 47/2002 Sb. 

o podpoře malého a středního podnikání. 

2.3 Výhody a nevýhody malých a středních firem

Malé a střední podniky mají nezastupitelnou roli v české ekonomice díky svému 

většinovému podílu v České republice. Svým zaměstnancům umožňují seberealizovat 

se prostřednictvím své práce, umožňuje realizovat jejich potřeby a touhy. Tyto malé 

podniky jsou také oživujícím prvkem jednotlivých regionů, v nichž se nachází. Drobní 

                                               
3 Zákon 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
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katelé, v rámci zachování vlastní existence, se snaží vyvarovat se jakýchkoliv ztrát 

či nestability. Z tohoto důvodu jsou také prvkem politické stabilizace. 

Přínosy malých a středních podniků lze shrnout do těchto bodů:

 vytváří na trhu zdravou konkurenci,

 rychleji reagují na požadavky zákazníků,

 udržují osobní kontakt s jednotlivými zákazníky,

 užší vztah majitele podniku s vlastními zaměstnanci,

 vytváří pracovní příležitosti,

 mají jednoduchou organizační strukturu (nižší náklady na řízení firmy),

 vyvíjí a zavádí inovace do výrobních procesů,

 napomáhají rozvoji menších regionů, měst či obcí,

 jejich založení není kapitálově náročné.

Nevýhodami malých a středních podniků jsou zejména tyto aspekty:

 mají obtížnější přístup k cizímu kapitálu,

 jsou ohrožovány velkými korporacemi,

 nemohou si dovolit zaměstnávat špičkové odborníky či vědce,

 změny legislativy více ohrožují malé podnikatele,

 podnikatel se snáze může dostat do platební neschopnosti,

 nemají snadný přístup k poradenským službám a různým informacím,

 zaujímají nízký podíl na trhu,

 mají omezené finanční prostředky k propagaci.

2.4 Překážky a ohrožení podnikání

Individuální podnikání je nejjednodušší forma založení podnikatelského subjektu, 

vykazuje nejnižší náklady spojené se založením, avšak je také nejrizikovějším typem 

podnikání z pohledu ručení. Podnikatel ručí celým svým majetkem za své závazky. 

Navíc podnikatel musí splňovat veškeré normy a právní předpisy sám a přístup            

ke kapitálu je omezený. 
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nebezpečím, které ohrožuje individuálního podnikatele je tedy nedostatek 

finančních prostředků, dále také psychologické překážky. Psychologickou překážkou 

mohou být obavy z případného neúspěchu nebo také nejistota spojená s pravidelným 

příjmem. Z těchto důvodů zůstává řada lidí zaměstnanci, což jim zajišťuje pravidelný    

a pokud možno rostoucí příjem a určitou stabilitu v pracovním poměru. 

Podnikatelská činnost je ohrožována okolními vlivy – zejména konkurenční rivalitou, 

nedostatkem či nezájmem kupujících apod.; dále interními vlivy – především personální 

problémy, nedostatek provozního kapitálu, nedostatečné zisky atd. 

Další z mnoha překážek, která zatěžuje české podnikatele, je administrativa, byrokracie 

či stále upravované vyhlášky. V neposlední řadě znamenají i daně a odvody                 

na zdravotní a sociální pojištění určitou finanční zátěž.

Současná situace v českém hospodářství rozvoji podniků nepřeje. Vlivem recese 

vyrábějí podniky pouze minimálně, jelikož mají malé nebo žádné zakázky. Tato situace 

však není způsobená samotnými podniky či vládou, jde o běžný cyklus hospodářství. 

2.5 Podnikatelský plán

Hlavním předpokladem pro zajištění žádoucího rozvoje nového podniku je nezbytné 

definovat cíle, kterých má být dosaženo, určit oblasti jako je výroba, odbyt, financování 

a také stanovit strategii, pomocí níž bude podnikatelova cíle dosaženo. Tento písemný 

odhad budoucího fungování podniku se označuje jako obchodní plán či podnikatelský 

záměr. Je nezbytné, aby obsahoval náležitosti, které přesvědčí peněžní ústavy i jiné 

instituce o poskytnutí finančních prostředků jako nezbytného pilíře pro jakýkoliv 

začátek podnikatelské činnosti. Rozsah zpracování obchodního plánu závisí                 

na konkrétních požadavcích poskytovatele kapitálu,  na cílech autora, na výši 

potřebného kapitálu. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr by měl předem odhalit 

slabá místa a odstranit je již v procesu plánování. Obecně se doporučuje nestanovovat 

podnikové cíle příliš vysoko, tedy nevytvářet si příliš optimistický pohled na budoucí 

vývoj podniku. 
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Požadavky na podnikatelský plán

Na zpracování podnikatelského plánu jsou požadovány určité požadavky, bez nichž se 

kvalitně zpracovaný projekt neobejde. Pro zvýšení ratingu tohoto záměru je vhodné, aby 

respektoval následující zásady. Podnikatelský plán by měl být:4

 srozumitelný – formulace pomocí jednoduchých vět umožňuje lepší pochopení 

psaného textu. Čtenáře tak neunaví hned první odstavec dlouhých souvětí a bude 

schopen se v projektu lépe vyznat. Zároveň je dobré se přesvědčit, zda čtenář 

použitým odborným výrazům rozumí, popřípadě uvést vysvětlení ke složitějším 

pojmům;

 stručný -  stručnost je zde chápána jako uvádění podstatných skutečností, 

nikoliv zastírání důležitých faktů;

 realistický a věrohodný – uvedené údaje musí být pravdivé a reálné. Například 

otevřenost odhadu vývoje konkurence na trhu bývá posuzováno pozitivně;

 orientovaný na budoucnost – čtenáře podnikatelského záměru bude zajímat jen 

okrajově čeho firma dosáhla. Účelem každého takového projektu je predikce 

budoucího vývoje, analýza trendů a využití prognóz k dosažení stanovených 

cílů;

 logický – tento požadavek odráží vnitřní efekt vyjádřených myšlenek. 

Skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru musí mít logickou posloupnost   

a jejich pravdivost je podložena fakty. Jednotlivá tvrzení musí být                     

ve vzájemném souladu a nesmí si ani částečně odporovat;

 přesvědčivý – cílem podnikatele je přesvědčit budoucí investory o úspěšnosti 

svého záměru, o silných stránkách a přednostech, kterými podnikatel i jeho 

management disponují. Nejde o to, zahltit čtenáře nesčetným množstvím 

číselných údajů, ale informace uvedené v podnikatelském záměru musí být 

podloženy konkrétními fakty. Proto je vhodné uvádět čísla všude tam, kde se to 

jeví jako žádoucí;

 kvalitně zpracovaný – úprava po formální stránce je samozřejmostí. Kvalitní 

zpracování obecně však znamená dodržování všech výše uvedených zásad. 

                                               
4 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání Praha: Grada 
publishing, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2
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katelský plán by neměl být zpracován příliš optimisticky, ale ani příliš 

pesimisticky; také není žádoucí skrývat potenciální problémy. Tyto zásady jsou 

demonstrativním výčtem, vždy je třeba uzpůsobit podnikatelský plán jeho konkrétnímu 

účelu. 

2.5.2 Struktura podnikatelského plánu

Při zpracování podnikatelského plánu je důležité věnovat pozornost informacím, které 

požadují externí příjemci. Poskytovatelé kapitálu poskytnou peníze těm podnikatelům, 

kteří mají jasně stanovené, avšak dosažitelné cíle a strategie k jejich naplnění. Povrchně 

zpracovaný podnikatelský plán vzbuzuje nedůvěru u poskytovatelů kapitálu a jako 

takový bude pravděpodobně nerealizovatelný. Je však nanejvýš důležité, aby údaje 

v tomto plánu byly uvedeny podle nejlepšího vědomí a svědomí. 

Podnikatelský plán se skládá ze tří částí:

 z popisné části, kde jsou uvedeny předpoklady, plánované aktivity,

 z číselné části, kde se dokumentuje velikost obratu, investic, likvidita, zisky. 

Je zde evidován počet zaměstnanců a číselné vyjádření předpokladů a aktivit 

podnikatele,

 z přílohy, jejíž obsahem jsou obrázky (např. plánek umístění budoucího 

podniku), struktura trhu a konkurence, smlouvy a jiné důležité podklady.

Dílčí části podnikatelského plánu mohou být následující:

 realizační shrnutí,

 charakteristika podniku a jeho cílů,

 definování vyráběných produktů,

 analýza trhu,

 odbyt, marketing,

 finanční plán,

 shrnutí a závěry,

 přílohy.
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Obsahem této části podnikatelského plánu by měl být krátký souhrn informací, které 

popisují podstatu podnikatelského záměru. Toto shrnutí by mělo obsahovat silné stránky 

podniku a také důvody, proč by se měl celý podnikatelský záměr setkat s podporou. 

Podnikatel uvede a objasní stěžejní cíle, kterých hodlá dosáhnout a také vysvětlí, 

z jakých důvodů je tento člověk osobou schopnou realizace tohoto záměru. Celý 

podnikatelský plán může být dlouhým nezajímavým dílem, což má toto shrnutí 

odstranit. Čtenáře musí přesvědčit, že jeho další prostudování nebude znamenat jen 

ztrátu času. 

Charakteristika podniku a jeho cílů

Podnikatelský plán by se v této části měl věnovat jak minulosti firmy, tak i jejím 

budoucím vývojem v souvislosti s jeho základními cíli. Historie podniku zahrnuje jeho 

činnost již od založení, vývoj podnikatelovy činnosti, jeho hospodářské výsledky, 

způsob získání počátečního kapitálu a finanční situace. Dále pak třeba uvést počet 

zaměstnanců, montážní a jiné haly, vyráběné produkty,vybavení podniku, inventář. Tato 

část podnikatelského záměru obsahuje definování vize, která podnikatele pohání vpřed. 

Jedná se o vyjádření budoucí pozice, kterou chce podnikatel v silném konkurenčním 

prostředí zaujímat. 

Definování vyráběných produktů

Sestavení podnikatelského plánu si klade za cíl přesvědčivě informovat poskytovatele 

kapitálu k financování začátku podnikání. Proto je nezbytné jasně a srozumitelně 

definovat produkty či služby, jejichž poskytováním hodlá uspokojovat potřeby svých 

zákazníků. Je důležité uvést technické parametry výrobků a jejich funkce. Cílem však 

není přehnaně vychválit své produkty, ale vhodným způsobem a  v požadované 

podrobnosti formulovat nabízené výrobky či služby. 

Analýza trhu

Základním cílem každého podnikatele je dosažení zisku prostřednictvím uspokojování 

poptávky za využití disponibilních zdrojů. Máme již definované vlastnosti produktů, 

účel podniku a nyní je třeba tento účel sladit s marketingovými cíly podnikatele. Tedy 
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dlouhodobého zisku, rostoucího obratu, zvyšování tržního podílu                 

a diverzifikace. Tyto uvedené cíle by měly být dosažitelné, náročné a kvantifikovatelné. 

Není však možné posuzovat kterýkoliv podnik samostatně, tedy nezávisle na jeho okolí, 

ale je třeba analyzovat prostředí, v němž chce realizovat své plány. Je důležité 

poskytovatele kapitálu přesvědčit, že trh, ve kterém hodláme působit, dobře známe. 

Odbyt, marketing

Marketing je pojem nadřazený odbytu či prodeji. Je to koncepce, která odráží základní 

myšlenku všech dílčích činností firmy vedoucí k uspokojování potřeb zákazníků. 

Základem úspěchu podnikatelského subjektu je úspěšné umístění výrobků nebo služeb

na trhu. Tohoto lze dosáhnout za využití účinných marketingových činností. Každá 

činnost podnikatele musí vycházet ze stanovených cílů, např. získání 

dvacetiprocentního podílu na trhu prodejem výrobku A. Právě k dosažení těchto cílů je 

třeba zvolit určitou strategii, kterou bude podnikatel realizovat. 

Finanční plán

Finanční plán je důležitou součástí projektu, který má investorům prokázat, do jaké 

míry je podnikatelský záměr reálný. Poskytovatele kapitálu bude zajímat, kolik 

peněžních prostředků bude podnikatel potřebovat, jak je plánuje zhodnotit a jaká bude

jejich očekávaná rentabilita. 

Finanční plán zahrnuje tři oblasti. V té první je uvedena předpověď příjmů a výdajů    

na následující minimálně tři roky. Zejména jde o vyčíslení očekávaných tržeb, nákladů 

spojených podnikatelskou činností, výdaje na administrativu, čistý zisk.

Druhá část finančního plánu znázorňuje hotovostní toky v příštím tříletém období a třetí 

oblast se věnuje odhadu bilance. 

Číselné údaje ve finančním plánu představují největší zdroj chyb, ať už z důvodu 

neúplných údajů či nereálných hodnot. V každém případě je nutné omezit se pouze     

na podstatné údaje, neboť zahlcovat investora nepotřebnými údaji ho může odradit      

od celého záměru.
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V této závěrečné části podnikatelského záměru by měly být shrnuty všechny poznatky 

v něm detailně popsané. Poskytovatele kapitálu bude také zajímat časový plán realizace 

podnikatelského záměru. 

Součástí sumarizace by měly být tyto informace:

 celková strategie projektu včetně postupu k její úspěšné realizaci,

 uvedení výjimečnosti podniku,

 jasný požadavek na finanční prostředky nutné k realizaci podnikatelského 

záměru,

 vlastnická struktura podnikatelského subjektu,

 uvedení silných stránek a předností, které povedou k očekávanému úspěchu 

podnikatele.

Přílohy

Obsahem příloh podnikatelského záměru je podpůrná dokumentace, na kterou se 

jednotlivé části projektu mohou odvolávat. Jsou zde veškeré materiály, jež nejsou 

součástí vlastního textu. Těmito materiálovými zdroji mohou být výpisy z obchodního 

rejstříku, analýzy průzkumu trhu, smlouvy, ceníky, fotografie umístění podniku, 

certifikáty atp. 

2.6 SWOT analýza

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym a je nástrojem používaným             

při hodnotovém managementu i při tvorbě strategie podniku. Pomocí této metody jsou 

identifikovány silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby. 

K vnitřním hodnotám firmy se řadí silné a slabé stránky podniku. Naproti tomu 

k vnějším faktorům patří příležitosti a hrozby. Tyto jsou hůře kontrolovatelné, lze je 

však určit pomocí vhodné analýzy ekonomických, politických, legislativních, 

technických, kulturních, sociálních a demografických vlivů, které působí v okolí firmy. 
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následující tabulce:

Schéma 1: Zjednodušená SWOT analýza

Vnitřní faktory Silné stránky
(Strenghts)

Slabé stránky
(Weaknesses)

Vnější faktory Příležitosti
(Opportunities)

Hrozby
(Threats)

Zdroj: PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J.  a kol. Obchodní podnikání. 1. vydání Praha: Management Press, 1997. 
ISBN 80-85943-48-4.

SWOT analýza vede podnikatele ke komplexnímu poznání vlastní firmy a ke zvolení

strategie, která by podporovala silné stránky podniku a využívala příležitostí 

k úspěšnému vývoji a zároveň minimalizovala dopady hrozeb a slabých stránek firmy. 

Tímto „sebepoznáním“ lze dosáhnout lepšího proniknutí na trh, udržení pozice na trhu 

a získání konkurenčních výhod podnikatele.

2.7 Porterova teorie konkurenčních sil

Tato teorie vysvětluje konkurenční chování pomocí vývoje situace na trhu. Porterův 

model objasňuje to, jak chování a aktivity tržních subjektů ovlivňují jejich ziskovost. 

S růstem konkurence je podnikatelský subjekt méně ziskový a naopak. Porterův model 

se skládá z těchto pěti základních konkurenčních sil:

 hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví,

 existence substitutů,

 vyjednávací síla dodavatelů,

 vyjednávací síla kupujících (odběratelů),

 intenzita soupeření stávajících konkurentů v odvětví.
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urenčních sil je znázorněna na následujícím schématu.

Schéma 2: Porterova teorie konkurenčních sil

Zdroj: http://www.synext.cz/analyza-konkurence-jejich-uspesnych-a-neuspesnych-kroku-jejiho-
potencialu.html

Nyní blíže k jednotlivým konkurenčním silám:

Rivalita mezi stávajícími konkurenty v odvětví existuje mezi firmami, které již působí 

v daném tržním sektoru. Na její velikost mají vliv stupeň koncentrace, odlišnost 

výrobků, změny na trhu, překážky vstupu na trh, zvyšující se výrobní kapacita               

a struktura nákladů.

Rivalita mezi novými konkurenty vzniká při zvýšené možnosti vstupu nových

podnikatelů na trh. Pokud stávající firmy na trhu vykazují vysokou ziskovost, láká tento 

stav nové konkurenty protlačit se se svými výrobky na tento trh. V těchto případech se 

vyskytují také omezení vstupu do tržního segmentu, a to strategické nebo strukturální 

bariéry.

Rivalita substitutů vzniká v situaci, kdy výrobky dokáží po funkční stránce nahradit. 

Tato substituce je hrozbou pro dodavatele vždy, když poměr kvality a ceny je lepší        

u těchto substitutů, když jsou zákazníci flexibilní a zároveň když zákazníky téměř nic 

nestojí přechod k jinému produktu. 

http://www.synext.cz/analyza-konkurence-jejich-uspesnych-a-neuspesnych-kroku-jejiho-potencialu.html
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Rivalita vyvolaná zákazníky do jisté míry ovlivňuje i současné dodavatelské vztahy. 

Zákazník vnímá hodnotu produktu jako užitek, který z výrobku má, a finanční 

prostředky vynaložené na jeho koupi. Podle odlišného zákazníkova vnímání užitné 

hodnoty výrobku se pohybuje objem prodeje konkrétního produktu či jeho substitutu. 

Rivalita způsobená dodavateli je podobná jako v případě zákazníků. Síla dodavatelů 

roste se zvyšujícím se stupněm koncentrace, nebo když jsou na trh dodávány 

diferencovanější výrobky nebo v případě realizace opatření, které donutí zákazníka 

k velkým investicím při změně dodavatele.  

Určit rozhodující konkurenty, jejich tržní sílu, podíl na trhu, silné a slabé stránky jsou 

užitečné informace, kterým je nezbytné věnovat patřičnou pozornost. Vhodné je 

odhadovat možné reakce konkurenčních firem na náš podnikatelský záměr, aby bylo 

možné pozitivně ovlivnit jeho úspěšnost.  

2.8 Analýza zákazníků

Do této skupiny patří zákazníci jak současní, tak potenciální kupující. Péče o zákazníka 

je z hlediska marketingového přístupu prioritou každého manažera či majitele firmy. 

Nemá-li vedení podniku informace o tom, kdo jsou jeho zákazníci, jaké výrobky či 

služby spotřebovávají, z jakého důvodu kupují určité výrobky, jaké mají požadavky, co 

rozhoduje o nákupu právě tohoto zboží, nemůže vyhovět požadavkům spotřebitelů        

a tedy je ani nemůže  maximálně uspokojit. 

Analýza zákazníků se tedy zabývá výzkumem chování spotřebitelů a klade si za cíl 

stanovit sociální  a psychologické faktory, které ovlivňují rozhodnutí spotřebitele          

o koupi určitého produktu. 

2.9 Analýza trhu

Snaha ovládnout trh je podmíněna detailním průzkumem všech, kteří v daném odvětví 

působí. Výzkum trhu je největším zdrojem informací zejména o chování spotřebitele. 
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chování spotřebitele je pro prosperujícího podnikatele prioritou, neboť znát 

reakce a různé modely odpovědí zákazníků na změny trhu, je hlavním faktorem 

úspěchu. 

Analýzu trhu tvoří následujících šest kroků:5

 získávání informací,

 analýza informací,

 popis celkového trhu,

 vymezení a popis tržních segmentů,

 odhady objemu prodeje,

 analýza konkurence.

Výsledky provedené tržní analýzy mají vysokou vypovídací hodnotu pro případné 

investory. Pro podniky, které hledají cizí kapitál, má tento výzkum zásadní význam. 

Správné pochopení a využití výsledků analýzy trhu pomůže k dosažení rostoucích zisků 

podnikatele. 

2.9.1 Analýza konkurentů

Jedním z nejvýznamnějších prvků úspěšného podnikání je dobrá znalost konkurence. Je 

žádoucí analyzovat současné i budoucí konkurenty, ale také substituční výrobky či 

služby. Znalost všech významných konkurentů pomůže podnikateli eliminovat případné 

negativní dopady na úspěšnost vlastní firmy. Hlavní faktory týkající se této analýzy 

jsou:

 růstový potenciál v odvětví, 

 počet nových firem, které zahájily podnikatelskou činnost během posledních 

tří let,

 s jakými výrobky vstupují nové firmy na trh,

 jaký podnik je pro nás největším konkurentem,

 jaké jsou přednosti našeho podniku,

 jaký vývoj zaznamenávají tržby ostatních firem,

 jaké jsou silné a slabé stránky hlavních konkurentů,

 jaká je skladba a profil našich zákazníků.
                                               
5 STRUCK, U. Přesvědčivý podnikatelský plán. Předpoklad získání potřebného kapitálu. 1. vydání Praha: 
Management press, 1992. 136 s. ISBN 80-85603-12-8.
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firma musí sledovat strategie konkurenčních podniků, aby mohla určit ty 

nejbližší konkurenty a přijmout opatření proti jejich negativnímu vlivu. Díky analýze 

silných a slabých stránek konkurence může podnik realizovat strategii, aby získal 

výhodu v oblasti, ve které je silný. 

Důkladná analýza konkurentů v odvětví hraje velkou roli v úspěšnosti podniku. Často 

bývá podceňována, avšak její dopady mohou být likvidační. 

2.10 Finanční plán

Finanční plán je nezbytnou součástí podnikatelského záměru. Stanovuje velikost 

finančních prostředků, které nový podnik potřebuje a ukazuje, do jaké míry je 

podnikatelský záměr reálný. 

Finanční plánování bývá nejproblematičtější částí podnikatelského záměru. Zejména 

proto, že ne každý odhad očekávaných příjmů a výdajů je realisticky stanoven. Je zde 

největší riziko vzniku chyb, a to nejen díky chybným číslům, neúplným údajům, ale 

také hodnotám, které jsou odtržené od reality. 

Finanční plán se skládá ze třech částí. V první části uvede podnikatel očekávané příjmy 

a výdaje na tři roky dopředu, přičemž tyto předpovědi jsou uváděny pro první rok 

měsíčně. Druhou část finančního plánu tvoří toky hotovosti také pro období tří let          

a první rok je rovněž vykazován v měsíčních hodnotách. Poslední složku tvoří odhad 

bilance. Ten obsahuje údaje o aktivech, o závazcích podniku, o investicích vložených 

společníky či podnikatelem, o nerozděleném zisku či ztrátě k určitému datu. 

I když bude investory tato část podnikatelského záměru zajímat nejvíce, je vhodné 

omezit se na podstatné údaje. Je vhodné provést hrubé výpočty a předpoklady; 

v podnikatelském plánu pak budou výsledky a odkaz na podrobnější výpočty. 

2.11 Hodnocení rizik

Riziko je běžnou součástí podnikatelova působení v daném odvětví. Je spojeno 

s možným dosažením dobrých hospodářských výsledků, ale také s možným 

neúspěchem vedoucím ke ztrátám. Tyto ztráty mohou mít takový rozsah, že výrazně 

naruší stabilitu podniku a mohou způsobit jeho úpadek.  Největším rizikem                 
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podnikatele mohou být slabé stránky managementu, technologie či výrobních 

postupů, reakce konkurenčních firem apod. Vzhledem k možným rizikům je žádoucí, 

mít v podnikatelském plánu zakomponovány alternativní strategie. Tyto budou

realizovány v případě, že nastane některý z uvedených rizikových faktorů. Navíc 

existence alternativních řešení, jako reakce na potenciální rizika, jsou  důkazem toho, že 

podnikatel je připraven jim čelit. Tím se v očích investorů zvyšuje věrohodnost celého

podnikatelského plánu. 

2.12 Charakteristika právních forem podnikání

Jedna z prvních úvah při zakládání nového podniku je volba právní formy podnikání. 

Dle právní úpravy České republiky je možní podnikat jako fyzická osoba – tedy osoba 

samostatně výdělečně činná nebo prostřednictvím obchodní společnosti.                      

Pro začínajícího podnikatele je důležité vyhodnotit různá hlediska při volbě právní 

formy podnikání. Jsou jimi zejména rozsah ručení, počet zakladatelů, nároky               

na základní kapitál, administrativní náročnost spojená se založením podniku, podíl      

na zisku či ztrátě, daňové zatížení apod. V další části textu budou uvedeny výhody        

a nevýhody vybraných právních forem podnikání.

Živnost
Podnikání na základě živnostenského oprávnění je nejsnadnější způsob založení firmy, 

nejméně finančně náročný způsob podnikání z hlediska dokumentů nutných k založení 

podniku a výhodou je rovněž nezávislost podnikatele. 

Naproti tomu značnou nevýhodu živnostenského podnikání spatřuji zejména v ručení 

celým majetkem podnikatele. Osoby samostatně výdělečně činné mají také ztížený 

přístup k bankovním úvěrům, jelikož jeho solventnost není jistá.

Společnost s ručením omezeným
Kladnou stránkou tohoto typu podnikání je bezesporu omezené ručení společníků

(zakladatele), jelikož ručí do výše svých nesplacených vkladů. Jednatel neručí               

za závazky společnosti vůbec, pokud tedy splňuje své povinnosti vyplývající ze zákona.

Další výhodou je, že tuto společnost může založit i jediná osoba.
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této společnosti je nutnost složit základní kapitál ve výši 200 000 Kč nebo 

případné potíže s převodem podílu na jinou osobu. Chod společnosti a její založení je 

z hlediska administrativy náročnější (konání a zápisy z valné hromady, vedení 

účetnictví).

Akciová společnost
V akciové společnosti mají jednotliví akcionáři také omezené ručení akcionářů, snadné 

obchodování s akciemi, akciová společnost dokáže soustředit velké množství kapitálu.

Negativy jsou především požadované základní jmění, které je minimálně 2 resp.           

20 milionů Kč, větší obtížnost založení a řízení společnosti, kontrola výkazů ze strany 

státu, dvojí zdanění (daní se zisk společnosti a poté dividendy akcionářů). Akciová 

společnost nemůže být založena jednou fyzickou osobou.

Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost
V těchto typech společností je zde lepší možnost získat kapitál, společné ručení za více 

půjček, lze rychle provádět změny podniku.

Nevýhodami jsou však ručení celým majetkem (kromě komanditistů), problémy 

v případě úmrtí společníka. Stabilita společnosti je ohrožena případnými konflikty mezi 

společníky (potíže v oblasti autority).

Družstvo
Tato organizace nemá za cíl vytvářet zisk, ale poskytovat užitek svým členům. Družstvo 

vyžaduje základní jmění ve výši 50 000 Kč, přičemž jeho členové mají omezené ručení. 

Při změně členů této organizace není vyžadována změna stanov, členové mají stejné 

postavení.

Nevýhodou je minimální počet členů – tj. 5, dále pak zdanění zisku družstva daní 

z příjmu právnických osob a podíly na zisku pak srážkovou daní. 
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ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE

V této části práci se budu zabývat analýzou trhu v odvětví „hostinská činnost“              

a vyhodnocením současného stavu na tomto trhu. V úvodní části budu charakterizovat

město Třebíč, dále zmíním nabízené produkty restaurace a cíle, kterých hodlá majitel 

podniku dosáhnout. V dalších kapitolách provedu analýzu zákazníků a obchodních 

partnerů, kteří budou restauraci zásobovat. Analýza vnějšího okolí podniku bude 

zahrnovat zkoumání geografických, sociálních, právních, politických a ekonomických 

faktorů. Pomocí Porterovy analýzy konkurenčních sil budu zkoumat největší 

konkurenty a jejich vliv na naši restauraci. Shrnutí ohledně rozboru faktorů vnějšího      

a vnitřního prostředí shrnu ve SWOT analýze.

3.1 Charakteristika města Třebíče

Restaurační zařízení, jehož založení je předmětem této práce, ponese název „Restaurace

pod kapličkou“. Podnik se bude nacházet na ulici Demlova v Třebíči. Město Třebíč čítá 

k letošnímu roku necelých 39 000 obyvatel. Jeho počátky sahají do doby založení 

benediktinského kláštera nad řekou Jihlavou v roce 1101, kde se v současné době 

rozprostírá zámek. Třebíč je dnes významným centrem západní Moravy. Turisty mohou 

do tohoto města přilákat mnohé památky, z nichž nejvýznamnějšími jsou židovské 

město, bazilika sv. Prokopa, jež jsou součástí dědictví UNESCO. Kulturní dění zde 

zajišťuje také Divadlo Pasáž, kino Pasáž a Národní dům, dále např. každoroční hudební 

festival Zámostí. 

3.2 Legislativní podmínky

Podnikání se v České republice řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání a zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem. Tyto zákony určují 

druhy živností, vznik, změnu i zánik živnostenského oprávnění, obecné i zvláštní 

podmínky podnikání, jednotlivé obchodní společnosti, obchodní závazkové vztahy, 

různé typy smluv apod. Jelikož se v teoretické části této práce zmiňuji o vybraných 

částech živnostenského zákona či obchodního zákoníku, nebudu zde již podrobnější 
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ace uvádět. Pouze se zmíním, že vzhledem k charakteru vykonávané činnosti 

musí být splněna podmínka odborné způsobilosti nejen v oboru, ale i k práci 

s potravinami (získání zdravotního průkazu). 

Hygienické požadavky jsou upraveny ve vyhlášce 137/2004 Sb., která nabyla platnosti 

dne 1. 5. 2004 novelizovaná vyhláškou 602/2006 Sb., která je platná od 1. 1. 2007. 

Naše budoucí restaurace je gastro-zařízení, tudíž se musí obecně řídit těmito předpisy. 

Konkrétní aplikace dodržování hygienických norem pak záleží na možnostech 

jednotlivých podnikatelů. Neexistují nařízení, která by upravovala například počet 

setření stolu během dne. Jde o obecná pravidla, která nařizují provozovatelům udržovat 

dostatečnou hygienu na svém pracovišti. Stejně tak hygienická stanice řeší případné 

spory týkající se stížností na příliš velký hluk, pach či kouř pocházející z provozu 

restaurace. Příslušná krajská hygienická stanice provádí dozor, zda je odvětrávání 

v provozovně dostačující. 

Dle tohoto zákona mají výrobci potravin stanovit pro svůj výrobní proces kontrolní 

systém označený zkratkou HACCP (Hazard Analysis Critical Kontrol Points). Jedná se 

o stanovení kritických bodů ve svém výrobním procesu, jejichž sestavení a řádné 

zavedení do praxe může provozovateli  restaurace pomoci při případných sporech 

s nespokojenými zákazníky a potažmo s kontrolním orgánem. Kritickým bodem může 

být např. teplota, pH aj. a  účelem sledování je měření, zda je tento kritický bod pod 

kontrolou. Kritické body mají plnit preventivní funkci a to tak, že včas bude 

identifikováno porušení zdravotní nezávadnosti potravin nebo bude zamezeno vzniku 

tohoto nebezpečí. Fungující systém kritických bodů znamená, že provozovatel splnil 

zákonné požadavky a výrazně snížil rizika ohrožující zdraví jeho zákazníků a tím           

i případných sankcí ze strany kontrolního úřadu.

  

Provozování hostinské činnosti vyžaduje také dodržování zákona č. 379/2005 Sb.          

o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem   

a jinými návykovými látkami, který majiteli provozovny ukládá povinnost např. označit 

viditelně nápis, kde zakazuje prodávat tabákové výrobky a alkohol osobám, které 

nedosáhly věku 18-ti let. U prostoru, který je vyhrazen pouze pro kuřáky, musí 
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zajistit, aby tyto prostory byly jako kuřácké označené a musí zde být 

zajištěno dostatečné odvětrávání. 

Jelikož majitel restaurace bude zaměstnavatelem, musí dodržovat zákon č. 262/2006 Sb. 

Zákoník práce v platném znění. Ne jenom co se týká výplaty mezd, odvodů daní, 

sociálního a zdravotního pojištění, ale také musí vytvořit pracovní podmínky tak, aby 

byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců  při výkonu jejich práce.

Provozovatel restaurace se musí řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která mu ukládá 

za povinnost umožnit přístup do provozovny i v ní osobám, které mají ztíženou 

schopnost pohybu či orientace. Zákazníkem nemusí být vždy pohybově zcela zdravá 

osoba a právě tito postižení nemohou být diskriminováni. 

Požární předpisy pro restaurace upravuje zákon o protipožární ochraně č. 133/1985 Sb. 

U podnikatelských subjektů je podnikatel povinen dodržovat povinnosti vyplývající 

z tohoto zákona ve všech prostorách, ve kterých je živnost provozována.

Krajské hygienické stanice provádí dozor ve stravovacích zařízeních, aby zjistily 

příčiny vedoucí k ohrožení zdraví a aby zabránily šíření případných infekčních chorob 

z potravin. Tato povinnost vychází především z předpisu č. 258/2000 Sb. na základě 

nařízení Evropského parlamentu a Rady ES. Konkrétně jde o požadavky, které se týkají 

uspořádání provozu, vytápění, kanalizace, osvětlení, odvětrání nebo vybavení 

provozovny podle druhu vykonávané činnosti. 

Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích upravuje povinnosti 

provozovatele restaurace, který je prodejcem tabákových výrobků, ale také stanoví 

působnost odboru hygieny výživy, pokud je podezření na poškození zdraví způsobený 

potravinami nebo je ohrožena zdravotní nezávadnost těchto potravin. Institucí, která 

vykonává dozor v této oblasti, je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pokud se 

jedná o kontrolu živočišných potravin, dozor spadá do kompetence Státní veterinární 

správy. 
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k tomu, že firma bude společností s ručením omezeným, vyplývá jí              

ze zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů povinnost zřídit si datovou schránku. Jedná se o úložiště elektronických dat. 

Tento zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009, přičemž do konce října roku 2009 si ji mohly 

orgány veřejné moci a právnické osoby aktivovat samy. Jestliže se tak nestalo, byla jim 

automaticky aktivována od 1. 11. 2009 a jejich využívání již bylo od tohoto dne 

povinné.  Ti, kdo mají zřízené datové schránky, jsou de facto povinni vyzvedávat si 

došlé dokumenty. Tato povinnost vychází z doručení fikcí, což znamená, že nepřihlásí-

li se adresát, považuje se doručovaná zpráva za doručenou, a to desátý den od jejího 

odeslání (pokud se tedy doručuje účastníkům a  doručovatelem je orgán veřejné moci).

3.3 Charakteristika lokality

Ulice Demlova, na které se bude nacházet restaurace, je dlouhá přibližně 600 metrů. Na 

jejím okraji se nachází pobočka české pošty, naproti přes ulici je Střední odborné 

učiliště zemědělské. Na jejím druhém konci se nachází základní škola a poblíž prodejna 

potravin, malá cukrárna a obchod s loveckými a mysliveckými potřebami. Přibližně 

500 m od plánovaného místa restaurace je hlavní třebíčská poliklinika včetně lékárny    

a velkokapacitního parkoviště. 

Na uvažovaném sídlišti se nachází malé hospůdky, které však neposkytují teplá jídla, 

jediným konkurenčním podnikem je restaurace a hotel Alfa. Tento fakt je příležitostí 

pro vznik nové restaurace a dá se předpokládat její úspěšný rozvoj.

Město Třebíč navíc plánuje rozšíření parkovací plochy pro dalších devět automobilů. 

Během těchto úprav zde budou pracovat stavební dělníci, kteří pravděpodobně budou 

sezónními zákazníky naší restaurace.

Prostory objektu byly dříve využívány k bydlení, takže co se týká úprav interiéru, půjde 

o probourání zdí, vymalování, o obložení kuchyně, o koupi spotřebičů, registrační 

pokladny a doplnění ostatního kuchyňského vybavení dle norem pro hostinskou činnost. 

Úpravy se budou týkat i zakoupení nových stolů, židlí či lavic a dalších doplňků        

pro zútulnění restaurace. U tohoto podniku je důležité, aby byl zákazníkům na očích. 

Vzhledem k umístění hospody poblíž silnice tento atribut splněn je. 
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Nabízené produkty

Restaurace pod kapličkou bude nabízet především česká jídla, přičemž přes poledne si 

zákazníci mohou vybrat ze dvou variant denního menu či minutku. V ceně denního 

menu bude i moučník. Chutná jídla, příjemné prostředí a ochotná obsluha budou jednou 

z nejdůležitějších vlastností, které zajistí vysokou návštěvnost stálých i nových 

zákazníků. Z nápojů budou v nabídce vína, pivo a ostatní alkoholické a nealkoholické 

nápoje.

3.5 Cíle podniku

Pro zajištění úspěšného rozvoje firmy si musí podnikatel definovat cíle, kterých chce 

dosáhnout. Ty zahrnují dílčí oblasti, kterými je výroba, vývoj, financování a pro tyto 

atributy je nutné stanovit strategii k jejich dosažení. Základní cíle je žádoucí 

specifikovat jen z krátkodobého, tak i z dlouhodobého hlediska. Podnikatel by měl mít 

určitou představu o svém podniku a snažit se ji svojí podnikatelskou činností naplnit. 

Stanovení primárního cíle je stěžejním pilířem pro úspěšnou existenci podniku.          

Pro naši restauraci jsem zvolila tyto cíle:

Krátkodobé cíle:

 založit podnik,

 zapsat se do podvědomí potenciálních zákazníků, 

 nalézt pozici na trhu a upevnit ji,

 zvyšování konkurenceschopnosti,

 zaměřit se na maximální spokojenost zákazníků,

 dosahovat kladného hospodářského výsledku.

Dlouhodobé cíle: 

 dbát na udržování dobrého jména firmy a pozice firmy na trhu,

 maximalizovat spokojenost zákazníků,

 pečovat o spokojenost svých zaměstnanců, 

 maximalizovat zisk,

 rozšíření počtu míst o „posezení v zahrádce“.
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Analýza zákazníků

Restaurace pod kapličkou je restaurací, barem i kavárnou a v době oběda je možnost 

objednat si denní menu. Zákazníkem bude široká veřejnost – přes poledně se bude 

jednat především o dělníky z nedalekých pracovišť, ve večerních hodinách půjde o lidi, 

kteří si rádi posedí v hospodě. Budou to zákazníci ve většině případů místní z ulice 

Demlova, avšak díky oblíbenosti, kterou si restaurace bezpochyby získá, se stanou 

zákazníky i lidé z ostatních částí Třebíče. Naší cílovou skupinu zákazníků budou tvořit 

všichni ti, kteří se potřebují najíst během polední přestávky v práci, dále ti, kteří se u nás 

budou chtít odreagovat od každodenních starostí, posedět v příjemném prostředí. 

Majitel restaurace umožní také konání soukromých akcí, např. firemní večírky. Právě 

zkušenosti zákazníků, kteří byli spokojeni se službami této restaurace, znamenají        

pro podnik kladnou reklamu, jež bude rozšířena mezi další potenciální návštěvníky. 

Široký sortiment jídel a pití přiláká do této restaurace zákazníky již od ranních hodin;

plné využití kapacity se očekává v době oběda a ve večerních hodinách. 

Cílový zákazník
Restaurace pod kapličkou bude součástí trhu, který není z pohledu konečných 

zákazníků nijak omezován. Možnost navštívit restaurační zařízení není limitována 

věkem, pohlavím či nějakým sociálním omezením. Návštěvnost je však ve velké míře 

ovlivněna příjmem obyvatel, životním stylem i ekonomickou situací v republice. 

Restaurace nabízejí svým zákazníkům pohostinnost a své služby pro různé skupiny 

zákazníků. Jsou jimi jednotlivci, dvojice, skupiny kamarádů atp. Možnosti rezervovat 

stoly využívají firmy pro různé vánoční akce, firemní večírky a jiné události. Součástí 

nabídky služeb je pořádání svatebních hostin, rautů nebo tanec při živé hudbě. Všichni 

ti, kteří chtějí využít některou z nabízených služeb, jsou zákazníky naší restaurace. 

3.7 Analýza dodavatelů

Výběr dodavatelů hraje ve fungování restaurace významnou roli zejména z hlediska 

kvality dodávaných surovin a včasnosti jednotlivých zásilek. Podnikatel nehodlá 

nakupovat na poslední chvíli, avšak v případě nutnosti je kladnou stránkou obchodního 
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ochota vyhovět požadavkům svého odběratele. Vzájemná spolupráce je 

důležitým předpokladem dlouhodobého vztahu obou obchodních partnerů. 

Hlavními dodavateli pro tuto restauraci budou následující obchodní partneři:

 Plzeňský Prazdroj – jako dodavatel piva sudového, lahvového, nealkoholického, 

dia piva. Jedná se o značky Pilner Urquell, Kozel, Radegast a Gambrinus. Závoz 

provádí firma každý čtvrtek.

 Jaso, s.r.o. – bude dodávat nealkoholické, alkoholické nápoje a vína. Z nápojů 

nealkoholických jde především o sudové a lahvové limonády, energetické 

nápoje, sirupy atd. 

 Flosman, a. s. - suroviny, které bude tato společnost dodávat, jsou potraviny       

a pochutiny. Všechny tyto výrobky by mohly pocházet z nedalekého obchodního 

řetězce, avšak levnějším zdrojem jsou potraviny z této společnosti za nákupní 

ceny. V případě aktuálních slev využije firma akčních nabídek. Pravidelné 

dodávky se budou konat každou středu.

 Haspol, s.r.o. – firma sídlící v nedaleké Náměšti nad Oslavou bude restauraci 

zásobovat ovocem a zeleninou každé úterý a čtvrtek v brzkých ranních 

hodinách. 

 Nowaco – bude obchodním partnerem co se týká pravidelných dodávek 

mražených výrobků. Dodávky se budou uskutečňovat každý čtvrtek. 

 Kostelecké uzeniny, a. s. – vysokou kvalitu masných výrobků z drůbežího, 

vepřového a hovězího masa; salámů a uzenin bude zajišťovat firma Kostelecké 

uzeniny, a.s. v pondělních, středečních a pátečních dodávkách.

 Velkosklad v Třebíči se sortimentem tabákových výrobků bude zajišťovat 

pravidelné dodávky cigaret a ostatních kuřáckých potřeb.

Obchodní řetězce nabízí v dnešní době širokou škálu výrobků, polotovarů a řadu 

zlevněných produktů. Nakupování v hypermarketech a supermarketech však zabírá 

příliš mnoho času, navíc podnikatel očekává stoprocentní dodávku objednávaných 

surovin. Při výběru dodavatelů jsem také více přihlížela na kvalitu produktů než           

na nízkou cenu a také na možnost získání „něčeho navíc“. Tímto je myšleno poskytnutí 

například mrazícího boxu k užívání zdarma (při splnění určité výše odběrů za dané 

období).
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éně důležití jsou také dodavatelé elektrické energie, zemního plynu a vody. Mezi 

těmito je již užší výběr, proto nepovažuji za nutné zmiňovat konkrétní společnosti.

3.8 Analýza konkurentů

Pro úspěšnost podniku je jedním z nejvýznamnějších faktorů dokonalá znalost 

konkurence. Zaměřím se na největší konkurenty naší restaurace a uvedu jejich klady      

a zápory. V blízkém okolí sídla naší firmy se nachází jedna konkurenční restaurace       

a dvě malé hospůdky.

Naším nejbližším a také největším konkurentem je restaurace a hotel Alfa. V následující

tabulce jsou uvedeny jednotlivá pozitiva a negativa tohoto konkurenta ve srovnání 

s naším podnikem:

Tab. 1: Přehled kladů a záporů naší restaurace a největšího konkurenta

Klady Zápory

Restaurace 
pod kapličkou

 česká kuchyně

 prostory pro kuřáky i 

nekuřáky

 výhodné umístění restaurace

 chybí větší parkoviště

 není letní zahrádka

 menší kapacita – 66 míst          

k sezení + 5 míst u baru

Restaurace a 
hotel Alfa

 150 míst k sezení

 letní zahrádka

 komplexní služby (hotel, 

restaurace, večerní zábava 1x 

týdně)

 celá restaurace je kuřácká

 na letní zahrádce je zápach 

z projíždějících aut

Nelze popřít konkurenční tlak, se kterým se náš podnik bude muset vypořádat. Přesto 

však věřím, že se Restaurace pod kapličkou uchytí a najde si své místo na trhu. 
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Analýza vnějšího okolí

Podnik při své podnikatelské činnosti nefunguje izolovaně od zbytku světa, nýbrž jej 

obklopuje okolí, které určuje jeho cíle a také chování. Vnější okolí firmy nemůže 

podnikatel ovlivnit, ale jeho vliv na podnik je zřejmý.  Nejvýznamnějšími faktory 

vnějšího okolí, které jsou významné pro náš podnik, se budu dále zabývat.

3.9.1 Geografické okolí

Město Třebíč je okresním městem kraje Vysočina ležícího na Moravě o rozloze 56 km2.

Restaurace se bude nacházet na ulici Demlova, na které se nachází mmj. Střední 

odborné učiliště zemědělské, základní škola aj. a silnice v této ulici vede k třebíčské 

poliklinice. Toto umístění umožňuje snadnou orientaci pro dodavatele, jednak pro stálé 

řidiče i pro ty nové. Dobrá lokalizace nabízí dostatečný manipulační prostor               

pro vyskladnění zboží. Charakter dodávaných surovin nevyžaduje velké prostory, navíc 

uspořádání spodního patra domu umožňuje skladovací prostory blíže předního vchodu 

do restaurace. I z tohoto důvodu se zásobování se realizuje tímto předním vchodem.

Přednost v umístění restaurace spatřuji také v dobré viditelnosti pro zákazníky. Nejen 

pro ty stálé, ale i pro nové, například i pro turisty. 

3.9.2 Sociální okolí

Činnost jakéhokoliv podniku má vliv na společnost. Chování firmy určuje jeho 

ziskovost, popřípadě neziskovost. A právě orientace na zisk staví na první místo zájmy 

vlastníků firmy a jejich manažerů, což se ovšem nemusí shodovat se sociálními zájmy 

svého okolí. Také zájmy zaměstnanců firmy nemusí být totožné se zájmy okolí. 

Majitel podniku je připraven vytvořit takové podmínky, aby jeho zaměstnanci měli     

ke své práci kladný vztah. Konkrétně se jedná o transparentní a především včasné 

informování o změnách týkajících se provozu restaurace, poskytování benefitů 

nefinanční povahy, finanční ohodnocení za mimořádné zásluhy. Motivace pracovníků 

bude mít příznivý vliv na jejich chování k zákazníkům, měla by zvýšit ochotu obsluhy 

k práci a napomoci tak návratu spokojených zákazníků. Za poskytování těchto výhod 

očekává majitel podniku zainteresovanost svých zaměstnanců a vstřícnost                      

v případě vzniku nahodilé události. 
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Právní okolí

Legislativa České republiky je neustále měněna, prochází úpravami, které musí každý 

podnikatel sledovat. Rok 2008 byl mimo jiné také rokem, ve kterém došlo k úpravám    

a novelizacím Živnostenského zákona. O některých změnách se zmiňuji v následujících 

odstavcích.

Od 1. července 2008 nabyla účinnosti novela zákona č. 130/2008 Sb., tedy 

živnostenského zákona, která s sebou přinesla mnohé změny. Nejvýznamnější změna se 

týká úprav živnosti volné. Z původních 125 volných živností již existuje jen jedna    

s 80 obory činností. Podnikatel pouze oznámí příslušnému Živnostenskému úřadu druh 

činnosti, kterou chce vykonávat v rámci podnikatelské činnosti. Podnikatel navíc není 

vázán místní příslušností živnostenského úřadu, veškeré záležitosti lze vyřídit              

na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR. Změna se týká i vydávání živnostenských 

listů; tyto jsou nahrazeny výpisem z živnostenského rejstříku. U živností řemeslných 

nevzniká povinnost doložit praxi v případě prokázání odborné způsobilosti v daném 

oboru. Pro doložení odborné způsobilosti v příbuzném oboru postačí doklad prokazující 

jednoletou praxi. Tyto změny budou pro podnikatele vítaným snížením administrativní 

zátěže a usnadní novým podnikatelům vstup do podnikání. 

Změny také nastaly v oblasti vyplácení nemocenských dávek zaměstnancům. Ty náleží 

zaměstnanci při pracovní neschopnosti až čtvrtý pracovní den (ve výši 60 % 

průměrného výdělku) a to pouze za pracovní dny. Náhrada mzdy od České správy 

sociálního zabezpečení je zaměstnanci vyplácena až patnáctý den pracovní 

neschopnosti.

Dalším prvkem, který má významný vliv na podnik, jsou daňové odvody a odvody 

pojistného. Daňové sazby a sazby pojistného prošly od roku 2008 menšími změnami. 

Od začátku ledna 2009 tedy platí následující sazby pojistného a daní:

 sazba daně z příjmů fyzických osob je lineární ve výši 15 %,

 sazba daně srážkové činí 15 %,

 sazba daně z příjmu právnických osob klesla od 1. ledna 2010 na 19 % (v roce 

2008 činila 21 %, v roce 2009 klesla na 20 %),

 sazba sociálního pojištění:
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- ěstnanci platí celkem 6,5 % z vyměřovacího základu (z původních 8 %),

- zaměstnavatelé platí celkem 25 % z vyměřovacího základu (místo původních 

26 %).

 sazby zdravotního pojištění zůstaly nezměněny oproti roku 2008. Sazby 

zdravotního pojištění jsou tedy následující:

- zaměstnanci platí 4,5 %,

- zaměstnavatelé platí 9 %.

3.9.4 Politické okolí

Politika v České republice je nestabilní, velice proměnlivá. V březnu 2009 padla vláda

a nastoupila místo ní úřednická vláda. Aktuální situace na politické scéně je velmi 

napjatá, dá se říci, že probíhá (kromě finanční krize) politická krize. Politická scéna je 

plná reforem, bojem politických stran o hlasy voličů. Neustálé třenice mezi pravicovými 

a levicovými politickými stranami zhoršují  a destabilizují politickou situaci České 

republiky. Z rozhodnutí Ústavního soudu  se volby do Poslanecké sněmovny nekonaly. 

Jejich konání by mělo proběhnout na konci května tohoto roku. 

Na podnik mají vliv i výsledky komunální politiky a postoje obecních úřadů. V každém 

případě politická nestabilita vrhá špatný stín na celou Českou republiku, tudíž i na její 

jednotlivé články, malé podniky nevyjímaje. 

3.9.5 Ekonomické okolí

Ekonomické prostředí je v současné době také nestabilní. Tento stav vychází 

z ekonomické situace v USA a okolních státech. Pro podnik je velice významný 

ekonomický vývoj, jelikož ovlivňuje dostupnost potřebných zdrojů, především 

finančních. I přes neustálé reklamy a propagace různých půjček je těžší získat úvěr. 

Zhoršení ekonomické situace ovlivňuje všechny podnikatelské subjekty, což může mít 

za následek vznik platební neschopnosti. To může vyústit ve zhoršení dodavatelsko-

odběratelských vztahů vzhledem k pozdním úhradám závazků. 
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Analýza oborového okolí 

Na rozbor oborového okolí se zaměřuje Porterova analýza trhu. Ta vychází 

z předpokladu, že strategická pozice firmy, působící v daném odvětví na daném trhu, je 

určována pěti základními faktory. Těmito faktory jsou riziko vstupu nových 

konkurentů, rivalita mezi stávajícími konkurenty, vyjednávací síla kupujících, 

vyjednávací síla dodavatelů, hrozba konkurence substitutů. 

3.10.1 Rivalita mezi existujícími konkurenty

Konkurenční prostředí budu analyzovat v rámci sídliště, kde bude naše restaurační 

zařízení umístěno, jelikož zajímat se o restaurace na druhém konci Třebíče je pro tento 

podnik bezpředmětné. Budu se zabývat analýzou největšího konkurenta, kterým je 

restaurace a hotel Alfa. 

Restaurace Alfa
Restaurace a hotel Alfa se nachází přibližně 500 m od naší budoucí restaurace. Její 

poloha je výhodná, jelikož je dobře viditelná ze silnice. Přímo před restaurací je menší 

parkoviště a provozovna má již zařízenou venkovní zahrádku. Díky ubytování, které 

poskytuje i turistům, má zajištěnou část klientely. Z jídelního lístku je možné si 

objednat jídla česká, hotová jídla, dary moře, těstovinové pokrmy, studenou kuchyni, 

vegetariánská jídla i některé zákusky. Díky letní zahrádce mohou být návštěvníky 

restaurace i maminky s dětmi, které díky oplocení zahrádky jen tak nevběhnou            

do silnice. Hotel, který je součástí komplexu, nabízí 42 lůžek a restaurace umožňuje 

konání firemních večírků až pro 150 osob.

Naopak nevýhodami tohoto ubytovacího a stravovacího zařízení spatřuji v absenci 

vlastních internetových stránek, což je v dnešní době běžnou realitou. Restaurace nabízí 

hodně míst k sezení, avšak vzhledem k počtu obyvatel v této části Třebíče, se nabízí 

možnost založení druhé restaurace k vyplnění mezery na trhu. Z toho důvodu se 

podnikatel rozhodl založit svůj podnik.

Další dvě hospůdky, které se nacházejí v blízkém okolí našeho podniku, jsou 

hospodami, takže odlišnost jejich sortimentu nebude velkou hrozbou pro naši restauraci. 
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Vstup našeho podniku na trh bude znamenat větší konkurenční boj o současné 

zákazníky. Vizí podnikatele je respektovat základní faktory, které jsou stěžejní pro to, 

aby si přízeň zákazníků získal, udržel a také zvýšil jejich návštěvnost. Těmito faktory 

jsou především dostupnost teplé kuchyně, chutná jídla, dostatečné teplo v restauraci      

a příjemně vystupující personál.

3.10.2 Hrozba vstupu nových rivalů do odvětví

Návštěvnost restaurací závisí kromě jiného také na jejich počtu na relativně malém 

území. Náklady na založení restaurace jsou vysoké, ale ne tolik, jako například           

při zakládání výrobní firmy. Pak už záleží na podnikateli, jak nalákat nové zákazníky    

a udržet stálou klientelu. 

Současná ekonomická situace sice nedovoluje mnohým lidem utrácet peníze ve velkém 

a mít tak „zbytečné výdaje“. Restaurace a hospody zaznamenaly v tomto roce úbytek 

zákazníků, vzrostl zájem o lahvová piva na úkor točených. Důvodem je zmíněná 

ekonomická krize nebo také úbytek zahraničních turistů. 

Hrozba nových konkurentů vstupujících do odvětví existuje, ale na jednom sídlišti 

budou již dvě restaurace poskytující teplá jídla a denní menu. Další nově vstupující 

konkurent by měl šance na úspěch výrazně nižší. 

3.10.3 Vyjednávací síla dodavatelů

Restauraci bude svým zbožím zásobovat více dodavatelů dle sortimentu každého z nich. 

Odebírání z jednotlivých dodavatelů bude podnik uskutečňovat z důvodu nízkých cen, 

množstevních slev či jiných výhod. Cílem však bude udržovat dobré vzájemné vztahy 

pro dlouhodobou spolupráci. V případě, že by si některý z dodavatelů kladl pro náš 

podnik nevýhodné podmínky, dojde k výměně za nového dodavatele. U silných 

dodavatelů, jako je např. firma Coca-cola, by situace byla složitější. Tato firma má 

velice silnou pozici na trhu a ztrátu jednoho odběratele by finančně ani nezaznamenala. 

Vyjednávací síla tohoto dodavatele je relativně velká, naproti tomu sortiment 

nealkoholických nápojů není nenahraditelný. 
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3.10.4 Vyjednávací síla kupujících

Kupujícími budou v případě naší restaurace koneční zákazníci. Vzhledem k tomu, že 

půjde početně o velkou skupinu, ale jednotlivé útraty budou menší, nebudou mít žádnou 

vyjednávací sílu. Zákazníky budou především obyvatelé třebíčského sídliště, ale 

nárazově také návštěvníci z blízkého okolí. Vzájemně si sdělí své pocity z návštěvy naší 

restaurace, zkušenosti s personálem, a proto je velice důležité dbát na zákazníkovu 

spokojenost. S tím také souvisí snaha doplnit nabídku o produkty, o které mají zákazníci 

opakovaně zájem. 

3.10.5 Hrozba konkurence substitučních výrobků či služeb

Substituty představují alternativní výrobky či služby, které nahradí ty současné. Nový 

výrobek uspokojí zákazníka dle jeho subjektivního pocitu lépe, stává se pro něj 

atraktivnějším. Substitutem části sortimentu naší restaurace jsou obchody a obchodní 

řetězce s potravinami. Konkrétně jde o alkoholické nápoje, lahvová piva a limonády, 

mražené polotovary. 

Je také vhodné podotknout, že především ve městech v posledních letech se pomalu 

snižoval počet domácností, které si vaří. Restaurace nabízejí relativně výhodná denní 

menu, což upřednostňují někteří mladí lidé. Tento trend však omezuje současná 

ekonomická situace, která vede lidi k šetření peněz. Tato skutečnost  má za následek 

snížení tržeb restaurace. 

3.11 SWOT ANALÝZA

Žádný podnik nemůže existovat izolovaně od okolního světa. Působí na něj mnoho 

pozitivních i negativních vlivů, ať už z vnějšího okolí či z vnitřního prostředí firmy. Je 

velice důležité zanalyzovat současný stav podniku a jeho okolí s velikou pečlivostí.   

Pro tento účel je nejvhodnější metodou SWOT analýza, aby podnikatel rozpoznal, jaké 

vlivy na jeho podnik působí a jak jim čelit. 
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2: SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
 poloha restaurace

 snaha splnit všechna přání 

zákazníka

 ochota a vysoká kvalifikace 

pracovníků

 vlastní prostory

 internetové stránky restaurace

 nový podnik, který mnoho lidí 

zatím nezná

 malý počet parkovacích míst

 náklady spojené s rekonstrukcí 

objektu

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY
 potenciál rostoucího zisku ve 

větším městě

 růst počtu zákazníků

 umístění restaurace blízko 

frekventované silnice

 rozšíření provozovny

 nesolventnost ze strany dodavatelů

 zvyšování daní

 příchod nových konkurentů

 konkurenční tlak

 změny legislativy

3.11.1 Silné stránky

Poloha restaurace
Poloha restaurace u hlavní silnice umožňuje, aby se dostala do povědomí široké 

veřejnosti. Navíc sídliště okresního města slibuje určitou návštěvnost spíš, než             

na vesnici, kde bydlí okolo 200 obyvatel. Na Demlově ulici i v jejím blízkém okolí se 

nachází hodně panelových domů, tudíž umístění restaurace v této lokalitě bude 

jednoznačně přínosné. Bude to místo, kde se budou scházet skupinky lidí, konat 

soukromé akce a v budoucnu se plánuje rozšíření provozovny o posezení „v zahrádce“. 

Mnohým zákazníkům (např. rodinám) umožní letní zahrádka venkovní posezení, což 

má v poslední době u zákazníků velkou oblibu. 
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restaurace si zakládá na dobré pověsti, což také ovlivňují jeho zaměstnanci –

především tedy číšníci. V pracovním poměru plánuje podnikatel zaměstnat čtyři číšníky 

(muže i ženy). Jejich vystupování a ochota obsluhovat po nich bude vyžadována jako 

samozřejmost. Navíc šikovný číšník si svojí ochotou vydělá i na spropitném, tudíž je     

i v jeho zájmu dobře vystupovat. 

Kuchaři, kteří budou v restauraci zaměstnáni, budou vařit především česká jídla. 

Klasické vepřové maso s knedlíkem a se zelím či bramborové knedlíky plněné uzeným

masem apod. jsou jídla vyhledávaná českými strávníky. Kuchaři musí splňovat 

podmínku vyučení v oboru stejně jako číšníci, takže úroveň určité odbornosti zde je.

Vlastní prostory
Velkým pozitivem je vlastnictví prostor, kde bude podnikatelská činnost provozována. 

Majitele restaurace nebude zatěžovat vysoký nájem či úvěr, který by potřeboval           

na koupi objektu. Navíc současný stav prostor v objektu je zařízen pro bydlení. Postačí 

provést relativně drobné úpravy interiéru podle požadavků pro hostinskou činnost. 

3.11.2 Slabé stránky

Zatím neznámý podnik
Restaurace, která začíná, není svými zákazníky „odzkoušená“ a tedy zpočátku může mít 

jen malou návštěvnost – lidé se půjdou podívat jak vypadá, co mají apod. Proto už      

od počátku musí nabízet velice chutná jídla, číšníci musí profesionálně vystupovat         

a nabízet produkty z kvalitních surovin. Svou roli hrají také ceny a ochota pozitivně 

reagovat na zákazníkovo přání.  

Malý počet parkovacích míst
Před restaurací je možnost parkování pro 5 osobních automobilů, o kousek dál je však 

asi 20 parkovacích míst. Přímo před provozovnou je počet těchto míst nedostačující, 

obecní prostory však nedovolují využívat více prostor. Restaurace je umístěna             

na sídlišti, takže je předpoklad, že návštěvníci budou chodit také pěšky. Z tohoto 

hlediska je počet parkovacích míst uspokojivý. 



Náklady spojené s
Tento 

46

rekonstrukcí objektu
aspekt je slabou stránkou, avšak oproti nákladům, které by musel podnikatel 

vynaložit na úpravu a financování cizích prostor, je tato rekonstrukce levnější variantou. 

Na potřebné stavební úpravy budou najímáni jednotliví řemeslníci, kteří podnikají        

na základě živnostenského oprávnění.

3.11.3 Příležitosti

Potenciál rostoucího zisku i růst počtu zákazníků
Z žádoucího umístění restaurace na sídlišti, navíc její dobré viditelnosti z hlavní silnice 

lze usuzovat zpočátku na menší, po krátkém čase uspokojivou návštěvnost zákazníků. 

Díky dobrému jídlu a profesionální obsluze si restaurace hodlá získat stálou klientelu 

především z řad místních obyvatel. Sezónními zákazníky restaurace mohou být dělníci, 

kteří budou provádět stavební práce na tomto sídlišti. Záměr podnikatele po pár letech 

rozšířit provozovnu bude mít také za následek zvýšení zájmu zákazníků.   

Rozšíření provozovny
Provozovatel restaurace očekává v budoucnu, že restauraci rozšíří o několik málo míst 

venku. Vše, co si budou chtít zákazníci sníst či vypít venku, si předem zaplatí               

(s ohledem na snadný útěk bez placení). Jedna místnost v restauraci bude sice 

nekuřácká, ale posezení venku na sluníčku  v letních měsících přiláká více zákazníků. 

Tento trend je běžný u mnoha luxusnějších restaurací i ve větších městech, takže je 

patrné, že pro lidi znamená posezení venku příjemnou změnu. 

3.11.4 Hrozby

Nesolventnost ze strany dodavatelů
V rámci podnikatelské činnosti je běžný obchodní styk a předpokládá se udržování 

dobrých obchodních vztahů. K těm patří i vztah dodavatele ke svému odběrateli            

a naopak. Ze strany dodavatelů surovin existuje možnost porušení včasnosti dodávek, 

neúplnosti dodávek, zvyšování cen surovin.
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vstup nového konkurenta na tento trh je malá, přesto jej nelze opomíjet. 

Náklady na založení restaurace a její následný provoz jsou značné a další nový 

konkurent by měl situaci ještě těžší.  

Změny legislativy
Podnikání v oboru hostinská činnost je upravováno spousty předpisů, nařízení a norem. 

Jejich dodržování je finančně nákladné a zpřísňování těchto požadavků může být       

pro restauraci neúnosné. Pro podnikatele platí nepřetržité sledování legislativních změn 

a jeho přizpůsobování se těmto změnám. 

Nutno také zmínit, že podnikatelské subjekty často ohrožuje byrokracie, což je dáno 

především velkým množstvím zákonů a jejich rozdílným výkladem. 
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VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ

V této části práce se zaměřím na charakteristiku restaurace a města, ve kterém bude 

založena. Uvedu, co je třeba udělat pro založení společnosti a odhadnu celkové náklady 

spojené se založením firmy i uvedením restaurace do provozu. Na základě odhadu 

stanovím průměrné tržby a odvodím celkovou potřebu finančních prostředků. Závěrem 

navrhnu strategii pro další rozvoj podniku a zhodnotím přínosy této strategie. 

4.1 Charakteristika a umístění restaurace

Majitel budoucí restaurace pan Vávra bydlí v Třebíči na ulici Demlova a zjistil, že tato 

lokalita skrývá možnost vzniku restauračního zařízení poskytujícího teplá jídla. Rozhodl 

se zaplnit mezeru na trhu v oblasti provozování restaurace, která bude umístěna 

v přízemí rodinného domu, jehož horní patro bude majitel užívat k bydlení. Jelikož 

majitelem restaurace bude můj otec, rozhodla jsem se pro něj vypracovat tento 

podnikatelský záměr. Název tohoto podniku bude Restaurace pod kapličkou.

Plocha spodního patra domu zaujímá přibližně 129 m2. Prostor, který bude sloužit 

zákazníkům zaujímá však cca 109 m2. Budou zde sloučeny dvě místnosti v jednu 

kuřáckou, další místnost bude nekuřácká s barem, kuchyň, chodba a současná podoba 

koupelny a toalety bude přebudována na toalety pro dámy, pány a vozíčkáře.               

Ke skladování bude podnikatel využívat jednu místnost ve sklepních prostorách. 

Provozovat ryze nekuřáckou restauraci není dle mého názoru šťastné rozhodnutí; ryze 

kuřácká restaurace pak bude ošizena o zákazníky nekuřáky. Navíc změny v legislativě 

by měly pro podnikatele přímý dopad na jeho zisky. Z tohoto důvodu jsem dospěla

k rozhodnutí provozovat oba typy restaurací. 

4.2 Důvody, proč restauraci zřídit

Podnikatel je majitelem rodinného dvoupatrového domu. Nemusí tedy hledat volné 

prostory k podnikání a ušetří značné peníze, které by v cizích prostorách vydal             

za nájem. Navíc restaurace bude dobře viditelná z hlavní silnice, čímž se snáze dostane 

do povědomí zákazníků. Provozovna bude vyhovovat dvěma základním skupinám 

návštěvníků. Jedna místnost bude vyhrazena pro kuřáky, druhá část restaurace bude 

nekuřácká. Pro celou restauraci bude platit zákaz kouření v době oběda.
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, ve kterém bude restaurace umístěna, byl postaven v roce 1989 na ulici Demlova 

v Třebíči. Tato ulice se nachází na větším sídlišti, na němž je hotel s jednou 

konkurenční restaurací. Ta se ale nenachází v bezprostřední blízkosti budoucí 

Restaurace pod kapličkou, z čehož usuzuji, že založením této restaurace majitel pouze 

vyplní mezeru, kterou na trhu objevil a jíž chce využít. 

Jak jsem již uvedla, restaurace bude zřízena v přízemí rodinného domu. Jeho prostory, 

upraveny pro potřeby podnikatele, jsou znázorňuji na následujícím obrázku (číselné 

údaje u šipek označují rozměry místností v metrech).

4,12 5,30

                                                                                                                 

                                                                 Nekuřácká restaurace              4,05

                      Kuřácká restaurace

       5,70

                                                                                                                  3,55

                                                                                         Bar

Kuchyň

       4,35                                                                                     WC

                                                                                                                  4,1

                                                          Chodba                             WC

                                                         

                           Garáž         Schody                                          WC

       3,60

                                                                                   3,85

                                                                             1,95

    3,47 1,05      1,05

Obr. 1:  Nákres restaurace (pohled shora)
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mem, kde bude restaurace, je možnost parkování pro pět osobních aut. Více míst 

bohužel blízkost hlavní silnice neumožňuje. Nedaleko se však nachází parkoviště       

pro dalších cca 20 osobních automobilů.

Práce týkající se rekonstrukce zvoleného objektu budou provádět řemeslníci -

živnostníci, půjde mmj. o probourání zdí mezi místnostmi, postavení příček, 

přebudování toalet, položení obkladů a dlažby. Obě patra tohoto rodinného domu jsou 

dosud obytná, takže rekonstrukce stávajících prostor bude nutná. Menší úpravy interiéru 

si bude podnikatel dělat sám.

4.3 Organizace uvnitř podniku

Majitel se rozhodoval mezi dvěma variantami podnikání, a to buď jako společnost 

s ručením omezeným nebo podnikání na živnostenského oprávnění. Hlavním 

rozhodovacím prvkem, který podnikatele ovlivnil především v dnešní špatné 

hospodářské situaci, je hledisko ručení. Restauraci bude majitel provozovat sice           

ve vlastních prostorách, avšak s ohledem na nízký vztah k riziku je lepší omezené 

ručení podnikatele. Proto jsem mu doporučila, aby byla restaurace založena jako 

právnická osoba – tedy společnost s ručením omezeným s jediným společníkem.

Dle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník vyplývá podnikateli povinnost složit 

základní kapitál společnosti. Ten bude ve výši 206 000 Kč. Dokumentem o založení 

společnosti bude zakladatelská listina formou notářského zápisu. 

Zakladatelem a také jediným společníkem bude Jaroslav Vávra, bytem Třebíč, vyučen 

v oboru kuchař-číšník. Jako kuchař pracoval v jedné třebíčské restauraci 6,5 roku. 

Majitel společnosti musí při provozování živnosti řemeslné splňovat kromě 

všeobecných podmínek také podmínku řádně ukončeného vzdělání s výučním listem 

v příslušném oboru. Tuto podmínku podnikatel splňuje. Proto se rozhodl založit si 

vlastní restauraci, kde bude moci pokračovat ve svém kulinářském umění. 

K provozování hostinské činnosti je nutné vlastnictví živnostenského oprávnění. Pan 

Vávra vzhledem k oboru, ve kterém je vyučen, bude podnikatelem na živnostenský list, 
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 jej bude opravňovat k provozování restauračního zařízení. Manželka pana Vávry -

Milada je absolventkou Vyšší odborné školy ekonomické Třebíč. Paní Vávrová povede 

účetnictví a bude pomocnou silou provozu. Já nebudu ve firmě zaměstnaná, budu však 

pro majitele vykonávat poradenskou činnost.

4.4 Vklady do společnosti

Základní kapitál společnosti musí být v minimální výši 200 000 Kč a může tvořen 

peněžitým i nepeněžitým vkladem. Pan Vávra vloží do základního kapitálu hotovost    

ve výši 90 000 Kč na účet společnosti. Nepeněžitým vkladem bude osobní automobil

oceněný na základě znaleckého posudku v ceně 116 000 Kč. Základní kapitál 

společnosti DEMA, s. r. o. bude tedy ve výši 206 000 Kč.

Jelikož má společnost pouze jednoho zakladatele, bude i tento vykonávat činnost 

statutárního orgánu. Podnikatel tedy bude jednat za celou společnost sám. 

Společnost, jež bude založena, ponese název DEMA, s. r. o.. Pan Vávra podá návrh     

na zápis společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 90 dnů od data jejího 

založení. Proces založení společnosti je poměrně časově náročný proces, který je         

ve velké míře ovlivněn úkony jednotlivých úřadů. Založení společnosti s ručením 

omezeným vyžaduje provedení následujících kroků:

 musí být uzavřena (v tomto případě) zakladatelská listina ve formě 

notářského zápisu,

 je nezbytné složit základní jmění společnosti (v tomto případě v plné výši),

 získat živnostenské oprávnění (na základě výučního listu pana Vávry),

 zapsat společnost prostřednictvím rejstříkového soudu do obchodního 

rejstříku.

Jakmile je společnost zapsána do obchodního rejstříku, vznikne jí registrační povinnost 

u finančního úřadu v Třebíči a to ve lhůtě 30-ti dnů. Do 8 dnů od vzniku pracovního 

poměru musí pan Vávra přihlásit své zaměstnance u Okresní správy sociálního 
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v Třebíči. To samé platí i pro samotnou společnost. Zaměstnavatel také   

do 8 dnů přihlásí své zaměstnance k jejich konkrétním zdravotním pojišťovnám.

Tab. 3: Zahajovací rozvaha společnosti DEMA, s. r. o.

Zahajovací rozvaha společnosti DEMA, s. r. o. k 1. 1. 2011
Aktiva Kč Pasiva Kč

Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál

0 Vlastní kapitál 206 000

Dlouhodobý majetek 116 000 Základní kapitál 206 000
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kapitálové fondy 0
Dlouhodobý hmotný majetek 116 000 Rezervní fondy 0

Dlouhodobý finanční majetek 0
Výsledek hospodaření minulých 
let

0

Oběžná aktiva
90 000

Hospodářský výsledek běžného 
účetního období

0

Zásoby 0 Cizí zdroje 0
Dlouhodobé pohledávky 0 Rezervy 0
Krátkodobé pohledávky 0 Dlouhodobé závazky 0
Krátkodobý finanční majetek 90 000 Krátkodobé závazky 0

Bankovní úvěry a výpomoci 0
Aktiva celkem 206 000 Pasiva celkem 206 000

Instituce, které je třeba navštívit při zakládání společnosti

 živnostenský úřad,

 katastrální úřad,

 notář,

 rejstřík trestů,

 finanční úřad,

 peněžní ústav,

 obchodní rejstřík,

 zdravotní pojišťovna,

 česká správa sociálního zabezpečení.

Jelikož bude společnost zakládat jediná fyzická osoba, je nutné splatit základní jmění 

v plné výši. Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavá záležitost, 

podnikatel musí obejít úřady, jejichž výčet je v kapitole 4.4.

Toto obíhání úřadů však musí pan Vávra absolvovat a pokud možno vyplňovat veškeré 

údaje správně, jinak může dojít k oddálení termínu pro zápis společnosti do obchodního 
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ku. Navíc v případě, že zakladatel z nějakého důvodu nestihne zapsat svoji 

společnosti do obchodního rejstříku ve stanovené lhůtě 90-ti dnů, zruší se jeho 

živnostenské oprávnění a poplatek za jeho vydání mu nebude vrácen. Potom je nutné 

absolvovat celý „úřednický kolotoč“ znovu. 

Doklady, které je třeba přiložit k návrhu na zápis do obchodního rejstříku6

 živnostenský list,

 doklad, kterým se prokáže právní důvod pro užívání nemovitosti, tedy 

rodinný dům ve vlastnictví majitele budoucí společnosti,

 doklad, který prokazuje souhlas manželky pana Vávry s použitím majetku, 

jenž náleží do společného jmění manželů, k podnikatelským účelům,

 zakladatelskou listinu společnosti,

 doklad prokazující odbornou způsobilost – tedy výuční list majitele 

společnosti v oboru kuchař-číšník,

 doklad od banky, že byl složen vklad do společnosti,

 výpis z rejstříku trestů jednatele společnosti, 

 do návrhu na zápis do obchodního rejstříku nalepit kolkovou známku         

(5 000 Kč).

4.5 Náklady nutné na založení společnosti

Jelikož podnikatel bude zakládat společnost s ručením omezeným, musí si všechny 

dokumenty nutné pro její založení doslova „vyběhat“ po úřadech. Získání 

živnostenského oprávnění, sepsání zakladatelské listiny u notáře a další nezbytně nutné 

náklady jsou uvedeny níže.

Přehled nákladů spojených se založením firmy:

 vydání výpisu z rejstříku trestu: za 50 Kč, 

 sepsání zakladatelské listiny u notáře : cca 3 000 Kč,

 poplatek za návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku: 5 000 Kč,

                                               
6 Businessinfo.cz. Zápis do Obchodního rejstříku. [online]. 2008 [cit. 2010-03-04]. Poslední aktualizace 
13. 10. 2008.  Dostupné z <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pruvodci-podnikatele/zapis-do-
obchodniho-rejstriku/1000164/8610/#sro>.
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 000 Kč,

 poplatky související s účtem u peněžního ústavu pro vklad do základního 

jmění: do 1 500 Kč,

 poplatek za výpis z katastru nemovitostí: min. 100 Kč,

 případné poplatky za úředně ověřené podpisy či listiny: 30 Kč za stránku.

Registrační povinnost již vzniklé společnosti:
 registrace u finančního úřadu ve lhůtě 30-ti dnů od zápisu do obchodního 

rejstříku k těmto daním: daň z příjmu právnických osob,

          daň z přidané hodnoty,

         daň silniční, 

         daň z příjmu jako plátce (za zaměstnance).

 registrace zaměstnavatele u okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen 

OSSZ) – podnikatel musí oznámit OSSZ den zahájení pracovního poměru,         

a to do 8 dnů;

 registrace zaměstnavatele u jednotlivých zdravotních pojišťoven –

oznamovací povinnost je stanovena také do 8 dnů od vzniku pracovního 

poměru zaměstnance;

 zaměstnavatel, který  chce obsadit volná pracovní místa, je povinen tuto 

skutečnost oznámit úřadu práce (dle zákona č. 435/2004 Sb. o 

zaměstnanosti) do 10-ti dnů následujících pod dni vzniku volných 

pracovních míst;

 každý zaměstnavatel, který má zaměstnance, si musí sjednat zákonné 

pojištění pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání (dle zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce, ve znění 

zákona č. 37/1993 Sb.).

4.6 Personální zajištění restaurace

Celkový provoz restaurace bude zajišťovat nejen její majitel, ale i zaměstnanci. 

Společnost povede pan Vávra jako jediný zakladatel. Zároveň bude pomáhat                

na provozovně při velkém náporu zákazníků. Jeho manželka bude ve firmě zpracovávat 
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ctví, ale každý den před otevřením restaurace bude mít na starosti úklid 

provozních prostor. Se společností však nebude mít uzavřenou pracovní smlouvu.

Otevírací doba restaurace a kontaktní údaje jsou v následujíc tabulce:

Tab. 4: Kontaktní údaje na restauraci

Adresa: Demlova 1010
674 01 Třebíč

Otevírací doba

Pondělí 10:00 – 22:00
Telefon 568 247 247

Úterý 10:00 – 22:00
Středa 10:00 – 22:00

www stránky www.restauracepodkaplickou.cz
Čtvrtek 10:00 – 22:00
Pátek 10:00 – 23:00

IĆO 24758247
Sobota 10:00 – 23:00
Neděle 10:00 – 23:00

Zaměstnanci restaurace budou během pracovní doby směnovat, a to tak, že jedna směna 

má pracovní dny v pondělí, úterý, pátek, sobotu a neděli a v ostatní dny mají volno. 

Druhá směna se koná opačně – tedy pracovní dny jsou pouze středa a čtvrtek. Těmito 

směnami se budou řídit číšníci i kuchaři, přičemž pracovní doby jsou tyto:

 kuchaři: od 7:00 hod. do 19:00 hod. (do konce otevírací doby se již nevaří),

 číšníci: od 9:00 hodin do konce otevírací doby.

Střídání ve směně záleží také na domluvě. Jako výpomoc bude k dispozici majitel 

společnosti, popřípadě využije výpomoci brigádníků či učňů ze středních škol. 

V restauraci bude možné platit stravenkami značky Cheque Déjeuner a Gastro Pass, 

avšak personál na tyto poukázky nebude vracet hotové peníze. Tato skutečnost přiláká 

více zákazníků, protože zaměstnavatelé poskytují stravenky svým zaměstnancům a ti 

pak vyhledávají provozovny, kde jsou akceptovány. 

4.7 Cenová politika

Stanovila jsem cenu metodou nákladově orientovanou. Tedy celková cena bude 

zahrnovat součet nákladů surovin, stanovenou míru zisku, část mzdových nákladů. 

http://www.restauracepodkaplickou.cz/
http://www.restauracepodkaplickou.cz/
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provedu průzkum cen u konkurenčních podniků a podle nich je také upravím. 

Podstata tvorby ceny zůstane však u metody orientované na náklady.  Pokud to bude 

situace vyžadovat, bude se podnikatel snažit lepšími cenami konkurovat ostatním 

podnikům. Ne ale dlouhodobě a ne natolik, aby prodával své výrobky či zboží           

pod cenou.

4.8 Hodnocení rizik

Každý začátek podnikatelské činnosti s sebou přináší určitá rizika, které je nutno co 

nejvíce minimalizovat a zmírnit tak jejich dopady nebo je úplně odstranit. Pro náš 

podnik specifikuji tyto rizika:

- malá návštěvnost zákazníků
tímto rizikem S musí počítat každá nově vznikající, a vlastně i již fungující restaurace. 

Důvodem může být nespokojenost zákazníka  s obsluhou, s jídlem, s přemrštěnými 

cenami. V tomto směru je významná komunikace se zákazníky. Díky tomu lze 

analyzovat příčiny jejich nespokojenosti a tyto příčiny odstranit. Je dobré nezapomínat 

na pravidlo „náš zákazník, náš pán“. 

Pokles návštěvnosti může souviset (například v době oběda) s neakceptováním 

stravovacích kuponů. Významnou příčinou poklesu zájmu o posezení v restauraci je 

nedostatek finančních prostředků. Zejména v dnešní době spousta lidí šetří peníze, 

jelikož neví, co bude zítra. Takže i hospodářská situace v České republice ovlivňuje 

míru návštěvnosti restaurací i hospod.  

- riziko 
Restaurace, 

nedostatku surovin, porušení včasnosti dodávek
která nabízí široký sortiment teplých jídel, nápojů si nemůže dovolit 

nedostatek surovin pro zajištění své nabídky. Podnik musí být schopen pokrýt poptávku, 

aby zákazník neodešel ke konkurenci. V případě vzniku zpoždění dodávky ze strany 

dodavatelů si lze sjednat sankce za pozdní dodání a především věnovat dostatek času 

výběru spolehlivého dodavatele. 
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-  při výrobě
Těmi ny. Jde 

např. o chladící či mrazící boxy, jejichž výpadek může mít za následek zkažení 

uchovávaných surovin. Oprava nebo koupě zařízení s sebou přináší dodatečné náklady. 

Navíc se neočekávaně sníží předpokládané tržby a možné znehodnocené potraviny      

by bylo nutné vyhodit.  

- ekonomické riziko
Ekonomické riziko se týká především vzrůstu cen vstupních surovin nebo materiálů, 

služeb, energie apod. Podnikatel by pak musel zvýšit ceny, na což mohou negativně 

reagovat zákazníci.

Současná hospodářská krize, která se týká celého světa, je dalším rizikem majícím 

velký vliv na provozování restaurace. Obyvatelstvo šetří, firmy tak přichází o mnohé 

zakázky a jsou nuceny propouštět. Podle článku v Hospodářských novinách7 vyjadřují 

odborníci jistý optimismus co se týká vývoje ekonomiky v České republice. Mezi lidmi 

však tento optimismus ještě nevládne, jelikož je stále vysoká nezaměstnanost, která se 

přiblížila hranici deseti procent. Proto budou lidé šetřit zejména na návštěvách 

restaurací, kaváren a cukráren. Přesto však věřím, že si restaurace udrží svoji 

návštěvnost, protože tato zařízení jsou pro konání oslav, firemních akcí a jiných 

slavnostních příležitostí stále vyhledávány. 

- nedostatek (nedostupnost) finančních prostředků
Poplatky za založení firmy, vynaložené náklady na úpravu interiéru budoucí 

provozovny, zakoupení vybavení jsou položky, které je nutné z určitých zdrojů zaplatit. 

Jestliže banka neposkytne podnikateli úvěr, nebo nemá-li majitel k dispozici naspořené

peníze, nelze zrealizovat tento podnikatelský záměr. 

- špatná rozhodnutí majitele společnosti
Majitel společnosti je ten, kdo činí rozhodnutí o vývoji restaurace. Každý jeho krok 

špatným směrem může mít likvidační následky pro jeho firmu. Je nutno podotknout,   

                                               
7 ŠITNER, R. Všichni šetří, nezůstal nikdo, kdo by oživil ekonomiku. [online]. 2010 [cit. 2010-04-12]. 
Poslední aktualizace 15. 2. 2010. Dostupné z <http://www.newtonmedia.cz/monitoring-hospodarske-
krize.php>.
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Vávra a paní Vávrová spolu pracují v téže firmě a jakékoliv osobní rozepře 

mohou být také příčinou špatných rozhodnutí či konfliktů na pracovišti. 

4.9 Peněžní vyčíslení založení restaurace

Předpokladem při zařizování prostor restaurace je znalost technologických norem, 

hygienických předpisů a dalších požadavků, které musí podnikatel při zařizování 

interiéru restauračního zařízení respektovat. Jedná se mimo jiné také o používání 

nerezových spotřebičů, snadno omyvatelných ploch aj. K dalším požadavkům patří 

například dostatek zdravotně nezávadné vody, klimatizace či odvětrávání prostor, 

odsávání par z kuchyně a mnohé další. Restaurace bude muset být vybavena tímto 

zařízením, což představuje náklady budoucí společnosti. V další části textu uvedu 

jednotlivé náklady spojené se založením společnosti, vybavením restaurace a odhadnu 

očekávané tržby a hospodářský výsledek.

4.9.1 Náklady na založení společnosti

Prvotními výdaji, které společnosti vzniknou, jsou ty, které předchází samotnému 

vzniku společnosti. Jedná se o poplatky úřadům a institucím, jejichž výčet jsem uvedla

v kapitole 4.4. Jejich celková suma, nepřesahuje stanovenou výši (dle zákona                

č. 563/1991 Sb. o účetnictví), takže budou zahrnuty přímo do nákladů. Přehled těchto 

nákladů uvádím v následující tabulce.

Tab. 5: Vyčíslení nákladů na založení společnosti

Druh nákladů Kč

Sepsání zakladatelské listiny 3 000

Výpis z rejstříku trestů 50

Potvrzení o bezdlužnosti 0

Vydání živnostenského listu 1 000

Výpis z katastru nemovitostí 100

Kolková známka na návrh na zápis do obchodního rejstříku 5 000

Náklady celkem 9 150
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Vávra osloví svého známého, aby mu vytvořil webové stránky, kde se mohou 

zákazníci dozvědět základní údaje o restauraci, otevírací dobu, zda provozovna 

akceptuje placení stravenkami, kontaktní údaje, nabídku z jídelního a nápojového lístku. 

Aby dal vědět široké veřejnosti o otevření nové restaurace, zaplatí si pan Vávra reklamu 

v Horáckých novinách a také v třebíčském zpravodaji. Výdaje na tyto oblasti reklamy 

uvádím v následující tabulce.

Tab. 6: Přehled nákladů na propagaci restaurace

Druh nákladu Kč

Vytvoření webové stránky 5 000

Propagace v Horáckých novinách (dvě vydání) 628

Propagace v třebíčském zpravodaji (1/4 stránky) 2 500

Reklamní cedule (zapůjčená) 0

Náklady celkem 8 128

Reklamní cedule s aktuální nabídkou dne bude upevněna na zeď vedle vchodu             

do restaurace. Její umístění před restaurací na chodníku by znamenalo další výdaj jako 

poplatek městu za reklamu na jeho pozemku. 

4.9.2 Odhad nákladů na rekonstrukci a vybavení provozovny

Současný stav prostor domu vyžaduje úpravy interiéru, které zahrnují probourání zdí, 

vybudování toalet, nové rozvody elektriky, plynu a vody, topení, položení dlažby        

na podlahu v celé provozovně, položení obkladů, zabudování klimatizace a vymalování. 

Na tyto práce jsem pozvala odborníka z oboru stavební činnost, který odhadl cenu 

těchto úprav na cca 480 000 Kč. Tuto rekonstrukci bude podnikatel hradit 

z poskytnutého bankovního úvěru.

Vybavení provozovny nemusí znamenat pořízení nejdražšího osvětlení, 

nejmodernějšího nábytku apod. Musí však být splněny hygienické požadavky, a to 

především u kuchyňského vybavení. Plochy pro přípravu pokrmů musí být snadno 

omyvatelné, nádobí nerezové, podlaha lehce stíratelná. 
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í provozovny odhaduji přibližně na 327 200 Kč. Podrobný rozpis položek 

nutných pro vybavení restaurace uvádím v příloze 1, kde jsem sepsala vybavení 

kuchyně a v příloze 2, kde jsem rozepsala položky, které budou potřeba v restauraci. 

Jejich součty uvádím také v tabulce 7. Toto vybavení se stane majetkem společnosti 

DEMA, s.r.o. Stoly, židle a barové židle a část vybavení provozovny budou zakoupeny

v obchodním domě Ikea v Brně, ostatní vybavení se zakoupí ve specializovaných 

prodejnách. Je samozřejmostí, že vybavení provozovny musí splňovat funkční 

požadavky na tyto výrobky. Koupí v uvedených prodejnách tento atribut splněn 

bezesporu bude.

Rekapitulace nákladů na vybavení provozovny

Celkové náklady na vybavení restaurace přehledně uvádím  v následující tabulce.

Tab. 7: Přehled celkových nákladů na vybavení provozovny

Vybavení provozovny Kč

Vybavení kuchyně 155 339

Vybavení restaurace 141 530

Vybavení skladu, šatny pro personál a toalet 30 243

Celkem 327 112

K dalšímu vybavení restaurace bude patřit také chladící vitrína, mrazící box a jiné 

spotřebiče, které podnikatel nebude muset kupovat. Jelikož bude odebírat pivo, 

nealkoholické nápoje od svých dodavatelů, bude prodávat nanuky, bude mu                 

od jednotlivých dodavatelů některé vybavení zapůjčeno. Výčet těchto položek 

s dodavateli zapůjčeného zařízení uvádím v tabulce 8.

Dřevěný barový pult  zakoupí pan Vávra použitý, avšak v dobrém stavu. Koupě tohoto 

barového pultu vyjde podnikatele na 29 000 Kč a jeho cena je již započtená v celkových 

nákladech nutných na vybavení restaurace.
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se týká vybavení kuchyně, konkrétně plynového sporáku s elektrickou troubou 

včetně odsavače par a dřezu, bude se v restauraci používat stávající spotřebič. Okna 

v celém domě jsou plastová. Vymalování interiéru si provede majitel svépomocí. 

Tab. 8: Vybavení restaurace, které zapůjčí firmy

Vybavení restaurace - zapůjčené
Počet 
v  ks

Výčepní technika od Plzeňského prazdroje 1

Popelník od Plzeňského prazdroje 15

Číšnický podnos od Plzeňského prazdroje 2

Ubrusy od Plzeňského prazdroje 20

Pivní sklenice od Plzeňského prazdroje 100

Reklamní cedule od Plzeňského prazdroje 1

Chladící vitrína od firmy Coca-cola 1

Mrazící box od firmy Algida 1

V tabulce 9 uvádím výčet vybavení provozovny, které majitel nebude muset kupovat. 

Toto zařízení je součástí stávajícího vybavení domácnosti a je plně funkční. 

Tab. 9: Vybavení provozovny, které nebude třeba pořizovat

Vybavení
Počet 
v  ks

Mikrovlnná trouba 1

Myčka nádobí 1

Šatní skříň pro personál 1

Dřevěný stůl (do kuchyně) 2

4.9.3 Odhad provozních nákladů

Provozní náklady společnosti představují zejména tyto náklady:

 na pořízení zásob, materiálu a jednorázového nádobí potřebných pro chod 

restaurace, 
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 dalšímu prodeji,

 mzdové náklady,

 na údržbu prostor v celé provozovně (tedy především mycí, čistící a 

úklidové prostředky), 

 na spotřebovanou elektrickou energii, plyn a vodu, 

 poplatky za propagaci restaurace (aktualizace internetových stránek a jejich 

chod), telefon,

 na silniční daň, zákonné pojištění (povinné ručení a pojištění odpovědnosti        

za škodu  při výkonu zaměstnání), svoz odpadu,

 na pohonné hmoty,

 na odpisy.

V tabulce 10 uvádím výčet těchto nákladů s jejich peněžním vyčíslením. Predikci

provozních nákladů jsem stanovila na období tří let. V tabulce neuvádím odpisy, které 

jsou sice nákladem, ale neznamenají výdej peněžních prostředků.

Tab. 10: Odhad provozních nákladů restaurace v letech 2011 – 2013

Náklady 2011 2012 2013

Pořízení zásob, materiálu 1 706 700 2 334 720 2 591 540

Pořízení zboží 853 300 1 167 360 1 295 764

Mzdové náklady 911 200 1 093 440 1 157 760

Údržba prostor 7 500 9 000 9 000

Elektrická energie, voda, plyn 90 800 116 160 125 280

Propagace restaurace, telefon 12 000 14 800 16 080

Silniční daň, zákonné pojištění, svoz 
odpadu

10 750 12 900 12 900

Pohonné hmoty 23 000 26 880 28 200

Celkem 3 615 250 4 775 260 5 236 524

4.9.4 Vyčíslení mzdových nákladů

Stanovila jsem, že majitel podniku bude pobírat nižší mzdu, jelikož očekává, že si 

přilepší díky zisku, jenž bude společnost vytvářet. V tabulkách níže uvádím měsíční 

mzdové náklady společnosti dle pracovního zařazení jednotlivých zaměstnanců. 
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poměru ve společnosti budou v prvním roce provozu restaurace 

zaměstnáni 2 kuchaři, 4 číšníci a majitel společnosti. Protože bude provoz restaurace 

zahájen od března, uvádím v tabulkách níže mzdové náklady v roce 2011 za deset 

měsíců. Počítám s konstantním počtem zaměstnanců, kteří budou mít se společností

uzavřenou pracovní smlouvu.

Tab. 11: Mzdové náklady majitele společnosti v letech 2011 - 2013  

Mzdové náklady majitele společnosti 2011 2012 2013

Hrubá mzda 100 000 120 000 132 000

Sociální pojištění 25 % 25 000 30 000 33 000

Zdravotní pojištění 9 % 9 000 10 800 11 880

Celkem 134 000 160 800 176 880

Tab. 12: Mzdové náklady kuchařů v letech 2011 – 2013

Mzdové náklady kuchařů 2011 2012 2013

Hrubá mzda 180 000 216 000 228 000

Sociální pojištění 25 % 45 000  54 000 57 000

Zdravotní pojištění 9 % 16 200 19 440 20 520

Celkem 241 200 289 440 305 520

Tab. 13: Mzdové náklady číšníků v letech 2011 – 2013

Mzdové náklady číšníků 2011 2012 2013

Hrubá mzda 400 000 480 000 504 000

Sociální pojištění 25 % 100 000 120 000 126 000

Zdravotní pojištění 9 % 36 000 43 200 45 360

Celkem 536 000 643 200 675 360

Roční mzdové náklady společnosti:

- pro rok 2011: 134 000 + 241 200 + 536 000 =    911 200 Kč

- pro rok 2012: 160 800 + 289 440 + 643 200 = 1 093 440 Kč

- pro rok 2013: 176 880 + 305 520 + 675 360 = 1 157 760 Kč
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Financování nákladů restaurace 

Pro financování nákladů spojených s rekonstrukcí objektu mi byl doporučen bankovní 

úvěr, který poskytne Česká spořitelna, a. s. s úrokovou sazbou 8,54 % p. a..

Rekonstrukce dle odhadu činí 480 000 Kč plus finanční rezerva na nenadálé výdaje 

znamená úvěr ve výši 600 000 Kč. Tento úvěr bude splácen měsíčně po dobu pěti let 

s tím, že splácení bude degresivní (tedy úroky budou zpočátku vyšší a budou se 

postupně snižovat). Jelikož podnikatel začíná s provozem, byl mu povolen odklad 

splátek jistiny. Prvních pět splátek bude zahrnovat pouze úrok z úvěru, v dalších 

splátkách bude zahrnuta jistina spolu s úroky. Pevná měsíční splátka jistiny činí    

10 910 Kč. V tabulce 14 uvádím přehled splátek v průběhu všech pěti let splácení 

úvěru.

Tab. 14: Přehled splátek úvěru 

Přehled splátek úvěru Splátka úroků Splátka úvěru Splaceno 
celkem

2011

Leden – květen (5 měsíců) 20 572,50 0 20 572,50

Červen – prosinec (7 měsíců) 30 615,50 76 370,00 106 985,50

Celkem za rok 2011 127 558,00

2012

Leden – prosinec (12 měsíců) 43 824,40 130 920,00 174 744,40

Celkem za rok 2012 174 744,40

2013

Leden – prosinec (12 měsíců) 32 390,20 130 920,00 163 310,20

Celkem za rok 2013 163 310,20

2014

Leden – prosinec (12 měsíců) 21 054,30 130 920,00 151 974,30

Celkem za rok 2014 151 974,30

2015

Leden – prosinec (12 měsíců) 9 718,40 130 870,00 140 588,40

Celkem za rok 2015 140 588,40

Splaceno celkem za 5 let 758 175,30
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Finanční zajištění

Celková potřeba finančních prostředků pro první rok je tato:

 založení společnosti 9 150 Kč,

 vklad do základního kapitálu společnosti 206 000 (z toho 90 000 Kč 

hotovosti), 

 propagace restaurace 8 128 Kč,

 vybavení provozovny cca 327 200 Kč,

 rekonstrukce objektu cca 480 000 Kč.

Celkem bude potřeba 1 030 500 Kč. V následující tabulce přehledně zobrazuji potřebu 

celkových finančních prostředků.

Tab. 15: Zdroje finančních prostředků v roce 2011

Zdroje finančních prostředků Kč

Vlastní kapitál 510 478

Cizí kapitál - úvěr 520 000

Celkem 1 030 478

Podnikatel bude ze svých vlastních finančních prostředků hradit tyto částky:

9 150 + 90 000 + 8 128 + 287 200 = 394 478 Kč 

Na úhradu vybavení provozovny mu chybí 40 000 Kč, což bude krýt z prostředků 

poskytnutého úvěru. Na rekonstrukci je potřeba 480 000 Kč + 40 000 Kč, tedy 520 000 

Kč. Výše úvěru bude nutná ve výši 600 000 Kč. 

Provozní náklady společnosti bude podnikatel hradit v jednotlivých letech 

z dosaženého zisku. 

4.12 Předpokládané tržby

Pro výpočet předpokládaných tržeb vycházím jednak z lokality, kde bude restaurace 

umístěna, dále z počtu obyvatel na sídlišti s přihlédnutím k jejich věku, konkurence 

v nejbližším okolí. Větší část tržeb budou tvořit tržby z prodeje vlastních výrobků než 
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 z prodeje zboží. V následujících tabulkách uvádím tržby (v členění na denní, 

měsíční a roční), přičemž v prvním roce jsem je kalkulovala jen za deset měsíců

existence restaurace. 

Tab. 16: Odhad průměrných denních tržeb v letech 2011 - 2013 

Denní tržby 2011 2012 2013

Z prodeje vlastních výrobků 8 660 9 880 10 870

Z prodeje zboží 4 340 4 940 5 430

Celkem 13 000 14 820 16 300

Tab. 17: Odhad průměrných měsíčních tržeb v letech 2011 - 2013 

Měsíční tržby 2011 2012 2013

Z prodeje vlastních výrobků 259 800 296 400 326 100

Z prodeje zboží 130 200 148 200 162 900

Celkem 390 000 444 600 489 000

Tab. 18: Odhad ročních tržeb v letech 2011 - 2013 

Roční tržby 2011 2012 2013

Z prodeje vlastních výrobků 2 598 000 3 556 800 3 913 200

Z prodeje zboží 1 302 000 1 778 400 1 954 800

Celkem 3 900 000 5 335 200 5 868 000

Ze začátku provozu restaurace bude zákazníků méně, ale restaurace bude otevřena      

od března, z čehož usuzuji, že se tržby budou příznivě vyvíjet vzhledem k nastávajícím 

letním měsícům. Tržby budou také ovlivněny různými výkyvy, například oslavami, 

firemními večírky a jinými akcemi nebo odlišností pracovního dne od dnů víkendových. 

Proto jsem v tabulkách 16 a 17 uvedla průměrné hodnoty předpokládaných tržeb. 
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 ve zjednodušeném rozsahu za roky 2001 až 2013 uvádím v tabulce 

19. Z této tabulky je patrné, že společnost bude dosahovat zisku. Přirozeně, že v prvním 

roce budou zisky menší, v dalších letech však očekávám jejich vzestup. Společnost 

bude dosahovat kladných hospodářských výsledků především z provozní činnosti, tedy 

z prodeje vlastních výrobků, služeb a z prodeje zboží. 

Tab. 19: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu v letech 2011 - 2013

Text 2011 2012 2013

Tržby za prodej zboží 1 300 000 1 778 400 1 956 000

Náklady vynaložené na prodané zboží 853 300 1 167 360 1 295 764

Obchodní marže 446 700 611 040 660 236

Tržby za prodej vlastních výrobků 2 600 000 3 556 800 3 912 000

Výkonová spotřeba 1 832 500 2 492 560 2 761 100

Přidaná hodnota 1 214 200 1 675 280 1 811 136

Osobní náklady 911 200 1 093 440 1 157 760

Daně a poplatky 4 600 4 600 4 600

Ostatní provozní výnosy 0 0 0

Ostatní provozní náklady 18 250 21 900 21 900

Odpisy dlouhodobého majetku 12 760 25 810 25 810

Provozní hospodářský výsledek 267 390 529 530 601 066

Finanční výnosy 900 900 900

Finanční náklady 51 188 43 824 32 390

Finanční hospodářský výsledek -50 288 -42 924 -31 490

Hospodářský výsledek před zdaněním 217 102 486 606 569 576

Daň z příjmů právnických osob 41 249 92 455 108 219

Hospodářský výsledek za účetní období 175 853 394 151 461 357

Aktuální sazba daně z příjmů právnických osob, kterou jsem uvedla ve výkazu zisku     

a ztráty, činí 19 %.  
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účetním dokladem, který firma musí vykazovat, je přehled o peněžních tocích. 

Pro sestavení výkazu cash flow jsem použila nepřímou metodu, která je v praxi běžně 

užívána. Očekávaný pohyb peněžních prostředků společnosti uvádím v tabulce 20.

Tab. 20: Výkaz cash flow v letech 2011 - 2013

Pohyb peněz 2011 2012 2013

Peněžní prostředky na počátku období 0 61 055 306 272

Zisk po odečtení daně z příjmu +175 853 +394 151 +461 357

Odpisy +12 760 +25 810 +25 810

Splátka úvěru -127 558 -174 744 -163 310

Peněžní prostředky na konci období 61 055 306 272 630 129

4.13 Časový harmonogram realizace

Pro provedení stavebních prací v objektu musí podnikatel zajistit autorizovaného 

inženýra, který je odborníkem v pozemních stavbách, aby vypracoval projektovou 

dokumentaci. Stanoví, zda a v jakém rozsahu je možné objekt zrekonstruovat a provede 

finanční odhad těchto úprav. Před zahájením stavební činnosti je nutné opatřit si 

stavební povolení od Katastrálního úřadu v Třebíči, jelikož se jedná o částečnou změnu 

prostor interiéru. Katastrálnímu úřadu rovněž doloží vyjádření Krajské hygienické 

stanice kraje Vysočina a vyjádření Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. 

Vznik společnosti plánuji na 1. ledna 2011, takže začátkem ledna požádá podnikatel 

peněžní ústav o bankovní úvěr. V případě jeho schválení bude jednorázově vyčerpán, 

aby mohly být zahájeny stavební úpravy objektu. Již jsem uvedla, že na tyto stavební 

práce si podnikatel bude vybírat jednotlivé řemeslníky podnikající na živnostenské 

oprávnění. 

Vybavení provozovny zakoupí podnikatel v průběhu ledna a února. Výčet těchto 

jednotlivých položek, které budou tvořit majetek společnosti, uvádím v přílohách         

1, 2 a 3.
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í uvedených činností bude provozovna restaurace zkolaudována. Pro lepší 

přehlednost jsou rekapituluji tyto informace v následující tabulce.

Tab. 21: Časový harmonogram

Termín Popis činnosti

Říjen 2010 Vypracování projektové dokumentace

Listopad 2010 Stavební povolení, vyjádření hygienické stanice a hasičů

1. 1. 2011 Vznik společnosti

1. 1. – 10. 1 2011 Žádost o bankovní úvěr

10. 1. – 6. 3. 2011 Stavební práce a úpravy interiéru

Leden, únor 2011 Zakoupení vybavení provozovny

Leden 2011 Registrace u finančního úřadu

Únor 2011 Nábor zaměstnanců

Březen 2011
Registrace u Okresní správy sociálního zabezpečení a 
jednotlivých zdravotních pojišťoven svých zaměstnanců

Březen 2011 Kolaudace

7. 3. 2011 Zahájení provozu restaurace

4.14 Analýza bodu zvratu

Bod zvratu, anglicky nazývám Break Even Point, vyjadřuje takové množství produkce 

podniku, při které dojde k rovnováze mezi náklady a tržbami. Podnik při tomto 

množství produkce netvoří ani zisk, ani ztrátu. Uvádím zde náklady a tržby potřebné 

pro sestavení grafu 1.

Náklady v Kč: 

fixní 1 119 250 celkové náklady: 1 119 250

variab. 2011: 2 755 238 kumul. variab. 2011: 3 874 488

             2012: 3 725 645 2012: 7 600 133

             2013: 4 111 154 2013:  11 711 287



Tržby

70

 v Kč:

2011: 3 900 000 kumulov. tržby: 2011:   3 900 000

2012: 5 335 200    2012:   9 235 200

2013: 5 868 000    2013: 15 103 000

Tržby jsou na začátku podnikání záporné díky nákladům na rekonstrukci a na vybavení.

Bod zvratu
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Graf 1: Analýza bodu zvratu

Při pohledu na graf je zřejmé, že podnikatel dosáhne bodu zvratu za jeden rok své 

činnosti. To znamená, že tržby budou náklady převyšovat od dubna roku 2012. 
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PLÁN STRATEGIE ROZVOJE PODNIKU

Strategický plán dalšího rozvoje firmy vychází z jeho cílů, především z těch 

dlouhodobých. V následujícím textu nastíním další vývoj podniku pro následující tři 

roky po roce jeho vzniku.

V prvním roce podnikání se firma snaží získat svou pozici na trhu, získat nové 

zákazníky a udržet ty stávající. Je obdobím, kdy může podnikatel vycházet ze svých 

krátkodobých cílů. Tedy získat pozici na trhu, udržet ji a zvyšovat konkurenceschopnost 

firmy. Snahou podnikatele bude zaměření na maximalizování spokojenosti zákazníků   

a tím i dosahování kladného hospodářského výsledku. Základním předpokladem je 

motivace pracovníků. Tu podnikatel zajistí mimo jiné poskytnutím zaměstnaneckých 

výhod, například nealkoholické nápoje na pracovišti zcela zdarma, několik dní dovolené 

navíc apod. Motivace zaměstnanců a růst jejich ohodnocení jsou stěžejními faktory, 

které zajistí, aby byli zainteresováni ke své práci a podpořili tak zvýšení počtu 

zákazníků. 

Druhý rok existence firmy bude znamenat snahu o zvýšení tržeb na maximum. První 

rok provozu restaurace byl zatěžkán počátečními výdaji spojenými se vznikem firmy. 

Do budoucna uvažuji o rozšíření počtu míst venku a proto je potřeba toto rozšíření 

z nějakých zdrojů investovat. Dlouhodobé cíle musí být podpořeny těmi krátkodobými, 

což je v tomto případě trvalé dosahování maximálního zisku z prodeje vlastních 

výrobků i zboží. S tím souvisí snaha o minimalizování nákladů na provoz restaurace      

i minimalizaci ztrát (zkáza potravin, ztráta či rozbití drobného vybavení restaurace…).  

Podnikatel i já chceme dosáhnout co nejvyššího zhodnocení vlastního kapitálu, který 

do podniku vložíme. 

Ve druhém roce předpokládám výrazně vyšší zisk, než v roce prvním. Z toho usuzuji

na ještě trochu vyšší tržby v roce 2013. Ve třetím roce bude podnikatel udržovat trend 

mírného vzestupu tržeb, aby byl schopen nakumulovat finanční prostředky pro rozšíření 

provozovny v dalším roce.
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 roce existence podniku hodlám rozšířit provozovnu o letní posezení. K tomu 

bude zapotřebí především dostatek finančních prostředků, které pan Vávra získal svojí 

předchozí podnikatelskou činností. Jediným způsobem, jak si splnit podnikatelské cíle, 

je přejít od fáze stability k fázi expanze. Zaměřím se na využití silných stránek              

a příležitostí, na eliminování slabin podniku či jeho hrozeb k tomu, aby došlo k naplnění

stanovených cílů. Při strategickém plánování dalšího rozvoje podniku se bude majitel

řídit těmito zásadami a snažit se prosadit následující body:

 nabízet produkty té nejvyšší kvality s cílem zvýšení zájmu zákazníků a šíření 

kladné reklamy, 

 uzavírat se svými dodavateli výhodné smlouvy o odběrech surovin,

 sledovat inovace v oblasti úspor nákladů,

 rozšíření stávajícího sortimentu např. o míchané nápoje, gastronomické 

speciality,

 snaha diverzifikace od konkurenčních podniků zvýšit zájem zákazníků 

dalšími aktivitami, např. stolní fotbal, šipky nebo také přístup k internetu.

Jsem si vědoma, že do roku 2015 bude podnikatel splácet investiční úvěr. Tomu je 

přizpůsoben vývoj podniku (jak je výše uvedeno). Navíc splácení úvěru jsem dohodla

tak, že úroky se postupem času snižují, tudíž i celkový objem finančních prostředků, 

které podnikatel bance splácí. Čtvrtý rok podnikatelské činnosti však může být 

zlomový, co se týká velkého zvýšení tržeb zapříčiněného zvýšením počtu míst             

ve venkovní zahrádce (během šesti měsíců v roce). V dalších letech po tomto rozšíření 

provozovny by se měly tržby i zájem zákazníků ustálit. 

Letní posezení venku by mohlo být pro dalších cca 40 lidí, tedy deset stolů. Zahrádka 

by byla zastřešená a podnikateli by se zvýšily náklady o nájem městu, který by            

za prostor na jeho pozemku platil. Podmínkou této investice jsou zvyšující se tržby 

v letech předcházejících rekonstrukci. Cílem tohoto rozšíření provozovny je také 

revitalizace zájmu zákazníků a tím i navýšení tržeb. 
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PŘÍNOSY NÁVRHŮ ŘEŠENÍ

Každé navržené zlepšení stávající situace podniku vyžaduje jeho zpětné hodnocení.    

Na základě hodnocení lze posoudit efektivitu investic vložených do tohoto záměru. 

Rozhodla jsem se k rozšíření provozovny zejména proto, aby pan Vávra dosáhl 

následujících efektů:

 větší podíl na trhu,

 zvýšení konkurenceschopnosti,

 uspokojení potřeb zákazníků v širším spektru,

 zvýšení zisku podniku (finanční zajištění majitele),

 uspokojení zaměstnanců (zvýšení zisku podniku umožňuje zvýšit platy 

zaměstnanců),

 seberealizace podnikatele uplatňováním vlastních schopností,

 posezením v zahrádce umožnit oddech maminkám s dětmi.

Z uvedeného vyplývá, že založení a následné rozšíření restaurace přinese mnohé 

výhody nejen jejímu majiteli a zaměstnancům, ale především jejím zákazníkům. 
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V této diplomové práci se zabývám založením podnikatelského subjektu, který bude 

provozovat hostinskou činnost. Podnik ponese název restaurace pod kapličkou. Jeho 

majitelem bude můj otec – pan Vávra a tento podnikatelský záměr mu poslouží          

pro přesnou představu, co všechno obnáší založení nového podniku. Zároveň dá 

podnikateli odpověď na otázku, zda má smysl se do této podnikatelské činnosti pouštět. 

Protože podnikatel objevil mezeru na trhu, rozhodl se pro založení restauračního 

zařízení a stanovil si za cíl jeho úspěšné uvedení do provozu. Z tohoto důvodu jsem také 

zpracovala tento podnikatelský záměr. Ten bude také sloužit peněžnímu ústavu           

pro účely poskytnutí bankovního úvěru. 

Na počátku tohoto podnikatelského plánu byl nápad. Tedy v jakém oboru podnikání se 

chci uplatnit. Má-li podnikatel promyšlené, čím se chce zabývat, čeho chce dosáhnout, 

shrne vše v podnikatelském záměru, který ukáže, do jaké míry jsou jeho představy        

a plány realizovatelné. 

Restaurace pod kapličkou bude zařízením poskytujícím teplá jídla, posezení                   

v příjemném prostředí a později nabídne také několik společenských her či přístup 

k internetu. Považuji rozšíření klasického sortimentu o doplňkové služby za velice 

přínosné, jelikož tato rozšířená nabídka přiláká i mnohé další zákazníky. Klasických 

hospod se v každém městě nachází nesčetné množství, avšak víceúčelové posezení je 

v dnešní moderní době prakticky nutností, pokud chce podnikatel na trhu uspět. 

Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitým vkladem ve výši 90 000 Kč, ale            

i osobním automobilem, který je v současné době ve vlastnictví podnikatele. Jeho 

vložení do společnosti mu nepřináší dodatečné náklady, tudíž potřeba finančních 

prostředků není v konečném důsledku tak vysoká. 

Majitel společnosti vloží do podniku své know-how v oblasti gastronomie, které nabyl 

během více než šestiletého působení v jiném restauračním zařízení. Má tedy v oboru 

potřebné dovednosti, které uplatní při svém podnikání.
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náklady související se založením provozovny jsem odhadla na částku 

807 200 Kč, jenž podnikatel uhradí jednak ze svých vlastních zdrojů a jednak 

z poskytnutého bankovního úvěru. Pro období tří let od vzniku společnosti jsem 

odhadem stanovila předpokládané výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Zpočátku 

bude podnik dosahovat nižšího hospodářského výsledku, postupně však počítám s jeho 

nárůstem. Za tohoto předpokladu nakumuluje podnikatel dostatek finančních prostředků 

k plánovanému rozšíření provozovny o letní posezení. Toto rozšíření plánuji na rok 

2014 s cílem zvýšení návštěvnosti zákazníků. Přínosem navrhované modernizace bude 

posílení pozice podniku na trhu, uspokojování potřeb zákazníků nabídkou širšího 

sortimentu a služeb a také uspokojení podnikatele dosahováním vyšších zisků. 

Podnikatel bude zajišťovat bezproblémový chod restaurace také dohledem nad svými 

pracovníky. Problémem dnešních zaměstnanců je povolená morálka, která jim dovoluje 

přilepšovat si na úkor zaměstnavatele. Navíc v tomto oboru podnikání je tento aspekt 

častější než při výkonu jiného druhu zaměstnání. Proto bude podnikatel co možná 

nejvíce přítomen na pracovišti za účelem provádění dozoru nad svými zaměstnanci. 

Motivačním prvkem pro zaměstnance však budou zaměstnanecké výhody, které 

zapříčiní zainteresovanost jednotlivých pracovníků.

Předpoklady pro úspěšné podnikání jsou tedy patrné i ze způsobu vedení, které hodlá 

podnikatel na svém provozu uplatňovat. 

Jelikož je zřízení vlastní restaurace snem podnikatele, je připraven si jej splnit. 

Uvědomuje si, že do rozvoje podniku vloží veškerý svůj volný čas, spoustu energie       

a inovativního myšlení. Je si také vědom rizika, které bude muset podstoupit a také 

faktu, že bez cílevědomého a vytrvalého přístupu se žádná podnikatelské činnost 

neobjede. Seberealizace a hmotné zabezpečení je však velkou motivací, která podněcuje 

rozhodnutí pustit se do podnikání. 

Gastronomický vývoj jde neustále dopředu a s ním roste i konkurenční boj. S tím také 

rostou příjmy z provozování této činnosti. Je to ovlivněno především časem, kterého 

mají lidé stále méně, a proto jsou ochotni za občerstvení v restauraci utratit více peněz, 

aby tak ušetřili svůj drahocenný čas. Rostou ale také požadavky na úroveň
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tovaných služeb i sortimentu. Proto jsem se rozhodla pro rozšíření vybavení 

provozovny o doplňkové služby, které budou zdrojem vyšších tržeb. 

Restaurace jsou v dnešním pojetí brány jako společenské instituce, které slouží 

k odreagování od běžných denních starostí. Významným prvkem, který tvoří podstatu 

každé restaurace, jsou lidé, kteří zabezpečují její chod. Kromě chutných jídel, 

příjemného prostředí, se lidský faktor významnou mírou podílí na celkovém dojmu 

podniku. Nejhorší reklamou je vždy nespokojený zákazník. Proto budou zaměstnanci 

podniku vedeni k pracovní disciplíně tak, aby byl zajištěn bezproblémový a efektivní 

chod restaurace.

Věřím, že takto zpracovaný podnikatelský záměr dostatečně vypovídá o plánech 

podnikatele a způsobu jejich dosažení a že bude bance dostačujícím podkladem          

pro poskytnutí potřených finančních prostředků. Z uvedených analýz a výpočtů 

vyplývá, že má podnik velkou šanci na úspěch a že dojde k naplnění stanovených cílů.
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Příloha 1: Odhad nákladů na vybavení kuchyně

Vybavení kuchyně
Počet 
v ks

Kč/ks Kč celkem

Hrnec s
-

poklicí: 
20 l
10 l-
  5 l-

3
3
3

1 944
1 114

844

5 832
3 342
2 532

Kastrol s poklicí:
- 20 l

10 l-
  5 l-

1
1
2

2 585
1 271

880

2 585
1 271
1 760

Pánev 3 598 1 794
Polévkový hrnec (50-60l) 1 3 431 3 431
Fritéza stolní 8 l 1 4 778 4 778
Trycht

-
ýř nerez:
větší

- menší
1
1

380
185

380
185

Šťouchadlo na brambory 1 99 99
Metla 2 155 310
Mísa:

- větší
- menší

6
4

422
138

2 532
552

Naběračka 3 260 780
Brousič nožů (ocilka) 1 708 708
Nůžky na drůbež 1 129 129
Škrabka 3 29 87
Nůž:

- kuchařský 
- kuchařský
- na pečivo 

4
2
2

300
126
115

1 200
252
230

Porcovací vidlice 2 298 596
Hnětač těsta 1 18 230 18 230
Obracečka 3 151 453
Odměrka: 

- 1 l 
5 l-

1
1

126
381

126
381

Otvírák na konzervy 1 79 79
Palička na maso 1 150 150
Pekáč 2 248 496
Plech:

- nízký 
- vysoký

3
3

179
219

537
657

Prkénko na krájení 3 350 1 050



Vál dřevěný
Tác nerez

85

2 244 488
4 288 1 152

Struhadlo 2 129 258
Lis na česnek 1 99 99
Teploměr 6 205 1 230
Cedník: 

- velký 
- malý

1
1

122
66

122
66

Kuchyňský mixér 1 5 990 5 990
Mlýnek na maso 1 1 464 1 464
Nářezový stroj 1 9 588 9 588
Nerez stůl s úložným prostorem 2 12 648 25 296
Ruční elektrický šlehač 1 896 896
Talíř:

- hluboký (sada po 6 ks)
- mělký (sada po 6 ks)
- dezertní (sada po 6 ks)

11
11
14

295
316
188

3 245
3 476
2 632

Šálek s podšálkem 20 69 1 380
Příbory:

- lžíce (sada po 6 ks)
- lžička: 
      kávová (sada po 6 ks)
      mocca (sada po 6 ks)
      dlouhých (sada po 6 ks)
- vidlička:
      na hlavní jídlo (sada po 6 ks)
      dezertní (sada po 6 ks)
      na ryby kusové
- příborový nůž:
      na hlavní jídlo (sada po 6 ks)
      dezertní (sada po 6 ks)
      na rybu kusové

12
-

11
3
5
-

12
2
5
-

12
2
5

79
-

79
69
99

-
79
79
29

-
79

129
29

948
-

869
207
495

-
948
158
145

-
948
258
145

Váha:
- podlahová do 150 kg
- kuchyňská digitální do 5 kg

1
1

6 120
806

6 120
806

Rychlovarná konvice 1,8 l 1 891 891
Lis na citron 1 190 190
Vařečka 2 16 32
Kráječ chleba 1 1 950 1 950
Váleček na těsto 1 69 69
Kleště na grilování 1 199 199
Stěrka 4 15 60
Lednice 2 11 990 23 980
Pohár na zmrzlinu a na kávu (15+20) 35 29 1 015
Celkem - - 155 339
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2: Odhad nákladů na vybavení restaurace

Vybavení restaurace
Počet 
v  ks

Kč/ks Kč celkem

Sada stůl hranatý + 4 židle 16 5 186 82 976
Židle:

- barová
- ke stolům

5
2

599
549

2 995
1 098

Registrační pokladna 1 3 590 3 590
Cukřenka 5 59 295
Menážka (na sůl, pepř a párátka) 10 118 1 180
Košík na pečivo 15 21 315
Tác servírovací nerez 4 71 284
Kávovar 1 1 480 1 480
Pokojový teploměr 3 73 219
Dekorace na stůl 15 75 1 125
Košík na víno 1 136 136
Číšnický otvírák 1 38 38
Číšnická peněženka 2 430 860
Věšák 1 699 699
Sklenka:

- na víno bílé
na víno červené-
na sekt-

- na whisky
na nealko 0,5 l-
na nealko 0,3 l-

50
50
40
20
50
40

39
39
46
41
39
29

1 950
1 950
1 840

820
1 950
1 160

Hrnek na čaj 3 dcl 50 49 2 450
Sklenky

-
 na destiláty:
0,02 l 

- 0,04 l
50
30

39
39

1 950
1 170

Barový pult 1 29 000 29 000
Celkem - - 141 530
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3: Odhad nákladů na vybavení skladu, šatny pro personál a toalet

Vybavení skladu, šatny pro personál a toalet
Počet  
v ks

Kč/ks Kč celkem

Dávkovač na mýdlo 4 450 1 800
Zrcadlo 1 543 543
Zásobník na toaletní papír 4 165 660
Odpadkový koš 25 l 8 220 1 760
Mrazící box 2 9 290 18 580
Regál kovový 3 2 300 6 900
Celkem - - 30 243
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