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ABSTRAKT 
 
V této diplomové práci eším problém rozší ení výrobního podniku, produkujícího 

nealkoholické limonády z exotických, erstvých plodin. P edm tem rozší ení je podnik 

s názvem Prohibi ní limonáda. V první ásti se nachází teoretické základy pro ešení daného 

tématu. Druhá ást je zam ena na pot ebné analýzy. Poslední ást obsahuje konkrétní návrh 

ešení. 

 

KLÍ OVÁ SLOVA 
 
Podnikatelský plán, SLEPT analýza, SWOT analýza, marketingová analýza  

 

 

 

ABSTRACT 

In this Master’s thesis I am dealing with a problem of expanding of Manufacturing Company 

which makes nonalcoholic lemonades from exotic, fresh fruits. The subject of extension is 

business named Prohibi ní limonáda. In the first part there are theoretical basics concerning 

this topic. Second part is focused on needed analyzes. Last part contains specific suggestion 

of solution. 
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ÚVOD 

Na eský trh se v posledních pár letech dostávají stále další, nové zna ky limonád, které se 

zna n  marketingov  vymezují v i té nejznám jší – Coca Cole, a soustavn  si p ivlast ují 

stále v tší tržní podíl.  

Diplomovou práci budu zpracovávat pro podnik Prohibi ní limonáda. Ten jsem si vybral 

z jednoduchého d vodu – v ervenci roku 2014 jsem ho založil. P i návšt v  do Ameriky 

jsem si velice oblíbil zázvorovou limonádu (n kdy ozna ovanou jako zázvorové pivo). P i 

návratu do eské Republiky jsem hledal stejnou chu , na kterou jsem si v Americe zvyknul, 

avšak neúsp šn . Za al jsem tedy experimentovat a vyráb t vlastní. Moji p átelé, známí a 

rodina si tento mnou vyráb ný nápoj velice oblíbili a z mého koní ku se stalo podnikání.  

Díky velmi kladným reakcím zákazník  jsem p esv d en o potenciálu, který m že mít 

podnik, co se zam í na výrobu t chto limonád s exotickou chutí a vysokým obsahem erstvé 

š ávy. Bohužel tento potenciál nemám podložen ádným výzkumem, ani konkrétními ísly. 

Mojí snahou, p i zpracovávání této práce, je získání dat a podklad , které mi potvrdí, nebo 

vyvrátí moji domn nku o potenciálu a zárove  finan n  vyjád í, co to znamená provoz 

takového podniku.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

 

Podnik Prohibi ní limonáda, provozovaný Bc. Martinem H lou, se zabývá výrobou 

nealkoholických nápoj . Tyto vyrábí mícháním erstvých ovocných š áv z exotických plodin, 

které si sám odš av uje. Na trhu existuje jako zna ka od ervence roku 2014. I p es její 

relativn  krátkou dobu p sobení si už dokázala najít své v rné zákazníky a mezim sí n  se ji 

da í zvyšovat obrat. Podnik se ale nachází ve fázi, kdy je po ád tzv. ,,garážová firma‘‘. Tento 

podnikatelský plán zam ený na rozší ení by m l pomoci identifikovat cestu ke zv tšení 

objemu výroby, získání v tšího tržního podílu a nár stu tržeb. 

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu, který by m l 

sloužit jako podklad pro rozší ení podniku. 

Díl ími cíli je zpracování analýz, na základ  kterých by bylo možné vyhodnotit sou asný stav 

podniku a trhu, které nám umožní u init informované rozhodnutí týkající se budoucnosti 

podniku. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

V této ásti se zam ím na teoretické podklady z odborné literatury. Vysv tlím zde pojmy, 

které budu v diplomové práci používat, stejn  jako analýzy, které využiji v další ásti. 

 

1.1 Podnikání 

Podnikání je definováno v Obchodním zákoníku podle zákona .513/1991 Sb.1 následovn : 

Podnikáním se rozumí soustavná innost provád ná samostatn  podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpov dnost za ú elem dosažení zisku. 

Dále je v tomto zákon  definován podnikatel:  

a) osoba zapsaná v obchodním rejst íku, 

b) osoba, která podniká na základ  živnostenského oprávn ní, 

c) osoba, která podniká na základ  jiného než živnostenského oprávn ní podle 

zvláštních p edpis , 

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

zvláštního p edpisu. 

Zákon ješt  upravuje místo podnikání fyzické osoby: 

Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním 

rejst íku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je fyzickou osobou, je 

povinen zapisovat do obchodního rejst íku nebo do jiné zákonem upravené evidence své 

skute né místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní d vod 

jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo 

podnikání. Sídlem organiza ní složky podniku (§7) se rozumí adresa jejího umíst ní. 

Podnik 

,,Podnikem se pro ú ely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží v ci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 

                                                 
1 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx 
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pat í podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 

ú elu sloužit.‘‘2 

Obchodní firma 

,,Obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního 

rejst íku. Podnikatel je povinen init právní úkony pod svou firmou. 

Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a p íjmení (dále jen "jméno"). Firma fyzické 

osoby m že obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se 

zpravidla k této osob  nebo druhu podnikání. 

Firmou obchodní spole nosti nebo družstva a dalších právnických osob, které vznikají 

zápisem do obchodního rejst íku, je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejst íku. 

Firmou právnické osoby, která se zapisuje do obchodního rejst íku na základ  zvláštního 

právního p edpisu a která vznikla p ed tímto zápisem, je její název. Sou ástí firmy 

právnických osob je i dodatek ozna ující jejich právní formu.‘‘3 

 

1.2 Právní formy podnikání 

Zákony eské republiky nabízejí základní dv  formy podnikání: jako fyzická, nebo jako 

právnická osoba. 

  

1.2.1 Podnikání fyzických osob 

Fyzické osoby se musí p i svém podnikání ídit živnostenským zákonem. Mezi základní 

náležitosti, které musí osoba spl ovat, aby ji bylo vydáno živnostenské opat ení, pat í 

minimáln  následující požadavky všeobecného charakteru: 

a) dosažení v ku 18 let, 

b) zp sobilost k právním úkon m, 

c) bezúhonnost. 4 

                                                 
2 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx 
3 tamtéž. 
4 Živnostenský zákon. [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx 
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Základní rozd lení živnostní podle živnostenského zákona: 

 ohlašovací 

 koncesované5 

Živnosti ohlašovací 

Mohou být provozovány po spln ní podmínek ur ených živnostenským zákonem. Jsou 

provozovány na základ  ohlášení.6 Tyto jsou následující: 

Živnosti emeslné, vyžadující prokázání se dokumentem o n jakém druhu odborné 

zp sobilosti (nap . výu ní list, maturitní zkouška, vysokoškolské vzd lání, jiná odborná 

kvalifikace atd.) 

Živnosti vázané, vyžadující odbornou zp sobilost definovanou zákonem (nap . praxe v oboru, 

rekvalifika ní kurz atd.) 

Živnosti volné, které nevyžadují prokázání se jakoukoliv odbornou zp sobilostí.7 

Živnosti koncesované 

Tyto mohou vzniknout na základ  správního rozhodnutí. Získání tohoto živnostenského 

osv d ení je podmín no dv ma podmínkami – spln ní odborné zp sobilosti a kladné 

vyjád ení orgánu státní správy. Jedná se o živnosti velice specifické (nap . poh ební služby, 

prodej zbraní, výroba lihovin atd.)8 

 

1.2.2 Podnikání právnických osob 

Podnikání právnických osob je upraveno obchodním zákoníkem a d lí se na obchodní 

spole nosti a družstva.9  

 

                                                 
5 Živnostenský zákon. [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx 
6 tamtéž. 
7 Živnostenský zákon. [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast2.aspx 
8 tamtéž. 
9 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d1.aspx 
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Družstvo 

Družstvo je spole enstvím neuzav eného po tu osob založeným za ú elem podnikání nebo 

zajiš ování hospodá ských, sociálních nebo jiných pot eb svých len . Družstvo musí mít 

minimální po et len  (p t fyzických, nebo dv  právnické osoby). Základní kapitál družstva 

je tvo en souhrnem vklad  jednotlivých len  a musí init min. 50 000K .10 

 

Obchodní spole nosti 

Podle po tu zakládajících osob, nutnosti po áte ního vkladu a mírou ru ení rozd lujeme dva 

základní druhy spole ností: 

Osobní spole nosti (ve ejná obchodní spole nost, komanditní spole nost), které jsou 

zakládány alespo  dv ma osobami. V tomto typu spole ností ru í spole níci neomezen  za 

závazky spole nosti. Po áte ní vklad je nutností pouze pro komplementá e u k.s. a to ve výši 

5 000 K . 

Kapitálové spole nosti (spole nost s ru ením omezeným, akciová spole nost), které mají 

povinnost složení základního kapitálu jako ur itého vkladu, jehož výši ur uje zákon.  

 

Spole nost s ru ením omezeným 

Je to kapitálová spole nost, jejíž základní kapitál je tvo en vklady spole ník , kte í spole n  

ru í za závazky spole nosti až do výše nesplacených vklad . M že být založena jedinou 

osobou a m že mít až 50 spole ník . Minimální základní kapitál je zákonem stanoven na 1 

K . Firma spole nosti také musí obsahovat ozna ení "spole nost s ru ením omezeným", sta í 

však i jenom zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o.".11 

 

 

                                                 
10 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h2.aspx 
11 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx 
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Výhody s.r.o. 

 lepší podmínky pro rozvoj spole nosti v i OSV  

 spole nost nezaniká p i odchodu spole níka 

 spole nost ru í za závazky pouze do výše nesplacených vklad  

 spole nost lze lehce majetkov  expandovat navýšením vklad  stávajících spole ník , 

p ípadn  p istoupením nových spole ník  

 z podíl  na zisku vyplácených spole ník m net eba platit p ísp vek na sociální 

pojišt ní 

 

Nevýhody s.r.o. 

 podnikatelské riziko 

 pot eba základního kapitálu 

 náro n jší na administrativu 

 zisk spole nosti se musí zdanit daní z p íjmu právnických osob a dále podíly 

vyplácené spole ník m jsou ješt  zdan ny srážkovou daní 

 

1.3 Podnikatelský plán 

Tento dokument slouží, dle ú elu za jakým se sepisuje, nov  vznikající, nebo existující 

spole nosti k souhrnnému popisu podnikatelské innosti, kterou bude spole nost vykonávat 

nebo vykonává. V podnikatelském plánu je popsaná samotná spole nost, od jejích údaj , p es 

smysl existence po cíle, které spole nost chce dosáhnout v ur itém asovém horizontu a plán 

a strategie, jak t chto cíl  dosáhnout. V úvahu také musíme brát to, že podnik bude umíst n 

na trhu, který je t eba dob e znát, proto jeho sou ástí jsou i analýzy vnit ního a vn jšího 

prost edí. 

Podnikatelský plán m žeme psát p ed zahájením podnikání (v tomto p ípad  ho nazýváme 

zakladatelský podnikatelský plán) nebo pak dále v pr b hu podnikání, v moment , kdy 

plánujeme výrazn jší zm nu. Od toho se odvíjí, za jakým ú elem je podnikatelský plán psaný. 

Rozlišujeme interní a externí ú el. V p ípad  psaní plánu pro externí ú el, tak nej ast ji 

dokument slouží pro investory, tudíž nám plán pomáhá získat prost edky na zahájení naší 

podnikatelské innosti nebo prost edky pro rozší ení i zm ny. Interní ú el slouží vedení 
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podniku jako nástroj plánování. Vedení ho používá jako podklad pro další plánování a s tím 

spojená i rozhodnutí, ale zárove  ho m že použít i jako nástroj kontroly, zda opravdu 

spole nost plní definované cíle a zda se drží strategie a plán .  

 

1.3.1 K emu slouží podnikatelský plán 

Napsání podnikatelského plánu je žádoucí pro každou spole nost a zárove  je to vyžadováno 

všemi stakeholdery a to jak interními, tak i externími. Je možné na jeho základ  rozpoznat 

serióznost podnikatelského zám ru. Interní uživatelé, což jsou p evážn  majitelé a manaže i, 

mají lepší šanci identifikovat r zné hrozby a zp sob jejich elimonace, pak jsou tu i výše 

popsané d vody (snadn jší rozhodování a kontrola). Dobrý podnikatelský plán m že i 

„p ilákat“ investory, pro n ž je tento dokument alfou a omegou, protože na základ  n j iní 

rozhodnutí, zda do projektu investují své finan ní prost edky i ne. Zájmové skupiny 

v podstat  d líme t i: 

 Majitelé - plán píší pro sebe a pomáhá jim se strategickým plánováním. Není potom 

taková pravd podobnost, že se odchýlí od svých cíl .  

 Manaže i - asto bývají zapojeni do samotného procesu psaní podnikatelských plán , 

ale v zásad  jsou uživateli a p íjemci výhod podnikatelských plán  - používají je jako 

nástroj pro plánování.  

 Investo i - investory nejvíce zajímá, zda investované peníze dostanou zp t, což by 

m li zjistit z podnikatelského plánu. Banky hledají jistotu pravidelného a 

bezproblémového splácení jistiny i úrok . Investo i si po ítají procenta ze zisku nebo 

pak p ípadný zisk z prodeje spole nosti.12 

1.3.2 Zásady p i psaní podnikatelského plánu13 

Pokud píšeme podnikatelský plán pro externí uživatele, tak bychom se m li držet ur itých 

zásad, protože je nutné, abychom zaujali. Podnikatelský plán by m l být: 

 stru ný a p ehledný (jeho délka by nem la p esahovat padesát strojových stran)   

 jednoduchý (nezacházet do technických a technologických detail )   

 srozumitelný pro banké e a investory   

 schopný demonstrovat výhody produktu i služby pro uživatele, resp. zákazníka   

                                                 
12 KORÁB, Vojt ch, PETERKA, Ji í, REŽ ÁKOVÁ, Mária. Podnikatelský plán. 2007, s. 22. 
13 FOTR, Ji í, SOU EK, Ivan. Podnikatelský zám r a investi ní rozhodování. 2007, s.28. 
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 orientovaný na budoucnost (zpracování prognóz a jejich využití k charakteristice toho, 

co má být dosaženo)   

 co nejv rohodn jší a realistický (nap . otev ené hodnocení konkurence) 

 nebýt p íliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, nebo  to snižuje jeho 

d v ryhodnost v o ích poskytovatele kapitálu   

 nebýt p íliš pesimistický, nebo  p i podce ování m že být projekt pro investora málo 

atraktivní   

 nezakrývat slabá místa a rizika projektu; jestliže investor odhalí negativní faktory, jež 

v zám ru nejsou uvedeny, oslabí to d v ryhodnost projektu   

 schopen upozornit na konkuren ní výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu   

 schopen prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v p ípad  užití bankovního 

úv ru   

 schopen prokázat získání zp t vynaloženého kapitálu   

 zpracovaný kvalitn  i po formální stránce 

 

1.3.3 Struktura podnikatelského plánu 

Níže je popsána struktura podnikatelského plánu dle Korába14  

Titulní strana 

Titulní strana obvykle obsahuje: 

 název spole nosti a sídlo,  

 jména jednatele/  a spole ník  v etn  kontaktních údaj  na n  

 popis spole nosti a formu podnikání 

 zp sob financování a stru nou strukturu 

Exekutivní souhrn 

Je to jedna z nejd ležit jších ástí, v p ípad , že je plán ur en pro externí ú ely. Exekutivním 

souhrnem musíme zaujmout a p ímo tzv. „investora navnadit“ na další tení. Exekutivní 

souhrn je jinými slovy extrakt toho nejd ležit jšího z celého plánu, a to zejména: hlavní 

myšlenka, silné stránky, o ekávání, stru ný finan ní plán.  

                                                 
14 KORÁB, Vojt ch, PETERKA, Ji í, REŽ ÁKOVÁ, Mária. Podnikatelský plán. 2007, s. 36-38. 
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Tato kapitola se obvykle píše až nakonec a má být opravdu stru ná.  

Analýza odv tví  

Kapitola, kde analyzujeme jak trh, tak i naši spole nost je v tšinou rozsáhlá a detailní. Do 

analýzy odv tví adíme analýzu trhu, odv tví, hlavních konkurent  a zákazník .  

Popis podniku 

Zde najdeme konkrétní údaje o podniku a tím potencionálnímu investorovi projekt lépe 

p edstavíme. Investor by odsud m l získat p edstavu o velikosti podniku. Tato kapitola by 

m la vycházet pouze z faktických informací popisujících založení spole nosti, úsp chy, cíle, 

plány, strategie… Dále by také m la popisovat klí ové prvky projektu a t mi jsou: 

 produkt / služba 

 sídlo, provozovna, velikost podniku 

 personál podniku / organiza ní struktura 

 majetek podniku 

 informace o podnikateli / vedení spole nosti (znalosti, praxe, p ípadn  reference) 

Výrobní plán / Obchodní plán 

Kapitola Výrobní plán by se m la objevit zejména v podnikatelských plánech pro výrobní 

podniky. Pokud podnik nic nevyrábí, ale nabízí služby, je vhodn jší použití názvu Obchodní 

plán.  

M ly by zde být uvedeny informace o nákupu materiálu/zboží a služeb, o dodávkách i 

subdodávkách (v etn  informací o dodavatelích), ale zárove  také celý výrobní proces i 

proces poskytování služby.  

Marketingový plán 

Marketingový plán nám má vysv tlit jaké výrobky, za jakou cenu, jakým zp sobem a s jakou 

propagací se dostanou na trh. Sou ástí marketingového plánu mohou být také odhady objemu 

výroby nebo služeb a z toho je následn  možné po ítat rentabilitu podniku.  
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Organiza ní plán 

Tato kapitola je v nována lidem, kte í tvo í daný podnik. Sou ástí bývá organiza ní struktura, 

popis vedení a nejd ležit jších zam stnanc , kde bývá uvedena i jejich nápl  práce, mzda, 

pracovní zkušenost atd.  

Hodnocení rizik 

Kapitola o rizicích m že investorovi hodn  prozradit, do jaké míry je podnikatel „nohama na 

zemi“. Jednak jestli je podnikatel schopen rizika identifikovat a reáln  odhadnout a dále jestli 

si dokáže s riziky poradit - bu  eliminovat nebo je odstranit. Proto je i strategie na 

minimalizaci rizik sou ástí této kapitoly. M že se jednat o rizika konkurence, zam stnanc , 

rizika vyplývající z našich slabých stránek nebo t eba živelných pohrom, legislativních zm n 

a politických na ízení… 

Finan ní plán  

Finan ní plán vícemén  kopíruje p edchozí kapitoly a finan n  je vyjad uje. Zde se dozvíme, 

zda je daný podnikatelský plán, z finan ního hlediska, reálný, i nikoliv.  

 Vy ísluje náklady, výdaje a hospodá ský výsledek obvykle na následující t i roky.  

 Odhaduje vývoj cash-flow (hotovostních tok ) obvykle na následující t i roky.  

 Shrnuje v rozvaze aktiva spole nosti, závazky a pohledávky, rozložení kapitálu… 

P ílohy 

Do p íloh jsou obvykle vkládány podrobné informativní materiály, technické dokumentace, 

ceníky, kopie d ležitých smluv, detailní podklady pro finan ní plán atd. 

 

1.4 Analýza 

V této kapitole popíšu analýzy, které zkoumají jak situaci v samotné spole nosti, tak i vn  - 

na trhu, ve kterém se spole nost bude vyskytovat.  

 

1.4.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza nebo také n kdy nazvaná PEST analýza nám poskytuje komplexní p ehled o 

prost edí státu a jeho zm n, které ovliv ují naše podnikání. Analýza mapuje jak sou asnou 
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situaci, tak budoucí vývoj nebo jen p edpoklad vývoje. Zakládá se na zkoumání sociálních, 

legislativních, ekonomických a ekologických, politických a technologických faktor . SLEPT 

jsou za áte ní písmena t chto faktor ; PEST analýza je identická, jen po et a po adí faktor  

se m ní.  

Jednotlivé faktory SLEPT analýzy jsou následující: 

Sociální faktor 

 demografie (v k populace, struktura, velikost…) 

 trh práce (míra nezam stnanosti, struktura trhu práce, dostupnost pracovní síly, 

odbory…) 

 sociáln -kulturní aspekty (p . životní úrove )  

Legislativní faktor 

 zákony, vyhlášky… (a jejich srozumitelnost) 

 autorská práva 

 soudní systém a vymahatelnost práva 

Ekonomický faktor 

 makroekonomické ukazatele (HDP, inflace, úrokové míry) 

 dan  a cla 

 získání a p ístup k finan ním zdroj m  

 rozvoj jednotlivých odv tví pr myslu 

Polický faktor 

 stabilita vlády  

 politicko-ekonomické faktory (p . postoj k privátnímu sektoru) 

 lobby  

Technologický faktor 

 Vývoj a výzkum státu (výše výdaj ) 

 technologická úrove  a pokrok (aplikace, d sledky, dostupnost)15 

 
                                                 
15 JOHNSON, Gerry; SCHOLES, Kevan. Cesty k úsp šnému podniku, 2000, s. 90. 
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1.4.2 Porterova analýza konkuren ních sil 

Porterova analýza konkuren ních sil spo ívá v identifikaci p ti základních initel , kterými 

jsou:  

 Ohrožení ze strany nov  vstupujících firem 

 Intenzita soupe ení mezi stávajícími konkurenty 

 Tlak ze strany náhradních výrobk  - substitut  

 Vyjednávací vliv odb ratel  

 Vyjednávací vliv dodavatel  

Cílem této analýzy je nalézt v odv tví takové postavení, ve kterém spole nost bude odolávat 

konkurenci, p ípadn  p sobení konkurence obrátit ve sv j prosp ch.  

Ohrožení ze strany nov  vznikajících firem 

Tato hrozba závisí na existujících p ekážkách vstupu a sou asn  na reakci stávajících 

ú astník , kterou m že spole nost, která vstupuje na trh, o ekávat. Pokud jsou tyto p ekážky 

vysoké, p ípadn  pokud je reakce stávajících ú astník  ostrá, je tím pádem malá hrozba nov  

vstupujících firem. 16 

Intenzita soupe ení mezi stávajícími konkurenty 

K soupe ení mezi konkurenty dochází z d vodu, že jeden nebo více konkurent  by rádi 

vylepšili svoji pozici nebo poci ují konkuren ní tlak. Ve v tšin  odv tví mají kroky jedné 

spole nosti vliv na její konkurenty. M žeme tedy íct, že firmy jsou na sob  vzájemn  závislé. 

Vyhrocení takových akcí pak m že vést až k tomu, že všechny firmy v odv tví mohou trp t. 17 

Tlak ze strany náhradních výrobk  – substitut  

Substituty ur ují cenové stropy, jež mohou firmy ú tovat, aby ješt  dosáhly zisku, a tím 

limitují potenciální výnosy v odv tví. Identifikováním substitut  rozumíme nalezení takových 

produkt , které mohou plnit stejnou funkci jako produkt daného odv tví. Nejv tší pozornost 

bychom m li v novat zejména t m substitut m, které jsou vyráb ny odv tvími, které dosahují 

                                                 
16 PORTER, Michael E. Konkuren ní strategie. 1994, s.7. 
17 Tamtéž s.17. 
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velkého zisku a t m, kterým jejich zlepšující se cenová pozice umož uje p iblížit se 

potenciální produkci odv tví. 18 

Vyjednávací vliv odb ratel  

Vliv skupiny odb ratel  je závislý na n kolika faktorech, zejména pak na její tržní situaci a na 

relativní d ležitosti jejich nákup  v porovnání s celkovým objemem prodeje v odv tví. 

Skupina odb ratel  je silná, jestliže p ipadá velká ást prodeje na konkrétního odb ratele, 

produkty, které nakupuje, p edstavují významnou ást odb ratelových náklad , nakupované 

produkty jsou standardní nebo nedefinované, nebo jestliže mu nehrozí velké p echodové 

náklady. Pokud je také odb ratel pln  informován o poptávce a skute ných tržních cenách, 

obvykle to posílí jeho pozici. 19 

Vyjednávací vliv dodavatel  

D ležitým vstupem pro odb ratelovo podnikání je dodavatel v produkt. Dodavatel m že 

uplatnit svoji p evahu, jestliže pohrozí nap . zvýšením cen nebo snížením kvality svých statk  

a služeb. Stejn  tak jeho pozice m že být oslabena, pokud se dodavatel pohybuje v siln  

konkuren ním prost edí. Podmínky, které ur ují vliv t chto dodavatel  jsou asto mimo 

kontrolu firem a navíc asto podléhají zm nám. 20  

 

1.4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je nejpoužívan jší z uvedených analýz. M la by totiž reflektovat jak vnit ní, 

tak vn jší faktory a také použité analýzy shrnout. Proto SWOT analýza také bývá mezi 

analýzami poslední.  

Ozna ení SWOT je vlastn  zkratka ty  hlavních faktor  analýzy.  

 Strengths  (silné stránky),   

 Weaknesses  (slabé stránky),  

 Opportunities (p íležitosti),  

 Threats (hrozby). 

                                                 
18 PORTER, Michael E. Konkuren ní strategie. 1994, s.23. 
19 Tamtéž s.25. 
20 Tamtéž s.27. 
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První dv  písmena S + W charakterizující silné a slabé stránky popisují vnit ní faktory 

spole nosti. Jde o faktory, které spole nost m že ovlivnit, zatímco O + T, nebo-li p íležitosti 

a hrozby, jsou faktory, které spole nost ovlivnit nem že, m že je pouze identifikovat a 

p ipravit se na n  nebo jich využít.  

1.4.4 Marketingový mix 4P 

I p es to, že tento nástroj zcela nepat í do interní analýzy, je podniky asto využíván. Jeho 

silná stránka spo ívá v t žké nahraditelnosti p i uvád ní výrobku na trh. Jeho název 

odvozujeme od po tu prvních písmen zkoumaných oblastí. Tyto oblasti v angli tin  všechny 

za ínají na písmeno P. Tyto oblasti jsou následující: 

a)  product (výrobky p ípadn  služby),  

b)  price (cena),  

c)  promotion (možnosti, jak nejlépe informovat o našem výrobku),  

d)  place (zp sob dodání výrobku zákazníkovi). 21   

  

                                                 
21 KORÁB, Vojt ch, PETERKA, Ji í, REŽ ÁKOVÁ, Mária. Podnikatelský plán. 2007, s. 51. 
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2 ANALÝZA SOU ASTNÉHO STAVU 

V této ásti hodlám analyzovat zkoumanou spole nost, její okolí a trh, na kterém se pohybuje. 

Nejd íve se zam ím na popis podniku a p iblížení jeho situace. Z d vodu absence 

historických dat (podnik je mladý) a velice jednoduché organiza ní struktury (tvo ené jedním 

lov kem) jsem se pro popis situace podniku rozhodl využít model 4P. Dále navážu SLEPT 

analýzou, která mi podá informace o obecném okolí spole nosti, poté Porterova analýza 

konkuren ních sil popíše oborové okolí a na záv r výsledky t chto analýz shrnu ve SWOT 

analýze. 

 

2.1 P edstavení podniku 

Podnik Prohibi ní limonáda je ve skute nosti pouze obchodní zna kou. Podnikatelská innost 

je vykonávána Bc. Martinem H lou na základ  živnostenského oprávn ní ze dne 24. 9. 2010. 

P edm t podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách1 až 3 živnostenského 

zákona. Obory inností relevantní pro tuto diplomovou práci jsou výroba potraviná ských a 

škrobárenských výrobk  a velkoobchod a maloobchod. Potraviná ská výroba je živnost volná 

a nepodléhá žádným speciálním omezením z pohledu živnostenského zákona. 

Zna ka Prohibi ní limonáda byla na trh uvedena 15. ervna 2014, kdy byla poprvé 

p edstavena. 

Hlavním p edm tem innosti této spole nosti je výroba a prodej sy ených nealkoholických 

limonád. 

Podnik disponuje technickým za ízením pro výrobu a skladování výše zmín ných limonád a 

autem pro jejich distribuci. 

Podnikatel není plátcem DPH. 

 

2.2 Marketingový mix 4P 

Pro p iblížení situace podniku jsem vybral marketingový mix 4P, který mi pom že popsat 

n které hlavní aspekty. 
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2.2.1 Product – Produkt 

Podnik má v nabídce nealkoholickou zázvorovou limonádu, sycenou plynem CO2. Tato 

limonáda je vyráb na bez um lých barviv, aromat  a konzervant , pouze za použití 

p írodních š áv. To produktu prop j uje výraznou chu  a bod odlišení od konkurence. 

Limonáda je prodávána ve sklen ných lahvích o objemu 0,33l, nebo v p ípad  v tších 

objednávek charakteru B2B m že být dodána ve v tším množství v barelech nebo sudech dle 

pot eby o objemu až 25l.  

Na základ  zákaznického pr zkumu byla v lednu roku 2015 p edstavena leh í varianta 

p vodní limonády, která je více osv žující a mén  sladká. 

V podniku existuje zám r rozší it produktovou nabídku o nové p íchut  a v tší balení, tento 

zám r však není formulován v žádné strategii a není propojen s dalšími aspekty podniku. 

 

2.2.2 Place – Místo 

Limonáda je distribuována do n kolika podnik  v rámci m sta Brna, kde ji tyto podniky 

prodávají koncovému spot ebiteli.  

Druhým prodejním kanálem je distribuce v tších objem  (barely 25l) na sezónní události typu 

váno ní trhy, kde je potom limonáda dále zpracovávána (míchání s alkoholem) a prodávána 

kone nému spot ebiteli.  

Poslední možností je p ímý prodej koncovému zákazníkovi v rámci menších gastro akcí 

(nap . Restaurant day), kde se p ímo prodávají jednotlivé lahve. 

V podniku neexistuje jednotná distribu ní strategie, která by vymezovala jakým zp sobem, 

kdo, kam a kdy bude zavážet zboží. Toto má za následek dodate né náklady na distribuci, 

kterým se dá vyhnout práv  formulací této distribu ní strategie. 

 

2.2.3 Promotion – Podpora obchodu a prodeje 

Podnik využívá ve velké mí e tzv. word of mouth, neboli osobní doporu ení spokojenými 

zákazníky. Informovanost zákazník  je dále zajiš ována firemním profilem na sociální síti 

Facebook, osobní prezentací na akcích v rámci Brn nské start-upové scény (Impact Hub, 
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Industra atd.), p ípadn  i vyjednáním propaga ní plochy u distributor  (nap . na stáncích 

váno ních trh ). 

V dob  analýzy nem l podnik vymezený rozpo et pro tuto oblast. Veškeré investice do sekce 

promotion se omezovaly na tisk vizitek. Toto bylo v souladu se zám rem podniku, jelikož 

poptávka už od za átku p evyšovala nabídku, díky nedostate né kapacit  výroby. Tento fakt 

ilustruje sílu word of mouth. P i v tších objemech prodeje ale bude nezbytné po ítat 

s promotion rozpo tem. 

 

2.2.4 Price – Cena 

Jelikož se jedná o prémiový produkt, je tomu p izp sobena i cena, avšak s v domím toho, že 

není žádoucí prezentovat se jako nedosažitelný luxus. Cenová strategie je nastavena na t ech 

základních úrovních: 

 Koncová cena pro koncového spot ebitele – 45,-K  za 0,33l láhev 

 Velkoobchodní cena pro distributory – 30,-K  za 0,33l láhev 

 Velkoobchodní cena p i odb ru ve v tším množství – individuáln  kalkulovaná, od 

60,-K  za 1l na základ  nakupovaného množství. 

Touto cenovou politikou podnik umístil sv j produkt do lehkého nadpr m ru v konkurenci 

podobných nápoj  v restauracích a barech. 

 

2.3 SLEPT analýza 

Pro zjišt ní situace o obecném okolí spole nosti jsem vybral klasickou analýzu SLEPT. 

 

2.3.1 Sociální faktory 

Pro ást zabývající se sociálními faktory uvažuji údaje z eského statistického ú adu, které se 

vztahují p ímo k m stu Brnu. Z t chto údaj  se dozvíme, že k 31. 12. 2014 bylo v m st  Brn : 

 377 440 obyvatel 
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 Z toho jsem vybral obyvatelstvo, které tvo í mé potenciální zákazníky ve v ku 15-39 

let a zjistil jsem, že 125 521 osob spadá do této skupiny, z toho 64 029 muž  a 61 492 

žen. 

 Dále se m žeme dozv d t, že k 31. 12. 2013 se v Brn  narodilo 4 308 osob, zem elo 

3 871 osob, 8 215 osob se p ist hovalo a 9 471 osob se vyst hovalo. Z t chto údaj  

nám vychází záporná bilance -819 osob v m st  Brn . 22 

 

2.3.2 Legislativní faktory 

Do této kategorie spadá celá ada právních p edpis  a na ízení, které na izuje eská legislativa 

v souvislosti s potraviná skou výrobou, skladováním a distribucí potravin. 

Dozorujícím orgánem je v tomto p ípad  Státní zem d lská a potraviná ská inspekce 

v sou innosti s okresní hygienickou stanicí a místním hasi ským sborem ve v ci zp sobilosti 

prostor pro potraviná skou výrobu. 

Jedná se o kombinaci Evropských p edpis : 

 Na ízení Evropského parlamentu a Rady . 178/2002; . 852/2004; . 1333/2008 a 

Na ízení komise . 2073/2005 a . 1881/2006. Tyto legislativní dokumenty stanovují 

obecné požadavky na hygienu potravin, maximální limity n kterých látek, požadavky 

na potraviná ské prostory a jejich vybavení, limity p idaných látek atd. 

 Zákony . 146/2002 Sb.; 110/1997 a Vyhláška . 113/2005. eská legislativa zde 

upravuje zejména zp sob ozna ování potravin a pravomoci Státní zem d lské a 

potraviná ské inspekce. 23 

Mimo výše uvedené zákony se ješt  musíme ídit Živnostenským zákonem, který upravuje 

podmínky podnikání. 

 

2.3.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické vlivy byly posuzovány p edevším dle vývoje základních makroekonomických 

ukazatel . 

                                                 
22 Demografické údaje za vybraná m sta Jihomoravského kraje. [online]. [cit. 2015-20-01]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/xb/demograficke_udaje_za_vybrana_mesta_jihomoravskeho_kraje 
23 Dotazy podnikatel . [online]. [cit. 2015-20-01]. Dostupné z: 
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1020280&docType=ART&nid=11713 
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Výkonnost ekonomiky, m ená ukazatelem HDP, klesla v roce 2014 o 1,6 % ve srovnání se 

stejným obdobím p edchozího roku. Tento ukazatel klesl z 2,9% na 1,3%.24 Klesající trend 

m žeme sledovat již p ibližn  2 roky. I p es celkový pokles HDP posílila eská ekonomika 

stabilitu a to p edevším díky vn jším ekonomickým vztah m (platební bilance bez deficitu), 

zlepšení státních financí a r stu celkové zam stnanosti. Lze zde pozorovat i fakt, že dochází k 

poklesu investic a stagnaci kone né spot eby, což negativní má dopad na vývoj HDP. 

Celková zam stnanost v eské ekonomice meziro n  vzrostla o 0,9 %. D vodem byla 

zejména zm na struktury úvazk . V roce 2014 vzrostla reálná mzda v ekonomice o 3,1% p i 

r stu pr m rné nominální m sí ní mzdy o 3,3 %.25 Podíl nezam stnaných osob se oproti 

p edchozímu období v polovin  roku 2014 snížil na 7,4 %.26  

 

2.3.4 Politické faktory 

Politická situace v eské republice je lehce nevyzpytatelná a pravideln  doprovázena adou 

skandál . V sou asné chvíli je u moci koalice stran ANO, SSD a KDU- SL v ele 

s premiérem Bohuslavem Sobotkou. 

Potenciální problémy pro podnik by mohly zp sobit n které návrhy ministra financí Andreje 

Babiše, a to zejména plán na zavedení registra ních pokladen, který by údajn  m l p inést 

v tší mír  kontroly nad podnikatelskými subjekty, avšak p inesl by s sebou velkou finan ní a 

administrativní zát ž pro všechny postižené. 

Politická situace v m st  Brn  se výrazn  zm nila po posledních volbách do zastupitelstva, 

které p ekvapiv  vyhrála kontroverzní strana Žít Brno. Ta se velmi ost e vyhra uje v i 

bývalému vedení radnice a snaží se p sobit, jako vlídná strana a prosazovat vládu ,,otev ené 

radnice‘‘, která naslouchá svým obyvatel m. Na druhou stranu by této stran  mohla být 

vy tena její malá zkušenost s vládnutím a administrativními náležitostmi. 

 

                                                 
24 HDP 2014. [online]. [cit. 2015-13-03]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 
25 Mzdy – vývoj mezd, pr m rné mzdy 2014. [online]. [cit. 2015-13-03]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/ 
26 Nezam stnanost v R. [online]. [cit. 2015-13-03]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 
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2.3.5 Technologické faktory 

V oblasti technologií m žeme sledovat trend, který vede k plné automatizaci výroby. Na 

jedné stran  existují velké nadnárodní spole nosti, které disponují velkými za ízeními, které 

jim umož ují produkovat obrovské množství produkt . Na stran  druhé jsou tu st ední, a 

za ínají se objevovat i malé podniky, které si takové za ízení nemohou dovolit a hledají 

levn jší varianty.  

Z tohoto d vodu vznikají systémy sdílení výrobních za ízení, kdy si n kolik podnik  nechává 

vyráb t své produkty na stejném za ízení a de facto ho sdílejí.  

Další možností je zakoupení menších stavebnicových blok , které mají menší po izovací 

náklady a podnik si je m že dokupovat postupn  a za adit do výroby dle pot eby a plánované 

kapacity.  

V poslední ed  v nedávné dob  vznikla spousta ,,domácích‘‘ projekt , které využívají toho, 

že dnes díky globalizaci mají p es internet p ístup k relativn  dostupným technologiím, které 

umož ují za ít produkovat výrobky v extrémn  malých množstvích a tito pak mají možnost 

otestovat si trh. 

 

2.4 Porterova analýza konkuren ních sil 

Tato analýza nám odhalí oborové okolí podniku, zejména pak jeho silné a slabé stránky, které 

použijeme jako podklady do analýzy SWOT. 

 

2.4.1 Ohrožení ze strany nov  vstupujících firem do odv tví 

Prvním bodem je analýza toho, jaké ohrožení m že podniku hrozit, v p ípad  vstupu nové 

firmy na trh. 

Jednou z p ekážek vstupu nové firmy na trh jsou pom rn  p ísná kritéria pro výrobu, 

skladování a prodej potravin. Ruku v ruce s t mito kritérii jde finan ní náro nost v podob  

po áte ních investic do vybavení provozovny.  

Vzhledem k tomu, že sou asný trh mají ve velké mí e rozebrané stávající velké firmy, které 

jsou brzd ny svými interními korporátními procesy, je tu možnost pro malé spole nosti 
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nepozorovan  obsadit pár procent tržního podílu a postupn  r st. Reakce stávajících ú astník  

tedy není nijak ostrá. 

 

2.4.2 Intenzita soupe ení mezi stávajícími konkurenty 

Rivalita firem, p sobících na trhu je relativn  vysoká. V tšinu trhu má rozebráno n kolik 

velkých hrá  (jako nap . firmy Coca Cola a Pepsi), kte í zaujímají silné pozice. Na trh 

za ínají pomalu pronikat prémiové limonády z N mecka (Wostok, Club Mate, Fritz cola atd.) 

a Anglie (Belvoair, Fentimans, Feever tree). Tyto prémiové nápoje se za ínají úsp šn  

usazovat v nov  vznikajících podnicích, které mají zájem se odlišit. Práv  tyto prémiové 

limonády považuji za nejv tší konkurenci, jelikož mají pro zákazníka velký sex appeal 

novoty, ale zárove  se jedná o velké zavedené spole nosti s velkým marketingovým 

rozpo tem. 

  

2.4.3 Tlak ze strany náhradních výrobk  – substitut  

Jako substituty, které náš produkt nejvíce ohrožují se jeví trend tzv. ,,domácích‘‘ limonád. 

V tšina kaváren a bister p išla na to, že si dokáže sama ud lat osv žující nápoje ze sirupu, 

p ípadn  citrus . Náklady na takový produkt jsou nesrovnateln  nižší v porovnání 

s lahvovými limonádami. Chu ov  se samoz ejm  jedná o výrazn  odlišný produkt, ale 

zákazníci mají v oblib  slovo domácí.  

 

2.4.4 Vyjednávací vliv odb ratel  

Vyjednávací pozice odb ratel  je dána velikostí a pravidelností objednávek. Na jednu stranu 

je Brno dostate n  velké m sto s velkým množstvím podnik , což sílu odb ratel  snižuje, na 

druhou stranu ale existuje n kolik velmi úsp šných podnik  (nap . Bar, který neexistuje), 

které mají potenciál d lat zásadní obrat a pozice takového významného zákazníka by pak byla 

daleko siln jší a tím i jeho tlak na nap . snížení ceny atd. 

 

2.4.5 Vyjednávací vliv dodavatel  

Hlavními dodavateli jsou dodavatel ovoce – Hortim, a.s. a dodavatel cukru – Makro, a.s. Ob  

tyto spole nosti jsou velkými kolosy s velmi vysokým vyjednávacím vlivem. V p ípad  
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Makra je pozice tak silná, že prakticky nemáme možnost ovlivnit cenu kupovaného zboží. 

Hortim je významn  flexibiln jší a to je zap í in no jednak povahou prodávaného zboží 

(zboží ur ené k rychlé spot eb  – možno nakoupit v 2. jakosti se slevou) a jednak lidšt jším 

p ístupem k odb ratel m (o cen  vždy jednáme s konkrétním lov kem). Zde je potenciál 

k vyjednání lepší ceny za p edpokladu garantovaného množství odb ru. 

 

2.5 Marketingový pr zkum 

Abych si ud lal lepší p edstavu o tržním potenciálu a o chování zákazník , rozhodl jsem se 

provést marketingový pr zkum. 

Jako formu tohoto kvantitativního pr zkumu jsem zvolil dotazníkové šet ení. Pro tento 

dotazník jsem formuloval 10 otázek (viz. p íloha), jejichž zanalyzované odpov di by mi m ly 

podat alespo  áste n  vypovídající zprávu o tržním potenciálu a chování zákazník . 

Všechny otázky použité v dotazníku m ly uzav ený charakter, až na první, která byla 

otev ená. Pr zkum jsem realizoval cestou on-line dotazník  p i využití Google Formulá e, 

který jsem rozeslal v rámci sociální sít  Facebook. Pr zkum probíhal od 12. 1. 2015 do 30. 4. 

2015. Za tuto dobu se mi poda ilo nasbírat 187 respondent . Výsledky dotazníku jsem 

následn , pro v tší p ehlednost, p evedl do grafické podoby. Níže jsem zanalyzoval výsledky 

u jednotlivých odpov dí a ty následn  interpretoval. 

Kolik je vám let? 

První otázka m la otev ený charakter a slouží k základní identifikaci respondenta. 

Aritmetickým pr m rem všech dat jsem došel k záv ru, že pr m rný v k respondenta je 24,4 

let. 
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Jak ást se stravujete v n jakém restaura ním za ízení? 

 

Graf 1: Jak ást se stravujete v n jakém restaura ním za ízení? (zdroj: vlastní zpracování) 

Jedním z cíl , které jsem si u tohoto dotazníku vyty il, je zp esn ní údaje o tržním potenciálu. 

Cht l jsem zjistit kolik lidí už nyní pravideln  pije limonády a p edstavuje tedy mého 

potenciálního zákazníka. 

Tato otázka je prvním sítem. Má za úkol vy adit ty, kte í se nepohybují tam, kde by 

potenciáln  mohli zakoupit moji limonádu. 

Druhým úkolem je zjistit pr m rnou frekvenci návšt v tam, kde by se moje limonáda dala 

zakoupit. 

V dotazníku 37 respondent  odpov d lo, že nikdy nenavšt vuje restauraci a z grafu je patrné, 

že toto množství iní 20%.  

Výpo tem níže, zohled ujícím procentuální zastoupení jednotlivých odpov dí, jsem došel 

k záv ru, že zbylých 80% respondent  navšt vuje restaurace v pr m ru 2,35x týdn . 

0,1*0,125+0,07*1+0,31*2,5+0,22*4,5+0,1*5=2,35 
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Dáváte si k jídlu i pití? 

 

Graf 2: Dáváte si k jídlu i pití? (zdroj: vlastní zpracování) 

Tento dotaz sm oval k dalšímu zp esn ní tržního potenciálu. Na tuto otázku byli dotázáni 

všichni ti, kte í na p edešlou otázku odpov d li, že se alespo  jednou do m síce stravují 

v restauracích. Tudíž na tuto otázku m lo možnost odpov d t 150 respondent . 118 z nich 

odpov d lo, že si k jídlu dává pití, toto množství p edstavuje 79% respondent .  

79% respondent , kte í si k jídlu kupují pití, z 80% respondent , kte í chodí do restaurací je 

63,2% respondent , kte í prošli k další otázce, tj. 118 respondent . 

0,79*0,8=0,632 –> 63,2%  

  



 

35 
 

Jaký druh nápoje k jídlu nej ast ji pijete? 

 

Graf 3: Jaký druh nápoje k jídlu nej ast ji pijete? (zdroj: vlastní zpracování) 

Tento dotaz mi m l pomoci identifikovat preference respondent , co se volby nápoje tý e. 

Jasným favoritem u 51% respondent  je oby ejná voda. D ležitý údaj pro m  je to, že 22% 

respondent  up ednost uje limonádu, která dokonce p edb hla tolik oblíbené pivo s 19%. 8%  

respondent  si nevybralo ani jednu mnou nabízenou volbu a preferovalo by jiný druh nápoje. 

Tímto posledním sítem, které mi m lo pomoci s ur ením tržního potenciálu, prošlo 22% 

respondent . Výpo tem lze tedy dojít k záv ru, že tržní potenciál zákazník , kte í již nyní 

konzumují podobné produkty, je 13,9%, kte í v pr m ru navštíví restauraci 2,35 za týden. 

0,22*0,632=0,139 –> 13,9% 

Pro pot eby této analýzy jsem se rozhodl po ítat s tím, že pokud respondent chodí do 

restaurace, kupuje si k jídlu i pití a zárove  preferuje limonádu, tak v pr b hu jedné návšt vy 

restaurace zkonzumuje jednu limonádu. 
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Kolik jste za nápoj ochotni utratit? 

 

Graf 4: Kolik jste za nápoj ochotni utratit? (zdroj: vlastní zpracování) 

Odpov di na tuto otázku mi m ly posloužit jako jeden z podklad  p i tvorb  ceny. Zám rn  

jsem v otázce blíže nespecifikoval, o jaký nápoj se jedná, ani v jakém objemu a to z toho 

d vodu, abych zjistil co je respondent ochotný utratit za nápoje k jídlu a tak op t zjistil údaje 

s, pro m , v tší vypovídající hodnotou o potenciálu trhu. 

V tšina ze 118 respondent  (53%) by se nejrad ji pohybovala v rozmezí 20-40 K . Pro m  

cenný údaj je, že více jak jedna tvrtina dotázaných (27%) by byla ochotna zaplatit 40-50 K , 

což je cena, kde by se m j produkt m l nacházet. 

  



 

37 
 

Pijete v restauracích domácí limonády? 

 

Graf 5: Pijete v restauracích domácí limonády? (zdroj: vlastní zpracování) 

Tento dotaz m l za úkol zjistit u t ch respondent , kte í chodí do restaurací (150), jestli 

projevují zájem o specifický produkt, který je tomu mému velmi podobný a to bez ohledu na 

to, jaká je jejich preferovaná volba. 

T i tvrtiny respondent  údajn  tyto limonády pijí, což m  utvrzuje v p esv d ení, že o 

takový produkt je zájem. 

Jak jste spokojeni s kvalitou t chto limonád? 

 

Graf 6: Jak jste spokojeni s kvalitou t chto limonád? (zdroj: vlastní zpracování) 
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V návaznosti na p edchozí dotaz, kde jsem se dozv d l, že je o limonádu zájem, jsem cht l 

tímto dotazem zjistit, jak jsou respondenti se stávajícími produkty spokojeni.  

Odpov di na tuto otázku jsou vícemén  rovnom rn  rozloženy a nepoukazují na žádnou 

okamžitou slabinu. Pro zjišt ní p ípadné slabiny konkuren ních produkt , kterou respondenti 

vnímají, by byl pot eba detailn jší pr zkum s vybranými respondenty. Takový pr zkum však 

není sou ástí této diplomové práce. 

Jak vnímáte cenu t chto limonád? 

 

Graf 7: Jak vnímáte cenu t chto limonád? (zdroj: vlastní zpracování) 

Rozši ující dotaz k p edchozí otázce, jehož úkolem bylo zjistit, jak vnímají respondenti cenu 

vs. kvalitu stávajících produkt . Z tohoto d vodu je formulace otázky op t ponechána 

pon kud otev en jší.  

67% respondent  vnímá, že sou asná cena za domácí limonády v restauracích je adekvátní, 

nebo nízká. Tento údaj mi íká, že bude dobré udržovat cenu blízko u konkuren ních 

produkt . 
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Pijete míchané alkoholické nápoje? 

 

Graf 8: Jak Pijete míchané alkoholické nápoje? (zdroj: vlastní zpracování) 

Tento dotaz byl op t zam en na celou skupinu respondent , bez ohledu na jejich p edchozí 

odpov di. M l za úkol prozkoumat další potenciální trh pro limonádu, a to jako míchací 

složku do alkoholických nápoj . 

Dle o ekávání drtivá v tšina respondent  potvrdila, že míchané nápoje mají v jejich životech 

místo. 

Máte rád/a zázvor? 

 

Graf 9: Máte rád/a zázvor? (zdroj: vlastní zpracování) 
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Posledním dotazem jsem cht l zjistit vztah respondent  k nejvýrazn jší a ur ující složce mého 

produktu – k zázvoru.  

I když ur it  existují lidé, kte í zázvor nemají rádi, pot šilo m  potvrzení mé domn nky, že 

v tšina lidí má k zázvoru pozitivní vztah. 

 

Marketingový pr zkum se osv d il jako dobrý nástroj pro zp esn ní údaj , p i odhadu 

celkového tržního podílu. V ideálním p ípad  by bylo vhodné, aby byl zkoumaný vzorek 

respondent  co možná nejv tší, aby byl výsledek co nejv rohodn jší. Pro utvo ení základní 

p edstavy ale posta í, obzvláš  v kombinaci s dalšími analýzami. 

 

2.6 Finan ní analýza spole nosti 

V této analýze jsem se cht l zam it na finan ní výkazy podniku a jejich význam. Vzhledem 

k tomu, že podnik neexistuje ješt  ani jeden rok a de facto sestává z jedné OSV , tak nemá 

p íliš mnoho finan ních výkaz , které by bylo možné zkoumat.  

Za ú elem da ové evidence si podnik vede evidenci o p íjmech a výdajích za jednotlivé 

m síce. Níže je grafický znázorn n vývoj t chto p íjm  a výdaj . 

Vývoj výdaj  podniku ervenec 2014 – únor 2015 

 

Graf 10: vývoj výdaj  ervenec 2014 - únor 2015 (zdroj: vlastní zpracování) 
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Z grafu je patrné, že podnik m l v prvním m síci zvýšené náklady v souvislosti s po ízením 

za ízení na zahájení innosti. V dalších m sících pozorujeme pozvolný nár st, úm rn  

s nár stem p íjm . Dva velké skoky v m sících listopadu a prosinci jsou zp sobeny získáním 

velké zakázky na dodávku limonády pro váno ní trhy. 

Vývoj p íjm  podniku ervenec 2014 – únor 2015 

 

Graf 11: vývoj p íjm  ervenec 2014 –únor 2015 (zdroj: vlastní zpracování) 

P íjmy mají, podobn  jako výdaje, vzr stající tendenci. Dva velké skoky v listopadu a 

prosinci jsou op t zp sobeny získáním velké zakázky na dodávku limonády pro váno ní trhy. 

 

2.7 SWOT analýza 

Touto analýzou bych shrnul všechny poznatky, které jsem nabyl p i zpracovávání všech 

ostatních analýz výše. 

Všechny aspekty této analýzy jsem zanesl do následujícího obrázku: 
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Silné stránky Slabé stránky 

 Vysoká poptávka ze strany zákazník  

 Menší velikost podniku umož uje 

vysokou flexibilitu v i požadavk m 

zákazníka 

 Dobré jméno podniku 

 P ímý kontakt se zákazníky 

 Zkušenosti z oboru 

 Osobní kontakty s majiteli podnik   

 Podnik je závislý na jednom lov ku, 

absence organiza ní struktury 

 Nedostate ná kapacita výroby pro 

pokrytí poptávky 

 Absence firemní strategie 

 Neexistence webových stránek 

 Absence jasn  definovaných 

distribu ních kanál  

P íležitosti Hrozby 

 R st trhu (otevírání nových podnik ) 

 P íhodná lokalita pro potenciální budoucí 

expanzi (Praha – Brno – Bratislava) 

 Nábor brigádník  z ad student  VŠ 

 Možnost využití podp rných program  

pro za ínající podniky 

 Velká legislativní zát ž, nutnost spl ovat 

p ísné podmínky 

 Siln  konkuren ní prost edí 

 Dodavatelé mají silnou vyjednávací 

pozici 

 Zvyšování administrativní zát že 

(registra ní pokladny) 

Tabulka 1: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.7.1 Silné stránky 

Vysoká poptávka ze strany zákazník  

I p es své relativn  krátké p sobení na trhu si podnik dokázal získat velké množství 

zákazník , což p isuzuji zejména netradi ní chuti a sex apelu, který s sebou nese malý eský 

podnik. 

Menší velikost podniku umož uje vysokou flexibilitu v i požadavk m zákazníka 

V podniku neprobíhají složité schvalovací procesy a podnik tak m že prakticky okamžit  

reagovat na požadavky zákazníka, co se tý e nap . speciálního brandingu lahví, formy 

dodávaného množství (lahve x barely) atd. 

Dobré jméno podniku 

Podnik doposud nemusel ešit jedinou reklamaci a se svými dodavateli a odb rateli udržuje 

p átelské vztahy. 
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P ímý kontakt se zákazníky 

Díky p ímému prodeji má podnik možnost komunikovat p ímo s koncovým zákazníkem a 

získávat od n j feedback. 

Zkušenosti z oboru 

Díky zkušenostem z gastro oboru a zkušenostem s prodejem nápoj  mám základní znalosti o 

trhu a zákaznících. 

 

2.7.2 Slabé stránky 

Podnik je závislý na jednom lov ku, absence organiza ní struktury 

Veškeré podnikové procesy vykonává jediný lov k. Toto je extrémní nedostatek, jak 

z hlediska budoucího rozvoje podniku, tak z pohledu operativního ízení. V obou p ípadech 

narazíme na to, že jeden lov k nem že zvládat všechno. 

Nedostate ná kapacita výroby pro pokrytí poptávky 

Sou asná poptávka dosáhla takové úrovn , kdy výroba p estává kapacitn  sta it, a dodávky se 

mohou opozdit. Je to dáno jednak nedostate ným pokrytím personálem a také nedostate nou 

technologickou kapacitou stávajícího za ízení. 

Absence firemní strategie 

Firemní strategie není jasn  definovaná a zaznamenaná. ízení podniku má tendenci spadat 

do operativních záležitostí s nedostate nou vizí do budoucna. 

Neexistence webových stránek 

Jeden ze základních komunika ních kanál  sm rem k zákazníkovi a odb ratel m podnik 

nemá zatím vy ešený. 

Absence jasn  definovaných distribu ních kanál  

Podnik eší dodávky s každým zákazníkem individuáln  a nemá jasn  definované nap . 

zavážecí dny, ímž rostou náklady na celkovou distribuci. 
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2.7.3 P íležitosti 

R st trhu (otevírání nových podnik ) 

V posledních letech m žeme minimáln  v rámci Brna pozorovat vysoký nár st gastro 

podnik  (bistra, restaurace, bary…). Jejich úsp ch sv d í o tom, že trh má rostoucí tendenci, o 

emž mimo jiné sv d í i fakt, že Brno bylo v nedávné dob  vyhlášeno gastro centrem 

republiky. 

P íhodná lokalita pro potenciální budoucí expanzi (Praha – Brno – Ostrava – 

Bratislava) 

Pokud by podnik cht l expandovat do dalších m st, tak má velice výhodnou strategickou 

pozici na k ižovatce mezi velkými m sty st ední Evropy. 

Nábor brigádník  z ad student  VŠ 

V Brn  studuje velké množství student  na VŠ, kte í neustále shán jí možnosti p ivýd lku. 

Toto zaru uje neustálý p ísun pracovní síly, která nemusí být kvalifikovaná, ale spíš být 

ochotna sv domit  pracovat, což studenti VŠ spl ují. 

Možnost využití podp rných program  pro za ínající podniky 

Existuje celá ada program , která podporuje za ínající podniky a podnikatele. Podnikatelské 

inkubátory jsou ideálním místem, kde se z malého podniku s potenciálem dá vybudovat 

podnik, který má pevné místo na trhu. 

 

2.7.4 Hrozby 

Velká legislativní zát ž, nutnost spl ovat p ísné podmínky 

Hygiena potravin a potraviná ských provoz  je p ísn  kontrolována, p i emž nedostatky 

v této oblasti mohou mít vážné dopady.  

Siln  konkuren ní prost edí 

Na trhu existuje velké množství konkurent  a p ibývají další.  
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Dodavatelé mají silnou vyjednávací pozici 

Do doby, než bude mít podnik velké odb ry, mají dodavatelé velmi silnou pozici a náš 

manipula ní prostor je v tomto ohledu minimální. 

Zvyšování administrativní zát že (registra ní pokladny) 

Zavedení tohoto opat ení ze strany ministerstva financí by znamenalo v tší finan ní a 

administrativní zát ž jak pro Prohibi ní limonádu, tak i pro naše odb ratele.  
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3 VLASTNÍ NÁVRH EŠENÍ 

V této ásti, na základ  analýzy, popíšu problém, se kterým se podnik potýká, a navrhnu 

ešení, které by tento problém m lo vy ešit. Sou ástí ešení bude i finan ní plán a predikce 

o ekávaných stav . 

 

3.1 Exekutivní souhrn 

Podnik Prohibi ní limonáda vznikl jako podnikatelský projekt Bc. Martina H ly v ervnu 

roku 2014, jehož cílem bylo poskytnout zákazník m prémiovou alternativu k tradi ním 

syceným nápoj m. 

Prvním produktem, kterým se p edstavila zákazník m, byla zázvorová limonáda, která se 

hned po svém uvedení v ervenci 2014 stala velmi oblíbenou. Podnik získal prvních pár 

stálých odb ratel  a za al budovat zna ku. Velký posun kup edu znamenalo v listopadu 2014 

navázání spolupráce se zna kou Turbomošt a dodávání limonád na brn nské váno ní trhy. 

Tento krok zp sobil mezim sí ní nár st poptávky o 425% a s tím spojené nezbytné navýšení 

kapacity výroby. To se poda ilo vy ešit, nicmén  toto navýšení m lo jen do asný charakter po 

dobu trvání váno ních trh . 

V roce 2015 se poptávka vrátila na p vodní úrove  p ed váno ními trhy, tj. cca 50l za m síc. 

Poptávka má neustálou rostoucí tendenci a podnik narazil na problém omezené kapacity 

výroby v takové mí e, že se n které dodávky za aly opož ovat. 

Podnik se rozhodl reagovat rozší ením výroby lahované limonády, nákupem nových za ízení, 

najmutím nových lidí. Tento krok p edstavuje zna nou investici a zvýšení fixních náklad  

podniku. Z tohoto d vodu je nutné paraleln  budovat distribu ní sít a zahájit aktivní 

propagaci a podporu prodeje. 

Tomuto zamýšlenému rozší ení se budu v novat níže. 
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3.2 Popis podniku 

P ed rozší ením podniku jsem se rozhodl zm nit formu podnikání a to z OSV  na s.r.o. Má to 
n kolik praktických d vod  – možnost vystupovat jako právnická osoba, nemusím ru it 
celým svým majetkem atd. 

Následující tabulka shrnuje základní informace: 

Obchodní firma: Prohibi ní limonáda, s.r.o. 

Právní forma: Spole nost s ru ením omezeným (s.r.o.) 

Sídlo: Sivice 304, Sivice 

Obor podnikání: Výroba potraviná ských a škrobárenských 
výrobk  

Vlastníci (spole níci): Martin H la 

Základní kapitál: 60 000 

Založení spole nosti k: 1. 1. 2016 

Subjekt není plátcem DPH 

 

3.3 Marketingový mix 

Pro popis projektu rozší ení výroby a krok  nutných k dosažení t chto výsledk  jsem vybral 

strukturu rozší eného marketingového mixu 5P. 

 

3.3.1 Produkt 

Podnik se chce primárn  zam it na produkt, který má u zákazník  nejv tší úsp ch a to na 

zázvorovou limonádu. Pro její výrobu se používá erstvá š áva, vylisovaná z ko ene zázvoru, 

erstv  vylisovaná citronová š áva, cukrový sirup a karbonizovaná voda.  Jedná se o erstvý 

produkt, který je nutné neustále skladovat v chladu. P esné pom ry složení jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Složka Zázvorová š áva Citronová š áva Cukrový sirup 
Karbonizovaná 

voda 

Objem pot ebný 

na jeden litr (ml) 
70 100 180 650 

Tabulka 2: Složení a pom ry limonády (zdroj: vlastní zpracování) 

Následující tabulka obsahuje údaje o pr m rné výt žnosti a pot ebu suroviny na 1 litr 

finálního produktu: 
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Složka Zázvorová š áva Citronová š áva Cukr -> sirup 

Pr m rná výt žnost 

z jednoho kg (l) 
0,6 0,27 1,62 

Pot eba kg na 1l 

š ávy/sirupu 
1,66 3,7 0,62 

Pot eba kg na 1l 

limonády 
0,04 0,37 0,29 

Tabulka 3: Výt žnost surovin (zdroj: vlastní zpracování) 

Balení, které si u zákazník  získalo nejv tší oblibu, jsou sklen né lahve o objemu 0,33l 

s korunkovým uzáv rem. Lahev musí být ozna ená etiketou, na které musí být uvedeny 

zákonem dané informace o objemu, složení, datu spot eby a výrobci. Zárove  etiketa slouží 

jako marketingový nástroj, který má za úkol upoutat pozornost zákazníka a p esv d it ho o 

nákupu. 

Nápoj je vhodný ke konzumaci jako samostatný. V lét  v kombinaci s ledem poskytne 

zákazníkovi osv žení. V zim  varianta bez CO2 je vhodná k oh átí a zákazníka zah eje jednak 

teplo nápoje a také zázvor jako takový. A celoro n  je nápoj vhodný k míchání s alkoholem. 

Do budoucna podnik po ítá i s dalšími p íchut mi, ty však nejsou p edm tem ešení této 

diplomové práce. 

 

3.3.2 Místo 

Distribuce po ítá se zam ením na lokální trh, zejména Brna a okolí. Jeden z klí ových 

aspekt  distribuce bude vybudovat sí  prodejc , která se bude skládat z: 

 Specializovaných obchod  s potravinami 

 Restaurací a bister 

 Bar  

Vhodných míst k prodeji se v Brn  v posledních pár letech objevila celá ada. Pro ideální 

prodejní místo jsem stanovil následující podmínky: 

 Navšt vují ho p evážn  mladší lidé (<35) 

 Je umíst n v centru m sta (p ípadn  v širším centru) 

 Nabídka podniku je tvo ena p evážn  z erstvých surovin 
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 Jde o vyhledávané místo 

Následující tabulka obsahuje podniky, které tyto kritéria spl ují a se kterými už spolupracuji, 

nebo by bylo vhodné v nejbližší dob  za ít spolupracovat: 

Název Adresa Typ podniku 

Bar, který neexistuje Dvo ákova 1, Brno Bar 

Spirit bar Františkánská 7, Brno Bar 

Super panda circus Šilingrovo nám. 3, Brno Bar 

Expedition club Jezuitská 1, Brno Kavárna 

Izakaia Asahi B hounská 20, Brno Bar 

Ebisu Slovákova 8, Brno Restaurace 

Bistro Franz Veve í 14, Brno Bistro 

Cattani Veve í 6, Brno Bistro 

Gill’s coffee Veve í 9, Brno Kavárna 

R žová slepi ka Jánská, Brno Bistro 

Rotor bar Dvo ákova 12, Brno Bar 

Soul bistro Jezuitská 10, brno Bistro 

East village bar Jaselská 2, Brno Bar 

Air cafe Zelný trh 8, Brno Kavárna 

V melounovém cukru Františkánská 17, Brno Kavárna 

Fusion coffee Jánská 25, Brno Kavárna 

MFG bistro Starobrn nská 16, Brno Bistro 

Skog urban hub Dominikánské nám. 5, Brno Kavárna 

La Fufu Veselá 3, Brno Bistro 

T i ocásci Gorkého 37, Brno Bar 

Cafe Falk Gorkého 12, Brno Kavárna 

Marináda store Jiráskova 15, Brno Obchod 

Preclík Gorkého 4, Brno Obchod 

Naše v ci Jiráskova 16, Brno Obchod 

Patizon Grohova 6, Brno Obchod 

Tabulka 4: Podniky pro distribuci limonády (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.3.3 Cena 

V sou asné dob  podnik prodává 0,33l lahve za velkoobchodní cenu 30 K  za kus. Tato cena 

je srovnatelná s cenou za prémiové produkty konkurence, avšak konkurence za tuto cenu 

prodává podstatn  menší balení (0,15 – 0,25l).  

Dále jsem se z marketingového pr zkumu dozv d l, že potenciální zákazníci vnímají, že 

stávající cena konkuren ních produkt  je ve velké mí e adekvátní, nebo dokonce nízká (67% 

respondent  takto odpov d lo). 

Na základ  t chto informací je, myslím, p ijatelné zvýšení velkoobchodní ceny na 35 K  za 

kus. Toto zvýšení ceny by m lo mít jen minimální vliv na objem prodeje, ale mohlo by mi 

výrazn  pomoci s financováním nové provozovny. 

 

3.3.4 Propagace 

Jak už jsem zmínil, tak sou asná forma propagace – word of mouth – bez další podpory 

funguje skv le jen do ur itého objemu prodeje. Tento objem bude žádoucí p ekro it, aby bylo 

možné financovat novou provozovnu. To si vyžádá investice do propagace, v nejlepším 

p ípad  vytvo ení rozpo tu, který bude do propagace pravideln  investován. 

Aktivity spojené s propagací plánuji následující: 

Návrh a výroba propaga ních materiál  

Krom  výše zmi ovaných vizitek bude pot eba vytvo it další materiály, které by zákazníka 

informovaly o produktu vždy, když to nebude možné osobn . Tyto materiály by m ly mít 

podobu letá k , které budou obsahovat informace o produktu. 

Krom  leták  bude vhodné nechat si navrhnout a vytvo it roll-up banner, který se dá využít 

pro nejr zn jší promo akce (viz. níže). 

Promo akce 

Od této formy propagace o ekávám, že bude mít nejv tší efektivitu. Bude spo ívat v tom, že 

budu nabízet limonádu zdarma k ochutnání na r zných akcích, které jsou spojeny 

s gastronomií a kterých je v Brn , obzvláš  p es léto, velké množství. Náklady na tyto akce se 

budou skládat z rozdané limonády a platu pro osoby, které na akci budou (já, nebo n který 
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zam stnanec). Potenciální efekt je však veliký, jelikož jedna ze základních v cí, kterou 

limonáda vyniká, je její výrazná chu , kterou si zákazníci zapamatují. 

Vytvo ení webových stránek 

Je d ležité vytvo it webové stránky, které budou zákazníky (a  už faktické nebo potenciální) 

informovat o tom, co to Prohibi ní limonáda je a kde se dá koupit. Pokud bude web 

srozumitelným zp sobem sd lovat jenom tyto dv  myšlenky, budu to považovat za úsp ch. 

Veškeré další informace, nap . o aktuálním d ní a akcích budu uve ej ovat na Facebooku, 

který je k tomuto ú elu vhodn jší (viz. níže). 

Partnerství se zna kou alkoholu 

Velmi výhodným krokem by mohlo být uzav ení partnerství s n jakou silnou zna kou (nap . 

Becherovka). Partnerství by mohlo spo ívat ve spole né strategii prodeje a komunikace 

vybranými prodejními a komunika ními kanály. Nap . by limonáda mohla být prezentována 

barmany jako ideální míchací složka k ur ité zna ce alkoholu (podobn  jako nap . rum+cola, 

Becherovka+tonic apod.). Tato spolupráce by mohla být založena na osobních vztazích 

s ambasadory n kterých zna ek, kterými disponuji. 

Reklama na Facebooku 

Podnik má založený profil na sociální síti, který má p es 350 fanoušk  a to bez vložení jediné 

koruny do reklamy. Tento komunika ní kanál je ideálním nástrojem pro komunikaci se 

zákazníky a pro informování o aktuálních akcích. Aby ale komunikace byla efektivní, je 

zapot ebí investovat do reklamy, aby stránka získala další fanoušky, stejn  jako aby se 

p ísp vky zobrazily co nejv tšímu po tu stávajících fanoušk . 

 

3.3.5 Lidé 

Za sou asného stavu je podnik tvo en jedním lov kem, což je samoz ejm  nepraktické a 

neslu itelné s další p ípadnou expanzí. Plánované rozší ení výroby p edpokládá minimáln  

n kolik dalších pracovník  do výroby a distribuce. 

Požadavky, které budou pracovníci muset spl ovat, jsou následující: 

 Platný potraviná ský pr kaz 

 Flexibilní pracovní docházka 
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 Spolehlivost 

 Ochota u it se 

 V p ípad  pozice v distribuci: idi ský pr kaz sk. B 

Svou povahou je práce koncipovaná tak, aby zaujala p edevším studenty vysokých škol, o 

které Brno nemá nouzi. Tito studenti budou pracovat na dohodu o provedení práce, za 

hodinovou sazbu. Tím se podniku poda í snížit náklady na zam stnance na minimum. 

Zejména budou zapot ebí alespo  2 pracovníci do výroby, kte í budou pracovat zárove . 

Další pracovník bude pot eba do distribuce. Podnik m že mít uzav enou smlouvu s více 

pracovníky, kte í se budou, za pomoci rozpisu, hlásit na sm ny na m síc dop edu. 

Obchodní, finan ní a marketingové innosti bude vykonávat majitel, tedy já, alespo  do doby, 

než se podnik rozroste do takových rozm r , že bych naznal, že je pot eba najmout specialistu 

pro konkrétní innost (nap . ú etní). 

 

 

Následující obrázek znázor uje zamýšlenou jednoduchou organiza ní strukturu: 

 

 

 

Obrázek 1: Navrhovaná org. struktura podniku (zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.4 Investi ní zám r 

Rozší ení podniku s sebou ponese celou adu investic, které nyní charakterizuji. 

 

3.4.1 Náklady na založení spole nosti 

Tyto náklady budu muset jednorázov  vynaložit p i zm n  formy podnikání z OSV  na s.r.o. 

Následující tabulka tyto náklady charakterizuje: 

Majitel 

Výroba 1 Výroba 2 Distribuce 
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Položka Cena (K ) 

Výpis z trestního rejst íku 50 

Výpis z katastru nemovitostí 150 

Výpis z živnostenského rejst íku 20 

Sepsání spole enské smlouvy u notá e 3 200 

Návrh na zapsání spole enské smlouvy do obchodního rejst íku 5 000 

Celkem 8 420 

Tabulka 5: Náklady na založení spole nosti (zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.2 Nákup stroj  a za ízení 

Pro zefektivn ní výroby bude nezbytné nakoupit následující stroje a za ízení: 

Název Ú el Cena (K ) 

Sanven Commercial Juicer Odš av ování citron  26 600 

Lis na ovoce 12l hydraulický Odš avn ní zázvoru 3 690 

Plni ka lahví podtlaková PV2 Pln ní lahví 10 200 

Etiketova ka sstolní 

poloautomatická 

Lepení etiket 15 000 

Tlakový sud Cornelius keg 

19x 

Sycení lahví 850x19=16 150 

P íslušenství k sud m 

(hadice, propojení atd.) 

Sycení lahví 1 000 

Drti  na ovoce Fruity Drcení zázvoru 8 350 

Lednice sk í ová 2x Vychlazení sm si 12 000 

Hrnec velký na cukrový sirup 

(30l) 

Va ení cukrového sirupu 540 

Celkem  93 530 

Tabulka 6: Nákup stroj  a za ízení (zdroj: vlastní zpracování) 

V této ásti jsem se rozhodoval o nákupu stroj  a za ízení pro zv tšení výrobní kapacity. Jako 

jedno z hlavních kritérií jsem uvažoval co nejmenší po izovací náklady p i výrazném 

navýšení výrobní kapacity. 

Výrobní proces, který jsem se takto rozhodl inovovat, sestává z následujících krok  a jim 

p i azených za ízení: 
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Odš avn ní citron  

Pro tuto innost jsem se rozhodl po ídit automatický stroj na odš avn ní citron . P edchozí 

metoda ru ního odš av ování byla velice pracná a p i v tších objemech vyráb ného množství 

neekonomická. U tohoto nového za ízení výrobce uvádí, že dokáže odš avnit až 22 citron  za 

minutu. Pokud budeme uvažovat, že jeden citron váží v pr m ru 90g a z jednoho kg citron  

získáme v pr m ru 270 ml, pak zjistíme, že tento stroj dokáže vyprodukovat až 534,6 ml 

citronové š ávy za minutu. P i nep etržitém provozu jednu hodinu takto stroj dokáže 

vyprodukovat více než 32l citronové š ávy, což by teoreticky sta ilo na 960 lahví limonády.  

Z výpo tu je patrné, že toto za ízení bohat  p ekra uje požadovanou výrobní kapacitu. 

Odš avn ní zázvoru 

Pro získání š ávy ze zázvoru jsem se rozhodl použít kombinaci dvou rozdílných technologií. 

Klasické odst edivé odš av ova e si nedokáží poradit s pevnými vlákny zázvoru a i dražší 

modely mají tendenci k zasekávání se. Šnekové nízkootá kové lisy zase nemají dostate nou 

kapacitu pro odš avn ní mnou požadovaného množství. Inspiroval jsem se u výroby moštu a 

rozhodl se zázvor nejd íve našrotovat v jednom za ízení a následn  ho odš avnit v lisu. 

Výrobce bohužel neuvádí u drti e na ovoce Fruity kapacitu tohoto za ízení, pouze rozm r 

nádoby, kde probíhá drcení (520x620mm). 

Druhou sou ástí mnou navrhované technologie je hydraulický lis, který podrcenou sm s 

zázvoru vylisuje. Objem tohoto lisu je 12l, což znamená, že odhadem dokážeme na jedno 

úplné napln ní vylisovat cca 7,2l zázvorové š ávy. Z tohoto množství dokážeme vyrobit p es 

300 lahví limonády. Pro usnadn ní výpo tu jsem zde odborn  odhadl, že odš avn ní tohoto 

množství bude trvat 1 hodinu. Podobn  jako u odš av ování citrus  je zde výrobní kapacita 

více než dostate ná.  

Uva ení cukrového sirupu 

Pro uva ení cukrového sirupu jsem vybral jednoduchou technologii va ení ve velkém hrnci. 

Hrnec o objemu 30l dokáže naráz uva it dostatek sirupu pro 500 lahví limonády. Op t, jako 

v p edešlých p ípadech je kapacita tohoto za ízení dostate ná. 
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Nasycení sm si pomocí CO2 

Nucené sycení limonády plynem CO2budu provád t v sudech tzv. ,,Cornelius keg‘‘. Jedná se 

o sudy o objemu 19l. Po nasycení se musí sudy nechat p es noc vychladit, než je možné 

limonádu stá et do lahví. Toto znamená, že kapacita t chto sud  na jeden den je cca 1000 ks 

limonád. Kapacita bohat  dosta uje. 

Vychlazení limonády 

Za ú elem vychlazení limonády budu sudy p es noc skladovat ve sk í ových lednicích. Do 

jedné lednice se p i vhodném uspo ádání vejde 8 takových sud . Dokoupení 2 lednic 

v kombinaci s jednou co už vlastním mi zaru í dostate nou kapacitu pro chlazení. 

Lahvování limonády 

Lahvování limonády se skládá z dvou technologických úkon  a to z nalepení etikety na láhev 

a samotné napušt ní a zazátkování limonády. 

Pro nalepení etikety jsem se rozhodl využít poloautomatickou etiketova ku. Pro napln ní zase 

poloautomatickou plni ku. Tyto úkony dohromady zaberou dle mého kvalifikovaného odhadu 

1:30 minuty na jednu láhev. P i nep etržitém osmihodinovém provozu by to znamenalo 320 

lahví denn .  

To z této innosti iní nejužší ást technologického procesu a tím pádem nejvhodn jšího 

kandidáta na investici v p ípad  dalšího budoucího rozši ování kapacity výroby. 

3.4.3 Rekonstrukce a vybavení provozovny 

Výroba se bude muset p esunout do nových prostor, které budou muset vyhovovat 

požadavk m legislativy. V t chto prostorách budou muset s nejv tší pravd podobností 

prob hnout alespo  n jaké stavební úpravy. P ibližnou strukturu t chto náklad  a náklad  na 

vybavení zaznamenává následující tabulka: 
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Položka Cena (K ) 

Stavební úpravy 50 000 

Nerezová pracovní plocha 2x 10 580 

Sporák 12 200 

Digesto  7 990 

Nerezový d ez s baterií 3x 15 750 

Úložné prostory 7 700 

Ostatní vybavení (nože, síta, cedníky, 

prkénka, va e ky atd.) 

5 000 

Zást ry a jiné ochranné pom cky 3 000 

Celkem 112 220 

Tabulka 7: Náklady na rekonstrukci a vybavení provozovny (zdroj: vlastní zpracování) 

 

U prostor nové provozovny, která bude pro rozší ení výroby nezbytností, p edpokládám 

nutnost stavebních úprav, zejména kv li náro né legislativ , která vyžaduje speciální úpravy 

pro potraviná ský provoz. 

Krom  samotných stavebních úprav, kam zahrnuji zejména úpravu stávajících a budování 

nových p í ek a obkládání st n, stejn  jako instalaci d ez  a vodovodních baterií, zde po ítám 

také s tím, že bude nutné nakoupit gastronomické vybavení. V tomto konkrétním p ípad  

jsem po ítal se zakoupením nového vybavení, avšak v rámci úspor je možné zakoupit i 

vybavení použité, avšak jeho dostupnost nelze garantovat.  
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3.4.4 Marketingové investice 

Jedná se o investice, které by m ly zvýšit informovanost zákazníka a podpo it prodej. 

Následující tabulka je charakterizuje: 

Položka Cena (K ) 

Grafický návrh etiket 5 000 

Tvorba webu 20 000 

Roll-up banner 4 500 

Prodejní stánek 7 800 

P epravka na 0,33l lahve 20x 10 000 

Vizitky a letáky 7 500 

Celkem 54 800 

Tabulka 8: Marketingové náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

Zde jsem se rozhodl pro investice v souladu s plánem investovat do propagace limonády. 

V tabulce se vyskytují výhradn  jednorázové investice. 

 

3.4.5 Celková výše investic 

Celkovou výši investic, které bude pot eba vynaložit, jsem zaznamenal do následující tabulky. 

Položka Cena (K ) 

Náklady na založení spole nosti 8 420 

Nákup stroj  a za ízení 93 530 

Rekonstrukce a vybavení provozovny 112 220 

Marketingové investice 54 800 

Celkem 268 970 

Tabulka 9: Celková výše investic (zdroj: vlastní zpracování) 

3.4.6 Financování investi ního zám ru 

Celkové investi ní náklady jsem vy íslil na 268 970 K . K této sum  ješt  p ipo ítávám 10% 

z celkové ástky jako rezervu na neo ekávané výdaje. Skute né investi ní náklady tedy 

p edstavují 286 605 K . Tyto jsem se rozhodl z ásti pokrýt externím zdrojem financování 

(bankovním úv rem) a to konkrétn  ástku 200 000. Zbytek ástky, tedy 86 605, jsem se 

rozhodl pokrýt z vlastních zdroj . 
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Externí zdroj financování – Bankovní úv r 

Pro financování investi ního zám ru budu erpat bankovní úv r, poskytnutý od Komer ní 

banky, a.s., kde mám také vedený podnikatelský ú et. 

Úv r ve výši 200 000 K  s dobou splácení 36 m síc  banka poskytuje za úrokovou sazbu 

11,12%.  

Následující tabulka p edstavuje zjednodušený splátkový kalendá : 

Rok Po et 

splátek 

Po áte ní 

stav 

Úrok Úmor Splátka Kone ný 

stav 

2016 12 200 000 22 240 66 667 88 907 133 333 

2017 12 133 333 14 827 66 667 81 494 66 666 

2018 12 66 666 7 413 66 666 74 079 0 

Celkem 36 x 44 480 200 000 244 480 x 

Tabulka 10: Splátkový kalendá  (zdroj: vlastní zpracování) 

3.5 Finan ní plán 

V této kapitole se zam ím na predikci tržeb a náklad , stejn  jako na vyhodnocení investice 

výpo tem bodu zvratu a dobou návratnosti 

 

3.5.1 Zahajovací rozvaha 

Následující tabulka znázor uje zahajovací rozvahu ke dni 1. 1. 2016 
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Zahajovací rozvaha k 1. 1. 2016 (zjednodušená podoba) 

Aktiva K  Pasiva K  

I. Stálá aktiva 205 750 I. Vlastní kapitál 60 000 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 1. Základní kapitál 60 000 

2. Dlouhodobý hmotný majetek 205 750 2. Kapitálové fondy 0 

3. Dlouhodobý finan ní majetek 0 3. Rezervní fondy, fondy ze 

zisku 

0 

  4. Výsledek hospoda ení 

minulých let 

0 

  5. Výsledek hospoda ení 

b žného ú etního období 

0 

II. Ob žná aktiva 140 855 II. Cizí zdroje 286605 

1. Zásoby 0 1. dlouhodobý úv r 286605 

2. Pohledávky 0   

3. Krátkodobý finan ní majetek 140 855   

Aktiva celkem 346 605 Pasiva celkem 346 605 

Tabulka 11: Zahajovací rozvaha (zdroj: vlastní zpracování) 

3.5.2 Odhad o ekávaných tržeb 

Na základ  tržeb z minulého období a na základ  potenciálu trhu se pokusím odhadnout výši 

o ekávaných tržeb v následujících 3 letech. Budu uvažovat variantu optimistickou, 

pesimistickou a realistickou. 

Na základ  marketingového pr zkumu a SLEPT analýzy jsem zjistil, že celkový tržní 

potenciál pro trh s limonádou iní cca 125 521 lidí ve v ku 15-39 let x 13,9% lidí, kte í pijí 

limonádu x 2,35 limonády vypité za týden = 41 001 limonády za týden = 164 005 limonád za 

m síc. 

Níže uvedené varianty (optimistická, pesimistická, realistická) vždy p edpokládají obsazení 

ur ité ásti tohoto potenciálního trhu. 

Optimistická varianta 

U této varianty p edpokládám velký a konzistentní meziro ní nár st poptávky. P esné 

hodnoty jsou uvedené v tabulce. 
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Optimistická varianta (K ) 

 2016 2017 2018 

Prodej lahví 0,33l (ks) 59 000 88 500 118 000 

    

Výkony 2 065 000 3 097 500 4 130 000 

Výkonová spot eba 1 548 520 2 079 420 2 403 920 

P idaná hodnota 516 480 1 018 080 1 726 080 

Tabulka 12: Optimistické tržby (zdroj: vlastní zpracování) 

U optimistické varianty p edpokládám obsazení 3% trhu s meziro ním nár stem vždy o 1,5%.   

 

Pesimistická varianta 

Tato varianta p edpokládá obtížné pronikání na trh a pozvolný nár st prodeje. 

Pesimistická varianta (K ) 

 2016 2017 2018 

Prodej lahví 0,33l (ks) 19 600 39 300 58 800 

    

Výkony 686 000 1 375 500 2 058 000 

Výkonová spot eba 1 115 120 1 538 220 1 752 720 

P idaná hodnota -429 120 -162 720 305 280 

Tabulka 13: Pesimistické tržby (zdroj: vlastní zpracování) 

U pesimistické varianty p edpokládám obsazení 1% trhu s meziro ním nár stem 1%. 

Realistická varianta 

U této varianty jsem p edpokládal kladné p ijetí produktu zákazníky a pozvolný nár st 

objemu prodeje v pr b hu let. 

 

 

 

 



 

61 
 

Realistická varianta (K ) 

 2016 2017 2018 

Prodej lahví 0,33l (ks) 39 300 59 000 78 700 

    

Výkony 1 375 500 2 065 000 2 754 500 

Výkonová spot eba 1 331 820 1 754 820 1 971 620 

P idaná hodnota 43 680 310 080 782 880 

Tabulka 14: Realistické tržby (zdroj: vlastní zpracování) 

U realistické varianty p edpokládám obsazení 2% trhu s meziro ním nár stem o 1%. 

 

3.5.3 P edpokládané náklady 

Struktura p edpokládaných fixních a variabilních náklad . 

Fixní náklady 

Náklady, které podnik bude muset každý m síc zaplatit bez ohledu na množství produkce. 

Položka Cena (K ) za m síc 

Nájem 15 000 

Služby (elekt ina, plyn, voda) 5 000 

Reklamní a marketingové aktivity 10 000 

Mzdové náklady 28 800 (55 600) 

Splátka bankovního úv ru 6 560 

Celkem 74 960 (92 160) 

Tabulka 15: Fixní náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

Vysv tlení jednotlivých položek fixních náklad : 

Nájem + Služby 

P edpokládám, že si pronajmu komer ní prostor v rámci širšího centra Brna, o celkové 

vým e cca 50m². Nájem a služby v celkové výši do 20 000K  za tuto vým ru by nem l být 

problém sehnat. 
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Reklamní a marketingové aktivity 

Jedná se zejména investice do reklamy a promo akcí, jak jsem zmi oval výše v plánu 

propagace. 

Mzdové náklady 

V souladu s organiza ní strukturou po ítám se t emi pracovníky – dva pracovníci ve výrob  a 

jeden pracovník v distribuci.  

Pracovníci ve výrob  budou pracovat 8 hodin denn , 20 dní m sí n . Hodinovou sazbu jsem 

stanovil na 80 K /hod. 

Mzdové náklady na pracovníky ve výrob  jsou pak následující: 

8x20x80x2= 25 600 K  

Pracovník v distribuci bude mít 4 hodinovou pracovní dobu, 10 dní v m cíci. Hodinovou 

sazbu jsem stanovil na 80 K /hod. 

Mzdové náklady na pracovníka v distribuci jsou pak následující: 

4x10x80= 3 200 K  

Já se první rok po rozší ení své mzdy vzdám ve prosp ch podniku. V dalších letech si budu 

vyplácet 20 000 K  m sí n  hrubého. Tato ástka p edstavuje mzdové náklady ve výši 26 800 

K . 

Celkové mzdové náklady tedy budou init 28 800 K  m sí n  v prvním roce po rozší ení a 

55 600 K  v dalších dvou letech. 

Variabilní náklady 

Tyto náklady jsou p ímo spjaté s vyráb ným množstvím limonády. S vyšším vyráb ným 

množstvím se mohou postupn  snižovat. Pro výpo et t chto náklad  jsem zvolil úrove  

produkce na úrovni prvního roku realistické varianty odhadu tržeb (39 300 lahví ro n ). 

Následující tabulka znázor uje jednotlivé položky variabilních náklad  na jednu 0,33l láhev. 
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Kalkulace variabilních náklad  na jednu láhev o objemu 0,33l 

Položka Cena (K ) 

Zázvorová š áva 1,45 

Citronová š áva 2,57 

Cukr 1,7 

Voda 0,01 

CO2 0,38 

Láhev 3,5 

Etiketa 0,55 

Korunka 0,2 

Distribuce 0,64 

Celkem 11 

Tabulka 16: Variabilní náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

P ehled jednotlivých položek variabilních náklad : 

Zázvorová š áva 

Vycházím zde z výpo tu, že 1kg zázvoru stojí 109 K , p i emž na jeden litr limonády je 

pot eba 0,04 kg zázvoru. 

109x0,04/3= 1,45 K  

Citronová š áva 

Jeden kg citron  vychází na 20,9 K . Na jeden litr limonády je pot eba 0,37 kg citron . 

20,9x0,37/3= 2,57 K  

Cukrový sirup 

Jeden kg cukru vychází na 17,9 K . Na jeden litr limonády je pot eba 0,29 kg cukru. 

17,9x0,29/3= 1,7 K  

Distribuce 

Zde p edpokládám, že pracovník distribuce poveze dle realistické varianty odhadu 163 lahví 

najednou. Za p edpokladu, že pojede do všech 25 podnik , které jsem zmínil v návrhu místa a 
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za p edpokladu že jsou tyto podniky od sebe vzdáleny pr m rn  1 km, se p i cen  za jeden 

km 3 K  dostaneme na cenu 0,64 K  na jednu láhev. 

(25x1x3)/163= 0,64 K  

3.5.4 Návratnost investice 

Pro pot eby výpo tu návratnosti investice jsem vybral realistickou variantu o ekávaných 

tržeb. 

Následující graf zpracovává analýzu bodu zvratu: 

 

Graf 12: Bod zvratu (zdroj: vlastní zpracování) 
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Z analýzy vyplývá, že bodu zvratu dosáhneme p i prodeji 3 123 kus  0,33l lahví za m síc. 

Dle odhadu o ekávaných tržeb by se tohoto prodávaného množství m lo dosáhnout už v roce 

2015.  

Následující tabulka znázor uje kalendá  návratnosti investice: 

Tabulka 17: Návratnost investice (zdroj: vlastní zpracování) 

Mnou investovaná ástka 86 605 K  by se m la, podle realistické varianty o ekávaných tržeb 

vrátit do b ezna roku 2017, tedy po roce a tvrt, p i soub žném splácení bankovního úv ru 

s p edpokládanou dobou splacení na konci roku 2018. 

 

3.6 Hodnocení rizik 

V této kapitole zohledním nejv tší rizika, která by mohla podnik ohrozit a po jejich 

identifikaci a ohodnocení sestavím strategie pro jejich zvládnutí, v moment  když nastanou. 

 

3.6.1 Identifikace rizik a jejich hodnocení 

Tabulka níže obsahuje potenciální rizika, která by mohly ohrozit podnik. T mto rizik m jsem 

p i adil hodnocené na škále od 1 do 10 a to jak v rámci pravd podobnosti jejich vzniku, tak 

v rámci jejich dopadu na podnik, v p ípad  jejich uskute n ní 
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. Riziko Pravd podobnost Míra dopadu 

1 Legislativní zm ny 6 3 

2 Porucha za ízení ve výrob  8 8 

3 Zdravotní problémy zákazník  2 10 

4 Výpadek n kterého z dodavatel  4 6 

5 Podniku se nepoda í proniknout na trh 5 9 

6 V p ípad  úsp chu podniku se objeví spousta konkurent  8 5 

7 Kontrola krajské hygienické stanice odhalí nedostatky v 

provozovn  

3 7 

Tabulka 18: Identifikace rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.6.2 Mapa rizik 

Následující obrázek kombinuje aspekty pravd podobnosti a míry dopadu a poskytuje 

názornou p edstavu o závažnosti konkrétních rizik pro podnik. Mapa rizik je rozd lená na t i 

segmenty, dle závažnosti rizika. Podle umíst ní rizik v této map  jsme schopní na první 

pohled usoudit, které riziko se m že pro podnik stát potenciáln  fatálním a které riziko si 

naopak m žeme dovolit ignorovat. 
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Velké riziko 

St ední riziko 

Malé riziko 

Míra dopadu 

Obrázek 2: Mapa rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 

67 
 

3.6.3 Strategie zvládnutí rizik 

V moment , kdy jsme identifikovali rizika, která podniku potenciáln  hrozí a kdy jsme je 

zanesli do mapy rizik, abychom poznali jejich závažnost, m žeme formulovat strategii pro 

jejich zvládnutí. Tyto strategie jsem naformuloval níže. 

Legislativní zm ny 

Zm na v legislativ , která upravuje podmínky pro podnikání (konkrétn  nap . zavedení 

registra ních pokladen), m že mít v krajním p ípad  takový dopad, že bude podnik nutný 

upravit obchodní model. 

Je velmi žádoucí, aby podnik sledoval politickou situaci, jelikož tento typ rizika je dob e 

p edvídatelný a lze se na n j dop edu p ipravit. 

Porucha za ízení ve výrob  

Nefunk nost výrobního za ízení m že vážným zp sobem ochromit výrobu. K omezení tohoto 

rizika je vhodné mít dostate n  velké skladové zásoby, jejichž velikost je ale zárove  úm rná 

v i asu, který nám m že trvat uvedení libovolného za ízení zp t do provozu. 

Zdravotní problémy zákazník  

V p ípad , že by se stalo, že by n který ze zákazník  po požití limonády onemocn l a 

prokázalo se pochybení na stran  podniku nap . porušením hygienických p edpis , mohlo by 

to mít pro celý podnik katastrofální d sledky. Ty by se mohly promítnout vlnou negativní 

publicity a ud lením pokuty ze strany p íslušných ú ad  a v nejhorším p ípad  až zákazem 

innosti.  

Aby podnik p edešel, je žádoucí d sledn  dbát na dodržování hygienických p edpis  a asto 

školit pracovníky. 

Výpadek n kterého z dodavatel  

Prohibi ní limonáda je velkou mírou závislá na svých subdodavatelích. Výpadek n kterého 

z nich by p i udržování pojistné zásoby ve výrob  nem lo podnik p íliš ohrozit, jelikož je 

možné v relativn  blízkém okolí podniku nalézt alternativní dodavatele. 

Podniku se nepoda í proniknout na trh 

Existuje celá ada p ekážek, které se mohou objevit p i snaze prosadit produkt na trhu. 

Obchodní model prezentovaný v této diplomové práci p edpokládá distribuci skrz restaurace, 
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bary a obchody. V praxi se ale m že ukázat, že tento model nelze praktikovat (nap . díky 

existujícím smlouvám s konkurencí). Pro p ípad, že taková situace nastane, je dobré mít 

p ichystaný alternativní obchodní modely, v tomto p ípad  nap . vybudování vlastní 

distribu ní sít . Míru pravd podobnosti tohoto rizika m žeme zp es ovat analýzami trhu. 

V p ípad  úsp chu podniku se objeví spousta konkurent  

Za p edpokladu, že obchodní model bude fingovat dle plánu a podniku se za ne da it, je 

velice pravd podobné, že se objeví konkuren ní produkty. Reakce na takovouto hrozbu se 

bude lišit podle toho, jakou strategii konkurence zvolí. V zásad  je možné konstatovat, že 

pokud n jakému produktu roste konkurence, tak nejspíš d lá v ci správn . V takovém p ípad  

bude žádoucí klást d raz na zna ku a distancovat se od produkt  konkurence, aby zákazník co 

možná nejsnáze mohl identifikovat rozdíl. 

Kontrola krajské hygienické stanice odhalí nedostatky v provozovn  

Kontroly v potraviná ských podnicích ze strany krajské hygienické stanice probíhají 

pravideln  a to bu to namátkov , nebo na udání. Pokud kontrola objeví n jaké pochybení, 

m že uložit pokutu, p ípadn  dokonce až uzav ít provozovnu, pokud objeví opravdu zásadní 

pochybení. 

P edcházet tomuto riziku samoz ejm  m žeme jednak dodržováním hygienických a 

provozních p edpis , ale také je d ležité již plánování provozovny tak, aby všechny 

náležitosti (po et d ez , úklidová místnost, omyvatelné st ny apod.) byly dodrženy nejen v i 

výrob  aktuálních produkt , ale i v i výrob  potenciálních budoucích produkt . 
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4 ZÁV R 

Tato diplomová práce m la za úkol navrhnout vhodný zp sob rozší ení podniku na základ  

zanalyzovaného trhu a následn  finan n  zhodnotit tento plán. 

Jednou z nejd ležit jších analýz, které jsem provedl, byl marketingový pr zkum. Ten mi 

prozradil spoustu informací o chování zákazník . V kombinaci s analýzou SLEPT jsem 

potom byl schopný p ibližn  ur it potenciál trhu, na kterém se podnik pohybuje. 

Navrhované ešení spo ívá ve zm n  formy podnikání, totiž založení spole nosti s ru ením 

omezeným a v rozší ení výrobní kapacity, která se ukázala jako nedostate ná. V práci jsem 

popsal p esunutí výroby do nové provozovny a její vybavení novým strojovým za ízením. 

Následn  jsem vy íslil náklady na toto rozší ení a vybral metodu financování bankovním 

úv rem.  

Obchodní model, který jsem se rozhodl použít, zahrnuje distribu ní sí  v m st  Brn . Toto mi 

umožní pln  se soust edit na výrobu a její p ípadnou optimalizaci, stejn  jako rozši ování 

produktového portfolia. 

Analýzu trhu, konkrétn  hodnotu tržního potenciálu jsem využil v následující ásti, která se 

zabývala odhadem tržeb. Navrhl jsem t i varianty – optimistickou, pesimistickou a 

realistickou. Tyto jsem vyjád il jako procentuální obsazení trhu. Tyto údaje jsou však 

orienta ní, jelikož nikdo nedokáže p edpovídat, jak se bude trh chovat. 

Pro další výpo ty jsem vybral realistickou variantu a spo ítal bod zvratu, i návratnost 

investice. Poda ilo se mi takto zjistit, že bodu zvratu spole nost dosáhne p i prodeji více než 

3000 ks limonád za m síc a investice by se m la vrátit po roce a tvrt. 

V poslední ad  jsem se zam il na r zná potenciální rizika, která mohou spole nosti hrozit. 

Ty jsem následn  zanesl do mapy rizik a vypracoval strategie na jejich zvládnutí. 

Doufám, že se mi, i na základ  této práce, poda í podnik rozší it a informace v tomto 

dokumentu zpracované se mi poda í prakticky využít. 
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P ílohy 

Dotazník marketingového pr zkumu 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit jaký mají spot ebitelé vztah k domácím limonádám a jaké je 

jejich chování vzhledem k limonádám. D kuji za vypln ní. 

1. Kolik je vám let? 

2. Jak ást se stravujete v n jakém restaura ním za ízení? 

 v bec 

 1-2x m sí n  

 4x do m síce 

 2-3x týdn  

 4-5x týdn  

 více, jak 5x týdn  

3. Dáváte si k jídlu i pití? 

 Ano 

 Ne 

4. Jaký druh nápoje k jídlu nej ast ji pijete? 

 Vodu 

 Pivo  

 Limonádu 

 Jiné 

5. Kolik jste za nápoj ochotni utratit? 

 0-10 K  

 20-40 K  

 40-50 K  

 50-60 K  

 60 K  a více 

6. Pijete v restauracích domácí limonády? 

 Ano 

 Ne 

7. Jak jste spokojeni s kvalitou t chto limonád? 

 Dobrá 



 

 
 

 Spíše dobrá 

 Spíše špatná 

 Špatná 

 Nevím 

8. Jak vnímáte cenu t chto limonád? 

 Adekvátní 

 Nízká 

 Vysoká 

9. Pijete míchané alkoholické nápoje? 

 Ano 

 Ne 

10. Máte rád/a zázvor? 

 Ano 

 Ne 


