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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na vybudování 

cukrárny, která bude poskytovat nejen cukrářské výrobky, ale i celý sortiment ostatních 

výrobků, které do obdobných prodejen patří. Cukrárna bude vybudována v rodinném 

domě v obci Těšany, součástí návrhu jsou i stavební úpravy a vybavení interiéru. 
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Annotation 

 

This master’s thesis deal with processing of business plan for the establishment of 

confectioner's, which will be offering not only pastry, but also all assortment of other 

products, which fall into similar stores. Confectioner's will be constructed in one-family 

house in municipality Těšany, part of proposal are also construction work and 

equipment interior. 
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ÚVOD 

Malé a střední podniky jsou nedílnou součástí struktury každé vyspělé tržní 

ekonomiky. Jde o ekonomické organismy, které se vyznačují značnou flexibilitou a 

umožňují pružné přizpůsobování měnícím se podmínkám. Nově vznikající a rozvíjející 

se firmy poskytují řadu pracovních příležitostí a mohou významně přispět k regulaci 

nezaměstnanosti. Malé a střední podniky mohou být významným rozvojovým prvkem 

v určitých regionech (zejména v obcích a malých městech). Našli bychom mnoho 

oblastí – např. služby, kdy se nevyplácí podnikání ve velkém, ale efektivní jsou malé 

firmy. Bylo by možné uvést řadu dalších důvodů, proč nelze podceňovat segment 

malých a středních podniků – jejich podíl na tvorbě hrubého domácího produktu se 

v řadě vyspělých zemí pohybuje až kolem padesáti procent. Že nejde o překonanou, ale 

naopak o perspektivní oblast, potvrzuje i ta skutečnost, že podpora a rozvoj malého a 

středního podnikání patří k prioritám EU a k jedněm z mála rozvojových témat 

podporovaných v rámci výzkumných programů EU. 

Je právem každého bezúhonného občana, pokud má zájem, pokusit se o 

podnikání. Předpokladem k tomu je mít dobrou podnikatelskou ideu, často podloženou 

technickým či jiným nápadem. Zároveň však musí respektovat řadu pravidel, která pro 

fungování podnikatelských subjektů stanovuje platná legislativa, a správné řídící 

praktiky.  

Vyjasnění podnikatelského záměru už v prvních fázích zakládání podniku nám 

pomůže lépe odhalit slabiny a silné stránky podnikání. Často také umožní předejít riziku 

možného neúspěchu hned na počátku života firmy. Nezbytnou součástí podnikatelského 

záměru je vymezení okruhu výrobků nebo služeb, které chce firma nabízet, vymezení 

vhodného trhu a potenciálních zákazníků a v neposlední řadě také zmapování 

konkurence. Při vytváření podnikatelského záměru firmy je nutné zvažovat také 

kapitálovou náročnost podnikání a možné způsoby financování při nedostatku vlastních 

finančních prostředků. 
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Mnozí začínající podnikatelé si řeknou, že sepisovat podnikatelský záměr není 

třeba, že je jim vše jasné a že své plány nosí v hlavě. Ale teprve až vše podnikatel sepíše 

a své záměry má přehledně před sebou, zjistí, že některé plány jsou pouhým přáním a 

vysněnou představou. 

 
Předkládaná diplomová práce se zabývá záměrem vytvoření obchodu cukrárny. 

Záměr založit cukrárnu vznikal postupně z výsledků zjištěných v mé bakalářské práci, 

kde jsem se zabývala možnostmi rozvoje obce Těšany. Je to obec ve které žiji a je mi 

velmi blízká. Přesto, že se v obci nachází několik kulturních památek a probíhá zde 

několik akcí a slavností v průběhu roku, občanům a turistům toho obec doposud mnoho 

nenabízela. V polovině roku 2008 byl přestavěna z bývalé sýpky vedle místního zámku 

restaurace, která má být během roku 2009 dále rozšířena o hotel s kapacitou 100 lůžek a 

sportovní areál s tenisovými kurty. Tímto by se měl navýšit počet návštěvníků obce. 

Dalším  impulsem, který mě přiměl k sepsání této práce byla úvaha o mém 

pracovním uplatnění po ukončení vysoké školy. Přemýšlela jsem o podnikání, které 

bych umístila do Těšan. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

V současné době se v obci nenachází žádná cukrárna, či jiný obchod 

specializovaný na prodej cukrárenských výrobků. Některé tyto výrobky jsou sice 

dostupné v místních potravinách, ale jejich nabídka je omezená, jak po stránce 

sortimentní, tak i množstevní a zákazník, pokud požaduje větší množství těchto výrobků 

na různé oslavy a slavnostní příležitosti, si je musí předem objednat. 

Cílem této práce je vybudovat specializovanou prodejnu a výrobnu 

s cukrárenskými výrobky. Zároveň tyto výrobky rozšířit o prodávané nápoje, zmrzlinu, 

kvalitní kávu. Zvýšit tak úroveň nabízených služeb v obci Těšany a vytvořit nová 

pracovní místa. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

2.1 Podnikatelský záměr 

Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku. [2] 

Zpracování podnikatelského plánu má rozhodující význam zejména pro začínající 

podnikatele nebo při zakládání nového podniku. Začínajícímu podnikateli nebo 

podnikateli připravujícímu zahájení nového podnikatelského projektu pomůže příprava 

podnikatelského plánu ujasnit si a kriticky přezkoumat cíle a strategie vlastního 

podnikání, precizovat podnikatelský záměr (produkt, předmět podnikání) a jeho 

přednosti, promyslet personální zajištění realizace podnikatelského záměru, vymezit  

vlastní trh, identifikovat cílové skupiny i konkurenty, formulovat představu o dalších 

krocích budování podniku a jeho růstových fázích a při tvorbě jednotlivých finančních 

plánů (plánování obratu, hospodářského výsledku a financování) mu poskytne 

příležitost zamyslet se také nad zásadními finančními aspekty nového podnikatelského 

záměru. [8] 

 

2.1.1 Důvody pro sepsání podnikatelského záměru 
Podstatné důvody, proč je žádoucí, aby třeba i zdánlivě jednodušší podnikatelské 

záměry byly vtěleny do podoby psaného podnikatelského plánu: 

- prakticky všichni externí uživatelé (příznivci i oponenti) existenci plánu očekávají 

či přímo vyžadují, 

- plán je indikací serióznosti podnikatelského záměru, 

- plán zjednodušuje a usnadňuje jakoukoliv komunikaci týkající se přípravy a 

realizace jím zachyceného podnikatelského záměru, 

- plán je nezbytnou dokumentací pro investory a pro jejich externí hodnocení 

záměru a je tedy podmínkou nutnou pro získání peněžních prostředků, 

- plán je potřebnou dokumentací pro jakékoliv efektivní konzultace, 

- plán pomáhá „přilákat“ a získat správné lidi a institucionální podpory (dotace), 

- plánování je aktivním učícím se prostředkem. [3] 
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2.1.2 Požadavky na podnikatelský záměr 
Zpracovaný podnikatelský záměr by měl splňovat určité požadavky, a to: 

Ø být stručný a přehledný (jeho délka by neměla přesahovat padesát strojových 

stránek), 

Ø být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů (tj. má být 

srozumitelný pro bankéře a investory, což jsou zpravidla osoby bez hlubších 

technických základů), 

Ø demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka (investoři 

oceňují tržně orientovanou podnikatelskou činnost),  

Ø orientovat se na budoucnost, tj. ne na to, čeho již firma dosáhla, ale na vystižení 

trendů, zpracování prognóz a jejich využití k charakteristice toho, co má být 

dosaženo, 

Ø být co nejvěrohodnější a realistický (např. otevřené ohodnocení konkurence 

zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského záměru), 

Ø nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, neboť to snižuje jeho 

důvěryhodnost v očích poskytovatele kapitálu, 

Ø nebýt však ani příliš pesimistický, neboť při podceňování může být daný projekt 

pro investora málo atraktivní, 

Ø nezakrývat slabá místa a rizika projektu (i případné chyby, kterých se firma 

v minulosti dopustila); jestliže totiž investor odhalí určité negativní faktory 

neuvedené v podnikatelském záměru, může to v jeho očích značně oslabit 

důvěryhodnost projektu - naopak identifikace rizik a existence plánu korekčních 

opatření demonstruje připravenost manažerského týmu na zvládnutí případných 

problémů s využitím minulých zkušeností, 

Ø upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu, a to nejen z hlediska nezbytných manažerských a 

podnikatelských dovedností, ale i schopností práce jako efektivního týmu, 

Ø prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního úvěru 

k financování projektu, 

Ø prokázat, jak může poskytovatel kapitálu formou účasti, rizikového kapitálu aj. 

získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením, 

Ø být zpracován kvalitně i po formální stránce.  
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Je třeba uvést, že ani vysoká kvalita podnikatelského záměru nezaručuje úspěch 

projektu, neboť jde stále o rizikový projekt. Kvalita přípravy projektu se však projeví 

příznivě tím, že: 

- zvyšuje naději úspěchu jednotlivých projektů a tím zlepšuje hospodářské výsledky 

firmy z dlouhodobého hlediska, 

- snižuje podstatně nebezpečí takového neúspěchu projektů, který by ohrozil vážně 

finanční stabilitu firmy a případně i samou její existenci. 

Vzhledem k významnému vlivu kvality přípravy projektů a podnikatelského 

plánování na dosažení prosperity firem v tržním prostředí je třeba, aby vedení těchto 

firem věnovalo zpracování podnikatelských záměrů zaslouženou pozornost. Současně je 

však třeba upozornit na to, že zpracovaný podnikatelský záměr nebudou vzhledem 

k proměnlivosti podnikatelského okolí platit beze změny delší dobu. Podnikatelský 

záměr je třeba proto chápat jako stále živý a vyvíjející se dokument, který je třeba 

neustále adaptovat a upravovat vzhledem k měnícím se podmínkám. [1] 

 

2.1.3 Struktura podnikatelského záměru 
V literatuře se uvádí velké množství struktur podnikatelského plánu. Obsah 

podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé atributy by 

však měl obsahovat každý podnikatelský plán, až již je vypracován pro jakýkoliv 

podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů. 

Při porovnání struktury plánů uváděných v literatuře se zkušenostmi z praxe 

můžeme říct, že podnikatelský plán se skládá z následujících základních částí. 

Titulní strana 

Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Obvykle by zde měly být 

uvedeny údaje jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty (telefon, e-

mail), popis podniku a povaha podnikání či způsob financování a jeho struktura. 

Exekutivní souhrn 

Tato kapitola se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského 

plánu v rozsahu několika stránek. Pokud je zpracován pro investory, je jeho úkolem 

v maximální možné míře podnítit zájem potenciálních investorů. Investoři se totiž na 
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základě exekutivního souhrnu rozhodují, zda má význam pročíst podnikatelský plán 

jako celek. Proto je nutné této části věnovat mimořádnou pozornost. Exekutivní souhrn 

je v podstatě extrakt, stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu – 

hlavní myšlenka podnikatelského plánu, silné stránky, očekávání, stručné tabulky 

finančního plánu – výhledu na několik let. Cílem exekutivního souhrnu je ve čtenáři 

vzbudit zvědavost, aby pokračoval ve čtení celého dokumentu. 

Analýza trhu 

Sem patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni 

významní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by mohli 

negativně ovlivnit tržní úspěch podniku. Dále je zde detailní analýza odvětví z hlediska 

vývojových trendů a historických výsledků. Rovněž je vhodné zahrnout do této kapitoly 

přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj. V neposlední řadě je zde 

uvedena analýza zákazníků na základě provedení segmentace trhu. 

Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je důležité, 

aby byla potenciálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti podniku a 

jeho záběru. Popis podniku by měl obsahovat pouze doložitelná fakta, která se týkají 

jeho založení, různých úspěchů, dále se v něm definuje strategie podniku a cíle a cesty 

k jejich dosažení. 

Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: 

- výrobky nebo služby, 

- umístění / lokalita a velikost podniku, 

- přehled personálu podniku / organizační schéma, 

- veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 

- průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. 
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Výrobní plán 

Tato pasáž zachycuje celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat část 

výroby formou subdodávek, měli by zde být uvedeni i tito subdodavatelé včetně důvodů 

jejich výběru. Rovněž je nutné uvést informace o již uzavřených smlouvách. Pokud 

bude celou nebo i část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde být uveden popis 

potřebných strojů a zařízení, dále také používané materiály a jejich dodavatelé. 

Nejedná-li se o výrobní podnik, bude se tato část nazývat „obchodní plán“ a bude 

obsahovat informace o nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací prostory atd. Pokud 

jde o oblast poskytování služeb, bude se tato část podnikatelského plánu týkat popisu 

procesu poskytování služeb, vazby na subdodávky a tím opět hodnocení vybraných 

subdodavatelů. 

Do této části je vhodné připojit seznam těch produktů, které podnik vyrábí či které 

má v plánu uvést na trh a ohodnocení jejich konkurenceschopnosti. 

Marketingový plán 

Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, 

oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněž odhady objemu produkce nebo 

služeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. Marketingový plán 

bývá často investory považován za nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku. 

Organizační plán 

V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. 

V případě obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu 

podniku a dále dle příslušné právní formy údaje o obchodních podílech. Jsou zde 

uvedeni klíčový vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Je 

určena nadřízenost a podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační struktura 

podniku. 

Hodnocení rizik 

Zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout z reakce 

konkurence, zde slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu nebo 

technologického vývoje. Tato rizika je žádoucí analyzovat a připravit alternativní 
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strategie pro jejich eliminaci. Pro potenciálního investora je tento přístup zárukou, že 

podnikatel si je takových rizik vědom a je připraven jim v případě potřeby čelit. 

 

Finanční plán 

Finanční plán tvoří důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné 

objemy investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. 

Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi: 

- předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky. Jsou zde 

zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady, 

- vývoj hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech, 

- odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu. 

Přílohy (podpůrná dokumentace) 

Zde jsou obvykle uvedeny informativní materiály, které nelze začlenit do 

samotného textu podnikatelského plánu. Na jednotlivé přílohy by však měly být v textu 

odkazy. Příkladem takových informativních materiálů může být korespondence se 

zákazníky, dodavateli, dále potom informace z primárního výzkumu, výpisy 

z obchodního rejstříku, fotografie produktů, výsledky průzkumu trhu aj. [3] 

 

2.2 Analýza 

„Analyzování“ je neodmyslitelnou součástí téměř každého lidského konání a 

provádíme je prakticky na každém kroku. Samozřejmě i příprava podnikatelského 

plánu, resp. každého plánu, je podložena výstupy analýzy, která v případě plánování 

bývá výrazně strukturovanější a formalizovanější než analýza při dennodenních 

rozhodováních. Už samotný nápad založit si podnik byl bezesporu spojen s určitou, 

možná i ne zcela uvědomovanou, analýzou situace, možností a prvotních podmínek 

typu „co by to znamenalo, kdyby…“. 

Pro strukturovanější provádění analýzy je účelné a běžné odlišit analýzy vnitřních 

a vnějších podmínek a využít některých doporučovaných analytických nástrojů (SWOT, 

SLEPT, Porterův model konkurenčních sil). 
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Pokud jde o vhodnost či použitelnost konkrétních analytických nástrojů, je dobré 

mít na paměti jejich podpůrný charakter, často svádějící k určitému „automatismu“ při 

provádění analýzy. Kromě zúžené využitelnosti nástrojů pro případ každého 

konkrétního podnikatelského záměru (typ produktu a trhu, typ a rozsah podnikání atd.) 

je dobré mít na paměti, že žádný nástroj, postup či metodika nemůže nahradit 

komplexnost lidského uvažování v souvislostech a podnikatelskou kreativitu. 

 

2.2.1 SWOT analýza 
Nejčastěji používaným nástrojem analýzy je tzv. SWOT analýza. Jde o obecný 

analytický rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu 

silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného objektu, tedy v našem 

případě samotného podnikatelského záměru a budoucího podniku, a dále z pohledu 

příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je nebo bude zkoumaný objekt, 

tedy náš podnik vystaven.  

Přitom je třeba si uvědomit, že: 

- silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou 

kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat (např. naše dobré nebo špatné 

manažerské schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho produktu, 

personálu); 

- hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze 

na ně můžeme v rovině přizpůsobení záměru, resp. chování podniku, tak či onak 

reagovat (např. situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, legislativa atd.)  

 

2.2.2 Porterův model konkurenčních sil 
Jde o model, resp. rámec pro zkoumání konkurentů našeho podniku, ať již 

potenciálních nebo reálně existujících. Pro účely tvorby podnikatelského plánu postačí 

vymezení pěti zobecněných oblastí, v nichž je třeba posuzovat hrozby ze strany 

existující a možný vznik budoucí konkurence našeho podniku. [3] 
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Konkurenční síly vytvářejí následující hrozby: 

§ Hrozba intenzivní odvětvové konkurence 

Atraktivita trhu je nižší, pokud je na něm větší počet silných nebo agresivních 

konkurentů, nebo když dochází k zastavení nebo poklesu tempa růstu prodeje. Pak 

nemůžeme plně využít výrobních kapacit, fixní náklady jsou vysoké, a pokud jsou 

výstupní bariéry z odvětví příliš velké, vede to např. k cenovým válkám. 

§ Hrozba nově vstupujících firem 

Jsou-li vstupní i výstupní bariéry vysoké, je potenciální zisk rovněž vysoký, ale 

v případě neúspěchu hrozí riziko ekonomicky náročných bariér výstupu. Pokud jsou 

obojí bariéry nízké, firmy mohou snadno do odvětví vstoupit i vystoupit, ale dochází 

zde zpravidla k nízké rentabilitě. Jsou-li vstupní bariéry nízké a výstupní bariéry 

vysoké, bývá výsledkem nevyužívání kapacit a stagnace příjmů. 

 

§ Hrozba substitučních (nahraditelných) produktů 

Substituční výrobky nahrazující naše produkty omezují ceny a tím i zisky firmy. 

Musíme proto pečlivě sledovat vývojové trendy cen substitučních výrobků. 

 

§ Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) dodavatelů 

Dodavatelé nás mohou ovlivňovat v podobě cen a objemu dodávek. Jejich 

vyjednávací síla je vysoká v případě, že jsou koncentrovaní, organizovaní, neexistují 

substituty, dodávky jsou pro nás velmi důležité, nebo je-li změna dodavatelů náročná či 

nemožná. 

 

§ Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) zákazníků 

Zákazníci např. tlačí na snížení cen, vyžadují kvalitnější výrobky, vyvolávají mezi 

konkurenty napětí. Jejich vyjednávací síla je vysoká v případě, že jsou koncentrovaní, 

organizovaní, existují-li substituční výrobky, pokud pro ně cena od nás odebíraných 

produktů znamená malé procento jejich celkových odběrů a pro nás je významnou 

položkou celkových tržeb. [5] 
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2.3 Financování podnikatelských záměrů 

Sebelepší podnikatelský záměr a nadšení jeho tvůrců mohou ztroskotat na jednom 

zásadním problému, kterým jsou finanční zdroje. K financování podnikatelského 

záměru jsou nutné zejména dlouhodobé zdroje financování. V úvahu přichází vlastní 

zdroje, bankovní úvěr, leasing, venture capital, obchodní andělé, prvotní emise cenných 

papírů a dotace. 

Rozhodujícím zdrojem financování by měly být vnitřně vytvořené zdroje 

financování, tj. interní vlastní kapitál. Představují jej nerozdělený zisk minulých let, 

fondy ze zisku a odpisy. Financování interními zdroji je nejrozšířenějším způsobem 

financování podnikových investic, ale v případě expanze zejména malých a středních 

podniků (případně nového podnikatelského záměru) nemusí postačovat. V tom případě 

je vhodné použít podnikatelský plán jako nástroj k přesvědčení potenciálního věřitele 

nebo investora o životaschopnosti záměru, návratnosti investovaného kapitálu a jeho 

zhodnocení. 

 

2.3.1 Bankovní úvěry 
Bankovní úvěr je z hlediska podniku cizím zdrojem financování a může se 

vyskytovat ve formě dlouhodobého a krátkodobého bankovního úvěru. 

Dlouhodobé bankovní úvěry 

Poskytují banky ve formě termínované půjčky, označované jako investiční úvěr a 

hypoteční úvěr. V případě investičního úvěru se požaduje ručení dlouhodobým 

majetkem, případně třetí osobou, u hypotečního úvěru je přípustné ručení pouze 

nemovitým majetkem. 

Krátkodobé bankovní úvěry 

Mohou mít různé pojmenování, např. kontokorentní úvěr, lombardní úvěr, 

podstatné jsou podmínky jejich použití. Zpravidla jsou omezeny na financování 

provozního kapitálu, tj. zásob, pohledávek a provozních nákladů. K financování 

pořízení dlouhodobého majetku se mohou používat pouze dočasně jako překlenovací 

úvěr před vyřízením dlouhodobého úvěru. K jejich získání zpravidla není požadovaný 
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podnikatelský plán, banka se spokojí s výhledem peněžních toků na období jednoho 

roku. 

Charakteristickým znakem každého bankovního úvěru je: 

- Návratnost, tzn. příjemce úvěru jej musí ve stanovené lhůtě splatit. Splácení úvěru 

je zpravidla postupné v pravidelných intervalech, v některých případech může být 

jednorázové na konci doby splatnosti. 

- Úročení, které představuje cenu za zapůjčení peněz. Úrok je stanovený formou 

fixní nebo variabilní úrokové sazby a vypočítává se jako procento z nesplacené 

části poskytnutého úvěru. Banky zpravidla požadují placení úroků v pravidelných 

(měsíčních, čtvrtletních) intervalech. 

- Zajištění návratnosti úvěru pro případ nepředvídatelných okolností, které by 

ohrozily návratnost úvěru a zaplacení jeho ceny. Banky zpravidla požadují ručení 

ve výši poskytnutého úvěru a celkových úroků. Podle typu jištění se však tato 

suma může měnit. Vyskytují se i úvěry bez věcného zajištění, v tom případě se 

vyžaduje ručení příjemcem úvěru nebo třetí osobou. 

Z podstaty úvěru je možné dedukovat, které faktory budou rozhodující při 

posuzování žádosti o úvěr. Banku zajímá zejména plán peněžních toků, který ji 

přesvědčí, že podnik je schopen zaplatit úroky i splatit úvěr. Součástí finančního plánu 

pro banku by měl být i návrh splátkového plánu úvěru, který je propojený s plánem 

peněžních toků. Splátkový plán i plán peněžního toku je potřebné sestavit na 

předpokládanou délku poskytnutí úvěru a tímto způsobem banku přesvědčit, že půjčené 

peníze i úroky jí budou vrácené. [3] 

 

2.3.2 Leasing 
Leasing umožňuje firmě užívat majetek, aniž by použil vlastní finanční zdroje, 

přičemž poplatky za užívání tohoto majetku jsou daňově uznatelným nákladem. 

Předmět leasingu zůstává majetkem leasingové společnosti a podnik (nájemce) jej 

využívá k plnění podnikatelského plánu. Leasing se může vyskytovat ve formě 

provozního a finančního leasingu. Specifickou formou je leasing zpětný. 
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Využití provozního leasingu je pro nájemce vhodné v případě, když použití 

stroje, který je předmětem pronájmu, je dočasné, tzn. podnik nedokáže zabezpečit jeho 

využití po celou dobu a zakoupením by došlo k zbytečnému vázání finančních zdrojů. 

Finanční leasing představuje skutečnou alternativu bankovního úvěru. Podnik 

pořizuje dlouhodobý majetek formou pronájmu s cílem jeho odkoupení po ukončení 

doby pronájmu. Formálně nezvyšuje míru zadlužení podniku, a tím opticky zvyšuje 

rentabilitu podniku a zlepšuje jeho likviditu. Po ukončení pronájmu však přechází do 

vlastnictví nájemce téměř odepsaný majetek, čímž se ztrácí výhoda odpisů ve vztahu ke 

cash-flow a daně z příjmů. V případě, že podnik dosahuje zisk, může dojít 

k podstatnému zvýšení daňového základu. Proto se stalo běžnou praxí, že po ukončení 

leasingové smlouvy podnik uzavře další. Vzhledem k tomu, že předmět pořízený 

formou leasingu zůstává ve vlastnictví pronajímatele (leasingové společnosti), jsou 

leasingové společnosti mnohem flexibilnější ve zprostředkování financování a 

nepožadují záruky v takovém rozsahu jako banky. To je i důvodem, že financování 

formou finančního leasingu je hodně rozšířené. [3] 

Zpětný leasing je specifická forma leasingu, která je založena na možnosti 

zpětného odkupu věci, která je již ve vlastnictví klienta - zájemce o leasing. Vlastník 

movité věci nejprve prodá předmět leasingu leasingové společnosti, která se tímto stává 

pronajimatelem. Ta mu za něj poskytne finanční prostředky. Poté si klient-nájemce 

zpětně tentýž předmět na základě leasingové smlouvy pronajme. Nájemce pak platí 

řádné splátky, na konci leasingové smlouvy pronajimatel odprodá předmět nájemci za 

zůstatkovou nebo smluvní cenu. Největší výhodou zpětného leasingu je, že klient může 

dostat finanční prostředky okamžitě. [16] 

 

2.3.3 Získání investora do vlastního kapitálu 
Dlouhodobý charakter mají hlavně vlastní finanční zdroje, tj. zdroje navyšující 

vlastní kapitál podniku. K navýšení vlastního kapitálu může dojít činností podniku, při 

které se vytváří zisk, a získáním investora, který věří podnikatelskému záměru. Investor 

se stává spoluvlastníkem, nese podnikatelské riziko a požaduje přiměřenou kompenzaci 

za podstoupené riziko. Investor nepožaduje splacení vkladu, investované prostředky se 

mu vrátí formou prodeje vlastněného podílu podniku. Od toho se odvíjí i jeho chování 
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při poskytnutí finančních zdrojů. Investor požaduje záruky za zhodnocení své investice 

ve formě: 

- stanovení podílu na podniku; 

- účasti v dozorčích případně správních orgánech firmy, která mu zabezpečí 

informovanost o výsledcích, ale také umožní ovlivňovat rozhodování majitelů a 

vedení firmy; 

- záruk za možnosti odprodeje svého podílu při výstupu z firmy; 

- loajality vedení firmy, která může být řešena požadavkem na uzavření 

manažerských smluv, motivujících vedení firmy, ale určujících i sankcí za 

nedodržení dohodnutých podmínek. 

Profesionální investor vstupuje do podniku za účelem zhodnocení svého kapitálu 

a očekává, že zhodnocení bude podstatně vyšší, než by mu přinesla bezriziková 

investice. Zpravidla nepožaduje výplatu podílu (dividend) v průběhu investování, 

naopak požaduje reinvestici zisku. Jeho cílem je výrazné zvýšení hodnoty podniku a 

svého podílu. 

Zejména pro malé a střední podniky jsou vhodnými investory: 

Rizikový a soukromý kapitál 

Je překladem rozšířeného označení Venture capital and private equity. Jedná se o 

kapitál, který se používá k investování do začínajících a rostoucích firem, případně 

k odkupům podniků managementem. Poskytovatelem jsou fondy rizikového kapitálu, 

řízené profesionálními investory. Na kapitálu těchto fondů se ve velké míře podílejí 

penzijní fondy, pojišťovny, banky, investiční společnosti, ale i soukromé společnosti.  

Obchodní andělé 

Jsou to fyzické osoby, které ve svém profesionálním životě byly úspěšnými 

podnikateli či manažery. Mají zájem pomoci v rozvoji malým a středním podnikům 

svými finančními prostředky a zkušenostmi s řízením společnosti a současně zhodnotit 

svůj kapitál. [3] 

 



 22 

2.3.4 Podpůrné programy 
Podpora podnikání má různé formy od bezplatného poradenství, školení až po 

finanční podporu. V České republice je poskytována zejména ze zdrojů Evropské unie a 

prostředků státního rozpočtu v kombinaci se soukromými zdroji. 

Podpora z EU může být poskytována formou dotací ze strukturálních fondů: 

1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), který se zaměřuje na rozvoj 

podnikání, infrastruktury, výzkumu a vývoje, celoživotního vzdělávání. 

2. Evropský sociální fond (ESF), který poskytuje prostředky k podpoře 

neinvestičních projektů v oblastech sociální integrace, podpory zaměstnanosti, 

posílení systému vzdělávání, podpory rovných příležitostí na trhu práce. 

3. Evropský zemědělský, orientační a záruční fond (EAGGF), který podporuje 

změny v zemědělství a lesnictví a rozvoj venkovských oblastí. 

4. Finanční instrumenty pro usměrňování rybolovu (FIFG), který se zaměřuje na 

podporu rybářských oborů. 

K podání žádosti o dotaci ze strukturálních fondů je potřebné připojit 

podnikatelský plán. Poskytnutá dotace je nevratná, navyšuje vlastní kapitál a vyplácí se 

na základě předložených dokladů o vynaložení uznatelných nákladů. Žadatel musí 

zabezpečit financování záměru z jiných zdrojů, dotace se vyplácí  až dodatečně. 

Dotace jsou poskytované žadatelům, kteří splňují podmínky příslušného programu 

a jejich podnikatelský záměr bude naplňovat cíl programu. Zpravidla se jedná o rozvoj 

podnikání a inovace. Proto musí žadatel přesvědčit poskytovatele dotace o originalitě 

svého záměru a svých schopnostech tento projekt uskutečnit. Musí zdůraznit své 

předpoklady pro realizaci záměru a přesvědčení o jeho úspěšnosti i bez poskytnutí 

podpory. Podpora pouze urychlí jeho realizaci. [3] 
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2.4 Právní formy podnikání 

Již v úvodu podnikatelských aktivit je nutné se rozhodnout pro vhodný typ právní 

formy. Volba samozřejmě není nezvratná. V pozdější době lze zvolený typ 

transformovat na jiný. Přináší to ale další komplikace a náklady, kterým je možné se 

vyhnout právě dobrou počáteční rozvahou. Obchodní zákoník připouští následující 

právní formy podnikání: 

- podnikání fyzických osob 

- podnikání právnických osob 

Podnikání fyzických osob 

Jedná se o: 

  osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění 

  osoby zapsané v obchodním rejstříku 

  osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu 

  soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci 

Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď na vlastní žádost, nebo 

povinně, podle podmínek stanovených obchodním zákoníkem. 

Podnikání právnických osob 

Obchodní zákoník definuje následující právnické osoby (všechny typy 

právnických osob musí být zapsány do obchodního rejstříku): 

  osobní společnosti 

  kapitálové společnosti 

  družstva 

Osobní společnosti 

U osobní společnosti se předpokládá osobní účast podnikatele na řízení 

společnosti a zpravidla neomezené ručení společníků za závazky společnosti. Patří sem: 

- veřejná obchodní společnost,  

- komanditní společnost. 
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Kapitálové společnosti 

Společníci – zakladatelé mají pouze povinnost vnést vklad, jejich ručení za 

závazky společnosti je buď omezené, nebo žádné. Kapitálové společnosti jsou: 

- společnost s ručením omezeným, 

- akciová společnost. 

 
Družstva 

Méně častá v podnikatelské praxi je další právnická osoba upravená v obchodním 

zákoníku – družstva. [7] 

 

2.4.1 Kritéria volby právní formy 
Kritérií, podle nichž lze právní formu volit, je celá řada. Některá jsou 

všeobecnějšího rázu a některá výrazně specifická podle druhu činnosti, které se chceme 

věnovat. Standardně se vhodnost právní formy posuzuje podle řady kritérií. Důležitou 

roli může hrát minimální velikost základního kapitálu, která je vyžadována zákonem: 

- u komanditní společnosti je minimální vklad komanditisty 5 tis. Kč, 

- u společnosti s ručením omezeným 200 tis. Kč, 

- u akciové společnosti 2 mil. Kč. 

Při výchozích úvahách je třeba zvážit i další skutečnosti: 

- počet osob potřebných k založení – chci podnikat samostatně nebo uvažuji o 

dalších společnících, 

- obtížnost založení – potřebné formální náležitosti, výdaje spojené se založením, 

- míru právní regulace činnosti – nejvíce v akciové společnosti, nejméně u 

samostatných fyzických osob, 

- zastupování podnikatelského subjektu navenek, případné povinně vytvářené 

orgány společnosti, 

- ručení podnikatele za závazky vzniklé podnikatelskou činností. 
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Lze doporučit zvážení i dalších aspektů: 

- rozsah plánovaných podnikatelských aktivit – pro drobné přivýdělky není nutné 

zakládat komplikovanou právnickou osobu, 

- obor činnosti – některé obory mohou mít zákonem stanoveny konkrétní 

požadavky, které je nutno dodržet, 

- míru vlastní angažovanosti a odpovědnosti  

- míru zdanění vytvořeného zisku – zisk bude podléhat dani z příjmů fyzických 

osob a odvodům sociálního pojištění nebo dani z příjmů právnických osob, 

- povinný audit účetní závěrky a požadavky na vedení účetnictví – daňová evidence 

či podvojné účetnictví, povinný audit účetní závěrky (u akciových společností), 

- povinnost zveřejňování údajů z účetní závěrky v obchodním rejstříku (mají 

subjekty zapsané do obchodního rejstříku), 

- flexibilitu právní formy a obtížnost případné transformace na jinou právní formu, 

povinnosti při přerušení či ukončení činnosti podnikatelského subjektu. [7] 

 

2.4.2 Porovnání jednotlivých právních forem 

Fyzická osoba podnikající samostatně na základě živnostenského nebo jiného 

oprávnění 

Jde o formu podnikání vhodnou pro začínající podnikatele. Využívají ji i ti, kteří 

v podnikatelské činnosti nespatřují hlavní zdroj svých příjmů. U této formy podnikání je 

velmi jednoduché zahájení činnosti. Lze ji vhodně kombinovat s výhodami plynoucími 

ze sdružení fyzických osob apod. 

Veřejná obchodní společnost 

Je to osobní společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou 

firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Po 

společnosti s ručením omezeným se jedná o druhou nejčastěji se vyskytující formu 

podnikání malých a středních podniků. Společníkem může být právnická i fyzická 

osoba. Fyzická osoba musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a 

nemůže mít stanoveny překážky v provozování živnosti bez ohledu na předmět 

podnikání společnosti. Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. Statutárním 

orgánem jsou všichni společníci, společenskou smlouvou lze stanovit jinak. 
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Komanditní společnost 

Jedná se o osobní společnost smíšeného typu – jeden nebo více společníků ručí za 

závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu (komanditisté) a jeden nebo 

více společníků celým svým majetkem (komplementáři). Komplementářem může být 

jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a u níž není dána 

překážka provozování živnosti bez ohledu na předmět podnikání. Obsahuje-li název 

společnosti jméno komanditisty, ručí tento za závazky společnosti jako komplementář. 

Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři. Komanditní společnost může být 

zajímavou formou podnikání pro kapitálově slabého podnikatele se zajímavým      

know-how a investora hledajícího investiční příležitosti. U nás se jedná o málo 

frekventovanou formu podnikání. 

Společnost s ručením omezeným 

Jde o nejrozšířenější formu podnikání právnických osob. Základní kapitál 

společnosti je tvořen vklady společníků. Společníci ručí za závazky společnosti ve výši 

nesplacených vkladů, dokud není splacení vkladů v plné výši společníky realizováno a 

zapsáno v obchodním rejstříku. Společnost odpovídá za porušení závazků celým svým 

majetkem. Může být založena jednou osobou, nejvíce může mít 50 společníků. 

Společnost s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným 

společníkem jiné společnosti. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem 

nejvýše tří společností s ručením omezeným. Výše základního kapitálu musí činit 

alespoň 200 tisíc Kč, přičemž minimální výše vkladu jednoho společníka je 20 tisíc Kč. 

Společnost musí vytvářet rezervní fond. Základním dokumentem společnosti je 

společenská smlouva. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, statutárním 

orgánem společnosti, kterému náleží obchodní vedení, jsou jednatelé jmenovaní valnou 

hromadou. Na základě ustanovení společenské smlouvy lze stanovit dozorčí radu. 

Akciová společnost 

Akciová společnost je jedna z nejstarších kapitálových právních forem. Pro svou 

náročnost se však mezi malými či středními firmami příliš často nevyskytuje. Základní 

kapitál společnosti je rozvržen na určitý počet akcií o stanovené jmenovité hodnotě. 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář 

(společník) neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena jednou 
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právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. Základní kapitál společnosti 

založené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 mil. Kč, s veřejnou nabídkou 

alespoň 20 mil. Kč. Základním dokumentem společnosti jsou stanovy. Nejvyšším 

orgánem společnosti je valná hromada, statutárním orgánem společnosti je 

představenstvo, jehož členy volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má nejméně 

tři členy. Na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 

dohlíží dozorčí rada, nejméně tříčlenná. 

Družstvo 

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založeným za účelem 

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

Družstvo musí mít alespoň pět členů, to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě 

právnické osoby. Družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, 

členové za závazky neručí. Zapisovaný základní kapitál družstva musí činit nejméně   

50 tis. Kč, před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splacena 

alespoň polovina. Orgány družstva jsou členská schůze, představenstvo a kontrolní 

komise. Základním dokumentem jsou stanovy družstva. Jako právní forma podnikání se 

v České republice družstva příliš nepoužívají, jejich hlavní smysl je spíše ve vyvíjení 

aktivit, které jsou v zájmu členů sdružených v družstvu. [7] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část se zabývá analýzou a zhodnocením současného stavu na zvoleném trhu. 

V její úvodní kapitole bude provedena analýza obce Těšany, kde bude cukrárna působit, 

její zázemí a možnosti, které nabízí. Dále se hodlám zaměřit na zjištění názorů obyvatel 

Těšan z hlediska jejich zájmu o cukrářské výrobky. V dalších kapitolách pak provedu 

analýzu vhodných prostor pro umístění provozovny a analýzu legislativy nutné pro 

provozování cukrárny. Pomocí Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil budu 

analyzovat konkurenci a její vliv. V poslední kapitole této části uvedu shrnutí silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb pomocí SWOT analýzy. 

 

3.1 Charakteristika obce Těšany 

Obec Těšany, kam bude cukrárna umístěna, se nachází asi 20 km jihovýchodně od 

Brna. Je to zemědělská oblast s množstvím vinic, rozloha obce je 1622 ha. Napříč obcí 

vede státní silnice 2. třídy ve směru Brno-Hodonín. Dále obcí prochází dvě silnice třetí 

třídy ve směrech Těšany-Nesvačilka a Těšany-Šaratice, rozcestí. 

K 1. lednu 2009 měla obec 1212 obyvatel. Počet obyvatel Těšan mírně stoupá, jak 

dokládá tabulka č. 1. 

 
Tabulka č. 1: Počet obyvatel v obci Těšany v letech 2001 - 2007 

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Počet obyvatel 1144 1145 1155 1176 1190 1210 1216 1212 
z toho ženy 587 581 587 602 611 615 618 611 
z toho muži 557 564 568 574 579 595 598 601 

   Pramen: Český statistický úřad, Veřejná databáze. 

 
 Tento nárůst je způsoben zejména počtem nově přistěhovalých občanů. Více jak 

polovinu obyvatel tvoří lidé v produktivním věku. 

Okres Brno-venkov, kam obec geograficky náleží, je jedním z okresů 

Jihomoravského kraje, kde je nezaměstnanost nejnižší. Míra nezaměstnanosti v obci 

v dubnu 2009 dosahovala 6,0 %, na úřadu práce bylo registrováno 34 uchazečů o práci 

z celkového počtu 562 ekonomicky aktivních obyvatel. Na míru nezaměstnanosti má 

pozitivní vliv blízkost a snadná dostupnost města Brna.  
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V obci se nachází dva výrobní podniky D.M.F. a. s.- výrobce a dodavatel 

fotopolymerních štočků a VCT, s.r.o. - zpracovatel dřeva. Z hlediska forem podnikání 

zastoupených v obci, výrazně převažuje podnikání obyvatel formou živnosti. Začátkem 

roku 2009 vlastnilo 262 občanů, tj. cca 22 % obyvatel Těšan, živnostenské oprávnění. 

Vzhledem k tomu, že oblast je zemědělská, nalezneme zde také větší množství 

samostatných zemědělců. Z obchodních společností zde má své sídlo 16 společností 

s ručením omezeným, 3 akciové společnosti, jedno družstvo a veřejná obchodní 

společnost. Většina těchto firem zde však nevykonává svou reálnou činnost. Zastoupeny 

jsou také různá sdružení. 

V obci se nachází Mateřská a Základní škola. Tato školská zařízení jsou 

navštěvovány i dětmi z okolních obcí. V místním zdravotním středisku jsou soustředěny 

všechny ordinace, tj. praktický lékař, dětský, zubní lékař. V budově je i lékárna. 

Zdravotnické služby zde vyhledávají i občané z okolních obcí.  

Občané mají možnost nakoupit ve dvou prodejnách s potravinami. Zde si mohou 

koupit zmrzlinové výrobky, oplatky, sušenky a jiné cukrovinky, a také omezený 

sortiment tradičních druhů zákusků, jako jsou trubičky, větrníky, věnečky aj. V případě 

že zákazník požaduje větší množství těchto zákusků, může si je zde objednat. 

Jsou zde dvě restaurace s vlastní kuchyní a dvě hospody. Kapacita těchto zařízení 

je 50 míst. Restaurace jsou navštěvovány i mimotěšanskými obyvateli. 

Svou provozovnu zde má Stravování u Frantíka, které vaří denně cca 2000 obědů, 

které jsou určeny nejen pro místní obyvatele. Firma obědy rozváží svými auty do 

širokého okolí včetně Brna. Denně poskytují pět druhů jídel. 

V listopadu 2008 byl v obci otevřen hotel Korok. Zatím byla zpřístupněna 

nekuřácká  restaurace, která pojme až 90 osob, a velký konferenční sál až pro 200 osob. 

V průběhu roku 2009 bude dobudován 3-hvězdičkový hotel s plánovanou kapacitou 100 

lůžek, víceúčelová sportovní hala a vinný sklep. Z hlediska cukrářských výrobků 

v současné době restaurace nabízí omezenou nabídku moučníků. 

Těšany využívají přirozeného turistického zájmu (stálá expozice kovářství v 

barokní kovárně, místo dramatu „Maryša“ bratří Mrštíků) a podnikatelských aktivit 

místních obyvatel. Posílení turistického zájmu o Těšany a okolí napomáhá pořádání 

kulturních akcí regionálního významu (každoroční vozatajské závody, národopisné 
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slavnosti, Babské hody). Region Židlochovicko má velmi dobré předpoklady pro 

cykloturistiku (rovinatý terén, snadná dostupnost z Brna). Těšany, jako i ostatní okolní 

obce jsou zapojeny do projektu Moravské vinařské stezky. V nedaleké vodní nádrži je 

možnost rybaření a koupání.  

Z této analýzy plyne, že obec nabízí značné množství potenciálních zákazníků, jak 

z řad místních občanů, tak i návštěvníků obce a dosud se zde nenachází žádná cukrárna. 

 

3.2 Marketingový průzkum 

Abych zjistila, jaký zájem by u obyvatel Těšan vzbudila nová cukrárna a zda by 

její vybudování bylo účelné, využila jsem marketingového průzkumu. 

 

3.2.1 Metodika průzkumu 
Ze všech forem marketingového průzkumu jsem zvolila metodu dotazování, a to 

písemnou formu dotazníku. Jednou z výhod písemného dotazníku je, že je možné 

položit většímu počtu dotazovaných, kteří mají více času na jeho vyplnění. Nevýhodou 

může být že se nemohou zeptat, pokud neporozumí otázce a menší návratnost. 

V průzkumu jsem se rozhodla zaměřit spíše na ženy a to ve věku od 21 do 40 let, 

kde velkou skupinu tvoří matky s dětmi na mateřské dovolené a potom ženy 

v důchodovém věku. Tyto ženy mají spoustu volného času a rády si dopřejí něco 

sladkého a popovídají si s kamarádkami. Proto pokládám tuto skupinu za potenciální 

pravidelné návštěvníky naší cukrárny. Nicméně, abych získala co nejvíc informací, 

oslovila jsem i další věkové kategorie. Rozdala jsem 220 dotazníků, tzn. že bylo 

osloveno 18 % z celkového počtu obyvatel obce. Abych zvýšila návratnost dotazníků, 

dotázané jsem osobně navštívila a požádala je o vyplnění dotazníku (viz příloha č. 2). 

Následující den jsem respondenty obešla a dotazníky od nich převzala zpět. Celkem mi 

bylo navráceno 203 vyplněných dotazníků. Souhrnné výsledky jsou součástí         

přílohy  č. 3. 
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3.2.2 Výsledky průzkumu 
První dvě otázky byly zjišťovací, zajímalo mě pohlaví a věk respondentů. 

Z tabulky č. 2 je patrné, že téměř dvě třetiny dotazovaných (64,04 %) tvořily ženy, 

zbývající část pak muži (35,96 % ). To odpovídá tomu, že dotazník byl směřován spíše 

ženám, u kterých se domnívám, že budou tvořit větší část našich zákazníků. 

 
Tabulka č. 2: Rozdělení respondentů podle pohlaví 

Pohlaví Počet 
respondentů 

Podíl na celk. počtu 
respondentů (v %) 

Muž   73   35,96 
Žena 130   64,04 
Celkem 203 100,00 

  
 

Z hlediska věku nejpočetnější skupina respondentů byla ve věkové kategorii     

21-30 let (21,67 %), hned za ní byla kategorie 51-60 let, která tvořila cca 21,2 % 

z celkového počtu dotazovaných a kategorie 31-40 let s 21 %. Věková kategorie 61 a 

více let dosáhla cca 16%-ní podíl. Na dalším místě se umístila kategorie 41-50 let s cca 

12 %. Poslední skončila skupina tvořená lidmi do 20 let.  

Tato struktura opět vychází z rozhodnutí zaměřit se na věkové kategorie 21-40, 

tedy rodiny s malými dětmi a kategorie  51 a více let, babičky a dědečky, které budou 

brát svá vnoučata do cukrárny. 

 
Tabulka č. 3: Rozdělení respondentů podle věkové kategorie 

Počet respondentů Podíl na celkovém počtu 
respondentů (v %) Věk 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 
do 20 let 8 10 18 3,94 4,93 8,87 
21-30 let 15 29 44 7,39 14,28 21,67 
31-40 let 17 25 42 8,37 12,32 20,69 
41-50 let 7 17 24 3,45 8,37 11,82 
51-60 let 16 27 43 7,88 13,30 21,18 
61 a více 10 22 32 4,93 10,84 15,77 
Celkem 73 130 203 35,96 64,04 100,00 
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Třetí otázkou jsem zjišťovala, zda dotazovaní navštěvují nějakou cukrárnu a 

pokud ano, jak často.  Jak plyne z následujícího grafu, 2 % dotázaných navštěvuje 

cukrárnu pravidelně, 28 % zavítá do cukrárny občas. Zbývajících 70 % respondentů 

odpovědělo, že žádnou cukrárnu nenavštěvují. Tento výsledek jsem očekávala, protože 

občané jsou méně ochotni za cukrárnou dojíždět a tak se spokojí s omezeným 

sortimentem nabízeným v místních potravinách, případně si něco upečou. 

 

Navštěvujete nějakou cukrárnu?

pravidelně
2% občas

28%

vůbec
70%

 
 

Graf č. 1: Navštěvují respondenti nějakou cukrárnu? 

 
 

Další otázka  se ptala na to, zda by občané chtěli ve své obci cukrárnu. Z výsledku 

dotazníků vyplývá, že 97 % respondentů by cukrárnu v Těšanech uvítalo, zbývajícím    

3 % cukrárenské zařízení nechybí. Výsledek tak potvrzuje, že náš podnikatelský plán na 

založení cukrárny má své opodstatnění. 

 
Uvítáte v Těšanech cukrárnu?

ne
3%

ano
97%

                               

Graf č. 2: Zájem o cukrárnu 
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Pátá otázka se dotazovala na to, s jakou pravidelností by respondenti naši 

cukrárnu navštěvovali. 38 % dotázaných by do cukrárny chodilo jednou za měsíc, 34 % 

jednou týdně, 19 % několikrát za rok, 8 % několikrát do týdne. Pozitivní je, že pouze tři 

dotázaní nehodlají naši cukrárnu navštívit. 

 
Jak často byste ji navštěvovali?

8%

34%

19% 1%

38%

několikrát týdně jednou týdně jednou měsíčně

několikrát za rok nikdy
 

 

Graf č. 3: Frekvence návštěvnosti 

 
 

Šestá otázka zjišťovala, zda jsou respondenti ochotni si za kvalitní výrobky 

připlatit. 77 % odpovědělo, že ano. 23 % respondentů upřednostňuje méně kvalitní 

výrobky, tedy za nižší cenu. 

 
Jste ochotni si za kvalitu připlatit?

ne
23%

ano
77%

 
 

Graf č. 4: Ochota připlatit si za kvalitu 

 
 

Dále mě zajímalo, jaký způsob objednávání zákusků a dortů by dotazovaní 

preferovali. Polovině dotázaných by vyhovovalo objednání osobně v prodejně. 38 % 

dává přednost telefonické domluvě, zbývajících 12 % by využilo internetové stránky 

cukrárny.  
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Jakou metodu objednávání byste zvolili?

telefonicky
38%

osobně na 
prodejně

50%

online          
objednávkou

12%

 
 

Graf č. 5: Metoda objednávání 

 
 

Osmá otázka se zaměřila na to, jaký druh zákusků by lidé v sortimentu cukrárny 

uvítali. 69 % respondentů upřednostňuje tradiční druhy, jako např. trubičky, věnečky, 

indiánky aj. Zbývajících 31 % by uvítalo zákusky z netradičních materiálů, např. 

z ovoce, dia výrobky a další. 

 
Jaké druhy zákusků byste upřednostnili?

tradiční
69%

netradiční
31%

 
                            

Graf č. 6: Druh zákusků 

 
 

Poslední otázkou jsem zjišťovala, jaké hlavní kritérium musí cukrárna splňovat, 

aby ji respondenti pravidelně navštěvovali. Z následujícího grafu je vidět, že dotazovaní 

upřednostňují cukrárnu, která nabízí široký sortiment a rovněž příjemné prostředí (25 % 

respondentů). Dále si vysoce cení ochotného a kvalifikovaného personálu (23 %). 

Teprve na dalších místech skončilo kritérium kvalitní výrobky (17 %) a nízké ceny    

(10 %). Výsledky této otázky jsou pro naši cukrárnu velice cenné a lze je využít jako 

východisko při tvorbě strategie. Plyne z toho, že je především důležité vybudovat 

příjemné prostředí s ochotným a usměvavým personálem, aby si naši cukrárnu lidé 

oblíbili a rádi ji pravidelně navštěvovali, než se zaměřit na nízké ceny nebo nabízet jen 

kvalitní výrobky.  
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Co je pro vás u cukrárny nejdůležitější?

17%

25%10%
25%

23%

nízké ceny široký sortiment kvalitní výrobky

personál příjemné prostředí
 

 

Graf č. 7: Důvod k návštěvě cukrárny 

 
 
Zhodnocení dotazníku 

Ze specifických otázek, na které respondenti odpovídali lze formulovat následující 

závěry: 

§ 70 % respondentů nenavštěvuje žádnou cukrárnu, 

§ 97 % respondentů by cukrárnu v Těšanech uvítalo,  

§ 34 % respondentů by navštívilo naši cukrárnu jednou týdně, 

§ 77 % respondentů je ochotno si za kvalitní zákusky připlatit, 

§ 69 % respondentů uvítá v sortimentu cukrárny tradiční druhy, 

§ 25 % respondentů u cukrárny preferuje široký sortiment a příjemné prostředí. 

 

3.3 Analýza a výběr prostor pro cukrárnu 

Důležitým rozhodnutím bylo, kam v obci umístit provozovnu cukrárny. Nabízely 

se dvě varianty, a to buď využít dosud nevyužitých prostor po bývalých potravinách 

uprostřed obce a nebo cukrárnu umístit v přízemí rodinného domu majitelů cukrárny. 

Prostory bývalých potravin by byly pro potřeby cukrárny vhodné, mají dostatečnou 

kapacitu. Nevýhodou ovšem je jejich pozice. Nachází se sice uprostřed obce, ale leží 

mimo hlavní komunikaci, což by mohlo znesnadňovat nemístním návštěvníkům 

orientaci a také by snižovalo jejich povědomí o existenci cukrárny. Jsou také 

v soukromém vlastnictví, a proto by byla nutná dohoda s majitelem o pronájmu těchto 

prostor. Pronájem by rovněž zvyšoval společnosti náklady. Naproti tomu cukrárna 

umístěná v rodinném domě majitelů společnosti, ležící v blízkosti hlavního tahu ve 

směru Brno-Hodonín (viz příloha č. 1), se jeví pro svou strategickou polohu jako lepší 
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varianta a majitelé by tak nemuseli platit žádný nájem. Proto byla majiteli společnosti 

zvolena. Bude se tedy jednat o tzv. „garážovou“ cukrárnu.  

Provozovna cukrárny bude umístěna v přízemí dvoupatrového rodinného domu, 

který byl postaven v roce 1987. Současný stav těchto prostor je zobrazen na 

následujícím obr. č. 1. 

 

 
Obr. č. 1: Současný půdorys přízemí budovy 

 

 

Přímo před budovou je v současné době možnost parkování pro cca 3 osobní 

automobily. Během druhé poloviny roku 2009 bude v souvislosti s rekonstrukcí hlavní 

vozovky v obci navýšen počet parkovacích míst, mj. i parkovacích míst pro vozíčkáře,  

o další 3 místa před budovou cukrárny, a dalších míst v jejím těsném okolí.  
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3.4 Legislativa 

V ČR je podnikání řízeno živnostenským a obchodním zákoníkem, který musí 

dodržovat veškeré podnikající právní subjekty. 

Cukrářství je řemeslnou živností. Obsahovou náplní této živnosti není jen samotná 

příprava, skladování a výroba cukrářských výrobků, ale také prodej kávy, čaje a 

nealkoholických nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně. Pro získání oprávnění 

je třeba kromě všeobecných podmínek splňovat i odbornou způsobilost. Postupuje se 

dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Živnost se 

ohlašuje na jakémkoliv obecním či živnostenskému úřadě.  

Pro prodej nakoupeného zboží v provozně cukrárny je zapotřebí mít zapsánu 

živnost volnou. Od 1. 7. 2008 podnikateli pro výkon této činnosti postačuje splňovat 

všeobecné podmínky provozování živnosti. Musí ale úřadu nahlásit, jaký obor z živnosti 

volné bude vykonávat. V našem případě by se jednalo o obor č. 48 Velkoobchod a 

maloobchod. Toto opatření je hlavně z toho důvodu, aby se za každý provozovaný obor 

nemusel platit zvláštní poplatek.  

Podle zákona o potravinách se zahájení činnosti musí oznámit také Státní 

zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen SZPI). Nově je zahrnuta i povinnost 

ohlásit SZPI také ukončení činnosti. 

Mezi další významné zákony, kterými se cukrárna obecně musí řídit jsou mj.: 

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

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

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

Samotná činnost cukrárny je upravena zejména těmito předpisy: 

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

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

  Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků. 
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Mezi důležité předpisy  patří i nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)         

č. 852/2004 o hygieně potravin. Tento právní předpis stanovuje obecné hygienické 

předpisy pro všechny stupně výroby, zpracování a distribuce potravin, včetně postupů k 

ověřování shody s těmito postupy.  

Bezpečnost potravin závisí na několika faktorech, ale podle současné filozofie se  

v právních předpisech stanovují pouze minimální hygienické požadavky a jejich 

konkrétní dodržování je pak ponecháno na  samotných provozovatelích potravinářských 

podniků ovšem s tím že programy bezpečnosti potravin a postupy musí být založené na 

zásadách systému kritických bodů (HACCP). HACCP je zkratka anglického názvu 

"Hazard Analysis and Critical Control Points" (analýza nebezpečí a kritické kontrolní 

body), která se ve světě používá pro soubor opatření, jejichž smyslem je eliminovat 

riziko výroby zdravotně závadných výrobků (pokrmů) tím, že vyhodnocují nebezpečí 

nákazy ještě před tím, než výrobek vznikne. Zavádí se jako systém preventivních 

opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a finálního výrobku 

během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, 

manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. Zavedení a funkčnost 

systému kontrolují inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce.  

Pro cukrárnu to v zásadě znamená provést a zdokumentovat následující kroky: 

1) Provedení analýzy nebezpečí, kdy je potřeba vytipovat taková místa v procesu 

nakládání s potravinami, která by mohla znamenat ohrožení jejich bezpečnosti a 

stanovení ovládacích opatření pro každé identifikované významné nebezpečí. 

2) Stanovení kritických bodů, což jsou úseky nebo činnosti při uvádění potravin do 

oběhu, ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti potraviny. 

3) Stanovení kritických mezí, což jsou znaky a hodnoty, které musí být sledovány - 

např. bezpečná teplota skladování podle druhu potravin. 

4) Zavedení postupů pro průběžné sledování těchto znaků a hodnot a jejich záznam. 

Záznamy musí být podepisovány pracovníkem provádějícím sledování. 

5) Určení nápravných opatření, zajišťujících uvedení kritického bodu do bezpečného 

stavu ihned, jakmile dojde k překročení kritické meze. Provedená nápravná opatření 

musí být zaznamenávána v dokumentaci. 
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6) Stanovení časového harmonogramu ověřovacích postupů a vnitřních auditů, které 

posoudí, zda systém HACCP pracuje účinně. 

7) Zavedení evidence, obsahující dokumentaci o postupech a vedení záznamů. 

Uchovávání záznamů po dobu 1 roku od uvedení potravin do oběhu. [6] 

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR ve spolupráci s Potravinářskou 

komorou ČR a s Ministerstvem zemědělství ČR  vydal mj. Pravidla správné výrobní a 

hygienické praxe pro výrobce cukrářských výrobků a těst. Zavedená pravidla usnadňují 

postup při naplňování vyhlášky HACCP a jsou běžně dostupná pro členy svazu. 

 

3.5 Analýza konkurence 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil je vhodným nástrojem pro analýzu 

odvětví, ve kterém chce firma podnikat. Zohledňuje prakticky všechny aktéry, kteří se 

významně podílejí na dalším vývoji odvětví.  

1. Vyjednávací síla odběratelů 

Převážná část našich odběratelů budou koneční zákazníci. Početně bude tato 

skupina velká, z hlediska velikosti nákupu se ovšem bude jednat o drobné zákazníky. 

Nelze ovšem tvrdit, že zákazníci nebudou mít žádnou vyjednávací sílu. Cukrárna bude 

své produkty nabízet na relativně malém trhu, a velká část zákazníků budou obyvatelé 

Těšan. Ti se navzájem znají a sdělují si své zkušenosti a pocity. Je tedy velmi důležité, 

aby z cukrárny odcházeli vždy spokojení a rádi se tam vraceli.  

Dále je si třeba uvědomit, že cukrárna musí nabízet jen takové výrobky, o které 

mají zákazníci zájem. Kontakt se zákazníkem je proto velice důležitý. Ze začátku se jich 

budeme ptát na to, jak jsou s naší nabídkou spokojeni, jaké výrobky jim chutnají, co by 

v našem sortimentu uvítali nebo co by změnili. Jejich názory a nápady nám poslouží 

v dalším rozvoji. Zákazníci tedy budou mít značný vliv na sortimentní skladbu 

nabízených produktů cukrárny, nicméně na cenovou strategii a vedení cukrárny mít vliv 

nebudou. To bude plně v kompetenci majitelů. 
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2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Neočekávám velký vliv dodavatelů. Cukrárna bude mít více dodavatelů, s kterými 

chce udržovat dobré vztahy a stát se jejich pravidelným zákazníkem. Budeme se snažit 

svým dodavatelům vyjít vstříc a totéž budeme očekávat i od nich. Pokud nám začne 

některý z našich dodavatelů diktovat podmínky, které jsou pro nás značně nevýhodné, 

budeme nuceni jej vyměnit za jiného dodavatele.  

3. Rivalita mezi konkurenty 

Přímo v obci se nenachází dosud žádná cukrárna. Základní druhy zákusků a 

cukrovinky je možné koupit v místních potravinách. V letních měsících nabízí točenou 

zmrzlinu novinový stánek.  

Nejbližší cukrárna je v Šitbořicích, které leží asi 4 km od obce. Cukrárna Radmila 

Husáková se nachází ve středu obce, která má 1 940 obyvatel. Je to malá cukrárna 

s víkendovým provozem, která nabízí jen kupovaný sortiment. Navštěvují ji zejména 

místní obyvatelé. 

Dvě cukrárny se nachází v Kloboukách u Brna, městečku s 2 258 obyvateli cca 10 

km od Těšan směrem na Hodonín. Cukrárna u Poláků nabízí různé druhy cukrovinek, 

zmrzlin a pohárů, alkoholických i nealkoholických nápojů. Naděje Káňová je cukrárna, 

kavárna i čajovna. Podnik nesoucí jméno své majitelky sídlí na náměstí. Nabízí mj. 

zákusky, dorty a koktejly. 

Za největší konkurenci považuji cukrárnu a kavárnu U Žbánků v Otnicích, v 9 km 

vzdálené obci. Tato cukrárna s výrobnou se pyšní certifikátem „Nejlepší cukrárna roku 

2005 v České republice“. Je to zavedená cukrárna, s velice dobrou pověstí a navštěvují 

ji lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Jako její značnou nevýhodu spatřuji fakt, že tato 

cukrárna dosud nemá své internetové stránky.  

Všechny tyto zmiňované cukrárny spojuje jedna skutečnost a to, že leží mimo tah 

Brno-Hodonín (viz obr. č. 2). V naší strategické poloze spatřuji konkurenční výhodu. 

Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené cukrárny nabízí své zboží omezenému 

okruhu zákazníků, zejména místním občanům, nevidím přímé ohrožení z jejich strany. 

Další konkurencí jsou supermarkety a další cukrárny v Brně. Supermarkety či 

hypermarkety nabízí širokou škálu produktů a zákazník si tam může mj. koupit cukroví 
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zabalené v krabicích či přímo z pultu. Jejich nevýhodou je větší vzdálenost a nutnost 

dojíždění do těchto zařízení. 

 
Obr. č. 2: Cukrárny v okolí 

 
                   Zdroj: www.mapy.cz + autorka 
 
 
4. Ohrožení ze strany nových konkurentů 

Vznikne-li nová cukrárna v některé z okolních obcí nebude to pro naši cukrárnu 

znamenat vážné ohrožení. Většina našich zákazníků bude z řad místních obyvatel. 

Opačný případ nastane, pokud se v obci objeví nový konkurent. Dvě cukrárny by na tak 

malém trhu měly problémy s přežitím. Naší výhodou by v takovém případě bylo to, že 

dorty a zákusky budeme vyrábět i na zakázku, nebudeme tedy závislí jen na prodeji 

v naší provozovně. Předpokládám totiž, že konkurenční cukrárna by byla jen prodejnou, 

protože náklady na technologické vybavení a provoz jsou značné a je třeba dodržovat 

přísné hygienické normy. V současné době nemám žádné informace o tom, že by nějaká 

cukrárna měla v obci vzniknout. 

5. Ohrožení substituty 

Substitutem naší cukrárny jsou obchody s potravinami, kde si zákazníci mohou 

koupit zmrzlinové výrobky, oplatky, sušenky a jiné cukrovinky, a také některé druhy 

zákusků. Po vybudování cukrárny bychom chtěli zákusky dodávat do nejbližších 

obchodů a nepřímo tak nabídnout lidem naše výrobky.  

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na to, že se na vesnicích stále ještě drží 

tradice domácího pečení. Zejména na vánoční svátky. V poslední době se však i tato 

tradice vytrácí, vzhledem ke zvýšeným nákladům na náklady a suroviny a také času, 

http://www.mapy.cz
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který výroba cukroví zabere. Ženy proto stále častěji přistupují k nákupu cukroví od 

odborníků.  

Cukrárna chce si výrobou kvalitních výrobků za přiměřenou cenu a spokojeností 

svých zákazníků vybudovat dobré jméno a stát se proslulou v blízkém okolí. 

 
 

3.6 SWOT analýza 

Je důležité si uvědomit naše přednosti a příležitosti, které budeme mít. Nesmíme 

ovšem zapomínat na faktory, které by nás mohly ohrozit a také si uvědomit naše slabé 

stránky. 

 

Tabulka č. 4: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

− pestrý sortiment výrobků a zboží 

− použití kvalitních surovin 

− kvalifikovaný personál  

− provozovna ve vlastních prostorách 

− malá konkurence 

− prezentace firmy na internetu 

− začínající firma 

− neznámost firmy 

− náklady na rekonstrukci 

− značné náklady na vybavení   

provozovny 

 

Příležitosti Hrozby 

− absence cukrárny v obci 

− konání kulturních a společenských akcí 

v obci 

− umístění provozovny v blízkosti tahu       

Brno-Hodonín 

− rozšíření poskytovaných služeb 

− rychle se kazící zboží  

− sezónnost 

− legislativní změny, zpřísnění norem 

− malá poptávka 

− vstup nové konkurence 

 

 
 

Uvedené faktory jsou blíže rozvedeny v následujících subkapitolách. 
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3.6.1 Silné stránky 
Pestrý sortiment výrobků a zboží 

Cukrárna bude nabízet velké množství cukrářských výrobků, od základních a 

tradičních druhů dortů a zákusků, po výrobky netradiční, přizpůsobené přání zákazníků. 

Nabízený sortiment bude ovlivněn poptávkou zákazníků. 

Použití kvalitních surovin 

Vyrábět pouze z kvalitních a čerstvých surovin pokládáme za velice důležité. 

Méně kvalitní suroviny jsou sice levnější, ale vycházíme z toho, že dnešní zákazník 

preferuje kvalitní výrobky a je ochoten si za ně i připlatit. Což dokázal i mnou 

provedený průzkum. 

Kvalifikovaný personál 

Kvalitní suroviny a technické vybavení samo o sobě ještě nemusí zaručit kvalitní 

výrobky. Důležité jsou také zaměstnanci. Ti budou pečlivě vybíráni, bude vyžadována 

praxe v oboru, zkušenosti, loajálnost, týmový duch. 

Provozovna ve vlastních prostorách 

Prodejna i výrobní prostory budou soustředěny v přízemí rodinného domu. Dům 

je v soukromém vlastnictví majitelů cukrárny. Odpadá tak mnohdy složité projednávání 

a přizpůsobování se podmínkám pronajímatele budovy v případě pronájmu cizích 

prostor. Taktéž není třeba platit náklady spojené s pronájmem. Propojení výrobny 

s prodejnou má výhodu v tom, že prodejna nabídne čerstvé výrobky přímo z výroby, a 

dokáže plnit rozličná přání svých návštěvníků. 

Malá konkurence 

V obci se nenachází žádná cukrárna. Cukrářské výrobky jsou nabízeny jen 

v omezeném množství v místních potravinách. V okolních obcích se cukrárny sice 

nachází, jejich klientelu však tvoří zejména místní obyvatelé, proto nepovažujeme tato 

zařízení pro nás za příliš konkurenční. 
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Prezentace firmy na internetu 

Tím že bude cukrárna mít své internetové stránky, dozvědí se o její existenci více 

lidí. Na těchto stránkách bude uveden vyráběný sortiment cukrárny vč. fotogalerie a 

návštěvníci si mohou zvolený výrobek objednat přes online formulář. 

 

3.6.2 Slabé stránky 
Začínající firma 

Podnikání není dnes lehkou a ani levnou záležitostí. Je třeba mít znalosti 

z různých oblastí, např. daní, účetnictví, financí a umět je uplatnit v praxi. Důležité jsou 

také zkušenosti s řízením společnosti, které zatím nemáme. Jedna majitelka společnosti 

má vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, tedy má určité teoretické znalosti 

z oblasti podnikání, a druhá majitelka má několikaletou praxi v oboru cukrářství. Firma 

se bude snažit vyjít z tohoto potenciálu. Zkušenosti chceme nabít  od známých, kteří 

rovněž podnikají, rozšiřováním svých znalostí a hlavně praxí. 

Neznámost firmy 

Další slabou stránkou je, že jakožto začínající firma můžeme u našich obchodních 

partnerů a zákazníků vzbuzovat určitou nedůvěru. Jedním z našich prvotních cílů tedy 

bude si vybudovat dobré jméno. Toho chceme dosáhnout kvalifikovaným a ochotným 

personálem, výrobou produktů z kvalitních surovin, prodejem za rozumné ceny a také 

snahou uspokojit jakékoliv zákazníkovo přání. 

Náklady na rekonstrukci 

Protože v současné době jsou prostory budoucí cukrárny využívány k soukromým 

účelům, bude nutné je přizpůsobit potřebám cukrárny. Rekonstrukci prostor budou 

provádět stavební firmy. Mj. se bude jednat o vybourání a postavení nových příček, 

vodoinstalaci, elektroinstalaci, rozvody plynu, topení, kanalizace. Drobné úpravy si 

budou majitelé společnosti dělat sami.  

Značné náklady na vybavení 

Technologická zařízení pro provoz cukrárny dodá společnost, která je jedním z 

předních dodavatelů vybavení cukráren, kaváren a cukrárenských výroben. Protože se 

jedná o specializovanou společnost, je nutno počítat i s vyššími náklady. Výhodou 



 45 

tohoto výběru ovšem bude ušetřený čas, který by byl spojen s hledáním potřebného 

vybavení, kvalitní technologie a odborné poradenství. Nábytek, drobné spotřebiče, 

sanitární vybavení nakoupíme ve specializovaných prodejnách. 

 

3.6.3 Příležitosti 
Konání kulturních a společenských akcí v obci 

Těšany využívají přirozeného turistického zájmu (stálá expozice kovářství v 

barokní kovárně, místo dramatu „Maryša“ bratří Mrštíků). Posílení turistického zájmu o 

Těšany a okolí napomáhá pořádání kulturních akcí regionálního významu (každoroční 

vozatajské závody, národopisné slavnosti, Babské hody). Obcí vede také cyklostezka. 

Cukrárně se tak nabízí velký potenciál zákazníků. 

Umístění provozovny v blízkosti tahu Brno-Hodonín 

Provozovna cukrárny bude umístěna v přízemí rodinného domu, nacházejícího se 

cca 10 m od silnice II/380 Brno-Hodonín. Dle statistik Ředitelství dálnic a silnic tímto 

tahem za den projede průměrně 4664 motorových vozidel. 

Rozšíření poskytovaných služeb, např. o dia výrobky 

V budoucnu by se cukrárna chtěla více zaměřit na zákazníky diabetiky. Lidí 

s touto diagnózou neustále přibývá, přesto je na českém trhu velmi omezená nabídka 

cukrovinek a zákusků pro tuto skupinu zákazníků, kterou tvoří i děti. Cukrárna by jim 

nabídla svou speciální dia řadu svých výrobků. Tak si tito lidé budou moci dopřát 

nejrůznější dobroty včetně sladkostí, aniž by to ublížilo jejich zdraví. 

 

3.6.4 Hrozby 
Rychle se kazící zboží 

Cukrářské výrobky nepatří k dlouho trvanlivým výrobkům a rychle podléhají 

zkáze. Tomuto riziku je nutné přizpůsobit výrobní plán a vyrábět jen takové množství, 

které pokryje poptávku. 
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Sezónnost 

Poptávka po cukrářských výrobcích není stálá a v průběhu roku se mění. 

Především v zimních měsících bude návštěvnost cukrárny menší a tedy budou i menší 

tržby. Výrobou výrobků na zakázku a dodávkami našich produktů do okolních obchodů 

s potravinami bych chtěla zabránit výkyvům v tržbách. 

Legislativní změny, zpřísnění norem 

Cukrářská výroba a prodej, jakož i samotné podnikání, je založeno na dodržování 

nejrůznějších zákonů, vyhlášek a nařízení. Zpřísnění norem a zvyšování právních 

nároků na činnost cukrárny představuje hrozbu, že cukrárna nemusí tyto nové normy 

splňovat. Majitelé tak musí sledovat jednotlivé změny v legislativě a přizpůsobovat se 

jim.  

Malý zájem zákazníků  

Velkou hrozbou je, že otevření naší cukrárny nevzbudí očekávaný zájem a 

návštěvnost bude nízká. Tomu chceme předejít nabízeným sortimentem, příjemným 

prostředím prodejny, ochotným personálem a výrobou na zakázku. Na malou poptávku 

může mít vliv i probíhající finanční krize. V jejím důsledku lidé více šetří, a méně 

nakupují. Nicméně se domnívám, že i v době krize budou zákazníci si chtít posedět 

v příjemném prostředí s přáteli a dát si něco sladkého. 

Vstup nové konkurence 

Pravděpodobnost vstupu nového konkurenta na tento malý trh není moc velká, i 

když tuto hrozbu nelze opomenout. Náklady spojené s pořízením a provozem cukrárny 

jsou značné. 
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4 NÁVRHY NA ŘEŠENÍ 
 

4.1 Prostory cukrárny 

Provozovna cukrárny bude umístěna v přízemí dvoupatrového rodinného domu. 

Část stávajících prostor bude zachována a bude sloužit k soukromým potřebám majitelů 

domu. Zbývající část prostor, cca 88 m², bude muset být zrekonstruována a upravena 

dle potřeb a legislativních požadavků k provozování cukrárny. Mimo samotnou 

prodejnu budou k dispozici prostory pro výrobnu, sklad, sociální zařízení. Technický 

nákres jednotlivých prostor je uveden na obr. č. 4.  

Rekonstrukci prostor budou provádět vybrané stavební firmy. Mj. se bude jednat 

o vybourání a postavení nových příček, vodoinstalaci, elektroinstalaci, rozvody plynu, 

topení, kanalizace. Drobné úpravy si budou majitelé společnosti dělat svépomocí.  

Za hlavního dodavatele vybavení jsme se rozhodli zvolit brněnskou firmu 

EISKON spol. s r.o., Tato společnost má bohaté zkušenosti a je jedním z předních 

dodavatelů vybavení cukráren, kaváren a cukrárenských výroben. Tato firma nám dodá 

veškerá technologická zařízení potřebná pro provoz cukrárny. Nábytek, drobné 

spotřebiče, sanitární vybavení nakoupíme ve specializovaných prodejnách. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Obr. č. 3: Zákusková a zmrzlinová vitrína 
 

 
 
 



 48 

 
Obr. č. 4: Půdorys cukrárny 
 

 
 

4.1.1 Uspořádání v prostorách cukrárny 
Prodejna nabídne prostory o cca 39 m². V její pravé části se bude nacházet 

obslužný pult s vitrínami na zmrzlinu a na zákusky. Na pultě bude mj. kávovar a 

pokladna. Za pultem na stěně budou zavěšeny police, kde bude umístěno nakoupené 

zboží, např. oplatky, čokoláda, nápoje. V místnosti bude rozmístěno pět menších 

kulatých stolků, u každého čtyři místa k sezení. V prodejně tak může posedět 20 

zákazníků. V letních měsících si budou moci zákazníci naše zákusky vychutnat na 

letním posazení za cukrárnou. Pro maminky s dětmi bude vyhrazen koutek na hraní. 
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Obr. č. 5: Uspořádání prodejny cukrárny 
 

Osvětlení prodejny bude zajišťovat okno umístěné vedle bezbariérových 

vstupních dveří, a také stropní svítidla.  Při vstupu do cukrárny si zákazníci mohou 

odložit své svršky na stěnu vedle dveří. 

Z pravé části prodejny bude umožněn vstup do výrobny a také do skladu. Dveřmi 

v zadní části zákazníci vstoupí na chodbu, kudy se dostanou ke dveřím na letní terasu či 

v případě požáru sloužícím jako únikový východ. Z chodby také vstupují na sociální 

zařízení, oddělená pro muže a ženy. Záchody budou mít předsíň vybavenou 

umyvadlem, tekoucí pitnou studenou a teplou vodou, mísicí baterií bez ručního ovládání 

uzavírání tekoucí vody, dávkovačem prostředku na mytí rukou s náplní a ručníky pro 

jednorázové použití. 

Zaměstnanci budou chodit do a ze zaměstnání zadními dveřmi, aby neprocházeli 

prodejnou. Z chodby budou dále pokračovat dveřmi, pro ně určenými, na další chodbu, 

kde budou mít svoji šatnu. Každý zaměstnanec bude mít v šatně vyhrazeny dvě skříňky. 

V jedné si bude moci uložit svoje osobní věci, oděv a obuv. V druhé bude mít pracovní 

oděv, obuv, a jedná-li se o zaměstnance ve výrobně, také pokrývku hlavy. V šatně bude 

vyhrazeno místo, kam zaměstnanci budou moci odkládat znečištěné pracovní oděvy. 

Vedle šatny bude umístěna úklidová komora, kde budou umístěny mycí, čistící a 

dezinfekční prostředky. WC pro zaměstnance bude mít předsíň vybavenou věšákem pro 

odložení pracovního oděvu, umývadlem s tekoucí teplou vodou, bez ručního a pažního 

ovládání uzavírání tekoucí vody, prostředky k mytí rukou, ručníky pro jednorázové 

použití a nádobami na použité ručníky. 
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Ve výrobně se budou nacházet všechna technologická zařízení, nutná pro 

cukrářskou výrobu. Mezi tato zařízení patří přístroj na válení těsta, roboti, pastéry na 

krémy, pec, sporák, myčka nádobí, lednice, temperátor čokolády aj. Nesmí chybět 

umyvadlo s pákovou baterií s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou, dávkovačem 

prostředku na mytí rukou s náplní a ručníky pro jednorázové použití, se dřezem. Dále 

bude výrobna vybavena pracovními pulty, odkládacími regály, skřínky s nádobím, 

náčiním a jiné úložné prostory. 

Odpady z výroby budou pravidelně odstraňovány a vynášeny v jednorázových 

plastových pytlích z provozovny ven do připravené kontejnerové nádoby. Odpady 

nahromaděné v prodejně, sociálních zařízeních a šatně budou vynášeny dle potřeby, 

minimálně však jednou denně, nádoby budou pak dezinfikovány. Odvoz odpadů 

z kontejnerů bude prováděn jednou za týden.  

Zaměstnanci, pracující ve výrobně, budou nosit čistý pracovní oděv, pracovní 

obuv a pokrývku hlavy. Ve výrobně bude prováděn průběžný úklid. Z výrobny budou 

zaměstnanci vcházet do skladu, nebo na WC, do šatny, a úklidové komory.  

Sklad bude vybaven chladícími a mrazícími zařízeními, kde budou uchovány jak 

suroviny, zmrzlina, nápoje, které svým charakterem takovéto uchování vyžadují. Dále 

budou zvlášť uchovány v chladu vyrobené dorty, zákusky. Další zboží bude uskladněno 

v regálech. Bude zajištěna odpovídající teplota prostor, která bude každodenně 

kontrolována. Pro usnadnění zásobování bude vybudován vstup do skladu z prostor 

prodejny poblíž hlavního vchodu. 

V celé provozovně bude zákaz kouření, stejně tak i v prodejně. Všechny prostory 

budou větrané, napojené na pitnou vodu, se zavedenou kanalizací. Kancelář jednatelů 

firmy bude umístěna v prvním patře rodinného domu. 

Provoz cukrárny bude splňovat veškeré hygienické a sanitární předpisy, které jsou 

specifikovány v analytické části. 
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4.2 Marketingový plán 

Marketing představuje souhrn činností, jimiž se podniky snaží o zvýšení prodeje. 

Jedním z jeho nástrojů je tzv. marketingový mix, který je kombinací základních složek 

marketingu. Jsou to tzv. „4 P“ – produkt, cena, distribuce, propagace. 

 

4.2.1 Produkt 
Cukrárna bude svým zákazníkům nabízet jednak základní druhy dortů a zákusků, 

které si bude sama vyrábět a jednak zmrzlinu a nápoje nakoupené od svých dodavatelů. 

Mezi základní sortiment cukrárny budou patřit následující produkty: 

Dorty 

Svým zákazníkům bude cukrárna nabízet dorty různých druhů - klasické, ovocné, 

svatební, narozeninové různých forem a tvarů. Můžeme také zhotovit dort dle představ 

a přání zákazníka. 

Zákusky 

V nabídce bude široká škála tradičních zákusků, jako žloutkové věnečky, likérové 

špičky, trubičky, indiánky, rakvičky atd. Dále budeme nabízet zákusky pro diabetiky, 

ovocné a jogurtové zákusky, tiramisu, medovník, ořechové, punčové, čokoládové řezy 

aj. 

Koktejly 

Připravujeme osvěžující ovocné i zmrzlinové koktejly z čerstvého mléka, smetany 

a ovoce, které chutnají dětem i dospělým. 

Poháry 

V nabídce naleznete poháry ovocné, zmrzlinové i tradiční s krémem a pudinkem. 

Zmrzlina 

Budeme nabízet ovocnou i smetanovou zmrzlinu vyhlášených dodavatelů. Kromě 

mnoha druhů této zmrzliny do různých typů kornoutů nabídneme také zmrzlinové 

speciality a poháry. 
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Pečivo 

V nabídce zákazníci naleznou také různé druhy slaného a sladkého pečiva, jako 

např. koblihy, koláče, buchty, chlebíčky. 

Nápoje 

Zákazníci budou moci využít širokou nabídku chlazených nealkoholických i 

alkoholických nápojů.  

Káva 

Na výběr budou různé druhy káv (Espresso, Turecká, Vídeňská, Caffé Latte, 

Cappuccino) nejkvalitnějších značek (Illy, Lavazza atd.) 

 
Jako doplňkové zboží budeme nabízet bonboniéry, čokolády, oplatky, sušenky a 

další. Toto budeme nakupovat od svých dodavatelů. 

Provoz cukrárny bude celoroční. Největší zájem se dá očekávat v letních 

měsících, kdy obecně stoupá poptávka po zmrzlině a zmrzlinových pohárech. Tomuto 

se hodláme přizpůsobit prodloužením otevíracích hodin. Nicméně i v období 

velikonočních a vánočních svátků poptávka vzroste. Stále více hospodyněk totiž 

přestává na tyto významné svátky péci a raději si cukroví koupí.  

Protože existují výkyvy v poptávce, nemůže se cukrárna spokojit jen s tím, že 

bude své výrobky nabízet jen v prostorách cukrárny. Proto bude dodávat některé své 

výrobky i místním obchodům.  

Co však významně navýší tržby cukrárně, bude její zakázková výroba. Zákazník 

si může k různým příležitostem jakými je svatba, oslava narozenin, různá výročí nebo 

pohřby, objednat dorty a zákusky dle svých představ a požadovaném množství. 

V případě že se v nějakém období střetne více objednávek naráz a bude se jednat o 

množství, které nebudeme moci z kapacitních důvodů pojmout, objednávku se přesto 

pokusíme splnit navýšením pomocné síly ve výrobě. 
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4.2.2 Distribuce 
Distribuce bude prováděna dvojím způsobem. Hlavním distribučním kanálem 

bude samotný prodej konečným zákazníkům v cukrárně. Zákazníkům budou nabízeny 

jak naše vyrobené dorty a zákusky, tak i zmrzlina, alkoholické a nealkoholické nápoje.  

Zboží budeme nakupovat od našich smluvních dodavatelů. Těmito budou mj.: 

§ MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o., Brno (nápoje, cukrovinky, spotřební zboží); 

§ NOWACO Czech Republic, s.r.o., pobočka Velké Meziříčí (zmrzlina Prima); 

§ UNILEVER ČR, spol. s r.o., (zmrzlinové dezerty Carte d’Or); 

§ CLUB CAFE, s.r.o., Brno (káva). 

 
Některé naše výrobky, zejména základní druhy zákusků budou dále distribuovány 

do obchodů s potravinami, místních i v okolních obcích. 

Nabízíme rovněž možnost si zákusky či dorty objednat a v prodejně následně 

vyzvednout, nebo po domluvě, bude-li se jednat o větší množství, například 

k příležitosti svatby, je zákazníkovi můžeme dopravit. Cukrárna bude mít k dispozici 

jedno dodávkové auto. 

 

4.2.3 Propagace 
Cílem propagace bude informovat občany Těšan a jeho okolí, jakož i příležitostné 

projíždějící touto obcí, o existenci cukrárny a získat co největší povědomí o našem 

podniku. Reklamní kampaní chce společnost dosáhnout toho, že 95 % občanů Těšan 

bude znát naši cukrárnu, z toho jich 60 %  do tří měsíců cukrárnu navštíví.  

Jelikož se jedná o cukrárnu umístěnou v obci, jeví se neefektivní využít 

k propagaci rádio či televizi. Těšany jsou menší obcí a zprávy se zde šíří velmi rychle. 

O otevření budou tedy všichni vědět. Přesto však využijeme informačních letáků, které 

rozneseme do poštovních schránek v obci. Na letáku bude uvedeno datum otevření 

cukrárny, informace o otevírací době a pozvánka k její návštěvě.  

Poté bude záležet pouze na personálu cukrárny, kvalitě poskytovaných služeb, 

útulnosti prostředí a profesionalitě, kterou cukrárna nabídne svým zákazníkům. Dobrou 

reklamou nám budou zejména spokojení zákazníci, kteří budou svoje pozitivní 
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zkušenosti předávat dále. Dále chceme určitý svůj vyráběný sortiment v omezeném 

množství distribuovat do místních ale i okolních obchodů s potravinami. Podmínkou, 

kterou si vyžádáme s obchodními zástupci těchto obchodů však bude uvedení, že tyto 

zákusky pochází z naší cukrárny. Pokud by nakupující byli spokojeni s našimi produkty 

a požadovali větší objem těchto zákusků či dortů, mohou se obrátit přímo na nás. 

Bude také počítáno s informačními tabulemi rozmístěnými na obou stranách 

vozovky na začátku a konci obce, a také přímo u cukrárny. Je důležité, aby se zákazníci 

snadno a bez většího hledání dostali až k cukrárně. 

Další podpůrnou reklamou budou naše internetové stránky. Na těchto stránkách si 

zájemci budou moci prohlédnout náš sortiment výrobků a zboží, které jsme schopni pro 

ně zajistit, včetně fotografií některých zákusků a dortů. Dále tu naleznou otevírací dobu 

a adresu naší cukrárny a samozřejmě také telefonické a elektronické kontakty. Mají také 

možnost vyplnit elektronickou objednávku, kde uvedou požadovaný druh dortu či 

zákusku, množství a kontaktní informace na ně. Objednávky budou moci naši zákazníci 

rovněž provádět telefonicky nebo osobně. 

 

4.2.4 Cena 
U dortů a zákusků vlastní výroby bude cena odrážet náklady na použité suroviny, 

energii, mzdy. Zohlední se také krátká doba trvanlivosti cukrářských výrobků. Podnik 

počítá s ziskovou marží ve výši cca 35 %. Pro každý výrobek bude provedena 

kalkulace, která bude zahrnovat jednotlivé náklady. Při stanovení ceny se také přihlédne 

k cenám, za jaké se výrobky nabízí na trhu. Naším cílem není nabízet levné výrobky 

nižší kvality, ale především výrobky vyrobené z nejkvalitnějších surovin, bez 

jakýchkoliv náhražek. Vycházíme z toho, že v dnešní době lidé, pokud se jídla týče, 

nehledí na peníze a jsou ochotni si za kvalitní výrobek připlatit. 

U déle trvanlivějších cukrářských výrobků, nápojů, které cukrárna nebude 

vyrábět, ale nakupovat od svých dodavatelů, si k nákupní ceně připočítá marži ve výši 

cca 25 % nákupní ceny. 
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4.3 Organizační plán 

4.3.1 Volba právní formy podnikání a založení společnosti 
Pro cukrárnu se jako nejvhodnější forma podnikání nabízely dvě možnosti. 

Společnost s ručením omezeným nebo podnikání formou živnosti. Nakonec jsem se 

rozhodla pro první možnost, jako hlavní důvod bych uvedla skutečnost, že podnikatel-

živnostník ručí celým svým majetkem, a při obchodních jednáních či jednáních s 

bankami pro něj může přívlastek "fyzická osoba" znamenat určitou nevýhodu. Oproti 

tomu společníci s. r. o. ručí jen do výše nesplacených vkladů. Nevýhodou je 

administrativně náročnější založení a chod společnosti (např. nutnost vedení účetnictví, 

zápisy z valných hromad) a tzv. dvojí zdanění, kdy zisk společnosti je zdaněn daní z 

příjmů právnických osob a vyplacené podíly na zisku společníkům jsou dále zdaněny 

srážkovou daní. 

Zakladateli a zároveň společníky budou: 

− Běloušková Jana, bytem Těšany, VŠ ekonomického směru,                                   

− Běloušková Anežka, bytem Těšany, vyučená cukrářka, 20 let praxe v oboru.          

Společnost bude založena sepsáním společenské smlouvy mající formu 

notářského zápisu a jejíž povinné náležitosti jsou uvedeny v Obchodním zákoníku.  

Dále je nutné získat příslušné podnikatelské oprávnění (živnostenský list). Jedna 

z majitelek společnosti, Anežka Běloušková, má živnostenský list na řemeslnou živnost 

Pekařství, cukrářství. To ji opravňuje vyrábět cukrářské výrobky a prodávat je 

v provozovně. K prodeji výrobků mimo provozovnu a zboží, jako jsou nápoje, oplatky 

aj., je zapotřebí získat oprávnění pro živnost ohlašovací - Velkoobchod a maloobchod. 

Jana Běloušková do společnosti vloží dodávkový automobil v hodnotě        

134 000 Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu byla získána na základě znaleckého 

posudku. Anežka Běloušková vloží peněžitý vklad 100 000 Kč. Tento vklad bude 

uložen na účtu v bance pro tento účel zřízeném. Banka potom vydá písemné prohlášení 

o spláceném vkladu jednatele. Společnost tak bude mít k dispozici základní kapitál ve 

výši 234 000 Kč a splní tak minimální hranici základního kapitálu danou obchodním 

zákoníkem. 
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Statutárním orgánem společnosti budou oba společníci. Mohou jednat jménem 

společnosti samostatně a nerozdílně. Případný zisk si společníci rozdělí stejným dílem. 

Společnost vzniká k okamžiku zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do 

obchodního rejstříku se musí podat do devadesáti dnů od založení společnosti. Poplatek 

za zápis společnosti do obchodního rejstříku činí 5 000 Kč. 

Návrh musí obsahovat tyto přílohy:  

• společenskou smlouvu (ve formě notářského zápisu),  

• podnikatelské oprávnění (živnostenský list), 

• doklad o splacení základního kapitálu (potvrzení správce vkladu o složení vkladů 

a doklad od banky o složení vkladu), 

• výpis z rejstříku trestů jednatelů, 

• prohlášení jednatelů, že splňují zákonné podmínky a že u nich není překážka 

výkonu funkce,  

• čestné prohlášení a podpisové vzory (notářsky ověřené) budoucích jednatelů.  

Do 8 dnů po zápisu společnosti do obchodního rejstříku je nutné se zaregistrovat u 

Správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. Do 30 dnů se musí nově 

vzniklá společnost zaregistrovat na finančním úřadu k dani z příjmů právnických osob. 

 

4.3.2 Personální obsazení a náplně práce jednotlivých profesí 
Obě majitelky cukrárny budou rovněž jejími zaměstnanci. Mimo ně bude 

cukrárna zaměstnávat další dva zaměstnance, a to jednoho cukrářského pomocníka a 

jednu prodavačku. 

Níže jsou uvedeny náplně práce jednotlivých zaměstnanců cukrárny. 
 
Majitelka - Jana Běloušková 

- komunikace s úřady, institucemi 

- vedení účetnictví, mezd 

- příjem a vyřizování objednávek od zákazníků 

- vztahy s dodavateli, zásobování 

- výpomoc v prodejně v době pracovní neschopnosti prodavačky 
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Cukrářka a majitelka - Anežka Běloušková 

- příjem, kontrola a uskladňování surovin a polotovarů pro cukrářskou výrobu 

- volba technologického postupu při výrobě zákusků a dortů 

- příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu cukrářských výrobků 

- zhotovování cukrářských těst, hmot a polotovarů 

- dělení, tvarování, plnění těst a dávkování hmot  

- příprava a použití základních náplní a polev  

- pečení, vaření a smažení cukrářských výrobků  

- dohotovování a zdobení zákusků a dortů  

- uchovávání, balení a expedice cukrářských výrobků 

- posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků  

- obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu cukrářských výrobků  

- provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, 

dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin  

- vedení provozní evidence při výrobě cukrářských výrobků 

- vedení pracovního týmu 

- úklid provozovny 

 
Cukrářský pomocník 

- obsluha strojů 

- udržování pracoviště v čistotě 

- mytí nádobí 

- úkoly přidělené cukrářkou 

 
Prodavačka 

- prodej cukrářských výrobků  

- vedení provozní evidence při prodeji cukrářských výrobků 
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4.3.3 Mzdové náklady 
Majitelky se dohodly že v počátcích provozování cukrárny budou pobírat nižší 

mzdu, kterou si navýší o podíl na případném zisku. 

Následující tabulky zobrazují mzdové náklady na jednotlivé zaměstnance za 
měsíc. 
 
Tabulka č. 5: Měsíční mzdové náklady – obě majitelky 

Mzdové náklady Kč / 1 zam. Kč / 2 zam. 
Hrubá mzda 12 000 24 000 
Zdravotní pojištění (9 %) 1 080 2 160 
Sociální zabezpečení (25 %) 3 000 6 000 
Celkem 16 080 32 160 

 
 
Tabulka č. 6: Měsíční mzdové náklady - cukrářský pomocník 

Mzdové náklady Kč/měsíc 
Hrubá mzda 9 000 
Zdravotní pojištění (9 %) 810 
Sociální zabezpečení (25 %) 2 250 
Celkem 12 060 

 
 
Tabulka č. 7: Měsíční mzdové náklady - prodavačka 

Mzdové náklady Kč/měsíc 
Hrubá mzda 11 000 
Zdravotní pojištění (9 %) 990 
Sociální zabezpečení (25 %) 2 750 
Celkem 14 740 

 
 
 

4.3.4 Organizační schéma cukrárny 
Na obr. č. 6 je znázorněna organizační struktura cukrárny, včetně vyznačených 

vztahů nadřízenosti a podřízenosti. Jedná se o funkcionální organizační strukturu, kde 

podřízení mají dva vedoucí. Ze začátku bude jedna z majitelek cukrárny vykonávat 

cukrářskou výrobu sama s pomocí pomocníka, později pokud se prokáže zvýšený zájem 

o naše výrobky přijmeme dalšího pracovníka na pozici cukrář. 
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Obr. č. 6: Organizační schéma 
 

 
 

Otevírací dobu cukrárny jsme stanovili takto:  

pondělí-sobota: 10.00-18.00 hod., 

neděle: 13.00-19.00 hod. 

Provoz cukrárny bude celoroční. Největší zájem se dá očekávat v letních 

měsících, kdy obecně stoupá poptávka po zmrzlině a zmrzlinových pohárech. V létě 

bude proto otevírací doba prodloužena.   

 

4.4 Hodnocení rizik 

Zahájení podnikání a následný provoz cukrárny s sebou přinese i některá rizika, 

které je potřeba si uvědomit a snažit se je odstranit, případně minimalizovat. 

Uvádím tyto rizika: 

- malá návštěvnost 

Nízká návštěvnost a nespokojenost zákazníků je pro cukrárnu velikou hrozbou. 

Malé tržby nepokryjí vysoké vstupní a provozní náklady. Je tedy důležité tomuto riziku 

předejít. Chceme se zákazníky komunikovat, zjistit jaký druh sortimentu upřednostňují, 

zda jim prostředí cukrárny vyhovuje, co by uvítali. Prioritním cílem je spokojený 

zákazník. Zákazník se u nás musí cítit dobře, jen tak se k nám bude opětovně vracet. 

Pokud by toto riziko opravdu vzniklo, je potřeba analyzovat příčiny nespokojenosti 

zákazníků, tedy znovu je nutná komunikace se zákazníkem. 

 

 

Majitelka 
2 

Majitelka 
1 

Cukrářský 
pomocník Prodavačka 
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- porucha výrobního zařízení 

K cukrářské výrobě je zapotřebí celá řada technologií. Např. vitríny, chladící 

zařízení, roboti, pec. Jakákoliv porucha na těchto zařízeních může způsobit velké škody 

(narušení průběhu výroby, zkažení výrobků, nedodržení termínu objednávky atd.). 

Cukrárna tím přichází o část plánových tržeb a navíc musí neplánovaně vynaložit 

peněžní prostředky na opravu či, v případě úplného poškození, na nákup nového 

zařízení. Toto riziko lze minimalizovat pravidelnými kontrolami a údržbou. Dále je 

potřeba počítat s určitými peněžními rezervami na případné opravy. 

- nedostatek surovin, zpožděné dodávky 

Cukrárna by měla mít dostatek surovin, tak aby vždy schopná pokrýt poptávku. 

Zpožděné dodávky surovin narušují plynulý chod výroby a cukrárnu připravují o 

výnosy z prodeje. Tomuto riziku je možné se vyhnout pečlivým výběrem dodavatelů, 

dohodnutím sankcí za pozdní dodávky. 

- riziko sezónnosti 

Největší zájem o cukrářské výrobky je obecně v letních měsících, v období 

velikonočních a vánočních svátků. Výkyvy v poptávce během roku jsou dalším rizikem. 

Cukrárna však nebude odkázána jen na prodej v prodejně, ale bude své produkty nabízet 

v okolních obchodech s potravinami a vyrábět na zakázku. 

- legislativní změny 

Zpřísněním hygienických norem a postupů může vzniknout riziko, že cukrárna 

nebude tyto nové požadavky splňovat. Je proto důležité neustále sledovat změny 

v legislativě. 

- nedostatek finančních prostředků 

Počáteční investiční náklady na rekonstrukci prostor a nákup potřebného vybavení 

jsou vysoké a majitelky by je nebyly schopny zaplatit z vlastních prostředků. Pokud 

banka neschválí žádost o úvěr, nelze podnikatelský záměr zrealizovat. 
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- ekonomické riziko 

Dalším rizikovým faktorem může být probíhající celosvětová krize, která se 

dotkla i České republiky. Firmy omezují investice a propouštějí, domácnosti šetří. Růst 

české ekonomiky se výrazně zpomalil a podle odhadů Mezinárodního měnového fondu 

by tento pokles mohl skončit ve druhé polovině roku 2010, následovat by mělo 

postupné zotavení.  

Z dubnového výzkumu společnosti Ipsos Tambor, který zjišťoval postoj obyvatel 

k ekonomické krizi, vyplynulo, že lidé hodlají mj. šetřit na návštěvách restaurací a 

kaváren.[15] Krize se tak může projevit i v poklesu poptávky po našich produktech. 

Cukrářské výrobky však neodmyslitelně patří k různým oslavám, svatbám a svátečnímu 

stolu a tak předpokládám, že je lidé budou i nadále kupovat. 

- selhání managementu  

Majitelky jsou ty, kdo určují směr vývoje cukrárny. Jakékoliv chyby v jejich 

činnosti se mohou fatálně promítnout do existence společnosti. Protože jsou majitelky 

v příbuzenském poměru, mohou se jejich osobní neshody projevit také v pracovní 

rovině. 
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5 VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ 

V této části budou vyhodnoceny náklady a výnosy plynoucí z navrhovaného 

záměru  vybudování cukrárny. 

 

5.1 Zahájení provozu 

Ke dni vzniku společnosti se sestaví zahajovací rozvaha. Jana Běloušková do 

společnosti vloží dodávkový automobil v hodnotě 134 000 Kč. Hodnota tohoto 

nepeněžitého vkladu byla získána na základě znaleckého posudku. Anežka Běloušková 

vkládá peněžitý vklad 100 000 Kč. 

 
Tabulka č. 8: Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha k 1. 1. 2010 
Aktiva Kč Pasiva Kč 

Pohledávky za upsaný ZK 0 Vlastní kapitál 234 000 
Dlouhodobý majetek 134 000  Základní kapitál 234 000 
 Dlouhodobý hmotný majetek 134 000  Kapitálové fondy 0 
 Dlouhodobý nehmotný majetek 0  Rezervní fondy a fondy ze zisku 0 
 Dlouhodobý finanční majetek 0  VH minulých let 0 
Oběžná aktiva 100 000  VH běžného účetního období 0 
 Zásoby  0 Cizí zdroje 0 
 Dlouhodobé pohledávky 0  Rezervy 0 
 Krátkodobé pohledávky 0  Dlouhodobé závazky 0 
 Krátkodobý finanční majetek 100 000  Krátkodobé závazky 0 
   Bankovní úvěry a výpomoci 0 
Celkem 234 000 Celkem 234 000 

 

 

 

5.2 Náklady spojené se založením společnosti 

V souvislosti se založením společnosti dochází k nutným výdajům, které vzniku 

firmy předcházejí a jsou s ním spojené. Jde například o notářské poplatky, poplatky za 

vydání živnostenského oprávnění aj. Jelikož zřizovací výdaje nepřesahují 60 000 Kč, 

budou spolu s ostatními náklady souvisejícími se založením společnosti jednorázově 

zaúčtovány do nákladů. 
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Tabulka č. 9: Náklady spojené se založením společnosti 

Náklad Kč 
Zřizovací výdaje 9 200 
 - sepsání společenské smlouvy 3 000 
 - vydání živnostenského oprávnění 1 000 
 - výpis z rejstříku trestů (2x) 100 
 - výpis z katastru nemovitostí 100 
 - zápis do obchodního rejstříku 5 000 
Další výdaje spojené se založením společnosti 19 500 
 - výroba firemního štítu, reklamních cedulí 4 000 
 - tisk reklamních letáků 500 
 - zřízení internetových stránek 5 000 
 - nákup softwaru 10 000 
Celkové náklady spojené se založením společnosti  28 700 

 

 

5.3 Investiční náklady související s vybudováním cukrárny 

Náklady na rekonstrukci byly po konzultaci s odborníkem ze stavebnictví 

odhadnuty na 400 000 Kč. Jsou zde zahrnuty náklady na vybourání a postavení nových 

příček, vodoinstalaci, elektroinstalaci, rozvody plynu, topení, kanalizace, malování. 

Tyto náklady si společnost nebude moci uplatnit, protože nemovitost není zahrnuta 

v jejím obchodním majetku. Rekonstrukce tak bude uhrazena ze soukromých prostředků 

majitelů. 

Podstatnou výši počátečních nákladů budou tvořit jsou náklady na pořízení 

vybavení provozovny cukrárny. Ty byly odhadnuty na cca 532 200 Kč. Bližší rozpis 

těchto nákladů je součástí přílohy č. 4. Vybavení bude tvořit hmotný majetek 

společnosti. 

 
Tabulka č. 10: Odhad investičních nákladů 

Náklad Kč 
Vybavení prodejny 183 950 
Vybavení výrobny 238 670 
Vybavení skladu, WC, šatny 109 570 
Investiční náklady celkem 532 190 
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5.3.1 Financování investičních nákladů 
Pro financování nákladů na pořízení vybavení cukrárny bude zvolen investiční 

úvěr 5 PLUS od České spořitelny, a.s. ve výši 600 000 Kč. Splatnost tohoto úvěru je     

3 roky a úroková sazba činí 7,25 %. Níže je sestaven splátkový kalendář, kde je pro 

srovnání uvedeno jak splácení úvěru konstantní anuitou tak konstantním úmorem.  

 
Tabulka č. 11: Splátkový kalendář - splácení konstantní anuitou 

Rok Poč. stav Splátka Úrok Úmor Zůstatek 
1 600 000 Kč  229 676 Kč 43 500 Kč 186 176 Kč 413 824 Kč 
2 413 824 Kč 229 676 Kč 30 002 Kč 199 674 Kč 214 150 Kč 
3 214 150 Kč 229 676 Kč 15 526 Kč 214 150 Kč 0 Kč 
∑ - 689 028 Kč 89 028 Kč 600 000 Kč - 

     
Tabulka č. 12: Splátkový kalendář - splácení konstantním úmorem 

Rok Poč. stav Splátka Úrok Úmor Zůstatek 
1 600 000 Kč 243 500 Kč 43 500 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč 
2 400 000 Kč 229 000 Kč 29 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 
3 200 000 Kč 214 500 Kč 14 500 Kč 200 000 Kč 0 Kč 
∑ - 687 000 Kč 87 000 Kč 600 000 Kč - 

     

Porovnám-li oba splátkové kalendáře, je z nich patrné, že pokud by společnost 

splácela úvěr formou konstantního úmoru, zaplatila by na úrocích o 2 028 Kč méně než 

v případě splácení konstantní anuitou. Uvážím-li ovšem vyšší počáteční splátky spojené 

s touto formou splácení, jeví se pro nás, jako začínající společnost, výhodnější splácení 

konstantní anuitou. Měsíční splátka by v takovém případě činila 19 140 Kč. 
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5.4 Odhad mzdových nákladů 

Předpokládám, že v prvních třech letech provozování cukrárny budeme 

zaměstnávat čtyři zaměstnance. Následující tabulka zobrazuje očekávaný vývoj 

mzdových nákladů, tj. celkových hrubých mezd a odvodů zdravotního pojištění a 

sociálního zabezpečení hrazených zaměstnavatelem za daný rok. Jelikož cukrárna zahájí 

svůj provoz v dubnu, jsou mzdové náklady za rok 2010 kalkulovány jen za devět 

měsíců. 

 
Tabulka č. 13: Předpokládané mzdové náklady v letech 2010 - 2012 

Položka 2010 2011 2012 
Počet zaměstnanců 4 4 4 
Hrubé mzdy 396 000 Kč 528 000 Kč 541 200 Kč 
Odvody na zdrav. a soc. pojištění 134 640 Kč 179 520 Kč 184 008 Kč 
Celkem 530 640 Kč 707 520 Kč 725 208 Kč 

 

 
 

5.5 Plán provozních nákladů 

Kromě mzdových nákladů jsou v tříletém plánu provozních nákladů zahrnuty 

náklady související s nákupem zboží, surovin a spotřebního materiálu. Dále jsou 

uvedeny náklady na spotřebovanou energii (vodu, elektřinu a plyn), pohonné hmoty a 

poskytnuté služby, odpisy dlouhodobého majetku. V položce Ostatní provozní náklady 

jsou zakalkulovány náklady na údržbu, pojištění odpovědnosti za škodu, povinné 

ručení, poplatek za odvoz odpadů, silniční daň. Provozní náklady budou průběžně 

hrazeny z tržeb za vlastní výrobky a z prodeje zboží. 

 
Tabulka č. 14: Očekávané provozní náklady za období 2010-2012 

Položka 2010 2011 2012 
Mzdové náklady 530 640,- 707 520,- 725 208,- 
Nákup zboží 283 500,- 415 800,- 457 380,- 
Nákup surovin 850 500,- 1 270 080,- 1 400 898,- 
Nákup spotřebního materiálu 34 000,- 52 320,- 56 193,- 
Energie - voda, elektřina, plyn 67 500,- 99 000,- 108 900,- 
Nákup pohonných hmot 20 000,- 24 000,- 25 200,- 
Správa internet. stránek, telefonní poplatky 10 800,- 14 400,- 15 840,- 
Odpisy 15 000,- 16 500,- 18 150,- 
Ostatní provozní náklady 10 500,- 14 000,- 14 000,- 
Celkem 1 822 440,- 2 613 620,- 2 821 769 
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5.6 Odhadované výnosy 

Po konzultaci s druhou majitelkou cukrárny, která pracuje jako cukrářka, jsem 

odhadla výši plánovaných tržeb. Největší část výnosů cukrárny budou tvořit tržby za 

vlastní výrobky. Ty budou plynout jednak z prodeje výrobků v prodejně cukrárny a také 

ze zakázkové výroby.  

 
Tabulka č. 15: Odhad průměrných denních tržeb 

 

 

Dalším výnosem budou tržby z prodaného zboží, např. zmrzliny, nápojů, oplatků. 

Zde očekávám průměrné denní tržby ve výši 1 500 Kč. 

 
Tabulka č. 16: Plánované průměrné tržby 

Tržby Kč /den Kč/měsíc Kč/rok 
Tržby za vl. výrobky 6 000 180 000 2 160 000 
Tržby za zboží 1 500   45 000    540 000 
Celkem 7 500 225 000 2 700 000 

 
 

V následující tabulce je zobrazen předpokládaný vývoj tržeb cukrárny během let 

2010 až 2012. V roce 2010 jsou započteny tržby za 9 měsíců provozování cukrárny, 

v dalších letech jsou uvedeny celoroční tržby a zohledněn jejich růst. 

 
Tabulka č. 17: Plán tržeb v letech 2010 - 2012 v Kč 

Roční tržby 2010 2011 2012 
Tržby za vl. výrobky 405 000 594 000 653 400 
Tržby za zboží 1 620 000 2 409 000 2 649 900 
Celkem 2 025 000 3 003 000 3 303 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průměrná denní návštěvnost 35 lidí 
Průměrný nákup zákazníka 160 Kč 
Prům. denní tržby  - prodejna 5 600 Kč 
Prům. denní tržby - zakázková výroba 400 Kč 
Průměrné denní tržby z vl. výroby celkem 6 000 Kč 
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5.7 Rozvaha 

Rozvaha zachycuje stav majetku společnosti (aktiva) a zdrojů jeho financování 

(pasiva) k poslednímu dni každého roku. 

 
Tabulka č. 18: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu za období 2010-2012 v Kč 

Položka 2010 2011 2012 

AKTIVA 
Pohledávky za upsaný ZK 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 655 690 641 690 642 690 
 Dlouhodobý hmotný majetek 655 690 641 690 642 690 
 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
 Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 
Oběžná aktiva 195 500 240 311 323 545 
 Zásoby 45 417 47 167 53 470 
 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 
 Krátkodobé pohledávky 0 0 0 
 Krátkodobý finanční majetek 150 083 193 144 270 075 
Celkem aktiva 851 190 882 001 966 235 

PASIVA 
Vlastní kapitál 363 406 586 417 875 690 
 Základní kapitál 234 000 234 000 234 000 
 Kapitálové fondy 0     
 Rezervní fondy a fondy ze zisku 0 10 754 12 646 
 VH minulých let 0 50 000 250 000 
 VH běžného účetního období 129 406 291 663 379 044 
Cizí zdroje 487 784 295 584 90 545 
 Rezervy 0 0 0 
 Dlouhodobé závazky 0 0 0 
 Krátkodobé závazky 73 960 81 434 90 545 
 Bankovní úvěry a výpomoci 413 824 214 150 0 
Celkem pasiva 851 190 882 001 966 235 

 

Dlouhodobý majetek je v rozvaze uveden v zůstatkové ceně, tzn. že od pořizovací 

ceny byly odečteny odpisy. V roce 2012 dojde k navýšení dlouhodobého hmotného 

majetku z důvodu nákupu nových strojů a zařízení do cukrářské výrobny.  

Jelikož společnost vykáže v první roce zisk, má povinnost zřídit rezervní fond ve 

výši 10 % disponibilního zisku, avšak ne více než 5 % hodnoty základního kapitálu. 

Část zisku byla rozdělena mezi oba společníky. Tato situace se projeví po konání valné 

hromady, tedy v rozvaze za rok 2011. Další rok společnost opět vytvoří zisk, z něhož 

část přerozdělí do rezervního fondu tak, aby maximální výše tohoto fondu činila 10 % 

základního kapitálu. Opět je část zisku rozdělena mezi společníky. Zbývající část 
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nerozděleného zisku zůstává pro budoucí potřeby společnosti. Krátkodobé závazky 

zahrnují závazky k dodavatelům, zaměstnancům, správě sociálního zabezpečení, 

zdravotním pojišťovnám. 

 

5.8 Výkaz zisků a ztrát 

Očekávané výnosy a náklady jsou shrnuty ve výkazu zisku a ztrát, sestavenému za 

první tři roky podnikání. Tento výkaz slouží k výpočtu výsledku hospodaření po 

zdanění. Pro sledované období je kalkulováno s daní z příjmů ve výši 19 %. Již 

v prvním roce společnost vytváří zisk po zdanění ve výši 129 406 Kč.  

 
Tabulka č. 19: Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu za období 2010 – 2012 v Kč 

Položka 2010 2011 2012 

Tržby za prodej zboží 405 000 594 000 653 400 

Náklady vynaložené na prodané zboží 283 500 415 800 457 380 

Obchodní marže 121 500 178 200 196 020 

Tržby za prodej vlastních výrobků 1 620 000 2 409 000 2 649 900 

Výkonová spotřeba 982 800 1 445 400 1 589 940 

Přidaná hodnota 758 700 1127400 1240140 

Osobní náklady 530 640 707 520 725 208 

Daně a poplatky 2 400 2 400 2 400 

Odpisy DHM a DNM 10 500 14 000 14 000 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 

Ostatní provozní náklady 12 600 14 100 15 750 

Provozní výsledek hospodaření 202 560 389 380 482 782 
Výnosové úroky 1 000 1 000 1 000 

Nákladové úroky 43 500 30 002 15 526 

Ostatní finanční výnosy 0 0 0 

Ostatní finanční náklady 300 300 300 

Finanční výsledek hospodaření -42 800 -29 302 -14 826 
Výsledek hospodaření před zdaněním 159 760 360 078 467 956 
Daň z příjmů za běžnou činnost (19 %) 30 354 68 415 88 912 
Výsledek hospodaření za účetní období 129 406 291 663 379 044 
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5.9 Přehled cash flow 

Cílem přehledu je zobrazit hlavní zdroje peněžních příjmů a hlavní účely, na které 

byly finanční prostředky vynaloženy. [5] 

 
Tabulka č. 20: Plán cash flow za období 2010-2011 

 V Kč za období 2010 2011 2012 

P Stav peněžních prostředků na začátku období 100 000  150 083  193 144  
1 Výsledek hospodaření za účetní období 129 406  291 663  379 044  
2 Účetní odpisy DHM a DNM 10 500  14 000  14 000  
3 Změna stavu rezerv 0  0  0  
4 Změna stavu časového rozlišení a doh. účtů 0  0  0  
5 Změna stavu zásob -45 417  -1 750  -6 303  
6 Změna stavu pohledávek 0  0  0  
7 Změna stavu kr.závazků, bez KÚ a fin.výpomocí 73 960  7 474  9 111  
9 Zvýšení/snížení krát.úvěrů a fin. výpomocí 0  0  0  

10 Změna stavu pohledávek za upsaný ZK 0  0  0  
A Čistý peněžní tok z běžné a mim.činnosti 168 449  311 387  395 852  
11 Nabytí DHM a DNM -532 190  0  -15 000  
12 Nabytí dlouhodobého finančního majetku 0  0  0  
13 Výnosy z prodeje DHM a DNM 0  0  0  
14 Výnosy z prodeje dlouh. finančního majetku 0  0  0  
B Čistý peněžní tok z investiční činnosti -532 190  0  -15 000  
15 Změna stavu dlouh.závazků bez úvěrů 0  0  0  
16 Zvýšení stř. a dlouh. úvěrů 600 000  0  0  
17 Snížení stř. a dlouh. úvěrů -186 176  -199 674  -214 150  
18 Změna stavu vlastního kapitálu z vybr. operací 0  -68 652  -89 771  
C Čistý peněžní tok z finanční činnosti 413 824  -268 326  -303 921  
D Čistý peněžní tok 50 083  43 061  76 931  
E Hotovost na konci roku 150 083  193 144  270 075  

 

 
V prvním roce podnikání budou vynaloženy vysoké výdaje na nákup vybavení 

cukrárny. Tyto výdaje pokryje bankovním úvěr. Následující rok již cukrárna 

neinvestuje, výdaje související se splácením bankovního úvěru budou hrazeny příjmy 

z provozní činnosti. Třetí rok společnost plánuje investovat do nákupu nového 

cukrářského vybavení. Investiční výdaje spolu s výdaji finančními budou pokryty 

příjmy z běžné činnosti. Z tabulky je patrné, že společnost každým rokem hodlá 

navyšovat svoje peněžní prostředky. 
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6 PŘEDPOKLADY A HARMONOGRAM REALIZACE 

Nejdříve majitelé osloví vybraného architekta a ten zpracuje projektovou 

dokumentaci rekonstrukce stávajících prostor. Po té co bude tato dokumentace 

vyhotovena, majitelé podají místně příslušnému úřadu v Sokolnicích žádost o změnu 

v užívání stavby. K tomu přiloží stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského 

kraje a Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a dalších institucí, které 

budou upřesněny po konzultaci se stavebním úřadem. Vznik společnosti se předpokládá 

k 1. lednu 2010. Poté, co stavební úřad udělí povolení, bude zažádáno o bankovní úvěr. 

V případě, že bude schválen, začnou stavební práce, které budou provádět vybrané 

stavební firmy. Dále bude pořízeno veškeré nutné vybavení cukrárny, jako jsou vitríny, 

chladící zařízení, stroje, nábytek a další. Poté, co budou dokončeny veškeré stavební 

úpravy a provozovna cukrárny bude kompletně vybavena, bude cukrárna zkolaudována. 

Předpokládané zahájení provozu cukrárny bude v měsíci dubnu 2010. 

 

 
Tabulka č. 21: Harmonogram realizace projektu 

 11/09 12/09 1/10 2/10 3/10 4/10 

Zpracování projektové dokumentace       
Podání oznámení stavebnímu úřadu 
o změně v užívání stavby vč. 
vyjádření hygieny, hasičů 

      

Úvěrová smlouva       

Výběr dodavatelů pro dílčí dodávky       

Provedení stavebních prací       

Vybavení cukrárny       

Kolaudace       

Uvedení do provozu       
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá záměrem vybudovat cukrárnu v obci Těšany. 

Důvodem pro sepsání této práce byla úvaha, že bych po ukončení vysoké školy začala 

podnikat. Obec Těšany je obec ve které žiji a podle mého názoru toho svým občanům a 

návštěvníkům, i přes svůj potenciál, dostatečně nenabízí.  

Před 10 lety stávala v obci cukrárna, která byla otevřena přes víkend. Přestože 

nabízela jen omezený sortiment a zejména zmrzlinu, navštěvovali ji lidé z širokého 

okolí, zejména mladé rodiny. Přestože byla tato cukrárna oblíbená, byla uzavřena poté 

co se její majitelé odstěhovali. V současné se v Těšanech žádná cukrárna nenachází. 

Cukrářské výrobky jsou nabízeny v omezené míře v místních obchodech s potravinami 

a v létě je v novinovém stánku prodávána točená zmrzlina. Cílem mé diplomové práce 

je vypracovat návrh na vybudování cukrárny. 

Druhá část diplomové práce obsahuje teoretické poznatky, sloužící jako výchozí 

informace při zpracování práce. Jsou zde uvedeny požadavky, které by měl splňovat 

podnikatelský záměr, např. jednoduchost, stručnost, věrohodnost. Dále je zde uvedena 

struktura podnikatelského záměru, tj. z jakých základních částí se má skládat. Příprava 

každého podnikatelského plánu, je podložena výstupy analýzy. Proto je nutné se 

seznámit také s některými analytickými nástroji vhodnými k analýze vnitřního a 

vnějšího prostředí. Mezi tyto patří SWOT analýza, která slouží k identifikaci silných a 

slabých stránek budoucího podniku, a příležitostí nebo hrozeb, kterým bude objekt 

vystaven. Další nástrojem, který byl v diplomové práci použit, je Porterův model 

konkurenčních sil. Tento model popisuje konkurenční okolí podniku. Začátek podnikání 

je spojen také s vysokými počátečními výdaji. Proto je důležité mít přehled o možných 

zdrojích financování podnikatelského záměru. Mezi nejrozšířenější zdroje můžeme 

zařadit bankovní úvěry a leasing, ať už  ve formě provozního, finančního či leasingu 

zpětného. Dalším možností, jak získat finanční prostředky pro své podnikání, je zažádat 

o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie. Podnikatel se také musí na začátku 

rozhodnout, kterou právní formu podnikání zvolit. Toto rozhodování se provádí dle 

několika kritérií, kde k těm nejdůležitějším patří velikost základního kapitálu, ručení za 

závazky z obchodní činnosti, obtížnost založení atd. Přednosti a nedostatky jednotlivých 

právních forem jsou zde popsány. 
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V analytické části byla nejprve provedena analýza obce Těšany, tj. trhu na kterém 

bude cukrárna působit. Obec se nachází 20 km jihovýchodně od Brna a má cca 1212 

obyvatel. Počet obyvatel mírně roste díky novým přistěhovalcům. Míra nezaměstnanosti 

v obci vzrostla v důsledku probíhající světové finanční krize, nicméně i nadále patří 

k nejnižším v Jihomoravském kraji. Je to způsobeno hlavně blízkostí a snadnou 

dostupností města Brna. Z hlediska podnikatelských aktivit v obci převládá podnikání 

formou živnosti, nachází se zde dva malé výrobní podniky. Místní zdravotní středisko a 

školská zařízení jsou navštěvovány i obyvateli okolních obcí. Jsou zde dvě prodejny 

s potravinami, kde si zákazníci mohou koupit cukrovinky, zmrzlinové výrobky a na 

objednání také zákusky. Dále se zde nachází dvě restaurace s vlastní kuchyní a dvě 

hospody. Kapacita těchto zařízení je 50 míst. Návštěvnost obce se zvýšila na podzim 

minulého roku poté, co byl otevřen hotel Korok. Těšany využívají přirozeného 

turistického zájmu (stálá expozice kovářství v barokní kovárně, místo dramatu 

„Maryša“ bratří Mrštíků,), každoročně zde probíhají vozatajské závody, národopisné 

slavnosti. Z této analýzy vyplývá že obec nabízí značné množství potenciálních 

zákazníků, jak z řad místních občanů, tak i návštěvníků obce a dosud se zde nenachází 

žádná cukrárna. 

Dále jsem provedla marketingový průzkum jehož cílem bylo zjistit účelnost 

vybudování cukrárny v obci. Byl proveden formou písemného dotazníku a zaměřen 

spíše na ženy - mladé matky a ženy v důchodu, u kterých jsem předpokládala, že budou 

tvořit podstatnou část zákazníků cukrárny. Z výsledku průzkumu mj. vyplynulo, že 

většina respondentů by cukrárnu uvítala, je ochotna si za kvalitní výrobky připlatit a 

upřednostňují tradiční druhy cukrářských výrobků, široký sortiment a příjemné 

prostředí. 

Provozovna cukrárny bude umístěna v domě majitelů. Tato volba je výhodná 

nejen proto, že majitelé nemusí platit žádný nájem, ale také pro svou strategickou 

polohu. Rodinný dům leží v blízkosti hlavního tahu ve směru Brno-Hodonín a nabízí i 

několik parkovacích míst přímo před budovou. 

Pro provozování cukrárny je potřeba získat potřebná živnostenská oprávnění a 

splňovat a dodržovat nejrůznější právní předpisy, ať obecného charakteru pro podnikání 

(např. zákon o daních z příjmů, zákoník práce), tak také specielně pro cukrářství (zákon 

o potravinách, hygienické normy aj.). 
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Porterova analýza konkurenčních sil posloužila k analýze vnějšího okolí. 

Zákazníci budou mít vliv na sortiment cukrárny. Velký vliv dodavatelů vzhledem 

k jejich velkému počtu nepředpokládám. V okolí je několik menších cukráren, rivalita 

mezi nimi je malá, jejich návštěvníky jsou zejména obyvatelé obcí. Souhrnem celé 

analytické části je SWOT analýza, která pomohla identifikovat silné a slabé stránky 

cukrárny, příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit její budoucí chod. 

Na výsledky zjištěné analytickou částí navazuje část návrhová, obsahující návrh 

na vybudování cukrárny. Provozovna cukrárny bude umístěna v přízemí rodinného 

domu majitelů cukrárny. Tyto prostory budou muset být zrekonstruovány a upraveny, 

aby splňovaly bezpečnostní a hygienické požadavky dané právními předpisy a rovněž 

vyhovovaly potřebám majitelů cukrárny. Rekonstrukci prostor budou provádět vybrané 

stavební firmy, majitelé si budou drobné úpravy provádět sami. Dodavatelem 

technologického vybavení bude jeden z předních dodavatelů cukrářského vybavení, 

nábytek a drobné spotřebiče budou zakoupeny ve specializovaných prodejnách. 

Provozovna cukrárny se bude skládat z prodejny, výrobny, WC, šatny pro zaměstnance. 

V sortimentu cukrárny zákazníci naleznou dorty, zákusky, koktejly, poháry, 

pečivo vlastní výroby. Dále zmrzlinu od vyhlášených dodavatelů, různé druhy 

alkoholických a nealkoholických nápojů, kvalitní kávu. Doplňkovým zbožím budou 

bonboniéry, oplatky, čokolády aj. Cukrárna bude v provozu po celý rok, výrobky budou 

prodávány v prodejně cukrárny, distribuovány do okolních obchodů s potravinami. 

Zákazníci si také budou moci výrobky objednat. K počáteční propagaci bude zvolen 

roznos letáků informujících o zahájení provozu cukrárny. V blízkosti vozovky umístěny 

informační tabule a vytvořeny internetové stránky, umožňující on-line objednání 

výrobků. Dále už bude záležet na samotném personálu a jeho přístupu k zákazníkům. 

Cena výrobků a zboží bude odrážet kromě nákladů také délku trvanlivosti výrobků. U 

méně trvanlivých výrobků bude zisková marže vyšší. 

Právní formou podnikání bude u cukrárny společnost s ručením omezeným. 

Společnost bude založena dvěma společníky, kteří budou rovnocennými jednateli. Do 

společnosti vloží peněžitý i nepeněžitý vklad, základní kapitál bude činit 234 000 Kč. 

Cukrárna kromě dvou společníků, z nichž jeden bude vykonávat funkci cukráře, bude 

zaměstnávat další dva zaměstnance – prodavačku a cukrářského pomocníka. Měsíční 

mzdové náklady na všechny zaměstnance budou činit 58 960 Kč. 
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 Dále jsou naznačena možná rizika související z provozem cukrárny a nastíněny 

strategie jejich odstranění, případně minimalizování. 

Vybudování cukrárny je spjato s vysokými počátečními náklady. V první řadě 

jsou to náklady na vybavení celé provozovny. Tyto investiční náklady se předpokládají 

ve výši cca 532 200 Kč a budou plně financovány z bankovního úvěru od České 

spořitelny. Splatnost tohoto úvěru je 3 roky. Stavební náklady na rekonstrukci prostor si 

budou majitelky hradit z vlastních prostředků. Je to z toho důvodu, že budova 

provozovny nebude začleněna do obchodního majetku společnosti, tudíž náklady 

spojené s rekonstrukcí nelze zahrnout do nákladů. Předpokládaná výše provozních 

nákladů v prvním roce podnikání (zahrnující mj. mzdové náklady, spotřebu materiálu, 

energie, náklady na služby, odpisy) bude dosahovat 1 822 440 Kč. 

Výnosy podniku budou tvořeny zejména z tržeb z prodeje výrobků v prodejně 

cukrárny a také ze zakázkové výroby. Spolu s tržbami za prodané zboží budou 

dosahovat v prvním roce 2 025 000 Kč. Nevyčíslitelným přínosem tohoto návrhu bude 

nabídnutí dvou pracovních míst, zvýšení úrovně služeb a návštěvnosti v obci. 

V poslední části této práce je uveden harmonogram realizace. V případě, že 

společnost získá povolení od stavebního úřadu a banka schválí její žádost o poskytnutí 

úvěru, mohou začít stavební práce. Jakmile budou tyto práce hotovy, provozovna se 

vybaví nábytkem, stroji a dalšími zařízeními. Poté co bude provozovna cukrárny 

zkolaudována, bude zahájen provoz. Otevření cukrárny se předpokládá na jaře 2010. 
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Příloha č. 1 – Vyznačení hlavních tahů, služeb a umístění cukrárny v obci 
 

 
 
 
 
 
 
 
Legenda k mapě: 
 

   
  
 
  

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

stanice autobusů    
stravování a pohostinství  
obchod s potravinami, smíšeným zbožím 
zdravotní středisko vč. lékárny 
základní škola 
mateřská škola 
pošta  
zámek  
kovárna 
obecní úřad 
budoucí cukrárna 
 

směr Hodonín 

směr Brno 

směr Nesvačilka směr Otnice, rozcestí 
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Příloha č. 2 -  Dotazník na vybudování cukrárny v Těšanech 
 
Dobrý den, 

jmenuji se Jana Běloušková, jsem studentka 5. ročníku Vysokého učení technického v 

Brně, fakultě Podnikatelské. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, 

který slouží jako podklad pro diplomovou práci. Práce se zabývá vypracováním 

podnikatelského záměru na vybudování cukrárny. Všechny údaje budou použity pouze 

pro účely této práce a dotazník je anonymní. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku. 

 

1. Pohlaví 

a) muž 

b) žena 

 

2. Věk 

a) do 20 let 

b) 21 – 30 let 

c) 31 – 40 let 

d) 41 – 50 let 

e) 51 – 60 let 

f) 61 a více 

 

3. Navštěvujete nějakou cukrárnu? 

a) pravidelně 

b) občas 

c) vůbec 

 

4. Uvítal/a byste ve své obci cukrárnu? 

a) ano 

b) ne 

 

5. Jak často byste cukrárnu navštěvoval/a? 

a) několikrát do týdne 

b) jednou týdně 

c) jednou za měsíc 

d) několikrát za rok 

e) nikdy 
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6. Byl/a byste ochotný/a a si za kvalitní výrobky (zákusky, dorty) připlatit? 

a) ano 

b) ne 

 

7. Jakou metodu objednávání byste preferoval/a? 

a) telefonicky 

b) osobně na prodejně 

c) online objednávkou na webových stránkách 

 

8. Jaký druh zákusků či dortů byste upřednostnil/a? 

a) tradiční druhy (trubičky, větrníky, věnečky aj.) 

b) netradiční (dia zákusky, ovocné aj.) 

 

9. Co pokládáte u cukrárny pro Vás za nejdůležitější? 

a) nízké ceny 

b) široký sortiment 

c) kvalitní výrobky 

d) ochota a odbornost personálu 

e) příjemné prostředí 

 

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 3 - Vyhodnocení dotazníku 
 

Pohlaví
Otázka a b c d e a b c d e

do 20 let 0 3 5 0 6 4 18
21-30 let 1 5 9 2 11 16 44
31-40 let 0 6 11 1 6 18 42
41-50 let 0 1 6 0 4 13 24
51-60 let 0 2 14 1 6 20 43
61 a více 0 2 8 0 4 18 32
Celkem 1 19 53 4 37 89 203
do 20 let 7 1 10 0 18
21-30 let 13 2 28 1 44
31-40 let 17 0 25 0 42
41-50 let 6 1 17 0 24
51-60 let 16 0 27 0 43
61 a více 9 1 22 0 32
Celkem 68 5 129 1 203
do 20 let 0 3 2 3 0 1 6 1 2 0 18
21-30 let 2 6 5 2 0 4 10 10 5 0 44
31-40 let 0 5 8 4 0 3 13 8 1 0 42
41-50 let 0 1 0 5 1 1 5 9 2 0 24
51-60 let 1 3 5 7 0 2 8 13 4 0 43
61 a více 1 3 3 2 1 2 6 11 2 1 32
Celkem 4 21 23 23 2 13 48 52 16 1 203
do 20 let 5 3 7 3 18
21-30 let 10 5 24 5 44
31-40 let 13 4 22 3 42
41-50 let 4 3 12 5 24
51-60 let 12 4 25 2 43
61 a více 6 4 16 6 32
Celkem 50 23 106 24 203
do 20 let 1 3 4 2 7 1 18
21-30 let 6 6 3 11 15 3 44
31-40 let 7 6 4 9 12 4 42
41-50 let 3 2 2 6 9 2 24
51-60 let 6 8 2 17 10 0 43
61 a více 4 6 0 5 17 0 32
Celkem 27 31 15 50 70 10 203
do 20 let 6 2 7 3 18
21-30 let 12 3 17 12 44
31-40 let 12 5 14 11 42
41-50 let 6 1 10 7 24
51-60 let 13 3 21 6 43
61 a více 8 2 15 7 32
Celkem 57 16 84 46 203
do 20 let 1 2 0 2 3 0 3 1 3 3 18
21-30 let 2 5 3 2 3 3 7 5 6 8 44
31-40 let 3 4 3 4 3 2 4 6 7 6 42
41-50 let 0 2 1 3 1 2 3 4 3 5 24
51-60 let 1 5 3 3 4 3 6 6 5 7 43
61 a více 2 3 0 2 3 1 6 3 7 5 32
Celkem 9 21 10 16 17 11 29 25 31 34 203

č. 9

Věk
Muži Ženy

Celkem

č. 3

č. 8

č. 4

č. 5

č. 6

č. 7
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Příloha č. 4 – Náklady na vybavení provozovny 
 
Vybavení prodejny 

Položka ks cena/ks Kč
stůl kulatý 5 3 050 15 250
židle 4 1 100 4 400
talíř 30 44 1 320
talíř dezertní 40 26 1 040
šálek, vč. podšálku 35 24 840
lžička 40 8 320
vidlička 30 10 300
miska 35 24 840
sklenice 35 20 700
pohár 30 28 840
tác 2 500 1 000
pokladna 1 7 900
pult 1 25 000
osvětlení 1 2 000
kávovar 1 12 000
chladící vitrína 1 58 000
mrazící vitrína na zmrzlinu 1 40 500
rychlovarná konvice 1 700
regály, skříně 11 000

183 950Celkem  
 

Vybavení výrobny 
Položka Kč (vč.DPH)

lednice 5 800
myčka nádobí 24 100
pec 40 000
sporák elektrický 6 000
hnětač těsta 25 000
robot univerzální 35 400
dávkovač pro plnění výrobků náplněmi 3 200
pracovní stůl s dvěmi policemi 9 800
pracovní stůl nerez s dřezem vč. baterie 15 150
skřínky nástěnné nerez 24 000
umyvadlo vč. baterie 2 500
dávkovač mýdla 370
regál 4 050
pracovní náčiní 2 000
pracovní nádobí 30 000
digestoř 8 600
rychlovarná konvice 700
osvětlení 2 000
Celkem 238 670  
 
 
 
 
 



 85 

 
 
Vybavení skladu, WC, šatny 

Položka ks cena/ks Kč
chladící skříň 1 14 500 14 500
mrazák 2 9 500 19 000
regály 2 15 000 30 000
osvětlení 5 1 200 6 000
WC 3 3 100 9 300
umyvadlo 3 2 500 7 500
zrcadlo 3 460 1 380
zásobník na papír. ručníky 3 580 1 740
zásobník na toal. papír 3 530 1 590
dávkovač mýdla 3 370 1 110
odpadkový koš 3 1 020 3 060
koš na použité papír. ručníky 3 370 1 110
šatní skříň, plech 5 2 400 12 000
pracovní oděv 4 320 1 280

109 570Celkem  
 
 


