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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na založení nového podnikatelského subjektu, a 

představuje náhled na podnikatelský záměr a jeho využití v podnikové praxi. V první 

části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou zde definovány jednotlivé pojmy 

podnikatelského prostředí. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu podnikatelského 

prostředí nově vznikajícího podnikatelského subjektu. V závěrečné části jsou na základě 

provedených analýz a zjištěných výstupů formulovány návrhy a doporučení pro založení 

nového podnikatelského subjektu. 

Abstract 

This master thesis deals with creating a new business subject, and focus on business plan 

and its usage in company practice. Theoretical introduction and the basic concepts 

definitions are included in the first part. Terms of business environment are also explained 

there. The second part is focused on the analysis of the business environment and new 

starting business subject. The proposals and recommendations for improving new 

business subject, which are based on analysis and outputs, are formulated in the final 

section. 
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ÚVOD 

Česká republika se řadí ve světovém žebříčku na pomyslnou 35. příčku ve spotřebě kávy. 

Podle statistik připadne spotřeba kávy na 3,26 kg na osobu za rok. Nemůžeme se ale řadit 

k největším spotřebitelům kávy, neboť mezi  největší spotřebitele kávy patří severské 

státy, převážně Finsko. To už dlouhá léta patří na přední příčky ve spotřebě kávy, která 

se pohybuje okolo 12 kg na osobu za rok.  

Kávová kultura se ve všech zemích rozrůstá, a káva se začíná stávat businessem, proto je 

mnoho lidí ochotno si připlatit za dobrou kvalitu kávy. V České republice se kávová 

kultura postupně rozvíjí, a zákazníci začínají dávat přednost kvalitní kávě před atraktivní 

cenou. Kavárny tak nabývají na své oblíbenosti. Stávají se místem, jak pro obchodní 

schůzky, tak místem kde mnoho lidí nalezne pohodlné místo nad šálkem lahodné kávy, 

místo pro posezení s přáteli, nebo místo, kde si v klidu může číst knihu. 

Důvod, proč jsem si jako téma mé diplomové práce zvolila vytvoření podnikatelského 

plánu zaměřeného na založení kavárny, je ten, že bych v budoucnu velmi ráda vlastní 

kavárnu provozovala. Vypracování kvalitního podnikatelského plánu pro daný podnik je 

důležitým a nezbytným předpokladem pro úspěšné provozování kavárny. Podnikatelský 

plán snižuje rizika spojená se ztrátami nevhodně investovaných financí, napomáhá 

navýšení důvěryhodnosti podniku pro investory, a tím přináší budoucí možné investice 

do podniku. Mé rozhodnutí zaměřit svoji práci na toto téma též souvisí s tím, že bych ráda 

využila svých zkušeností získaných v době, kdy jsem pracovala v kavárenském řetězci, a 

dále i toho, že káva a kultura kávy je mým velkým koníčkem. Chtěla bych současně 

kreativní a dynamickou provozovnou zkvalitnit služby poskytované obyvatelům a 

návštěvníkům svého rodného města na Vysočině. 

Pro svoji diplomovou práci jsem zvolila téma Podnikatelský plán: založení kavárny. Budu 

se zabývat vytvořením nového podnikatelského subjektu, a představením náhledu na 

podnikatelský záměr a jeho využití.  

Práce bude rozdělena do třech částí. V první části se budu zabývat teoretickými 

východisky, vysvětlením základních pojmů z podnikatelského prostředí pomocí odborné 

literatury. 
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Ve druhé části diplomové práce se budu zabývat analýzou aktuálního stavu. Zde bude 

podrobně analyzováno prostředí budoucího podniku pomocí SWOT analýzy, SLEPTE 

analýzy, PORTEROVY analýzy. 

Ve třetí části diplomové práce se zaměřím na koncept podniku od jeho založení až po 

uvedení do provozu. V návrhové části budou vypracovány rozpočty, zdroje financování 

a kalkulace. 
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Cíle práce 

Diplomová práce se zaměřuje na založení nového podnikatelského subjektu, a 

představuje náhled na podnikatelský záměr a jeho využití v podnikové praxi. V první části 

je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou zde definovány jednotlivé pojmy 

podnikatelského prostředí. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu podnikatelského 

prostředí nově vznikajícího podnikatelského subjektu. V závěrečné části jsou na základě 

provedených analýz a zjištěných výstupů formulovány návrhy a doporučení pro založení 

nového podnikatelské subjektu.  
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1 Teoretická východiska práce 

V této části práce se budu zabývat, co je to podnikatelský plán, jak by měl správně 

vypadat, a zaměřím se na uživatele podnikatelského plánu. Dále budu popisovat 

podnikání, a jeho způsoby, a ukazatele, které jsou zapotřebí při tvorbě tohoto 

podnikatelského plánu. 

1.1 Pojetí a význam malých a středních firem 

Historický exkurz 

Výraz podnikatel pochází z francouzštiny a ve svém původním středověkém významu 

znamenal prostředník či zprostředkovatel. Byl to výraz, který odpovídal realitě, 

podnikatel tehdejší doby se podílel na zprostředkování zejména obchodů. Postupem času 

k obchodním aktivitám přibylo zprostředkování dodávky pro vládu. Již v 18. století bylo 

zřejmé (R. Contillon), že s tímto typem podnikání je spojeno riziko, a podnikatel se 

oddělil od rentiéra. Zatímco rentiér poskytuje kapitál za určitou cenu – rentu (úroky), 

podnikatel je osoba, která realizuje určitý projekt a nese riziko jeho úspěchu nebo 

neúspěchu. Úspěch podnikání je tak do značné míry vázán na schopnosti (nápaditost, 

iniciativu, aktivitu) podnikatele. Ve dvacátém století se podnikateli přisuzuje i další  

rys – atribut inovátora.1 

Vedle kontinentálního evropského pojetí pojmu podnikání a podnikatel existuje anglo-

americký výraz pro podnikání [business] ve významu obchodování, účelová a zisková 

aktivita. 

Pojem „podnikání“ v posledních letech zcela zdomácněl v běžném slovníku, nicméně 

jeho interpretace není tak jednoduchá: 

 Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných 

aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces 

vytváření přidané hodnoty. 

                                                 

1 VEBER, J., SRPOVÁ J., a kolektiv, 2008, s. 136 
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 Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu 

je prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na 

vlastní nohy apod. 

 Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příležitostí.  

 Právnické pojetí – podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. 

Samozřejmě v literatuře najdeme i další definice: „Podnikání – proces vytváření čehosi 

jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, 

přebíraní doprovodných finančních, psychologických a společenských rizik a získávání 

výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení“.2 

1.1.1 Dělení živností 

Živnost upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proto zákon3 dále omezuje předmět živnosti tím, 

čím živnost nemůže být (provozováním činností vyhrazených státu, právnickým osobám, 

dle autorského zákona apod.). Též vylučuje považovat za živnost činnosti fyzických osob, 

které jsou uskutečňovány podle zvláštních předpisů (jako jsou činnosti lékařů, lékárníků, 

stomatologů, veterinárních lékařů, advokátů, notářů, znalců a tlumočníků, auditorů a 

daňových poradců, autorizovaných architektů a inženýrů, pojišťovacích agentů, 

výzkumu, výroby a distribuce léčiv, nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, výchova 

a vzdělávání ve školách, předškolních zařízení a školských zařízení, vzdělávání 

v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech apod.).4 

                                                 

2 VEBER, J., SRPOVÁ J., a kolektiv, 2008, s. 137 
3  (Viz zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 
4 VEBER, J., SRPOVÁ J., a kolektiv, 2008, s. 137 
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Živnosti zahrnují veškerou výrobu, obchod a služby, vyjma činností v živnostenském 

zákoně výslovně vyloučených. Živností se rozumí „soustavná činnost provozovaná 

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

podmínek živnostenského zákona.“ O povolení živnosti rozhodují živnostenské úřady, 

které vedou živnostenský rejstřík.5 

Živnostenský zákon rozeznává dva základní durhy živností: 

 živnosti ohlašovací,  

 živnosti koncesované. 

Živnosti ohlašovací 

Živnosti ohlašovací vznikají na základě ohlášení příslušnému živnostenskému úřadu a při 

splnění podmínek je podnikateli vydán živnostenský list. Mezi tyto živnosti patří: 

 živnosti řemeslné – k jejichž provozování je potřeb doložit vzdělání a praxi 

v oboru (např. truhlářství, zámečnictví), 

 vázané – na vzdělání, eventuálně na praxi, eventuálně na jiné podmínky, které 

vyžaduje zákon (např. výroba, montáž, opravy plynových či elektrických 

zařízení), 

 volné – k jejich provozování stačí splnění podmínek (všechny ostatní živnosti). 

Živnosti koncesované 

Vznikají na základě koncese (povolení), nejsou tedy nárokové jako živnosti ohlašovací. 

K získání koncese je potřeba vzdělání a splnění dalších podmínek, které vyžaduje zákon. 

Podnikateli je poté vydána koncesní listin. Do koncesovaných živností patří např. výroba 

a opravy zbraní, taxislužba, výroba zubních protéz, pohřební služba.6 

                                                 

5 MULAČOVÁ, V. a MULAČ, P., 2013, s. 29  
6 tamtéž, s. 29 
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1.2 Status podnikatele versus zaměstnanecký poměr 

Rozhodnutí zahájit podnikání je proces spojen s vynaložením určitých nákladů, které 

mohou být nenávratně ztraceny, nemluvě o psychické újmě, popř. poškození prestiže 

apod., pokud se tento záměr nezdaří. Na druhé straně je škoda, pokud pracovníka v 

zaměstnání neuspokojíme, a jeho dobrý podnikatelský nápad nevyužijeme.7 

1.2.1 Výhody a nevýhody podnikání versus zaměstnanecký poměr 

Pro určení výhod a nevýhod podnikání versus zaměstnanecký poměr neexistují 

jednoduchá a přímočará rozhodovací schémata. Je třeba zvážit: 

 má zaměstnání a jistotu pracovního místa - je otázka, zda má opustit známé 

pracovní místo a začít s něčím novým, s čím třeba nemá dostatek zkušeností, 

 ztratil zaměstnání - podnikání může být vhodným způsobem, jak sobě a své 

rodině zabezpečit zejména finanční prostředky, 

 má zaměstnání, popř. důchod a rád by realizoval své představy - chce si ověřit, 

zda by se uplatnil jako podnikatel, chce sobě či své rodině finančně přilepšit. 

Je nesporné, že jen výjimečně je podnikání bezproblémové a bezrizikové. Na osobu 

podnikatele klade řadu povinností účetních, daňových a znalosti dodržování zákonů. V 

případě, že podnikatel je zaměstnavatelem, má odpovědnost za své pracovníky, za 

zabezpečení prostředků na jejich mzdy atd. Pravděpodobně podnikatel nemůže počítat s 

pravidelnou osmihodinovou pracovní dobou. V řadě případů se podnikatelé obávají 

jakýchkoliv vážnějších zdravotních potíží, které se mohou promítnout do 

podnikatelských aktivit.8 

  

                                                 

7 MULAČOVÁ, V. a MULAČ, P., 2013, s. 30 
8 tamtéž, s 156 
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Naproti tomu zaměstnanecký poměr přináší méně odpovědnosti. Ve většině případů se 

od pracovníka očekává, že v organizaci stráví osm hodin. Má zabezpečen veškerý servis 

pro svou práci, který je prováděn na profesionální úrovni odbornými útvary apod. Pokud 

organizace nemá vážné finanční problémy, s vysokou pravděpodobností může mít 

zaměstnanec jistotu, že ve výplatním termínu obdrží dohodnutou mzdu. 

Obvykle tam, kde malý či střední podnikatel podniká, většinou i žije. A to je fenomén, 

který předurčuje další rozhodnutí. Musíme si uvědomit, že úspěšné malé a střední 

podnikání výrazně ovlivňují tři životní jistoty podnikatele - zdraví, zázemí (např. rodina) 

a uspokojení z práce (profese „podnikatel"). Je to tím, že malé a střední podnikání je 

výrazně spjato s osobním životem podnikatele (vlastníka firmy). 

Existuje řada různých podnikatelských aktivit, většina z nich však vyžaduje určité 

materiální předpoklady pro podnikání: 

 Pro podnikatelské aktivity je třeba mít určité prostory. Ve výhodě jsou ti, kteří 

tyto prostory mají, nebo je zdědili apod. V případě, že prostory nemají, musí 

počítat s náklady na jejich pronájem, výstavbu apod. 

 Potenciální podnikatel musí počítat s tím, že existence jeho firmy vyžaduje 

určité vybavení ať provozním zařízením, nezbytným administrativním 

zázemím apod. I když řadu komponentů lze pořídit na leasing, je nesporné, že 

část počátečního kapitálu bude věnována na vybavení firmy. Stejně tak je třeba 

mít finanční prostředky na pořízení zásob apod.  

 Provozování firmy vyžaduje vést stanovené formy účetní evidence, dostát 

daňovým povinnostem. Na podnikatele se vztahuje řada zákonných povinností, 

jejichž nedodržení může být předmětem citelných sankcí. 

 Důležitou skutečností, kterou by neměl potenciální podnikatel podceňovat, je 

ručení za závazky podnikání. Skutečnost ručení je třeba promítnout zejména 

do rozhodnutí, jakou právní formu zvolit. 

 V neposlední řadě musí být rozhodnutí pro podnikání podpořené 

podnikatelským záměrem. Tzv. podnikatel musí mít určitou ideu, představu 
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v jaké oblasti podnikat. Jinými slovy, co bude předmětem mých 

podnikatelských aktivit, jak s nimi obstojím na daném trhu, jaká je v tomto 

oboru konkurence apod.9 

1.3 Podnikatelský záměr 

Na veřejnosti převládá často názor, že podnikat je velmi snadné a podnikání přináší 

každému podnikateli značné finanční prostředky. Již méně je známo, že jde o riskantní 

záležitost a že podnikání může přinést též finanční ztrátu či dokonce opovržení okolí.10 

1.3.1 Předpoklady úspěchu začínající firmy 

Každoročně vzniká velké množství firem s nejrůznějším zaměřením, různé velikosti  

a s různou právní formou. Zároveň každoročně i značné množství firem zaniká. Proto, 

aby k tomuto zániku nedošlo nebo alespoň ne krátce po založení, by měli budoucí 

podnikatelé zohlednit následující kroky: 

 získat motivaci a mít odhodlání podnikat,  

 zvážit osobní předpoklady pro podnikání,  

 objevit a definovat podnikatelský nápad nebo mezeru na trhu,  

 vyjasnit podnikatelský záměr,  

 vyjasnit potřebu finančních a dalších zdrojů,  

 vymezit předmět činnosti a zvolit vhodnou právní formu podnikání,  

 připravit zakladatelský rozpočet, sestavit podnikatelský plán.11 

Získání motivace a odhodlání podnikat 

Nejdůležitějším předpokladem pro rozvoj začínající firmy je co nejsilnější motivace 

                                                 

9 VEBER, J., SRPOVÁ J., a kolektiv, 2008, s. 156 
10 tamtéž, s. 157 
11 tamtéž, s. 157 
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budoucího podnikatele založená na osobních plánech, záměrech a přáních a jejich 

konkrétní podoba ve formě osobních a podnikatelských cílů. Velice důležitým 

předpokladem úspěchu je také smysluplnost, kvalita a reálnost těchto cílů, ať již jde  

o jednotlivce nebo skupinu osob. Opomenout nelze také podporu ze strany rodiny, 

příbuzných a přátel.12 

Zvážení osobních předpokladů pro podnikání 

Soukromé podnikání znamená přijmout velkou odpovědnost za všechny své činy  

a rozhodnutí a nést je až do konce. Být soukromým podnikatelem je především hodně 

práce a také velká odpovědnost. Mnoho podnikatelů jistě zažilo taková období, kdy se 

příliš nedařilo, a právě s těmito situacemi si pak mnozí neumějí poradit. 

Podnikatelský nápad nebo objevení mezery na trhu 

Na začátku každého podnikání by měl být dobrý nápad. Předpokladem podnikatelského 

úspěchu je reálná životaschopnost tohoto podnikatelského nápadu a jeho možné uplatnění 

na trhu.13 

Vyjasnění podnikatelského záměru 

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.  

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 

                                                 

12 VEBER, J., SRPOVÁ J., a kolektiv, 2008, s. 158 
13 taktéž, s. 159 
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záměry má přehledně před sebou, zjistí, že některé plány jsou pouhým přáním a vysněnou 

představou.14 

Zpracování podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější  

i vnitřní faktory související s podnikáním firmy - zejména s jejím založením a fungováním 

v horizontu, na který se plán sestavuje. 

Podnikatelský plán musí obsahovat poslání firmy, dlouhodobé a krátkodobé cíle firmy  

a strategie směřující k jejich dosažení. Popisuje nabízené výrobky a služby, konkurenční 

výrobky a jejich postavení na trhu, potenciál trhu, strategii vstupu na trh, výrobu, 

management a organizaci, finanční situaci, rizika aj. 

Podnikatelský plán se vypracovává nejen při zakládání nové firmy, ale kdykoliv, jestliže 

chce firma realizovat větší investiční akci. Podnikatelský plán slouží například jako 

důležitý dokument v případech, kdy firma žádá o bankovní úvěr. Podnikatelský plán totiž 

mnohdy hraje rozhodující roli při schvalování úvěrových limitů ze strany bank, nebo 

jiného investora. 

Bohužel, podnikatelský plán je často podnikateli sestavován pouze pro účely žádosti  

o úvěr. Pokud by podnikatelé sestavovali podnikatelský plán běžně, často by si dokázali 

včas uvědomit rizika svého podnikání, a tato rizika eliminovat.15 

1.3.2 Příprava podnikatelského plánu 

Rozsah a propracovanost podnikatelského plánu závisí na velkosti firmy a účelu, pro 

který je určen. Podnikatel, který chce přijít na trh s unifikovanou řadou elektronářadí pro 

práci na zahrádce, bude potřebovat obsáhlejší podnikatelský plán především vzhledem 

k charakteru nabízených produktů a cílovému trhu. Na druhé straně podnikatel, který 

hodlá otevřít půjčovnu s videokazetami, vystačí si s podstatně jednodušším plánem. 

Rozdíly mezi rozsahem podnikatelského plánu tedy mohou záviset na tom, zda se nová 

firma bude zabývat poskytováním služeb či výrobou, nebo zda půjde o zboží osobní či 

                                                 

14 VEBER, J., SRPOVÁ J., a kolektiv, 2008, s. 160 
15 tamtéž, s. 161 
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průmyslové spotřeby. Komplexnost podnikatelského plánu může být rovněž ovlivněna 

velikostí trhu, konkurencí a růstovým potencionálem. Při zpracování se přihlíží k tomu, 

zda se podnikatelský plán sestavuje pro interní nebo externí účely. 16 

Dvě výchozí otázky 

Dříve než začne podnikatel pracovat na sestavení podnikatelského plánu, měl by si 

položit dvě základní otázky: 

 Co je skutečným cílem jeho podnikání? Důležitá bude zřejmě finanční 

odměna. Avšak peníze nejsou jediným důvodem podnikání. Co ještě? Napíše-

li si podnikatel na papír své představy o tom, čeho chce podnikáním dosáhnout, 

začne jeho plán dostávat konkrétních podob. 

 Který moment jeho podnikatelských aktivit představuje konkurenční 

výhodu? Může to být výrobek nebo služba, cena, kvalita, originalita, flexibilita 

dodávek, doprovodné služby, výhodná lokalita, příjemný personál aj.17 

1.4 Podnikatelský plán a zdroje financování 

Nedílnou součástí přípravných prací spojených se založením firmy je zpracování 

zakladatelského rozpočtu a podnikatelského plánu. Tyto kroky jsou o to důležitější, čím 

větší rozměr podnikatelské činnosti se předpokládá. Podnikatel (společníci) uvažující  

o založení firmy si musí klást otázku, v čem a jak bude podnikat (těžiště podnikatelského 

plánu), a následně tyto úvahy promítnout do finanční podoby (zakladatelský rozpočet).18 

1.4.1 Zakladatelský rozpočet 

Zakladatelského rozpočet je specifikuje a kvantifikovat finanční prostředky potřebné k 

zahájení podnikání. Zahájení podnikatelské činnosti můžeme rozdělit do několika stadií 

- založení podniku, zahájení podnikatelské činnosti, stabilizace podnikatelské činnosti. 

Tomuto odpovídá režim financování ze startovního kapitálu a režim běžného financování. 

                                                 

16 VEBER, J., SRPOVÁ J., a kolektiv, 2008, s. 162 
17 tamtéž, s. 163 
18 tamtéž, s. 165 
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1.5 Zdroje financování podniku 

Základním zdrojem financování podnikání jsou vlastní zdroje, které podnikatel vkládá do 

podnikání. Podnikatel investováním vlastních zdrojů (zpravidla úspor) dává najevo své 

přesvědčení o života schopnosti svého nápadu, jako i o schopnosti najít způsoby jeho 

uskutečnění. Pokud by podnikatel nevložil své peníze do podnikání, nemůže očekávat, že 

realizaci podnikatelského nápadu podpoří jiné osoby, ať už formou vkladu nebo formou 

půjčky. V prvním stádiu podnikání je možné uvažovat pouze s podporou osob (subjektů), 

které podnikatele osobně znají, jsou přesvědčení o jeho schopnostech a morálních 

vlastnostech. Těžko lze uvažovat s podporou subjektů, které se profesionálně věnují 

investování disponibilního (vlastního ale i cizího) kapitálu. Důvodem je zejména 

požadavek investorů na záruku vrácení a zhodnocení investovaného kapitálu, který 

vyplývá z podstaty jejich podnikání. Postačující zárukou je zpravidla prokázání dobrých 

výsledků dosahovaných v minulosti, hodnota vlastněného majetku,  

ale i perspektiva dalšího rozvoje podnikání.19 

1.5.1 Vlastní a cizí zdroje financování 

Na zdroje financování je možné nahlížet z několika hledisek. Základní dělení je na vlastní 

a cizí zdroje financování, které vychází z právního postavení poskytovatele kapitálu. 

Odpovídá i účetnímu vykazování disponibilních zdrojů financování v rozvaze a je 

v mnoha směrech při úvahách o struktuře financování považované za postačující. 20 

1.5.1.1 Vlastní zdroje financování 

Mezi vlastní zdroje financování (ekvity capital) patří vklad podnikatele, dary a dotace (za 

předpokladu splnění podmínky poskytovatele dotace), vklad profesionálních investorů 

(business angels, ventue capital), emise akcií, které mají charakter dodatečného vkladu 

do podniku a jsou označované jako externí vlastní zdroje financování.21 

 

                                                 

19 REŽŇÁKOVÁ, 2012, s. 24 
20 tamtéž, s. 25 
21 tamtéž, s. 26 
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Zdroje vlastního kapitálu je možné rozdělit do dvou větších skupin:  

 interní – vzniklé v podniku z předešlé činnosti (zisk a odpisy) 

 externí – kdy je navýšen základní kapitál stávajícími nebo novými společníky. 

Kdy je vhodné použít financování z vlastních zdrojů? 

Vlastní kapitál je k dispozici v dostatečném množství. Investice bude mít dostatečnou 

očekávanou výnosnost, aby pokryla náklady na vlastní kapitál. Tyto podmínky většinou 

nebývají současně splněny, proto se přistupuje k používání levnějšího cizího kapitálu 

nebo alespoň k financování smíšeného.22 

Základní kapitál 

Základní kapitál je relativně stálá složka vlastního kapitálu (tzn. téměř se nemění). Jeho 

konkrétní podoba závisí na právní formě podnikatelského subjektu: 

Základní kapitál individuálního podnikatele – živnostníka je veškerý vlastní majetek, 

který sám do podniku vložil, např. rodinné úspory, pilu a míchačku, kterou měl doma, 

osobní automobil rodiny apod.23 

Fondy vytváří podnikatelský subjekt ze svého zisku po zdanění. Člení se na: 

 rezervní fondy – slouží pro úhradu případné ztráty v hospodaření; 

 ostatní fondy – sociální fond, rizikový; 

 kapitálový fond – není tvořen ze zisku, ale vytváří se např. darováním majetku 

nebo dotací účetní jednotce. 

Nerozdělený zisk minulých let představuje část zisku, o kterém dosud nebylo rozhodnuto, 

jak bude použit. Zisk běžného roku.24 

                                                 

22 SCHOLLEOVÁ, 2008, s. 124 
23 MRKOSOVÁ, J., 2014, s. 14 
24 tamtéž4, s. 14 
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Dotace 

Dotace jsou většinou poskytovány z rozpočtu vyšší vládní úrovně nižším úrovním 

(vertikální finanční vztahy). V řadě zemí dochází k přerozdělení příjmů vzniklých 

v rámci stejné úrovně – bohatší jednotky tak „ přispívají“ chudším jednotkám 

(horizontální finanční vztahy).  

Rozlišujeme dvě základní formy dotací: specifické účelové, které jsou poskytovány na 

předem stanovený účel. Obec je zodpovědná poskytovateli za jejich užití k danému účelu. 

Všeobecná neúčelové dotace, které obec nebo kraj obdrží také na základě stanoveného 

kritéria, ale jejich užití je zcela v jejich kompetenci (v rámci platné legislativy). Oba typy 

dotací mohou být používány na financování jak běžných tak kapitálových výdajů. 

Účelové dotace mohou být podmíněny v tom smyslu, že vyžadují od obcí (krajů) jejich 

spoluúčast na financování daných výdajů. Dotace bez spoluúčasti jsou dotace, které 

představují pevnou (fixní) částku, kterou vyšší vládní úroveň poskytne obci na předem 

určené statky a služby bez ohledu na to, jestli obec vynakládá ještě své finanční 

prostředky na danou službu. Výška dotace se vypočítá podle parametrů, které souvisejí 

se službou nebo statkem, na které se poskytuje. Používají se pro aktivity, které jsou 

prioritní pro ústřední vládu, ale málo prioritní pro územní samosprávu, dále na 

financování externalit. Tímto způsobem lze zabezpečit minimální standard služeb 

v celém státě. Fixním způsobem lze poskytovat i neúčelové dotace.25 

1.5.1.2 Cizí zdroje financování 

Velmi frekventované zdroje cizího kapitálu jsou úvěry, které lze klasifikovat z řady 

hledisek. Dělíme je na úvěry finanční, spočívající v poskytnutí určité peněžní částky, a 

úvěry obchodní. Finanční úvěry se pak nejčastěji dělí na úvěry krátkodobé (splatnost do 

1 roku), střednědobé (splatnost maximálně do 5 let) a dlouhodobé (splatnost nad 5 let). 

Banky poskytují úvěry na financování krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých 

podnikových potřeb. Obchodní úvěry si poskytují účastníci obchodních vztahů.26 

                                                 

25 PROVAZNÍKOVÁ, R. a SEDLÁČKOVÁ, O., 2009, s 91 
26 VEBER, J., SRPOVÁ J., a kolektiv, 2008, s. 175 
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Cenou za poskytnutí bankovních úvěrů je úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním 

(zejména bankovní poplatky). Cenu bankovních úvěru ovlivňuje zejména bonita klienta 

a doba splatnosti kapitálu. Krátkodobý kapitál bývá zpravidla levnější než dlouhodobý, 

protože v delším časovém horizontu roste riziko věřitelů a za větší riziko je požadován 

větší výnos. V případě poskytnutí úvěru banky většinou požadují realizovat obrat, nebo 

jeho podstatnou část přes svoje účty. Získávají tak další zdroje příjmů a mají přehled  

o výkonnosti firmy. K ovládání účtů nabízejí banky různé formy elektronického 

bankovnictví. 

Při použití bankovního úvěru vzniká firmě daňový efekt tím, že úroky z úvěru jsou 

daňově uznatelným nákladem a snižují daňový základ. Podmínkou působení daňového 

efektu má samozřejmě kladný výsledek hospodaření.27 

Velmi flexibilní formou financování je kontokorentní úvěr. U něj je stanoven limit, do 

kterého může společnost čerpat úvěr (debetní zůstatek běžného účtu), splácení úvěru je 

zajištěno inkasem pohledávek. Modifikací čerpání kontokorentního úvěru je, v rámci 

povoleného limitu, časově a hodnostově sjednaná nižší částka. Výhodou takového čerpání 

je nižší úroková sazba. Speciální postavení mají tzv. revolvingové úvěry – krátkodobě 

opakovaně poskytované úvěry. 

Za poskytnutí krátkodobého úvěru požadují banky ručení oběžným majetkem, nejčastěji 

pohledávkami. Žádost o poskytnutí dlouhodobého bankovního úvěru je v podstatě 

totožná s žádostí o poskytnutí bankovního úvěru krátkodobého. Ručení za dlouhodobý 

úvěr vyžadují banky jednak zástavou majetku, podepsáním směnky, nebo kombinací 

uvedených způsobů. Banky uvolňují finanční prostředky účelové, proti daňovým 

dokladům.28 

1.6 Zásady pro zpracování podnikatelského  plánu 

Při zpracování podnikatelského plánu by měly být respektovány obecně platné zásady. 

Jejich smyslem není zpracovatele plánu nějakým způsobem omezovat. Jde o to,  

                                                 

27 VEBER, J., SRPOVÁ J., a kolektiv, 2008, s. 176 
28 REŽŇÁKOVÁ, 2012, s. 25 



26 

 

že zejména externí subjekt bude mít s největší pravděpodobností k dispozici plány jiných 

firem, které na něj chtějí také zapůsobit. Účelem následujících řádků je proto ukázat směr, 

jakým podnikatelský plán formulovat a zvýšit tak jeho rating v očích osob mimo podnik.29  

1.6.1 Struktura podnikatelského plánu 

V následující struktuře je zdůrazňován spíše pohled budoucího investora, poskytovatele 

kapitálu. Právě nedostatek kapitálu při vstupu do podnikání a potřeba jeho získání bývá 

velmi často impulzem pro sestavení podnikatelského plánu. 30 

Podnikatelský plán a strategie 

Obsah podnikatelského plánu není závazně stanoven. Každý investor či banka mají jiné 

požadavky na jeho strukturu a rozsah. Mnozí investoři dnes z důvodu nedostatku času 

požadují, aby byl podnikatelský plán zpracován pouze ve formě prezentace, například v 

programu MS PowerPoint. Naopak u banky se můžeme setkat s tím, že bude vyžadovat 

řadu dalších dokumentů a informací. Dále uvedená struktura podnikatelského plánu je 

jednou z mnoha možností, se kterou se můžeme setkat.  

Postupně si objasníme základní body podnikatelského plánu, k nimž patří:31 

1. titulní strana, 

2. shrnutí, 

3. popis společnosti, 

4. produkt/služba, 

5. analýza trhu, 

6. strategie a implementace, 

7. tým, 

                                                 

29 VEBER, J., SRPOVÁ J., a kolektiv, 2008, s. 185 
30 tamtéž, s. 186 
31 Podnikatelský plán a strategie, 2013 
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8. finanční analýza, 

9. přílohy. 

1 Titulní strana 

Úvodní strana podnikatelského plánu představuje ty nejzákladnější informace 

podnikatelského plánu.  Obsahově neplní významnou funkci, proto je kladen důraz na 

formální provedení.32 

Jednotlivé části titulní strany: 

 název projektu, 

 logo, 

 kontaktní údaje, 

 sídlo, 

 údaje o podnikateli. 

2 Shrnutí 

Týká se zaujetí externích čtenářů (investorů, partnerů), nejdůležitější složkou 

podnikatelského plánu. Často se taky považuje za zkrácený podnikatelský plán. Obsahuje 

stručný přehled o nejdůležitějších bodech podnikatelského záměru a je vstupním 

vchodem pro celý plán. Pokud shrnutí nezaujme, snižuje se pravděpodobnost, že čtenář 

bude dále pokračovat v četbě a zajímat se o myšlenku samotnou. Jako první část plánu 

musí shrnutí bezpochyby zanechat dojem a upoutat pozornost.33  

 

 

                                                 

32 Podnikatelský plán a strategie, 2013 
33tamtéž, 2013 
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Prostřednictvím shrnutí podnikatel postihuje nejdůležitější složky svého podnikání  

a zaměřuje se na tyto body: 

 jméno a místo podnikání, 

 obchodní koncept, 

 prodávaný produkt/služba, 

 plněná potřeba na trhu, 

 konkurenční výhoda, 

 klíčové faktory úspěchu, 

 ziskovost, 

 momentální situace, 

 účel podnikatelského plánu, 

 potřeba investice. 

Jednotlivé body se dále rozvíjejí v dalších částech plánu. Shrnutí se píše na závěr, až si 

podnikatel uspořádá své myšlenky, shrnuje jen to nejpodstatnější a nejzajímavější. Text 

by měl být maximálně na dvě strany.34 

3 Popis společnosti 

Společnost se formuje a připravuje na svůj vznik nebo je již založená a funguje. V obou 

případech je možné blíže specifikovat a popsat základní informace jako např. sektor 

podnikání a trh působnosti. Společnost se zaměří na konkrétní údaje tj. datum a místo 

vzniku, zakladatelé a dosavadní pokrok. Je-li projekt nerealizovaný, uvede se forma 

založení společnosti, začátek podnikání, nebo informace spojené se založením.35 

                                                 

34 Podnikatelský plán a strategie, 2013 
35 tamtéž, 2013 
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Na základní otázku „Co chci dělat?“ odpovídá vize společnosti. Jde nejen o způsob a 

styl směřování, ale i komunikace s okolím o hodnotách, principech a kultuře celé 

společnosti. Vedle výše zmíněného se v této části podnikatelského plánu nachází i 

informace o partnerech a vznáší požadavky na potřebnou investici nebo jinou spolupráci 

s investory, respektive dalšími subjekty.36 

Popis společnosti se dá rozdělit do následujících 4 částí: 

Základní informace o společnosti 

 druh podnikání a odvětví, 

 právní subjektivita, 

 vlastnictví firmy/management, 

 založení podniku, 

 lokace, 

 majetek, zařízení a zázemí, 

 relevantní historie (významné milníky, úspěchy). 

Vize 

 poslání, 

 fáze, v níž se společnost nachází, 

 plán realizace startupové fáze, 

 budoucí rozvoj společnosti,37 

 

                                                 

36 Podnikatelský plán a strategie, 2013 
37 tamtéž, 2013 
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Partneři 

 vyjmenování strategických partnerů, 

 potencionální partneři, 

 přínos spolupráce.38 

Investor 

 nároky na investora, 

 forma spolupráce, 

 finanční/strategická pomoc, 

 výše investice versus podíl ve společnosti.39 

4 Produkt/služba 

Úspěšnost podnikání kriticky závisí na nabízené službě nebo produktu. Úspěšnost 

produktu/služby zase závisí na míře saturace potřeb trhu. Základní otázkou je, jaký 

problém je řešen a co to přinese zákazníkům, jak se splní jejich potřeba. Nemusí se vždy 

jednat o revoluční objev, ale stačí být efektivnější, inovativní ve smyslu kvalitnějšího 

provedení. Problém, který podnikání řeší je většinou problémem lidským, na jeho řešení 

se musí nazírat empaticky a zákaznickou optikou. Tento typ přemýšlení může 

generovat i nové nápady, mnoho úspěšných produktů vzniklo z původně vedlejších 

produktů a nahradilo ty hlavní. Dobré řešení poskytuje zákazníkům užitek, zvyšuje jejich 

kvalitu života a po této zkušenosti se mohou stát loajální ke společnosti. Obecně platí, že 

obyčejný nápad neobyčejně provedený je úspěšnější než neobyčejný nápad obyčejně 

provedený.40 

Tato část není jen o strohém popisu produktu/služby, ale právě i o popsání problému  

                                                 

38 Podnikatelský plán a strategie, 2013 
39 tamtéž, 2013 
40 tamtéž, 2013 
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a jeho řešení (proč, jak, kdy, kde). I když půjde o popis technologického produktu, neměla 

by se používat příliš odborná terminologie. Tato skutečnost by mohla negativně působit 

zejména na potencionální investory, kteří nemají dostatečně hlubokou znalost 

konkrétního odvětví. Psát tedy jednoduše, a srozumitelně. Pro popsání produktů nebo 

jejich portfolia je možné pomoci si tabulkou (např. matice BCG, benchmarking a 

podobně), podrobnější materiál jako kresby nebo technické specifikace jsou vhodné do 

přílohy podnikatelského plánu.41 

Jednotlivé body, které by neměly být vynechány: 

Popis služby/produktu 

 vyjmenovat a popsat produkty/služby (hlavní rysy), 

 vylepšení dosavadních služeb nebo zcela nový objev, 

 potřeba a problémy na trhu, 

 saturování potřeba a výhody pro zákazníka, 

 zpětná vazba od zákazníků, 

 zákazníkovo důvod pro koupi, 

 budoucí produkty (strategie do budoucna, stádium vývoje a vztah mezi 

vývojem a potřebou trhů).42 

Konkurenční srovnání 

 obecné srovnání produktů s konkurencí, 

 silné a slabé stránky produktů, 

 specifické rysy (odlišení se od konkurence), 

                                                 

41 Podnikatelský plán a strategie, 2013 
42 tamtéž, 2013 
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 unikátnost a konkurenční výhoda (cena, kvalita, služby). 

Technologie (pouze u projektů v kontaktu s technologií) 

 technologické produkty, 

 technologie zasahující produkt (výrobní procesy), 

 technologie jako zdroj konkurenční výhody, 

 zabezpečení (patenty, licence, užitné vzory).43 

5 Analýza trhu 

Trh je místem, kde se setkává nakupující s prodávajícím a společně vstupují do vzájemné 

interakce. Pro efektivní prodej produktů/služeb musí podnikatel poznat svůj trh. 

Analýzou trhu se prokazuje znalost prostředí, povahy podnikatelské činnosti a 

zařazení v rámci odvětví. Je důležité trh nejenom poznat, ale i pozorovat jeho hlavní 

směry a trendy a tyto informace projektovat do svých budoucích rozhodnutí. Trh dostává 

do interakce několik účastníků, v centru zájmu společností jsou hlavně zákazníci, další 

důležití hráči jsou konkurenti, dodavatelé, odběratelé a další.44 

Dobrý průzkum trhu zjistí, kde se nacházejí tržní příležitosti a jaký mají potenciál. 

Průzkum trhu je možné udělat mnoha způsoby a provádí se na samotném počátku 

podnikání, aby objevil reálný zájem zákazníků o produkt/službu. Zkoumat zájem je 

možné několika způsoby, doporučuje se např. seznámení zákazníků s prototypem nebo 

nabídka doposud nerealizované služby a následná reakce zákazníků (kolik jsou schopní 

za produkt/službu zaplatit a za jakých okolností). Strategie pro takovýto výzkum se 

jmenuje Bottom up (zdola nahoru) a její čísla jsou postavená na konkrétních možných 

výkonech společnosti, nevyjadřují odhady procentuálního podílu na celkovém trhu (Např. 

produkt osloví a následně zakoupí 1 ze 2 společností, každý týden se prezentuje 4 

společnostem, týdně se uzavřou 2 smlouvy o prodeji daného produktu). Podstatou věci je 

                                                 

43 Podnikatelský plán a strategie, 2013 
44 tamtéž, 2013 
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nechat testovat lidi a naslouchat jejich touhám. Zákazník nakoupí u toho, kdo nejlépe 

zajistí jeho spokojenost. Ověření produktu zákazníkem je zlomovým bodem.45 

Analýze se podrobují zejména následné body: 

Sektor 

 charakter sektoru/odvětví (dynamika, trendy), 

 analýza makrookolí (PEST analýza), 

 velikost trhu (počet uživatelů, objem tržeb, budoucí vývoj), 

 příležitosti na trhu (SWOT analýza), 

 konkrétní segmenty pro zacílení, 

 bariéry vstupu na trh.46 

Analýza dodavatelů (distributorů) 

 infrastruktura, 

 chování dodavatelů, 

 dodavatelská síť, 

 diverzifikace dodavatelské sítě, 

 strategičtí dodavatelé.47 

 

 

                                                 

45 Podnikatelský plán a strategie, 2013 
46 tamtéž, 2013 
47 tamtéž, 2013 
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Analýza zákazníků 

 popis potencionálního zákazníka (věk, oblast, pohlaví, zájem), 

 potřeby/problémy potencionálního zákazníka, 

 vzorce chování potencionálního zákazníka, 

 reálné touhy zákazníků (produkt, který chce zákazník, ne který je ideální podle 

výrobce), 

 zákaznický důvod upřednostnění společnosti před konkurencí, 

 uživatel produktu (zákazník nakoupí, uživatel užívá).48 

Analýza konkurence 

 srovnání s konkurencí (standard v sektoru), 

 přímá/nepřímá konkurence, 

 potencionální konkurence, 

 hrozby od konkurence, 

 nejsilnější hráči v odvětví (pozice společnosti proti nim), 

 positioning společnosti, 

 faktory úspěchu, 

 konkurenční výhoda (udržitelnost, unikátnost, doba opsání výhody 

konkurencí).49 

 

                                                 

48 Podnikatelský plán a strategie, 2013 
49 tamtéž, 2013 
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6 Strategie a implementace 

Po určení vlastností produktů/služeb a důkladné analýze trhu může následovat vymýšlení 

strategií a jejich zavádění. Tvorba strategie vychází z vize společnosti a opírá se o 

provedené výzkumy a zjištěné informace. Strategie popisuje sled kroků společnosti k 

dosažení vytyčených cílů. Kroky na sebe musí navazovat a první z nich popisuje 

nejbezprostřednější budoucnost. Popisuje-li strategie budoucnost, musí respektovat 

trendy a tendence, nejen přítomné tržní informace. Implementační řízení by mělo být 

jasně ohraničené přesnými termíny a přidanou hodnotu, zodpovědnost za řízení vždy 

nesou konkrétní osoby. Jako názorná ukázka vhodně slouží tabulky či grafy.50 

Propagace/marketing 

Marketingová strategie nevychází jen z kreativního přístupu, ale zejména z informací 

opřených o marketingový výzkum. Čím užší zákaznický segment, tím lepší možnost 

komunikace. Strategie odpovídá segmentu. Základní otázkou je, co chce podnik 

marketingovou strategií dosáhnout, po zodpovězení otázky se může tvořit 

marketingový mix. Styl komunikace respektuje potencionálního zákazníka, jeho potřeby 

a oblíbená média. Marketing také pomáhá s budováním značky, takzvaného brandu. 

Brand symbolizuje pro zákazníky určité hodnoty a vyvolává emoce, určuje jak je 

společnost vnímána.51 

7 Tým 

Cílem tohoto oddílu je udat informace o všech lidech v podniku, včetně jejich 

kompetencí, zodpovědností a pravomocí. Nejdetailnějšího popisu se dočkává 

manažerský tým, respektive osoby vedoucí projekt. Investoři chtějí vědět, proč tým 

uspěje v realizaci svého záměru. Přesvědčit je lze jen prokázáním kvalit týmu, jeho 

zkušeností nebo znalostí. Schopný tým představuje konkurenční výhodu, udržitelnou 

výhodu. 

                                                 

50 jak sestavit podnikatelský plán, 2015 
51 tamtéž, 2015 
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Startupy nemají příliš velké zdroje, ale potenciál. Pro jeho naplnění je potřeba schopného 

týmu. Nejlepší motivace a často jediná možná, je motivace formou podílu, partnerství na 

společnosti. Partnerská forma pomůže k většímu zapálení týmu a k větší loajálností. 

Obecně jde o popis taktiky k upoutání a udržení nejlepších lidí pro podnik.52 

8 Finanční analýza 

Řeč čísel je řečí finanční analýzy. Všechny informace z podnikatelského plánu jsou zde 

transformovány do finančních výstupů, ukazatelů a koeficientů. Analyzovat finance je 

náročná činnost, která často není mezi začínajícími podnikateli příliš oblíbená. Zároveň 

se ale těší velkému zájmu investorů či bank. Neprůstřelná a propracovaná finanční 

analýza a zejména fungující cash flow velmi zapůsobí na investora. Finanční řízení musí 

obsahovat každý podnikatelský plán, i když se jedná pouze o projekt, který ještě není 

realizován.53 

Finanční plán představuje zdroje financování podniku, jejich alokaci a následnou 

ziskovost. Finanční ukazatele se dají vyčíslit vždy. I když podnik prozatím nemá žádné 

finanční údaje, může po analýze trhu vytvořit předpoklady, ze kterých se vychází během 

výpočtu finančních ukazatelů. Tyto předpoklady musí být dobře popsané a obhajitelné. 

K přehlednosti finančního řízení přispívají jednoduché tabulky a grafy. Finanční 

předpověď podniku se uvádí až v horizontu pěti let, s tím, že první rok je popsán 

nejdetailněji.54 
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53 tamžéž, 2015 
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Finanční analýza se zaměřuje na tyto body: 

 vložený kapitál, 

 startupové náklady, 

 náklady na produkt/službu, 

 ostatní náklady, 

 strategie získávání zdrojů – silné vs. slabé stránky, 

 příjmy z podnikání – marže, affiliate, 

 předpoklady pro finanční výkazy a ukazatele, 

 odhadovaný výkaz zisku a ztrát, 

 odhadovaný výkaz cashflow, 

 odhadovaná rozvaha, 

 finanční ukazatele – analýza bodu zvratu, ukazatele rentability, likvidity, 

aktivity, zadluženosti a další.55 

9 Přílohy 

Pod pojmem přílohy jsou myšleny všechny dokumenty nezařazené do předchozích sekcí 

a vztahující se k podnikatelské činnosti. Jsou to dokumenty, které podporují, rozšiřují či 

ověřují údaje obsažené v podnikatelském plánu. Řadíme mezi ně materiály jako studie, 

finanční výkazy, výrobní postupy, technologické údaje o výrobcích, životopisy 

zaměstnanců, výbava podniku, smlouvy, reklamní letáky, brožury, directmail, katalogy a 

další.56 
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1.7 Podstata marketingu 

Nástup marketingu začíná prvními problémy v umístění přebytků výroby na konci 19. 

století a rozvíjí se v průběhu 20. století. Za zemi vzniku marketingu jsou považovány 

USA. Vývoj marketingu byl a je určován tím, jak velký význam byl v jednotlivých 

etapách kladen na podnik a jeho zisk, zákazníka a jeho uspokojení potřeb a na společnost 

a její zájmy.57 

1.7.1 Definování marketingu 

Výroba sama o sobě nevytváří firmě zisk. Zisk je až výsledkem prodeje zboží a služeb. 

Marketing napomáhá podniku uspokojit vlastní potřeby, protože se snaží pochopit trh a 

zvyšovat kvalitu podnikatelských rozhodnutí, což snižuje podnikatelské riziko. 

Marketing zahrnuje mnoho činností souvisejících s uspokojením firemních potřeb: 

průzkum a ovlivňování potřeb zákazníků, poznávání konkurence, boj s konkurencí o 

zákazníka, vývoj výrobku, podporu prodeje, reklamu, distribuci výrobku. Marketing tedy 

není pouhý prodej, ale prodej je součástí širokého spektra činností marketingu.58 

1.7.2 Marketingový mix 

Marketingový mix tehdy zahrnoval produkt (Product), cenu (Price), distribuci 

(Distribution) a propagaci (Promotion). Časem se distribuce nahradila slovem místo 

(Place), a tak vznikl klasický marketingový mix. 

Stejně jako marketing se vyvíjí i marketingový mix. Původní 4 P se někdy rozšiřují o obal 

(Pack) a lidi (People). Makreting služeb zase pracuje s dalšími, jako např. zaměstnanci 

(Personnel), proces (Process) který zahrnuje obsluhu zákazníků (rychlost, kvalitu, formu) 

a materiální vybavení (Physical evidence). 

Klíčovými prvky pro moderní marketing jsou v současnosti lidí a proces. Lidé proto, že 

podnik má nabízet produkty vycházející z potřeb a přání zákazníků. I dokonalý produkt 

však potřebuje, aby byl dodán včas, vhodným způsobem a s kompetentní obsluhou. 

                                                 

57 MOUDRÝ, M. Základy marketingu, 2012, s. 12 
58 tamtéž, s. 10 



39 

 

Nerudný, neznalý a nekomunikativní prodejce může v konečné fázi způsobit nenávratné 

škody (např. odradit zákazníka od koupě).59 

Moderní marketing však model 4 P pomalu opouští, protože je příliš zaměřen na samotný 

podnik. Marketing se snaží zaměřit na zákazníka, proto vznikl model 4 C, na který je 

nahlíženo z pozice vnímané zákazníkem.  

Graf 1Zaměření na zákazníka pomocí 4C 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: Marketing, vlastní zpracování 

Například zákazníkova vydání jsou vnímána nejen jako finanční náklad, ale také jako 

veškeré vynaložené úsilí, čas či psychická zátěž při výběru výrobku. Zákazník požaduje 

hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci, nikoliv propagaci. Moudří 

podnikatelé by měli myslet více z pohledu zákazníka než z pohledu prodejce a propagaci 

zaměřit na skutečnou komunikaci se zákazníkem i s širokou veřejností. 60 
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1.8 Marketingové makroprostředí 

Marketingové prostředí vytváří řada vnějších faktorů, které ovlivňují realizaci a rozvoj 

marketingových aktivit zaměřených na cílové zákazníky. Faktory makro-prostředí tvoří 

skupiny faktorů. 

1.9 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza je rozdělena na:  

 sociální prostředí, 

 legislativní prostředí, 

 ekonomické prostředí, 

 politické prostředí, 

 technologické prostředí.61 

Sociální prostředí 

V rámci sociálních faktorů, které na podnik působí, jsou zkoumány skupiny 

demografických a kulturních vlivů. 

Demografické prostředí 

V rámci demografického prostředí je zkoumáno obyvatelstvo jako celek, jeho počet, 

hustota, věková struktura z hlediska pohlaví, sociální složení, zaměstnání, podíl 

městského a venkovského obyvatelstva a další veličiny. Sledován je nejen stav těchto 

veličin, ale také jejich změny – vývoj počtu obyvatelstva pomocí sledování ukazatelů 

porodnosti a úmrtnosti, ale také třeba migrace a řada dalších. Etnografické charakteristiky 

spotřebního trhu začínají i v ČR nabývat na rozměrech, přibývá národnostních menšin, 

které se mohou stát v budoucnu zajímavými tržními segmenty (národnostní menšiny 

                                                 

61 ZAMAZALOVÁ, 2009, s. 49 
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Vietnamců, Ukrajinců). Trh tvoří lidé, proto je představa o vývoji v této oblasti 

rozhodujícím faktorem pro vytváření odpovídající nabídky firmy.62 

Kulturní prostředí 

Kultura je charakterizována jako životní prostředí uměle vytvořené člověkem. Je to 

složitý systém všech člověkem vytvořených skutečností a výtvorů. „Kultura je to, co nás 

obklopuje a co je výsledkem lidských rukou a myslí – kultura je umělé životní prostředí.“ 

Nebo také: „Kultura je soubor domněnek, norem, hodnot a zvyků, které slouží k orientaci 

jedince ve společnosti.“ 

Kulturní prostředí: 

 utváří celkový obraz společnosti a charakterizuje její chování a jednání včetně 

hodnotového systému celé společnosti i jedince, 

 firma toto prostředí musí pochopit, protože jen tak pochopí i zákazníka a je 

schopna nabídnout mu odpovídající produkt, 

 do kulturního prostředí patří také náboženství, které výrazně ovlivňuje chování 

lidí ve společnosti i při nakupování.63 

Politické prostředí 

Legislativní faktory vytvářejí rámec pro podnikatelské aktivity firem, který je třeba 

respektovat. Právní normy týkající se existence firem i trhů, ochrana spotřebitelů, 

životného prostředí a další, zrovna tak jako vlastní práva ovlivňují velmi silně 

marketingové chování firem. Z hlediska politického k těmto faktorům řadíme přístup 

vládní administrativy k firmám a trhům, strukturu státních výdajů a daňový systém ale 

také třeba míru korupce. Politické dění ve státě i zahraniční politika a mezinárodní 

politické prostředí může výrazně ovlivnit situaci na trhu. Ale riziko válek, revolucí nebo64 
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Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je důležitým faktorem pro vytváření koupěschopné poptávky. Jeho 

součástí je jak celková ekonomická úroveň země vyjádřená příslušnými ukazateli, jako 

jsou hrubý domácí produkt a tempo jeho růstu míra nezaměstnanosti, míra inflace a další, 

tak ekonomická situace domácností a faktory ovlivňující strukturu jejich výdajů. 

K ukazatelům vyjadřujícím tuto polohu ekonomického prostředí patří například výše a 

tempo růstu mezd, úspory obyvatelstva, dostupnost úvěrů v ekonomice, úroveň cenové 

hladiny.65 

Technologické prostředí  

Technické a technologické prostředí je dnes jednou z nejrychleji se vyvíjejících složek 

marketingového makroprostředí. Rychlý pokrok ve znalostech a v technických 

možnostech, objevy v různých oblastech, rozvoj informačních a komunikačních 

technologií – to vše vytváří pro podnik mnoho příležitostí rozvoje. Na druhé straně se 

totéž může stát limitujícím faktorem pro ty, které nemohou nebo neumějí jeho potenciálu 

dobře využít. Tlaky konkurenčního prostředí, zvyšující se požadavky ze strany 

zákazníků, ale také „vnitřní“ potřeba podniku zdokonalovat výrobu produktů jsou 

základem pro investiční aktivity firem do oblasti výzkumu a vývoje.66 

1.10 SWOT analýza 

SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska jejich 

silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) a 

ohrožení (threats), který poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směru a aktivit, 

podnikových strategií a strategických cílů. Analýza spočívá v rozboru a hodnocení 

současného stavu organizace (vnitřní prostředí) a současné situace okolí organizace 

(vnější prostředí).67 
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Ve vnitřním prostředí hodnotíme silné a slabé stránky organizace. Ve vnějším prostředí 

analyzujeme oblasti, které organizace nemůže sama ovlivnit, tedy objektivně existují 

nezávisle na organizaci a jejím působení. Tyto faktory působí z prostředí mimo 

organizaci a výsledkem pro organizaci je nějaká hrozba nebo naopak příležitost, kterou 

je možné využít ve prospěch organizace.68 

Tabulka 1 SWOT analýza 

Vnitřní          

faktory 
Slabé stránky Silné stránky 

Vnější                  

faktory 

Příležitosti 

WO strategie SO strategie 

„hledání“ „využití“ 

Překonání slabé 

stránky využitím 

příležitosti 

Využití silné stránky 

ve prospěch 

příležitosti 

Hrozby 

WT strategie ST strategie 

„vyhýbání“ „konfrontace“ 

Minimalizace slabé 

stránky a vyhnutí se 

ohrožení 

Využití silné stránky 

k odvrácení ohrožení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě využití SWOT analýzy mnoho organizací na závěr zpracuje mnohdy 

vyčerpávající seznamy silných a slabých stránek a příležitostí a ohrožení. Pokud se ovšem 

s těmito zjištěnými fakty dále nepracuje (např. z hlediska jednoho z výše uvedených 

účelů), jsou tato zjištění v podstatě zbytečná. Otázkou pak zůstává, k čemu je organizaci, 

že zjistila své slabé místo kupříkladu v neprovázaném a neefektivním plánovaní svého 

rozvoje, když s touto informací dále nepracuje. 69 
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1.11 Porterův model 

Porter stanovil předpoklad, že ziskovost odvětví závisí na pěti dynamických faktorech, 

které ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice firem v daném odvětví.  

Porter uvádí, že dříve, než podnik vstoupí na trh daného odvětví, musí analyzovat „pět 

sil“ které vypovídají o přitažlivosti odvětví. Model je postaven na předpokladu, že 

strategická pozice podniku působícím v určitém odvětví je určována především 

působením pěti základních činitelů. Model pěti sil zdůrazňuje všechny základní složky 

odvětvové struktury, které mohou být v daném hnací silou konkurence. Je potřeba vzít 

ovšem v úvahu, že v jednotlivých odvětvích nebudou mít všechny z těchto pěti faktorů 

stejnou důležitost. Každé odvětví je jedinečné a má svou vlastní strukturu.70 

Organizace musí tedy analyzovat vliv pěti činitelů na ziskovost, kterými jsou:  

 Hrozba silné rivality. 

Pokud na odvětví působí velké množství silných konkurentů není příliš přitažlivé. 

Rivalita se zvyšuje, pokud dané odvětví stagnuje nebo se zmenšuje. Dalším faktorem jsou 

vysoké fixní náklady, jelikož firmy jsou pod velkým tlakem, aby naplňovaly své kapacity 

i pokud by měly snížit ceny.71 

 Hrozby vstupu nových konkurentů. 

Ohrožení ze strany nových konkurentů závisí především na vstupních bariérách do 

daného odvětví, což je nejčastěji spjato s existencí a působením např. úspory z rozsahu, 

kapitálová náročnost vstupu, přístup k distribučním kanálům, atd. Přitažlivost trhu tedy 

závisí především na výšce vstupních a výstupních bariér.72 
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 Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků. 

Odvětví je neatraktivní v případě, že existuje reálná nebo potenciální hrozba 

zastupitelnosti výrobků. Substituty limitují potenciální ceny a zisk na trhu. Podnik se pak 

musí zaměřit na sledování vývoje cen u substitutů.73 

 Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků. 

Trh není přitažlivý, jestliže zákazníci mají velkou nebo rostoucí moc při vyjednávání. 

V tomto případě se zákazníci snaží snižovat ceny, vyžadují lepší kvalitu a více služeb, 

staví konkurenty proti sobě, čímž se snižuje zisk prodávajícího. Síla zákazníků se zvyšuje, 

jestliže jsou koncertováni a organizování, jestliže výrobek pro ně tvoří výraznou část 

jejich nákladů. 

 Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů. 

Odvětví je neatraktivní v případě, že dodavatelské firmy mohou zvyšovat ceny či snižovat 

kvalitu a kvantitu dodávek. Síla dodavatelů roste s jejich koncentrací v případě, že 

dodavatelé poskytují jedinečné výrobky.74 

1.12 Rozvaha 

Základním účetním výkazem každého podniku je jeho rozvaha, která nás informuje o 

tom, jaký majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je tento majetek financován. Rozvaha 

se vždy sestavuje k určitému datu a musí platit, že aktiva se rovnají pasivům.  

Aktiva 

Základním hlediskem členění aktiv je především doba jejich upotřebitelnosti, případně 

rychlost a obtížnost jejich konverze v peněžním prostředky (likvidnost), aby bylo možné 

uhradit splatné závazky (hledisko likvidity). 
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Aktiva v rozvaze lze rozlišit na: 

A. Dlouhodobý majetek  

B. Oběžná aktiva 

C. Časové rozlišení75 

Pasiva 

Finanční struktura podniku je zachycena na straně pasiv rozvahy. Obsahuje zdroje 

financování podnikového majetku. 

Finanční struktura se skládá z těchto základních položek: 

A. Vlastí kapitál  

B. Cizí zdroje 

C. Časové rozlišení76 

1.13 Cash flow 

Účelem analýzy výkazu peněžních tok (Cash Flow, CF) je objasnit hlavní faktory, které 

ovlivňují příjem (Inflow), výdej (Outflow) hotovosti a z toho plynoucí stav hotovosti 

k určitému okamžiku. Cash flow je toková veličina vyjadřující rozdíl přítoku a odtoku 

hotovosti za určité období.77 

Jak zjistíme cash flow 

Cash flow lze zjednodušeně označit jako součet zisku a odpisů, tj. rozdíl výnosů a nákladů 

bez odpisů. Protože však výnosy se nerovnají příjmům (liší např. o pohledávky) a náklady 

se nerovnají výdajům (např. o nákup surovin), je nutné výpočet cash flow upřesnit. 

                                                 

75 KNÁPKOVÁ A., PAVELKOVÁ D., ŠTEKER K., 2013, s. 23 
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Cash flow zjišťujeme dvěma metodami: 

 přímou metodu, kdy částky cash flow zjišťujeme jako rozdíl celkové sumy všech 

výnosů, které jsou příjmy v daném období, a celkové sumy nákladů, které jsou 

splatné v daném období, 

 nepřímou metodou, kdy vycházíme z provozního zisku, který upravíme o ty 

výnosy a náklady, které se netýkají pohybu prostředků v průběhu období (např. 

odpisy). 

Výsledná částka zjištěná jednou z uvedených metod se doplní o cash flow z finanční a 

investiční oblasti.78 

1.14 Bod zvratu 

Bod zvratu je takový objem výroby (tržeb), při kterém se tržby rovnají celkovým 

nákladům a zisk je roven nule. 

Podnik vyrábějící jeden druh výrobku vypočítá bod zvratu podle níže uvedeného vzorce: 

𝑄 =
𝐹𝑁

𝑝 − 𝑏
; 

kde Q je bod zvratu (ve fyzických jednotkách – kusy, tuny apod.), 

FN – fixní náklady za plánovací období a podnik (CZK), 

p – cena výrobku (CZK), 

b – variabilní náklady na 1 výrobek (CZK). 
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Vzorce po výpočet bodu zvratu se zahrnutím plánované hodnoty zisku je modifikován 

následovně: 

𝑄 =
 𝐹𝑁 +  𝑃𝑙á𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑝 − 𝑏
 

V praxi se však situace, kdy podnik vyrábí pouze jeden výrobek, vyskytuje spíše 

výjimečně Běžné je, že podnik vyrábí různorodou produkci. Bod zvratu se v tomto 

případě vypočte podle vzorce: 

𝐵𝑍 =
𝐹𝑁

1 − ℎ
 

kde BZ je bod zvratu (CZK), 

h- podíl variabilních nákladů, který připadá a 1 CZK tržeb, ℎ =
𝑉𝑁

𝑇
 

VN – variabilní náklady (CZK), 

T – tržby (CZK). 

Výrobková analýza umožní zjistit přínos jednotlivých výrobku ke generování zisku, 

hrubého rozpětí nebo příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku. Výsledky 

výrobkové analýzy jsou pak základem obchodního plánu a plánu výroby nebo jejich 

modifikací. Jednoduchými matematickými úpravami vzorce pro výpočet bodu zvratu lze 

stanovit i limity, například prodejní ceny, variabilních a fixních nákladů.79 

1.15 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota (ang. Net Present Value, NPV) je metoda, která slouží pro 

porovnání aktuální hodnoty peněz vhledem k předpokládané ceně peněz v nějakém 

budoucím okamžiku. 
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Metoda současné hodnoty se užívá při hodnocení obchodních příležitostí souvisejících 

s rozhodováním o návratnosti investice do projektů. Zohledňuje inflaci a náklady spojené 

s financováním projektu. 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐹𝑉

(1 + 𝑘)𝑖
− 𝐼𝐼

𝑛

𝑖=1

 

 

kde: NPV – čistá současná hodnota 

        II – vstupní investice 

        i – pořadí roku80  

                                                 

80 SVOZILOVÁ, A., 2006, s. 92 
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2 Analýza současného stavu 

V analytické části se budu zabývat konkurencí na trhu v okolí mé budoucí kavárny. 

Analýzu současného stavu budu zkoumat pomocí těchto nástrojů: SLEPTE analýza, 

SWOT analýza a PORTER analýza. 

2.1 SLEPTE analýza 

Oborem podnikání je poskytování služeb v oblasti pohostinství se zaměřením na oblast 

kavárenství. Protože se tento obor podnikání v posledních letech stává určitou 

společenskou kulturou, je nutné provést SLEPTE analýzu, která bude tvořit nedílnou 

součást nově vznikajícího podniku. Pomocí této analýzy budu zkoumat různé vnější 

aspekty, které na podnik mají vliv. 

2.1.1 Sociální prostředí 

Kavárna se bude nacházet v centru města v Novém Městě na Moravě. Nové Město na 

Moravě je menší město s rozlohou 61,12 km2 a necelými 11 000 obyvateli. Je středem 

mikroregionu Novoměstsko, které se nachází v severovýchodní části okresu Žďár nad 

Sázavou.  

Kavárna bude spádově umístěna do velmi atraktivní lokality v centru města na největším 

náměstí – Vratislavově náměstí, které je dostupné jak hromadnou dopravou, tak 

automobilem, a přímo před kavárnou se nachází velké parkoviště.  

Sociální prostředí analyzuji z pohledu složení obyvatelstva a nezaměstnanosti.  

 Obyvatelstvo 

Složení obyvatel Nového Města na Moravě znázorňuje následující tabulka:  

Tabulka 2: Počet obyvatel v Nové Městě na Moravě 2015 

Město Počet obyvatel k 1.1.2015 Průměrný věk k 1.1.2015 

  Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Nově Město na Moravě 10 158 5 051 5 107 41,9 40,4 43,3 

Zdroj: ČSÚ, graf vlastní zpracování 
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 Nezaměstnanost  

V současné době nezaměstnanost v Novém Městě na Moravě dosahuje 8,17 %, což 

odpovídá 553 uchazečům, kteří jsou vedeni v evidenci o zaměstanání na úřadu práce.  

2.1.2 Legislativní prostředí 

Legislativní aspekty velmi výrazně ovlivňují předmět podnikání. Obor podnikání, 

pohostinství, je odvislé od legislativních požadavků. Toto podnikání se musí řídit 

základními právními předpisy, kterými jsou: 

Česká legislativa 

 Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon 

 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

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

 Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

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

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 Zákon č. 260/2006 Sb. zákoník práce 

 Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 

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

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. 
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 Vyhláška č. 113/2005 Sb., o označování potravin 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Vyhláška č. 46/2001 Sb., o požární prevenci 

 Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Evropská legislativa: 

 Nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin 

 Nařízení EP a Rady ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady  

a požadavky potravinového práva 

 Nařízení EP a Rady ES č. 1938/2004 o materiálech a předmětech určených 

pro styk s potravinami 

V souvislosti s legislativními požadavky budu vést daňovou evidenci. Všechny výše 

uvedené požadavky mají jak legislativní, tak i ekonomické dopady.  

Vláda legislativu často mění a kavárník musí neustálé změny sledovat, což je pro něj 

časově náročné a mnohdy zbytečně zatěžující.  

Dalším požadavkem, které musí provozovatel kavárny splňovat je nově zavedená 

elektronická evidence tržeb, která nabyde platnosti v prosinci roku 2016.  

Elektronická evidence tržeb 

Elektronická evidence, tedy online kontrola tržeb, se týká podnikatelů a živnostníků, kteří 

za zboží a služby přijímají platby v hotovosti nebo kartou. Všechny platby se zaevidují 

do centrálního úložiště Finanční správy. Cílem zavedení elektronické evidence tržeb je 

podle Ministerstva financí zamezit daňovým únikům.  

Na koho se elektronická evidence tržeb vztahuje? 

Povinnost evidovat elektronicky všechny tržby se vztahuje na poplatníky daně z příjmů 

fyzických a právnických osob. Jde především o podnikatele a živnostníky, kteří přijímají 
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platby v hotovosti, platební nebo kreditní kartou, ale také prostřednictvím stravenek, šeků 

nebo směnky. Výjimkou nejsou ani živnostníci, kteří nemají kamennou provozovnu nebo 

podnikají jen určitou část roku. 

Platby převodem z účtu na účet nebo formou inkasa evidenci nepodléhají. 

Spuštění elektronické evidence tržeb proběhne pravděpodobně v prosinci 2016, zavádět 

se bude postupně ve čtyřech etapách:  

1. etapa - provozovatelé stravovacích a ubytovacích zařízení 

2. etapa (3 měsíce od spuštění ) - podnikatelé v maloobchodě a velkoobchodě 

3. etapa (15 měsíců od spuštění ) - ostatní podnikatelé 

4. etapa (18 měsíců od spuštění ) - řemeslníci 

Zákon o EET počítá i s výjimkami – jde například o nahodilé příjmy nebo příjmy z drobné 

vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, které definuje §17a 

zákona o daních z příjmů.81 

Daňové zatížení 

            Tabulka 3 Daňová sazba 

Daň Daňová sazba 

Daň z příjmů FO 15% 

Daň z příjmů PO 19% 

DPH 

21 % - základní daň, 15 % - 

snížená  daň, 10 % - druhá snížená 

daň 

Spotřební daň 

zatíženy minerální oleje, líh a 

lihoviny, pivo, víno, tabákové 

výrobky 

Ekologická daň 
zatíženy zemní plyn, pevná paliva 

a elektřina 

                                                 

81 Zdroj: Evidence tržeb 
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Silniční daň 

podle objemu motoru 1200 - 4 200 

Kč/rok, podle počtu náprav – 

1 800 - 50 400 Kč/rok. 

Z převodu nemovitostí nově daň z nabytí nemovitosti 

Daň dědická a 

darovací 

daň dědická – od roku 2014 se 

ruší, veškeré příjmy získané 

z dědictví budou od daně 

osvobozené 

daň darovací – od roku 2014 

přestává samostatně existovat, daň 

z daru se bude platit, změní se její 

sazba, bude spadat pod daň z 

příjmů 

            Zdroj: http://www.business-web.cz 

Registrace k daním 

Registrace k daním je povinná při zahájení podnikání do 15 dnů po získání oprávnění 

k podnikání. Při vzniku povinnosti vybírat daň nebo srážet na ni zálohy do 15 dnů ode 

dne vzniku této povinnosti. 

Správce daně přidělí daňové identifikační číslo (DIČ) a vystaví osvědčení o registraci. 

Správcem daně se stává finanční úřad, u PO je to úřad v místě jejich sídla, a u FO v místě 

jejich bydliště. 

Česká daňová soustava zahrnuje dvě základní kategorie daní: přímé a nepřímé, jsou 

rozlišené způsobem vybírání a přiznávání. 

Základní rozdíl spočívá v tom, že plátce přímých daní je zároveň poplatník a daň odvádí 

obvykle ze svých příjmů nebo majetku. Avšak u nepřímých daní poplatník znám není, 

pouze plátce daně, který odvádí konkrétní daň státu. 

Přímé daně se dělí na důchodové (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických 

osob) a majetkové (daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň).  

Nepřímé daně se dělí na univerzální (daň z přidané hodnoty), selektivní (spotřební daň)  

a ekologické daně (daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv, poplatky za 

znečištění vzduchu či vody, poplatky za odpad). Lze je také nazvat daněmi ze spotřeby, 
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protože jsou zahrnuty jako přirážka v ceně zboží nebo služeb a fakticky je platí zákazníci 

při nákupu. Státu je však odvádí jednotliví obchodníci. Tím, že jsou tyto daně skryté 

v ceně zboží, nevyvolávají tolik emocí. Na druhé straně mohou zákazníci způsobem 

svého nákupního chování výši zaplacených nepřímých daní částečně ovlivnit. 

Daň z přidané hodnoty začíná povinně odvádět osoba, která za 12 nebo méně po sobě 

následujících kalendářních měsíců překročila svým obratem částku 1 000 000 Kč. 

Základní sazba DPH 21 % platí pro naprostou většinu zboží a služeb. První snížená sazba 

15 % se uplatňuje na teplo, chlad, zboží a služby uvedené v přílohách 3 a 2 zákona  

o DPH, a druhá snížená sazba 10 % na položky uvedené v příloze 3a zákona o DPH, např. 

na kojeneckou výživu. Noví plátci DPH mají od roku 2013 povinné měsíční zdaňovací 

období, přičemž po splnění určitých zákonných podmínek mohou požádat o čtvrtletní 

zúčtování DPH. 

Spotřební daň odvádí státu výrobci a dovozci benzinu, nafty, LPG, alkoholu a tabákových 

výrobků. Jejím správcem je celní úřad a zdaňovacím obdobím obvykle kalendářní měsíc. 

Poplatníky jsou ovšem spotřebitelé, které zatěžuje zhruba 50 % z ceny jmenovaných 

komodit. Sazby spotřební daně se často mění, proto je třeba sledovat příslušný zákon. 

Daň z příjmu fyzických a právnických osob se vyúčtovává ročně, do 1. dubna a 

odložená k 1. červenci následujícího roku.  

Aktuální základní sazby jsou 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby.82 

2.1.3 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí budu hodnotit z pohledu ekonomické úrovně obyvatelstva a 

ekonomické úrovně podniku. 

Ekonomická úroveň obyvatelstva 

Průměrná hrubá mzda v ČR v roce 2016 je 26 467 Kč. Průměrná hrubá mzda v roce 2016 

v kraji Vysočina je 23 977 Kč.  

                                                 

82 Zdroj: DPH 2016 
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  Graf 2 Mzdy v ČR - průměrná hrubá mzda v Kč 

 

  Zdroj: ČSÚ, graf vlastní zpracování 

 

   Graf 3 Průměrná mzda v kraji Vysočina 

 

        Zdroj: ČSÚ, graf vlastní zpracování 

Vzhledem k uvedeným faktům vyšší míry nezaměstnanosti a nižší průměrné mzdě v kraji 

Vysočina, než je celostátní průměr, a dále ke stálému zvyšování daní, se lidé mnohdy 

uchylují k jinému způsobu konzumace kávy, než je návštěva kavárny. Zákazníci se více 

zaměřují na domácí přípravu kávy, což shledávají jako levnější variantu včetně časové 

úspory. 

V tomto ohledu nelze říci, že by v mikroregionu Novoměstsko byl trend kavárenství příliš 

rozšířený.  
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Ekonomická úroveň zařízení (kavárny) 

Legislativní aspekty mi ukládají vést daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví. 

Preferuji vedení daňové evidence, která vyplývá ze zákona o dani z příjmu odkaz §7b  a 

v praxi to znamená evidenci příjmů a výdajů, které jsme obdrželi činností z podnikání 

v hotovosti, bankou či fyzicky od 1. 1. do 31. 12. Evidence by měla i obsahovat všechny 

zaplacené daňově uznatelné výdaje, dále odpisy dlouhodobého majetku, stravné při 

pracovních cestách, výdaje na auto, a inventuru majetku. Zákon o dani z příjmu ukládá 

povinnost evidence příjmů a výdajů. Veškerá ostatní evidence není povinná. 

Jsme-li plátcem DPH, je třeba evidenci upravit podle § 100 zákona o DPH a povinnost 

podávat tzv. kontrolní hlášení dle § 99a zákona o dani. 

Specifikem podnikání v oblasti kavárenství v rámci vlastního hospodaření jsou zásoby. 

V daňové evidenci není povinna evidence zásob, což může poukazovat na budoucí 

problém, jelikož nevím, jak velké množství zásob mám k dispozici a kolik finančních 

prostředků je na zásoby vázáno. Proto navrhuji ihned od začátku podnikání vést 

podrobnou evidenci zásob.  

Ekonomická úroveň obyvatelstva v České republice 

             Graf 4 Vývoj HDP v ČR za 3 roky 

 

                  Zdroj: Kurzy.cz 

 

-2,20%

1,20%

2,50%

1,50%

4,20% 4%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

1Q/13 4Q/13 1Q/14 4Q/14 1Q/15 4Q/15

Vývoj HDP v ČR



58 

 

Meziroční vývoj tržeb v ubytování, stravování a pohostinství 

Graf 5 Meziroční vývoj tržeb v ubytování, stravování a pohostinství 

 

Zdroj: ČSÚ, graf vlastní zpracování 

2.1.4 Politické prostředí 

Vedení města neovlivňuje kavárenské prostředí, ani do tohoto podnikání nezasahuje. 

Podnikání v oblasti kavárenství v Nové Městě na Moravě není příliš výrazně ovlivněno 

politickým prostředím Novoměstska. 

2.1.5 Technologické prostředí 

Technologické aspekty úzce souvisí s legislativními požadavky. Pokud chci vykonávat 

pohostinskou činnost, musím mít určité vybavení splňující hygienické podmínky. 

V případě kavárny to jsou: 

 používání technologických postupů, které zajistí zdravotní nezávadnost 

prodávaných pokrmů, 

 určit ve výrobě, přípravě, skladování atd. takové kritické body, ve kterých je 

největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, a provádění kontroly a 

evidence o nich (Systém HACCP- viz. příloha č. 7), 

 dodržovat předepsané podmínky pro výrobu, přípravu, rozvoz atd., 

 provádět opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění a otrav 

z podávaných pokrmů,  
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 dodržovat při odběru a uchovávání vzorků pokrmů postup upravený prováděcím 

právním předpisem,  

 vypočítat a označit výživovou hodnotu podávaných pokrmů a uvedení 

konkrétních alergenů, 

 při výrobě, přípravě, balení atd. používat pouze bezpečné materiály a předměty,  

 zajistit dodržování zákazu kouření ve stanoveném rozsahu. 

Zásady provozní hygieny: 

 použité stavební materiály, stavebně technický stav a vybavení provozovny nesmí 

negativně ovlivňovat potraviny, 

 zabránění vnikání škůdců a kontaminantů z okolí, 

 provozovna musí být udržována v čistotě, 

 prostory, které by negativně působily na potraviny, musí být odděleny, 

 provozní místnost musí být dostatečně velká na umístění vybavení, 

 podlahy musí být udržovány ve stavu lehce čistitelné, a čisticí prostředky 

netoxické, nepropustné pro vodu, 

 stěny a příčky lehce omyvatelné, odolné a nenasákavé, 

 zásoba tekoucí pitnou vodou napojenou na zdroj, o teplotě nejméně + 45°C                  

a napojena na kanalizace, 

 ve všech prostorách musí být zajištěna výměna vzduchu, nesmí docházet ke 

kondenzaci par a nadměrnému usazování prachu, 

 okna musejí být ve výrobních prostorách, umývárnách a skladech potravin, 

 osvětlení se řeší denním, umělým a sdruženým v souladu s normami, 

 odpady se nesmí skladovat v prostorách, kde se zachází potraviny a produkty, 
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 pro výrobu chlazených a zmrazených produktů se provozovna může vybavit 

zařízením určeným k rychlému zchlazování nebo zmrazování, 

Nedílnou součástí kavárny je kvalitní internetové připojení s ohledem na EET.  

2.1.6 Ekologické prostředí 

Při provozu podnikatelské činnosti v oblasti kavárenství vznikají odpady. Odpadem se 

rozumí věc, kterou se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jich zbavit, např.: 

 pozůstatky z výroby a spotřeby 

 výrobky, které neodpovídají požadované jakosti 

 výrobky s prošlou lhůtou 

 materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností 

Nakládání s odpady: 

Každá osoba provozující podnikatelskou činnost je považována za původce odpadů a má 

při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství  

a nebezpečné vlastnosti.  

Každý původce odpadu má také povinnost zbavit se věci, jestliže ji nepoužívá 

k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí. Ke zbavování odpadu dochází vždy, 

když původce odpadu předá odpad k využití nebo k odstranění osobě, která je oprávněna 

ke sběru nebo výkupu odpadů. 

Pokud to vyžaduje charakter činnosti, je nutné zřízení odděleného skladu organického 

odpadu. Chlazený sklad musí být vybaven předsíňkou s tekoucí teplou a studenou vodou. 

Nádoby na odpad musí být vyrobeny ze snadno omyvatelného materiálu, uzavíratelné  

a označeny, že jsou určeny k tomuto účelu. Ke shromažďování odpadu, ve kterém nelze 

vytvořit podmínky pro sanitaci sběrných zásob, se používají jednorázové plastové obaly. 

Kavárny jsou producentem převážně komunálního charakteru odpadu, proto je možné 

sepsání společenské smlouvy s obcí využitím nakládání s tímto komunálním odpadem. 

Smlouva musí být písemná a musí vždy obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu. 
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Zpětný odběr použitých obalů: 

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je 

povinna vykupovat tyto vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání 

tohoto výkupu na nákup zboží. 

Odpady souvisejí s životním prostředím. Veškeré odpady je třeba buď využít, nebo 

odstranit pomocí činností, jež mají nevyhnutelné dopady na životní prostředí a vyžadují 

také určité hospodářské výdaje. Vznik odpadu může být také ukazatelem neefektivity 

spotřeby a výroby ve smyslu zbytečného používání některých materiálů. 

Ve stálé nabídce kavárny je několik druhů zákusků a velké množství nápojů. Při 

skladování těchto potravin a nápojů musím dodržovat hygienické požadavky dle 

legislativy. Pro zachování kvality je nutné dbát na jejich správné uchovávání (správná 

teplota – uchovávat v chladničce, uchovávání mimo slunce a vlhkosti ve vhodných 

podmínkách. 

2.1.7 Analýza konkurenčního prostředí 

V Novém Městě na Moravě se nachází celkem dvě kavárny a pět restauračních zařízení. 

Podle Porterovy analýzy je možné určit, do jaké míry zasahuje ohrožení konkurence. 

Skládá se z pěti částí: 

 hrozba vstupu nových konkurentů na trh, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 vyjednávací síla zákazníků 

 hrozba vzniku substitutů, 

 intenzita konkurenčního boje uvnitř podniku. 
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   Obrázek 1 Model pěti sil podle Portera 

 

   Zdroj: analýza 5f  

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Kavárny, restaurace a hospody nejsou v Novém Městě na Moravě příliš rozšířené. 

Převládají restaurační zařízení, které se již dlouhodobě drží na trhu. Nově vzniklým 

podnikem je Kozlovna, která je zaměřena na prodej piva a jídla, proto tento podnik 

nepovažuji za přímou konkurenci. Dále nepřímou konkurencí je kavárna U tety Hany, 

která se nachází ve Žďáru nad Sázavou a je vzdálena 15 km od Nového Města. Poslední 

konkurencí je restaurace Romantika, která se nachází na okraji města, a lidé ji navštěvují 

převážně z důvodu poledního menu. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 Gill´s Coffee 

Gill´s coffee je brněnská zakázková pražírna prémiové arabiky. Zakládá si na velmi 

kvalitní výběrové kávě. Filosofií Gill´s Coffee je zachovávání maximální čerstvosti a 

kvality kávy. Kávu zpracovávají z kávy Single Origin, která je považována za nejvyšší 

kvalitu. Single Origin je označována za kávu z určité konkrétní země nebo oblasti 

pěstování. Možnost výběru původu kávy je z mnoha zemí od Afriky až po střední 

Ameriku. 
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 Káva Malena 

Káva Malena je malá pražírna, kterou vlastní Pavel Malena. Pražírna je otevřena od roku 

2012 a nabízí osm druhů káv různých chutí. Majitel si zakládá na kvalitě svého pražení a 

je ochoten se o své zkušenosti podělit se zákazníkem, ať už se jedná o způsob pražení 

kávy nebo její přípravy. Kávu praží z výběrových arabik. 

Vyjednávací síla zákazníků 

Spektrum zákazníků bude tvořeno převážně studenty, pracujícími i starší populací. 

V podniku bude vítán každý, kdo má rád posezení u kávy v příjemném prostředí.  

Hrozba vzniku substitutů  

Hrozba substitutů je očekávána v letním období, kdy zákazníci vyhledávají spíše kavárny 

s letními zahrádkami, které jsou obohaceny hudbou, grilováním a jiným doprovodným 

programem. Tomuto se bohužel nedá vyhnout, a proto je možné předpokládat snižování 

zákazníků během letního období. 

Dalším substitutem je káva, kterou si zákazníci připraví doma. Jedná se například o 

tureckou kávu nebo instantní kávu. Příprava této kávy doma není příliš nákladná, ale 

chuť, kvalita a příprava kávy v kavárně se velmi liší. 

Stávající konkurenti 

P-Cafe s.r.o. 

P-Cafe se nachází na okraji centra. Nevýhodou této kavárny je malý počet míst k sezení, 

na druhou stranu tato kavárna jako jediná ve městě má vybudovaný dětský koutek.  
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      Obrázek 2 P-Cafe 

 

 

 

  

 

 

 

             Zdroj: http://www.reklamanavysocine.cz/reference/ 

Kavárna často láká zákazníky na sezónní nabídky, bohužel tato kavárna není v povědomí 

zákazníků, tudíž není příliš navštěvovaná. Další nevýhodu shledávám v prostředí 

kavárny, které působí ponuře a příliš chladně. 

Kafé 133 

Kafé 133 je nově začínající kavárna v Novém Městě na Moravě. Jelikož město má velmi 

málo kulturních zařízení a neoplývá příliš širokou nabídkou kulturních služeb, shledávám 

stále více nových kavárenských služeb jako pozitivum. Nicméně tato kavárna působí 

chladným dojmem, ne příliš útulně a kavárna je pravděpodobně prozatím vybavena 

nepohodlným nábytkem. Pozitivní na této kavárně je nízká cena za kávu a každý měsíc 

nový sortiment zákusků, které jsou zrovna „trendy“. 

 

 

 

 

 

http://www.reklamanavysocine.cz/reference/
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      Obrázek 3 Kafé 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdroj: http://www.kafe133.cz/ 

Cukrárna u Janovských 

Za největší konkurenci mé nově vznikající kavárny bych považovala cukrárnu u 

Janovských. Na rozdíl od nově vzniklých menších kaváren, které nejsou zcela zaběhlé 

má tato kavárna dlouholetou tradici.  

 Obrázek 4 Cukrárna u Janovských 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.firmy.cz/detail/2005359-cukrarna-u-janovskych-nove-mesto-na-morave.html 

 

http://www.kafe133.cz/
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Pokud budou mít zákazníci možnost si vybrat jinou kavárnu a budou chtít zkusit něco 

nového, půjdou ke konkurenci. Cukrárna u Janovských drží dlouholetou tradici 

výborných dortů a zákusků, ale bohužel kávou a prostředím nijak nevyniká. Kávu si 

návštěvníci nijak nevychvalují a prostředí působí velice chaoticky a zastarale. Při vstupu 

zákazník neví, zdali vešel do cukrárny, kavárny nebo prodejny lihovin, proto s nově 

přicházejícími kavárnami na trh bude mít tato cukrárna jistě problém s konkurencí. 

2.1.8 SWOT analýza 

Pro hodnocení současného stavu firmy jsem zvolila analýzu SWOT. Dělení SWOT 

analýzy je na:  

Silné stránky:  

 kvalitní výběrová káva, 

 domácí, čerstvé a vlastnoručně vyrobené zákusky, 

 kvalitní suroviny, 

 častá obměna výrobků, 

 příjemný a kvalifikovaný personál. 

 

Slabé stránky: 

 nízké povědomí, neznámá značka, 

 nesprávný odhad poptávky, 

 vysoké VN a FN, 

 nízké marže, 

 nedostatečná kapacita prostoru pro zákazníky, 

 nutnost zaškolení personálu v začínajícím podniku. 
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Příležitosti: 

 nárůst spotřeby kávy ročně, 

 zvyšování kávové kultury, 

 zvyšování povědomosti “zdravého” espressa, 

 dokonalá znalost zákazníka, 

 vytvoření dlouhodobých vztahů, stálí zákazníci, 

 oslovení nových zákazníků. 

Hrozby: 

 vstup nové přímé konkurence v okolí, 

 zvýšení cen vstupů, 

 pokles kupní síly obyvatelstva, 

 negativní změny v legislativě, 
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3 Vlastní řešení podnikatelského záměru 

Na základě mého vybraného podnikání slouží tento podnikatelský záměr jako stručná 

představa, jak bych chtěla kavárnu provozovat. Podle tohoto podnikatelského záměru 

zjistím, zdali bude mít kavárna budoucnost a bude životaschopná. 

3.1 Podnikatelský záměr 

Pro seznámení s podnikem, na který bude podnikatelský plán aplikován, nejprve uvedu 

základní údaje o podniku, předmětu podnikání, a v neposlední řadě se zaměřím na vznik 

společnosti. 

Obchodní název: BeanStop 

IČO: 603 51 4XX 

Adresa sídla (provozovny): Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 592 31 

Předmět podnikání: Hostinská činnost, Ohlašovací řemeslná 

Živnostenská oprávnění č. 2: Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 

Koncesovaná 

Datum platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

Datum založení společnosti: 1. 1. 2017 

Obrázek 5 Logo kavárny 

 

 

 

 

 

 

   

    Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.1 Živnostenské oprávnění 

Zvolila jsem podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná dle živnostenského 

zákona na základě uděleného živnostenského listu. Toto rozhodnutí odůvodňuji 

následujícím. Je pro mě jednodušší vést daňovou evidenci, než podvojné účetnictví, dále 

vznik životnosti jako FO je časově rychlejší a méně náročnější, než vznik společnosti jako 

PO. 

Jako OSVČ je třeba získat Živnostenský list, který musí splňovat následující požadavky: 

 Osobou starší 18 - ti let s plnou právní způsobilostí (prokazuje se občanským 

průkazem), 

 Bezúhonnou osobou (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů), 

 Nebýt v daňových nedoplatcích (výpis z finančního úřadu), 

 Správní poplatek za vyřízení ŽL činí 1 000 Kč. 

Jako živnostník mám povinnost se nahlásit na příslušné správě sociálního zařízení a 

zdravotního pojištění, a na finanční úřad k dani z příjmu fyzických osob, kde jsem 

povinna platit v roční lhůtě příslušnou částku vyměřenou z vypočteného základu daně  

15 % na finanční úřad. 

Pokud budu řídit řemeslnou činnost, pod kterou mé podnikání spadá, jsem povinna mít 

svého zákonného zástupce, pokud jsem v oboru nepracovala nejméně jeden rok. Jelikož 

mám dvouletou praxi v oboru, tato povinnost mi odpadá, a budu vést provozovnu bez 

zákonného zástupce.  

3.1.2 Popis činnosti 

Podnik jsem se rozhodla založit na základě malého využití společenského a kulturního 

života v Novém Městě na Moravě. Kavárna by měla sloužit nejenom ke zpříjemnění dne 

či večera, ale i k prožití něčeho nového. K letité zkušenosti v tomto oboru můžu přinést 

do kavárny neobvyklý požitek z kávy a nabídku těch nejchutnějších zákusků.  
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Koncepce kavárny je založena na výběru kvalitní kávy, rozmanitostí zákusků a 

příjemném prostředí. Prozatím nemám velké zkušenosti s pražením kávy, a proto bude 

káva dodávána od vybraných dodavatelů (Gill´s coffee, Rebelbean a káva Malena). Tito 

dodavatelé mají dlouholeté zkušenosti s kávou a dodávky kávových zrn mají přímo 

z dané země, proto věřím, že tyto kávy zákazníci ocení a každý si přijde na svou 

oblíbenou chuť kávy.  

Prostředí, které jsem si vybrala, bude konstruováno do kvalitního a moderního nábytku, 

a jelikož mnoho lidí upřednostňuje soukromí, budou zavedeny i oddělené stoly, kde si 

budou moci zákazníci nerušeně posedět.  

Cílovou skupinou budou mladí lidé, kteří rádi tráví svůj volný čas v příjemných 

kavárnách, ale nejen pro mladé, bude přizpůsobena pro všechny věkové skupiny. Kavárna 

nebude vybavena dětským koutkem, jelikož prostory to neumožňují, a konkurence už tyto 

možnosti nabízí. Proto shledávám neúčelné koutek zřizovat. 

Nové Město na Moravě není příliš velké město, konkurenční výhodu shledávám v dobrém 

umístění podniku. Podnik se bude nacházet v centru města, jelikož centrem projdou 

spousty lidí a každý bude moci kavárnu navštívit. Po dlouhé pracovní době si budou moci 

zákazníci dopřát zasloužený odpočinek, starší lidé si určitě přijdou na své při posezení po 

nákupech a odpočinou si u lahodné kávy či jiného občerstvení. 

Provozní doba kavárny je stanovena od dopoledních až do podvečerních hodin. Později 

bude provozní doba poupravena až do večerních hodin. Plánem jsou různé přednášky, 

workshopy a cestopisné prezentace, různé koncerty a video projekce živých koncertů, 

z tohoto důvodu bude provozní doba posunuta. 

Marketingový mix 

Neodmyslitelným faktorem pro úspěšné zavedení nového podniku na trh tvoří tzv. 4P 

(product, price, place, promotion), které nám stanovuje produktové strategie a 

produktové portfolio. Každý podnikatel si musí předem stanovit takovou metodu, aby 

mohl zákazníkům jasně a zřetelně ukázat, co jeho podnik nabízí. 
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Produkt 

Kavárna nabízí ty nejpřednější vybrané kávy, které byly předem testovány  

a potenciálními zákazníky ochutnány. Každý má jistě jinou představu o chuti kávy, proto 

budu nabízet více druhů a podle největšího odběru budu nabídku kávy měnit, tak aby si 

zákazníci mohli vybrat podle své chuti.  

Cena 

Podle průzkumu trhu jsou zákazníci ochotni zaplatit za návštěvu kavárny  

50 - 150 Kč, podle toho se bude odvíjet cena kavárenských služeb. Jelikož má Vysočina 

jiné platové podmínky, káva bude vypočítána podle cenové dostupnosti. 

Výše marže je vyčíslena v následující tabulce. Do celkové ceny musím zohlednit nejen 

cenu samotné kávy, ale i režijní náklady, které zahrnují energie + mzdové náklady. 

Tabulka 4 Kalkulace ceny v roce 2017 

Kalkulace cena 

  Káva Odpad 
Extra 

položky  

Pečení 

sladké 
Čaj Nápoje Celkem 

Počet porcí v 

ks 
10 470 2 094 2 932 6 282 3 750 7 835 33 363 

VN celkem 67 427 7 203 8 795 81 936 22 500 70 673 258 534 

Jednotkové 

VN 
6,44 3,44 3 12 6 9   

FN roční             432 744 

Sazba FN 26,10% 2,79% 3,40% 31,71% 8,71% 27,34% 100% 

FN na celkový 

počet ks 
   112 935   12 064     14 731  137 236     37 686    118 311    

Jednotkové FN             11            6              5          22            10             16    

Jednotkové 

náklady 

celkem 

       17,44       9,44              8          34            16             25    

Cena 38   9 45 25 30   

Marže 54,67%  10,84% 24,79% 35,80% 16,19%   

Zdroj: Vlastní zdroje 

V další kalkulaci počítám variabilní náklady na dané produkty, které budu v kavárně 

nabízet. V následující tabulce uvádím roční variabilní náklady od zahájení provozovny, 

s odhadem na tři roky dopředu. Podrobněji uvádím měsíční variabilní náklady v příloze 

č. 5 za rok 2017. 
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  Tabulka 5 Variabilní náklady za rok 2017, 2018, 2019 

Variabilní náklady 2017 2018 2019 

Káva 67 427 80 912 86 914 

Extra položky 8 795 10 554 11 337 

Odpad 7 203 8 644 9 285 

Pečení sladké 81 936 94 507 100 296 

Nápoje 70 673 84 807 91 098 

Čaj 22 500 27 000 29 018 

Variabilní náklady celkem 258 533 306 424 327 949 

 Zdroj: Vlastní zdroje 

V dalších letech předpokládám nárůst nákladů z důvodů zvyšování cen energie, 

požadavků zaměstnanců na mzdy a jiné. Přepokládaný růst bude o 2 – 5 %.  Pro stanovení 

nákladů v dalších 2 letech použiji výpočet nárůstu o 5 %. Jak je uvedeno v příloze č. 6,7. 

Distribuční cesty 

Kavárna je umístěna v centru, což umožňuje dobrou dostupnost pro zákazníky. Kavárna 

bude mít přímou distribuci nabízených produktů, kde zákazníci můžou navštívit kavárnu. 

V dalších letech je plánována distribuce pomocí mobilní kavárny z důvodu možnosti 

vyššího zisku při sezonních závodech a jiných akcích, ať už sportovních nebo kulturních, 

které jsou v našem městě provozovány. 

Propagace 

Nejdůležitějším aspektem je dobrá propagace podniku a oslovení zákazníka. V rámci 

propagace použiji reklamu v místním tisku, plakáty a různé zaváděcí akce, které budou 

mít za úkol přilákat co nejvíce zákazníků, například akce kávy 1 + 1 zdarma, nebo 

zákusek ke kávě zdarma, atd. Nejprve bude reklama umístěna v místních novinách, 

kterými jsou Novoměstsko a Ždárský deník. Dále viditelný nápis kavárny, který 

potenciální zákazníky osloví a také tabule, kde budou napsány každodenní nabídky. 

V dalších letech podnikání zvažuji zavedení pojízdného vozu, který bude externě nabízet 

produkty. Poslouží především pro zákazníky, kteří nemají čas se pozastavit nad šálkem 

kávy, spěchají na autobus, mají přestávku na kávu atd. Ve školách je podávána pouze 

káva ve formách automatů, kterou shledávám za velice nekvalitní, proto bych poukázala, 

že o málo dražší kávu si mohou zákazníci více vychutnat a nemusejí pít nekvalitní kávu, 

která splňuje pouze náhražku. 
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Zhodnotila jsem portfolio 4P. Dnes už se více používá komunikace se zákazníky pomocí 

tzv. 4C. Hlavní myšlenkou 4C je nejprve se zaměřit na „C“ (řešení potřeb zákazníka, 

náklady vzniklé zákazníkovi, dostupnost řešení, komunikace) z pohledu zákazníka a pak 

teprve na „P“ z pohledu firmy.  Marketingová strategie 4C je tedy již přímo zaměřena na 

cílového zákazníka a uvádí jeho konkrétní přání a potřeby. Zákazník chce s firmou přímo 

komunikovat, ale ne za pomocí reklamy. Je to v podstatě stejné, ale neuvádíme prvotně 

svůj produkt, který si myslím, že by mohl zákazníka nadchnout, ale již provádíme 

průzkum trhu, kde následně můžeme zvážit, co opravdu zákazníci chtějí a jak moc budou 

finančně zatíženi. Na prvním místě je tedy zákazník a informace od něj. 

Marketingový průzkum 

V rámci marketingového průzkumu jsem provedla dotazníkové šetření, ve kterém jsem 

se zaměřila na otázky: navštěvujete kavárny v okolí, jak často? Kolik korun průměrně 

zaplatíte při návštěvě kavárny? Měli byste zájem navštěvovat novou kavárnu v Novém 

Městě na Moravě? Jaký druh dezertu preferujete? Uvítali byste i polední menu? Měli 

byste zájem zúčastnit se různých kurzů, kroužků a seminářů? 

 Z hlediska konkurence na trhu. Zajímal mě zájem o tyto služby, a zda jsou zákazníci 

spokojeni s již zavedenými kávovými službami, které jsou ve městě pomalu rozvíjeny. 

Oslovila jsem studenty základních a středních škol, i pracující. Respondenti odpovídali 

na otázky, které uvádím v příloze č. 1. Otázky byly pokládány na ulici a ve školních 

třídách. Byla dodržována anonymita odpovídajících. Dotazování proběhlo v roce 2016  

a bylo vyplněno zhruba 100 dotazníků. 

Průzkum přispěl k uvážení podnikatelského záměru a zjištění, zdali o kavárnu bude 

zájem. Především mi bylo zodpovězeno, že o kavárnu je veliký zájem z nedostatku 

kvalitních a dobře provedených stávajících kavárenských služeb. Mnozí si stěžovali na 

špatné prostředí a malou nabídku produktů. Druhá část dotazovaných odpověděla, že 

kaváren je již dost na takto malé město, a tuto službu již není nutné zavádět. Osobně si 

myslím, že kávová kultura se velice rozvíjí a stále více se dostává do povědomí 

zákazníků. Domácí turecká káva bude dříve či později minulostí. Existují i jiné a chutnější 

kávy. O tom jsem se přesvědčila v dotaznících, že lidé více vyhledávají kavárny a rádi 
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budou navštěvovat příjemné, nekuřácké a zajímavé prostředí. Tudíž jsem přesvědčena, 

že má smysl do podniku investovat a začít realizaci podnikatelského záměru. 

V průzkumu trhu konkurence se návštěvnost pohybuje okolo 45-50 zákazníků za den, a 

prodej se pohybuje jednoho koláče a 15 zákusků. Prodejnost se ode dne liší. Odhaduji, že 

prodej bude zhruba stejný. 

3.1.3 Realizace projektu 

V prvním kroku založení podniku jsem si stanovila harmonogram činností, které chci 

udělat před otevřením provozovny. Harmonogram poslouží k sestavení podnikatelského 

plánu a k zajištění lepší orientace činností, které jsou nutné udělat před otevřením 

podniku. V době sestavení podnikatelského plánu v dubnu roku 2016 plánuji otevření 

kavárny k 1.1. 2017.  

3.2 Finanční plán 

Pro začínající společnost je nezbytné si před zavedením podniku připravit řádný 

podnikatelským plán, který nám nejenže zaručuje přilákání investorů, ale i pohled do 

budoucnosti našich financí. Prvotním plánem je investice do nezbytných základních věcí 

pro dobré vybavení kavárny a později do jejího rozšíření. Součást finančního plánu tvoří 

rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash flow. 

Strategie 

Mým hlavním cílem bude rozvíjet zákaznickou základnu a usilovat o zákaznickou 

loajalitu a následné doporučení. Vždy se budu snažit komunikovat se zákazníky tak, aby 

odcházeli se spokojeností a rádi se znovu vraceli.  

Vytvořením strategických vztahů s dodavateli, se kterými budu spolupracovat, přispěje 

nejenom prospěšný vztah z mé strany, ale přispěji k rozvoji dodavatelské společnosti. 

Další metodou pro vstoupení do povědomí zákazníků budou tzv. kupony pro zákazníky. 

Kdo je dostane, může je patřičně využít. Kupón bude ekonomický stimul pro nově 

příchozí zákazníky, kteří si budou moci vyzkoušet kávu či daný zákusek zdarma. Záleží, 

co zrovna bude v nabídce a co budou mít na kuponu. 
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Druhy káv  

V kavárně budu podávat více druhů káv, které jsem vybrala na základě zkušeností. 

Nabídku sortimentu káv uvádím v příloze č. 10. 

Při určitých příležitostech budu nabízet kávu s výrazně odlišnou chutí, aby zákazníci 

mohli vyzkoušet něco netradičního či velmi odlišného.  

Kavárna bude vybavena profesionálním kávovarem BRAVA electronica 2, který vyrobí 

chutnou kávu a také kvalitní espresso. Tento kávovar je tichý s nízkými provozními 

náklady, což nám umožní rychlou návratnost investice. 

Organizační struktura 

Organizační struktura kavárny má jednoduchý návrh. Bude se skládat z jednoho 

zaměstnance, dvou brigádníků a jedné majitelky kavárny. 

Graf 6 Organizační struktura 

 

  Zdroje: Vlastní zpracování 

Kavárna bude mít pouze jednoho vlastníka, který se bude starat o celý chod podniku. 

V prvních třech měsících podnikání počítám, že majitel (tedy já) bude v provozovně 

nepřetržitě, a to nejen z důvodu rozjíždění podnikání, ale i proto, aby ukázal 

zaměstnancům celý chod kavárny. Bude zapotřebí i neustálá kontrola a zdokonalování 

nabídky a přizpůsobení všeho nezbytného. 

 

Majitelka

Zaměstnanec Brigádník Brigádník
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Jak jsem již zmiňovala, na Vysočině je velká nezaměstnanost, a kavárenství se pomalu 

ale jistě rozvíjí. Touto kávovou kulturou chci v Novém Městě zavést a přinést něco 

nového. Od zaměstnance požaduji vlídnou povahu a ochotu komunikovat se zákazníky, 

a alespoň základní znalost kávové kultury, jelikož podnik si zakládá na kvalitě svého 

občerstvení a produktů, je důležité nabízet zákazníkům to nejlepší. Pokud by daný 

zaměstnanec měl již baristický kurz, určitě by to bylo výhodou, ale ne požadavkem. 

Pracovníci budou odměňováni hodinovou mzdou, která činí 87,50 Kč/hodinu. 

Konkurence nabízí kolem 60 – 90 Kč/hodinu z tohoto hlediska byla nabídnuta tato mzda. 

U zaměstnanců záleží na počtu odpracovaných hodin, což bude mít vliv na měsíční 

vyúčtování. Za svátky a neděle připadá 100 % příplatek za každou odpracovanou hodinu. 

Brigádníci budou placeni hodinovou mzdou, která činní 65,00 Kč/hodinu. Kavárna bude 

otevřena po dobu PÁ – SO 9:00 – 20:00 a od NE – ČT 9:00 – 19:00. Zařízení bude mít 

otevírací dobu, kterou uvádím v tabulce č. 3. a bude využito v maximálním čase. 

Tabulka 6 Otevírací doba kavárny 

Otevírací doba 

Pondělí 9:00 - 19:00 

Úterý 9:00 - 19:00 

Středa 9:00 - 19:00 

Čtvrtek 9:00 - 19:00 

Pátek 9:00- 20:00 

Sobota 9:00- 20:00 

Neděle 9:00 - 19:00 

     Zdroj: Vlastní zpracování 

Zaměstnanec, který bude zaměstnán na HPP, jeho pracovní doba bude po celý týden od 

pondělí do pátku od 9:00 do 17:00, bude mít nárok na půlhodinovou přestávku. Směna 

začíná od 8:30 z důvodu přípravy kávovaru, chystání surovin a zákusků a úklidových 

činností. Brigádníci se budou střídat o víkendech i v pátek. Především záleží na domluvě 

a jasném stanovení pracovní doby. V průběhu prvních třech měsíců počítám s 

individuální úpravou pracovní doby s ohledem na počet zákazníků, kteří navštíví 

kavárnu. 
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Provozovna má možnost získat dotaci od úřadu práce v hodnotě 10 000 Kč na 1 pracovní 

místo až po dobu 12 měsíců, pokud zaměstnanec vytvoří společensky účelné pracovní 

místo, které se vztahuje na osoby vedené většinou min. 5 měsíců v evidenci úřadu práce. 

Toto se nevztahuje, pokud zaměstnavatel se zaměstnancem ukončí pracovní poměr. 

Dále pokud chce podnikatel začít podnikat a je právě registrovaný na ÚP, může požádat 

o příspěvky (tzv. příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa zřízeného 

uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti) na rozjezd 

podnikatelského záměru. V takovém případě je nutné doložit především životaschopný 

podnikatelský plán, v případě úspěchu má nárok na dotaci ve výši 80 tis. Kč. 

Měsíční čistá mzda bude činit 11 710 Kč pro zaměstnance – počítá se odpracování 40 

hodin týdně a zhruba 160 hodin měsíčně. Výše hrubé mzdy tedy činní 14 000 Kč/ měsíc.  

Měsíční hrubá mzda za jednoho brigádníka je 2 431 Kč – za víkend oba brigádníci 

odpracují 44 hodin, výše mzdy obou brigádníků bude celkem 4 862 Kč/měsíc. Oba 

brigádníci budou pracovat na DPP a budou mít podepsané prohlášení k dani. Hodinová 

hrubá mzda činí 65 Kč/hodinu. Počítáme, že každý z brigádníků bude pracovat 11 hodin 

za víkend. Podrobněji uvádím všechny náležitosti v příloze č. 11. Za zaměstnance bude 

odváděno sociální a zdravotní pojištění ve výši 34 % z hrubé mzdy. 

Pro zahájení podnikání je nezbytné mít zakladatelský rozpočet, který obsahuje finanční 

prostředky na pořízení majetku, nezbytné úpravy prostor, pořízení zboží a zásob, výdaje 

za pronájem, energii, mzdy a další.  

 

 

 

 

 

 



78 

 

Tabulka 7 Zakladatelský rozpočet 

Náklady nezbytné pro založení podniku             6 000 Kč  

Pořízení živnostenského listu             1 000 Kč  

Poplatky za výpis z rejstříků trestů             2 500 Kč  

Propagace  2 500 Kč  

Pořízení dlouhodobého majetku         262 502 Kč  

Nábytek           45 658 Kč  

Vybavení kuchyně         114 640 Kč  

Vybavení šaten a sociálního zařízení           21 450 Kč  

Kávovar           80 754 Kč  

Náklady na rekonstrukci         139 000 Kč  

Pořízení oběžného majetku           21 545 Kč  

Nákup zboží a zásob 21 545 Kč  

Zahájení podnikatelské činnosti           76 583 Kč  

Drobný hmotný majetek           30 291 Kč  

Pronájem prostorů/měsíc           12 000 Kč  

Energie/měsíc             3 500 Kč  

Internet + Telefon/měsíc                656 Kč  

Celkové mzdové náklady/měsíc           23 622 Kč  

Běžná údržba             3 658 Kč  

Dekorace             2 856 Kč  

Celkem         505 630 Kč  

  Zdroj: vlastní zpracování 

Výše celkových nákladů je 505 630 Kč. Majitelka má vlastní zdroje o výši 300 000 Kč. 

Zahajovací rozvahu je povinen každý podnikatel sestavit před začátkem podnikaní. 

Rozvahu uvádím v tabulce č. 8.  

Tabulka 8 Zahajovací rozvaha ke dni vzniku 1.1 2017  

AKTIVA PASIVA 

Stálá aktiva 263 000 Vlastní kapitál 300 000 

Oběžná aktiva 247 000 Závazky   

    Bankovní úvěry a výpomoci 210 000 

Celkem 510 000 Celkem 510 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě předchozího výpočtu zakladatelského rozpočtu vyplývá, že pro začátek 

podnikání mi chybí finanční zdroj o částce 210 000 Kč. Nejoptimálnější zdroj 

financování volím bankovní úvěr.  
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Tabulka 9 Přehled úvěrů  

Podmínky 
pro získání 
úvěru 

Equa  
Malý podnikatelský 

úvěr 

Raiffeisen Bank 
neúčelový 

Moneta Expres 
Business 

Česká 
spořitelna, a.s. 

Úvěr Plus 

Úvěr je 
určen: 

podnikatelům a 
právnickým osobám 
s přiděleným IČ a 
s oprávněním 
podnikat v ČR 

pro podnikatele a malé 
firmy, které podnikají 
alespoň 12 měsíců a 1 
daňové přiznání 

FO 
podnikatelům 
a sdružením 
fyzických osob  

FO, půjčka na 
financování 
zboží či služby 
na soukromé 
účely 

Výše 
úvěru: 

až 1 000 000 Kč od 30 tis. do 3 mil. Kč 40 000 – 2 500 
000 Kč 

min. 50 000 Kč, 
strop 
nestanoven 

Splatnost: 1 rok - 7 let Doba splácení do 5 let 24 – 84 měsíců Do 600 000 Kč 
až 7 let  
do 600 001 Kč 
až 8 let 

Čerpání: neúčelově z 
běžného účtu 
klienta Equa 
účelově na splacení 
úvěru v jiném 
peněžním ústavu (+ 
možnost navýšit o 
část prostředků 
čerpaných na účet 
klienta) 

jednorázově na běžný 
účet, ze kterého 
později probíhá i 
splácení úvěru 

na běžný 
podnikatelský 
korunový účet 
u GE Money 
Bank 

jednorázové, 
bezhotovostním 
převodem na 
běžný účet 
klienta 

Záruka: avalovaná 
blankosměnka 

blankosměnka blankosměnka do 2,5 mil. Kč 
bez zajištění 

Podmínky: 1 daňové přiznání za 
minulé účetní 
období 

roční obrat od 300 tis. 
do 50 mil. Kč 
1 daňové přiznání za 
minulé účetní období 
 

1 daňové 
období 
tržby v 
poslední roce 
podnikání 300 
000 Kč 
 

prokázat 
splatnost úvěru 
Občanem ČR 

Úroková 
sazba 8,50% 5,29% 7,20% 12,70% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky č. 8 vyplývá, že nejvýhodnější úvěr je od České spořitelny, která poskytuje 

půjčku začínajícím podnikatelům bez krytí závazků, a bez daňového přiznání. Úroková 

sazba činí 12,7 %, celková doba splácení by byla stanovena na 4 roky. Podmínkou je 

prokázat splatnost úvěru, mít část vlastního kapitálu a předložit podnikatelský plán. 
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Splátkový kalendář 

Tabulka 10 Splátkový kalendář 

Rok Úrok Úmor Celkem NČD 

1       210 000 Kč 

2 24 224 Kč 43 007 Kč 67 231 Kč 166 993 Kč 

2 18 432 Kč 48 798 Kč 67 231 Kč 118 195 Kč 

3 11 861 Kč 55 369 Kč 67 231 Kč 62 825 Kč 

4 4 405 Kč 62 825 Kč 67 231 Kč 0 Kč 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Splácení úvěru bude probíhat prostřednictvím konstantní splátky úmoru. Bude klesat výše 

splátky úroku, a tím se ovlivní i celková měsíční splátka, která bude každý měsíc nižší. 

Výše úvěru je 210 000 Kč, úroková sazba činní 12,7 % a doba splácení je na 4 roky, což 

je 48 měsíců. V tabulce uvádím výši splátky a úroků za rok. Splátka úvěru je dohodnuta 

na měsíčním splácení. Celkové splátky uvádím v příloze č. 4. 

Odpisy 

Dlouhodobý majetek patří do 2. odpisové skupiny a bude se odepisovat 5 let, kde se 

započítává nábytek a vybavení kavárny. Zvolila jsem rovnoměrné odepisování majetku. 

Podle tabulek ze zákona o dani z příjmu je procentuální sazba stanovena na 11 % 

v prvním roce a ve druhém na 22,25 %.  

Tabulka 11 Odpisy dlouhodobého majetku v Kč 

Rok 

odpisu 

Odpis (Kč) Zůstatková cena (Kč) 

Výše ročního daňového 

odpisu 
Výpočet Částka 

2017  262 502 * 0,11 = 28 875 262 502 – 28 875 233 627 

2018 262 502 * 0,2225 = 58 407 262 502 – 28 875 – 58 407 175 220 

2019 262 502 * 0,2225 = 58 407 262 502 – 28 875 – (2 x 58 407) 116 813 

2020 262 502 * 0,2225 = 58 407 262 502 – 28 875 – (3 x 58 407) 58 406 

2021 262 502 * 0,2225 = 58 407 262 502 – 28 875 – (4 x 58 407) 0 

Zdroje: Vlastní zdroje 

V tabulce uvádím výši odpisů za 1. rok, měsíční odpisy v prvním roce podnikání činí 

2 406 Kč a v dalších letech 4 867 Kč. 
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3.2.1 Odhad nákladů 

V prvním roce podnikání počítám s nejvyššími náklady z důvodu nákladů na vybavení  

a rekonstrukce. Přehled měsíčních nákladů je uveden v následujících tabulkách. 

     Tabulka 12 Měsíční náklady v Kč 

Nájemné 12 000 

Energie 3 500 

Propagace 2 500 

Internet + telefon 656 

Mzdy 23 622 

Nákup zboží 21 545 

Odpisy 2 406 

Osobní náklady 15 000 

Splátka úvěru 5 603 

Celkem 86 832 

         Zdroje: Vlastní práce 

Nákup zboží je variabilní náklad a bude se odvíjet od poptávky zákazníků. V tabulce  

č. 12 uvádím průměrné náklady na nákup zboží v průběhu měsíce.  

V prvním roce podnikání je výše celkových nákladů vyčíslena na 86 832 Kč za měsíc  

a za rok činí celkové náklady 1 041 984 Kč. 

3.2.2 Predikce poptávky 

Při řešení poptávky po zboží jsem zvolila metodu subjektivní predikce. Kavárna je 

začínajícím podnikem a nemá k dispozici žádné předešlé výpočty poptávky. Vycházela 

jsem z názorů již zavedených kaváren, šetření zákazníků, kteří docházeli do 

konkurenčních kaváren, a dotazování místních lidí. 

Roční příjmy 

Predikci poptávky budu uvažovat ve třech variantách kalkulace - v reálné, optimistické a 

pesimistické variantě. Na základě průzkumu trhu předpokládám v konkurenčních 

provozovnách reálnou variantu v průměru 30 zákazníků denně, v optimistické očekávám 

nárůst v průměru na 45 zákazníků denně a v pesimistické variantě pokles na 23 zákazníků 

průměrně denně.  
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Tabulka 13 Kalkulace průměrné útraty na 1 zákazníka 

Položka Průměrná cena 

Káva 38 Kč 

Zákusek 35 Kč 

Nápoj 26 Kč 

Celkem 99 Kč 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

Předpokládám, že průměrná útrata na jednoho zákazníka bude činit 99 Kč. V tomto 

odhadu zahrnuji všechny výše uvedené položky, které si zákazník objedná.  

V následující tabulce uvádím výpočet očekávaných příjmů za rok 2017. 

Tabulka 14 Očekávané příjmy 2017 

 Optimistická varianta Reálná varianta Pesimistická varianta 

denní                        4 455 Kč                2 970 Kč                         2 277 Kč  

měsíční                    133 650 Kč           89 100 Kč                      68 310 Kč  

roční                 1 603 800 Kč        1 069 200 Kč                  819 720 Kč  

  Zdroj: Vlastní zdroje 

V dalším roce 2018 počítám s průměrným ročním nárůstem zákazníků o 20 % a v roce 

2019 nárůstem o 10 %. 

 

Tabulka 15 Očekávané příjmy 2018 

 Optimistická varianta Reálná varianta Pesimistická varianta 

denní                         5 346 Kč                3 564 Kč                        2 673 Kč  

měsíční                    160 380 Kč           106 920 Kč                     80 190 Kč  

roční                 1 924 560 Kč        1 283 040 Kč                  962 280 Kč  

  Zdroj: Vlastní zdroje 

Tyto očekávané příjmy jsou vypočítány jako nejnižší možná tržba za zákazníka. 

Očekávané příjmy, které získáme denní, měsíční a roční tržbou od zákazníka, je důležité 

znát. Na základě dotazníkového šetření a kapacitních míst, které činí 50, je možné tyto 

tržby odhadnout. 
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Tabulka 16 Očekávané příjmy 2019 

 Optimistická varianta Reálná varianta Pesimistická varianta 

denní                         5 841 Kč               3 861 Kč                         2 871 Kč  

měsíční                    175 230 Kč          115 830 Kč                     86 130 Kč  

roční                 2 102 760 Kč        1 389 960 Kč                  1 033 560 Kč  

  Zdroj: Vlastní zdroje 

Roční náklady 

V následující tabulce uvádím celkové roční náklady pro optimistickou, reálnou a 

pesimistickou variantu. 

Tabulka 17 Roční náklady (reálná varianta) 

Roční náklady Optimistická varianta Reálná varianta Pesimistická varianta 

2017 956 760 Kč 1 041 984 Kč 1 146 583 Kč 

2018 956 760 Kč 1 041 984 Kč 1 146 583 Kč 

2019 956 760 Kč 1 041 984 Kč 1 146 583 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V prvním roce podnikání v reálné variantě jsou náklady vyčísleny v tabulce č. 17. 

Optimistická a pesimistická varianta zde není detailně vyčíslena, ale výše ročních nákladů 

by mohla být ovlivněna například nárůstem či poklesem cenové politiky u dodavatelů 

energií, nárůstem či poklesem výše měsíčního nájmu provozovny, či například změnou 

daňové politiky MF ČR.  

 

Celkové tržby a náklady za rok 

Po odečtení ročních výdajů od ročních tržeb zjistím, jestli bude podnik vykazovat zisk či 

ztrátu. V tabulce porovnávám optimistickou, reálnou a pesimistickou variantu.  

             Tabulka 18 Tržby za rok 2017 

 Optimistická varianta Reálná varianta Pesimistická varianta 

Roční tržby                 1 603 800 Kč  1 069 200 Kč                  819 720 Kč 

Roční výdaje                   956 760 Kč           1 041 984 Kč 1 146 583 Kč 

Roční zisk/ztráta                647 120 Kč  27 216 Kč - 346 863 Kč                     

            Zdroj: Vlastní zpracování 
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             Tabulka 19 Tržby za rok 2018 

 Optimistická varianta Reálná varianta Pesimistická varianta 

Roční tržby                 1 924 560 Kč       1 283 040 Kč                  962 280 Kč 

Roční výdaje                   956 760 Kč           1 041 984 Kč 1 146 583 Kč 

Roční zisk/ztráta                 967 800 Kč 241 056 Kč - 184 303 Kč                     

            Zdroj: Vlastní zpracování 

             Tabulka 20 Tržby za rok 2019 

 Optimistická varianta Reálná varianta Pesimistická varianta 

Roční tržby                 2 102 760 Kč       1 389 960 Kč                  1 033 560 Kč 

Roční výdaje                  956 760 Kč           1 041 984 Kč 1 146 583 Kč 

Roční zisk                 1 146 000 Kč 347 976 Kč  - 113 023 Kč                     

            Zdroj: Vlastní zpracování  

Z tabulek č. 18, 19 a 20 vyplývá, že podnik vykazuje v optimistické a reálné variantě zisk. 

V pesimistické variantě vyplývá, že ve všech třech letech podnik vykazuje ztrátu. 

Přikláním se k optimistické a reálné variantě, jelikož nepředpokládám pokles zákazníků. 

3.2.3 Cash flow  

V následující tabulce je zobrazen předpokládaný cash flow v prvních letech podnikání. 

V počátečním stavu je zahrnut vyčíslen vlastní kapitál a úvěr od banky na financování 

nákladů. 

Tabulka 21 Cash flow ve zkráceném rozsahu 

Cash flow ve zkráceném rozsahu (reálná varianta) 

 2017 2018 2019 

počáteční stav peněžních prostředků 300 000 537 216           778 272 

úvěr 210 000 0 0 

tržby 1 069 200 1 283 040  

příjmy        1 279 200        1 283 040          1 389 960  

výdaje        1 041 984         1 041 984            1 041 984  

Cash flow 237 216 241 056 347 976 

Konečný stav peněžních prostředků           537 216         778 272            1 126 248  

Zdroj: vlastní zpracování 

Při sestavování cash flow jsem vycházela z příjmů a výdajů reálné varianty, které jsou 

vypočítány v tabulce č. 18. 
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3.2.4 Bod zvratu 

V tabulce č. 22 uvádím výpočet bodu zvratu ve všech variantách v peněžním vyjádření. 

Bod zvratu znázorňuje, kolik by měla kavárna dosáhnout tržeb, aby byla schopna 

uhrazení všech nákladů, tedy při jakých tržbách dosahuje nulového zisku. 

Tabulka 22 Bod zvratu 

Bod zvratu 
Optimistická varianta Reálná varianta Pesimistická varianta 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

VN 258 533 306 424 327 949 258 533 306 424 327 949 258 533 306 424 327 949 

CV 1 603 800 1 924 560 2 102 760 1 069 200 1 283 040 1 389 960 819 720 962 280 1 033 560 

h=VN/CV 0,161 0,159 0,156 0,242 0,239 0,236 0,315 0,318 0,317 

BZcv=FN/(1-h) 515 785 514 559 512 730 570 902 568 652 566419 631 743 634 522 633 593 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.5 Rizikovost 

V každém podnikání musíme počítat s určitým rizikem. Toto riziko musíme respektovat, 

abychom předešli bankrotu. Je důležité rizika včas odhalit.  

Vstup nových konkurentů na trh 

Za rizika považuji jako začínající podnik vstup nové kavárny na trh. Jelikož kavárna není 

v okolí známá a nemá vybudované jméno, z krátkodobého hlediska považuji za složité 

nalákat zákazníky, z dlouhodobého hlediska hrozí, že potřeby zákazníků nebudou 

dostatečně uspokojeny, a zákazníci kavárnu opakovatelně nenavštíví, což by v nejhorším 

případě mohlo vést až k samotnému zániku kavárny. Likvidaci (zániku) lze předejít tím, 

že budu zákazníkům nabízet kvalitní služby, osvědčenou kávu, chutné a vždy 

čerstvé cukrárenské výrobky a budu obměňovat svoji nabídku sortimentu, a zákazníkům 

vyjdu maximálně vstříc. 

 Platební neschopnost  

Dalším rizikem se stává platební neschopnost splácet úvěr. Každý úvěr přináší pro 

podnikatele vždy velké riziko. 

Vypovězení smlouvy z pronájmu 

V tomto riziku hrozí vypovězení smlouvy z pronájmu od majitele nemovitosti. 

Ekonomické riziko 

Do ekonomického rizika řadím špatný odhad ve výnosnosti, tedy špatný odhad výše tržeb. 

Špatný odhad výše tržeb by mohl mít zásadní dopad na podnik, což by se projevilo 

v neschopnosti splácení závazků. Podnik by se zadlužil, což by mohlo vést až k zániku 

společnosti. K těmto důsledkům by mohlo přispět i zhoršení ekonomické situace v České 

republice, kdy by zákazníci neměli dostatek peněz a nebyli by ochotni utrácet za 

kavárenské služby. 

K dopadům ekonomických rizik patří i zvýšení inflace, která zapříčiní zvýšení cen, což 

může mít dopad na pokles tržeb.  
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Legislativní změny 

K nepředvídatelným rizikům řadím legislativní změny, které může vydat vláda, a tato 

rizika musíme přijmout. Jde především o zvýšení daně, a vydání zákonů, které máme 

povinnost dodržovat.  

Přírodní živelné události  

K dalším rizikům řadím přírodní živelné události, ke kterým může dojít v případě požárů, 

povodní apod. Tato rizika vyžadují mimořádnou a nepředvídatelnou finanční investici. 

Může se stát, že podnik nebude mít dostatečný finanční obnos rezervu) ke krytí tohoto 

rizika. To by to mohlo vést až k zániku podniku. Proti rizikům přírodních živelných 

událostí má podnikatel k dispozici prostředek, který částečně může ochránit jeho 

podnikání, a tím je pojištění. 
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3.2.6 Čistá současná hodnota 

Pro hodnocení efektivnosti investice jsem zvolila metodu pro výpočet čisté současné 

hodnoty. Je považována za nejvhodnější způsob ekonomického vyhodnocování 

investičních projektů. 

Č𝑆𝐻 = ∑ (
537 216

(1 + 0,05)1
+

778 272

(1 + 0,05)2
+

1 226 248

(1 + 0,05)3
) − 300 000 = 1 466 829,06

3

𝑡=1

 

Čistá současná hodnota nabývá kladných hodnot, je větší než nula. K měření podnikové 

diskontní sazby jsem použila ukazatel WACC, a podle toho je projekt přijatelný. 

 

3.2.7 Plánování v horizontu tří let   

Hlavním budoucím cílem je udržení zákazníků, poskytování velmi kvalitních služeb a 

orientace na velmi bezchybný servis pro zákazníky. 

Další prioritou bude snaha dostat se do povědomí zahraničních zákazníků. Z důvodu 

konání sezonních závodů v letním a zimním období plánuji vynaložení nákladů na 

mobilní kavárnu, kde budu moci prodávat své produkty i mimo kavárnu. K odhadu počtu 

návštěvníků z předešlých let se pohybuje návštěvnost 19 500 diváků v letním období a 

201 500 diváků v zimním období. Považuji za reálné vybudování této pojízdné kavárny.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracování podnikatelského plánu na založení nového 

podniku – kavárny, a jeho využití v podnikové praxi. 

V první části byl vysvětlen teoretický úvod do problematiky, byly zde definovány 

jednotlivé pojmy podnikatelského prostředí, především historie podnikání, jaké jsou 

výhody či nevýhody podnikání vůči zaměstnaneckému poměru, dále podnikatelský 

záměr, SLEPTE analýza, PORTEROVA analýza a SWOT analýza, marketingový mix, 

vymezení živností, a způsoby financování podnikatelského záměru. 

Druhá část práce byla zaměřena na analýzu podnikatelského prostředí nově vznikajícího 

podnikatelského subjektu. Zabývala jsem se konkurencí na trhu v okolí mé budoucí 

kavárny, dále jsem zkoumala současný stav pomocí SLEPTE analýzy, PORTEROVY 

analýzy a SWOT analýzy. 

Na základě SLEPTE analýzy jsem zkoumala předpoklady pro založení kavárny. Do 

sociálního prostředí jsem zařadila demografické členění města a nezaměstnanost. 

K dalšímu hledisku patří legislativní zákonitosti a předpisy, kterými se podnik musí řídit 

a dodržovat. K nově předepsaným zákonům bude patřit evidence tržeb, která bude spadat 

do mého podnikání. Do ekonomického prostředí jsem zařadila např. hrubý domácí 

produkt, průměrnou mzdu a také sem patří politické, technologické a v neposlední řadě 

ekologické prostředí. Poslední částí analýzy jsem pomocí Porterovy analýzy zkoumala 

konkurenční prostředí, vyjednávací sílu dodavatelů, zákazníků a hrozbu vzniku 

substitutů. Je zřejmé, že kavárenské služby v Novém Městě na Moravě chybí, proto 

podmínky pro založení kavárny jsou pozitivní. 

V návrhové části jsem na základě provedených analýz a zjištěných výstupů formulovala 

návrhy a doporučení pro založení nového podnikatelského subjektu.  

V této kapitole jsem v první řadě popsala činnost podniku, jeho právní legislativu a 

zavedení podniku na trh pomocí marketingového mixu. V tomto produktovém portfoliu 

jsem si stanovila produkt, cenu, distribuční cesty a propagaci kavárny. Dále jsem provedla 

marketingový průzkum pomocí dotazníků, ve kterém bylo posouzeno, zda zákazníci mají 
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o tuto službu zájem a zda jsou spokojeni s již zavedenými službami na trhu. V tomto 

šetření mi bylo zodpovězeno, že zájem o kavárnu je veliký z nedostatku kvalitních služeb, 

a proto jsem přesvědčena, že má smysl do podniku investovat.  

Zásadní bod v návrhové části tvoří finanční plán, ve kterém bylo nutné sestavit počáteční 

náklady potřebné před založení podniku a další investice. Spadají do nich náklady 

potřebné na realizaci, a pronájem prostorů. 

V rámci finančního plánu jsem řešila podnikatelský úvěr. Problém je ten, že banky 

začínajícím podnikatelům často úvěr neposkytují. Měla jsem možnost vybírat mezi 

Raiffesisen bank, Moneta Bank, Equa bank a Českou spořitelnou. Jediná banka, která 

byla ochotna poskytnout úvěr, byla Česká spořitelna s úvěrem plus, kde jsem splnila 

všechny podmínky pro poskytnutí úvěru. 

Ve finančním plánu jsem dále vyčíslila odhad měsíčních a ročních nákladů a průměrnou 

útratu na jednoho zákazníka. Dále denní, měsíční a roční tržby v optimistické, reálné a 

pesimistické variantě. U všech třech variant jsem porovnala, zda podnik bude vykazovat 

zisk či ztrátu. Na základě prognóz byla optimistická a reálná varianta vyčíslena jako 

zisková, pesimistická jako ztrátová. Dále jsem stanovila rozvahu a cash flow v prvním 

roce podnikání a bod zvratu ve všech třech letech a všech variantách. V poslední části 

diplomové práce jsem se zabývala rizikovostí podniku, čistou současnou hodnotou a 

plánováním v horizontu tří let. 

Cílů, které jsem si na začátku předsevzala, bylo dosaženo.   
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Příloha č.  1 Dotazníkové šetření v Novém Městě na Moravě 

Počet respondentů: 100 Doba průzkumu: únor – březen 2016 
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Zdroj: Vlastní zpracování na serveru survio.com 
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Příloha č.  2 Dodavatelé 

Káva 

Dodavatelem zrnkové kávy jsou vybrané malé pražírny Malena a Gill´s coffee. Káva 

vydrží přibližně 4 – 5 dní při větší spotřebě i méně. Cena se pohybuje kolem 150 – 550 

Kč za 500 g. Káva bude nabízena ve dvou fázích, kdy jednou týdně bude možnost 

ochutnávky i netradiční chuti, kterou nabízí náš dodavatel a celotýdenně bude podáván 

jeden druh káva, a postupně bude upravován podle chuti zákazníka. Na mlýnku vždy bude 

podávána káva Arabica, která je kvalitnější. Tyto kávy jsou dováženy od předních 

dodavatelů z farem Etiopie, Brazílie, Columbie, Rwandě a dalších. Nabídka je závislá 

podle úrovni sklizně, a tím se bude odvíjet i nabídka.  

Čaje 

Dodavatelem sypaných čajů se stává firma Oxalis, která má dlouholetou tradici na 

českém trhu i ve světě. Specializuje se na kvalitní sypané i bylinné čaje. Cena za 45 Ks 

v čajových sáčcích se pohybuje okolo 230- 290 Kč bez DPH. 

Nealkoholické nápoje 

Dodavatelem nealkoholických nápojů se stává společnost Coca-Cola s.r.o., která je 

dodavatelem nejen nápoje Coca-Cola, ale i Fanta, Sprite, Kinley, Bonaqua, Cappy, 

Nestea atd. Objem balení se skládá z 24 ks za cenu dle jednoho druhu nápoje se cena 

pohybuje od 160 – 390 Kč/ balení.  

  



VII 

 

Příloha č.  3  Seznam vybavení 

Druh nádobí Ks Cena/Ks (Kč) Celková cena (Kč) 

džbán 2 49 98 

láhev s uzávěrem 5 39 195 

skleničky(6ks) 25 29 725 

skleničky na sekt(4ks) 2 196 392 

skleničky bílé na víno(6ks) 2 69 139 

skleničky na červené víné(6ks) 2 69 139 

sklenka na likér(6ks) 2 39 78 

sklenky na koktejl 12 49 98 

sklenice 12 39 468 

chladič sektu 2 199 398 

dezertní talíř 25 79 1975 

talíř 18 49 882 

hranatý talíř 18 59 1062 

dezertní vidlička(6Ks) 4 79 316 

dlouhé lžíče(4ks) 4 129 516 

čajové lžíce 4 79 316 

dezertní lžíce(6ks) 4 79 316 

kávová lžička (4ks) 6 129 774 

dezertní nůž (6Ks) 4 129 516 

dortový nůž 1 129 129 

čajová konvička 10 199 1990 

konvička na mléko 3 129 387 

hrnek (6ks) 5 249 1245 

prostírání 20 29 580 

servírovací stojan 1 349 349 

servírovací mísa 1 49 49 

dřez 1 3240 3240 

Celkem   17372 

 

Druh zboží Cena v Kč 

prosklená chladnička 16 690 

chladící skříň 15990 

myčka na nádobí 10990 

kontaktní gril 6 390 

chladící cukrářská vitrína 50 290 

Pec 14290 

Celkem 114 640 
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Druh zboží Cena v Kč 

Frapovač 899 

šlehačkovač 897 

vaflovač 699 

malá lednička 2000 

mikrovlnná trouba 1990 

Celkem         6 485     

 

Druh zboží Cena v Kč 

Gauč         8 015     

stůl menší(4ks)         3 996     

stůl větší (3ks)         4 470     

židle(24ks)      20 880     

křesla(2ks)         3 112     

pult         5 185     

Celkem      45 658     

 

Kávovar Cena v Kč 

kávovar 67747 

mlýnek 10007 

věci potřebné ke kávovaru 3000 

Celkem 80 754 

 

Rekonstrukce  Cena v Kč 

Bourací práce   

Zedničké práce   

Instalatérské a topenářské   

Elektřina   

Ostatní náklady   

Celkem 139 000 

 

Sociální zařízení Cena v Kč Pro zaměstnance Cena v Kč 

WC 4 490 skřínky  5000 

umyvadla 1 990,00 umyvadlo 1 990,00 

osvětlení 5290 WC 1 490 

montáž 1200   

Celkem 12 970 Celkem 8 480 
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Příloha č.  4 Splátka úvěru 

Rok Měsíc Splátka 

(CZK) 

Úrok 

(CZK) 

Úmor 

(CZK) 

Úvěr 

(CZK) 
1 1 5 602,56 2 222,50 3 380,06 206 619,94 

1 2 5 602,56 2 186,73 3 415,83 203 204,12 

1 3 5 602,56 2 150,58 3 451,98 199 752,14 

1 4 5 602,56 2 114,04 3 488,51 196 263,62 

1 5 5 602,56 2 077,12 3 525,43 192 738,19 

1 6 5 602,56 2 039,81 3 562,74 189 175,45 

1 7 5 602,56 2 002,11 3 600,45 185 575,00  

1 8 5 602,56 1 964,00 3 638,55 181 936,45 

1 9 5 602,56 1 925,49 3 677,06 178 259,38 

1 10 5 602,56 1 886,58 3 715,98 174 543,41 

1 11 5 602,56 1 847,25 3 755,30 170 788,10 

1 12 5 602,56 1 807,51 3 795,05 166 993,05 

2 1 5 602,56 1 767,34 3 835,21 163 157,84 

2 2 5 602,56 1 726,75 3 875,80 159 282,04 

2 3 5 602,56 1 685,73 3 916,82 155 365,22 

2 4 5 602,56 1 644,28 3 958,27 151 406,94 

2 5 5 602,56 1 602,39 4 000,17 147 364,28 

2 6 5 602,56 1 560,06 4 042,50 139 278,99 

2 7 5 602,56 1 517,27 4 085,28 135 150,47 

2 8 5 602,56 1 474,04 4 128,52 130 978,26 

2 9 5 602,56 1 430,34 4 172,21 126 767,89 

2 10 5 602,56 1 386,19 4 216,37 122 500,90 

2 11 5 602,56 1 341,56 4 260,99 118 194,81 

2 12 5 602,56 1 296,47 4 306,09 113 843,15 

3 1 5 602,56 1 250,90 4 351,66 109 445,43 

3 2 5 602,56 1 204,84 4 397,72 105 001,17 

3 3 5 602,56 1 158,30 4 444,26 100 509,88 

3 4 5 602,56 1 111,26 4 491,29 95 971,05 

3 5 5 602,56 1 063,73 4 538,83 91 384,19 

3 6 5 602,56 1 015,69 4 586,86 86 748,78 

3 7 5 602,56 967,15 4 635,41 82 064,32 

3 8 5 602,56 918,09 4 684,46 77 330,28 

3 9 5 602,56 868,51 4 734,04 72 546,13 

3 10 5 602,56 818,41 4 784,14 67 711,36 

3 11 5 602,56 767,78 4 834,78 62 825,41 

3 12 5 602,56 716,61 4 885,94 57 887,76 

4 1 5 602,56 664,90 4 937,65 52 897,85 
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4 2 5 602,56 612,65 4 989,91 57 887,76 

4 3 5 602,56 559,84 5 042,72 47 855,13 

4 4 5 602,56 506,47 5 096,09 42 759,04 

4 5 5 602,56 452,53 5 150,02 37 609,02 

4 6 5 602,56 398,03 5 204,53 32 404,49 

4 7 5 602,56 342,95 5 259,61 27 144,88 

4 8 5 602,56 287,28 5 315,27 21 829,61 

4 9 5 602,56 231,03 5 371,53 16 458,08 

4 10 5 602,56 174,18 5 428,37 11 029,71 

4 11 5 602,56 116,73 5 485,82 5 543,88 

4 12 5 602,56 58,67 5 543,88 0,00 

 

 

  



XI 

 

Příloha č.  5 Variabilní náklady v roce 2017 

Variabilní 

náklady 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ročně 

Káva: počet 

prodaných ks  
570 840 930 900 930 900 930 930 900 930 900 810 10 470 

Káva VN  Kč/ks 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 36 

Káva VN Kč/ ks 

za měsíc 
3 671 5 410 5 989 5 796 5 989 5 796 5 989 5 989 5 796 5 989 5 796 5 216 67 427 

Ostatní počet 

kusů 
160 235 260 252 260 252 260 260 252 260 252 227 2 932 

Ostatní: Kč 

1/porce (mléko, 

cukr, ubrousky, 

…) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Ostatní Kč 

celkem 
479 706 781 756 781 756 781 781 756 781 756 680 8 795 

Odpad: počet ks 

(shoty) 
114 168 186 180 186 180 186 186 180 186 180 162 2 094 

Odpad Kč/ks 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 41 

Odpad celkem 

ks 
392 578 640 619 640 619 640 640 619 640 619 557 7 203 

Pečení sladké: 

počet ks/měsíc 
342 504 558 540 558 540 558 558 540 558 540 486 6 282 

Počet sladké: 

Kč/ks 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 

Pečení sladké: 

celkem 
4 104 12 600 6 696 6 480 6 696 6 480 6 696 6 696 6 480 6 696 6 480 5 832 81 936 

Nápoje: počet ks 428 630 698 675 698 675 698 698 675 698 675 608 7 853 

Nápoje: Kč/ks 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 

Nápoje: celkem 3 848 5 670 6 278 6 075 6 278 6 075 6 278 6 278 6 075 6 278 6 075 5 468 70 673 

Čaj. počet ks 285 294 326 315 326 315 326 326 315 326 315 284 3 750 

Čaj: Kč/ks 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

Čaj dovoz 

celkem 
1 710 1 764 1 953 1 890 1 953 1 890 1 953 1 953 1 890 1 953 1 890 1 701 22 500 

Var. náklady 

celkem 
13 811 26 149 21 697 20 997 21 697 20 997 21 697 21 697 20 997 21 697 20 997 18 897 258 533 
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Příloha č.  6 Variabilní náklady v roce 2018 

Variabilní 

náklady 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ročně 

Káva: počet 

prodaných ks  
684 1 008 1 116 1 080 1 116 1 080 1 116 1 116 1 080 1 116 1 080 972 12 564 

Káva VN  Kč/ks 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 36 

Káva VN Kč/ ks 

za měsíc 
4 405 6 492 7 187 6 955 7 187 6 955 7 187 7 187 6 955 7 187 6 955 6 260 80 912 

Ostatní počet kusů 192 282 312 302 312 302 312 312 302 312 302 272 3 518 

Ostatní: Kč 1/porce 

(mléko, cukr, 

ubrousky, …) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Ostatní Kč celkem 575 847 937 907 937 907 937 937 907 937 907 816 10 554 

Odpad: počet ks 

(shoty) 
137 202 223 216 223 216 223 223 216 223 216 194 2 513 

Odpad Kč/ks 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 41 

Odpad celkem ks 471 694 768 743 768 743 768 768 743 768 743 669 8 644 

Pečení sladké: 

počet ks/měsíc 
410 605 670 540 670 648 670 670 648 670 648 583 7 430 

Počet sladké: Kč/ks 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 

Pečení sladké: 

celkem 
4 925 12 600 8 035 6 480 8 035 7 776 8 035 8 035 7 776 8 035 7 776 6 998 94 507 

Nápoje: počet ks 513 756 837 810 837 810 837 837 810 837 810 729 9 423 

Nápoje: Kč/ks 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 

Nápoje: celkem 4 617 6 804 7 533 7 290 7 533 7 290 7 533 7 533 7 290 7 533 7 290 6 561 84 807 

Čaj. počet ks 342 353 391 378 391 378 391 391 378 391 378 340 4 500 

Čaj: Kč/ks 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

Čaj dovoz celkem 2 052 2 117 2 344 2 268 2 344 2 268 2 344 2 344 2 268 2 344 2 268 2 041 27 000 

Var. náklady 

celkem 
16 573 28 859 26 036 23 900 26 036 25 196 26 036 26 036 25 196 26 036 25 196 22 677 306 424 
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Příloha č.  7 Variabilní náklady v roce 2019 

Variabilní 

náklady 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ročně 

Káva: počet 

prodaných ks  
752 1 108 1 227 1 108 1 227 1 108 1 227 1 227 1 108 1 227 1 108 1 069 13 496 

Káva VN  

Kč/ks 
6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 36 

Káva VN Kč/ 

ks za měsíc 
4 843 7 136 7 902 7 136 7 902 7 136 7 902 7 902 7 136 7 902 7 136 6 884 86 914 

Ostatní počet 

kusů 
211 310 344 310 344 310 344 344 310 344 310 299 3 779 

Ostatní: Kč 

1/porce (mléko, 

cukr, ubrousky, 

…) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Ostatní Kč 

celkem 
632 931 1 031 931 1 031 931 1 031 1 031 931 1 031 931 898 11 337 

Odpad: počet 

ks (shoty) 
150 222 245 222 245 222 245 245 222 245 222 214 2 699 

Odpad Kč/ks 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 41 

Odpad celkem 

ks 
517 762 844 762 844 762 844 844 762 844 762 735 9 285 

Pečení sladké: 

počet ks/měsíc 
451 665 736 540 736 665 736 736 665 736 665 641 7 973 

Počet sladké: 

Kč/ks 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 

Pečení sladké: 

celkem 
5 414 12 600 8 834 6 480 8 834 7 978 8 834 8 834 7 978 8 834 7 978 7 697 100 296 

Nápoje: počet 

ks 
564 831 920 831 920 831 920 920 831 920 831 802 10 122 

Nápoje: Kč/ks 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 

Nápoje: 

celkem 
5 076 7 479 8 282 7 479 8 282 7 479 8 282 8 282 7 479 8 282 7 479 7 216 91 098 

Čaj. počet ks 376 388 429 388 429 388 429 429 388 429 388 374 4 836 

Čaj: Kč/ks 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

Čaj dovoz 

celkem 
2 256 2 327 2 577 2 327 2 577 2 327 2 577 2 577 2 327 2 577 2 327 2 245 29 018 

Var. náklady 

celkem 
18 221 30 472 28 626 24 352 28 626 25 850 28 626 28 626 25 850 28 626 25 850 24 940 327 949 
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Příloha č.  8  Fixní náklady v roce 2017 

Měsíc 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ročně 

Nájemné 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 144 000 

Osobní náklady 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000 

Energie(voda, elektr.) 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 42 000 

Odpisy 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 2 406 28 872 

Propagace 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 30 000 

Telefon - wifi 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 656 7 872 

Fixní náklady celkem 36 062 36 062 36 062 36 062 36 062 36 062 36 062 36 062 36 062 36 062 36 062 36 062 432 744 
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Příloha č.  9  Hygienický předpis HACCP 

HACCP je termín vycházející z anglického názvu "Hazard Analysis and Critical Control 

Points" neboli analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. HACCP se stal celosvětově 

uznávaným systematickým přístupem k prevenci biologických, chemických a fyzikálních 

rizik. V současnosti je synonymem pro bezpečnost potravin. Je to systém kontroly výroby 

identifikující, kde by se mohla v procesu výroby potravin vyskytnout nebezpečí. 

Následně zavádí preventivní kroky pro eliminaci těchto nebezpečí. Důsledkem přísného 

monitorování a kontroly každé činnosti v procesu je nižší pravděpodobnost výskytu 

nebezpečí. Po vstupu České republiky do Evropské unie se česká legislativa řídí 

nařízeními EU. V rámci EU reguluje systém HACCP směrnice 93/43/EHS Rady ze 14. 

června 1993. 

Principy HACCP 

a) Analýza nebezpečí 

Provádí  se tak, že se projdou jednotlivé kroky výrobního procesu v provozovně a určí 

se v nich všechna možná nebezpečí. 

Nebezpečí je potřeba od sebe odlišit podle závažnosti a podle kategorie: 

 biologické (mikrobiologická kontaminace), 

 fyzikální (úlomky skla), 

 chemické (zbytky čistících prostředků). 

b) Stanovení kritických bodů 

Příklady typických kritických bodů, pro provádění kontroly: 

 Dodávka či přeprava potravin (dodržení chladícího řetězce) 

 Skladování potravin (teplota) 

 Použití správné teploty při přípravě pokrmů 
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 Výdej hotových pokrmů (teplota a doba) 

c) Stanovení znaků a kritických mezí v určených kritických bodech 

Pro každý kritický bod se musí stanovit parametr (např. teplota, čas), který umožní 

monitorování tohoto kritického bodu. Pro každý stanovený parametr se musí určit 

meze, ve kterých je tento kritický bod mimo nebezpečí. Tyto intervaly jsou z velké 

části určeny legislativními požadavky. 

d) Stanovení způsobu a frekvence sledování 

Pro každý kritický bod, u kterého jsou stanoveny parametry sledování a kritické meze, 

se musí stanovit frekvence a způsob sledování. Například: 

 Způsob - měření teploty a času, kontrola data spotřeby 

 Frekvence - 1x, 2x denně, týdně… 

 Odpovědnost - vedoucí provozu, kuchař apod. 

e) Stanovení nápravných opatření 

Co je potřeba udělat při vzniklých škodách a jejich následcích, jak je minimalizovat 

nebo odstranit. Všechna provedená nápravná opatření se musí zaznamenat a tyto 

záznamy se musí archivovat minimálně 1 rok. 

f) Stanovení ověřovacích postupů 

Ověřovací postupy slouží ke kontrole nejen funkčnosti celého systému, ale také 

k ověření správného určení kritických mezí, frekvence a způsobu sledování  

v kritických bodech. Ověřovací postupy jsou povinné pro každý kritický bod. 

g) Zavedení dokumentace 

Na závěr zavádění systému HACCP je nutné vypracovat příslušnou dokumentaci, 

která se skládá z popisné a záznamové části.  
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Příloha č.  10  Kávové nápoje 

 Espresso – je nápoj o objemu 30 ±5 ml s doporučeným 

časem extrakce 20 až 30 sekund vyrobený pod talkem 

přibližně 9 barů. Hmotnost porce mleté kávy je 7g 

±0,5, teplota nápoje v šálku se pohybuje okolo 67°C ± 

3 °C. Doba extrakce je 25 sekund ±2,5 sekundy. 

Espresso je jednou z nejčastějších způsobů použití kávy a připravuje se z něj mnoho 

dalších druhů kávy, proto je důležité nepodcenit přípravu. Moderní pojetí espressa 

povoluje (ne-li doporučuje) mírnou úpravu parametrů tak, aby barista získal z kávy 

její nejlepší potenciál. Měnit může teplotu vody, tlak a gramáž mleté kávy na porci (8-

11g). 

 Espresso doppio – z angl.. double shot, což znamená dvě dávky z páky kávovaru. 

Dvojnásobné množství kávy (16 – 20 g), dvojnásobné množství vody (60 ml), jeden 

šálek. 

 Cappuccino – nápoj o celkovém objemu 150 – 180 ml, 

jehož základem je 30 ml espressa a teplé mléko 

V původní italské receptuře obsahuje 2 cm vysokou 

hutnou pěnu z horkého mléka.  

 Caffe latte – je nápoj o objemu více než 250 ml. Rozdíl 

oproti cappuccinu je v celkovém objemu a také v menším podílu pěny. Caffe latte se 

připravuje do šálku s ouškem. 
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 Filtrovaná káva – je takový nápoj, při jehož přípravě není 

využit k extrakci tlak, ale pouze přirozený proces 

louhování rozpustných látek ve vodě. Horká voda (až 93 

°C) je v kontaktu s kávou po dobu 3-5 minut (podle 

metody přípravy), poté je extrakce zastavena 

přefiltrováním či scezením. Množství je 60 g/1litr na 

hrubé mletí. V mnoha zemích se tento druh kávy podává, 

proto bych ho zavedla do svého sortimentu. Jelikož 

v mnoha lidech vzbuzuje předsudky, že je tato káva 

nekvalitní, již tomu není tak, pokud se připraví kvalitně 

a z kvalitních druhů kávy. K přípravě se používá například french press, aeropress, 

moka konvička, překapávač a další.  

 Džezva – v nabídce uvažuji i o tomto způsobu podávání kávy, ale jelikož je časově 

náročný na přípravu, bude se podávat pouze v nefrekventované fázi kavárny. 
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Příloha č.  11  Mzdy zaměstnanců 

 dny prac.doba hodiny   mzda 

     87,5 68-110/h  

1 ÚT volno  0 0 0 

2 ST volno  0 0 0 

3 ČT 8:30-19:00 8 8 87,50 700 

4 PÁ 8:30-20:00 8 16 87,50 700 

5 SO 8:30-20:00 8 24 87,50 700 

6 NE 8:30-19:00 8 32 87,50 700 

7 PO 8:30-19:00 8 40 87,50 700 

8 ÚT 8:30-19:00 8 48 87,50 700 

9 ST 8:30-19:00 8 56 87,50 700 

10 ČT 8:30-19:00 8 64 87,50 700 

11 PÁ 8:30-20:00 8 72 87,50 700 

12 SO 8:30-20:00 8 80 87,50 700 

13 NE 8:30-19:00 8 88 87,50 700 

14 PO volno  88 0 0 

15 ÚT volno  88 0 0 

16 ST volno  88 0 0 

17 ČT 8:30-19:00 8 96 87,50 700 

18 PÁ 8:30-20:00 8 104 87,50 700 

19 SO 8:30-20:00 8 112 87,50 700 

20 NE volno 0 112 0,00 0 

21 PO volno 0 112 0,00 0 

22 ÚT 8:30-19:00 8 120 87,50 700 

23 ST 8:30-19:00 8 128 87,50 700 

24 ČT 8:30-19:00 8 136 87,50 700 

25 PÁ 8:30-20:00 8 144 87,50 700 

26 SO 8:30-20:00 8 152 87,50 700 

27 NE 8:30-19:00 8 160 87,50 700 

28 PO volno  160 0 0 

29 ÚT volno  160 0 0 

30 ST volno  160 0 0 

 celkem 160   14 000 

      2576 

      2576 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Čištá mzda 11 710 Kč   

Roční čistá mzda 140 595 Kč   

      

  Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Hrubá mzda 14 000 Kč   

Super hrubá mzda 18 800 Kč   

Zdravotní pojištění 630 Kč 1 260 Kč 

Sociální pojištění 910 Kč 3 500 Kč 

Slevy na dani 2 070 Kč   

Daňové zvýhodnění 0 Kč   

Záloha na daň 750 Kč   

Mzdové náklady   18 760 Kč 

    Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č.  12  Nápojový a jídelní lístek 

 

Nápojový a jídelní lístek  

KÁVA  

Espresso  29,00 Kč 

Espresso s mlékem  30,00 Kč 

Cappuccino  38,00 Kč 

Latté macchiato  38,00 Kč 

Latté macchiato  38,00 Kč 

  

ČAJ  

Čaj porcovaný (dle nabídky)  20,00 Kč 

Čaj kvetoucí (dle nabídky)  35,00 Kč 

  

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE  

0, 33 l Coca – cola  26,00 Kč 

0, 33 l Coca- cola zero  26,00 Kč 

0, 33 l Sprite  26,00 Kč 

0, 33 l Fanta Orange  26,00 Kč 

0, 25 l Tonic Water (dle nabídky)  26,00 Kč 

0, 2 l Cappy (dle nabídky) 26,00 Kč 

  

VÍNO  

0, 1 l Víno bílé rozlévané  14,00 Kč 

0, 1 l Víno červené rozlévané  14,00 Kč 

  

ZÁKUSKY  

1 ks Domácí koláč s domácí šlehačkou  35,00 Kč 

1 ks Medovník originál s domácí šlehačkou  32,00 Kč 

1 ks Zákusky (dle nabídky)  18,00 Kč 

 


