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Abstrakt 

Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie podnikateľského plánu, ktorý bude slúžiť ako 

podklad pre založenie spoločnosti. Bakalárska práca ma tri časti, teoretické východiská 

práce, analýza súčasného stavu a  vlastné návrhy riešení. V časti teoretické východiská 

sa budem zaoberať štruktúrou podnikateľského plánu a plánovaním. Analýza súčasného 

stavu obsahuje analýzu slabých stránok konkurencie, SWOT analýzu, 7S McKinsey 

analýzu a analýzu rizík. V návrhovej časti sú vypracované jednotlivé body štruktúry 

podnikateľského plánu. 

 

Abstract 

The goal of the bachelor’s thesis is to create a business plan, that will be used as a base 

for setting up a company. Bachelor thesis consists of three parts, the theoretical base of 

work, analysis of the current situation and my own proposals for solutions. In the 

theoretical part I will discuss the structure of the business plan and planning. The 

analysis of the current situation contains the analysis of competitors weaknesses, SWOT 

analysis, McKinsey analysis and risk analysis. In the proposal part there are individual 

points of the structure of the business plan. 

 

 

 

Kľúčové slová 

Podnikaťelský plán, podnikanie, podnikateľ, SWOT analýza 

 

Key words 

Bussines plan, business, entrepreneur, SWOT analysis 
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ÚVOD 
 
Založenie podniku nie je v dnešnej dobe náročné, no riziko, ktoré sa s novo 

zakladajúcim podnikom spája je vysoké. V lepšom prípade je podnikateľ za podstúpenie 

tohto rizika a za svoje úsilie finančne odmenený ziskom a pocitom vytvorenia 

úspešného a prosperujúceho podniku. Horším prípadom môže byť neúspech, v prípade 

ktorého sa podnikateľ zadlží  alebo príde o svoje našetrené peniaze. Preto si každý pred 

začatím podnikania musí položiť otázku, či je ochotný podstúpiť toto riziko a tvrdo 

pracovať na dosiahnutí svojich cieľov. 

 

Dôvodom výberu tejto témy bakalárskej práce je moje odhodlanie vytvoriť špecifický 

podnik, odlišný od ostatných jak kvalitou, tak ponúkanou líniou produktov. 

Konzumácia kávy a miešaných nápojov sa celosvetovo zvýšila.  Barov, ktoré ponúkajú 

tento sortiment je veľmi veľa, avšak málo z nich sú niečím výnimočné a odlišné od 

ostatných.  

 

V dnešnej dobe sa kladie oveľa väčší dôraz na kvalitu a zákazníci sa stávajú poznateľne 

náročnejší ako tomu bolo kedysi. Už nejde len o to, niekam prísť vypiť si kávu a 

zaplatiť účet. Zákazník hľadá zážitok. Či už hovoríme o druhu, kvalite, type prípravy 

kávy a miešaných nápojov alebo o prostredí, v ktorom si ich možno vychutnať.   

V tomto vysoko konkurenčnom prostredí sa musí podnikateľ poriadne obracať a byť 

dobre informovaný, aby udržal krok s dobou a novými trendami. Nové druhy alkoholu 

zo zahraničných trhov, či objavenie kvalitných domácich produktov malých 

podnikateľov, alebo netradičné kombinácie použitých ingrediencií. Byť niečím iný, 

niečím odlišný a hlavne poctivý a kvalitný. To je prameň úspechu v dnešnom 

presýtenom trhu plnom tuctových kaviarní a barov bez nápadu.  

 

Ďalším dôležitým faktorom je design podniku. Zákazník sa musí cítiť v prvom rade 

príjemne, v ideálnom prípade má byť očarený interiérom, prevedením či dekoráciami. 

Prvý dojem je často krát rozhodujúci či klient vstúpi do podniku. Kým si nevybudujeme 

patričné renomé a status známeho a kvalitného baru, zákazníkov nám získava atraktivita  

prostredia ako zvonka podniku, tak vo vnútri.  



 

12 
 

Neopomenuteľným faktorom pre úspech je výber kvalitných zamestnancov a ich 

neustála motivácia pre vykonávanie kvalitnej práce s úsmevom na tvári. Zamestnávateľ 

musí vytvoriť také podmienky, pri ktorých budú spokojný jak zákazníci, tak 

zamestnanci a v neposlednej rade aj on sám. 
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1. CIEĽ A METODIKA PRÁCE 
 
Hlavným cieľom práce je vytvorenie podnikateľského plánu, ktorý poslúži pre možnú 

realizáciu Caffe Baru Cézar v mestskej časti Brno – mesto. Čiastkové ciele ktoré nám 

pomôžu dosiahnuť hlavný cieľ sú analýza trhu a zostavenie finančného plánu. Pomocou 

analýzy trhu zistíme, či bude náš podnik konkurenčne schopný a úspešný. Vo 

finančnom pláne zistíme náklady pred otvorením podniku a následne mesačné náklady 

a tržby. Bakalárska práca bude rozdelená na tri časti a to teoretickú, analytickú 

a návrhovú. 

 

Teoretická časť bude obsahovať teoretické východiská potrebné k vypracovaniu 

podnikateľského plánu, všetky informácie vychádzajú z odbornej literatúry. Teoretické 

východiská potrebné k tvorbe tohto plánu sú plánovací proces, rozsah podnikateľského 

plánu, ďalej štruktúra podnikateľského plánu, v ktorej budú určené body, ktoré má 

práca obsahovať. 

 

V analytickej časti budem hodnotiť silné a slabé stránky konkurencie, analyzovať 

celkový a cieľový trh zákazníkov a vývoj pohostinského odvetia za posledných päť 

rokov. Ďalej použijem analýzu 7S, SWOT analýzu, po ktorej naplánujem stratégie 

MINI – MINI a MAXI – MAXI. Ako poslednú vypracujem analýzu rizík a ich 

ohodnotenie semikvantitívnou analýzou. 

 

Posledná návrhová časť bude vychádzať z poznatkov z teoretickej a analytickej časti. 

V tejto časti bude kompletne spracovaný podnikateľský plán, v ktorom bude 

vypracované logo, marketingová komunikácia, finančný plán nákladov a tržieb 

z pesimistického, optimistického a reálneho pohľadu, ďalej doba návratnosti investície, 

výsledky hospodárenia a ďalšie finančné plány. Na konci tejto kapitoly bude 

umiestnená diskusia k mojim návrhom. 
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2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE  
 
V tejto časti je spracovaná štruktúra podnikateľského plánu a oboznámenie 

s konkrétnymi krokmi. Ďalej teoretické východiská pre analýzy ktoré budú použité 

v práci a účel podnikateľského plánu. 

 

2.1. Plánovací proces  
Plánovací proces je veľmi dôležitý faktor pri tvorbe podnikateľského plánu. 

Plánovací proces sa skladá z troch stupňov :    

a) Pochopenie toho kde sa nachádzame. 

b) Rozhodovanie, kam chceme smerovať. 

c) Plánovanie, akou cestou sa tam dostaneme. 

 

Charakteristika jednotlivých stupňov plánovacieho procesu, pri podnikateľskom pláne : 

a) Pochopenie, toho kde sa nachádzame. 

• Pochopenie našich výrobkov alebo služieb, ich porovnanie 

s konkurenciou z pohľadu zákazníka, teda pochopeniu konkurenčnej 

výhody. 

• Pochopenie, toho kto sú naši zákazníci a ako od nás nakupujú naše 

výrobky alebo služby. 

• Pochopenie našich vlastným, firemným silám a firemných slabostiam. 

• Pochopenie trhu, jeho príležitostiam a hrozbám. 

 

b) Rozhodovanie, kam chceme smerovať. 

• Stanovíme, celkové ciele ktoré sú pre nás a pre podnikanie. 

• Ciele musia byť SMART: specific (špecifické), measurable (merateľné), 

achievable (dosiahnuteľné), realistic (realistické), timeble (dosiahnuteľné 

v čase). 

 

c) Plánovanie, akou cestou sa tam dostaneme. 
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• Vymyslíme stratégiu, vďaka ktorej dosiahneme svojich cieľov. 

Vytvoríme spôsob koordinácie jednotlivých oblastí a to : marketingu, 

operácií, ľudí a financií. 

• Vymyslíme marketingový plán. To znamená vytvorenie marketingového 

mixu , vďaka ktorému vytvoríme plán ako predať naše výrobky alebo 

služby odlišným typom zákazníkov. 

• Vytvoríme finančný rozpočet, to znamená odhad strát alebo zisku, 

obratu, nákladov. Vďaka tomuto zistíte aké finančné zdroje bude 

k splneniu nášmu plánu (4, str. 9 – 11). 

 

 

2.2. Účel a zásady spracovania podnikateľského plánu 
 
Podnikateľský plán je sa spracováva nie len pre interné účely firmy, ale aj pre externé 

subjekty (finančné inštitúcie, investorov, banky). Firma ho využíva na plánovanie, 

kontrolu  a pri rozhodovaní pri zmenách. Pokiaľ nie je podnikateľský plán určený len 

pre management, ale aj zamestnancom, pomôže im lepšie pochopiť podnikové ciele 

a usadni budovanie firemného prostredia. Prvý krok pri zakladaní firmy, je 

podnikateľský plán ktorý je prvým krokom k analýze realizovateľnosti tohto zámeru. 

Keď chce podnikateľ alebo firma zaujať potencionálneho investora svojim 

podnikateľským zámerom, mali by sa pri zostavovaní podnikateľského plánu držať 

základných zásad. Podnikateľský plán by teda mal byť: 

• Zrozumiteľný – vety by mali byt formulované jednoducho a zreteľne. Dáta 

by mali byť prezentované v tabuľkách a v grafoch. 

• Logický – je dôležité dodržať logickú postupnosť myšlienok. Tie na seba 

musia navažovať a nemali by si odporovať. 

• Rozumne stručný – je dobré si uvedomiť že bankári a investori nemajú čas 

na čítanie veľmi dlhých textov a uprednostňujú stručnosť informácií, nie 

však na úkor dôležitých informácií. Odporúča sa odložiť dokončený 

podnikateľský plán na pár dní, potom si ho znova prečítať a prípadne 

upraviť. 
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• Pravdivý a reálny – malo by byť samozrejmé že informácie a ciele, sú 

pravdivé a reálne. 

• Rešpektovanie rizík – podnikateľsky plán je o budúcnosti. Predpovedanie 

vývoja trhu je ale veľmi náročné. Rešpektovanie rizík, predpovedanie rizík, 

návrhy riešení v krízových situáciách zvyšuje dôveryhodnosť 

podnikateľského plánu (2, str. 98 – 99). 

 

2.3. Rozsah podnikateľského plánu  
 
V akomkoľvek podnikateľskom pláne by mali byť uvedené informácie ku každému 

z bodov štruktúry podnikateľského plánu. Aký bude rozsah hlavne záleží na veľkosti 

projektu. Investora od ktorého chceme niekoľko desiatok tisíc korún nebude chcieť čítať 

niekoľko desiatok stránok, naopak investor od ktorého chceme stovky tisíc korún to 

bude vyžadovať (5, str. 6). 

 

2.4. Štruktúra podnikateľského plánu  
 
Presná štruktúra podnikateľského plánu nie je stanovená. Štruktúra sa líši od jeho 

použitia a investora. Každý investor má iné požiadavky na obsah podnikateľského 

plánu. Štruktúra ktorá je ďalej uvedená je len jedna z možností. Obsahuje tieto základné 

body: 

 

1. titulný list, 

2. obsah, 

3. úvod, účel a pozícia dokumentu, 

4. zhrnutie, 

5. popis podnikateľskej príležitosti, 

6. ciele firmy a vlastníkov, 

7. potencionálne trhy, 

8. analýza konkurencie, 

9. marketingová a obchodná stratégia, 

10. hlavné predpoklady úspešnosti projektu, rizika projektu, 

11. finančný plán, 
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12. hlavné predpoklady úspešnosti projektu, riziká projektu, 

13. prílohy (6, str. 13). 

 

 

2.4.1. Titulný list 
 
Na titulnú stranu by sa mali uviesť základné údaje o podnikateľskom pláne, titulná 

strana robí prvý dojem podnikateľského plánu. Titulná strana má obsahovať obchodný 

názov, logo firmy, názov podnikateľského plánu, meno autora, dátum založenia apod. 

Odporúča sa tu uviesť prehlásenie typu: „Informace obsažené v tomto dokumentu jsou 

důvěrné a jsou předmětem obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí 

být reprodukována, kopírována nebo jakýmkoli způsobem rozmnožována nebo ukládána 

v tištěné či elektronické podobě bez písemného souhlasu autora“ (6, str. 15).  

 

2.4.2. Obsah 
 
Často sa zabúda na obsah v rozsiahlych dokumentoch, aj keď to berieme ako 

samozrejmosť. Obsah slúži na rýchlu orientáciu v dokumente. Obsah by mal byť krátky 

maximálne na stranu a pól formátu A4. Do obsahu uvádzame nadpisy prvej, druhej 

a tretej úrovne (6, str. 15). 

 

2.4.3. Úvod, účel a pozícia dokumentu 
 
Úvod treba zaradiť na začiatok dokumentu aby nedošlo k nedorozumeniu medzi 

autorom a čítajúcim. V úvode sa odporúča uviesť účel dokumentu, pre koho je 

dokument napísaný, napríklad pre potencionálneho investora. Pokiaľ ide o pozíciu 

dokumentu mali  uviesť v akom stave je podnikateľský plán či sa jedná o finálnu alebo 

rozpracovanú verziu (6, str. 15). 

 

 

2.4.4. Zhrnutie 
 
Zhrnutie by malo čítajúceho nabudiť na prečítanie aj zbytku podnikateľského plánu a aj 

aby sa zaujímal podrobnosťami. Malo by obsahovať nasledujúce informácie: 
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• aké produkty budeme poskytovať, 

• prečo sú naše produkty lepšie než konkurenčné, v čom sú lepšie, 

• informácie o trhu, tržným trendom a konkurencií, 

• informácie o kľúčových osobách a aké sú ich úspechy, 

• finančné aspekty. 

 

Rozsah zhrnutia je rozdielny od každého podnikateľského plánu. Aj keď sa zhrnutie 

píše na začiatok, spracováva sa ako posledný, keď už máme podnikateľský plán 

vypracovaný (6, str. 16). 

 

2.4.5. Popis podnikateľskej príležitosti  
 
V tejto časti sa  musíme zamerať predovšetkým na to, prečo práve náš produkt by mal 

byť úspešný a lepší pre zákazníkov ako konkurenčný produkt. Je treba uviesť aký trh 

náš produkt potrebuje a analyzovať konkurencie  v danom segmente. V rámci popisu sa 

musíme zamerať na : 

• popis produktu (výrobku alebo služby), 

• konkurenčné výhody produktu, 

• osoh pre zákazníka. 

 

Najdôležitejšie je v tomto bode popísanie produktu, treba popísať jeho vlastnosti, 

využitie, uviesť či ide o novinku na trhu alebo už bežný produkt. Musíme sa vyvarovať 

odborným výrazom ktoré by laik nepochopil alebo by ho zmiatli. Podrobné technické 

dokumenty by mali byť uvedené v prílohe.  

Dôležité je spomenúť tiež doplnkové služby pre výrobok. Napríklad servisná podpora, 

zaškolenie pre správne používanie produktu, odborná inštalácia a podobne. Pokiaľ 

ponúkame služby, našu službu popíšeme. Je treba vysvetliť, ako bude poskytovaná 

a aké technické vybavenie vyžaduje. 

 

Aby náš produkt bol zaujímavý pre zákazníkov musí byt lepši ako konkurenčný. 

Nestačí  byť tak isto dobrý ako ostatné firmy, aktuálne na trhu vládne tvrdá 

konkurencia. Musíme mať lepšiu ponuku pre zákazníka, lepší záručný a pozáručný 

servis. 
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Našou ďalšou výhodou oproti konkurencií by malo byť lepšie naplňovanie potrieb 

zákazníkov, dať im väčší úžitok z produktu. Preto musíme zákazníkom vysvetliť, aký 

prospech plynie z nášho produktu a prečo by ho mali kúpiť od nás a nie od konkurencie. 

Pre naplnenie týchto aspektov by sme prirodzene mali vedieť, kto sú naši zákazníci (6, 

str. 16). 

 

2.4.6. Ciele firmy a vlastníkov 
 
V tejto kapitole by sme mali presvedčiť čítajúceho o tom že práve naša firma dokáže 

zrealizovať daný podnikateľský projekt. Musíme ich presvedčiť že máme skúsené 

a schopné vedenie firmy ale nie len vedenie ale aj ostatných zamestnancov, ktorý 

dokážu náš teoretický projekt zmeniť na praktický. Bez schopných zamestnancov by 

úspešná realizácia projektu nebola možná. 

 

Najskôr ako definujeme ciele firmy, mali by sme čítajúceho informovať o základných 

informáciách týkajúcich firmy, napríklad právnu formu, oblasť činnosti, hlavné 

produkty a podobne. Následne definujeme vízie a smer ktorým chceme aby naša firma 

smerovala, od vízie stanovíme ciele firmy. Ciele firmy by mali byť SMART. 

 

Investori kapitole kde sa predstavuje vedenie firmy venujú veľkú pozornosť.  

Spoločnosť s priemerným vedením a s prvotriednym produktom je horšie ako dobre 

vedenie s priemerným produktom. Pri predstavovaní vedenia by sme hlavne mali 

spomenúť ich prax, dosiahnuté vzdelanie. Úplné životopisy sa uvádzajú do príloh. Bolo 

by dobré popísať organizačnú štruktúru firmy. Uviesť koľko zamestnancov s akou 

kvalifikáciou a vekom potrebujeme. Úlohy zamestnancov firmy uvedieme v pracovných 

popisoch, mali by obsahovať nasledujúce základné prvky:  

• popis miesta vykonávania práce a opísať podmienky, 

• právomoci, 

• organizačné postavenie, 

• odborné požiadavky (6, str. 17 - 18) . 
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2.4.7. Potencionálny trh 
 
Pre úspešnosť podnikateľského plánu, musí existovať trh, ktorý má záujem o náš 

produkt. Je potrebné analyzovať celkový trh a analýzou preukázať trh, ktorí je pre nás 

potencionálne úspešný. Ďalej zistiť veľkosť tohto trhu, výnosnosť trhu, prekážky pre 

vstup na daný trh a ďalším dôležitým faktorom sú zákazníci. 

Vybraný trh musíme v podnikateľskom pláne charakterizovať. Čím lepšie, zistíme 

potreby daného trhu, tým máme lepšiu šancu na úspech. Je dobré vybraných zákazníkov 

rozdeliť do skupín, takzvane segmentovať.  Segmentovať ich môžeme podľa ich 

požiadavkou na cenu, kvalitu, nákupných motívov a podobne. Výhodou segmentácia je 

úspešnejšia marketingová kampaň, lepšie splnenie požiadavkou trhu na výrobok oproti 

konkurencií. Nato aby sme boli ešte úspešnejší je dobré spraviť prieskum nášho 

vybraného trhu, ktorý je síce nákladný a ťažký na realizáciu ale je výhodný, znižuje 

potencionálne riziko. Vhodné informačné zdroje sú internet, materiály štatistického 

úradu, informačné správy regiónov, odborné publikácie, správy medzinárodných 

organizácií a podobne (6, str. 19 – 21). 

 

2.4.8. Analýza konkurencie 
 
Častou chybou sa stáva že budúci podnikateľ si myslí že nemá v danom segmente 

konkurenciu. Myslí si že prišiel na trh s novým prevratným produktom. Na túto chybu 

si treba dať veľký pozor a v žiadnom prípade nemôžeme podceniť analýzu konkurencie.  

Ako prvé musíme určiť firmy ktoré sú našou konkurenciou, sú to firmy ktoré vyrábajú 

taký istý alebo podobný produkt, pre tie isté trhy ako my. Pri veľkom počte konkurencie 

je potrebne určiť hlavných a vedľajších konkurentov. Hlavný konkurenti sú lídri trhu 

a firmy podobne našej firme.  

 

Po určení hlavných konkurentov musíme zistiť ich konkurenčné výhody. Netreba riešiť 

detaily výhod. Po zistení výhod konkurencie, sa musíme na tieto výhody pozrieť očami 

zákazníkov, nemôžeme ich subjektívne hodnotiť. Analýzou konkurencie môžeme náš 

produkt alebo služby vylepšiť oproti konkurencií, vďaka tejto analýze vieme presne 

v čom (6, str. 21). 
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2.4.9. Marketingová a obchodná stratégia  
 
Marketing a následné predaje vďaka nemu, majú veľký vplyv na úspech firmy. Preto je 

treba marketingovú a obchodnú stratégiu poriadne prepracovať. Marketingová stratégia 

má v podstate 3 základné témy: 

• vybratie cieľového trhu, 

• určenie pozície firmy na trhu, 

• rozhodovanie o marketingovom mixe. 

 

Základom pre výber cieľového trhu, je segmentáciu trhu, ktorá je popísaná v kapitole 

Potencionálne trhy. Pri výbere segmentu hodnotíme jeho veľkosť a kúpnu silu, na 

základe týchto faktorov zistíme hodnotu segmentu. Určenie pozície na trhu je 

postavenie produktu medzi konkurenciu, našim cieľom je odlíšiť sa od konkurencie. Pri 

určovaní pozície na trhu postupujeme nasledovne: 

• Zistíme potencionálne výhody oproti konkurencií, na tomto základe môžeme 

našu pozíciu budovať. 

• Vyberieme jednu z výhod ktorá by mala byť pre zákazníka najdôležitejšia. 

• Vyberieme najlepší spôsob propagácie danej výhody (6, str. 22 – 27).  

 

2.4.9.1. Marketingový mix 

 
Marketingový mix môžeme definovať ako „soustavu proměnných, ktoré podnik 

vzájemňe kombinuje tak, aby obsadil zvolené cílové trhy“ (7, str. 36). 

 

Najznámejší základný marketingový mix je 4P. Tvorý ho: product (výrobok, ale aj 

služba), price (cena), place (miesto, ale aj distribúcia), promotion (propagácia). 

Marketingovým mixom firma komunikuje so svojim okolím, najviac s vybraným trhom, 

na ktorom pôsobí. Ďalšie prvky marketingového mixu sú: 

• 7P používa predošlé 4P a ďalej: people (ľuďský faktor), public opinion ( 

verejné miesto ) a politics ( politicko - spoločenské rozhodnutia). 

• 4C sa skladá z: custome (zákazník), cost (náklady na zákazníka), 

convenience (dostupnosť). communications (komunikácia) (7, str. 36 – 41). 
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2.4.9.2. Produkt 

 
Produkt tvorí najdôležitejšiu časť marketingového mixu, je to hlavne preto lebo tvorí 

našu ponuku na trhu, vďaka ktorému priamo uspokojujeme potreby zákazníkov. Kvôli 

týmto dôvodom je produkt jadrom marketingu. Základné problémy v oblasti produktu 

ktoré sa riešia sú: 

• aké produkty budeme ponúkať, aké produkty pripravujeme a aké produkty 

budeme sťahovať z trhu, 

• zmeny produktov, špecifické vlastnosti produktov (farba, balenie, a 

podobne), 

• produktový mix, to znamená v akých množstvách budeme produkt vyrábať, 

• životný cyklus produktu, to znamená vývoj produktu, uvedenie na trh, rast, 

zrelosť a zánik, následne ako budeme produkt inovovať alebo uvedenie 

novej generácie produktu. 

 

Pri produktoch na ktoré je potreba špeciálnych osvedčení a povolení, väčšinou ide 

o osvedčenia od skúšobných ústavov, ministerstva zdravotníctva a podobne.  V 

dokumente musíme kontaktné údaje na osobu ktorá má vo firme na zodpovednosť za 

tieto veci.  

 

Keď firemný produkt obsahuje unikátne riešenie, musíme ho patentovo alebo inak 

ochrániť. Treba počítať s tým že na túto ochranu musíme vyčleniť ľudské a finančné 

zdroje. Táto ochrana zaujíma hlavne investorov (6, str. 22 – 25). 

 

2.4.9.3. Cena 

 
Cena je pre spotrebiteľov veľmi dôležitá, ale nie len pre nich ale aj pre nás. Stanovením 

ceny sa zaraďujeme medzi určitú konkurenciu a ovplyvňuje rozhodovanie zákazníkov. 

Faktory na ktoré musíme pozerať pri tvorbe ceny sú: 

• firemné ciele a ciele cenovej politiky, 

• náklady, 

• dopyt, 

• konkurencia, 
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• fázy životného cyklu produktu, 

• právne a regulačne opatrenia (napr. pevne stanovené najvyššie ceny 

v niektorých oblastiach) a ďalšie (6, str. 24). 

 

Pre tvorbu cien je potreba vybrať si cenovú politiku. Druhy cenovej politiky: 

• Orientácia na prežitie, túto politiku vyberáme vtedy keď máme veľkú 

konkurenciu alebo prebytok zásob produktov. Pri tejto politike sa stanovuje 

cena, ktorá nám neprináša zisk. Tento typ cenovej politiky je možné použiť 

len krátkodobo. 

• Orientácia na maximalizáciu zisku. Pri tejto orientácia vychádzame z dopytu 

po produkte a cenu stanovíme, tak aby priniesla maximálny zisk. 

• Orientácia na čo najväčší podiel na trhu. Predpokladá sa že firma ktorá bude 

mať najväčší podiel na trhu bude mať najnižšie náklady a najväčší zisk. Našu 

cena musíme stanoviť ako priemernú oproti konkurencií alebo podpriemernú 

(str. 24 – 26, 6). 

 

2.4.9.4. Distribúcia 

 
Ďalším dôležitým atribútom je distribúcia. Je to spôsob akým budeme predávať náš 

výrobok zákazníkom. Existujú nasledovné základné typy: 

• Priamy predaj koncovému zákazníkovi, tento predaj je výhodný v prípade 

drahých produktov, pri odberu veľkého počtu produktov, v prípade veľkej 

konkurencie alebo malého počtu zákazníkov. 

• Nepriamy predaj - predaj pomocou obchodného medzičlánku, v tomto 

prípade sa musíme rozhodnúť či budeme spolupracovať s veľkoobchodmi 

alebo priamo s malými predajňami.  

 

V podnikateľskom pláne stanovíme náklady a spôsob distribúcie, počet pracovníkov 

ktorý budú mať na starosti distribúciu. Náklady môžeme stanoviť ako 1% z celkového 

obratu, táto metóda nie je vždy najvhodnejším spôsobom.  Vhodnejší spôsob je 

nasledovný: 
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1. Stanovenie cieľov. 

2. Stanovenie počtu zákazníkov alebo zákaziek. 

3. Odhadneme náklady na tieto zákazky. 

4. Vypočítame ostatné náklady (školenia, inštalácie zariadení, a podobne). 

5. Určíme minimálny počet zamestnancov pre splnenie týchto cieľov. 

6. Stanovíme, potrebnú kvalifikáciu zamestnancov (6, str. 26 – 27). 

 

2.4.9.5. Marketingová komunikácia 

 
Komunikácia je pre verejnosť najviditeľnejšou zložkou marketingu. Naše ciele by mali 

byť: 

• Vyvolať a udržať záujem zákazníkov o podnik a jeho produkty.  

• Prinútiť zákazníkov rozmýšľať a jednať tak ako je pre podnik vyhovujúce. 

• Osloviť nie len zákazníkov, ale aj zamestnancov a okolie podniku. 

 

Tieto ciele dosiahneme vďaka požitiu nástrojov marketingovej komunikácie, a to: 

• Reklama – ide o platenú neosobnú formu prezentácie a podpory produktu, 

efektívne zvyšuje podvedomie o značke. Najlepšie reklamy sú v TV, rádiu, 

tisku, vonkajšia reklama (billboardy, MHD). 

• Public Relations (PR) – v tomto type ide o pôsobenie podnikateľa na 

verejnosti, ide o udržovanie pozitívneho postavenia firmy voči verejnosti. 

Tento typ sa dosahuje usporiadaním akcií, sponzorovaniu, pôsobenie na 

veľtrhoch, vydávaním firemných časopisov, rozhovory v médiách. 

• Podpora predaja- jedná sa o nástroje podpory predaja, napríklad výhodné 

balenia, zľavy, darčeky. 

• Priamy marketing – jedná sa reklamu určitej skupine zákazníkov, 

prostredníctvom telefónu, pošty, emailu a podobne. 

• Osobný predaj – tento druh je najefektívnejší ale aj najdrahšia. Predajcovia 

sú vyškolený v analýze zákazníka a v jeho usmerňovaní (8, str. 82 – 89). 
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2.4.10. Realizačný projektový plán  
 
V tejto časti musíme zostaviť časový plán všetkých činností. Musíme si určiť všetky 

kroky ktoré budeme musieť spraviť, pre realizáciu podnikateľského plánu a termíny ich 

dokončenia. Kvôli prehľadnosti je dobré použiť grafické zobrazenie, k tomu nám 

poslúži Ganttov diagram (6, str. 27). 

 

2.4.11. Finančný plán 
 
Finančný plán patrí k najdôležitejším častiam podnikateľského plánu, jeho spracovanie 

je veľmi náročné. Finančný plán je kvalitatívnym vyjadrením podnikateľských aktivít 

zameraných na rast a prevádzku podniku. Finančný plán vychádza zo stratégie podniku 

a spracováva sa na konkrétny časové obdobie (4, str. 140). 

 

Finančný plán tvorí plán nákladov, plán výnosov, plán peňažných tokov, plánovaná 

rozvaha a iné. Jednou z chýb začínajúcich podnikateľov je nerozlišovanie kategórií 

zisku, peňažného toku, výnosov, príjmov, nákladov a výdajov (6, str. 28). 

 

Plánovanie výnosov a príjmov 

Výnosy sú finančné výsledky podnikania, za určité obdobie. V podvojnom účtovníctve, 

si musíme uvedomiť že sa nerozlišujú či boli tržby uhradené alebo nie. Preto je treba 

rozlišovať medzi výnosmi a príjmami. Skutočné peňažné prostriedky ktoré firma 

dostala za poskytnuté služby alebo predané produkty sú príjmy (6, str. 29). 

 

Plánovanie nákladov a výdajov  

Náklady a výdaje nie je to isté. Výdaj je úbytok firemných finančných prostriedkov, 

ktoré hneď neznamenajú tvorbu hodnoty. Výdaj sa stane nákladom, len vtedy keď hneď 

vstúpi do tvorby výrobku alebo služby. Spotreba výrobných prostriedkov ktorá je 

vyjadrená v peniazoch, je náklad firmy. Pre efektívne riadenie firmy, je potrebné sa 

zaoberať štruktúru nákladov. Náklady delíme podľa:  

• Typu (odpisy, mzdové, energetické a podobne), 

• použitia (útvarov, výkonu), 

• činnosti (prevádzkové, finančné a mimoriadne), 
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• podľa závislosti na objeme výroby (variabilné a fixné). 

Keď poznáme variabilné a fixné náklady môžeme vypočítať bod zvratu (6, str. 30). 

 

V rámci finančného plánu sa vytvárajú finančné výkazy, jedná sa o plán peňažných 

tokov, plánovaný výkaz zisku, strát a plánovanú rozvahu. Investori tieto výkazy 

očakávajú, tieto výkazy oceňujú a dobre im rozumejú. V podnikateľskom pláne by sme 

mali vypracovať nasledovné výkazy: 

• Výkaz peňažných tokov (Cash Flow) vymedzuje predpokladané príjmy 

a výdaje, aktivít firmy. 

• Výkaz zisku a strát  zobrazuje výnosy, náklady a hospodársky výsledok, 

v nasledujúcich obdobiach. Poskytne nám informácie či budeme schopný 

hradiť úver, aké budú naše výnosy a podobne. 

• Plán rozvahy, v tomto pláne sa uvádza vývoj majetku firmy a zdrojov 

financovania. Odporúča sa spraviť počiatočnú rozvahu, rozvahu za prvý pol 

rok podnikania a v ďalej každý rok k 31. decembra.  

 

Prvé dva výkazy sa odporúča spracovávať každý mesiac prvého pol roka od založenia 

firmy, v ďalších rokoch stačí spracovať výkazy raz za rok. Finančné výkazy musia byť 

spracované na základe reálnych informácií. Minimálne obdobie je do doby splatenia 

dlhov, životnosti investície a podobne. Je veľmi dôležité presvedčiť čítajúceho 

o efektivite nášho podnikateľského plánu. Preukážeme to vďaka pomerových 

ukazovateľov finančnej analýzy, a to: 

• Ukazovateľ rentability - miera schopnosti tvoriť zisk a mieru návratnosti 

vloženého kapitálu. 

• Ukazovateľ aktivity - miera využitia jednotlivých zložiek majetku. 

• Ukazovateľ zadlženosti - informuje o dlhodobej stabilite firmy. 

• Ukazovateľ likvidity – miera stability firmy z krátkodobého hľadiska. 

 

Ďalej by sme mali vypočítať bod zvratu, bod zvratu je bod v ktorom firemné produkcie 

zabezpečia že nebudeme v strate. V tomto bode sa budú náklady a tržby rovnať (6, str. 

30 - 31).  
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2.4.12. Hlavné predpoklady, úspešnosti projektu, riziká projektu 
 
 
2.4.12.1. SWOT analýza 

 
V podnikateľskom pláne je najviac používaná SWOT analýza. Hodnotí význam 

faktorov silných a slabých stránok podnikateľského zámeru a ďalej príležitosti a hrozby. 

Silné a slabé stránky sú interné faktory, sú to faktory ktoré môžeme sami ovplyvniť ( 

manažérke schopnosti, jedinečnosť nášho produktu a podobne).Hrozby a príležitosti sú 

externé faktory, ktoré nemôžeme sami ovplyvniť, môžeme na ne len reagovať (úprava 

daňovej politiky štátu, sila konkurencie a podobne). SWOT analýza by mala popisovať 

súčasný stav a trendy (4, str. 48). 

 

2.4.12.2. Analýza rizík 

 
Riziko vzniká pri každom podnikateľskom pláne. Analýza rizika nám pomôže vyčísliť 

pravdepodobnosť, výskytu možného rizika a prípravu k opatreniam. Keď sme zistili 

potencionálne riziká, mali by sme navrhnúť predbežné opatrenia, pre zníženie rizík. 

Medzi opatrenia patrí: 

• diverzifikácia – rozšírenie výrobného programu, 

• delenie rizika – riziko sa rozdelí medzi viacerých podnikateľov, 

• transfer – prenesenie rizika na iného podnikateľa, zmluva z dodávateľmi 

a odberateľmi uzavretím dlhodobých zmlúv, 

• poistenie – prenesenie rizika na poisťovňu, krytie škody podľa poistnej 

zmluvy, 

• operácie typu forward a swap – prenesenie rizika z vývoja úrokových 

a devízových sadzieb ( 6, str. 32 – 33). 

 

2.4.12.3. Analýza 7S  

 
Analýza 7 S faktorov od firmy McKinsey definuje faktory úspešnosti spoločnosti. 

Hlavné faktory sú stratégia, organizačná štruktúra, informačný systém, štýl riadenia, 

spolupracovníci  a zdieľané hodnoty. Popis jednotlivých faktorov je rozpísaný nižšie. 
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Stratégia  

Stratégia firmy je stanovená na základe vízií spoločnosti a z konkrétnych zámerov 

spoločnosti. Stratégia má formu aktivít ktoré by mali byť vo firme dodržované, a popis 

bodov ktorých firma musí dosiahnuť pre splnenie určených firemných cieľov.  

Základmi stratégií ktoré vychádzajú z Poterového prístupu, je že firma si musí vybrať 

typ konkurenčnej výhody, s ktorou bude bojovať a konkurovať na trhu. Na základe 

Poterového pojatia existujú dva prístupy, vďaka ktorým spoločnosť bojuje s ostatnými, 

sú nimi buď nízke náklady alebo diferencia (odlišnosť). Základné typy stratégií sú: 

• Stratégia vodcovského postavenia v nízkych nákladoch, zameriava sa na nízke 

náklady. 

• Stratégia diferencie, zameriava sa na odlišnosť poskytovaných služieb alebo 

výrobkov. 

• Stratégia cielenej diferencie – má dve varianty stratégiu sústredenia na náklady 

alebo diferencie. 

 

Organizačná štruktúra  

Organizačná štruktúra je potrebná pre optimálne rozdelenie úloh, kompetencií 

a právomocí medzi zamestnancov spoločnosti. Poznáme niekoľko základných štruktúr 

ktoré sa vyvinuli od jednoduchých po zložite. Základné typy sú: 

 

• Líniová štruktúra - pre tento typ platí jednoduchosť vzťahov nadriadený a 

podriadený, rýchle rozhodovanie a pevné vzťahy medzi zamestnancami. 

Nevýhodou je veľký tlak na vedúcich pracovníkov ktorý musia mať znalosti zo 

všetkých oblastí činnosti firmy.  

• Funkcionálna štruktúra – snaží sa odstrániť tlak na vedúcich pracovníkov, 

dosahuje to vďaka nahradeniu jedného vedúceho pracovníka viacerými. Každý 

vedúci pracovník rozhoduje len v otázkach ktoré spadajú do jeho kompetencie. 

Nevýhody tejto štruktúry sú : veľký počet vedúcich pracovníkov na jednej 

horizontálnej úrovni, to zapríčiňuje vysoké náklady, ďalej koordinácia činností 

vedúcich pracovníkov na danej úrovni, každý podriadený má viacerých 

nadriadených na jednej úrovni, rozdelenie zodpovednosti. 
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• Líniovo štábna štruktúra – spája výhody predošlých dvoch štruktúr do jednej. 

Základom pre túto štruktúru je  jednotné vedenie, potrebná špecializácia 

a odbornosť riadenia. Riadenie odborných činností je zaisťované v samostatných 

útvaroch (štáboch), šatovými úlohami sú poskytovanie rád a služieb, ktoré 

potrebujú vedúci pracovníci. 

 

 

Informačný systém 

Do tohoto pojmu zapadajú všetky informačné procedúry (formálne aj neformálne), 

ktoré v organizácií prebiehajú. V súčasnej dobe sa v organizáciách používajú 

automatizované alebo ručné spôsoby spracovania informácií. Najnižší stupeň 

automatizácie sa využíva v podnikoch s jasnými problémami, kde sa spracovávajú dáta 

ktoré sú štruktúrované a ostré. Vyššie stupne sa využívajú pri  spracovávaní neostrých 

informácií a individuálnych informácií. 

 

Štýl riadenia 

Poznáme tri základné typy riadenia : 

• Autoritatívny štýl vedenia – vedenie firmy má na starosti len vedúci pracovník, 

vylučuje sa zapojenie podriadených v riadení firmy. Vedúci získava len 

informácia od  podriadených pre rozhodnutia, jeho podriadení nemajú inú 

možnosť ovplyvniť jeho rozhodnutie, neprebieha diskusia o problémoch. 

• Demokratický štýl riadenie – v tomto štýle riadenia je oproti predošlému 

autoritatívnemu štýlu daný priestor pre podriadených aby sa vyjadrili, vedúci 

pracovník s nimi komunikuje o problémoch a ich riešeniach v diskusiách. 

Konečné rozhodnutie a jeho zodpovednosť je na vedúcom pracovníkovi. 

• Štýl laissez-faire – v preklade názov tohto štýlu znamená voľný priebeh, 

vyznačuje sa tým že skupina zamestnancov si sama rozhoduje o delení úloh 

a postupov prác, vedúci pracovník zasahuje minimálne. Komunikácia je 

horizontálna medzi členmi skupiny. 
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Spolupracovníci 

Ľudia sú najdôležitejším zdrojom zvyšovania produktivity firmy. Preto je jednou zo 

základných manažérskych schopností preto aby bola spoločnosť úspešná, umenie 

vhodne jednať so zamestnancami a zapojovať ich do života firmy. Je dôležité vedieť 

všetkých pracovníkov motivovať, vedúci pracovníci by mali poznať motivačné 

preferencie a sklony zamestnancov. Dlhodobo je potrebné pri dobých zamestnancoch 

navodiť dojem dôležitosti a aby sa považovali za dôležitú súčasť spoločnosti. 

 

Zdieľané hodnoty  

Spolupracovníci a zdieľané hodnoty spolu úzko súvisia. Zdieľané hodnoty predstavujú 

v organizácií sústavu hodnôt a názorov, ktoré vytvárajú pozitívne neformálne normy 

v správaní zamestnancov a ktoré charakterizujú vnútornú atmosféru spoločnosti. 

Schopnosti 

Schopnosti sú znalosti a skúsenosti zamestnancov spoločnosti. V každej spoločnosti by 

mala byť podpora pre zamestnancov  pre ich rozvoj, ktorá povedie ku zvýšeniu ich 

schopností (9, str. 34 – 46). 

 

2.4.13. Prílohy 
 
Rozsah príloh je od každého podnikateľského plánu odlišný ako to je aj s jeho 

celkovým rozsahom. Do príloh sa zaradzujú napríklad : 

• fotografie, 

• technologické schéma, 

• analýza trhu, 

• referencie, 

• dôležité zmluvy (10, str. 115). 
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3. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 
3.1. Analýza konkurencie 
 
Podnik bude mať vo svojom okruhu veľa konkurencie, v lokalite jeho predpokladaného 

umiestnenia sa aktuálne nachádza 22 barov. Za priamych konkurentov však nemôžeme 

brať všetky spomenuté podniky. Pre analýzu konkurencie musíme stanoviť základné 

kritéria, vďaka ktorým posúdime silné a slabé stránky konkurencie. Tieto informácie sú 

pre mňa dôležité, pretože svoju podnikateľskú stratégiu zameriavam na diferenciáciu, 

odlišnosť od konkurentov. Medzi tieto kritéria patrí cena produktov, obsluha, atmosféra, 

výber alkoholických nápojov, druhy miešaných nápojov, kapacita a či sa v podniku fajčí 

alebo nie.  

 

Podniky nachádzajúce sa na nasledujúcom zozname, považujem za najsilnejšiu 

konkurenciu. Títo konkurenti ponúkajú služby a tovar, ktoré sú podobné tým, ktoré 

mám v pláne poskytovať. Tieto podniky pôsobia na trhu už dlhšiu dobu. 

 

Bar který, neexistuje – Dvořáková 1, Brno 

Vstup do podniku sa nachádza na prízemí, kde je umiestnený aj hlavný bar, priestory 

pokračujú na prvé poschodie, dobrá povesť tohto podniku  je známa po celom Brne. 

Tento podnik považujem za najväčšiu konkurenciu. 

Silné stránky podniku: 

• Veľký výber alkoholických nápojov a miešaných drinkov. 

• Príjemná a profesionálna obsluha. 

• Nevšedné miešané drinky. 

• Letná terasa. 

• Nefajčiarske prostredie. 

• Veľká kapacita až 80 miest na sedenie. 

• Príjemná atmosféra. 

 

Slabé stránky podniku: 

• Po 18 hodine je potrebná rezervácia. 
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• Príliš hlučné prostredie. 

• Malé medzery medzi stolmi. 

• Nemá salónik pre uzavretú spoločnosť, je možná dohoda o rezervácií celého 

druhého poschodia pre približne 30 ľudí. 

• Vyššie ceny produktov. 

 

Cubana – Jezuitská 3, Brno 

Tento podnik je ďalším zo silných konkurentov. Nachádza sa na prízemí, jedná sa o bar 

ktorý je v kubánskom štýle.  

Silné stránky podniku: 

• Veľký výber alkoholických nápojov a miešaných drinkov. 

• Podnik má salónik pre uzavretú spoločnosť. 

• Príjemné prostredie, na stenách sú použité fotky z Kuby, ktoré tvoria prostredie 

v kubánskom štýle. 

• Kapacita 50 miest na sedenie, plus 10 miest v salóniku. 

• Prijateľné ceny produktov. 

 

Slabé stránky podniku: 

• Podnik je v kubánskom štýle ale nehrajú pravidelne kubánsku hudbu ako by sa 

dalo predpokladať. 

• Obsluha nie je moc príjemná a nie je ani profesionálna. 

• Fajčiarske prostredie. 

• Nemá letnú terasu. 

• Klasické miešané drinky. 

 

SKY ICE BAR – Poštovská 1, Brno 

Bar sa nachádza na prízemí, tento podnik má neobvyklú atrakciu a to celoročne 

fungujúci ľadový bar.  

Silné stránky podniku: 

• Príjemná atmosféra a obsluha. 

• Prijateľné ceny produktov. 

• Podnik má letnú terasu.  
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Slabé stránky podniku: 

• Malá kapacita 30 miest na sedenie. 

• Malí výber miešaných drinkov. 

• V podniku sa fajčí. 

• Nemá salónik pre uzavretú spoločnosť. 

• Obsluha nie je profesionálna. 

 

Aloha Bar – Kozí 10, Brno 

Vstup do podniku sa nachádza na prízemí, na druhom poschodí je ratanové posedenie. 

Hlavný bar je na prízemí. Podnik je zariadený v havajskom štýle. 

 

Silné stránky podniku: 

• Príjemný personál, ktorý je profesionálny. 

• Prijateľné ceny produktov. 

• Letná terasa, ktorá sa dá pri zhoršení počasia z troch strán uzavrieť a následne 

v nej zakúriť plynovým ohrievačom. 

• Nefajčiarske prostredie. 

• Najväčší výber miešaných drinkov v Brne. 

• Veľký výber alkoholu. 

 

Slabé stránky podniku: 

• Malá kapacita 20 miest na sedenie. 

• Nemá salónik pre uzavretú spoločnosť. 

• Nepohodlné stoličky. 

• Menej príjemná atmosféra. 

 

Väčšina uvedených konkurentov nemá profesionálnych zamestnancov, ponúka len 

štandardné miešané nápoje, preto chceme  v našom podniku ponúkať netradičné 

miešané nápoje a dbať na profesionalitu zamestnancov. 
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3.2. Potencionálny trh 
 
Celkovým trhom sú pre náš podnik okresy Brno – mesto a Brno – venkov, v ktorých 

podľa Českého štatistického úradu k 31.1.2015 žije 592 339 obyvateľov. K tomu číslu 

treba ešte pripočítať študentov ktorý študujú na vysokých školách a turistov. V Brne sa 

nachádza veľké množstvo barov a kaviarní. Len v mestskej časti  Brno – mesto, kde sa 

bude podnik nachádzať je v prevádzke 22 barov. Prehľad o konkurencii v danom 

segmente trhu s ich popisom je uvedený v časti Analýza konkurencie. 

 

Cieľovým trhom pre náš podnik budú obyvatelia týchto dvoch okresov, predpokladaná 

klientela je vo veku 25 až 50. Počet obyvateľov v tejto vekovej skupine pre už 

spomenuté okresy je celkovo 222 903 k 31.1.2014 podľa údajov z českého štatistického 

úradu. Dôvod tohto predpokladu je ten, že chceme v našom caffe bare klientom 

ponúknuť čo najlepšie prostredie, atmosféru, služby, profesionálny prístup a produkty. 

Keďže sa chceme zamerať hlavne na tieto atribúty, musíme počítať so skupinou starších 

klientov, ktorý si na tieto atribúty potrpia a radi za ne priplatia.  

 

Vývoj pohostinského odvetvia 

 
Tab. 1: Vývoj pohostinského odvetvia (Zdroj: Vlastná tvorba na základe informácií z  ČSÚ). 
 
Rok	 HDP	(mld.	Kč)	 Obyvateľstvo	 Útrata	(mil.	Kč)	

2010	 3667,6	 10	532	770	 91	047	
2011	 3807,2	 10	505	445	 91	963	
2012	 4041,9	 10	516	125	 88	727	
2013	 4077,3	 10	512	419	 87	361	
2014	 4261,1	 10	538	275	 90	879	
2015	 4472,3	 10	533	843	 99	480	

 

Na základe analýzy útrat v rokoch 2010 až 2015 je viditeľné že s rastúcim HDP, sa 

zvyšujú útraty obyvateľstva v pohostinskom odvetí, preto môžeme predpokladať že 

tento vývoj bude aj naďalej pokračovať. Na základe tejto prognózy je možné 

predpokladať rozvoj odvetia a zvyšovanie útrat v ňom. Z tohoto dôvodu vidím 

príležitosť pre nový podnik. 
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3.3. Analýza 7S faktorov  
 
Stratégia  

Stratégia podniku bude odlišnosť od konkurencie. To dosiahneme vďaka ponúkaniu 

špičkových produktov, služieb a profesionálnemu prístupu zamestnancov. Základným 

rozdielom od konkurencie bude ponuka netradičných miešaných nápojov, ktoré 

zákazník nikde inde nedostane.   

 

Štruktúra  

Podnik bude riadený na základe líniovej štruktúry. Túto štruktúru som zvolil kvôli 

svojmu logickému zoskupeniu a jednoduchosti.  Majitelia podniku sa nebudú na bežnej 

prevádzke podniku podieľať, obidvaja študujú na vysokej škole. Preto sa bude 

o prevádzku a riešenie niektorých problémov starať prevádzkar. Okrem toho bude 

podnik zamestnávať štyri osoby na hlavný pracovný pomer a dve na dohodu 

o pracovnej činnosti – brigádnici.  

 

 
Obr.  1: Organizačná štruktúra (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
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V hierarchií vedenia podniku budú na úplnom vrchole majitelia a následne za nimi bude 

prevádzkar, ktorí bude nadriadený ostatným zamestnancom. Popis pracovných pozícií a 

ich odmeňovanie sú nasledovné: 

• Prevádzkar, má za úlohu riadiť chod celého podniku v neprítomnosti majiteľov. 

Jeho ďalšie povinnosti budú kontrola zásob a následné riešenie ich objednávok, 

aktualizácie webových stránok a Facebookovej stránky. Na starosť bude mať aj 

kontrolu kvality ponúkaných produktov. Prevádzkar bude zamestnaný na trvalý 

pracovný pomer. Mesačne priemerne odpracuje 160 hodín, hrubá mzda na 

hodinu bude 150 Kč. Mesačná hrubá mzda bude 24 000 Kč. 

 

• Barman a čašník budú taktiež zamestnaný na plný pracovný pomer. Barman 

bude mať na starosti vybavovanie objednávok, hygienu zariadení, barového 

pultu a ostatného príslušenstva a doplňovanie produktov zo skladu. Čašník bude 

prijímať objednávky od zákazníkov, vybavovať rezervácie, vítať hostí, 

usadzovať hostí a každé ráno musí poupratovať priestory prevádzky. Podnik 

zamestná 2 barmanov a 2 čašníkov, na jednej smene bude 1 čašník a 1 barman. 

Smeny budú mať rozdelené na krátky a dlhý týždeň. Mesačne priemerne 

odpracujú 180 hodín, hrubá mzda na hodinu bude 110 Kč. Mesačná hrubá mzda 

je 19 800 Kč.  

 

• Brigádnik, bude zamestnaný na polovičný úväzok, jeho pracovná náplň bude 

podľa aktuálneho stavu v prevádzke, či už ako obsluha alebo pomoc za barom. 

V podniku budú dvaja brigádnici využívaný hlavne cez dni kedy bude najvyššia 

návštevnosť podniku. Mesačne každý z nich odpracuje priemerne 90 hodín, 

hrubá mzda na hodinu bude 75 Kč. Mesačná hrubá mzda bude 6 750 Kč. 

 

Zamestnanci budú dostávať priemernú mzdu, pretože ich príjem bude z veľkej časti 

tvoriť sprepitné od zákazníkov, ktoré dostanú len v prípade keď odvedú kvalitnú prácu. 

Vďaka tomu budú motivovaní k lepším výkonom. Sprepitné si zamestnanci rozdelia 

každý deň po dennej uzávierke. 
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Tab. 2: Mesačné náklady na zamestnancov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke ( Zdroj: Vlastné 
spracovanie) . 
 
Položka Prevádzkar Barman a časník Brigádnik 
Hrubá mzda 24 000 Kč 19 800 Kč 6 750 Kč 
Zdravotné poistenie 9 % 2 160 Kč 1 782 Kč 608 Kč 
Sociálne poistenie 25 % 6 000 Kč 4 950 Kč 1 688 Kč 
Celkom 32 160 Kč 26 532 Kč 9 045 Kč 

  

Celkové výdaje na všetkých zamestnancove bude tvoriť 156 378 Kč za mesiac, v tejto 

sume sú zarátané mzdy pre všetkých siedmych zamestnancov, zdravotné poistenie 

a sociálne poistene.  

 

Informačný systém  

Hlavný software podniku bude Conto: pokladní systém pro restaurace. Tento program 

ponúka  ľahké vyhľadávanie položiek, kalkuláciu cien, vedenie skladových zásob, 

štatistiky predajov. Bude ovládaný cez interaktívny displej s možnosťou vizuálneho 

rozdelenia stolov a veľa ďalšieho.  

 

Štýl  

V podniku bude štýl riadenia demokratický, to znamená, že sa všetci navzájom 

rešpektujú a tolerujú. Zamestnanci budú môcť na spoločných podnikových stretnutiach 

navrhnúť zmeny, ktoré sú podľa nich potrebné. Tento štýl riadenia je pre daný typ 

podniku najlepší, pretože zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku so zákazníkmi, vedia 

najlepšie čo vyžadujú. 

 

Zamestnanci  

V spoločnosti bude pracovať spolu 9 ľudí, všetci  zamestnanci  sa budú navzájom 

rešpektovať a pracovať pre určený cieľ. Vedenie firmy bude dohliadať na profesionalitu 

a zodpovedný prístup zamestnancov ku každému zákazníkovi.  Zamestnanci budú 

pravidelne preškoľovaní, budú mať od firmy dôveru a podporu zapájať sa do rôznych 

súťaží pre svoj rozvoj. 
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Schopnosti  

Na všetkých zamestnancov v podniku budú požadované určité nároky, a to na prax 

v obore, ktorá je stanovená na minimálne dva roky a odborné vzdelanie. Od 

prevádzkara podniku budú požadované ešte vyššie nároky a to 5 ročná prax na poste 

prevádzkara.  Zamestnanci vďaka tomu, že budú pravidelne preškoľovaný budú schopní  

zvládať nápory zákazníkov v podniku a flexibilne reagovať na požiadavky klientov, 

napríklad namiešať drink podľa požiadavkou klienta, ktorý inak podnik neponúka. 

Ďalej budú schopný na základe školení poskytnúť klientom všetky informácie 

o produktoch, či už krajinu pôvodu, alebo špecifikáciu chuti, vysvetlenie rozdielov 

medzi druhmi produktov a podobne. 

 

Zdieľané hodnoty  

Zdieľané hodnoty budú pre všetkých zamestnancov rovnaké, mali by  poskytovať 

produkty a služby na najvyššej možnej úrovni, ktorú sú schopný v daných podmienkach 

poskytnúť. Ďalšie dôležité hodnoty sú  tie sociálne medzi zamestnancami, a to 

vzájomná dôvera a zodpovednosť. 

 

3.4. SWOT analýza 
 
Silné stránky budú hlavnou konkurenčnou výhodou podniku, vďaka ktorej by si mal 

podnik vybudovať stabilnú klientelu a miesto na trhu. Za najhlavnejšiu silnú stránku 

pokladám profesionálny personál, ktorý je najdôležitejšou časťou každého podniku. 

Ďalšou silnou stránkou sú netradičné miešané drinky, ktoré zákazník dostane len 

v našom podniku. 

Slabé stránky každej spoločnosti bránia v uskutočnení jej poslania. Najväčšou hrozbou 

pre podnik je nízka návštevnosť. V prípade naplnenia tejto hrozby nebude mať podnik 

veľkú šancu na úspech. Majitelia nemajú s vedením podobného podniku dostatočné 

skúsenosti. 

Príležitosti sú pre podnik dôležité, vďaka nim bude schopný rozšíriť svoju klientelu. 

Nestačí len nájsť príležitosť, treba ju zhodnotiť a správne vyhodnotiť. Podľa mňa je 

najväčšia príležitosť v odlíšení sa od konkurencie.   
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Hrozby pôsobia na podnik z vonku, každá hrozba bráni naplneniu cieľa podniku. 

Najdôležitejšie je pripraviť sa na všetky možné hrozby. Najväčšou hrozbou pre podnik 

je súčasná konkurencia, ktorá má na trhu svoje postavenie a stálu klientelu.  

Ďalšie silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby sú rozpísané v nasledujúcej tabuľke. 

 
Tab. 3: SWOT analýza (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
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SILNÉ STRÁNKY  

S1 – Umiestnenie podniku v centre 

Brna. 

S2 – Vysoko kvalifikovaný personál. 

S3 – Letná terasa. 

S4 – Prostredie a celkový dojem 

podniku. 

S5 – Veľký výber alkoholických 

a nealkoholických nápojov. 

S6 – Skúsený personál. 

S7 – Nefajčiarska prevádzka. 

S8 – Netradičné miešané drinky. 

SLABÉ STRÁNKY 

W1 – Vysoké prvotné náklady. 

W3 – Nedostatočné skúsenosti 

majiteľov s riadením podniku. 

W3 – Nízka návštevnosť. 

W4 – Vyššie ceny produktov. 

W5 – Nevybudovaná pozícia 

na trhu. 
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PRÍLEŽITOSTI 

O1 – Rozšírenie sortimentu. 

O2 – Rastúci záujem zákazníkov 

o miešané nápoje. 

O3 – Odlíšenie sa od konkurencie. 

O4 – Nespokojnosť zákazníkov 

s personálom konkurencie. 

O5 – Získanie záujmu zákazníkov. 

 

HROZBY 

T1 – Vstup nových 

konkurentov. 

T2 – Zvýšenie cien surovín 

a energií. 

T3 – Súčasná konkurencia. 

T4 – Zvýšenie DPH. 

T5 – Legislatívne zmeny. 

T6 – Nová konkurencia. 

 

 

Stratégia Maxi - Maxi SO 

Silná stránka – Nevšedné miešané nápojom. 
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Príležitosti – Odlíšenie sa od konkurencie. 

Vďaka nevšedným miešaným nápojom, ktoré nebudú v žiadnom inom podniku 

ponúkané, vyhovieme dopytu zákazníkov ktorý sú nespokojný s ponukou konkurencie, 

ktorá poväčšine ponúka len štandardné miešané nápoje. 

Silná stránka – Vysoko kvalifikovaný personál. 

Príležitosť – Nespokojnosť zákazníkov s personálom konkurencie. 

Pomocou vysoko kvalifikovaného personálu, ponúkneme zákazníkom profesionálne 

vystupovanie a kvalitné služby ktoré u konkurencie nedostávajú, tým si získame ich 

dôveru a následne pravidelnú návštevnosť nášho podniku. 

 

Stratégia Mini - Mini WT 

Slabá stránka – Nízka návštevnosť. 

Hrozba – Súčasná konkurencia. 

V prípade naplnenia hrozby a aj silnej stránky, bude nutné aby podnik investoval viac 

do svojej marketingovej kampane, vďaka tomu zvýši návštevnosť a nemala by mu 

prekážať ani súčasná konkurencia. 

 

3.5. Analýza rizík 
 
Každý projekt má svoje riziká, pomocou analýzy rizík sme schopný tieto riziká 

predpovedať a rátať s nimi pri realizácií projektu. Rizika v prvom rade identifikujem, 

následne ich ohodnotím a navrhnem ich opatrenia. 

 

Nízka návštevnosť – R1 

Riziko nedostatočného množstva zákazníkov pre udržanie prevádzky schopnosti 

podniku, predstavuje to pre mňa najväčšie možné riziko. Pre udržanie stálej klientely 

budú zamestnanci pravidelne klásť otázky zákazníkom o spokojnosti, želaniach 

a nedostatkoch v našom podniku. Na webových stránkach budú mať zákazníci možnosť 

napísať pripomienky a podnety. Podľa získaných informácií budeme následne 

prispôsobovať naše služby a produkty. 

 

Prekročenie nákladov podnikateľského plánu – R2 
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Ďalším vysokým rizikom je prekročenie nákladov podnikateľského plánu. Ktoré môže 

môže byť zapríčinené nedostatkom mojich skúseností. Pre minimalizovanie tohto rizika 

si budem musieť prepočítať všetky náklady a vytvoriť si finančnú rezervu ktorá by môj 

zlý výpočet pokryla. 

 

Zmeny legislatívnych požiadavkou – R3 

Týka sa to zmien hygienických vyhlášok,  daňových zákonov a mzdových sadzieb. 

Budúci možný zákon o zákaz fajčenia v podnikoch, nebude mať žiaden dopad na náš 

podnik. Vďaka tomu že naša prevádzka bude od začiatku nefajčiarska. Týmto rizikám je 

možné predísť pomocou pravidelného sledovania legislatívnych požiadavkou. 

 

Riziká konkurencie – R4 

Je potrebné zaujímať sa o nových a súčasných konkurentov v našom okolí, pokiaľ sa 

nebudeme o nich zaujímať môže to mať vysoký dopad na návštevnosť podniku. 

Musíme flexibilne reagovať na novinky a inovácie v iných podnikoch. 

 

Problémy s dodávateľmi – R5 

S dodávateľmi môže nastať veľká škála problémov. Pre opatrenia týchto problémov je 

jednoduchá cesta a to výmena dodávateľa, na trhu je veľký výber dodávateľov. Vždy sa 

dá zájsť do obchodu a potrebný tovar kúpiť.  

 

Zlá reklama – S6 

Najväčšou reklamou pre podnik bude ústna reklama, predávanie skúseností zákazníkov 

ktorý náš podnik už navštívili potencionálnym zákazníkom. Zlými skúsenosťami 

zákazníkov vzniká zlá reklama pre podnik. Pri zistení zlých skúseností musíme zistiť jej 

dôvody, dôveryhodnosť a následne vyvodiť opatrenia. 

 

Semikvantitativna analýza rizík 

 

Definovaným rizikám som pridelil hodnoty pravdepodobnosti a dôsledkov, ktoré sú 

prehľadne znázornené v tabuľke. 
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Tab. 4: Analýza rizík (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Pravdepodobnosť Dopad nežiadúcej udalosti 

verbálne označenie nepatrné nízke stredné vysoké 
veľmi 
vysoké 

  
numerické 
označenie 1 2 3 4 5 

skoro istá 0,5           
vysoká 0,1           
stredná 0,01     R2 R1   
nízka 0,001   R3, R5 R3,R4,R6     
nepatrná 0,0001           

 

Vysvetlivky 

  Prijateľne riziko, ktoré je nutné sledovať 
  Prijateľne riziko 
  neprijateľné riziko 

 

 

Z matice vyplývajú nasledujúce výsledky. Najnebezpečnejším rizikom je pre nás riziko 

R1. Ďalej R2, R4 a R6 všetky riziká ale spadajú do skupiny prijateľného rizík, ktoré je 

nutné sledovať. Riziká R3 a R5 nepredstavujú pre nás hrozbu a môžeme ich ignorovať. 
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4. VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

 
Obr.  2: Logo podniku (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
 

Vypracoval:   Dušan Oršulák 

Názov organizácie:  Caffe  Bar Cézar, s.r.o. 

Sídlo:    Kounicova 22, 602 00 Brno 

Prevádzka:   Kobližná 4, 602 00 Brno 

Kontaktná osoba:  Dušan Oršulák 

Web:    Caffe Bar Cézar 

E-mail:   orsulak@caffebarcezar.cz 

 

 

 

 

 

 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú dôverné a sú predmetom obchodného 

tajomstva. Žiadna časť toho dokumentu nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná alebo 

akýmkoľvek spôsobom rozmnožovaná alebo ukladaná v tlačenej či elektronickej 

podobe bez písomného súhlasu autora. 
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4.1. Úvod, účel a pozícia dokumentu  
 
Tento podnikateľský plán je vypracovaný do finálnej podoby a môže byť použitý pre 

potencionálneho investora projektu. Hlavným účelom tohto dokumentu je poskytnúť 

informácie o podnikateľskej príležitosti. Každému čitateľovi musí poskytnúť dostatočné 

množstvo informácií pre presvedčenie, že spoločnosť Caffe Bar Cézar s.r.o. bude 

schopná zaistiť dostatočnú návratnosť investovaných finančných prostriedkov.   

 

4.2. Zhrnutie 
 
Spoločnosť bude založená za účelom prevádzky caffe baru, ktorá bude chcieť pre 

svojich klientov vytvoriť príjemné prostredie pri konzumácií kávy, miešaných drinkov, 

domácich limonád, ostatných druhov nápojov a zákuskov. Pre tento účel sa chystá 

zriadiť prevádzku v mestskej časti Brno – stred. 

 

Podniky s kvalitnými miešanými drinkami a lahodnou kávou v Českej republike stále 

pribúdajú, ale nie všetky splňujú základné požiadavky klientov. Tie, ktoré tieto 

požiadavky splňujú sú vždy plné a je potrebné si miesta na sedenie dopredu rezervovať. 

V súčasnej dobe je v mestskej časti Brno – stred 22 podnikov ktoré sú potencionálnymi 

konkurentmi, ku každému z nich je možné sa dopraviť peši do 10 minút od plánovanej 

polohy baru.  

 

V podniku bude návštevníkom ponúkaný výber z alkoholických a nealkoholických 

nápojov, ďalej budú na výber kávové špeciality z  troch druhov kávových zŕn, miešané 

drinky a domáce limonády, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi žiadané. Netreba zabudnúť 

na pivo, víno a čaje. Keďže chceme aby u nás zákazníci dostali čo potrebujú, budeme 

poskytovať aj drobné občerstvenie ako zákusky, oriešky, tyčinky a podobne.  

Kľúčovými osobnosťami projektu budú zakladatelia spoločnosti Caffe Bar Cézar Dušan 

Oršulák a Martina Gembická. Prvý menovaný je študentom Ekonomiky podniku na 

Vysokej škole technickej v Brne, ktorý už krátkodobo podnikal v gastronómií. Martina 

Gembická je študentkou Ekonomiky a procesného managementu na Vysokej škole 

technickej v Brne, ktorá má v pohostinskej oblasti skúsenosti 3 roky praxe pri štúdiu. 

Obidvaja majú rekvalifikáciu na čašníka, servírku a barmanský kurz. 
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Spoločnosť bude potrebovať na začatie podnikania celkový kapitál  1 200 000 Kč . 

Vlastný kapitál spoločnosti je stanovený na  1 200 000 Kč,  ktorý investujú zakladatelia 

firmy, každý zo zakladateľov investuje 600 000 Kč.  

  

4.3. Popis podnikateľskej činnosti 
 
Spoločnosť Caffe Bar Cézar, spoločnosť s ručením obmedzeným bude založená pre 

poskytovanie pohostinských služieb. Ďalšie služby ktoré bude spoločnosť poskytovať 

sú príprava a predaj alkoholických a nealkoholických nápojov. 

 

Výhody oproti konkurencii v jej okolí, sú v tom že sa bude jednať o nefajčiarsky 

podnik, s profesionálnou obsluhou, netradičnými miešanými drinkami a domácimi 

limonádami. Ďalšou výhodou je, že sa bude zameriavať na segment trhu vo veku 25 až 

50 rokov. Tento segment je vybraný na základe nedostatku podnikov pre danú vekovú 

kategóriu na trhu pohostinských služieb. 

 

Spoločnosť Caffe Bar Cézar bude založená 14.08.2016 zápisom do obchodného 

registru, ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Hlavným dôvodom výberu tejto 

právnej formy je pre majiteľov obmedzené ručenie a to do výšky vkladu. Ďalším 

dôvodom je počet osôb, ktoré zakladajú spoločnosť.  

Spoločnosť bude založená ako nová spoločnosť v  pohostinskej činnosti. Obidvaja 

zakladatelia sa budú starať o chod a riadenie podniku. 

 

4.4. Popis podniku 

 
Pre umiestnenie caffe baru som si vybral priestory bývalej reštaurácie na Koblížnej ulici 

v centre Brna. Nachádza sa  na Námňestí svobody, kde sa pravidelne konajú kultúrne 

podujatia. Priestory sa skladajú z veľkej miestnosti kde budú umiestnené všetky stoly, 

z malej kuchyne ktorá bude zatiaľ využívaná ako sklad, keďže pre sklad sa tu miestnosť 

nenachádza, toalety pre zamestnancov a hostí, vzduchotechnikou a šatňou. Priestory 

boli rekonštruované pred 3 rokmi, sú nezariadené a potrebujú drobné rekonštrukcie, a to 
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opravy stien a podláh, vymaľovanie a rekonštrukcia barového pultu. Celková rozloha 

priestorov je 160 m2  a kapacita na sedenie je 50 osôb. 

 

Prevádzková doba podniku bude : pondelok – štvrtok 13:00 – 01:00, piatok – sobota 

14:00 – 02:00 a v nedeľu od 12:00 – 24:00. 

 

4.5. Ciele firmy a vlastníkov 
 
Hlavným cieľom v prvom roku podnikania je spokojnosť zákazníkov, ktorá je dôležitá 

pre každý podnik na začiatku podnikania. Tento cieľ nám pomôžu uskutočniť ďalšie 

ciele, a to dobrú povesť podniku a vytvorenie vhodného pracovného prostredia pre 

zamestnancov. Vďaka marketingovým nástrojom sa pokúsime osloviť čo najviac 

zákazníkov a dosiahnuť tým tržný podiel, vďaka ktorému získa podnik stabilnú pozíciu 

na trhu. Posledným cieľom v prvom roku podnikania bude vybudovať prosperujúci 

podnik. 

 

V ďalších rokoch bude cieľom rozšíriť výber alkoholických nápojov a obmeniť miešané 

drinky ktoré sa najmenej predávajú. Podnik by chcel v budúcnosti ponúkať zákazníkom 

barovú show a barový catering. Tieto ciele sú len predbežné, nie je isté či sa nimi bude 

v budúcnosti podnik zaoberať. 

 

 

4.6. Realizačný projektový plán 
 
Pred otvorenie podniku je potrebné vykonať viacero činností, preto je dobré si tieto 

jednotlivé kroky rozpísať do časového harmonogramu. Ten nám slúži ku kontrole a 

koordinácií činností. Jednotlivé najdôležitejšie činnosti, ich časové ohodnotenie a dátum 

plánovaného otvorenia podniku je v nasledujúcej tabuľke.  
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Tab. 5: Realizačný projektový plán (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
 

P. č. Názov činnosti 
Doba 
trvania 
činnosti  

Zahájenie a koniec 
činnosti 

1 Založenie spoločnosti 14 dní 1.8.2016 - 14.8.2016 

2 Zabezpečenie priestorov 3 dni 5.8.2016 - 8.8.2016 

3 Vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre daný objekt 5 dni 8.8.2016 - 13.8.2016 

4 Podpis nájomnej zmluvy 1 deň 9.8.2016 - 10.08.2016 

5 Úpravy priestorov podniku 15 dní 13.08.2016 - 28.08.2016 
6 Marketingová činnosť 21 dní 22.08.2016 - 12.09.2016 
7 Vybavenie interiéru 5 dní 29.08.2016 - 3.09.2016 
8 Výber zamestnancov 4 dni 4.09.2016 - 8.09.2016 
9 Naskladnenie tovaru 2 dni 7.09.2016 - 9.09.2016 

10 Skúšobná prevádzka 2 dni 10.09.2016 - 11.09.2016 
11 Slávnostné otvorenie 0 dní 12.9.2016 

 

V prílohe je vypracovaný Ganttov diagram pre lepšiu prehľadnosť, následnosť a doby 

trvania činností. 

 

 

4.7. Marketingová a obchodná stratégia 
 
V tejto časti je spracovaný marketingový mix, na ktorý nadväzuje marketingová 

komunikácia. Ako posledný je v tejto kapitole vytvorený marketingový rozpočet, ktorý 

ukazuje ciele, výšku výdajov a ich časové rozdelenie. 

 

4.7.1. Produkt 
 
Produkty, ktoré budeme ponúkať v našom podniku budú primárne miešané nápoje, 

domáce nealkoholické limonády, predaj ďalších druhov alkoholických 

a nealkoholických nápojov určených k okamžitej konzumácií v podniku.  
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Druhy miešaných nápojov budú z netradičných surovín a kombinácií, vďaka čomu budú 

vznikať zaujímavé chute nápojov. Príklady chuti miešaných drinkov sú sladko slaná 

chuť, kávova chuť so slaným podtónom a podobné kombinácie, ktoré väčšina 

zákazníkov ešte nevyskúšala ale práve u nás bude mať túto možnosť. Okrem týchto 

netradičných kombinácií chce podnik ponúkať aj klasické miešané drinky. 

 

Domáce nealkoholické limonády budú ponúkané podľa aktuálnej sezóny ovocia 

a zeleniny v danom ročnom období. Všetky druhy budú obsahovať čerstvé ovocie a 

bylinky. 

Výber alkoholických nápojov ponúkaných v podniku budú tvoriť okrem miešaných 

nápojov, aj aperitívy, destiláty, bylinné likéry, whisky, brandy, cognac, likéry a ďalšie 

druhy tvrdého alkoholu. Ďalej budeme ponúkať veľký výber vín, šampanských 

a šumivých vín. V neposlednej rade bude ponúkané čapované a fľaškové pivo. 

 

Ponuka nealkoholických nápojov bude obsahovať kávové špeciality z troch druhov 

kávových zŕn, čaje teplé aj studené, minerálne vody, džúsy, energetické nápoje, 

ochutené vody a ďalšie druhy nealkoholických nápojov.  

Doplnkovým tovarom budú domáce zákusky a slané pochutiny. 

 

4.7.2. Cena 
 
Ceny produktov podniku sa budú nastavovať pre dosiahnutie zisku s prihliadnutím na 

ceny konkurencie. V tomto segmente podnikania sú ceny nadstavované s 50% až 350% 

maržou.  

Podnik bude využívať cenové akcie aby podporil návštevnosť a zisk nových 

zákazníkov. Týkať  sa to bude hlavne cenových zvýhodnení v určitých hodinách kedy 

bude najmenšia návštevnosť. 

 

4.7.3. Marketingová komunikácia 
 
Pre každý začínajúci podnik je podstatné vybrať čo najlepšiu formu komunikácie so 

zákazníkmi aby sa o podniku vedelo od prvého dňa otvorenia. Začať informovať 

verejnosť o podniku je naplánované 3 týždne pred otvorením.  
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Pred otvorením podniku bude zvolené za najdôležitejšiu propagáciu rozdávanie letákov 

vo formáte A5. Bude na ňom logo a názov podniku, otváracie hodiny, mapka s adresou, 

kontakt, webové stránky a základný popis ponuky. Letáky budú rozdávané v mestskej 

časti Brno – mesto, hlavne na ulici Česká, na Moravskom námestí a Námestí Svobody. 

Rozdávanie letákov bude zaistené bezplatne, budú ich rozdávať známi majiteľov. 

 

V dnešnej dobe je dôležitým komunikačným kanálom internet, podnik chce využiť 

reklamy u firiem Google a Facebook. Tieto firmy ponúkajú možnosť reklamy pre 

presne určený trh. Takýto druh reklamy je pre nás veľmi dôležitý, keďže máme určený 

cieľový trh.  

Na to aby sme mohli využiť ich reklamy, musíme mať webovú stránku, ktorá musí byť 

kvalitne spracovaná, musí obsahovať informácie o ponúkaných produktoch a službách, 

možnosť rezervácie cez internet a aktuality o podniku. 

 

Ďalšou formou marketingovej komunikácie bude propagácia v okresných a reklamných 

novinách ktoré sú pre občanov zdarma. Reklama bude obsahovať také isté informácie 

ako leták,  vo formáte minimálne 1/3 strany novín A4.  

 

Veľmi dôležitá bude propagácia prevádzky podniku, preto je naplánovaná výroba 

veľkého loga, ktoré bude cez noc svietiť aby upútala pozornosť okolo idúcich ľudí. 

Ďalej bude pred prevádzkou umiestnení stojan s reklamou a letákmi, netreba zabudnúť 

na už spomínané hodinové akcie pri nízkej návštevnosti. 

 

4.7.4. Distribúcia  
 
Všetky produkty a výrobky, ktoré bude podnik poskytovať sa budú predávať priamo na 

prevádzke, z distribučného hľadiska sa jedná o priamy predaj zákazníkovi.  Predaj bude 

zabezpečovať vyškolený personál, ktorý bude mať za úlohu spraviť čo najlepší dojem 

pred zákazníkom aby sa k nám pravidelne vracal. Netreba zabudnúť na priestory 

podniku, ktoré budú mať za úlohu priniesť zákazníkovi pohodlie a navodiť príjemnú 

atmosféru. 
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4.7.5. Marketingový rozpočet  
 
Spomenutú marketingová komunikáciu môžeme rozdeliť na dva časové úseky pred 

otvorením a po otvorení. Celkové náklady na marketing sú rozpísané v nasledujúcej 

tabuľke, bez DPH. 

 
Tab. 6: Marketingový rozpočet (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
 
Výdaje pred otvorením podniku 
Grafický návrh loga 1 000 Kč 
Grafický návrh letákov 2 000 Kč 
Tlač letákov (800 ks) 4 600 Kč 
Výroba loga pre exteriér prevádzky 12 000 Kč 
Tvorba webových stránok  a registrácia domény 3 000 Kč 
Náklady na prevádzku webových stránok 500 Kč 
Online marketingová kampaň 2 000 Kč 
Marketingová kampaň v novinách 1 500 Kč 
Celkom 26 600 Kč 
Mesačné výdaje po otvorení  
Online marketingová kampaň 1 000 Kč 
Marketingová kampaň v novinách 750 Kč 
Náklady na prevádzku webových stránok 500 Kč 
Celkom 2 250 Kč 

 

 

4.8. Finančný plán  
 

4.8.1. Zakladateľský rozpočet 
 
Zakladateľský rozpočet obsahuje výpis finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné 

vynaložiť pred otvorením na založenie spoločnosti, rekonštrukciu, vybavenie podniku a 

zásoby. Je potrebné sem zahrnúť aj výdaje na energiu, nájom, mzdy a ďalšie položky. 

Pretože spoločnosť ešte neotvorila a nemá žiadne tržby,  výdaje musí zaplatiť 

z počiatočného kapitálu.  
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Tab. 7: Finančné prostriedky potrebné pre založenie spoločnosti (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Finančné prostriedky pre založenie spoločnosti Suma 
Poplatky za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným 10 706 Kč 
Poplatky za výpis z registru trestov 200 Kč 
Marketing pred otvorením 14 600 Kč 
Celkom  25 506 Kč 

 
Tab. 8: Náklady na nákup dlhodobého majetku (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
Náklady na nákup dlhodobého majetku Suma 
Barový pult a jeho vybavenie  210 000 Kč 
Nábytok (stoličky, stoly) 276 000 Kč 
Výpočtová technika (hardware) 35 000 Kč 
Výroba loga pre exteriér prevádzky 12 000 Kč 
Elektronika (lampy, ozvučenie) 80 588 Kč 
Celkom  613 588 Kč 

 
Tab. 9: Náklady na nákup dlhodobého nehmotného majetku (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
Náklady na nákup dlhodobého nehmotného majetku Suma 
Pokladničný systém 10 900 Kč 
Operačný systém Windows 7 Professional 64-Bit CZ 1 389 Kč 
Microsoft Office Home and Busiess 2013 CZ 4 499 Kč 
Celkom  16 788 Kč 

 
Tab. 10: Náklady na obežný majetok (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
Náklady na obežný majetok Suma 
Nákup tovaru  150 000 Kč 
Čistiace potreby 2 400 Kč 
Celkom  152 400 Kč 

 
Tab. 11: Finančné prostriedky pre zahájene podnikateľskej činnosti (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
Finančné prostriedky pre zahájene podnikateľskej 
činnosti Suma 
Rekonštrukcia 50 000 Kč 
Prenájom priestorov, poplatok za mesiac 45 000 Kč 
Energie, poplatok za mesiac 10 000 Kč 
Mzdy zamestnancov za mesiac 156 378 Kč 
Zdravotné a sociálne poistenie za  mesiac 53 169 Kč 
Poplatok za vedenie účtovníctva externej firme za mesiac 3 200 Kč 
Internet a mobilné služby 1 800 Kč 
Provízia realitnej kancelárií 10 000 Kč 
Dekorácie 25 000 Kč 
Celkom  344 547 Kč 
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Celkové náklady pred otvorením ktoré musí spoločnosť vynaložiť sú 1 162 829 Kč. 

Táto suma nie je konečná, netreba zabúdať na rezervu, ktorá je potrebná v prípade 

neočakávaných výdajov. Rezerva je stanovená na 37 171 Kč a bude uložená na bankový 

účet. V položke marketing nie je pred otvorením zahrnutá výroba loga pre exteriér, táto 

položka je zahrnutá v dlhodobom majetku kvôli možnosti odpisu. 

 

Najdrahšie položky nákladov pred otvorením tvorí nákup dlhodobého majetku. Je to tak 

preto, lebo prenajímané priestory neobsahujú žiaden nábytok, barový pult a ďalšie 

potrebné vybavenie. 

 

4.8.2. Zakladacia rozvaha  
 
Pri zakladaní podniku je dôležité spraviť zakladateľskú rozvahu, kvôli rozdeleniu 
finančných prostriedkov na aktíva a pasíva a ich zaradenie do skupín. 
 
Tab. 12: Zakladacia rozvaha (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Aktíva Pasíva 
Stále aktíva 630 376 Kč Vlastný kapitál 1200 000 Kč 
DHM 613 588 Kč Základní kapitál 1200 000 Kč 
DNM 16 788 Kč 

  Obežné aktíva 569 624 Kč Cudzie kapitál 0 Kč 
Zásoby 152 400 Kč 

  Peniaze na účte 417 224 Kč 
 

                      
Aktíva celkom 1 200 000 Kč Pasíva celkom 1 200 000 Kč 
 

Podnik má pre začatie podnikania dostatočný vlastní kapitál od majiteľov spoločnosti. 

Podnikať bez cudzieho kapitálu predstavuje väčšie riziko ale majitelia ho akceptujú.  

 

 

4.8.3. Plánovanie výnosov  
 
Pre stanovenie výnosov podniku budeme uvažovať v troch pohľadoch a to 

optimistickom, reálnom a pesimistickom. Pre tieto pohľady využijem výsledky 

vlastného výskumu, ktoré som dosiahol vďaka pozorovaniu troch konkurenčných 

podnikov. Zaznamenával som si obsadenosť a útratu zákazníkov. Behom piatich dní 

som navštívil každý jeden podnik minimálne štyri krát, časy návštev boli v rozličných 

hodinách.  
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Priemerná návštevnosť sledovaných podnikov bola za hodinu 13 ľudí a priemerná útrata 

na zákazníka 104 Kč. Tieto výsledky využijem pre optimistický pohľad. V reálnom 

pohľade znížim návštevnosť o 11 % a v pesimistickom pohľade o 25 % voči 

optimistickému pohľadu., priemerná útrata na zákazníka zostane takej istej hodnoty pre 

všetky pohľady . Vďaka týmto pohľadom získam predstavu o úspešnosti projektu a o 

jeho finančnej stabilite.  Jediným zdrojom výnosov spoločnosti budú tržby za predané 

produkty. 

 

Pri pesimistickom pohľade predpokladám  priemernú návštevnosť 120 zákazníkov za 

deň, v takom prípade by bola ročná návštevnosť podniku 43 200 zákazníkov. Každý 

z nich minie priemerne 104 Kč  počas návštevy podniku. V prípade reálneho pohľadu 

predpokladám priemernú návštevnosť 135 zákazníkov za deň, s ročnou návštevnosťou 

48 600. Každý v priemere utratí taktiež 104 Kč za posedenie. Nakoniec z optimistické 

pohľadu predpokladám priemernú návštevnosť 150 zákazníkov za deň, v tomto prípade 

by bola ročná návštevnosť 54 000 zákazníkov. Priemerná útrata 104 Kč za návštevu. 

 
Tab. 13: Prehlaď tržieb v prvom roku (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
 Druh tržby Pesimistický pohľad  Reálny pohľad Optimistický pohľad 
Denné tržby 12 480 Kč 14 040 Kč 15 600 Kč 
Mesačné tržby 374 400 Kč 421 200 Kč 468 000 Kč 
Ročné tržby 4 492 800 Kč 5 054 400 Kč 5 616 000 Kč 

 

Pri pesimistickom pohľade predpokladám mesačné tržby 307 400 Kč, pri reálnom 421 

200 Kč a optimistickom 468 000 Kč.  

 

Percentuálny vývoj útrat v stravovaní a pohostinstve, ktoré vychádzajú z Českého 

štatistického úradu.  

 
Tab. 14: Percentuálny vývoj útrat v stravovaní a pohostinstve (Zdroj: Vlastné spracovanie na základe 
údajov z ČSÚ). 
 Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Útrata 1,01 % -3,52 % -1,54 % 4,03 % 9,46 %  

 

Z vývoja posledných piatich rokov a ich spriemerovaním vychádza nárast 1,89 %, ale 

pre moje výpočty budem rátať s väčším nárastom tržieb, z prihliadnutím na posledné 
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dva roky kedy nastal vysoký nárast útrat v stravovaní a pohostinstve a to priemerne 

6,72. Pri výpočte vývoja tržieb budem na základe predošlých informácií počítať od 

druhého roka s medziročným nárastom tržieb priemerne o 4 %. 

 
Tab. 15: Vývoj tržieb v nasledujúcich štyroch rokov, z pesimistického, reálneho a optimistického pohľadu 
(Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok 

Pesimistický pohľad Reálny pohľad Optimistický pohľad 
Tržby za 
mesiac 
(Kč) 

Tržby za 
rok (Kč) 

Tržby za 
mesiac 
(Kč) 

Tržby za 
rok (Kč) 

Tržby za 
mesiac 
(Kč) 

Tržby za 
rok (Kč) 

2.  389 376  4 672 512  438 048  5 256 576  486 720  5 840 640  
3. 404 951  4 859 412  455 570  5 466 839  506 189  6 074 266  
4.  421 149  5 053 789  473 793  5 685 513  526 436  6 317 236  
5. 437 995  5 255 941  492 744  5 912 933  547 494  6 569 926  

 

 

4.8.4. Plánovanie nákladov  
 
Pri kalkulácií mesačných nákladov  počítam s tým, že s spoločnosť bude musieť 

mesačne zaplatiť nájom, energie, mzdy, sociálne a zdravotné poistenie, tovar, 

marketingové náklady na reklamu a náklady na webové stránky a ďalšie náklady, ktoré 

sú rozpísané v nasledujúcej kapitole. 

 

Dlhodobý hmotný majetok ktorý spoločnosť plánuje kúpiť je zaradený do druhej 

odpisovej skupiny, ktorý bude spoločnosť odpisovať päť rokov. Spoločnosť bude 

odpisovať lineárne, percentuálna sadzba pre rovnomerný odpis majetku je daná 

nasledovne – prvý rok je to 11% v ďalších štyroch rokoch je sadzba 22,25%. Hodnota 

dlhodobého hmotného majetku je 613 588 Kč. 

 
Tab. 16: Odpisy dlhodobého majetku v nasledujúcich piatich rokoch (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok Výška  daňového odpisu za rok 
Výška daňového odpisu za 

mesiac 
1 67 495 Kč 5 625 Kč 
2 136 523 Kč 11 377 Kč 
3 136 523 Kč 11 377 Kč 
4 136 523 Kč 11 377 Kč 
5 136 523 Kč 11 377 Kč 
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Pri plánovaní mesačných nákladov je dôležitou položkou tovar, ktorý bude objednávaný 

podľa potreby, ktorá vyplýva z návštevnosti.  

 

V optimistickom, reálnom a pesimistickom pohľade sme definovali návštevnosť 

a priemernú tržbu na zákazníka, vďaka čomu môžeme vypočítať predpokladanú 

spotrebu tovaru. Predpokladáme, že priemerné variabilné náklady budú 30 Kč na 

priemernú útratu zákazníka 104 Kč. Tento predpoklad vychádza z mojich predošlých 

podnikateľských skúseností. 

 
Tab. 17:  Náklady v prvom roku podnikania (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
Položka Suma za mesiac Suma za jeden rok 
Prenájom priestorov 45 000 Kč 540 000 Kč 
Energie 10 000 Kč 120 000 Kč 
Vedenie účtovníctva 
externou firmou 3 200 Kč 38 400 Kč 
Mzdy 156 378 Kč 1 876 536 Kč 
Sociálne a zdravotné 
poistenie 53 169 Kč 638 022 Kč 
Odpisy dlhodobého 
majetku 5 625 Kč 67 495 Kč 
Internet a telefón 1 800 Kč 21 600 Kč 
Marketingové náklady 2 250 Kč 27 000 Kč 
Opravy 2 500 Kč 30 000 Kč 
Ostatné náklady 5 000 Kč 60 000 Kč 
Celkom 284 921 Kč 3 419 053 Kč 

 

 
Tab. 18: Náklady v prvom roku za tovar, z troch pohľadov (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

  
Pesimistický 
pohľad 

Reálny 
pohľad Optimistický pohľad 

Mesačné náklady za 
tovar  108 000 Kč 121 500 Kč 135 000 Kč 
Ročné náklady za 
tovar  1 296 000 Kč 1 458 000 Kč 1 620 000 Kč 

 

Pri vývoji nákladov v ďalších rokoch predpokladáme každoročné zvýšenie  o 3 %, bude 

sa to týkať nákladov okrem odpisov. Pre tento predpoklad mám nasledujúce dôvody, a 

to zvýšenie nákladov na mzdy a zvyšovanie cien tovaru a energií. Za posledných päť 
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rokov je priemerná inflácia 1,5 % a medziročné zvyšovanie miezd je v priemere o 2 %.  

Vývoj miezd a inflácie sú v nasledovnej tabuľke. 

 
Tab. 19: Vývoj priemernej mzdy a inflácie 2011 - 2015 (Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z 
ČSU). 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Priemerná 
mzda  24 319 Kč   25 109 Kč   25 128 Kč   25 686 Kč   26 467 Kč  
Inflácia 1,90% 3,30% 1,40% 0,40% 0,30% 

 

Vývoj nákladov v nasledujúcich rokov, je rozpísaný v nasledujúcej tabuľke rátam zo 

zvyšovaním nákladov o 3 % a od 2. roku podnikania sa zvyšuje ročný odpis o 69 029 

Kč. 

 
Tab. 20: Vývoj nákladov z pesimistického pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
Rok Náklady za mesiac Náklady za rok 
2.  410 461 Kč 4 925 534 Kč 
3.  422 602 Kč 5 071 229 Kč 
4.  435 108 Kč 5 221 295 Kč 
5.  447 989 Kč 5 375 863 Kč 

  
Tab. 21: Vývoj nákladov z reálneho pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
Rok Náklady za mesiac Náklady za rok 
2. 424 366 Kč 5 092 394 Kč 
3.  436 925 Kč 5 243 095 Kč 
4.  449 860 Kč 5 398 317 Kč 
5.  463 183 Kč 5 558 195 Kč 

  
 
Tab. 22: Vývoj nákladov z optimistického pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 
Rok Náklady za mesiac Náklady za rok 
2.  438 271 Kč 5 259 254 Kč 
3.  451 247 Kč 5 414 961 Kč 
4.  464 612 Kč 5 575 339 Kč 
5. 478 377 Kč 5 740 528 Kč 
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4.8.5. Výsledok hospodárenia 
 
Vďaka vypočítaným tržbám a nákladom, dokážeme určiť výsledok hospodárenia pre 

päť rokov podnikania. Vzorec na výpočet výsledku hospodárenia pred zdanením je 

nasledovný. Od tržieb odpočítam náklady a od tohto výsledku je potrebné odpočítať 19 

% daň z príjmu právnických osôb. 

 
Tab. 23: Vývoj výsledku hospodárenia z pesimistického pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok 
Výsledok hospodárenia pred 

zdanením Daň 

Výsledok 
hospodárenia po 

zdanení 
1 . -222 253 Kč -42 228 Kč -180 025 Kč 
2.  -253 022 Kč -48 074 Kč -204 948 Kč 
3.  -211 817 Kč -40 245 Kč -171 571 Kč 
4.  -167 506 Kč -31 826 Kč -135 680 Kč 
5.  -119 922 Kč -22 785 Kč -97 137 Kč 

  
Tab. 24: Vývoj výsledku hospodárenia z reálneho pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok 
Výsledok hospodárenia pred 

zdanením Daň 

Výsledok 
hospodárenia po 

zdanení 
1 . 177 347 Kč 33 696 Kč 143 651 Kč 
2.  331 042 Kč 62 898 Kč 268 144 Kč 
3.  395 610 Kč 75 166 Kč 320 444 Kč 
4.  464 218 Kč 88 201 Kč 376 016 Kč 
5.  537 070 Kč 102 043 Kč 435 027 Kč 

 
  
Tab. 25: Vývoj výsledku hospodárenia z optimistického pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok 
Výsledok hospodárenia pred 

zdanením Daň 

Výsledok 
hospodárenia po 

zdanení 
1 . 576 947 Kč 109 620 Kč 467 327 Kč 
2.  581 386 Kč 110 463 Kč 470 923 Kč 
3.  659 305 Kč 125 268 Kč 534 037 Kč 
4.  741 898 Kč 140 961 Kč 600 937 Kč 
5.  829 398 Kč 157 586 Kč 671 812 Kč 
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4.8.6. Cash Flow 
 
Ďalej je potrebné vypočítať  vývoj Cash Flow vo všetkých pohľadoch. Učíme ho vďaka 

predošlému výpočtu výsledku hospodárenia po zdanení, od ktorého odpočítame odpisy 

dlhodobého majetku. 

 
Tab. 26: Vývoj Cash Flow z pesimistického pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok 

Výsledok 
hospodárenia po 

zdanení Odpisy Čistý Cash Flow 
1 . -180 025 Kč 67 495 Kč -112 530 Kč 
2.  -204 948 Kč 136 523 Kč -68 425 Kč 
3.  -171 571 Kč 136 523 Kč -35 048 Kč 
4.  -135 680 Kč 136 523 Kč 843 Kč 
5.  -97 137 Kč 136 523 Kč 39 386 Kč 

  
 
Tab. 27: Vývoj Cash Flow z reálneho pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok 

Výsledok 
hospodárenia po 

zdanením Odpisy Čistý Cash Flow 
1 . 143 651 Kč 67 495 Kč 211 146 Kč 
2.  268 144 Kč 136 523 Kč 404 667 Kč 
3.  320 444 Kč 136 523 Kč 456 967 Kč 
4.  376 016 Kč 136 523 Kč 512 539 Kč 
5.  435 027 Kč 136 523 Kč 571 550 Kč 

  
 
Tab. 28: Vývoj Cash Flow z optimistického pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok 

Výsledok 
hospodárenia po 

zdanení Odpisy Čistý Cash Flow 
1 . 467 327 Kč 67 495 Kč 534 822 Kč 
2.  470 923 Kč 136 523 Kč 607 446 Kč 
3.  534 037 Kč 136 523 Kč 670 560 Kč 
4.  600 937 Kč 136 523 Kč 737 460 Kč 
5.  671 812 Kč 136 523 Kč 808 335 Kč 
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4.8.7. Doba návratnosti  
 
Doba návratnosti je dôležitá pre každý projekt. Pre daný projekt je podmienkou doba 

návratnosti do štyroch rokov. Pre tento výpočet potrebujeme čistý zisk na konci 

každého roku. Ten vypočítame sčítaním hospodárskeho výsledku a ročného odpisu, od 

ktorého odpočítame kapitál na začiatku roku. Výpočty budú počítané pre všetky 

pohľady. 

 
Tab. 29: Doba návratnosti z pesimistického pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok 

Výsledok 
hospodárenia po 
zdanení + odpisy 

Kapitál	na	začiatku	
roku	 Kapitál	na	konci	roku	

1 . -112 530 Kč -1	000	000	Kč	 -1	112	530	Kč	
2.  -68 425 Kč -1	112	530	Kč	 -1	180	955	Kč	
3.  -35 048 Kč -1	180	955	Kč	 -1	216	003	Kč	
4.  843 Kč -1	216	003	Kč	 -1	215	160	Kč	
5.  39 386 Kč -1	215	160	Kč	 -1	175	774	Kč	

  
Pri pesimistickom pohľade investícia nespĺňa dobu návratnosti do troch rokov. 

Návratnosť nenastane do piatich rokov od začatia podnikania, pretože podnik začne až 

v piatom roku podnikania zarábať. 

 
Tab. 30: Doba návratnosti z reálneho pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok 

Výsledok 
hospodárenia po 

zdanení 
Kapitál	na	začiatku	

roku	 Kapitál	na	konci	roku	
1 . 211 146 Kč -1	000	000	Kč	 -788	854	Kč	
2.  404 667 Kč -788	854	Kč	 -384	187	Kč	
3.  456 967 Kč -384	187	Kč	 72	780	Kč	
4.  512 539 Kč 72	780	Kč	 585	319	Kč	
5.  571 550 Kč 585	319	Kč	 1	156	869	Kč	

  
 

V optimistickom pohľade budú mať majitelia v treťom roku podnikania navrátení 

investovaný kapitál, čiže projekt spĺňa požiadavky. Doba navrátenia investovaných 

financií je presne dva roky a 303 dní od zahájenia podnikania.  
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Tab. 31: Doba návratnosti z optimistického pohľadu (Zdroj: Vlastné spracovanie). 

Rok 
Výsledok hospodárenia 

po zdanení + odpisy 
Kapitál na začiatku 

roku Kapitál na konci roku 
1 . 534 822 Kč -1 000 000 Kč -465 178 Kč 
2.  607 446 Kč -465 178 Kč 142 268 Kč 
3.  670 560 Kč 142 268 Kč 812 828 Kč 
4.  737 460 Kč 812 828 Kč 1 550 288 Kč 
5.  808 335 Kč 1 550 288 Kč 2 358 623 Kč 

  
V tomto prípade sú podmienky doby návratnosti splnené za menej ako polovičný čas, 

v druhom roku podnikania. Presná doba návratnosti je jeden rok a 276 dní.  

Doba návratnosti ktorá je požadovaná a to do štyroch rokov bola splnená v dvoch 

pohľadoch a to v reálnom a optimistickom. V treťom pohľade a to pesimistickom nie je 

doba návratnosti splnená a v prípade naplnenia tohto pohľadu by spoločnosť začala 

zarábať až piaty rok. V ten istý rok by až začala zvyšovať svoj kapitál, do tej doby by 

ho len každým rokom znižovala. 
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4.8.8. Diskusia k návrhom 

 
V tejto kapitole budem kritizovať podnikateľský plán v porovnaní s inými prácami 

alebo odbornou literatúrou. Budem reagovať na dva okruhy, a to možné zdroje chýb pri 

tvorbe podnikateľského plánu a porovnanie výsledkov iných prác. 

 

Možné zdroje chýb pri tvorbe podnikateľského plánu: 

 

• Cieľový trh je určený na základe mojich poznatkov zo sledovania zákazníkov 

konkurencie. Toto sledovanie môže predstavovať chybu, pretože náš podnik sa 

chce odlíšiť od konkurencie a preto nás nemusí navštevovať presne tá istá 

cieľová skupina. 

• Hodnotenie rizík je vypracované pre riziká ktoré sú predvídateľné. Nie je 

počítané s nepredvídateľnými rizikami.  

• Zlý odhad návštevnosti môže zapríčiniť skreslenie vypočítaných výsledkov 

nákladov, tržieb, výsledku hospodárenia a ostatných výsledkov. 

• Neprofesionálneho chovanie pracovného tímu. 

• Podcenenie jednotlivých nákladov v zakladateľskom rozpočte. 

 

 

Porovnanie výsledkov iných prác 

 

Zhody: 

• Štruktúra podnikateľského plánu, ktorá vychádza z odbornej literatúry. 

• Podobná marketingová komunikácia s ostatnými prácami. 

• Tri pohľady pre výpočet tržieb, nákladov a ostatných bodov finančného plánu. 

• Harmonogram realizácie, ktorí je bežný pri tvorbe podnikateľského plánu. 

• Forma právnej formy podnikania, spoločnosť s ručením obmedzeným. 

• Finančný plán ktorý je podstatnou častou každého podnikateľského plánu. 
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Rozpory: 

• Semikvantitativna analýza rizík, vďaka ktorej som určil dopad 

a pravdepodobnosť naplnenia rizika. Táto analýza sa bežne v prácach 

nevyskytuje. 

• Ganttov diagram, ktorý som spracoval pre lepšiu prehľadnosť plánovaných 

činností, nachádza sa v prílohe. 

• V práci chýbajú analýzy dodávateľov, technologických, sociálnych,  politických 

a sociálnych faktorov. Vo väčšine prác sa tieto  analýzy nachádzajú ale ja im 

neprikladám veľký význam v tomto odvetí. 
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ZÁVER 
 
Cieľom bakalárskej práce bolo zostavenie podnikateľské plánu pre Caffe Bar Cézar. 

Ďalším cieľom bolo overenie realizovateľnosti projektu a odhalenie rizík a rôznych 

úskalí, ktoré pri zakladaní podniku vznikajú. 

 

V teoretickej časti som vytýčil teoretické východiská plánovania, rozsah a štruktúru 

podnikateľského plánu. Všetky teoretické východiská som čerpal z odbornej literatúry. 

Vďaka nej som vytýčil jednotlivé body, ktoré nesmú chýbať v podnikateľskom pláne a 

popísal potrebné analýzy, ktoré som následne aplikoval v analytickej časti. 

Analytická časť sa zaoberá analýzou konkurenčného prostredia, hodnotením silných 

a slabých stránok konkurenčných podnikov. Výstupy analýzy boli použité za účelom 

vytvorenia takého podnikateľského plánu, ktorý sa na základe týchto údajov bude 

odlišovať od stávajúcej konkurencie. Ďalej sa zaoberá určením potencionálneho trhu, 

jeho analýzou a analýzou vývoja pohostinského odvetia za posledných päť rokov. Pre 

analýzu úspešnosti tohto projektu som využil SWOT analýzu a na jej základe stanovil 

stratégie MINI – MINI a MAXI  - MAXI. Za faktory úspešnosti som zvolil analýzu 7S 

a popísal jej jednotlivé prvky, riziká tohto projektu sú zhodnotené pomocou analýzy 

rizík. 

 

V poslednej časti tejto práce je prepracovaný finančný plán. Pri vyčíslovaní 

počiatočných nákladov, nákladov na energie a tovar, som vychádzal z mojich 

predošlých skúseností s podnikaním v pohostinskom odvetí a konzultácií s majiteľom 

podobného podniku.  Celkové náklady pred otvorenie podniku sú 1 200 000 Kč. Pre 

založenie podniku nebude potrebný cudzí kapitál, majitelia disponujú s dostatočným 

vlastným kapitálom. Následne som vypočítal mesačné tržby, náklady a ich vývoj pre 

prvých päť rokov podnikania. Všetky výpočty som počítal z troch pohľadov, a to 

optimistického, reálneho a pesimistického.. Pre tieto výpočty som vychádzal 

z priemernej návštevnosti a priemernej útraty zákazníkov u konkurencie, ktorú som za 

posledné obdobie sledoval. Ďalej som vypočítal výsledok hospodárenia, Cash Flow 

a dobu návratnosti. V prípade pesimistického pohľadu by podnikateľský plán nemalo 

zmysel realizovať, v ďalších dvoch variantoch je projekt realizovateľný a úspešný.  
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