
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského modelu a vytvořením 

podnikatelského plánu pro založení malého podniku vyrábějícího slané zákusky v Brně. 

V první části práce jsou uvedeny informace sloužící jako podklady pro podnikatelský 

plán, na které navazuje průzkum trhu a v poslední části práce vznikl aplikací všech 

zjištěných informací konkrétní podnikatelský návrh. 

  

 

 

ABSTRACT 

The master´s thesis deals with the creation of a business model and a business plan 

for founding a small company making salty desserts in Brno. The first part of this thesis 

contains information used for creation of the business plan. Second part describes 

market research. The last part is focused on business plan itself created by application 

of all the information. 
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ÚVOD 

„Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.“ 

George Bernard Shaw (1856 – 1950) 

 

V dnešní době je jídlo vnímáno spíše jako požitek či gastronomický zážitek, nikoliv 

jako nutnost k přežití, jak tomu mohlo být dříve. Lidé nemají problém utrácet stále více 

peněz za drobné radosti, které mohou být prezentovány návštěvou restaurace, kavárny 

či cukrárny, kde si dopřejí potěšení ve formě kulinářských výtvorů. 

V současnosti na českém trhu vzniká spousta nových podniků, jako třeba 

minipivovary. Podle údajů Svazu pivovarů a sladoven „působí na českém trhu šest 

velkých pivovarských společností, 29 samostatných pivovarů a zhruba 

215 minipivovarů. Mezi sebe si v loňském roce rozdělili produkci více než 19 milionů 

hektolitrů piva“ 1. Vznikají ale i méně tradiční podniky, jako například Tvarůžková 

cukrárna 2, Psí cukrárna 3, Cupcakekárna 4, nebo v dnešní době už téměř běžné 

restaurace zaměřující se výhradně na steaky, burgery, orientální kuchyni a další. 

Se vznikem nových podniků roste i podíl výdajů za restaurace, kavárny a podobná 

zařízení ve spotřebním koši 5. Lidé mají možnost dopřát si více druhů alkoholických 

i nealkoholických nápojů z české výroby i ze zahraničí, existuje také široké spektrum 

pochutin, které se s nimi mohou kombinovat. 

Začít podnikat v oblasti gastronomie se může zdát tedy nad míru lákavé, ale je 

potřeba mít dobrý nápad a pořádně promyšlenou obchodní strategii. Uplatnit 

se na dnešním trhu může být velice náročné, přestože překážek ke vstupu není tolik, 

jako tomu bývalo dříve.  

Tato práce se zabývá návrhem podniku vyrábějící a prodávající převážně slané 

zákusky a pochutiny v Brně. Nejedná se tedy o klasickou cukrárnu, ve které lze najít 

                                                 
1 Analýza: Aktuální situace na českém pivním trhu [online]. 2016 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 
http://www.montyrich.cz/novinky/byznys/1930-analyza-aktualni-situace-na-ceskem-pivnim-trhu 
2 Finance [online]. 2016 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: http://finance.idnes.cz/tvaruzkova-cukrarna-
rodiny-postulkovy-ma-zisk-kolem-8-milionu-p7w-/podnikani.aspx?c=A160113_125920_podnikani_mrs 
3 Novinky CZ [online]. © 2003–2017 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 
https://www.novinky.cz/zena/styl/402774-pro-zdrave-dobrutky-do-psi-cukrarny.html 
4 Cupcakekarna [online]. 2016 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: http://www.cupcakekarna.cz/ 
5 Spotřební koš - archiv [online]. 2016 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/spotrebni_kos_archiv 
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především krémové dorty, smetanové zákusky a doplňkový sortiment sladkostí. 

V podniku, jehož podnikatelským návrhem se zabývá tato diplomová práce, bude 

k zakoupení převážně slaný sortiment, jen doplněn pár kousky sladkých, nikoliv však 

krémových zákusků. Typicky se bude jednat o rozličné varianty slaných tyčinek, 

štrůdlů, preclíků, jednohubek, miniburgerů či muffinů. Sladké pochutiny budou 

převážně tvořit cupcakes a sušenky obsahující kávu, whisky, chilli, hořkou čokoládu. 

Plánovaná prodejna se bude nacházet v blízkosti centra Brna, nedaleko hlavního 

nádraží. V okolí prodejny budou školy, kanceláře, restaurace s velkou fluktuací lidí 

a tedy i potenciálních zákazníků. Zboží zde vyráběné bude atypické hlavně inovativními 

recepty, použitými surovinami a bude sloužit jako svačina či zákusek. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V centru Brna se nachází velké množství pivnic, vináren a barů, které ke svým nápojům 

nabízí jen malé množství pochutin. Pokud máte hlad, zajdete si do restaurace, pokud 

chuť na něco malého a rychlého, tak Vám zbývají jen pekárny, lahůdky, kavárny, 

případně cukrárny. Sortiment nabízený v těchto řetězcích je převážně sladký, díky 

čemuž spatřuji mezeru na trhu v nedostupnosti slaných pamlsků. Lokalita v centru Brna 

je ideální z pohledu velkého množství restaurací, celkového pohybu lidí a dostupnosti.  

Hlavním cílem této práce je sestavit podnikatelský model a s jeho pomocí vytvořit 

podnikatelský plán. Tento plán povede k založení malého podniku vyrábějícího 

netradiční zákusky převážně slaného typu. Dílčími cíli je navrhnout a porovnat 

alternativní možnosti prodeje těchto výrobků. 

Z důvodu potřeby nashromáždění informací potřebných k sepsání této práce bylo 

potřebné využít metodu literární rešerše. Jedná se o nastudování literatury týkající se 

daného tématu jako prvotní podklad pro vytvoření práce. Tato metoda byla využita 

převážně ve druhé části, zabývající se teoretickými východisky.  

Ve třetí části této práce byla použita metoda analýzy. „Obecnou definicí analýzy 

(rozkladu) je myšlenkové rozložení zkoumaného jevu na dílčí složky, které se stávají 

předmětem dalšího bádání. Cílem analýzy jako rozkladové metody je vysvětlit daný 

problém zevrubným prozkoumáním jeho složek." 6 

Ve třetí části byla také použita metoda kvantitativního výzkumu - konkrétně 

dotazníku. Prostřednictvím této metody jsou zjišťovány požadované informace 

od respondentů. 

Ve čtvrté části byla použita metoda syntézy. „Syntéza (skládání) je myšlenkové 

spojení jednotlivých částí v celek. Při syntéze se sledují podstatné souvislosti mezi 

jednotlivými složkami jevu či objektu, což napomáhá k odhalení vnitřních zákonitostí 

fungování a vývoje jevu či objektu bádání. Syntéza je postup, kdy se formulují závěry 

na základě výchozích zjištění." 7 V této části byla použita i síťová analýza, která tvoří 

„základ metod plánování v současném projektovém řízení. Využívá techniku uzlově 

                                                 
6 ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 31. ISBN 
978-80-251-3510-5.  
7 tamtéž  
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orientovaných grafů, která vychází z matematické teorie grafů.“ 8 Konkrétně zde byla 

aplikována metoda hledání kritické cesty - CPM, jejímž hlavním cílem je „určit 

kritickou cestu, která je totožná s nejkratší délkou trvání aktuálního plánu projektu 

a prochází činnostmi s nulovými časovými rezervami. Kritická cesta se skládá 

z činností, které na sebe musí bezprostředně navazovat a nejsou u nich žádné časové 

rezervy.“ 9 

 

                                                 
8 JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum 
studentských aktivit, 2013, s. 129. ISBN 978-80-905297-1-7. 
9 JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum 
studentských aktivit, 2013, s. 130. ISBN 978-80-905297-1-7. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části jsou rozebrány a vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky. 

Jsou zde uvedeny odborné články související s tématem, podrobně je rozebrán 

podnikatelský model, vysvětleny druhy potřebných analýz a průzkum trhu. 

V neposlední řadě se tato část zabývá možnými zdroji financování podnikatelských 

aktivit. 

2.1 Vnímání jídla 

Lidé mají pět základních smyslů, čich, hmat, sluch, chuť a zrak.  Chuťová dráha vede 

specifické senzorické signály od chuťových buněk, které se nacházejí v chuťových 

pohárcích jazyka, hltanu a patra. Díky chuťové dráze je možné vnímat pět základních 

chuťových podmětů, a to chuť slanou, sladkou, hořkou, kyselou a umami, takzvaný 

glutamátový vjem 10. Výsledná chuť je ovlivněna více faktory, jako je vůně, teplota 

potravin, jejich konzistence, ale také věk, pohlaví, či národnost.  

V dospělosti má člověk kolem 2 000 chuťových pohárků a s rostoucím věkem jich 

stále ubývá 11. „Zejména po dosažení padesáti let se pomalu zhoršuje citlivost 

nervových propojení smyslů s mozkovým centrem, která má za následek klesající 

schopnost rozeznávat slané a sladké a také vnímat jemnější pachy.“ 12 Typicky slaná 

chuť je zapříčiněna chloridem sodným, který při nízkých koncentracích podporuje 

vnímání sladkých chuťových vjemů 13. 

Trvalá ztráta smyslů bývá zapříčiněna také poraněním mozku. K poškození může 

dojít u nervových spojení, ale i u mozkového centra. Apetit zvyšuje také vůně jídla 

a v případě ztráty „čichu tedy často dochází i ke ztrátě chuti k jídlu. Ztráta čichu 

se může podepsat na menší tvorbě slin, což následně způsobuje problém s konzumací 

                                                 
10 ČIHÁK, R., Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 978-80-247-1132-4. 
11 POKORNÝ, J., VALENTOVÁ, H., PANOVSKÁ, Z. Senzorická analýza potravin. 1. dotisk vyd. Praha 
: VŠCHT Praha, 1999. 95 s. ISBN 80-7080-329-0. 
12 Poruchy chuti a čichu po poranění mozku – úskalí a možná řešení. Poranění mozku.cz [online]. 2017 
[cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.poranenimozku.cz/nasledky-a-rehabilitace/fyzicke-a-
smyslove-funkce/poruchy-chuti-a-cichu-po-poraneni-mozku-uskali-a-mozna-reseni.html 
13 NEUMANN, R., MOLNÁR, P., ARNOLD, S. Senzorické skúmanie potravin. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 
1990. 352 s. ISBN 80-05-00612-8 
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suchých pokrmů.“ 14 S tímto nejvíce pomůže kreativita při přípravě jídla. „Pokud totiž 

dojde ke ztrátě či poškození čichu a chuti, lze apetit zvyšovat i vizuálně – například tím, 

že bude jídlo hodně barevné, či zajímavě strukturované.“ 15  

2.2 Preference potravin 

Britské studentky základních škol mají rády ovoce a zeleninu, chlapci si oblíbili tučné 

a sladké potraviny. Všechny děti bez rozdílu věku a pohlaví nejvíce preferují mastné 

a sladké potraviny 16. Přestože francouzské děti večeří plnohodnotnou stravu 

v rodinném kruhu, patří mezi nejoblíbenější potraviny hranolky, čokoláda, pizza, dort 

a zmrzlina 17. I tato fakta souhlasí s predispozicí upřednostňovat sladké potraviny 

a naučit se až s narůstajícím věkem preferovat výživově vydatnější potraviny 18. 

Ženy i muži mají ke sladkým potravinám často ambivalentní vztah, považují je 

za nezdravé, ale jejich konzumace jim přináší velké potěšení. Ženy vnímají zdravotní 

komplikace, které může přinést nadměrná konzumace sladkých potravin, více než muži. 

Přesto nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly v konzumaci sladkých potravin 

mezi pohlavími 19.  

Ženy se daleko více vyhýbají tučným potravinám než muži, snaží se jíst potraviny 

s vysokým obsahem vlákniny a velké množství ovoce. Ale v konzumaci množství soli 

jsou na tom obě pohlaví stejně 20. 

                                                 
14 Poruchy chuti a čichu po poranění mozku – úskalí a možná řešení. Poranění mozku.cz [online]. 2017 
[cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.poranenimozku.cz/nasledky-a-rehabilitace/fyzicke-a-
smyslove-funkce/poruchy-chuti-a-cichu-po-poraneni-mozku-uskali-a-mozna-reseni.html 
15 tamtéž 
16 COOKE, Lucy J. a Jane WARDLE. Age and gender differences in children's food preferences. British 
Journal of Nutrition. 2005, 93(05), 741-. DOI: 10.1079/BJN20051389. ISSN 0007-1145. Dostupné také 
z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0007114505001157 
17 Bellisle F, Rolland-Cachera M-F & Kellogg Scientific Advisory Committee ‘Child and Nutrition’ 
(2000) Three consecutive (1993, 1995, 1997) surveys of food intake, nutritional attitudes and knowledge, 
and lifestyle in 1000 French children, aged 9–11 years. J Hum Nutr Diet 13, 101–111. 
18 BIRCH, Leann L. a Jane WARDLE. DEVELOPMENT OF FOOD PREFERENCES. British Journal of 
Nutrition. 2005, 93(05), 741. Dostupné také z: 
http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.nutr.19.1.41 
19 GROGAN, Sarah C., Russell BELL a Mark CONNER. Eating Sweet Snacks: Gender Differences in 
Attitudes and Behaviour. Appetite [online]. Academic Press Limited, 1997(28), 19–31 [cit. 2017-05-15]. 
Dostupné z: 
https://www.email.cz/download/k/n28NnLOu72lE7LvLKnQpwnsaud68eMpWBltCes9ESiQTwdniNFmr
D_lMAxaFWI8iIGQbLqw/taste2.pdf 
20 WARDLE, Jane, Anne M. HAASE a Andrew STEPTOE. Gender Differences in Food Choice: The 
Contribution of Health Beliefs and Dieting. The Society of Behavioral Medicine. [online]. ©2004, (27), 
107-114 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 
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2.3 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ 21 

Podnikatelský plán by měl obsahovat informace: 

o O současné pozici trhu, případně o své obchodní historii v případě 

už zavedených podniků 

o O produktech, které bude podnik nabízet, kde a komu je bude prodávat 

o V čem jsou jeho produkty lepší než konkurenční, ať už jde o výrobek či službu 

o Proč by zákazníci měli tento výrobek nakupovat, jakou potřebu tím uspokojí 

o Krátkodobé i dlouhodobé cíle a prostředky k jejich dosažení 

o Odhad pohybu finančních prostředků, tržeb, nákladů a zisku 

o O potřebném množství finančních prostředků a zdrojích jejich zajištění 22 

2.3.1 Důvody pro sepsání podnikatelského plánu  

Tento materiál slouží především podnikateli k ujasnění základních informací a jako 

podklad pro budoucí rozhodování, již při sestavování základních nákladů může 

podnikatel zjistit, že není vhodné plánovaný záměr realizovat.  

V případě potřeby vnějšího financování je podnikatelský plán také potřebným 

dokumentem pro získávání prostředků. Externí subjekty se na základě podnikatelského 

plánu rozhodují o své účasti či neúčasti na projektu 23. „Podnikatelský plán může také 

sloužit jako průvodce realizací.“ 24 

2.3.2 Požadavky na podnikatelský plán 

Správný podnikatelský plán by měl být jednoduchý, srozumitelný, přesný, stručný, 

reálný, logický, kompletní a pravdivý. Pokud je plán kvalitně zpracován, nezáleží 

                                                                                                                                               
https://www.email.cz/download/k/M2_7B8618hr8vV4S_Rm8qTatxCVvkyFjgTeIhSZCNYbNUYk0YXU
VkUT7Dn1QhxoJbRMmlVk/taste1.pdf 
21 HISRICH, R. D., PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, 1996. 
501 s. ISBN 80-85865-07-6. 
22 KORÁB, V., MIHALISKO, M.: Založení a řízení společnosti. Společnost s ručením omezeným, 
komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. Computer Press, Praha, 2005. 196 s. ISBN 80-251-
0592-X 
23 SRPOVÁ J., ŘEHOŘ, V.: a kol.: Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti 
českých podnikatelů. Grada Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. 
24 OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, 
inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. s. 268. ISBN 978-80-265-
0425-2. 
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na množství stran, hlavní je jeho obsah. Plán by měl být přehledný, mělo by se v něm 

dát jednoduše orientovat.  

2.3.3 Struktura podnikatelského plánu 

Při sestavování podnikatelského plánu lze vycházet z podnikatelského modelu. 

„Výsledek návrhu a promýšlení vlastního business modelu vlastně představuje dokonalý 

základ k vytvoření kvalitního podnikatelského plánu.“ 25 

Podnikatelský plán by se měl skládat z části: 

o Tým – manažerský tým vhodný k realizaci podnikatelského modelu 

o Obchodní model – plátno obchodního modelu, klíčové zdroje a činnosti 

o Finanční analýza – předběžné kalkulace a odhady počtu zákazníků a provozních 

nákladů 

o Vnější prostředí – zaměření na hlavní trendy, tržní síly, makroekonomické síly 

a sektorové síly 

o Plán realizace – co realizace obnáší a popis zvoleného postupu 

o Analýza rizik – omezující faktory a překážky 26 

2.4 Podnikatelský model 

Podnikatelský model, též business model, je koncept sloužící k zobrazení a pochopení 

struktur organizace, umožňující vytvořit nové strategické alternativy. „Business model 

představuje základní princip, jak firma vytváří, předává a získává hodnotu.“ 27 

Business model je založen na devíti stavebních prvcích, které znázorňuje         

Obrázek 1. Patří sem zákaznické segmenty, hodnotové nabídky, kanály, vztahy 

se zákazníky, zdroje příjmů, klíčové zdroje, klíčové činnosti, klíčová partnerství 

a struktura nákladů. 

                                                 
25 tamtéž 
26 OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, 
inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. s. 268. ISBN 978-80-265-
0425-2. 
27  OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, 
inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. s. 14. ISBN 978-80-265-
0425-2. 
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Obrázek 1 - Plátno business modelu 28 

2.4.1 Zákaznické segmenty 

Zákazníkem je osoba ochotná vyměnit kupovaný produkt za peníze. Společnost, která 

vyrábí sebelepší produkt, který ovšem nikdo nekupuje, netvoří zisk a směřuje k zániku. 

Z tohoto důvodu je důležité již v počátku podnikatelského modelu identifikovat 

zákaznické segmenty, tedy skupiny potenciálních zákazníků. Jiní zákazníci se zajímají 

o whisky Ballantine’s Finest, u které láhev o objemu 0,7 litru stojí okolo 315 Kč 29 a jiní 

o whisky Laphroaig Brodir, kde za láhev o stejném objemu zaplatí zákazníci 

až 2 900 Kč 30. 

Zákazníky lze dělit do segmentů, pokud: 

o „Jejich potřeby vyžadují a zdůvodňují zvláštní nabídku 

o K nim firma přistupuje prostřednictvím různých distribučních kanálů 

o Vyžadují různé typy vztahů 

o Vykazují výrazně odlišnou ziskovost 

                                                 
28 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 8. 10. 2016 za pomoci OSTERWALDER, Alexander a Yves 
PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. 
vydání. V Brně: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2. 
29 Skotská whisky. La-Vin.cz [online]. ©2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://www.la-
vin.cz/ballantines-finest-0.7-l:p:431 
30 Laphroaig Brodir. Skotská-whisky.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://www.skotska-
whisky.cz/skotsko-ostrov-islay/laphroaig/laphroaig-brodir.html 
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o Jsou ochotny platit za různé aspekty nabídky“ 31 

Za zákaznické segmenty lze mimo jiné považovat: 

o Masový trh - orientuje se na jednu velkou skupinu zákazníků s podobnými 

požadavky 

o Nikový trh - orientuje se na specifické a specializované segmenty 

o Segmentace - „rozlišuje mezi tržními segmenty s mírně odlišnými potřebami 

a problémy“ 32  

o Diverzifikace  - orientuje se na „dva nesouvisející zákaznické segmenty s velmi 

odlišnými potřebami a problémy“ 33 

o Vícestranné platformy - orientace na dva či více vzájemně provázané zákaznické 

segmenty 

2.4.2 Hodnotové nabídky 

Hodnotová nabídka je zdůvodněním toho, proč zákazníci upřednostňují výrobky jedné 

značky před jinou. Preference konkrétní značky může být zapříčiněna potřebou 

uspokojení specifických potřeb. Například společnost Lindt & Sprüngli vyrábí čokolády 

s vysokým obsahem kakaa Lindt, což někteří zákazníci mohou považovat za důvod 

k nákupu čokolád právě této značky 34. 

Důvodem pro upřednostnění konkrétního výrobku či služby může být cena, 

rychlost služby, design, spokojenost zákazníků a další. Zákazníci mohou za hodnotu 

považovat další atributy, například uspokojení zcela nových potřeb zapříčiněných 

novou nabídkou. Jako hodnota může být vnímán také vyšší výkon výrobku či služby, 

nebo možnost pořídit zařízení či službu přizpůsobenou konkrétním požadavkům 

a potřebám zákazníka, pěkný design, značka výrobku, nízká cena, snižování nákladů 

a rizika, dostupnost a pohodlnost.  

                                                 
31 OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, 
inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. s. 21. ISBN 978-80-265-
0425-2. 
32 OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, 
inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. s. 25. ISBN 978-80-265-
0425-2. 
33 tamtéž 
34 Lindt Czech [online]. ©2015 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://www.lindt.cz/ 
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2.4.3 Kanály 

Kanály popisují, jak je realizována komunikace mezi společností a zákazníky, jaký 

je přístup a jak je předávána hodnotová nabídka. Funkce kanálů může být: 

o „Zvyšování povědomí o výrobcích a službách firmy mezi zákazníky 

o Pomoc zákazníkům se zhodnocením hodnotové nabídky firmy 

o Nabídnutí možnosti zakoupit si konkrétní produkty a služby 

o Předání hodnotové nabídky zákazníkům 

o Poskytování poprodejní zákaznické podpory“ 35 

Je pět fází kanálů, s tím že každý kanál může pokrýt všech pět fází, nebo jen 

některé. Členění kanálů znázorňuje Obrázek 2. 

 

Obrázek 2 - Dělení kanálu 36 

2.4.4 Vztahy se zákazníky 

Vztahy se zákazníky vyjadřují typ vztahu společnosti k zákaznickým segmentům. 

Vztahy mohou být zaměřeny na získání zákazníků, udržení zákazníků, či navyšování 

prodeje. Vztahy se zákazníky lze rozdělit do několika kategorií, například: 

o Osobní asistence - zástupce společnosti komunikuje se zákazníkem přímo 

v místě prodeje, prostřednictvím e-mailu, telefonického zákaznického centra 

a podobně 

o Individualizovaná osobní asistence - zástupce společnosti se jednotlivě věnuje 

konkrétním klientům, přičemž vzniká důvěrnější vztah než u osobní asistence 

                                                 
35 OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, 
inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. s. 26. ISBN 978-80-265-
0425-2. 
36 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 8. 10. 2016 za pomoci OSTERWALDER, Alexander a Yves 
PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. 
vydání. V Brně: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2. 
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o Samoobsluha - společnost se snaží o to, aby se klienti o sebe postarali sami, 

prostřednictvím maximálních možných prostředků 

o Automatizované služby – společnost zajišťuje sofistikovanější formu zákaznické 

samoobsluhy s automatizovanými postupy 

o Komunity - společnost prostřednictvím komunity zajišťuji intenzivnější 

komunikaci se zákazníky 

o Spolutvorba - společnost vytváří hodnotu spolu se zákazníkem 

2.4.5 Zdroje příjmů 

Zdroje příjmů představují „hotovost, kterou firma generuje z každého zákaznického 

segmentu (ke zjištění zisku je ovšem od příjmů nutné odečíst náklady).“ 37 Jakmile 

zákazník společnosti zaplatí nakoupené zboží, vzniká společnosti příjem. Jsou 

rozlišovány dva typy zdrojů příjmů: 

o „Transakční příjmy z jednorázových zákaznických plateb 

o Opakující se příjmy z průběžných plateb, a to buď za předání hodnotové nabídky 

zákazníkům, nebo za poskytnutí poprodejní zákaznické podpory.“ 38 

Příjmy lze generovat: 

o Prodej aktiv - výměnou vlastnických práv k produktu za zaplacení stanovené 

ceny 

o Poplatek za užití - poplatek za využívání určité služby, čím více služeb zákazník 

využívá, tím více platí 

o Předplatné - prodej stálého přístupu ke konkrétní službě 

o Půjčování/pronájem - za předem stanovený poplatek, pronajímatel přenechává 

stanovenou věc nájemci k užívání na dohodnutou dobu 

o Poskytování licencí - příjem plyne z poskytnutí možnosti užívat majetek 

střežený autorskými právy za licenční poplatek 

                                                 
37 OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, 
inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. s. 30. ISBN 978-80-265-
0425-2 
38 tamtéž 
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2.4.6 Klíčové zdroje 

Klíčové zdroje lze chápat jako prostředky nutné k fungování podniku. Tyto prostředky 

mohou mít podobu fyzických zdrojů, duševních zdrojů, lidských zdrojů či finančních 

zdrojů, podle oblasti podnikání. Zdroje mohou být vlastní nebo cizí. 

Za fyzické zdroje lze považovat dlouhodobý hmotný majetek, reprezentovaný 

domy, pozemky, dopravními prostředky, stroji a zařízeními, ale také systémy 

či distribučními sítěmi. 

Duševní zdroje zahrnují patenty, značky, obchodní jména, autorská práva, ale také 

databáze zákazníků. 

Lidskými zdroji jsou zaměstnanci, kteří bývají kvalifikovaní, musí mít potřebné 

znalosti a vzdělání. Dobrý zaměstnavatel je také podporuje v jejich rozvoji. Nejlepší 

zaměstnanci se ale mohou stát budoucí konkurencí, je tudíž důležitá stálá motivace 

ze strany zaměstnavatele. 

Finanční zdroje jsou prostředky umožňující plnit své peněžité závazky, nakupovat 

potřebná aktiva a realizovat investice. „Některé business modely vyžadují finanční 

zdroje nebo finanční záruky, například hotovost, úvěrové linky či opční akciové 

programy k získávání klíčových zaměstnanců.“ 39 

2.4.7 Klíčové činnosti 

Klíčové činnosti jsou aktivity, které společnost vykonává pro generaci zisků. Druhy 

klíčových činností závisí na zaměření činnosti podniku, na oboru podnikání. 

Klíčové činnosti lze rozdělit na: 

o Výroba - jde o návrh, výrobu a poskytování výrobků v potřebném množství 

a stanovené kvalitě 

o Řešení problémů - nalézání nových řešení problémů pro zákazníky 

o Platforma/síť - business modely, „které využívají klíčový zdroj v podobě 

platformy, hrají zásadní roli klíčové činnosti související právě s platformou 

či sítí“ 40 

                                                 
39 OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, 
inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. s. 35. ISBN 978-80-265-
0425-2 
40 OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, 
inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. s. 37. ISBN 978-80-265-
0425-2 
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2.4.8 Klíčové partnerství 

Jedná se o síť dodavatelů a partnerů, kteří pomáhají zajišťovat bezproblémový chod 

společnosti. Spojenectví mohou být uzavřeny „z důvodu optimalizace business modelů, 

snížení rizika či získání zdrojů.“ 41 

Lze rozlišovat tři typy motivace pro tvorbu partnerství: 

o Optimalizace a úspory z rozsahu - alokování určitých činností na jiné 

společnosti, například využitím outsourcingu, za účelem snížení nákladů 

o Snížení rizika a nejistoty - vytvoření strategického spojenectví v určité oblasti 

podnikání, může být použito jako metoda ke snížení rizika 

o Získání určitých zdrojů a činností - druhé společnosti mohou dodávat 

či vykonávat určité činnosti za nás, namísto investic do vlastního vývoje 

či nakoupení licencí 

2.4.9 Struktura nákladů 

Bez vstupů nemohou být realizovány výstupy, tedy bez nákladů nemohou vznikat 

výnosy. Struktura nákladů udává veškeré náklady spojené s realizací provozované 

činnosti. Snaha o minimalizaci nákladů je v podnikání běžným jevem, ovšem některé 

business modely usilují o minimalizaci nákladů více, zatímco jiné jsou motivované 

spíše hodnotou. 

Model motivovaný náklady usiluje o minimalizaci nákladů na všech místech, kde je 

to možné. Minimalizovat náklady lze prostřednictvím nižších cen od dodavatelů, 

automatizací či využitím outsourcingu. 

Model motivovaný hodnotou se zaměřuje na náročnější zákazníky, kterým nejde 

o nízkou cenu, ale o vysokou kvalitu výrobků či služeb. Za nadstandardní úroveň 

ochotně zaplatí vyšší cenu, pokud budou uspokojeny jejich vysoké požadavky.  

Struktura nákladů může mít atributy: 

o Fixní náklady - náklady nezávislé na množství vyráběných produktů 

či poskytovaných služeb, které vznikají i při zastavení výroby. Patří sem náklady 

na mzdy a platy, nájemné či třeba investice do strojů. 

                                                 
41 OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, 
inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. s. 38. ISBN 978-80-265-
0425-2 
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o Variabilní náklady - jejich výše se přímo úměrně mění s množstvím vyráběných 

produktů či poskytovaných služeb. Poměr variabilních nákladu k fixním 

nákladům se v čase snižuje, zejména díky investicím do strojů a automatizované 

výroby. 

o Úspory z rozsahu - úspory díky většímu množství vyprodukovaných výrobků 

či poskytnutých služeb, vznikají také díky množstevních slevám při nákupu. 

o Úspory ze sortimentu - jsou úspory vznikající navázáním výroby více produktů, 

jde o úspory ze sdružené produkce. 

2.5 Analýza 

Analýza je „vědecká metoda založená na dekompozici celku na elementární části. Cílem 

analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, poznat 

jejich podstatu a zákonitosti.“ 42 

 Výstupy analýzy jsou důležité pro správné sestavení podnikatelského plánu. 

Analyzují se vnitřní a vnější podmínky za použití nástrojů SWOT analýzy, Porterova 

modelu konkurenčních sil a Marketingového mixu. 

2.5.1 PEST analýza 

PEST analýza slouží k analýze makroprostředí. PEST analýza je někdy také nazývaná 

SLEPT. Jedná se o zkratku pojmů oblastí, kterými se zaobírá. Tyto oblasti jsou 

politické, ekonomické, sociální, technologické a v případě SLEPT analýzy je zde navíc 

legislativní oblast. 

Politická oblast se zaobírá politickými postoji k podnikání a politickou stabilitou, 

ekonomická oblast rozebírá makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 

daně, omezení dovozu a vývozu a další. Do sociální oblasti lze zahrnout oblast trhu 

práce, odbory, změny životního stylu, korupci a do oblasti technologické technologický 

vývoj, důsledky vývoje a podobné faktory 43 44. 

                                                 
42 ABZ.cz:: slovník cizích slov [online]. 2016 [cit. 2016-10-15]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/analyza 
43 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M.: Podnikatelský plán. Computer Press, Praha, 2007. 
ISBN 978-80-251-1605-0. 
44 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. Grada, Praha, 2005. ISBN 80-247-
1069-2. 
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2.5.2 Porterův model konkurenčních sil 

Tento model se zaměřuje na zkoumání již existující i potenciální konkurence podniku 

v pěti zobecněných oblastech: 

o Vnitřní konkurence - konkurence ve stejné oblasti podnikání 

o Nová konkurence - hrozba vstupu na trh nových podniků zabývajících se stejnou 

činností 

o Zpětná integrace - odběratel v rámci rozšiřování svých služeb zahrne do svého 

podnikání stejnou činnost, kterou od nás doposud odebíral 

o Dopředná integrace - jde o případ kdy se „dodavatel rozšířením svého podnikání 

posune do sféry podnikání svého původního odběratele - zákazníka a stává 

se jeho konkurencí“ 45 

o Riziko konkurence substitutů - hrozba vstupu na trh nových, více či méně 

podobných produktů 

2.5.3 Průzkum trhu 

V rámci průběžného mapování situace u zákazníků je vhodné průzkum trhu realizovat 

pravidelně. Kromě průběžně realizovaného průzkumu trhu je možné realizovat 

i specifické průzkumy trhu, například průzkum trhu nemovitostí k nájmu 

ve stanovené lokalitě. 

Pro sběr dat z trhu je vhodné použít dotazník.  „Dotazník je snad nejrozšířenější 

a nejpropracovanější technikou získávání dat.“ 46 Jde o časově málo náročný nástroj, 

jehož příprava i zpracování nezabere příliš mnoho času. Formou dotazníku je možné 

oslovit velký počet respondentů, dokonce i na dálku. Dotazník by měl splňovat určitá 

pravidla, jako například maximální počet otázek, jeho vyplnění by nemělo zabrat více 

než 20 minut a měl by mít vhodnou grafickou úpravu 47. 

Čím delší dotazník je, tím více respondentů je odrazeno od vyplnění. Je nutné 

počítat s nízkou mírou návratnosti dotazníku, což je jedna z jeho nevýhod. Další 

nevýhodou je možnost přeskočit otázky a zodpovězení otázky po poradě s jinou osobou. 

Návratnost lze zvýšit nabízenou odměnou za vyplnění, upomenutím respondentů, 

                                                 
45 KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M.: Podnikatelský plán. Computer Press, Praha, 2007. 50 
s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
46 ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 66. ISBN 
978-80-251-3510-5. 
47 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 
marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6. 
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či rozdáním dotazníku v prostorově koncentrované společnosti, například v kolektivu 

studentů 48. 

2.5.4 SWOT analýza 

Název SWOT je odvozen z anglických pojmů Strenghts, Weakness, Opportunities 

a Threats, tedy silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

V rámci SWOT analýzy se analyzují silné a slabé stránky interních faktorů, 

které jsou námi ovlivnitelné. Za externí vlivy se považují hrozby a příležitosti podniku, 

tedy faktory neovlivnitelné, na které je ovšem možné se předem připravit, v případě 

že jsou alespoň obecně známy. 

2.6 Financování podnikatelských záměrů 

Jak při založení podniku, tak po celou dobu jeho chodu jsou peníze důležitým nástrojem 

umožňujícím plynulou funkčnost podniku. Bez finančních prostředků by nebylo možné 

podnik ani založit, už jen z důvodu existence správních poplatků. Nebylo by také možné 

zajistit chod podniku, jelikož bez vstupů není možné docílit výstupů realizujících zisk. 

Peněžní prostředky je možné členit dle zdrojů na vnitřní (interní) a vnější (externí). 

2.6.1 Vnitřní zdroje financování 

Interní zdroje vznikají v podniku jako výsledek hospodaření, v případě zisku. Mezi 

vnitřní zdroje řadíme kromě zisku také odpisy a ostatní zdroje financování. 

Zisk 

Zisk podnik vytváří prostřednictvím fungující obchodní činnosti, kde výnosy převažují 

nad náklady. Po zaplacení daní a poplatků, výplatě podílů a uhrazení případné ztráty 

minulých let mohou zbylé finanční prostředky být použity na rozvoj podniku. 

Odpisy 

Odpisy dlouhodobého majetku může podnik v jednotlivých letech zahrnout do nákladů. 

Jelikož jsou odpisy daňově uznatelné, snižují zisk před zdaněním, tedy i výdaje na daně.  

                                                 
48 ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, s. 66-68. 
ISBN 
978-80-251-3510-5. 
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Ostatní interní zdroje financování 

Za ostatní interní zdroje financování lze považovat prodej nevyužívaného dlouhodobého 

i krátkodobého majetku, tedy jak strojů a zařízení které nejsou plně využívány, tak 

materiálu ležícího na skladě. Majetek může být nevyužíván z důvodu změny činnosti 

podniku nebo využitím lepších výrobních prostředků. 

2.6.2 Vnější zdroje financování 

Vedle interních zdrojů stojí zdroje externí, tedy získané od jiných subjektů, nikoliv 

vyprodukované činností podniku. Za externí zdroje financování podnikatelských 

záměrů lze považovat emisi obligací, ale také vklady vlastníků, bankovní úvěry, 

obchodní úvěry, leasing, rizikový kapitál a dotace. Díky vnějším cizím zdrojům může 

podnik dosahovat vyšší rentability vlastního kapitálu a to zejména kvůli působení 

finanční páky a daňového štítu 49 50. 

Vklady vlastníků 

Vlastníci mohou vložit do podnikání finanční prostředky nebo majetek, který by 

za finanční zdroje nakoupili. Majetek může být osobní automobil, pozemek, 

či například výrobní zařízení. 

Bankovní úvěry  

Bankovní úvěry poskytují banky za záruku v podobě hmotného aktiva, které může být 

ve formě obchodního majetku nebo majetku vlastníků. Úvěr může být zajištěn 

i cennými papíry, termínovanými vklady či formou ručení. Při žádosti o bankovní úvěr 

předkládá podnikatel bance podnikatelský plán, jehož prostřednictvím chce banku 

přesvědčit, že je schopen splácet úvěr.  

Obchodní úvěry 

Obchodní úvěry mohou poskytnout dodavatelé i odběratelé. Dodavatelský úvěr 

se realizuje prostřednictvím delší doby splatnosti. V praxi to znamená, že podnik může 

využívat materiál a suroviny, které zaplatí až v budoucnu. Odběratelský úvěr 

je uskutečněn formou záloh od odběratelů. Podnik tedy napřed dostane finanční 

                                                 
49 Ali K. Ozdagli; Financial Leverage, Corporate Investment, and Stock Returns. Rev Financ Stud 2012; 
25 (4): 1033-1069. doi: 10.1093/rfs/hhr145 
50 Sebastian J. Reinartz, Thomas Schmid; Production Flexibility, Product Markets, and Capital Structure 
Decisions. Rev Financ Stud 2016; 29 (6): 1501-1548. doi: 10.1093/rfs/hhv126 
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prostředky a až po uplynutí stanovené lhůty dodá zboží. Oba tyto obchodní úvěry lze 

uzavřít dohodou obchodních partnerů.  

Leasing 

Formou leasingu lze za poplatek užívat cizí majetek po předem dohodnutou dobu. 

V případě nedostatečných finančních zdrojů v daném okamžiku je leasing vhodnou 

alternativou, jak získat k využití cizí majetek, například automobil nebo výrobní stroj. 

Je rozlišován operativní a finanční leasing. Zásadní rozdíl je v tom, kdo po skončení 

leasingu bude vlastníkem pronajímaného majetku. V případě operativního leasingu 

bude vlastníkem pronajímatel, zatímco v případě finančního leasingu bude novým 

vlastníkem uživatel. 

Rizikový kapitál 

„Rizikový kapitál je prostředek pro financování zahájení činnosti podniku, jeho rozvoje, 

expanze nebo odkupu celého podniku, kdy investor rizikového kapitálu získává 

dohodnutý podíl základního kapitálu podniku (většinou akciový kapitál nebo kmenové 

akcie) na oplátku za poskytnutí potřebného kapitálu.“ 51 

Dotace 

Dotace jsou finanční prostředky poskytnuté od státu nebo od územních samosprávných 

celků. Dotace se člení na přímé a nepřímé. Forma nepřímých dotací může být daňová 

úleva, bezúročná půjčka, půjčka se sníženou sazbou, státní záruka úvěrů či bezplatné 

poradenství.  

                                                 
51 KORÁB, V., MIHALISKO, M.: Založení a řízení společnosti. Společnost s ručením omezeným, 
komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. Computer Press, Praha, 2005. 200 s. ISBN 80-251-
0592-X. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se zabývá analýzou makroprostředí, v další části je za pomoci Porterova 

modelu konkurenčních sil zkoumána konkurence podniku. Je zde rozebrána analýza 

trhu za pomoci dotazníku a analyzovány silné a slabé stránky společnosti, příležitosti 

a hrozby. 

3.1 PEST analýza 

Tato část práce se věnuje analýze makroprostředí. Jsou zde zmíněny základní politické 

faktory, které by mohly ovlivnit podnikání, také ekonomické, sociální a technologické 

faktory. 

3.1.1 Politické faktory  

V souladu s programovým prohlášením vlády došlo k přijetí zákona č. 112/2016 Sb., 

o evidenci tržeb. S jeho účinností a účinností prováděcího zákona č. 113/2016 Sb., 

dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb. a tudíž k 1. 12. 2016 jsou přeřazeny 

stravovací služby (kromě podávání alkoholických nápojů) ze základní sazby daně 21 % 

do prvé snížené sazby daně 15 %. Uplatnění 15 % sazby daně u stravovacích služeb 

a u podávání nápojů se bude týkat těchto služeb zatříděných dle CZ-CPA do kódu 56 

s výjimkou: 

o Podávání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního 

sazebníku 2203 až 2208 a 

o Podávání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního 

sazebníku kapitoly 24 52. 

Mezi další politický faktory lze zařadit zavedení povinnosti vést elektronickou 

evidenci tržeb (dále jen EET), kterou upravují výše uvedené zákony a mají zabránit 

dlouhodobému a systematickému krácení daňových povinností. Povinnost evidovat 

tržby má poplatník, který přijímá platbu “v hotovosti, platební kartou nebo jiným 

obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. 

                                                 
52 Elektronická evidence tržeb. Bankovní poplatky [online]. [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: 
http://www.bankovnipoplatky.com/elektronicka-evidence-trzeb-spolu-s-evidenci-se-restauracim-snizila-
dph-32581 
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Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet 

nebo inkasem.“ 53 EET se postupně zavádí ve čtyřech fázích. 1. fáze 

od 1. prosince 2016 se týká stravovacích a ubytovacích služeb, 2. fáze 

od 1. března 2017 zahrnuje maloobchod a velkoobchod, do 3. fáze od 1. března 2018 

spadají ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi. Sem spadají i příjmy z dodání 

zboží u stravování a pohostinství.  4. Fáze od 1. června 2018 se týká vybraných řemesel 

a výrobních činností. K EET je nutno si zvolit zařízení, které je schopno odeslat 

„prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě na Daňový portál 

a vystavilo účtenku zákazníkovi. Před zahájením evidence tržeb poplatník požádá 

Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení do webové aplikace 

Elektronická evidence tržeb. Po přihlášení si poplatník v aplikaci Elektronická evidence 

tržeb zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého 

pokladního zařízení. Funkčnost je možné otestovat v pilotním režimu.“ 54  

Dále lze mezi politické faktory zahrnout i otázku minimální mzdy, která je 

oblíbeným populistickým lákadlem na voliče a v současné době opakovaně roste. 

Minimální mzda ovlivňuje podnikatele jak ze strany výdajů na platy zaměstnanců, tak 

ze strany příjmů, jelikož bohatší zákazník pravděpodobně více utratí. Od 1. ledna 2017 

činí základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 

11 000 Kč za měsíc nebo 66 Kč za hodinu 55. 

3.1.2 Ekonomické faktory 

Základním ekonomickým faktorem, který ovlivňuje každý podnik, jsou daně. Jedná 

se zejména o daň z příjmů právnických osob, která ovlivňuje čistý zisk podnikatele 

po zdanění.  

Dále se jedná o daň z přidané hodnoty (dále jen DPH), v případě, že obrat 

za bezprostředně po sobě jdoucích dvanáct měsíců přesáhne stanovenou částku. 

Základní sazba DPH je 21 %, první snížená sazba DPH je 15 %, druhá snížená sazba 

DPH je 10 % 56. 

                                                 
53 Základní kroky k evidenci tržeb. Etrzby [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: 
http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-kroky-k-evidenci-trzeb 
54 Elektronická evidence tržeb. Základní kroky k evidenci tržeb [online]. [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: 
http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-kroky-k-evidenci-trzeb 
55 Minimální mzda. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. 
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/870 
56 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ze dne ze dne 1. dubna 2004 
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3.1.3 Sociální faktory  

Mezi sociální faktory lze řadit míru nezaměstnanosti. Ta k 10. 10. 2016 dosáhla 5,2 %. 

Vývoj míry nezaměstnanosti uvádí Obrázek 3 a je z něj patrné, že v daném roce 

dosahuje obdobných hodnot jako v roce 2008. 

Mění se i životní styl lidí. O původ potravin a o kvalitu použitých surovin se zajímá 

stále více lidí a také mnoho lidí preferuje regionální potraviny, které tolik nezatěžují 

životní prostředí 57. 

 

Obrázek 3 - Míra nezaměstnanosti v % 58 

3.1.4 Technologické faktory  

K výrobě pečiva a jiných potravin se používá stále více strojní zařízení a jiný 

dlouhodobý majetek. Díky pokroku roste podíl fixních výdajů oproti variabilním 

výdajům. Dříve pekař k výrobě bochníku chleba použil kromě vlastních rukou jen pec, 

dnes se ve velkých společnostech setkáme s technologickými vymoženostmi, 

které k procesu výroby tisíců kusů pečiva nepotřebují téměř žádný lidský zásah.  

 

                                                 
57 Regionální potravina. EAGRI [online]. ©2009-2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/znacky-kvality-potravin/regionalni-potraviny/ 
58 Zdroj: Nezaměstnanost v ČR. Kurzy.cz [online]. [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: 
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 
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3.2 Porterův model konkurenčních sil 

V této části práce je zkoumána konkurence podniku v oblastech vnitřní konkurence, 

nové konkurence, zpětné a dopředné integrace a konkurence substituty. 

3.2.1 Vnitřní konkurence 

Prodejna slaných zákusků v Brně zatím žádná není, ale za konkurenty lze považovat 

i cukrárny, pekařství, lepší pivnice prodávající doprovodný sortiment, jako kvalitní 

pečivo s domácími pomazánkami a další. Za konkurenční podniky lze považovat 

i cukrárny, které mohou být vhodným místem pro trávení volného času zákazníků 

u sladkých pochutin.  

V tomto případě lze za hlavní konkurenci považovat Pekařství Makovec, Cukrárnu 

Aidu a Pekařství Breadway. Pekařství Makovec má v rámci Brna pět prodejen a pouze 

jedna z nich má otevřeno i v neděli, Cukrárna Aida má tři prodejny, které jsou otevřené 

každý den i o víkendech a Pekařství Makovec má otevřeno pouze od pondělí do pátku. 

Za konkurenci lze považovat i pekařský řetězec Minit, dříve známí jako Fornetty, který 

má v Brně velké množství franšíz 59. 

Konkurenční podniky lákají zákazníky mimo jiné speciálními akcemi. Cukrárna 

Aida nabízela například Valentinské menu, Pekařství Makovec připravuje specifické 

pečivo v období velikonočních či vánočních svátků, Pekařství Breadway mělo 

prosincovou akci na všechna pečiva se slevou 10 % v případě uplatnění 

voucheru 60 61 62.  

3.2.2 Nová konkurence 

Čím lépe se bude podniku dařit, tím je větší pravděpodobnost, že dané podnikání přiláká 

na trh nové konkurenční společnosti, které se budou snažit napodobit tento 

podnikatelský model. Jako obranu proti konkurenčním společnostem je vhodné 

si na trhu vybudovat dobré jméno a dbát o dobrou pověst podniku. V případě plného 

uspokojení potřeb zákazníků poroste image společnosti a pro nové společnosti bude 

obtížné uplatnit se na trhu jako plnohodnotná konkurence. 

                                                 
59 Minit [online]. 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.minitbakery.cz 
60 Breadway [online]. 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.breadway.com/cz/stores/ 
61 Aida [online]. ©2014-2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.cukrarnaaida.cz/ 
62 Pekařství Makovec [online]. ©2013 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.pekarstvimakovec.cz/ 
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3.2.3 Zpětná integrace 

Bývalí zákazníci mohou v rámci rozšiřování svých podnikatelských aktivit a za účelem 

zvýšení úspor z rozsahu okopírovat danou nabídku a vyrábět si produkty sami. Tato 

situace může na trhu nastat docela snadno, proto je důležité mít dobré vztahy 

se zákazníky a snažit se jim vycházet co nejvíce vstříc. Lze upravovat ceny, je možné 

zákazníkům nabídnout množstevní slevy, či jiné slevy pro věrné zákazníky, nebo další 

doprovodné služby. Kromě přizpůsobení cen lze zpětné integraci zabránit hlavně 

pravidelnou inovací produktů, čímž bude omezena možnost kopírování nabídky. 

Tato hrozba zahrnuje kromě vzniku konkurence ještě snížení tržeb, jelikož podnik 

přijde o více zákazníků než jednoho.  

3.2.4 Dopředná integrace 

Konkurentem se může stát i dodavatel. V tomto případě se jedná převážně o dodavatele 

pekárenského sortimentu jako je mouka, mléčné výrobky, kvasnice či vejce. V tomto 

případě vznik konkurence není pravděpodobný. Konkurentem se může s větší 

pravděpodobností stát dodavatel specializovaného zboží, jako například dodavatel 

chilli, který začne vyrábět a prodávat chilli cukroví. Pro podnik se vyplatí mít více 

dodavatelů a nebýt tedy závislý na malém počtu distributorů surovin. Je také vhodné 

mít s dodavateli dobré vztahy a zabezpečit oboustranně prospěšný obchod. 

3.2.5 Riziko konkurence substitutů 

Nové podniky vznikají v každé době, ale jen malé množství se uplatní na trhu. 

Za substitut vybraného zboží lze považovat kvalitní paštiky, pomazánky, či obložené 

bagety nabízené v obchodech s lahůdkovým zbožím, či dokonce řetězce rychlého 

občerstvení. Zákazníky je tedy vhodné udržovat i za pomoci doprovodných služeb, 

sezónního sortimentu a příjemného prostředí. 
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Obrázek 4 - Síla rizikových faktorů - Porterův model 63 

Obrázek 4 přehledně znázorňuje, jaká konkurenční síla je přiřazena jednotlivým 

faktorům. Za největší hrozbu je považována zpětná integrace, kdy se zákazníci stanou 

konkurencí, a riziko konkurence substitutů. Nejlepší možnou obranou proti těmto 

hrozbám je mít stálé zákazníky, kteří budou věrní a umožní podniku uspokojovat jejich 

potřeby i v budoucnu. Střední síla je přiřazena vnitřní konkurenci a nové konkurenci 

a za nejmenší hrozbu, nikoliv však za zanedbatelnou, je považována dopředná 

integrace. 

3.3 Charakteristika lokality  

Hledaná lokalita se musí nacházet v Jihomoravském kraji, ve městě Brně. V této 

lokalitě téměř všechny nemovitosti disponují přívodem elektrické energie, vody a jsou 

                                                 
63 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 8. 3. 2017 
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napojeny na čistírnu odpadních vod. V provozovně není plánováno smažit velké 

množství pokrmů, a proto není zapotřebí mít lapač olejových látek, takzvaný lapol. 

Lokalita, kde bude otevřena provozovna, musí splňovat následující požadavky: 

o Maximálně 1 500 metrů daleko od Hlavního nádraží nebo 10 minut městskou 

hromadnou dopravou 

o Dostupnost nejvýše 10 minut pěší chůzí na zastávku městské hromadné dopravy 

o Vysoká škola v okolí 

o Bezpečná lokalita 

o Dostupnost zásobování 

o Parkovací místa v okolí 

o Minimum konkurujících podniků v blízkém okolí 

o Nájemné do 15 000 Kč měsíčně 

o Prostor o výměře 125 - 160 m2 k pronájmu 

Výše uvedená kritéria byla aplikována do mapy a byl tak vytvořen Obrázek 5. 

Modře je označena oblast, která splňuje požadavky vzdálenosti od hlavního nádraží 

a bezpečnosti. Červeně je vyznačena oblast, kde je nájemné větší, než je stanovený limit 

a kde jsou omezené podmínky pro zásobování. Po průzkumu nabídky trhu byly zvoleny 

prostory na adrese Zahradnická 298/19, Brno-střed - Staré Brno, černý bod 

číslo 1 na mapě. V okolí se nachází fakulty Masarykovy univerzity (body číslo 2), 

DRFG Arena (bod číslo 3), Fakulta architektury Vysokého učení technického (bod číslo 

4), Nemocnice Milosrdných bratří (bod číslo 5), Mendelovo Muzeum (bod číslo 7) 

a několik základních i mateřských škol (body číslo 6). Přes řeku se nachází také 

cyklostezka. Vybraná lokalita disponuje dostatečným množstvím parkovacích míst 

i pohodlnou dostupností městskou hromadnou dopravou. 
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Obrázek 5 - Uplatnění kritérií výběru lokality 64 

3.4 Marketingový průzkum 

V období od 12. 2. 2017 do 3. 3. 2017 byl na webových stránkách www.vyplnto.cz 

uveřejněn dotazník, díky němuž byly zjišťovány požadavky, preference a zvyky 

potenciálních zákazníků. Dotazník byl rozeslán 220 respondentům s návratností přes 

74 %. Průměrná doba vyplnění dotazníku byla tři a půl minuty. Cílem průzkumu bylo 

mimo jiné také zjistit, jaké pohlaví preferuje slané pokrmy, jak často slané drobnosti 

pro uspokojení chutí možní zákazníci nakupují a za kolik korun. 

                                                 
64 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 1. 5. 2017  za pomoci Mapy.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. 
Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=16.6021811&y=49.1861961&z=14&source=muni&id=5740 
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3.4.1 Metodika průzkumu – vlastní dotazník 

Dotazník se skládal z 16 otázek. První otázky se věnovaly identifikaci respondenta, 

konkrétně jeho pohlaví, věku, místu bydliště, zda je osobou pracující a jaká je jeho výše 

příjmu.  

V druhé části dotazníku bylo zkoumáno, zda respondenti preferují slané či sladké 

pokrmy, co uspokojí jejich chuťové pohárky, jaké ingredience a v jaké formě, kde 

nakupují potraviny sloužící k uspokojení jejich chuťových pohárků a kdy mívají 

nejčastěji chutě.  

Další otázky se zaměřovaly na požadovanou vizuální stránku pokrmů a očekávané 

složení. V poslední části bylo zjišťováno, jak často respondenti uspokojují své chuťové 

pohárky a kolik korun na to vynaloží. V dotazníku nechyběly ani doplňující otázky, 

zda by respondenti ocenili možnost objednávky předem a otevřená otázka zjišťující, 

co respondentům na trhu chybí. 

U dotazníku se nacházely základní informace a instrukce pro respondenty, 

sdělující, že dotazník bude sloužit jako podklad k diplomové práci zabývající 

se podnikatelským návrhem na založení podniku vyrábějícího a prodávajícího ne jen 

slané zákusky a pochutiny v centru Brna. Dále byl vysvětlen pojem "honí mlsná," který 

byl v dotazníku používán jako chuť a potřeba tuto chuť uspokojit. 

3.4.2 Výsledky průzkumu 

Dotazník vyplnilo 115 žen a 48 mužů, převážně ve věku mezi 20 - 49 lety. Respondenti 

byli nejvíce z Brna, jednalo se o studenty i pracující s hrubou mzdou převážně 

do 35 000 Kč. 

Z výsledků vyplývá, že 41 % respondentů upřednostňuje sladké pokrmy, více než 

30 % respondentů sáhne po slaném i po sladkém stejně často a pouze 28 % respondentů 

sáhne častěji po slaném. Za nejoblíbenější slané suroviny lze považovat ořechy, kozí 

a ovčí sýry, olivy, sušenou šunku a maso. Nejoblíbenější forma pokrmů jsou 

jednohubky, dále sušenky a tyčinky. Z dotazovaných 76 % respondentů pořizuje 

produkty v marketech a 45 % respondentů koupí v bistru, cukrárně či obdobném 

zařízení. 

Dané produkty respondenti ocení nejvíce večer, dále také v časech po obědě 

a odpoledne. Propracovaná vizuální stránka je u daných pokrmů vyžadována či spíše 

vyžadována. Více než 50 % respondentů si u daných potravin složení nehlídá 
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a asi 32 % respondentů si hlídá složení bílkovin a tuků. Více než 47 % respondentů 

utratí za dané potraviny do 100 Kč týdně, 31,9 % 101 - 200 Kč týdně 

a 13,5 % respondentů utratí týdně 201 - 500 Kč. Chutě mívají zákazníci nejčastěji 

2 až 3krát týdně. Na trhu zákazníkům chybí hlavně různorodost, dále kvalitní 

bezlepkové výrobky, malá balení připravených jednohubek, listové šátečky plněné 

něčím dobrým, ale zdravým, plněné štrůdly, opravdu dobrý čerstvý hummus, pistácie 

slané a pražené, slané preclíky v čokoládě, šneci z listového těsta a vegetariánská jídla. 

Objednávku slaných i sladkých pokrmů uvedeného typu by 39 % respondentů 

využilo s možností osobního odběru, 38 % nevyužilo a 23 % využilo pouze s dovážkou 

na místo. 

3.4.3 Zhodnocení výsledků 

Na základě výsledků lze za potenciální zákazníky považovat hlavně ženy a jen z jedné 

třetiny muže. Zákazníci budou převážně ve věku 20 až 49 let, z Brna a okolních malých 

vesnic. Převážně půjde o studenty s měsíčními příjmy do 11 000 Kč, dále o pracující 

s příjmy do 35 000 Kč. Ze získaných informací lze zhodnotit, že vybraná lokalita 

přinese velké množství mladých zákazníků, studentů vysokých škol. Otevírací doba 

bude přizpůsobena studentům a obědovým pauzám pracujících lidí. Jelikož respondenti 

by dané pokrmy zakusili rádi i večer, budou do sortimentu zařazeny i lehce 

přemístitelné produkty a obalové materiály.   

Pro získání zákazníků z okolních vesnic, je vhodné umístit reklamu či uspořádat 

reklamní akce v okolí vlakové zastávky hlavního nádraží. Na design produktů budou 

kladené velké nároky a samozřejmostí budou kvalitní používané suroviny. 

Podle výsledků průzkumu lze za nejčastější útratu výše uvedených zákazníků 

považovat částku 75 korun. Tabulka 1 ukazuje předpokládané počty zákazníků a jejich 

útraty za jeden pracovní den vzhledem k požadovanému zisku.  
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Útrata na 1 nákup Počet zákazníků Celková útrata  

50 Kč 9 450 Kč 

75 Kč 23 1 725 Kč 

150 Kč 19 2 850 Kč 

250 Kč 11 2 750 Kč 

500 Kč 5 2 500 Kč 

Celkem 67 10 275 Kč 

Tabulka 1 - Denní rozložení zákazníků dle útraty 65 

3.5 Analýza a výběr prostor  

Výše byly uvedeny kritéria pro výběr lokality a po průzkumu trhu byly vybrány pro 

otevření provozovny prostory na adrese Zahradnická 298/19, Brno-střed, poštovní 

směrovací číslo 603 00 v okrese Brno-město, Jihomoravském kraji. Okolní lokalitu 

a přesnou pozici ukazuje Obrázek 6 a Obrázek 7. Obrázek 8 ukazuje fotografii vybrané 

budovy s označením vchodu pro zákazníky. 

Celá parcela má výměru 361 m2, ale nájemní smlouva se týká pouze 148 m2 66. 

Měsíční nájemné za dané prostory činí 15 000 Kč bez DPH a zálohy na energie 

10 000 Kč 67. 

 

                                                 
65 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 30. 4. 2017 
66 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 30. 4. 2017 za pomoci Vyhledání parcely. Nahlížení do katastru 
nemovitostí [online]. ©2004-2017 [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pBr2naLMR7LxvRB3476NcEZ2Y5Mu14Op
heS6NoQ-98uq3LMoBjUHpmX0BSrYxWtlL5K4jRl2MvmwIPlLMvcN-
iAN2u2EQwRASlaiPu4m6pV_k0kVwipWVRPuzKrog-0S 
67 RealHit.cz [online]. Copyright©2010-2016 [cit. 2016-10-15]. Dostupné z: 
http://www.realhit.cz/detail/pronajem-restaurace-brno-140-m/5962659 
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Obrázek 6 - Mapa lokality 68 

 

Obrázek 7 - Katastrální mapa – parcela 69 

                                                 
68 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 1. 5. 2017 za pomoci Mapy.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. 
Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=16.5981384&y=49.1876903&z=17&source=addr&id=8897318 
69Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 19. 2. 2017 za pomoci Mapy.cz [online]. 2017 [cit. 2017-02-19]. 
Dostupné z: 
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Obrázek 8 - Fotografie vybrané nemovitosti 70 

                                                                                                                                               
http://www.ikatastr.cz/#zoom=19&lat=49.18662&lon=16.59825&layers_3=0B0000FFTFFT, ze dne 
19. 2. 2017 
70 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 29. 4. 2017 
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Vybrané stravovací zařízení bude mít 34 míst pro zákazníky, kteří zde budou moci 

v klidu čekat na obsloužení či konzumovat produkty. V letních obdobích se maximální 

kapacita hostů zvýší o 24 míst díky venkovní zahrádce, jak ukazuje Obrázek 9, který je 

v plné velikosti uveden také v Příloze I.. Maximální kapacita zákazníků bude tak 

v letních obdobích 58 míst, čemuž bude přizpůsobeno sociální zařízení. 

Obrázek 9 - Prostory provozovny 71 

Bude se tedy jednat o stabilní restaurační zařízení s celoročním provozem. Zařízení 

nemá sloužit pro základní stravování, ale pro doplňkové stravování a občerstvení. 

V tomto případě půjde tedy o bistro. 

Prostory musí disponovat třemi částmi, a to: 

o Prostory pro návštěvníky 

o Prostory pro přípravu 

o Prostory pro zaměstnance 

3.5.1 Prostory pro návštěvníky 

Do této části patří místa na sezení pro zákazníky, které podle běžných standardů 

zahrnují 1,6 - 1,8 m2 na jedno místo. Dále je nutné zajistit zákazníkům toalety. „Vstup 

                                                 
71 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 1. 5. 2017 za pomoci Ing. arch. Evy Pokorné 
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na toalety musí být z haly nebo ze zádveří a vždy musí být oddělené na muže a ženy.“ 72 

Při kapacitě míst do 58 zákazníků je nutné mít minimálně dvě toalety pro ženy s jedním 

umyvadlem a pro muže toalety vybaveny minimálně jedním WC, dvěma pisoáry 

a jedním umyvadlem. Prostory budou bezbariérové, a proto zde bude i toaleta pro osoby 

se zdravotním postižením, kde bude také přebalovací pult pro maminky s dětmi.  

Mezi stoly se budou nacházet i hlavní průchody ve standardní velikosti 1 000 mm, 

a vedlejší průchody o velikosti 600 mm. Bude zde dostatek soukromí pro zákazníky 

a dětský koutek v salónku.  

3.5.2 Prostory pro přípravu 

Jedná se o provozní část restaurace, kde se nachází prostory pro hrubou přípravu 

potravin (zelenina, maso) a čistou (cukrářství, studená kuchyně). Dále sem spadá varna 

pro teplou kuchyni, místo na mytí a místo na úklidové prostory (pro stroje a náčiní). 

Nelze zapomenout na prostory pro technický provoz, jako je místo pro strojovnu 

vzduchotechniky, kotelnu a úpravu vody. Prostory pro technologický proces přípravy 

pokrmů tedy zahrnují prostory pro příjem, sklad, přípravu, tepelnou úpravu, výdej 

a mytí.  

3.5.3 Prostory pro zaměstnance 

Tyto prostory zahrnují nejmenší část celkové plochy. Jde o prostory plnící funkci 

zázemí zaměstnanců, konkrétně sem spadají šatny, umývárny, oddechové místnosti 

a kanceláře. 

Jelikož předmět vybraného podnikání spadá do kategorie činností epidemiologicky 

závažných, „musí být v provozovně k dispozici sanitární zařízení, která tvoří šatny, 

záchody, umyvárny, popřípadě sprchy. Sanitární zařízení musí být oddělená pro muže 

a ženy s výjimkou provozovny, která má v jedné směně nejvýše 5 osob.“ 73 

Za epidemiologicky závažné činnosti se považuje i provozování stravovacích služeb, 

výroba potravin a uvádění potravin do oběhu 74. V tomto případě bude v jedné směně 

maximálně 5 osob, a proto prostory nemusí být odděleny.  

                                                 
72 Normy - Občerstvení a Malé restaurace. DOCZZ [online]. 2017, s. 3. [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: 
http://doczz.cz/doc/258805/normy---ob%C4%8Derstven%C3%AD-a-mal%C3%A9-restaurace.pages 
73 Normy - Občerstvení a Malé restaurace. DOCZZ [online]. 2017, s. 4 [cit. 2017-02-19]. Dostupné z: 
http://doczz.cz/doc/258805/normy---ob%C4%8Derstven%C3%AD-a-mal%C3%A9-restaurace.pages 
74 §19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ze 
dne 14. července 2000 
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Denní místnost sloužící pro oddech je vybavena stoly, sedacím nábytkem a lze 

za ni považovat i šatnu v provozovně do 10 osob v jedné směně, tedy i v tomto případě. 

3.6 SWOT analýza  

V této části jsou stanoveny a následně podrobněji rozvedeny silné a slabé stránky 

společnosti, příležitosti a hrozby. Souhrn uvedených faktorů uvádí Tabulka 2, kde jsou 

jednotlivé body v kategoriích uvedené podle  pořadí přikládané důležitosti. 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 Neobvyklé použité suroviny S1 Neexistence stálých zákazníků 

S2 Široký sortiment výrobků S2 Nová společnost 

S3 Kvalifikovaný personál S3 Noví zaměstnanci 

S4 Možnost parkování 
S4 Provozovna v cizích prostorách 

S5 Příjemné prostředí 

Příležitosti Hrozby 

S1 Nový sortiment S1 Vstup nové konkurence 

S2 Lokalita v blízkosti fakult S2 Malá poptávka 

S3 
Rozšíření poskytovaných služeb a 
výrobků 

S3 Zboží krátké trvanlivosti 

S4 Noví zákazníci S4 Neprofesionální zaměstnanci 

S5 Dostupnost z centra města S5 Legislativní změny 

Tabulka 2 - Přehled prvků SWOT analýzy s vyjádřením síly faktorů 75 

3.6.1 Silné stránky 

Silné stránky společnosti mohou představovat zásadní výhodu nad konkurencí, 

která nabízí podobné služby či produkt. Faktory zde obsažené mohou být zásadní 

při zákazníkově volbě, u koho si produkty zakoupí.  

Neobvyklé použité suroviny 

Oproti konkurenčním společnostem budou produkty vynikat surovinami běžně 

nepoužívanými na zákusky. Jedná se o suroviny chilli, kari, nivu, parmezán, škvarky, 

zelí, tvarůžky, uzené maso, sušenou šunku, sušená rajčata, olivy a wasabi, ale také kávu, 

whisky a hořkou čokoládu.  

                                                 
75 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 30. 3. 2017 



46 
 

Široký sortiment výrobků 

Mezi výrobky společnosti bude mimo muffinů a sušenek patřit také další sortiment, 

a to hlavně slané tyčinky, štrůdly a slané muffiny, preclíky, jednohubky a miniburgery.  

Je také zvažována možnost zakoupit k těmto pochutinám i pivo vyrobené v malých 

pivovarech. 

Kvalifikovaný personál 

Veškerý personál si bude vědom, co obsahuje nabízené zboží, jelikož se bude 

pravidelně účastnit přípravy pochutin. Dále bude schopen odborně poradit při výběru 

nápojů a bude mít profesionální přístup k zákazníkům a příjemné vystupování.  

Možnost parkování  

Zákazníci, kteří se nepřepravují městskou hromadnou dopravou, ale automobilem, 

budou mít možnost zaparkovat přímo před prodejnou. Pro zákazníky bude ve dvorním 

traktu v zimním období možné další parkování. 

Příjemné prostředí 

Prodejna bude umístěna na ulici Zahradnická. V této lokalitě se nachází tři hotely, 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, knihovny, kanceláře a restaurace, 

cyklostezka a DRFG aréna.  

Zákazníky může zaujmout vzhled bistra, který bude působit moravským, ale přesto 

luxusním dojmem. Bude zde hrát tichá hudba, je plánováno do prodejny umístit 

příjemné osvětlení, dětský koutek a v neposlední řadě nabídnout zákazníkům možnost 

připojení k internetu zdarma, což může být v dnešní době považováno za samozřejmost. 

Kapacita restaurace bude v zimních měsících 34 míst, v létě s otevřenou zahrádkou 

v dvorním traktu až 58 míst.  

V bistru bude možnost si pronajmout salónek, případně rezervovat celý prostor 

pro větší akce, jako jsou večírky, oslavy narozenin či svatby. 

3.6.2 Slabé stránky 

Slabé stránky společnosti mohou představovat zásadní nevýhodu oproti konkurenčnímu 

podniku, a proto je vhodné je monitorovat a mít díky tomu možnost předejít případným 

problémům. 
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Neexistence stálých zákazníků 

Jelikož bude společnost na trhu nová, nebude mít stálé zákazníky, kteří by se pravidelně 

vraceli. Aby společnost měla vůbec nějaké zákazníky, je nutná reklamní kampaň, která 

může spočívat v rozdávání degustačních porcí výrobků, nejlépe v blízkém  okolí 

prodejny.  

Za zákazníky jsou považovány i právnické osoby, které mohou časem odstoupit 

od smlouvy z důvodu nezájmu o produkty či jejich zániku. Na této spolupráci bude 

existence společnost značně závislá. Příjmy z tohoto druhu prodeje, tedy prodej zákusků 

na objednávku spojený s dopravou k zákazníkovi, bude podle předpokládání činit 

40 % příjmů. 

Nová společnost 

Společnost bude na trhu nová a v rámci životního cyklu podniku se bude zprvu nacházet 

ve fázi růstu. Výdaje budou vyšší než příjmy a jejich vyrovnání, respektive vyšší příjmy 

než výdaje, jsou očekávány až v budoucnosti. Nedostatečné množství financí či další 

komplikace mohou zapříčinit zánik společnosti. Tato fáze životního cyklu může 

být považována za nejrizikovější.  

 

Obrázek 10 - Životní cyklus podniku 76 

Noví zaměstnanci 

Nová provozovna má i nové zaměstnance, kteří nemusí splňovat požadavky potřebné 

k bezproblémovému chodu provozovny. Zaměstnanci mohou být nespolehliví, často 

nemocní, nebo odejít bez předchozí domluvy ve zkušební době a společnosti tím 

                                                 
76 Zdroj: Životní cyklus organizace [online]. 2013 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/zivotni-cyklus-organizace 
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zapříčinit další výdaje spojené s prostoji, hledáním nových zaměstnanců a jejich 

zaučováním. Navíc si jednotliví zaměstnanci nemusí vzájemně vyhovovat a vzniklý 

nesoulad může brzdit výrobu, či dokonce snižovat kvalitu produktů. Pro období kdy 

budou čerpány dovolené, bude zajištěna pracovní posila uzavřením dohody o provedení 

práce. Tato posila může svou nezkušeností zapříčinit vznik dalších komplikací. 

Provozovna v cizích prostorách 

Za užívání provozovny, která není ve vlastnictví podniku, je nutné měsíčně odvádět 

nájemné. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a je zde vždy možnost 

neprodloužení smlouvy. V tomto případě může společnost přijít o stálé zákazníky 

a mohou jí vzniknout další výdaje spojené s hledáním nové provozovny, stěhováním 

a zařizováním. Zásadní rekonstrukce či stavební úpravy musí být kromě povinných 

náležitostí v prvé řadě schváleny majitelem, který nemusí souhlasit a může tím 

způsobovat komplikace. 

Nájemní smlouva na dobu určitou může být ale i nevýhoda. Jedná se zejména 

o případ, kdy společnost bude chtít změnit lokalitu a bude na místě vázána smlouvou 

na dlouhou dobu, nebo v případě zániku společnosti. Z tohoto důvodu je vhodné 

do smlouvy zabudovat možnost podnájmu či výpovědi nájemní smlouvy na dobu 

určitou za přijatelných podmínek.  

3.6.3 Příležitosti 

Příležitosti jsou možnosti, jak se dále rozvíjet. Je zde rozebírán prostor pro zlepšení 

a možnosti dalšího uplatnění na trhu. 

Nový sortiment 

Pro výrobu produktů není zapotřebí pořídit žádné drahé formy, ale jen klasické 

vybavení, s jehož pomocí lze připravit široký sortiment produktů. Lze tedy jednoduše 

měnit tvary pečiva a jeho velikosti. Dále lze jednoduše měnit ingredience v rámci 

změny dodavatelů, ale také začít používat ingredience nové, o něž bude projeven zájem. 

Náklady na změnu sortimentu budou tedy minimální a lze je dělat pravidelně, například 

v rámci ročních období či ke slavnostním příležitostem, státním svátkům a podobným 

okolnostem. 
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Lokalita v blízkosti fakult 

V blízkém okolí se nachází Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 

kterou navštěvuje velké množství studentů a v okolí se pohybují i jejich přátelé. Mladá 

generace ráda okusí něco nového a na internetových stránkách může sdílet své názory 

na vybrané produkty, čímž společnosti vznikne reklama zadarmo. Studenti často 

pořádají společenské akce, na něž by mohli pořídit zákusky z této provozovny.  

Každý rok na fakultu přicházejí noví studenti, tedy noví zákazníci, ale o staré 

zákazníky, kteří ukončili studium, tím přijít společnost nemusí, jelikož spokojený 

zákazník se vrací rád. 

Rozšíření poskytovaných služeb a výrobků 

Množství produkovaných výrobků lze snadno rozšířit, jelikož to výrobní kapacity 

dovolují. Výrobní prostory mají větší než potřebnou velikost, taktéž prostory skladovací 

a zázemí pro zaměstnance. V případě velké poptávky může být provoz rozšířen 

o druhou, případně i třetí směnu. 

Noví zákazníci 

V rámci lokality lze za další zákazníky kromě studentů považovat i hosty hotelů v okolí, 

zaměstnance z okolních kanceláří, účastníky kulturních a sportovních akcí konaných 

v DRFG aréně, případně sportovce pohybující se po cyklostezce nacházející 

se na opačném břehu Svratky. Pro nákup není potřeba žádných zákaznických karet, ale 

pouze dostatek peněžních prostředků a chuť na něco dobrého. V rámci sezónní nabídky 

je počítáno s dalším přílivem nových zákazníků a podobně při pořádání soukromých 

akcí. 

Dostupnost z centra města 

V blízkosti provozovny se nachází zastávka Křídlovická, kterou obsluhuje tramvaj 

číslo 8. Prostřednictvím této tramvaje je možné se na zastávku Hlavní nádraží dopravit 

za 5 minut. Na druhé straně od provozovny se nachází zastávka pro tramvaje 

číslo 2, 5 a 6,  Poříčí. Tramvají číslo 6 se lze jednoduše dostat na zastávku Česká, nebo 

i do Králova Pole, tramvají číslo 2 taktéž na zastávku Hlavní nádraží, nebo na Starou 

osadu či do Modřic a tramvají číslo 5 až na Ústřední hřbitov či na Štefánikovu čtvrť. 

Na zastávku Poříčí je to pěší chůzí méně než 5 minut a na zastávku Křídlovická méně 

než 8 minut.  
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3.6.4 Hrozby 

Hrozby mohou být zásadní důvody neúspěchu podniku na trhu. Hrozby mohou vést 

k nízkým tržbám, ke ztrátě a dokonce až k zániku společnosti.  

Vstup nové konkurence 

Na trh může v budoucnu vstoupit nová konkurence, tedy podnik vyrábějící a prodávající 

podobné produkty jako vybraná společnost, což může zapříčinit odliv zákazníků 

a snížení tržeb, tedy i výsledku hospodaření.  

Malá poptávka 

O produkty nemusí být takový zájem, jaký byl očekáván, a to z důvodu neuspokojení 

požadavků zákazníků, či existence konkurenční provozovny v okolí. Malá poptávka 

znamená malé tržby, což může zapříčinit zánik společnosti. 

Zboží krátké trvanlivosti 

Zboží ve společnosti vyráběné a prodávané, tedy potraviny, bude podléhat přísným 

hygienickým normám. Pokud nebude zboží do stanovené doby prodáno, respektive 

zkonzumováno, bude jej nutné vyhodit. Další nevýhodou související s odstraněním 

potravin jsou náklady na likvidaci. 

Neprofesionální zaměstnanci 

Zaměstnanci budou noví, nemusí mít vhodné předešlé zkušenosti. Z tohoto důvodu 

je lze považovat pro podnik za hrozbu. Zaměstnanci mohou být často nemocní, mohou 

chodit pozdě či se nedostavit do práce vůbec. Mohou mít jiné chutě či odlišné představy 

o designu produktů. 

Legislativní změny 

V případě změn zákonů, vyhlášek či nařízení týkajících se výrobních, skladovacích 

či dalších postupů je nutné změny zaregistrovat a upravit podle nich provozní 

podmínky. Hrozbou je možnost opomenutí změny, za což může být při kontrole udělena 

sankce a také dočasně zakázána činnost až do napravení. V případě přizpůsobení 

provozovny novým legislativním požadavkům vzniknou další výdaje spojené s úpravou 

prostor či nákupem zařízení.   
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3.6.5 Provázanost faktorů 

Produkty, které ponesou jméno společnosti Slaňůše, mohou být časem dodávány 

i do pekařství, případně do jiných bister či restaurací. Díky nápaditému provedení, 

kvalitním surovinám a originálnímu designu se mohou produkty dostat do podvědomí 

zákazníků, kteří je budou chtít mít k zakoupení ve více obchodech. 

Této expanzi zprvu brání nízký počet stálých zákazníků. Jelikož společnost Slaňůše 

na trhu v minulosti neexistovala je v prvních okamžicích její existence tento fakt 

logický. Společnost ve fázi růstu může mít nouzi o stálé zákazníky a musí si s nimi 

vztah vybudovat. K vybudování tohoto vztahu pomůže také prvotřídní kvalita produktů. 

Tato kvalita může být zprvu ovlivněna novými zaměstnanci, kteří nebudou dokonale 

sehraní, čímž mohou vznikat v produktech chyby na kvalitě či jiné odchylky 

od správného provedení.  

Vyplatí se tedy dostatek energie věnovat do výběru zaměstnanců, jejich školení, 

zaučení, kontrole, hodnocení a motivaci. Tím bude podpořen lidský faktor ovlivňující 

kvalitu provedení produktů. S prvotřídními produkty se už vyplatí investovat 

do reklamy a maximálně podpořit první dojem, který budou produkty i bistro vyvolávat. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1 Možnosti provozu 

Hlavní předmět podnikání je daný, je jím výroba a prodej netradičních zákusků. 

Existuje více možností formy prodeje. V této části jsou jednotlivé alternativy 

vyjmenovány, stanoveny jejich kladné i záporné stránky, zhodnoceny po finanční 

stránce a následně vybrána nejvhodnější možnost. Nejvhodnější možnosti 

se věnuje další část práce. 

Alternativy výrobních prostor  

Produkty mohou být vyráběny doma. V tomto případě nevzniknou dodatečné náklady 

spojené s placením nájemného, ani jednorázové výdaje jako v případě koupi 

nemovitosti. Možnost přípravy produktů v domácím prostředí je vázána splněním 

určitých předpisů a podstoupením kontroly od hygienické stanice. Nevýhodou této 

varianty jsou omezené skladovací i výrobní kapacity.  

Jako zázemí pro výrobu produktů mohou sloužit také pronajaté prostory. Výhodou 

této možnosti je relativní jednoduchost změny místa podnikání, které může být využito, 

v případě potřeby přiblížit se k zákazníkovi, nebo pokud nebudou dostačovat dosavadní 

prostory z důvodu rozšíření výrobních kapacit. Nevýhodou možnosti nájmu jsou 

pravidelné výdaje spojené s placením nájemného za užívání prostor. Další nevýhodu 

je potřebný souhlas vlastníka v případě změn či rekonstrukce prostor.  

Nemovitost k podnikání může být také zakoupena do osobního vlastnictví či 

do majetku společnosti. V případě této alternativy nebude placeno nájemné a nebude 

nutné vyžádat souhlas vlastníka pro drobné opravy a úpravy prostor, pouze u větších 

rekonstrukcí a zásahů do nemovitosti bude potřeba stavební povolení. Tato možnost má 

také své nevýhody. Pořízení nemovitosti je v současnosti velice časově i finančně 

náročné. O nemovitost musí být postaráno a je nutné brát v úvahu možné komplikace 

spočívající v nutnosti oprav, rekonstrukcí a odstraňování dalších závad. Změna místa 

podnikání je u této možnosti nejvíce komplikovaná a vyřešit potřebu rozšířit prostory 

může být otázkou let. 
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Jednotlivé možnosti nelze z finančního pohledu porovnat v absolutních částkách, 

jelikož v domácím prostředí bude produkováno jiné množství než 

ve vlastní provozovně. Z tohoto důvodu Tabulka 3 porovnává jednotlivé alternativy 

z pohledu vzniku výdajů, tedy faktického odlivu peněz. Koupě nemovitosti je otázka 

miliónů korun, rekonstrukce prostor věc statisíců korun, měsíční nájemné a zálohy 

na energie se pohybuje v tisících až desetitisících korun. Z tohoto důvodu je vyloučena 

možnost koupi vlastní nemovitosti a zůstávají možnosti přípravy produktů v domácím 

prostředí a nájem prostor. Zda bude dostačující příprava v domácím prostředí, nebo 

bude vhodné pronajmout větší prostory, závisí na plánovaném objemu vyráběných 

produktů. Plánovaný objem je zase závislý na druhu zákazníků.  

  Náklady na 
pořízení 

Náklady na 
rekonstrukci 

Měsíční náklady 

Energie Nájem 

Příprava doma   ANO ANO   

Nájem nemovitosti   ANO ANO ANO 

Koupě nemovitosti ANO ANO ANO   

Tabulka 3 - Alternativy výrobních prostor a okamžiky vzniku výdajů 77 

Alternativy prodeje 

Slané zákusky mohou být prodávané na základě objednávky s osobním vyzvednutím. 

U této možnosti se počítá se zákazníkem, který je fyzickou osobou a slané zákusky 

požaduje na společenské akce jako je večírek či svatba.  

Drobným rozšířením této varianty je dodání objednaného zboží až k zákazníkovi. 

V případě této alternativy je počítáno se zákazníkem právnickou osobou. Konkrétně 

se může jednat o pivnice, které slané zákusky nabízí jako jednoduchou možnost 

rozšíření svého sortimentu. Zákazník, který pivnici navštíví za účelem ochutnávky 

originálního nápoje, neodejde ke konkurenci kvůli absenci pokrmů v podniku, ale stráví 

zde více času, čímž zvětší svoji útratu a tím i zisky podniku. 

Produkty mohou být prodávané v dočasných stáncích. Touto možností by byla 

oslovena široká klientela. Jiní zákazníci se budou pohybovat na Vánočních trzích, 

na festivalech jídla, pivních slavnostech, na hudebních festivalech nebo koncertech. 

Další možností je nabízet produkty na prodejním stánku v některém z obchodních 

center. Tento stánek je pevný a zákazníci se tak mohou vracet, jelikož ví, kde 

lze produkty zakoupit.  

                                                 
77 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 30. 4. 2017 
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Poslední uvažovanou možností je prodej v bistru, tedy restauračním zařízení 

s kapacitou do 60 hostů. V této možnosti je zvažováno prodávat produkty ve vlastním 

restauračním zařízením, kde kromě vyráběných produktů by byly nabízeny 

i doprovodné alkoholické i nealkoholické nápoje. 

4.1.1 Porovnání jednotlivých možností 

Tabulka 4 porovnává zbylé možnosti výrobních prostor, tedy výrobu v domácím 

prostředí a v pronajatých prostorech se všemi uvažovanými alternativami prodeje.  

V případě pronájmu prostor je možné realizovat objem dostačující pro více 

alternativ prodeje, včetně bistra. Ve vhodně vybraných pronajatých prostorech je možné 

dokonce realizovat všechny alternativy, nikoliv pouze jednu vybranou, jako je tomu 

v domácím prostředí.  

V domácím prostředí je možné vyrobit objem plně dostačující objednávkám 

s osobním vyzvednutím. Je zde ale také pravděpodobnost odmítání zákazníků, kvůli 

omezené výrobní kapacitě. Tato pravděpodobnost je daleko vyšší v případě dodávání 

zboží do jiných restauračních zařízení a také při prodeji v dočasných stáncích by 

nemusela výrobní kapacita plně pokrýt poptávku, čímž by se pronájem dočasného 

stánku nemusel vyplatit.  

  Domácí prostředí Pronájem prostor 

Objednávky s osobním vyzvednutím ANO ANO 

Objednávky s dodáním zboží SPÍŠE ANO ANO 
Prodej v dočasných stáncích SPÍŠE ANO ANO 
Prodej ve stálém prodejním stánku    ANO 
Prodej v bistru   ANO 

Tabulka 4 -  Porovnání alternativ prodeje s výrobními prostory 78 

4.1.2 Výběr nejvhodnější alternativy 

Z výše uvedených důvodu je z uvažovaných možností vyřazena výroba produktů 

v domácím prostředí. Z uvažovaných možností výrobních prostor zbývá tedy pouze 

pronájem prostor. V pronajatých prostorech bude otevřeno bistro, budou tedy současně 

pronajímány výrobní i prodejní prostory.  

Objednávky s osobním vyzvednutím i s dodáním zboží do dalších restauračních 

zařízení zde mohou být také realizovány. Prodeji v dočasných stáncích může být 

uskutečněn příležitostně, převážně z reklamních důvodů. Možnost stálého prodejního 

                                                 
78 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 30. 4. 2017 
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stánku bude ponechána v záloze pro případné rozšíření oblasti působnosti a stěhování 

se za zákazníkem. 

4.2  Podnikatelský model 

Pro výrobu a prodej slaných zákusků byla vybrána možnost nájmu prostor a prodej 

v restauračním zařízení malé velikosti, kde bude možné současně usadit 34 hostů 

a v létě s otevřenou zahrádkou i 58 zákazníků.  

V této části je uvedeno, na koho jsou produkty mířeny, kdo má být zákazníkem, 

jaké potřeby má bistro naplňovat, kde budou produkty k dostání, jak se zákazníci 

o podniku dozvědí i další informace. 

4.2.1 Zákaznické segmenty 

Název vybraného podniku bude „Slaňůše“ což je typické slovo používané pro slané 

jednohubky a dezerty na Moravě v oblasti zvané Podluží. Obrázek 11 ukazuje logo 

společnosti. Jak z předešlé informace, tak z loga společnosti Slaňůše lze oprávněně 

soudit, že na klienty chce podnik působit jako moravská společnost s českými 

dobrotami. Je plánováno vyrábět produkty i ze světových surovin, jako jsou olivy, 

parmezán či wasabi, ale logo i interiér bude působit především moravsky.  

 

Obrázek 11 - Logo společnosti 79 

                                                 
79 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 11. 3. 2017 
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Z fyzických osob bude společnost směřovat na zákazníky ve věku od 20 do 49 let, 

žijící v Brně, ale také na obyvatele menších okolních měst a vesnic, kteří do Brna 

pravidelně dojíždí do školy či za prací. Z tohoto důvodu je také volena lokalita 

v blízkosti hlavního vlakového nádraží v Brně. Za pravidelné zákazníky jsou uvažováni 

hlavně studenti a dále zaměstnance s příjmy do 35 000 Kč hrubého měsíčně. Společnost 

má zájem o zákazníky, kteří preferují slané pokrmy, ale v menším rozsahu bude nabízet 

i zboží pro milovníky sladkého. 

Dále se zaměří na dodávání zakázek na základě objednávky. Zde jsou za pravidelné 

klienty považovány právnické osoby, konkrétně pivnice či obdobné druhy restauračních 

zařízení. Jako nepravidelní klienti jsou uvažovány právnické i fyzické osoby, které mají 

zájem o občerstvení na společenské akce, jak jsou firemní porady, večírky či svatby. 

4.2.2 Hodnotové nabídky 

Vybrané produkty slouží k uspokojování chuťových buněk, jako doplněk k večerům 

stráveným u piva či jiného alkoholického nápoje, ale také jako rychlá svačina, zákusek 

či slaný předkrm. 

Podnik bude vynikat skvělou lokalitou. Bistro se bude nacházet nedaleko 

cyklostezky, DRFG Arény, několika fakult a kanceláří. Cena produktů bude odpovídat 

kvalitě použitých surovin. Je v plánu směřovat na zákazníky, kteří rádi ochutnají něco 

nového, u produktů bude kladen mimo jiné důraz na design a především na spokojené 

zákazníky. Spokojený zákazník poskytne kladné reference a tím i reklamu zdarma. 

Stálý zákazník má pro společnost dlouhodobě velkou cenu. 

4.2.3 Kanály 

Produkty budou nabízeny ve vlastním bistru, které bude otevřeno při výrobně. Otevírací 

doba je plánována ve všední dny od 11:00 do 18:00. Objednávky budou k vyzvednutí 

i mimo otvírací dobu, po předchozí domluvě i v sobotu. 

Dále budou produkty k dostání hlavně v menších pivnicích po Brně, ale také v pár 

pivnicích v Jihomoravském kraji. Příležitostně budou produkty k dostání v mobilním 

stánku, díky kterému bude společnost moci nabízet produkty na festivalech a dalších 

kulturních akcích. Na základě objednávky budou produkty dopraveny na určené místo 

i umožněno převzetí objednávky v prostorách bistra. 
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Zákazníci se o společnosti mohou dozvědět od spokojených klientů, ale také 

z internetových stránek, stránek na sociálních sítích, nebo z propagačních materiálů 

a akcí. 

Propagační akce je plánováno realizovat formou rozdávání letáků spojeného 

s ochutnávkou produktů. Tyto akce jsou plánovány hlavně ze začátku existence 

společnosti na dané adrese, později před DRFG arénou po koncertech či sportovních 

utkáních v ní konaných. Díky mobilnímu stánku se o společnosti mohou dozvědět i noví 

klienti, čímž si společnost může zajistit další stálé zákazníky i z jiných lokalit, než 

je Staré Brno. 

Zákazníkům je plánováno vyjít vstříc i výrobou produktů na zakázku, například 

slaných dortů, bezlepkových pochutin, či pokrmů bez určených alergenů. 

4.2.4 Vztahy se zákazníky 

Jelikož bude společnost na trhu nová, v prvních fázích se zaměří na získání nové 

klientely. Společnost plánuje si získané klienty udržet a maximálně se snažit zajistit 

jejich spokojenost. Stálou klientelu si chce udržet pevnou nabídkou produktů, 

doplněnou o sezónní suroviny a nové varianty a obměny oblíbených produktů.  

Společnost poskytuje zákazníkům osobní asistenci, kvalifikovaná obsluha bistra 

zákazníkům ráda odpoví na dotazy, poradí s výběrem a sdělí požadované informace. 

Společnost lze kontaktovat i telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Telefonicky lze 

provádět rezervace stolů a prostřednictvím emailu je možné požadovat cenovou 

kalkulaci objednávek.  

V případě větších objednávek plánuje společnosti poskytnout vybraným 

zákazníkům individualizovanou osobní asistenci. Zde se může jednat o slané dorty 

na zakázku nebo objednávku většího množství. Pro standardní objednávky s osobním 

vyzvednutím lze využít samoobsluhy, kdy si zákazník na internetových stránkách 

vybere produkty za předem stanovenou cenu a pomocí emailu provede objednávku. 

Následně bude zákazníkovi doručena odpověď s možným termínem vyzvednutí.  

4.2.5 Zdroje příjmů 

Za hlavní zdroje příjmů budou v tomto případě příjmy za slané zákusky konzumované 

přímo v bistru a s nimi konzumované nápoje, dále příjmy z prodeje slaných zákusků 

vydaných na základě objednávky, příjmy z prodeje takzvaně „přes ulici,“ tedy prodej 
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bez předchozí objednávky pro konzumaci mimo bistro. Největší podíl by měl být 

z příjmů z prodeje zákusků na objednávku spojený s dopravou k zákazníkovi. Tabulka 5 

přehledně uvádí hlavní zdroje příjmů s procentuálním vyjádřením plánovaného objemu 

příjmů. 

Zdroje příjmů Příjmy [%] 

 Slané zákusky prodané a konzumované v bistru 30 

Doprovodné produkty prodané a konzumované 
v bistru  

15 

Slané zákusky vydané na základě objednávky 10 

Slané zákusky prodané pro konzumaci mimo bistro 
bez předem provedené objednávky 

5 

Prodej zákusků na objednávku spojený s dopravou 
k zákazníkovi 

40 

Tabulka 5 - Zdroje příjmů v % vyjádření 80 

Mimo výše uvedené hlavní zdroje příjmů, bude mít společnost i vedlejší zdroje příjmů, 

a to příjmy z: 

o Příležitostného prodeje v dočasných stáncích 

o Prodeje jednorázových obalových materiálů 

o Poplatků za storna objednávek 

Tabulka 6 znázorňuje tři varianty odhadovaných příjmů v absolutních hodnotách. 

Měsíční příjmy podle realistické varianty jsou odhadovány na 454 000 Kč. 

Ceny produktů se budou pohybovat okolo trojnásobku hodnoty použitých surovin 

navýšených o DPH, čímž budou pokryty i ostatní náklady spojené s provozem. 

Ve variantě, která je považována za reálnou, příjmy bezpečně pokryjí náklady 

a společnost vytvoří měsíční zisk 74 000 Kč před zdaněním. Tento zisk bude 

společnosti sloužit k pokrytí nákladů spojených se založením podniku, k tvorbě rezerv 

a zbylá část bude představovat zisk podnikatele. 

  
Varianty [Kč] 

Optimistická Realistická Pesimistická 

Měsíční 564 000 454 000 344 000 

Roční 6 768 000 5 448 000 4 128 000 

Tabulka 6 - Plánované příjmy ve třech variantách [Kč] 81 

                                                 
80 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 30. 4. 2017 
81 tamtéž 
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V případě pesimistické varianty hrozí společnosti ztráta ve výši 15 700 Kč 

za měsíc. Tato varianta je pravděpodobná v prvních měsících fungování společnosti, 

později přichází v úvahu pouze krátkodobě a značí možný problém, který je nutné 

analyzovat a řešit. 

4.2.6 Klíčové zdroje 

V uvažovaném podnikání budou využívány vlastní i cizí zdroje. Z cizích zdrojů budou 

za potřebí hlavně prostory, ve kterých bude podnikání provozováno a dále dopravní 

prostředky sloužící pro rozvoz objednávek a případnou dovážku surovin. 

Prostory musí disponovat určitým vybavením. Prostory pro zákazníky musí být 

vybaveny osvětlením, stoly a židlemi, dětským koutkem a sociálním zařízením. 

Prodejní prostor musí být vybaven pokladnou, barem, výčepním pultem, chladícími 

vitrínami a úložnými prostory pro uložení čistého nádobí. Výrobní prostory musí 

disponovat patřičným vybavením kuchyně. Do tohoto vybavení spadají mimo jiné 

digestoře, trouby, sporáky a přípravné pulty. Dále je za potřebí vybavení pro mytí 

nádobí, sklad potravin, vybavení na úklid prostor, zázemí pro zaměstnance včetně 

sociálního zařízení pro zaměstnance a vybavení technické místnosti.  

Do kategorie duševních zdrojů lze zahrnout obchodní jméno a logo společnosti. 

Dále sem spadá databáze stálých zákazníků, receptury, složení výrobků, kombinace 

surovin i design produktů. 

Společnost bude disponovat také lidskými zdroji, tedy zaměstnanci. Zaměstnanci 

budou vyučení kuchaři, pekaři či osoby s dostatečnou praxí na podobné pozici. 

Zaměstnanci budou pravidelně školeni a posíláni na kurzy za účelem zlepšení jejich 

pracovní kvalifikace.  

Finanční zdroje budou k dispozici ve formě hotovosti a peněz na bankovních 

účtech společnosti. V případě rozšíření podnikání v průběhu času je uvažována možnost 

bankovních úvěrů. Základní kapitál činí 100 000 Kč, vklad podnikatele do rekonstrukce 

prostor bude 400 000 Kč. Podnikatel je ochoten do podnikání v prvním půlroce vložit 

finanční prostředky k pokrytí výdajů na mzdy, nájemné, energie a leasingové splátky 

až do částky 942 000 Kč. 
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4.2.7 Klíčové činnosti 

Klíčové činnosti, které budou v rámci podnikání vykonávány, jsou: 

o Stanovení nabízeného sortimentu 

o Zabezpečení požadovaných surovin 

o Výroba produktů  

o Prodej  

o Obsluha zákazníků 

o Vyřizování objednávek 

o Řízení logistiky  

o Zabezpečení fyzických zdrojů v požadovaném množství a kvalitě 

Stálý sortiment, který bude vyráběn, se bude skládat hlavně z jednohubek, sušenek, 

tyčinek, burgerů, štrůdlů, slaných muffinů a chlebíčků. Jako doplňkový sortiment bude 

do výroby zařazeno pečivo, pirohy, preclíky, briošky a také sladké muffiny. Jako 

ochucující ingredience budou používány ořechy, sýry kozí, ovčí a další, jako je 

například niva či parmezán, olivy, sušené šunky, sušené i uzené maso, škvarky, čerstvé 

maso, sušená rajčata, wasabi, chilli, křen, špenát, řepa, zázvor, kari, zelí, whisky, lilek 

a čokoláda. Také bude sortiment přizpůsobován ročnímu období, kdy na podzim bude 

do ingrediencí zařazena například dýně, a v zimě přidáno do nabízeného sortimentu 

slané cukroví a adventní kalendáře.  

Potřebné suroviny budou zajišťovány od stálých dodavatelů. Je v plánu 

upřednostňovat místní dodavatele, pokud to druh surovin dovolí. Suroviny typu mouka 

a ořechy budou nakupovány od podnikatelky Elišky Minaříkové, sýry značky GRAN 

MORAVIA od společnosti Brazzale Moravia a.s., zde budou nakupovány také další 

sýry, tvaroh, máslo a uzeniny, alkohol do zákusků bude zasílán od společnosti La-Vin 

s.r.o., sídlící v Modleticích a pro další suroviny budou zvoleni specializovaní 

dodavatelé, jako například společnost WORLD OF CHILLI, S.R.O. pro chilli 

koncentráty, pasty a chilli v dalších formách. Výběr dodavatelů je podrobněji rozebrán 

v následující kapitole. 

Do výroby produktů spadá vytvoření receptů a stanovení norem spotřeby materiálu. 

Produkty stejného druhu musí mít maximálně možnou identickou formu. Dále sem 

spadá design produktů, predikce požadovaného množství jednotlivých kusů a výroba 

ve stanoveném množství a nejlepší možné dosahované kvalitě. 
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Prodej je dělen na obsluhu zákazníků v bistru a na vyřizování objednávek. Obsluha 

zákazníků spočívá v komunikaci se zákazníky, poskytnutí požadovaných produktů 

i informací, elektronickou evidenci tržeb a zabezpečení uhrazení útraty s následným 

vystavením dokladu. Do vyřizování objednávek spadá také komunikace se zákazníky 

a to už při vzniku objednávky, kdy při větších objemech bude požadováno uhrazení 

zálohy, následně zákazníci budou informováni o možném termínu vyzvednutí 

objednávky, případně sjednán termín dodání objednávky na stanovené místo. Dále sem 

spadá evidence vydaných kusů zboží pro statistické účely podniku, kontrola 

vydávaných objednávek z hlediska kvality, množství, druhů sortimentu a balení. 

Pro některé suroviny si bude společnost jezdit sama a už z tohoto důvodu je nutné 

mít řízenou logistiku zásobování. Dále bude bráno v úvahu dodávání produktů 

na objednávku a tyto dvě činnosti sladěny tak, aby byly zajištěny požadované produkty 

ve správném množství na správném místě ve správný čas při vynaložení minimálních 

nákladů. Například, když budou dopoledne vezeny objednávky k zákazníkům, tak při 

zpáteční cestě je vhodné vyzvednout suroviny potřebné k výrobě na další dny. 

O fyzické zdroje je potřeba se starat a jejich stav pravidelně kontrolovat. Pokud 

dojde k poškození či zastarání výrobního zařízení, bude včas vyměněno, 

aby nedocházelo k následným prostojům při výrobě. Fyzické zdroje budou zajištěny 

pravidelným placením nájemného a záloh na energie, díky čemuž společnost nepřijde 

o výrobní prostory. 

4.2.8 Klíčová partnerství 

Do klíčových partnerství je zahrnuta síť dodavatelů, ale i stálí zákazníci. Společnost má 

zájem o stálé dodavatele a nechce je příliš často měnit, proto už při jejich prvním 

výběru bude obezřetná. Pro úspěšné nalezení dodavatelů je vhodné stanovit základní 

podmínky a kritéria sloužící pro výběr dodavatelů. 

Nejdříve je nutné stanovit, jaké suroviny budou v provozu potřeba, v jakém 

množství, v jaké požadované ceně a kvalitě. Je nutné zhodnotit velikost skladovacích 

prostor, spotřebu jednotlivých surovin. Je nutné zvážit poměr ceny a kvality produktů 

a také vzdálenost distribuční cesty od skladu či jiné výdejny k provozovně. Tabulka 7 

uvádí přehled kritérií s možným bodovým ohodnocením a koeficientem pro přepočet 

bodového ohodnocení. Koeficient je zvolen podle důrazu na jednotlivá kritéria.  
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Číslo Otázka Bodové ohodnocení Koeficient 

1 Kvalita produktů min 1 - max 5 1,4 

2 Cena produktu min 1 - max 5 1,3 

3 Požadované intervaly dodání min 1 - max 5 1,2 

4 Jméno dodavatele, jak je na trhu dlouho, 
jak je spolehlivý, hodnocení zákazníků 

min 1 - max 5 1,1 

5 Druhy produktů ve stanovené míře min 1 - max 5 1,0 

6 Cena za dodání min 1 - max 5 0,9 

7 Vzdálenost výdejního skladu min 1 - max 5 0,8 

Tabulka 7 - Bodové ohodnocení kritérií 82 

Na základě průzkumu trhu budou vybráni maximálně tři dodavatelé potřebných 

surovin, kteří budou následně bodově ohodnoceni podle zvolených kritérií. Nejlépe 

hodnocení dodavatelé budou kontaktováni za účelem navázání spolupráce. V případě 

vysokého ohodnocení, které ale nebude nejvyšší, bude upřednostněn dodavatel, který 

nabízí více druhů požadovaných surovin, z důvodu ušetření distribučních nákladů. 

Vybraní dodavatelé budou hodnoceni i v čase a při poklesu spokojenosti společnost 

zváží změnu dodavatele.  

Z vybraných dodavatelů, byli po aplikaci výše uvedené metody vybráni dodavatelé 

surovin, které uvádí Tabulka 8. Příklad výběru dodavatele mouky a ořechů je uveden 

v Příloze II. 

Suroviny Dodavatel 

Mouka, ořechy Eliška Minaříková 

Sýry, tvaroh, máslo a uzeniny, olivy a sušená 
rajčata 

Brazzale Moravia a.s., 

Tvrdé alkoholické nápoje La-Vin s.r.o., 

Chilli WORLD OF CHILLI, S.R.O. 

Ořechy, semínka, bezlepkové mouky RAZAT STYLE CZ, spol. s r.o. 

Škvarky, uzeniny, paštiky JUDAS - F s.r.o. 

Maso J & S, s.r.o. - Řeznictví 

Tabulka 8 - Vybraní dodavatelé podle druhu surovin 83 

Do další významné části klíčových partnerství lze zahrnout i odběratele. 

Je plánováno mít stálé zákazníky, kterým budou dodávány produkty pravidelně. Jedná 

se hlavně o podniky, jako je bar U Alberta, Ochutnávková pivnice, U Tekutého chleba, 

či Hluchá zmije. V těchto podnicích nejsou k dostání žádné pochutiny, či jen velmi 

                                                 
82 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 28. 3. 2017 
83 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 29. 3. 2017 
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omezené množství. Společnost usiluje o navázání dlouhodobé spolupráce, a proto těmto 

zákazníkům chce vyjít co možná nejvíce vstříc. 

Dále bude společnost závislá na spolupráci s dalšími firmami, kvůli outsourcingu 

vybraných činnosti. Z důvodu snížení nákladů budou přenechány činnosti úklidu a praní 

oblečení pro zaměstnance, včetně dalších textilií nutných pro chod podniku i účetní 

činnosti jiným společnostem. 

4.2.9 Struktura nákladů 

Běžné náklady společnosti se budou skládat převážně ze mzdových nákladů, nákladů 

za nakoupené suroviny, nájemného prostor, odebíraných energií, leasingových výdajů 

a také výdajů za outsourcované činnosti, pohonné hmoty, případně nákup dlouhodobého 

majetku, opravy, úroky z půjček a další náklady související s činností. 

Z pohledu členění nákladů na fixní a variabilní, spadají do fixních nákladů výdaje 

za nájemné, leasingové splátky, mzdové náklady, část nákladů za energie a část 

outsourcovaných služeb. Zbylé náklady jsou proměnné v závislosti na množství 

a spadají do kategorie variabilních výdajů. Hlavním představitelem variabilních nákladů 

jsou náklady za suroviny. Tabulka 9 přehledně znázorňuje strukturu nákladů 

v měsíčních, ročních i procentní vyjádření jednotlivých druhů nákladů.  

  Měsíční [Kč] Roční [Kč] V % 

Mzdy 120 000 1 440 000 40,0 

Suroviny 125 000 1 500 000 41,7 

Nájemné 15 000 180 000 5,0 

Energie 10 000 120 000 3,3 

Leasingové splátky 12 000 144 000 4,0 

Outsourcované služby 10 000 120 000 3,3 

Pohonné hmoty 4 000 48 000 1,3 

Ostatní 4 000 48 000 1,3 

Celkem za období 300 000 3 600 000 100,0 

Tabulka 9 - Běžné náklady 84 

Mzdové náklady se skládají z mezd čtyř zaměstnanců, jejichž hrubá mzda bude 

17 000 Kč a tedy celkové náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance 22 800 Kč 

měsíčně. Dále bude zaměstnáván jeden vedoucí, jehož hrubá mzda bude 19 000 Kč 

a celkové náklady na tohoto vedoucího budou pro zaměstnavatele činit 22 500 Kč 

                                                 
84 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 14. 5. 2017 
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měsíčně. Za všech pět zaměstnanců bude mít společnost měsíční náklady 

do 120 000 Kč. 

Do outsourcovaných služeb patří praní, které bude měsíčně stát 1 000 Kč, úklidové 

služby za 4 000 Kč měsíčně a vedení účetnictví 5 000 Kč měsíčně 85. Kategorie 

pohonné hmoty počítá se spotřebou pohonných hmot při plném zatížení auta a denním 

průměrném nájezdu 60 km. Měsíční náklady na spotřebované pohonné hmoty jsou 

kalkulovány na 4 000 Kč. Do kategorie ostatní spadají poplatky za internet, za telefonní 

služby, výdaje za hygienické prostředky a další.  

Díky široké nabídce produktů bude spotřebováno vždy největší možné množství 

surovin, budou minimalizovány odpady, čímž bude dosáhnuto úspory ze sortimentu. 

Například odkrojky sýrů vzniklé při tvorbě jednohubek budou zapracovány do sýrového 

pečiva a podobně.  

4.3 Založení společnosti, milníky 

Bistro Slaňůše bude založeno jako kapitálová společnost, konkrétně společnost 

s ručením omezeným a zvolen obchodní název Slaňůše s.r.o.. Sídlo společnosti bude 

v místě podnikání, tedy na adrese Zahradnická 298/19, 603 00  Brno-střed – Staré Brno. 

Předmětem podnikání bude: 

o Pekařství, cukrářství 

o Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

o Hostinská činnost 

o Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 

k přepravě zvířat nebo věcí. 

o Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

4.3.1 Kroky vedoucí k založení a vzniku společnosti 

Již je vytvořený business plán, je známa lokalita pro podnikání, majitel souhlasí 

s daným podnikáním v nemovitosti, je vyhotoven architektonický návrh prostor.   

Obsahem nájemní smlouvy je i souhlas majitele nemovitosti s rekonstrukcí 

nájemních prostor dle výše popsaného architektonického plánu. S ohledem 

                                                 
85 Trivi Byznys [online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://www.trivi.com/cs/trivi-byznys 
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na skutečnost, že se jedná o dlouhodobější nájemní vztah, financují tuto rekonstrukci 

rovným dílem nájemce i majitel, který těží ze zhodnocení pronajímané nemovitosti 

rekonstrukcí i po případném zániku nájemního vztahu. Smlouva taktéž výslovně 

upravuje otázku vlastnických práv k movitým věcem umístěných v rámci rekonstrukce 

do pronajímaného objektu a vypořádání všech ostatních vzájemných nároků. 

S těmito informacemi může být navštíven notář, který sepíše zakladatelskou listinu 

ve formě veřejné listiny, čímž bude společnost založena. Následně ji notář zapíše 

do obchodního rejstříku, čímž společnost vznikne. Notáři mají oprávnění zapisovat 

do obchodního rejstříku od 1. 1. 2014, ale fakticky přímo vkládají do obchodního 

rejstříku od května 2015. K této časové prodlevě došlo z důvodu problematického 

technickému přístupu do rejstříků a chybějící legislativní úpravě. Dříve mohl 

do obchodního rejstříku zapisovat společnosti jen příslušný krajský (v Praze 

označovaný jako Městský) soud. Notářský zápis bude stát 2 000 Kč a vložení 

do obchodního rejstříku od notáře 1 300 Kč. Související dokumenty, jako je „čestné 

prohlášení jednatele s podpisovým vzorem, rozhodnutí jednatele o umístění sídla firmy, 

souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla firmy, prohlášení správce vkladu 

o složení základního kapitálu“ 86 budou stát každý 200 Kč, výpis z katastru nemovitostí 

100 Kč, výpis z rejstříku trestů 100 Kč, ověření podpisů 90 Kč. 

Před vkladem do obchodního rejstříku je nutné mít od banky potvrzení o složení 

vkladů a o jeho výši. Základní kapitál bude vložen na bankovní účet, zřízený pro účely 

společnosti. V tomto případě bude činit základní kapitál 100 000 Kč, i když zákonem 

požadovaná minimální částka je 1 Kč.  

Dále je před vkladem nutné doložit potřebná živnostenské listy. Z tohoto důvodu je 

nutné vyřídit živnostenské oprávnění. Poplatek za živnostenské oprávnění 1.000 Kč 

a nepodléhá DPH. Po získání těchto dokumentů je možné vložit společnost 

do obchodního rejstříku. 

 

 

 

 

 
                                                 
86 Založení společnosti s ručením omezeným. Notářská kancelář Liberec [online]. [cit. 2017-05-01]. 
Dostupné z: http://www.notarfianova.cz/agendy/?site=s1e0 
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Úkony spojené se založením společnosti Výdaje [Kč] 

Pořízení potřebných dokumentů 1 090 

Sepsání zakladatelské listiny 2 000 

Vklad základního kapitálu na bankovní účet 100 000 

Živnostenské oprávnění 1 000 

Vložení společnosti do OR 1 300 

Celkem 105 390 

Tabulka 10 - Výdaje spojené se založením společnosti 87 

Po vzniku se obchodní společnost registruje u finančního úřadu, k daň z příjmů 

právnických osob, dobrovolně se registruje k DPH, registruje se k silniční dani, dále 

jako plátce daně z příjmů fyzických osob (dále jen FO) vybírané srážkou i jako plátce 

daně z příjmů FO ze závislé činnosti. Budou vyplněny tiskopisy pro přihlášení 

k registraci pro právnické osoby a pro přihlášení k registraci k dani z přidané hodnoty. 

Vybraná společnost spadá pod finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní 

pracoviště Brno I, na adrese Příkop 819/25, 604 23 Brno-střed. Zde společnost obdrží 

osvědčení o registraci daně s daňovým identifikačním číslem (dále jen DIČ).  

Bude sepsána nájemní smlouva a zahájena rekonstrukce. Rekonstrukce prostor 

je odhadovaná na částku 1 000 000 Kč a bude trvat 90 dní. S majitelem nemovitosti 

je dohodnuto financování rovným dílem a nájemné bude placeno až po skončení 

rekonstrukce. Nájemní smlouva bude sjednána na dobu určitou a to pěti let. V nájemní 

smlouvě bude zakotven výslovný souhlas pronajímatele s podnájmem. 

Několik právnických osob jako budoucí zákazníky má společnost sjednáno 

už předem, ale po dobu rekonstrukce bude hledat další zákazníky. K provozu budou 

zapotřebí zaměstnanci, a proto je nutné Úřad práce ČR informovat o vzniku volných 

pracovních míst.  Bude provedeno výběrové řízení pro získání nových zaměstnanců 

a s vítězi výběrového řízení budou sepsány pracovní smlouvy. Následně musí být Úřadu 

práce ČR oznámeno obsazení pracovních míst. Nové zaměstnance je nutné registrovat 

na české správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. 

Na leasing bude zajištěno auto. Již dopředu byl proveden průzkum trhu a půjde 

o operativní leasing na automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1H1 75 KW. 

U tohoto auta bývá počítáno s ročním nájezdem 30 000 km, leasing se sjednává 

                                                 
87 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 30. 4. 2017 
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na 48 měsíců s měsíční splátka se pohybuje okolo 12 000 Kč bez DPH. Roční nájezd 

podle plánu nebude plně vyčerpán a tak se časem splátky sníží.  

Zrekonstruované prostory budou zkontrolovány krajskou hygienickou stanicí 

a následně může být zahájen provoz. Dva týdny před zahájením provozu se začne 

připravovat reklamní kampaň, čímž má být zajištěno velkolepé otevření.  

Základní kapitál ve výši 100 000 Kč bude společně se vkladem podnikatele využit 

na rekonstrukci prostor. Podnikatel počítá s financováním chodu podniku v prvním půl 

roce jeho existence. Po uplynutí období půl roku od zahájení činnosti by měla 

společnost již mít značný počet stálých zákazníků a být ekonomicky soběstačná. 

Podnikatel nepočítá s financováním společnosti z cizích zdrojů, tuto možnost 

si ponechává k využití pro budoucí období. 

4.3.2 Milníky 

Všechny potřebné kroky před zahájením provozu uvádí Tabulka 11. Zde jsou jednotlivé 

činnosti vyjmenované s odhadovanou dobou trvání. Tabulka 12 uvádí činnosti, které 

musí předcházet další činnosti. Obě tabulky slouží pro jako podklady pro použití 

metody kritické cesty CPM. Pomocí kritické cesty má být zjištěn nejzazší termín 

ukončení projektu, den, kdy může být zahájen provoz. 

Činnost Popis činnosti Doba trvání 

A Pořízení potřebných dokumentů 5 

B Sepsání zakladatelské listiny 1 

C Založení bankovního účtu 1 

D Vklad základního kapitálu na bankovní účet 1 

E Živnostenské oprávnění 1 

F Vložení společnosti do OR 2 

G Registrace na potřebných úřadech 5 

H Sepsání nájemní smlouvy 2 

I Rekonstrukce 90 

J Hledání nových zákazníků 15 

K Zajištění zaměstnanců 15 

L Zajištění automobilu 3 

M Kontrola od KHS 5 

N Propagační akce 15 

O Zahájení provozu 1 

Tabulka 11 - Činnosti nutné pro zahájení provozu a doba trvání 88 

                                                 
88 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 1. 5. 2017 



68 
 

 

 

Činnost A B C D E F G H I J K L M N O 

Předchozí činnost - A B C B B, D, E F B H G G G I K J, L, M, N 

Tabulka 12 - Posloupnost činností 89 

Obrázek 12 uvádí grafické znázornění hledání kritické cesty po dosazení údajů 

do grafu a dopočítání hodnot. Vrcholy zde reprezentují okamžiky zahájení a hrany 

jednotlivé činnosti. Obrázek 13 znázorňuje kritickou cestu, kterou tvoří hrany [0,1], 

[1,2], [2,8], [8,9], [9,13], [13,15]. Celková rezerva činností kritické cesty je rovna nule 

a trvá 104 dní. Grafické vyjádření postupu nalezení kritické cesty je uvedeno 

v Příloze III.. Od prvního kroku, tedy pořízení potřebných dokumentů, může být provoz 

zahájen za 104 dní. 

 

Obrázek 12 - Grafické hledání kritické cesty 90 

 

 

Obrázek 13 - Nalezená kritická cesta 91 
                                                 
89 tamtéž 
90 Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 1. 5. 2017 
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ZÁVĚR 

V rámci této práce byla shromážděna potřebná literatura, provedena literární rešerše, 

uskutečněn průzkum trhu, PEST analýza a Porterův model konkurenčních sil. 

Informace získané na základě rešerší i analýz sloužily jako podklad pro sestavení 

podnikatelského modelu.  

V rámci práce byl proveden marketingový průzkum formou dotazníku, aby byly 

zjištěny preference potenciálních možných zákazníků. Na základě průzkumu byl 

stanoven sortiment, suroviny a odhadované tržby. V rámci podnikatelského modelu 

bylo určeno, na jaké zákazníky plánuje společnost produkty směřovat a že na ně hodlá 

působit moravským dojmem, čemuž odpovídá i vytvořené logo a název společnosti 

Slaňůše s.r.o.. 

V rámci práce byly porovnány klady a zápory více možností kde podnikat a jakou 

formou prodeje dosahovat tržeb. Byly vyčísleny náklady na provoz a z restauračních 

zařízení malého rozsahu vybrán typ bistro.  

Byly odhadnuty zdroje příjmů a stanoveny příjmy v optimistické, reálné 

i pesimistické variantě. Zdroje příjmů byly rozděleny do kategorií, kde tržby z prodeje 

v bistru by činily 45 %, dalších 40 % příjmy získané z prodeje na objednávku 

s doručením, tedy dodání zboží do jiných restauračních zařízení. Zbylých 15 % 

by činily tržby za slané zákusky prodané pro konzumaci mimo bistro bez předem 

provedené objednávky a slané zákusky vydané na základě objednávky. V této práci se 

nejedná tedy o tradiční bistro, produkty by měly být k dostání i v jiných stravovacích 

provozech a na společenských akcích.  

Byla stanovena kritéria pro výběr nemovitosti, v které by bylo bistro umístěno. 

Po aplikaci zvolených kritérií a po průzkumu trhu byla zvolena nemovitost na ulici 

Zahradnická 19 v Brně. Pro vybrané prostory byl vytvořen architektonický návrh 

uspořádání bistra splňující zákonné i podzákonné normy. 

V rámci práce byly stanoveny jednotlivé kroky nutné pro zahájení činnosti a těm 

bylo přiřazeno i finanční vyjádření. V této práci je uveden seznam podkladů nutných 

pro vznik společnosti a vyjmenovány instituce, které je nutné po vzniku kontaktovat.  

                                                                                                                                               
91 tamtéž 
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V návrhové části byly zužitkovány všechny informace získané při psaní práce.  

Jsou zde uvedeny nutné kroky k založení společnosti a pomocí síťové analýzy, 

konkrétně metody kritické cesty stanoven nejkratší možný termín, pro otevření bistra 

na 104 dní. 

Hlavního cíle, jímž bylo sestavení podnikatelského plánu, bylo v rámci této práce 

dosaženo. Tato práce může sloužit jako podklad pro založení bistra či jiného obdobného 

restauračního zařízení. Jsou zde popsány kroky pro založení, možnosti prodeje i faktory 

které je nutné zvážit. Založení podniku je administrativně i finančně velmi náročné, 

ale s dobrým podnikatelským plánem je to proveditelné. 



71 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1) ABZ.cz:: slovník cizích slov [online]. 2016 [cit. 2016-10-15]. Dostupné z: 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/analyza 

2) Aida [online]. ©2014-2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.cukrarnaaida.cz/ 

3) Ali K. Ozdagli; Financial Leverage, Corporate Investment, and Stock Returns. Rev 

Financ Stud 2012; 25 (4): 1033-1069. doi: 10.1093/rfs/hhr145 

4) Analýza: Aktuální situace na českém pivním trhu [online]. 2016 [cit. 2016-10-25]. 

Dostupné z: http://www.montyrich.cz/novinky/byznys/1930-analyza-aktualni-

situace-na-ceskem-pivnim-trhu 

5) Bellisle F, Rolland-Cachera M-F & Kellogg Scientific Advisory Committee ‘Child 

and Nutrition’ (2000) Three consecutive (1993, 1995, 1997) surveys of food intake, 

nutritional attitudes and knowledge, and lifestyle in 1000 French children, aged 9–

11 years. J Hum Nutr Diet 13, 101–111. 

6) BIRCH, Leann L. a Jane WARDLE. DEVELOPMENT OF FOOD 

PREFERENCES. British Journal of Nutrition. 2005, 93(05), 741. Dostupné také z: 

http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.nutr.19.1.41 

7) Breadway [online]. 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.breadway.com/cz/stores/ 

8) COOKE, Lucy J. a Jane WARDLE. Age and gender differences in children's food 

preferences. British Journal of Nutrition. 2005, 93(05), 741-. DOI: 

10.1079/BJN20051389. ISSN 0007-1145. Dostupné také z: 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0007114505001157 

9) Cupcakekarna [online]. 2016 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 

http://www.cupcakekarna.cz/ 

10) ČIHÁK, R., Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 692 s. ISBN 

978-80-247-1132-4. 

11) Elektronická evidence tržeb. Bankovní poplatky [online]. [cit. 2016-12-29]. 

Dostupné z: http://www.bankovnipoplatky.com/elektronicka-evidence-trzeb-spolu-

s-evidenci-se-restauracim-snizila-dph-32581 



72 
 

12) Elektronická evidence tržeb. Základní kroky k evidenci tržeb [online]. [cit. 2016-12-

29]. Dostupné z: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-kroky-k-evidenci-trzeb 

13) Finance [online]. 2016 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 

http://finance.idnes.cz/tvaruzkova-cukrarna-rodiny-postulkovy-ma-zisk-kolem-8-

milionu-p7w-/podnikani.aspx?c=A160113_125920_podnikani_mrs 

14) GASTROBIO [online]. [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: http://www.gastrobio.cz 

15) GROGAN, Sarah C., Russell BELL a Mark CONNER. Eating Sweet Snacks: 

Gender Differences in Attitudes and Behaviour. Appetite [online]. Academic Press 

Limited, 1997(28), 19–31 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

https://www.email.cz/download/k/n28NnLOu72lE7LvLKnQpwnsaud68eMpWBlt

Ces9ESiQTwdniNFmrD_lMAxaFWI8iIGQbLqw/taste2.pdf 

16) HISRICH, R. D., PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria 

Publishing, 1996. 501 s. ISBN 80-85865-07-6. 

17) JEŽKOVÁ, Zuzana. Projektové řízení: jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické 

centrum studentských aktivit, 2013, s. 129. ISBN 978-80-905297-1-7. 

18) KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a řízení společnosti. Společnost s 

ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. Computer 

Press, Praha, 2005. ISBN 80-251-0592-X. 

19) KORÁB, V., PETERKA, J. a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. Computer 

Press, Praha, 2007. ISBN 978-80-251-1605-0. 

20) KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a 

techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-3527-6. 

21) Laphroaig Brodir. Skotská-whisky.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

http://www.skotska-whisky.cz/skotsko-ostrov-islay/laphroaig/laphroaig-brodir.html 

22) Lindt Czech [online]. ©2015 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://www.lindt.cz/ 

23) MAKRO [online]. [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: www.makro.cz 

24) Minimální mzda. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR [online]. 

2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/870 

25) Minit [online]. 2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: http://www.minitbakery.cz 

26) NEUMANN, R., MOLNÁR, P., ARNOLD, S. Senzorické skúmanie potravin. 1. 

vyd. Bratislava : Alfa, 1990. 352 s. ISBN 80-05-00612-8 



73 
 

27) Nezaměstnanost v ČR. Kurzy.cz [online]. [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/ 

28) Normy - Občerstvení a Malé restaurace. DOCZZ [online]. 2017, s. 4 [cit. 2017-02-

19]. Dostupné z: http://doczz.cz/doc/258805/normy---

ob%C4%8Derstven%C3%AD-a-mal%C3%A9-restaurace.pages 

29) Novinky CZ [online]. © 2003–2017 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/zena/styl/402774-pro-zdrave-dobrutky-do-psi-

cukrarny.html 

30) OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: 

příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. V Brně: 

BizBooks, 2015. s. 268. ISBN 978-80-265-0425-2. 

31) Pekařství Makovec [online]. ©2013 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.pekarstvimakovec.cz/ 

32) POKORNÝ, J., VALENTOVÁ, H., PANOVSKÁ, Z. Senzorická analýza potravin. 

1. dotisk vyd. Praha : VŠCHT Praha, 1999. 95 s. ISBN 80-7080-329-0. 

33) Poruchy chuti a čichu po poranění mozku – úskalí a možná řešení. Poranění 

mozku.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://www.poranenimozku.cz/nasledky-a-rehabilitace/fyzicke-a-smyslove-

funkce/poruchy-chuti-a-cichu-po-poraneni-mozku-uskali-a-mozna-reseni.html 

34) Prodejna ve mlýně [online]. [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: prodejnamlyn.cz 

35) Regionální potravina. EAGRI [online]. ©2009-2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/znacky-kvality-potravin/regionalni-

potraviny/ 

36) Sebastian J. Reinartz, Thomas Schmid; Production Flexibility, Product Markets, 

and Capital Structure Decisions. Rev Financ Stud 2016; 29 (6): 1501-1548. doi: 

10.1093/rfs/hhv126 

37) Skotská whisky. La-Vin.cz [online]. ©2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://www.la-vin.cz/ballantines-finest-0.7-l:p:431 

38) Spotřební koš - archiv [online]. 2016 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/spotrebni_kos_archiv 

39) SRPOVÁ J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a 

zkušenosti českých podnikatelů. Grada Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. 



74 
 

40) ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2011, s. 31. ISBN 978-80-251-3510-5.  

41) Trivi Byznys [online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 

https://www.trivi.com/cs/trivi-byznys 

42) VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Grada, Praha, 2005. 

ISBN 80-247-1069-2. 

43) Vyhledání parcely. Nahlížení do katastru nemovitostí [online]. ©2004-2017 [cit. 

2017-02-19]. Dostupné z: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pBr2naLMR7LxvRB3

476NcEZ2Y5Mu14OpheS6NoQ-

98uq3LMoBjUHpmX0BSrYxWtlL5K4jRl2MvmwIPlLMvcN-

iAN2u2EQwRASlaiPu4m6pV_k0kVwipWVRPuzKrog-0S 

44) WARDLE, Jane, Anne M. HAASE a Andrew STEPTOE. Gender Differences in 

Food Choice: The Contribution of Health Beliefs and Dieting. The Society of 

Behavioral Medicine. [online]. ©2004, (27), 107-114 [cit. 2017-05-15]. Dostupné 

z: 

https://www.email.cz/download/k/M2_7B8618hr8vV4S_Rm8qTatxCVvkyFjgTeIh

SZCNYbNUYk0YXUVkUT7Dn1QhxoJbRMmlVk/taste1.pdf 

45) Základní kroky k evidenci tržeb. Etrzby [online]. 2017 [cit. 2017-05-01]. Dostupné 

z: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-kroky-k-evidenci-trzeb 

46) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ze dne ze dne 1. dubna 2004 

47) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ze dne 14. července 2000 

48) Založení společnosti s ručením omezeným. Notářská kancelář Liberec [online]. 

[cit. 2017-05-01]. Dostupné z: http://www.notarfianova.cz/agendy/?site=s1e0 

49) Životní cyklus organizace [online]. 2013 [cit. 2016-10-25]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/zivotni-cyklus-organizace 

 



75 
 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 - Denní rozložení zákazníků dle útraty  ......................................................... 40 

Tabulka 2 - Přehled prvků SWOT analýzy s vyjádřením síly faktorů  ........................... 45 

Tabulka 3 - Alternativy výrobních prostor a okamžiky vzniku výdajů  ......................... 53 

Tabulka 4 -  Porovnání alternativ prodeje s výrobními prostory  ................................... 54 

Tabulka 5 - Zdroje příjmů v % vyjádření  ...................................................................... 58 

Tabulka 6 - Plánované příjmy ve třech variantách [Kč]  ................................................ 58 

Tabulka 7 - Bodové ohodnocení kritérií  ........................................................................ 62 

Tabulka 8 - Vybraní dodavatelé podle druhu surovin  ................................................... 62 

Tabulka 9 - Běžné náklady  ............................................................................................ 63 

Tabulka 10 - Výdaje spojené se založením společnosti  ................................................ 66 

Tabulka 11 - Činnosti nutné pro zahájení provozu a doba trvání  .................................. 67 

Tabulka 12 - Posloupnost činností  ................................................................................. 68 

 



76 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Plátno business modelu  .............................................................................. 19 

Obrázek 2 - Dělení kanálu  ............................................................................................. 21 

Obrázek 3 - Míra nezaměstnanosti v %  ......................................................................... 32 

Obrázek 4 - Síla rizikových faktorů - Porterův model  ................................................... 35 

Obrázek 5 - Uplatnění kritérií výběru lokality  ............................................................... 37 

Obrázek 6 - Mapa lokality  ............................................................................................. 41 

Obrázek 7 - Katastrální mapa – parcela  ......................................................................... 41 

Obrázek 8 - Fotografie vybrané nemovitosti  ................................................................. 42 

Obrázek 9 - Prostory provozovny  .................................................................................. 43 

Obrázek 10 - Životní cyklus podniku  ............................................................................ 47 

Obrázek 11 - Logo společnosti  ...................................................................................... 55 

Obrázek 13 - Grafické hledání kritické cesty  ................................................................ 68 

Obrázek 14 - Nalezená kritická cesta  ............................................................................ 68 

 



77 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA Č. 1: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PRODEJNY ............................................. I 

PŘÍLOHA Č. 2: APLIKACE VÝBĚRU DODAVATELE ............................................ III 

PŘÍLOHA Č. 3: GRAFICKÝ POSTUP HLEDÁNÍ KRITICKÉ CESTY ...................... V 

  



I 
 

PŘÍLOHA Č. 1: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA PRODEJNY 

(Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 1. 5. 2017 za pomoci Ing. arch. Evy Pokorné) 

  



II 
 

PŘÍLOHA Č. 2: APLIKACE VÝBĚRU DODAVATELE 

(Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 30. 4. 2017 za pomoci GASTROBIO [online]. [cit. 

2017-03-22]. Dostupné z: http://www.gastrobio.cz, MAKRO [online]. [cit. 2017-03-

22]. Dostupné z: www.makro.cz, Prodejna ve mlýně [online]. [cit. 2017-03-22]. 

Dostupné z: prodejnamlyn.cz) 

 

Pro společnost Slaňůše s.r.o. bylo stanoveno 7 základních kritérií pro výběr dodavatelů, 

s bodovým ohodnocením od 1 bodu do 5 bodů a koeficienty od 0,8 do 1,4. 

Při výběru dodavatelů mouky se společnost rozhodovala mezi třemi možnostmi. 

Prvním z uvažovaných dodavatelů byla podnikatelka Eliška Minaříková se sídlem 

v Mokré, která provozuje internetové stránky www.gastrobio.cz, na kterých nabízí 

mouky od 27 Kč za 1 kg. Další uvažovaný dodavatel je podnikatelka Božena Poláková 

se sídlem ve Veselí nad Lužnicí, která na svých internetových stránkách 

www.prodejnamlyn.cz nabízí mouky v ceně od 15 Kč za 1 kg. Třetí možný dodavatel je 

společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., s pobočkou v Brně, jejíž internetové 

stránky jsou www.makro.cz. Společnost nabízí mouky v ceně už od 12 Kč za 1 kg. 

Všichni dodavatelé splňují podmínku dostatečné kvality surovin a cena je uvedena 

včetně DPH.  

Rozhodovací otázky, bodové kritérium a koeficient zajistí nestrannost a možnost 

objektivního posouzení. V případě změny preferencí, například upřednostnění nízké 

ceny před vysokou kvalitou, se jen změní koeficient pro přepočet u jednotlivých kritérií. 

 

 

 

I. II. III. I. II. III.

1 Kvalita produktů 5 4 3 1,4 7,0 5,6 4,2

2 Cena produktů 4 3 4 1,3 5,2 3,9 5,2

3 Požadované intervaly dodání 5 5 5 1,2 6,0 6,0 6,0

4

Jméno dodavatele, jak je na 

trhu dlouho, jak je spolehlivý, 

hodnocení zákazníků

5 4 3 1,1 5,5 4,4 3,3

5
Druhy produktů ve 

stanovené míře
5 5 5 1 5,0 5,0 5,0

6 Cena za dodání 2 4 4 0,9 1,8 3,6 3,6

7 Vzdálenost výdejního skladu 1 4 5 0,8 0,8 3,2 4,0

31,3 31,7 31,3

Bodové ohdonocení Přepočet
OtázkaČíslo

Celkem

Koeficient
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Tabulka ukazuje výběr dodavatele, kde pod číslem I. je hodnocena podnikatelka Božena 

Poláková, pod číslem II. podnikatelka Eliška Minaříková a pod číslem III. společnost 

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.. 

Všichni vybraní dodavatelé splňují požadavky společnosti, ovšem každý v jiné 

míře. Na základě bodového ocenění a přepočtu koeficienty byla vybrána za dodavatele 

mouky paní Eliška Minaříková.  
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PŘÍLOHA Č. 3: GRAFICKÝ POSTUP HLEDÁNÍ 

KRITICKÉ CESTY 

(Zdroj: Vlastní zpracování ze dne 1. 5. 2017) 
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